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UTRECHTS HEUVELLAND 

Er zijn landelijk ambities om het bosareaal sterk te laten 
toenemen, maar er is nog niet duidelijk waar deze bossen 
gerealiseerd kunnen worden en hoe deze eruit komen te 
zien. In deze studie wordt onderzocht hoe op en rondom de 
Heuvelrug nieuwe bossen kunnen worden gerealiseerd die 
tegelijkertijd bijdragen aan een verlichting van de druk op 
de Heuvelrug. Het uitgangspunt van de ruimtelijke visie is om 
inzichtelijk te maken hoe de aanplant van nieuwe bossen of 
boomstructuren kunnen bijdragen aan de grootste opgaven 
die er op de Heuvelrug spelen.

De Utrechtse Heuvelrug, een stuwwal uit het pleistoceen, ligt 
in het midden van Nederland omsloten door het rivierenge-
bied, de Gelderse vallei, de veenpolders van laag Nederland 
en het Markermeer. De Heuvelrug kent een lange geschie-
denis van bewoning en ontginning. Nederland was millennia 
geleden een veel beboster land dan nu, maar de Heuvelrug 
en omliggende gebieden zijn in de loop van de middeleeu-
wen ontbost tot weiland, esdorpen en uitgestrekte heide-
gebieden. Enkel de landgoederen en buitenplaatsen hadden 
bebost gebied. Herbebossing vond plaats aan eind van de 19e 
eeuw, waarbij een monocultuur van grote percelen naaldbos 
werd aangeplant op de hoge zandgronden. Vandaag de dag is 
de Utrechtse Heuvelrug een populair recreatiegebied én een 
belangrijk natuurgebied. Door deze en historische ontwikke-
lingen liggen er wel grote opgaven in het gebied.

De opgaven van de Heuvelrug komen samen in- én komen 
voort uit een te grote druk op een te klein bosgebied. De 
druk van recreanten vanuit omliggende steden is te groot op 
het kleine gebied en de biodiversiteit lijdt onder het dichte 
padennetwerk en de monocultuur aan naaldbos. Het laat-
ste zorgt er ook nog eens voor dat er te veel regenwater 
verdampt, wat samen met de drainering van de voet van de 
heuvelrug zorgt voor een te klein bosgebied om het systeem 
van rug en randen te voorzien. De oplossingen voor de beper-
kingen in het systeem liggen zowel in het systeem vergroten 
als in het systeem verbeteren. Nieuw bos, zowel op de top-
pen, flanken en voet van de Heuvelrug, kan op verschillende 
manieren bijdragen aan de opgaven. Zo kunnen bossen in

de nattere randen water vasthouden en op nieuwe manie-
ren producten leveren. Een verdikte Heuvelrug kan zorgen 
voor spreiding en zonering van recreanten en een grotere 
verscheidenheid aan habitats voor flora en fauna creëren.

Het vergroten van het bosareaal van de Utrechtse Heuvelrug 
gaat gepaard met een viertal ruimtelijke principes. Het eerste 
betreft het zien van de Heuvelrug als een systeem, inclu-
sief rug, flanken en randen. Een goed begrip van natuurlijke 
processen (bv. grondwaterstromen) en de menselijke invloed 
daarop (bv. landbouw en verstedelijking). Het tweede prin-
cipe tekent het belang van de verschillende onderdelen en 
gebieden in het systeem. Zo groot als de variatie is in de 
verschillende gebieden, zo groot is de variatie aan bostypes 
dat zich naar deze gebieden moet kleuren. Het derde prin-
cipe is het uitbreiden van het bosareaal vanuit het bestaande 
bos op de Heuvelrug. Het vierde principe betreft het beter 
zoneren van de Heuvelrug. De randen bieden ruimte aan de 
reuring van recreatie en productie, de Heuvelrug zelf biedt 
rust aan de natuur. Het bosareaal op de Heuvelrug uitbreiden 
betekent een omslag van het bosgebied enkel op arme, droge 
zandgronden op de Utrechtse Heuvelrug, naar een diversiteit 
van condities van het Utrechts Heuvelland. Zo kan er een lap-
pendeken ontstaan van nieuwe bossoorten die elk productief 
zijn naar hun lokale context.

Om de diversiteit aan nieuwe bostypes te onderzoeken wor-
den er zes nieuwe bostypes geïntroduceerd. Bomen en bos 
zijn veelzijdig in de manieren waarop zij producten leveren, 
het landschap structureren en veranderen en de biodiver-
siteit vergroten wat soms ook gepaard gaat met het juist 
strategisch weglaten of weghalen van bos.



1. Systeembenadering. 

3. De rand opdikken. 

2. Kleuren naar de context .

4. Rust en reuring. 

De Heuvelrug is omgeven door een grote variatie van landschapstypen, evenals een combinatie van grootstedelijke 
netwerken en kleinere dorpen.

Het bos in het offensief: ruimte voor het landschapssysteem.

Teveel druk op een ingeperkt bossysteem.





In plaats van intensieve veehouderij kunnen voedselbossen worden ingezet, in gemengde bedrijven kunnen boeren 
duurzame producten leveren in plaats van eentonige output van producten.

De aanleg van een goede infrastructuur voor recreatie kan worden gecombineerd met bosbouw, die een breed scala 
aan recreatievormen biedt.

In de stad kunnen nieuwe bomen en bossen bijdragen aan een koeler stadsklimaat, meer natuur in de stad, scho-
nere lucht en een gezonder milieu.

Van oudsher hebben bossen mensen voorzien van allerlei producten. Door nieuwe bossen te combineren met 
kleinschalig wonen en natuur, blijft het historische karakter behouden.



1. Voedselbossen 
Bossen in combinatie met veehouderij die bijdragen aan een circulaire en 
natuurinclusieve landbouw.

4. Boskamers, lanen en houtwallen 
Recreatief netwerk van boskamers, lanen en houtwallen vormen het raamwerk 
voor een divers palet aan (stedelijke) ontwikkelingen.

2. Rivierbossen 
Dynamisch bos landschap dat constant verandert onder invloed van groot wild 
en overstromingen.

5. Stadsbossen 
Bosstraten en tinyforests brengen het bos tot in de haarvaten van de stad.

3. Producerende landgoederen  
Nieuwe landgoederen met houtproductie, recreatie en wonen die voortbouwen 
op het historische netwerk van landgoederen

6. Bossen voor infiltratie 
Naaldbossen omgevormd naar heide of loofbos om de infiltratie op de rug te 
versterken.

Er worden zes nieuwe bostypen geïntroduceerd die een grote verscheidenheid aan context bieden, van heuveltop 
tot uiterwaard en van stadsrand tot eeuwenoud productielandschap.


