Nieuwe natuur
Binnen het programma Hart van de Heuvelrug
wordt nieuwe natuur ontwikkeld. Bijvoorbeeld
in het Jessurunbos en het 1000 bomen bos
en in de toekomst ook in het voormalig Kamp
van Zeist. Het Jesserunbos was een voormalig
militair magazijncomplex aan de rand van de
Lange Duinen vlakbij Soestduinen.
Kodakterrein - 1.000
bomen bos

Jessurunbos

Willem Arntsz
Hoeve

Het gebied is omgevormd tot natuurgebied
vanwege de groene ligging in het Natuurnetwerk Nederland. Ondergrondse bluswaterkelders en kelders van gebouwen zijn blijven
bestaan en worden gebruikt als winterverblijfplaats voor vleermuizen.

Ecoduct Op Hees

De Paltz

Op de plek van het 1000 bomen bos stond
vroeger het fotomaterialenbedrijf Kodak en waren later meerdere kleinere bedrijven gevestigd.
Hier is begin 2008 de sloop van gebouwen
afgerond en de grond gesaneerd.

Fornhese

Ecologische
verbinding Oost

Nu is een prachtig natuurgebied ontstaan.
Om dit te vieren plantten 275 basisschoolkinderen in 2008 hier 1000 bomen.

Ecoduct Boele Staal
Vliegbasis
Soesterberg
Ecologische
verbinding West

Park Vliegbasis Soesterberg
Park Vliegbasis Soesterberg, in het hart van de
Utrechtse Heuvelrug, heeft een rijke en unieke
geschiedenis. Hier ligt de bakermat van de
Koninklijke Luchtmacht, het eerste militaire vliegterrein in Nederland. De vliegbasis was na de
Tweede Wereldoorlog jarenlang de thuisbasis voor
Amerikaanse militairen en daarna het vertrekpunt
van vele militaire missies.
In 2008 werd de vliegbasis gesloten en overgedragen aan de provincie Utrecht. Samen met
de gemeenten Zeist en Soest en Utrechts Landschap (de huidige eigenaar van Park Vliegbasis Soesterberg) is sindsdien gewerkt aan de
openstelling van het gebied. Eind 2014 is Park
Vliegbasis Soesterberg, samen met het Nationaal Militair Museum, geopend voor publiek.
Ervaar het weidse uitzicht vanaf de landingsbaan en geniet van de bijzondere natuur. Voel de
dreiging van de Koude Oorlog als u langs de
militaire gebouwen wandelt. Ontdek de voormalige
vliegbasis te voet of op de fiets, op eigen houtje
of onder begeleidingvan een gids van Het Utrechts
Landschap.
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Woonwijk Vliegbasis
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Ecoducten verbinden de
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Sortie 16
Richelleweg

Ecoduct Beukbergen
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Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

In Hart van de Heuvelrug worden twee ecologische
verbindingen gerealiseerd, ook wel corridors genoemd. Via deze verbindingen kunnen planten en
dieren zich verspreiden van het Gooimeer tot aan
de Veluwe. Zo wordt natuur verbonden en versnippering tegen gegaan. Ecologische verbindingszones fungeren als trekroutes en als tijdelijk leef- en
voortplantingsgebied. Dit draagt bij aan het behoud van soorten in de Utrechtse natuur.
De ecologische verbinding aan de westzijde is een
boscorridor. De oostelijke ecologische verbinding
is een heidecorridor. In deze twee ecologische
verbindingen zijn vijf ecoducten gerealiseerd:
Op Hees, Beukbergen, Boele Staal, Leusderheide
en Sterrenberg.
Binnen de westelijke ecologische verbinding ligt
het Ericaterrein. Een groot deel van het Ericaterrein was recreatieterrein. Nu vormt het terrein
een sleutelgebied: een gebied waar dieren langer kunnen verblijven. Dit terrein wordt ingericht
als natuurgebied.

Welkom in het Hart van de Heuvelrug, ruimte voor mens en natuur
De Utrechtse Heuvelrug is Nederlands één na grootste aaneengesloten natuurgebied. Het dreigde

Door bebouwing en natuur te herschikken ontstaat er ook ruimte voor wonen, werken, recreatie en

steeds meer te versnipperen door bebouwing en wegen. De provincie Utrecht, gemeenten Zeist en

zorg. Op deze kaart zie je enkele van deze projecten. Eén van de kroonprojecten is Park Vliegbasis

Soest en het Utrechts Landschap roepen sinds 2004 die versnippering een halt toe met het gebieds-

Soesterberg met daarin het Nationaal Militair Museum - een plek waar iedereen ervaart hoe mooi

programma Hart van de Heuvelrug. Door de aanleg van ecoducten en de realisatie van natuur is een

en bijzonder deze omgeving is. Het doel is een goede balans in het Hart van de Heuvelrug: voor jou

aaneengesloten natuurgebied ontstaan van ruim 1.000 voetbalvelden!

en voor de natuur. Zie voor meer informatie en alle projecten: www.hartvandeheuvelrug.nl.

Zorg en wonen combineren

Wonen in het groen

Op de Heuvelrug zijn veel zorginstellingen gevestigd. Het is er rustig en de prachtige omgeving heeft een goede invloed op de gezondheid.
Maar deze instellingen lagen ook afgelegen en
geïsoleerd, waardoor de gedachte is ontstaan om
zorg en nieuwe bewoners te combineren. Zo is er
een levendig gebied ontwikkeld met een mix van
verschillende soorten woningen en bewoners.

Om ook nieuwe bewoners te laten genieten van het
groene Hart van de Heuvelrug worden woningen
gebouwd. Bovendien worden met de inkomsten van de
woningverkoop de kosten voor de groene projecten terug verdiend. Dat is de afspraak van Hart van de Heuvelrug: een balans tussen uitgaven voor groene projecten
en inkomsten uit de rode projecten. Zo gaat natuurontwikkeling hand in hand met wonen, bedrijvigheid en recreatie. Er worden nieuwe woningen gebouwd in Soest
bij de Oude Tempel en de Groene Hoogte (op het terrein
van Kontakt der Kontinenten), in Zeist bij Huis ter Heide West, aan de rand van Park Vliegbasis Soesterberg
en bij de zorginstellingen Sterrenberg en Willem Arntsz
Hoeve. Zo wordt hier zorg, wonen en recreatie gecombineerd. Nieuwe woningen hebben een positief effect op
voorzieningen in Zeist en Soesterberg.

Bovendien krijgen leegstaande monumentale
panden weer een nieuwe toekomst en kan met
de opbrengsten van de woningverkoop weer
geïnvesteerd worden in het moderniseren van de
zorginstellingen. Er zijn nieuwe woningen gebouwd op de Sterrenberg en er worden nieuwe
woningen ontwikkeld op de Willem Arntsz Hoeve.

Bedrijvigheid in het
Hart van de Heuvelrug
Naast de A28 in een bosrijke omgeving ligt het
gloednieuwe bedrijventerrein Richelleweg. Hier
was ooit een militair terrein. Dit is binnen het
programma Hart van de Heuvelrug omgevormd
tot een duurzaam terrein dat ruimte biedt aan
bedrijven. Het bedrijventerrein onderscheidt zich
met een hoogwaardige kwaliteit door de aantrekkelijke zichtgevels in combinatie met parkeren ‘uit
het zicht’ (op eigen terrein achter de gebouwen).
Het bedrijventerrein is gericht op ondernemingen
die hun bedrijf op een duurzame wijze willen
uitbouwen op een centraal gelegen locatie in
Nederland. Inmiddels zijn er wereldwijd opererende
multinationals gevestigd, maar ook bedrijven met
een langdurige binding met het naastgelegen
‘vliegdorp’ Soesterberg.
De opbrengsten van de kavelverkoop van de
Richelleweg wordt geïnvesteerd in de groene
projecten van Hart van de Heuvelrug.
Zo gaat ook hier natuurontwikkeling hand in hand
met bedrijvigheid, wonen en recreatie.

Waarom Hart van
de Heuvelrug?

Hart van de Heuvelrug midden
op de Utrechtse Heuvelrug

Hart van de Heuvelrug is een unieke
gebiedsontwikkeling met projecten die
variëren van nieuwe natuur tot woningbouw, van ecoducten tot duurzame
bedrijventerreinen. Doel is de ruimtelijke
kwaliteit en de belevingswaarde van de
Heuvelrug te versterken.

Hart van de Heuvelrug ligt letterlijk in het midden van de Utrechtse Heuvelrug. De Heuvelrug
strekt zich uit van het Gooimeer tot de Grebbeberg. Sinds 2003 heeft een deel van deze
Heuvelrug de status van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Niet voor niets: het is het één na grootste
natuurgebied in Nederland en biedt een enorme
diversiteit aan natuur en cultuur. Er wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding van Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug, zodat in de toekomst
ook het gebied van Hart van de Heuvelrug binnen de grenzen van het nationaal park valt.

De afgelopen 15 jaar is enorm veel werk verzet.
Veel daarvan is goed zichtbaar en inmiddels
lijkt het alsof het nooit anders is geweest. De
Vliegbasis heeft nog de robuuste kenmerken
van vroeger, maar is tegelijkertijd getransformeerd tot een natuurgebied met bijzondere
recreatieve mogelijkheden als het Nationaal
Militair Museum. Vanaf 2015 werken de provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest en
het Utrechts Landschap samen met partners als
zorgpartijen en maatschappelijke instellingen.

Noodzaak
De Utrechtse Heuvelrug, Nederlands op één
na grootste aaneengesloten natuurgebied. Het
dreigde steeds meer te versnipperen. De toename van de (auto)mobiliteit en bouw van woningen en bedrijven maakten dat juist in het hart
van dit gebied belangrijke verbindingen voor
planten en dieren verloren dreigden te gaan.
En dat terwijl juist in dit dichtbevolkte deel een
grote behoefte is aan rust, ruimte en de mogelijkheid om te recreëren in de natuur. Maar
naast deze bedreigingen voor het gebied zijn er
ook veel kansen.

En dat is goed, omdat zo met alle partijen in het
nationaal park (meer dan 30 partijen!) verder
gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van
natuur, cultuur, zorg, wonen en werken.
Zie voor meer informatie:

www.np-utrechtseheuvelrug.nl.

Successen Hart van de Heuvelrug
Op de andere kant van deze kaart zie je de grootste successen van Hart van de Heuvelrug.
Deze successen zijn gerealiseerd dankzij de inzet van veel enthousiaste mensen in het Hart
van de Heuvelrug. Hier hun verhalen en successen.

Ruimte,
dat is Park
vliegbasis
Soesterberg

Oorsprong
Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit
een unieke samenwerking tussen maar liefst
17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 22 projecten realiseren in het Hart van de
Heuvelrug waardoor de rood-groen balans
verbeterde. Rode projecten (wonen, bedrijvigheid en zorg) moesten geld opleveren voor de
realisatie van natuur. De kwaliteitsimpuls voor de
natuur is mogelijk dankzij rode ontwikkelingen.
Zie voor alle informatie en projecten:
www.hartvandeheuvelrug.nl.

Boswachter
Martijn Bergen

Door de unieke ligging in het hart van de
Utrechtse heuvelrug is dit dè verbindende factor voor de vele plant- en diersoorten op de
heuvelrug, alsmede voor de recreatieve routes. Met zeldzaamheden als de kommavlinder,
maanvaren, blauwvleugelsprinkhaan, grauwe
klauwier en honderden veldleeuweriken is dit
een kraamkamer voor de Utrechtse natuur.
De rijke historie ligt als een uitgestrekt geschiedenisboek, voor iedereen beleefbaar gemaakt dankzij de openstelling door Utrechts
Landschap. De wandelaar ontdekt langzamerhand de vele geheimen van dit unieke gebied
op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen interesse. Natuur, cultuur en militaire geschiedenis gaan geruisloos in elkaar over en nemen zo
de bezoeker mee op reis.

Soesterberg is
heerlijk wonen
Thea Colenbrander,
bewoner Soesterberg

RUIMTE VOOR MENS EN NATUUR

bestuurders over
Hart van de Heuvelrug

Een Huis vol
Geschiedenis
op een historische plek

Werken aan duurzame versterking van de
parels van de provincie Utrecht, de Utrechtse Heuvelrug en Park Vliegbasis Soesterberg, is wat ons drijft. Gebiedsgericht
ontwikkelen met hoge ambities en concrete resultaten. Natuurgebieden verbinden,
de beleving van het gebied versterken en
ruimte geven voor recreatie, woningen en
bedrijven. Om dit te bereiken slaan we de
handen inéén en maken we gezamenlijk
keuzes. We kijken hierbij over eigen grenzen heen. Alleen door regionaal samen te
werken versterken we de kwaliteit van het
gebied: met Hart voor de Heuvelrug.

Herman van den Berg,
gids van het
Nationaal Militair Museum

In het hart van de Utrechtse Heuvelrug ligt de
voormalige vliegbasis Soesterberg. De oudste
luchtmachtbasis van Nederland. Daar vliegen
nu geen straaljagers of helicopters meer. De
basis sloot in 2008.
Nu is het een bijzonder landschap met natuur en
militair erfgoed. En er middenin het Nationaal
Militair Museum. Op een historische plek!
Ga hier op bezoek. Je loopt er regelrecht de geschiedenis van de krijgsmacht in. Wandel tussen
historische voertuigen, tanks en vliegtuigen.
Maar luister ook naar verhalen van mensen in
de krijgsmacht en leer wat militair zijn betekent.
Ik ben zelf nog steeds onder de indruk van dit
bijzondere museum. Want dichter bij de soldaat
en zijn geschiedenis kun je niet komen.

Ik ben er geboren en getogen en weet niet beter. Mijn familie is in
Soesterberg terecht gekomen toen de militairen er stationeerden.
Wat zo fijn is, is de ligging van het dorp. Alles is dichtbij. Binnen
een kwartier ben je in Amersfoort, Utrecht of Zeist. Maar je bent
ook zo in de natuur. Soesterberg is hard aan het groeien doordat er
nieuwe woningen gebouwd worden.
Hierdoor komen er meer mogelijkheden bij, zoals een groter wordend winkelaanbod. Boswandelingen vind ik erg fijn. Ik vind het
dan ook erg positief dat het Park Vliegbasis Soesterberg opengesteld is voor publiek. Het is een prachtige omgeving voor de
liefhebber om er te wandelen of fietsen. Het gebied trekt Soesterbergers aan en met de komst van het museum komen er ook meer
recreanten en toeristen. Dat is fijn voor de inwoners en ondernemers in Soesterberg!

De Heuvelrug, ruimte
voor mens en natuur
Aan alle projecten en ontwikkelingen
binnen Hart van de Heuvelrug wordt hard
gewerkt om daarmee ruimte te creëren voor
mens en natuur.
Geniet ook op de Heuvelrug van de prachtige natuur, dwaal door de eeuwenoude landschappen,
verdiep je in de cultuurhistorische en militaire
geschiedenis, bezoek Park Vliegbasis Soesterberg en het Nationaal Militair Museum, ga op
pad met een gids of boswachter of volg één van
de vele routes te voet, op de fiets of te paard.
Wat er allemaal te zien en doen is op de Heuvelrug vind je op: www.opdeheuvelrug.nl.
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