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Een unieke
plek en
samenwerking

Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug

Bron van natuur en cultuur

Een uniek gebied
Door haar ligging en schoonheid is de
Utrechtse Heuvelrug al eeuwenlang
een plek waar mensen tot rust komen
en nieuwe energie krijgen. Rijke
stedelingen bouwden niet voor niets
juist hier hun buitenplaatsen; dicht bij
de stad maar toch midden in de natuur.
Hier wordt de historie gekoesterd
terwijl tegelijkertijd iedereen de
Heuvelrug op zijn manier kan beleven.

Impact maken
Samenwerking
In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
werken de eigenaren van
natuurterreinen, provincie Utrecht en
gemeenten op en rond de Utrechtse
Heuvelrug samen met andere
organisaties en gebiedspartijen aan de
bescherming en ontwikkeling van
natuur, landschap en erfgoed.

Als Nationaal Park hebben wij zes
gezamenlijke ambities: ambities waar
de partners zelf en de werkorganisatie,
ieder vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid aan werken. De
optelsom van alle activiteiten is groot.
Ze omvat beheer en onderhoud van
natuur en gebouwen, van paden en
routes, communicatie en educatie,
toezicht en handhaving.

Ambitie

De stichting NPUH

Samen zorgen we ervoor dat de
Heuvelrug er in 2030 nog mooier en
beter bij ligt dan nu. Daarmee
bedoelen wij dat de natuur rijker en
diverser is dan nu, dat het kostbare
culturele erfgoed in goede
staat is en dat de bezoekers meer dan
ooit van dit alles kunnen genieten.

De stichting NPUH brengt partijen bij
elkaar, jaagt projecten aan, voert lobby,
deelt kennis en gaat op zoek naar
kansen om projecten te realiseren. Ze
organiseert financiering voor de
projecten van de terreineigenaren en
bewaakt de voortgang van de projecten
uit de samenwerkingsagenda.

Ambities

Ambitie 3: Toezicht en
handhaving
Ambitie 1: Natuur, landschap
en cultuurhistorie
Versterken landschap, natuur en
cultuurhistorie en specifiek:
heideherstel en het robuust maken
van het watersysteem.
- Blauwe Agenda
- Erfgoeddeal
- Transitieagenda

Efficiënte en effectieve wijze van
toezicht en handhaving.
- Samenwerking en
herkenbaarheid boa’s
- Calamiteitenplan
- Communicatie natuurdrukte/
corona.

Ambitie 4: Merk versterken
Ambitie 2: Beleving en
toegankelijkheid vergroten
Vergroten van de beleving en
toegankelijkheid van ons gebied:
met kwalitatieve routestructuren,
een educatieprogramma en
passende recreatieve voorzieningen.
- Beheer routes en paden
- Zonering
- Boomveiligheid

De waarde van natuur, landschap
en erfgoed op de Utrechtse
Heuvelrug beter voor het
voetlicht brengen en zichtbaar
maken wat het verhaal achter
(het beheer van) de natuur is.
- Streekproducten dragen bij
aan natuur (Heuvelrug Blond)
- Beleefweek
- Communicatie en
bewustwording over water,
schapenbegrazing,
natuurdruk, etc

Ambitie 5: Groeiende
economische basis
Activiteiten om de economische
basis van het park te vergroten,
onder de noemers ‘Parkinclusief
ontwikkelen’ en ‘Geld voor
Groen’ .
- MTB- en Ruitervignet
- Partnerschapsprogramma
- Nationaal Park Fonds
- Streekproducten

Ambitie 6: Uniek Nationaal
Park
De uitbreiding van de grenzen en
de versterking van de unieke
waarden van het Nationaal Park
Heuvelrug.
- Bijdragen Ministerie
- Zusterparken en
Heuvelrugtuinen
- Heuvelrugmonitor en
onderzoeksagenda

Uitgelicht
Dankzij de
samenwerking is
er onder andere
geïnvesteerd in
heideherstel, in
ecoducten en
andere
verbindingszones. De das en
het heideblauwtje
zijn hier blij mee!

BLAUWE AGENDA

BOOMVEILIGHEID

BOA’S + LOGO NPUH

Samenwerking van provincie
Utrecht, Waterschap Vallei en
Veluwe, Hoogheemraadschap
de Stichtse Rijnlanden, Vitens
en de stichting Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug.

Stichting Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug
controleert de bomen langs
routes en paden op
veiligheid.

Boa’s in Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug dragen
het logo van het Nationaal
Park.

We werken samen aan een robuust
watersysteem op en rond de
Utrechtse Heuvelrug. Eind 2021
presenteren we de gezamenlijke
visie. Ondertussen zijn acht
pilotprojecten gestart, waarin
stappen worden gezet om de
situatie op een aantal locaties te
verbeteren.

De uitvoering van de maatregelen
wordt betaald vanuit de
gemeenten en provincie Utrecht,
als een tegemoetkoming aan de
eigenaren die de paden
openstellen voor gebruik. In 2020
is ruim 100 kilometer pad
gecontroleerd en zijn maatregelen
uitgevoerd aan 3350 bomen op
de terreinen van 32 verschillende
eigenaren.

Alle groene boa’s van
het Utrechts Landschap,
Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, gemeente
Rhenen, de Regionale
Uitvoeringsdienst en Recreatie
Midden Nederland dragen zowel
het logo van hun eigen organisatie
als van het Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug. Een mooie
stap naar meer herkenbaarheid
van het Nationaal Park voor
bezoekers!

Samen kom je verder

Grensoverschrijdende uitdagingen
De uitdagingen waar de Heuvelrug voor staat zijn
grensoverschrijdend en vragen om samenwerking over de
grenzen van eigendomspercelen, gemeenten en provincies
heen. Met een gezamenlijke aanpak en een financieel
systeem dat lusten en lasten goed verdeelt, zorgen we voor
een sterk Nationaal Park. We houden bedreigingen als verdere
versnippering, verarming van de natuur en achteruitgang van
het cultuurhistorisch erfgoed tegen. Ook zijn we gezamenlijk
beter in staat om kansen voor economische ontwikkeling te
koppelen aan natuurdoelen.

Gebundelde krachten
Nationaal Park Heuvelrug verzilvert kansen die we ieder voor
zich niet kunnen verzilveren. Het Nationaal Park zorgt als
erkend label voor status, gebundelde krachten en een
eerlijkere verdeling van lusten en lasten. Zo zorgen we
gezamenlijk voor lobby- en organisatiekracht en organiseren
we financiële middelen. Degenen onder ons die de natuur en
het cultureel erfgoed beschermen en versterken, kunnen
hierop een beroep doen.

Uitgelicht
ZUSTERPARKEN

Samen
kunnen
we één
groot
Park zijn!

Regio Utrecht is een van de
snelst groeiende regio’s van
Nederland. Mensen in de
omliggende steden en in het
Nationaal Park ervaren dat
het landschap en de natuur
onder druk komen te staan.
In 2019 ontstond een inspirerend
partnership tussen Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug en vele
groene initiatiefgroepen in de
stedelijke gebieden rondom het
Nationaal Park. Onder de naam
Zusterparken gingen de
initiatiefnemers aan de slag met
meer groen in hun eigen omgeving
en groene verbindingen vanuit hun
Zusterpark naar Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug.

MTB-VIGNETTEN
Een samenwerking tussen
Utrechts Landschap,
Staatsbosbeheer, de
wielersportbond Nationale
Toerfiets Unie en Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug.
Ontstaan vanuit een grote
belangstelling voor
mountainbiken op de Heuvelrug,
een gebied dat als zodanig zich er
ook goed voor leent. Maar
anderzijds ook uit het besef dat
de Heuvelrug grote natuur- en
cultuurhistorische waarden kent,
die beschermd dienen te worden.
In samenspraak worden de routes
en het netwerk ontwikkeld en
beheerd, rekening houdend met
de verschillende zoneringen,
kwetsbare natuur en overige
recreatiestromen.

CO2 OPSLAG
Studenten van Hall
Larenstein deden onderzoek
naar CO2 opslag in Nationaal
Park.
Studenten hebben onderzocht
hoeveel CO2 wordt opgeslagen
door het groen in Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug, hoe we de
opslagcapaciteit kunnen laten
groeien en hoe de eigenaren van
de natuurgebieden deze waarde
kunnen verzilveren.
Er is in het Nationaal Park een
totale CO2 opslag van ongeveer 3
miljoen ton. En ieder jaar komt er
een gewicht gelijk aan 9.920
olifanten aan opslag bij: ruim
40.000 ton.

Nieuws

Steun de natuur met
biologisch bier:
Heuvelrugblond
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
ontvangt een smakelijk cadeautje van
het Regionaal Bureau voor Toerisme
(RBT) Heuvelrug & Vallei. Op initiatief
van het RBT heeft de duurzame
Utrechtse brouwerij De Leckere een
Heuvelrugbier ontwikkeld:
Heuvelrugblond. Iedereen die dit
biertje drinkt, doet een bijdrage aan
het behoud van Nationaal Park de
Utrechtse Heuvelrug.

Intentieovereenkomst
nieuw ruitervignet
Utrechtse Heuvelrug
Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap,
Natuurmonumenten, gemeente
Soest, Landgoed Eyckenstein,
Stichting Ruiteren en Mennen
Utrechtse Heuvelrug, de Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportfederatie
Regio Utrecht, het Utrechts Particulier
Grondbezit en Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug hebben
afspraken gemaakt om een betaald
ruitervignet op de Utrechtse
Heuvelrug in te voeren.
Instandhouden paden
Met het ruitervignet kan het
padennetwerk voor ruiters en
menners onderhouden blijven. De
kosten ervan worden gedragen door
de gebruikersbijdragen. Zo blijven de
paden toegankelijk en geschikt om
veilig te berijden. Een deel van de
afdracht gaat naar natuurprojecten.

Opening eerste
PlasticVrije Zone in
het Doornse Gat in
Nationaal Park
In 2020 is de eerste PlasticVrije Zone
op de Utrechtse Heuvelrug in het
Doornse Gat geopend, een
recreatieterrein dat onderdeel is van
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
De PlasticVrije zone is een initiatief
van GoedVolk en wordt ondersteund
door Staatsbosbeheer en Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug. Om het
Doornse Gat het predicaat ‘plasticvrij’
te kunnen geven, was er in de
ochtend eerst een opruimactie.
Basisschoolleerlingen van
Maupertuus uit Driebergen hebben
de omgeving van het Doornse Gat
ontdaan van al het plastic en ander
zwerfafval.
“We hopen natuurlijk dat een
sneeuwbaleffect ontstaat en dat deze
actie anderen inspireert om in de natuur
een PlasticVrije zone te starten.” aldus
Erwin Hollestelle initiatiefnemer Goed
Volk.

Heuvelrugtuinen
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Vraag:
Bij welke beleidsvormende
trajecten moeten we met
stichting NPUH bij aanhaken?

Programmamedewerker Jeroen Heemsbergen: Jeroen.Heemsbergen@NP-UtrechtseHeuvelrug.nl
Communicatieadviseur Judith Boekel: Judith.Boekel@ NP-UtrechtseHeuvelrug.nl

