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Nationaal Park Heuvelrug feliciteert winnaars Mooiste
Natuurgebied
De afgelopen maand stond in het teken van de landelijke publieksverkiezing mooiste
natuurgebied. “We zijn niet bij de eerste vier geëindigd, maar we hebben evengoed gewonnen!”
Aldus Janine Caalders namens de Stuurgroep van Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl. “Door
gezamenlijk campagne te voeren is de ambitie voor één groot natuurgebied van Grebbeberg tot
Gooimeer goed op de kaart gezet. Zoveel mensen hebben zich de afgelopen weken met hart en ziel
ingezet. Met dezelfde inzet en energie gaan wij met onze partners door om de gehele Heuvelrug
tot Nationaal Park benoemd te krijgen. Want die status maakt voor een ieder direct duidelijk hoe
bijzonder dit gebied is en hoe belangrijk het is dit te behouden en te versterken!”
Gezamenlijke ambitie
Het zuidelijk deel van de Heuvelrug is sinds 2003 een Nationaal Park, de rest van de Heuvelrug wil
daar nu bij aansluiten. Er wordt gewerkt aan één groot natuurgebied van Grebbeberg tot Gooimeer,
waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren. Naast het huidige Nationale Park en de
provincies Noord-Holland en Utrecht zijn de ondernemers, terreinbeherende organisaties,
landgoedeigenaren en gemeentebestuurders van betrokken gemeenten bij het proces betrokken.
Steeds meer partijen uit het gebied delen de ambitie om deze bron te beschermen en waar mogelijk
te versterken en te ontwikkelen. De komende twee jaar wordt een aantal inhoudelijke thema’s als
natuurbehoud, recreatie, parkeconomie, organisatie en marketing verder uitgewerkt.
Landelijke verkiezing van het mooiste natuurgebied.
De publieksverkiezing was een initiatief van het Rijk om het Nederlands publiek meer te betrekken
bij de natuur én de natuurgebieden de kans te geven zich verder te ontwikkelen. De drie gebieden
met de meeste stemmen waren Het Nederlands Waddengebied, de Veluwe, NP Hollandse Duinen en
NL Delta Biesbosch Haringvliet werd door de vakjury als vierde winnaar aangewezen.
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