Investeren in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
= investeren in behoud en ontwikkeling natuur, 
erfgoed, economie en woonklimaat

Informatie voor gemeenten

De Utrechtse Heuvelrug is waardevol en kwetsbaar. We willen haar beschermen en behouden voor
de toekomst. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug kan – samen met haar partners – met een slimme
en slanke organisatie grote resultaten boeken voor dit unieke gebied. Deelname aan het Nationaal
Park levert gemeenten een veelvoud aan positieve effecten op.

Waardevol
Waarde voor
de mens

Waarde voor
natuur en cultuur

Waarde voor
de economie

–– Op de Utrechtse Heuvelrug wonen en
werken mensen midden in de prachtige natuur en genieten van een groene
leefomgeving. Natuur is een bron van
energie en nodigt uit om te bewegen
en dingen samen te doen. Wandelen,
fietsen, sporten en spelen, uitrusten
en opladen. Dat is gezond! Steeds
meer onderzoek wijst uit dat een
gevoel van ‘verbinding met de natuur’
bijdraagt aan ons welbevinden.
Ook absorbeert natuur geluid en
fijnstof, wat ook goed is voor
onze gezondheid.
–– De bevolking in de regio Utrecht
groeit hard. Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug biedt ruimte voor toenemende recreatie met prachtige routes
langs natuur en cultureel erfgoed.
–– Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
is een geweldige plek, dicht bij huis,
voor jong en oud, om meer te
leren over de natuur en over de
Nederlandse geschiedenis.

–– De Utrechtse Heuvelrug herbergt
tal van zeldzame en karakteristieke
soorten van bos en heidegebieden
zoals de veldleeuwerik, de nachtzwaluw, de zandhagedis, kommavlinder en veldkrekel. Soorten die
plaatselijk in Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug nog goed
voorkomen, maar elders schaars
en bedreigd zijn.
–– De bossen en heidegebieden van
de Utrechtse H
 euvelrug dragen
bij aan een prettig leefklimaat.
Bomen absorberen CO2, de
natuur houdt bij hevige buien
water vast en het groen en water
brengen verkoeling op hete dagen.
–– Met haar natuurwaarden, landschappen en cultuurhistorisch
erfgoed vertelt de Utrechtse
Heuvelrug een belangrijk deel van
de geschiedenis van Nederland.

–– De regio Utrecht staat, na Londen,
op de tweede plaats van meest
concurrerende topregio’s van Europa.
Mede dankzij de grote natuur- en
cultuurhistorische waarden van de
Utrechtse Heuvelrug. Deze zorgen
voor hoge scores op het onderwerp
leefomgeving.
–– Vastgoed in een straal van 7 kilometer rondom de ‘nationaal onderscheidende natuur’ van Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug heeft tot
16% meer waarde.
–– De Utrechtse Heuvelrug kent een
omvangrijke toeristisch-recreatieve
sector met 1 mld bestedingen per
jaar. In de recreatieve sector wordt
ongeveer 1,8 miljard (Buck Consultants International 2017) omgezet
met gelijkwaardige impact op de
werkgelegenheid.

Kwetsbaar
Deze waardevolle bron van natuur en cultuur, is tegelijk ook kwetsbaar. De natuur in Nederland is sinds
het begin van de vorige eeuw achteruitgegaan. Dat geldt ook voor de Utrechtse Heuvelrug.

Alsmaar bredere en drukkere
wegen en spoorlijnen doorsnijden
de Utrechtse Heuvelrug.
De provincie Utrecht heeft een
stevige woningbouwopgave:
ruim 68.000 woningen
in 2028.

Omdat het aantal mensen in de steden
rond de Utrechtse Heuvelrug sterk
groeit, k omen er meer recreanten.
Dat vraagt om goede voorzieningen,
de juiste zonering en efficiënt
toezicht en handhaving.

Beheerders en eigenaren komen
structureel 1,5 miljoen euro tekort
op hun begroting voor beheer en
onderhoud.
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Investering deelnemende gemeenten
Nu al doen veel partijen uitstekend werk op de Utrechtse
Heuvelrug. Terreinen en buitenplaatsen worden onderhouden
en beheerd, fiets- en wandelroutes zijn veilig. Maar er is
meer nodig: de betrokkenheid van recreanten, bewoners
en ondernemers versterken, een sterk merk ontwikkelen
voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, partijen bij elkaar
brengen rond complexe vragen over gebiedsontwikkeling
en een zonering doorvoeren om kwetsbare gebieden
te beschermen. Ook zijn er uitvoeringstaken die de hele
Heuvelrug omvatten, zoals routenetwerken, toezicht en
handhaving.
De Nationaal Park organisatie initieert, verzilvert kansen,
verbindt en genereert nieuwe financiële middelen (bijvoorbeeld door strategische samenwerking, sponsoring en
merchandise). Het is een samenwerking tussen gemeenten,
terreineigenaren, ondernemers en provincie. Met een slanke
en slimme werkorganisatie die hierbij ondersteunt, aanjaagt
en soms ook uitvoert. Slank omdat ze niets overneemt van
het werk van de partners, tenzij dit besparingen oplevert.
Slim, omdat ze gebruik maakt van kennis en capaciteit
van de deelnemende partners.
Hiervoor heeft het Nationaal Park financiële ondersteuning
nodig. De provincie Utrecht is bereid om voor 2019 en
2020 de helft van de kosten voor haar rekening te nemen.
We vragen de 8 gemeenten die nu al samenwerken om
samen voor diezelfde periode de andere helft te dragen:
bijna € 400.000,- per jaar voor een periode van 2 jaar.
Dat is gemiddeld € 1,39 per inwoner (de financiering
van beheer en onderhoud van routes en paden is al
apart geregeld).
In toenemende mate gaat het Nationaal Park samenwerkingen aan met andere partijen. Dit levert bijdragen
op, die ten goede komen aan concrete projecten (MTB,

fondsen, sponsoring). Het doel is een bijdrage van ongeveer
€ 500.000,- over twee jaar.
Investeren in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug betekent
investeren in natuur en cultuur, in een bron van energie,
in een waardevol gebied en alle andere maatschappelijke
baten die daarmee samen hangen.
Zie meer informatie op de website van Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug: klik hier
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