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VOORWOORD
Het begrip ‘Utrechtse Heuvelrug’ is onder Nederlanders
stevig gevestigd en is een sterk merk, dat zich duidelijk
onderscheidt van andere gemeenten. Sleutelbegrippen
van het merk zijn ‘kwaliteit’, ‘maatwerk’, ‘betrouwbaar’
en ‘professioneel’, ‘duurzaam’, ‘rust’, ‘groen’.
Wordt dit mooie profiel ook optimaal
gebruikt of blijven er kansen liggen?
In het voorliggende rapport - Grensverleggend
samenwerken op De Heuvelrug - wordt
hier concreet op ingegaan.
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De lokale overheden en het bedrijfsleven op de
Utrechtse Heuvelrug staan voor de opdracht om
de sterke punten slim te gebruiken en de zwakke
punten te verbeteren. Daarvoor is visie en durf van de
gemeenten noodzakelijk en het bedrijfsleven zal zich
gezamenlijk in moeten zetten voor de Heuvelrug.
De opstellers spreken de hoop uit dat dit
rapport leidt tot door gemeente en ondernemers
gezamenlijk gedragen toekomstgericht en
grensverleggend beleid voor de verdere ontwikkeling
van de lokale economie op de Heuvelrug.

Het initiatief om de lokale economie voor mkbbedrijven beter in kaart te brengen ligt bij Rabobank
en MKB-Nederland. Het resultaat, dat nu voor ligt, is
tot stand gekomen door de enthousiaste inbreng van
aansprekende personen uit het regionale bedrijfsleven.
Deze unieke studie geeft op een heldere en zeer
toegankelijke wijze een weergave van wat er op
sociaal-economisch gebied speelt op de Heuvelrug
en welke weg moet worden ingeslagen om de
positie van de Heuvelrug te verbeteren.

Tot slot gaat onze dank uit naar de initiatiefnemers
van dit project. Verder danken wij de ondernemers,
die aan de totstandkoming van het rapport hebben
meegewerkt, voor hun betrokkenheid, kennis en
inzet. In het bijzonder gaat onze dank uit naar de
leden van de onderzoeksbegeleidingscommissie, te
weten de heer H. Haaksman (BCB, De Bilt), de
heer L.P.J. van Oostrom (OKH, gemeente Utrechtse
Heuvelrug) en de heer Th. Ruijs (ZZ, Zeist).

Wil Steenhof
Voorzitter
MKB Midden Nederland

Jan Berkhof
Directeur Bedrijven
Rabobank Utrechtse Heuvelrug

INHOUDSOPGAVE
5

4

4

Conclusies en aanbevelingen

11
11
12
13
15
15

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

De Utrechtse Heuvelrug als begrip
Op zoek naar eenheid, verscheidenheid en samenhang
Sociaal-economische samenhang
Sociaal-economisch profiel
Sociaal-culturele verwantschap
Positie van de Heuvelrug in breder verband

19
19
23

2 Naar een visie op de economie van de Heuvelrug
2.1 Gemeenschappelijke vraagstukken en complementaire gemeenschappen
2.2 Vervolg

25
25
25
27
28
30

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Fysieke ruimte om te ondernemen
Natuur als economische basis
Waar wordt gewerkt?
In welk type werklocaties?
Waaraan is behoefte?
Aanbevelingen

31
31
33
34
36

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Bereikbaarheid
Het gebruik van het wegennet
Waar liggen de knelpunten?
Waar liggen de oplossingen?
Aanbevelingen

39
39
40
41
42
42
43
44
45
49

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Toerisme op de Heuvelrug
Positie van de Heuvelrug binnen het Nederlandse toerisme
Groeiperspectief voor recreatie en toerisme
Groei recreatieve markt rondom de Heuvelrug
Een toeristisch deelproduct in het geografische centrum van een groter geheel
Recreatie en toerisme passen bij het Heuvelrug-profiel
Mogelijkheden en beperkingen door de status van Nationaal Park
Toerisme op de kaart bij de gemeenten op de Heuvelrug
Toeristisch actieprogramma Utrechtse Heuvelrug
Aanbevelingen

51
53

Bijlage 1 Deelnemers interviews en workshops
Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen

Conclusies en aanbevelingen

Wie over de Heuvelrug wandelt, fietst of rijdt, ziet
snel wat de regio kenmerkt. Een mooie, natuurlijke
omgeving met een economie die zich daaraan heeft
aangepast, of beter gezegd, die daarop inspeelt. Zeist
is het sociale en economische zwaartepunt van het
gebied, De Bilt en Driebergen zijn subkernen. De
overige kernen, gelegen in het zuidoosten van de
Heuvelrug, zijn in economisch opzicht klein en
herbergen relatief weinig inwoners. Het zijn vooral
woondorpen, maar wel met een eigen economie en
gelegen in een gebied met een belangrijke functie voor
het meer stedelijke noordwesten van de Heuvelrug.
Voor veel inwoners van gemeente De Bilt en
gemeente Zeist is het natuurgebied Utrechtse
Heuvelrug belangrijk. Zonder deze achtertuin
verliezen die gemeenten een belangrijke kracht.
Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven in de regio.
De economie van de Heuvelrug drijft voor een groot
deel op natuurlijke waarden. Zij heeft zich in de loop
der tijd zodanig ontwikkeld dat zij de groene kant
van de Heuvelrug nauwelijks belast, maar deze zelfs
nodig heeft en gebruikt. Dat is goed terug te zien
in het type bedrijvigheid dat er de boventoon voert.
Zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg in brede
zin zijn de economische trekkers. Op de Heuvelrug
is weinig industrie, transport of andere ruimteintensieve en vervuilende bedrijvigheid te vinden.
We zien het ook terug in het ruimtegebruik van de
bedrijven: weinig grote kantoorlocaties, maar vooral
kleinschalige kantoorpanden in de woonwijken, tot
kantoren omgevormde buitenplaatsen en kantoren aan
huis die het ‘mooi werken’ maken op de Heuvelrug.
In deze studie is veel gesproken over de verdere
ontwikkeling van de Heuvelrug-economie. Daarbij
hebben we ingezoomd op drie deelthema’s: de
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fysieke ruimte voor ondernemers, ofwel hun huisvesting(-smogelijkheden), de bereikbaarheid van en
binnen de regio en de sector toerisme en recreatie.
De toeristische sector is er bij uitstek één die
veel kansen heeft in de regio. Toerisme kan goed
gepaard gaan met de natuurlijke waarden en heeft
zeer veel ontwikkelingsmogelijkheden, onder
andere in combinatie met andere sectoren. De
conclusies over de thema’s zijn samengevat in een
aantal aanbevelingen. De onderbouwing daarvan
vindt u in de betreffende hoofdstukken. Het
betreft aanbevelingen die voornamelijk zijn gericht
op de lokale overheden, maar die ook zeker de
ondernemers van de Heuvelrug aangaan. De eerste
twee aanbevelingen zijn algemeen van aard, de overige
hebben elk betrekking op een van de drie thema’s.
Onderschrijf het belang van een regionaal vormgegeven
economisch beleid
De gedachte dat economische ontwikkeling van
de Heuvelrug per definitie conflicteert met de
natuurlijke waarden van het gebied is onjuist. De
combinatie van die natuurlijke waarden en een
bijzonder economisch profiel maakt economisch
beleid noodzakelijk. Om ondernemers te steunen,
maar juist ook om de mooie omgeving te behouden.
Dit besef is er nog onvoldoende bij de lokale
overheden, waardoor de afstand tussen overheid en
ondernemers te groot is. Het is dan ook te hopen
dat met de vorming van de gemeente Utrechtse

Heuvelrug en de gemeenteraadsverkiezingen in
De Bilt en Zeist een nieuwe start ontstaat waarin
economisch beleid een belangrijke plaats krijgt.

woningen. Waar het om gaat is dat continu de vraag
wordt gesteld waar op dat moment behoefte aan is.
Onze aanbevelingen zijn dan ook hierop gericht.

Werk, als lokale overheid en ondernemersorganisaties
gezamenlijk, het regionaal-economische beleid uit
Naast samenwerking op bestuurlijk niveau, is nauwe
samenwerking tussen ondernemersverenigingen
van groot belang om te komen tot een door
overheid en bedrijfsleven gezamenlijk gedragen
economisch beleid voor de regio. Samenwerking
is hard nodig om als bedrijfsleven met één mond
richting de overheid op de Heuvelrug te kunnen
spreken en zo haar vaste partner te worden.

Heb aandacht voor bijzondere werklocaties
De drie meest typerende soorten werklocatie in de regio
zijn kantoren aan huis, kleinschalige kantoorpanden
en de buitenplaatsen en villa’s die tot kantoren zijn
omgevormd. Dit komt voort uit het type bedrijf dat zijn
plek zoekt op de Heuvelrug, voornamelijk kleinschalige
zakelijke dienstverleners. Voor die bedrijven moet de
Heuvelrug een opvanggebied blijven. Aandacht voor
dergelijke werklocaties is dan ook van groot belang. Dat
neemt echter niet weg dat de regio bedrijventerreinen
nodig heeft. De gevestigde productiebedrijven zijn
eveneens belangrijk voor de economie en ook in
sociaal opzicht spelen zij een rol in de kleine kernen.

De onderlinge samenwerking tussen
ondernemersverenigingen krijgt gelukkig steeds meer
vorm. Zakelijk Zeist en de in de gemeente Utrechtse
Heuvelrug verbrede ondernemerskoepel werken al enige
tijd samen. De banden met ondernemersorganisaties
in De Bilt en Soest worden aangehaald. Daarmee
wordt de basis gelegd voor een eenduidige visie van
het bedrijfsleven op de Heuvelrug over de gewenste
economische richting in het gebied. Hopelijk levert
deze studie hieraan een waardevolle bijdrage.
Fysieke ruimte om te ondernemen
De Heuvelrug telt ruim honderd hectare
bedrijventerrein, weinig in vergelijking met andere
gebieden. Ook zijn er nauwelijks grootschalige
kantoorlocaties te vinden, zoals in de omliggende
grotere steden. In de hele regio bevindt zich slechts
16 procent van de banen op bedrijventerreinen
en in grote kantoorpanden. In de gemeente
Utrechtse Heuvelrug is dat zelfs maar 7 procent.
Ter vergelijking: in de hele provincie Utrecht ligt
dat op 45 procent. De regio moet het hebben van
bijzondere werklocaties, zoals hierboven genoemd.
Die locaties zijn populair en geven het mooie werken
in de regio invulling. Hier is dan ook aandacht voor
nodig. Dat wil echter niet zeggen dat alle vrijgekomen
ruimte een dergelijk type werklocatie moet worden.
Als er in de regio ruimte vrijkomt door bijvoorbeeld
de uitplaatsing van bedrijven en leeglopende kantoren,
moet men zich afvragen hoe die ruimte een nieuwe
invulling kan krijgen. Als dat ruimte voor bedrijven
is, is de volgende vraag wat voor een soort ruimte
nodig is. Maar er kan ook behoefte zijn aan nieuwe
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Overweeg constant de invulling van vrijgekomen ruimte
Dat geldt voor grote kantoorpanden die leegstaan,
ruimte die vrijkomt door de uitplaatsing van
bedrijven, ruimte in het buitengebied (zoals
boerderijen) en panden die vrijkomen op de
markt. In elk van deze situaties is het aan de lokale
overheid om hierop in te spelen en te zoeken naar
een bestemming waar de markt (ondernemers en
bewoners) op wacht, waar behoefte aan is.

Bereikbaarheid
De Heuvelrug ligt centraal in Nederland, wordt
doorkruist door drie rijkswegen en beschikt over een
uitgebreid provinciaal verkeerswegennet. Ondanks
dat laat de bereikbaarheid van en binnen de regio te
wensen over. Dat komt ten eerste door de drukte.
Veel verkeer reist dagelijks door de regio over de
A12, de A27 en de A28. Maar de Heuvelrug zorgt
zelf ook voor veel pendel. Elke ochtend rijden meer
dan 20.000 pendelaars de regio in. Dit veroorzaakt
veel druk op het verkeersnet. Ook de provinciale
wegen hebben eronder te lijden, temeer omdat de
werklocaties zo verspreid over het gebied liggen.
Ook buiten de spits is er veel zakelijk verkeer.
In hoofdstuk 4 noemden we de knelpunten die hiervan
het gevolg zijn. Knelpunten in de grotere regio die
hun weerslag hebben op de Heuvelrug, knelpunten
op de rijkswegen in de regio zelf en knelpunten in
het onderliggend wegennet. Hoofdstuk 4 behandelt
ook een aantal oplossingen voor deze knelpunten.
Oplossingen van verschillende aard die actie
vereisen van de drie gemeenten en de ondernemers.
De aanbeveling hebben hierop betrekking.
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Benut de ‘quick wins’
Met relatief gemakkelijke en relatief goedkope
aanpassingen kan een deel van de verkeersproblematiek
worden opgelost. Het gaat vooral om organisatorische
initiatieven die leiden tot een efficiënte
benutting van het wegennet door spreiding van
het verkeer, zowel ruimtelijk als in tijd.
Aandachtspunten zijn de bewegwijzering, het
optimaliseren van de verkeerslichten (groene
golven), de verkeerscirculatie in Doorn, dynamische
informatievoorziening door elektronische panelen,
internet als informatieverspreider over verkeersdrukte
en telewerken en flexibele werktijden.

Werk aan fysieke oplossingen voor de knelpunten
Volgens de ondernemers hebben de gelijkvloerse
spoorwegovergangen, de aansluiting op de A12 en
slechte doorstroming rondom Doorn prioriteit. Na de
‘wat-vraag’ komt uiteraard de vraag wie verantwoordelijk
is voor dergelijke ingrijpende aanpassingen. Voor
de lokale overheden ligt in elk geval een belangrijke
taak als lobbyist naar de Provincie en het Rijk, het
liefst in samenwerking met de omliggende grote
steden. Voor lokaal op te lossen knelpunten hebben
de gemeenten ook een financiële rol. Aangezien de
lokale ondernemers gebaat zijn bij de genoemde
aanpassingen, zien wij voor hen eveneens een rol
weggelegd. Publiekprivate samenwerking is denkbaar.
Of een pps-constructie haalbaar is, hangt af van het
exacte project, maar is zeker het onderzoeken waard.

Voor het laatste aandachtspunt ligt de
verantwoordelijkheid bij de ondernemers en zelfs
bij de werknemers. Bij de overige aandachtspunten
speelt de overheid een leidende rol, temeer omdat het
aanpassingen betreft die regiobreed moeten worden
toegepast. Dat neemt echter niet weg dat ondernemers
financieel kunnen bijdragen, vooral wanneer het gaat
om aanpassingen waarvan de voordelen duidelijk
zijn toe te schrijven aan het bedrijfsleven.

Richt een ‘taskforce bereikbaarheid’ op
Veel behoeften en knelpunten die in dit hoofdstuk
zijn benoemd, spelen in de hele regio of hebben in
elk geval hun doorwerking op andere delen van het
gebied. Daarom vergen zij afstemming tussen de drie
gemeenten, maar ook met gemeenten buiten het gebied.
Dit houdt in dat gemeenten moeten samenwerken. Om
die samenwerking kracht bij te zetten, is een taskforce
een mogelijkheid. Vanuit de taskforce kunnen projecten

worden aangepakt in naam van de drie gemeenten,
maar kan ook samenwerking worden gezocht met
gemeenten buiten de regio, bijvoorbeeld als het gaat
om lobbyvorming met de grote steden in de provincie.
Toerisme en recreatie
De Utrechtse Heuvelrug heeft van de rijksoverheid de
status van Nationaal Park gekregen. Daar is ook alle
reden toe. Het gebied telt talloze landgoederen en andere
cultuurmonumenten in een fraai park- en bosachtig
landschap. En dat net achter de Randstad. Vanwege
haar rol als achtertuin van de Randstad, is in de regio
een omvangrijke toeristisch-recreatieve sector actief. De
meeste bedrijvigheid concentreert zich in de grotere
kernen, Zeist, Driebergen en De Bilt. En in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug is de toeristisch-recreatieve
sector van groot belang voor de werkgelegenheid.
De nadruk binnen de sector ligt op de markt voor
dagrecreatie en zakelijk toerisme. Versterking van
de regio op het gebied van particulier meerdaags
verblijfstoerisme is wenselijk en mogelijk. Wenselijk,
omdat het particuliere toerisme nu een grote piek kent
in het hoogseizoen en de bezettingsgraad van een groot
deel van het toeristische aanbod een deel van het jaar (te)
laag is. Verbreding van de toeristische basis is mogelijk,
zonder daarbij grootschalige uitbreidingsinvesteringen
te plegen. Dat is nodig noch verstandig, gezien de
forse expansie van het aanbod gedurende de afgelopen
jaren en de kleinschaligheid en kwetsbaarheid van
natuur en landschap in het gebied. Het is vooral zaak
initiatieven te ontplooien ter verbetering van de kwaliteit
en ter vernieuwing van het toeristische product
‘de Heuvelrug’. Enkele aanbevelingen hieromtrent zijn:
Werk toe naar één toeristisch product ‘de Heuvelrug’ op
basis van een eenduidig concept
Ontwikkel het toerisme op de Heuvelrug vanuit
een eenduidig concept dat correspondeert met
een passend én onderscheidend imago voor het
gebied. Een concept dat bovendien aansluit bij
het toeristisch product van naburige streken. Als
mogelijke sleutelbegrippen daarbij kunnen ‘countrystyle’, ‘comfort’ en ‘health & wellness’ dienen.
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Baken het toeristische aanbod af als zijnde een onderdeel
van een bovenregionaal totaalpakket
Ga bij het ontwikkelen van het toeristische concept voor
de regio uit van de sterke punten en de onderscheidende
elementen in het aanbod. Maak daarbij een heldere
prioriteitstelling tussen zaken waarin de regio vooral wel
en waarin ze beter niet kan investeren. Houd daarbij
rekening met de ‘unique selling points’ van buurregio’s,
die complementair moeten zijn aan die van de
Heuvelrug zelf.
Streef naar een imago voor de Heuvelrug, dat
onderscheidend is en waarvoor regiobrede steun bestaat
Werk het gewenste imago van de Heuvelrug als
toeristisch gebied verder uit op basis van de aanwezige
kernkwaliteiten. Zorg daarbij dat de toeristische sector
zich in dit imago herkent en het als ambassadeur
met overtuiging wil uitdragen. Laat een regiobreed
opererende VVV een strategie voor regiopromotie
ontwikkelen en de uitvoering ervan coördineren.
Zet in op groei van het meerdaags bezoek uit andere
landsdelen
Verbeter het toeristisch aanbod en richt de regiopromotie
in om het meerdaags bezoek vanuit heel Nederland
te stimuleren. Een betere kwaliteit van de aanwezige
verblijfsfaciliteiten ondersteunt het concept gericht op
meerdaags, luxueus toeristisch verblijf door particulieren.

Zoek naar toeristische arrangementen met bedrijven buiten
de toeristische sector
Vergroot de mogelijkheden voor meerdaags toeristisch
bezoek door dagenvullende arrangementen aan te
bieden. Daarvoor zijn combinaties te maken met
diensten en producten uit de zorgsector, het onderwijs,
de sportbranche, de agrarische sector en de zakelijke
dienstverlening. Samenwerking tussen toeristische
bedrijven met ondernemers uit andere sectoren
heeft daarbij als tweeledig doel het bundelen van
elkaars producten en het gezamenlijk ontwikkelen
van een innovatief product. Zoek voor interessante
arrangementen partners in buurregio’s, zoals de stad
Utrecht, ’t Gooi of het Kromme Rijngebied.
Motiveer en help ondernemers bij het opzetten van
samenwerkingsverbanden voor toeristische producten
Stimuleer als lokale overheid, brancheorganisatie
en investeerder samenwerkingsvormen in het
regionale toerisme, door een makelaarsfunctie
te faciliteren en participatiemogelijkheden te
creëren voor samenwerkingsinitiatieven. Concrete
instrumenten daarvoor zijn een samenwerkingsfonds,
een prijsvraag voor de beste samenwerking en
een makelaarsfaciliteit om ondernemers die naar
een partner zoeken bij elkaar te brengen.
Erken het toerisme als een vaste pijler in het economische
beleid van de regio
Geef als regionale overheid en ondernemersvereniging
de toeristische sector gezamenlijk een prominente,
vaste plaats in het economische beleid van
de regio. Doe dit vanuit de gedachte dat het
een van de kansrijke en passende sectoren in
de regio is, waarvoor legio mogelijkheden tot
integratie met andere branches bestaan.
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De Utrechtse Heuvelrug als begrip

1.1 Op zoek naar eenheid,
verscheidenheid en samenhang
Bestaat de Utrechtse Heuvelrug? Ja, zo lijkt het,
want de naam komt niet uit de lucht vallen en is
bijna iedereen bekend. De meeste mensen kunnen
ook nog wel aangeven waar die Utrechtse Heuvelrug
ongeveer te vinden is. Maar wat maakt de Utrechtse
Heuvelrug tot wat ze is? Dit hoofdstuk probeert de
gemene deler van de Heuvelrug te identificeren.
We beperken onze analyse daarbij tot het gebied
dat de gemeenten De Bilt en Zeist en de nieuwe
Kaart 1.1
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gemeente Utrechtse Heuvelrug omvat. Maar we
zullen ook de vijf voormalige gemeenten, Amerongen,
Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Maarn en Leersum,
op een aantal vlakken afzonderlijk bekijken. Soest,
Rhenen en andere gemeenten die op zich tot de
regio Utrechtse Heuvelrug kunnen worden gerekend,
blijven in deze studie buiten beschouwing.

Overzicht van het studiegebied Utrechtse Heuvelrug

De regio noemen wordt hierna eenvoudigweg met de
naam ‘Heuvelrug’ aangeduid. De nieuwe gemeente
met de naam ‘gemeente Utrechtse Heuvelrug’.
Fysieke landschappelijke kenmerken vormen de basis
voor de Heuvelrug als ‘begrip’. Dat is een belangrijk
gegeven, want veel regio’s danken hun huidige
identiteit nog altijd aan een gedeelde historie die het
gevolg is van gedeelde landschappelijke kenmerken.
De Heuvelrug is, zoals de naam al suggereert, een
landschappelijk langgerekt verhoogd gebied, dat zich
uitstrekt van noordwestelijke naar zuidoostelijke richting
van grofweg De Bilt tot Rhenen. Het wegenpatroon
loopt al eeuwenlang in diezelfde richting.
Het is een zandgebied, dat grotendeels is bebost. En een
door Nederlanders als aantrekkelijk gewaardeerd gebied
om te verblijven en te wonen. Daarom ook een gebied
met veel grote, vrijstaande woningen en buitenplaatsen.
Niet overal is evenveel te merken van het lommerrijke
wonen. In grote delen van -de bebouwde kom
van- Zeist is het niet terug te vinden. En het
aantal buitenplaatsen in bijvoorbeeld Maarn en
Rhenen is op één hand te tellen. In grote delen
van de gemeenten De Bilt (Maartensdijk) en
Maarn zijn weilanden op kleigrond te vinden.
Hier ligt een afbakeningsprobleem van de
Heuvelrug: de grenzen van de gemeenten op
de Heuvelrug volgen de fysiek-landschappelijke
grenzen van die ‘rug’ op diverse plaatsen niet.

1.2 Sociaal-economische samenhang
Hoe ervaren de bewoners de hiervoor beschreven
eenheid die de Heuvelrug vormt en in hoeverre
gedragen ze zich als bewoners van de Heuvelrug?
We mogen niet verwachten dat zij alles met elkaar
binnen de regio doen. Waar in Nederland vinden we
zeven, of inmiddels drie, gemeenten die in sociaal en
economisch opzicht stuk voor stuk meer op elkaar
dan naar buiten zijn gericht? Sterker nog, binnen veel
gemeenten en steden bestaat zelfs vaak geen samenhang.
Neem de stad Utrecht. Veel van de wijken in de stad
functioneren compleet los van elkaar en hebben een
totaal verschillend sociaal-economisch profiel.
Toch hebben de Utrechtse wijken een aantal
gemeenschappelijke kenmerken en belangen op
basis waarvan de stad als een geheel kan worden
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gezien. Hetzelfde geldt voor de gemeenten op de
Heuvelrug. Hierna zal blijken dat in deze regio
op een aantal vlakken wel degelijk samenhang
bestaat, in dusdanige mate dat bovenlokaal beleid
zeer gewenst is, wellicht zelfs noodzakelijk.
De sociaal-economische samenhang van
de Heuvelrug gaan we na via:
• verhuisstromen: oriëntatie van bewoners
op woningen binnen de regio;
• koopstromen: oriëntatie van bewoners op
winkels en voorzieningen binnen de regio;
• pendelstromen: oriëntatie van bewoners
op werk binnen de regio;
• handelsstromen: oriëntatie van bedrijven
op de afzetmarkt binnen de regio.
Zoals overal in ons land verhuizen bewoners van de
Heuvelrug meestal binnen de eigen gemeente. Van
verhuizers die hun huidige woongemeente verlaten,
vestigt zich een deel elders op de Heuvelrug, maar
een aanzienlijk deel verlaat de regio als geheel. Vooral
vertrekkers uit Doorn en Driebergen-Rijsenburg
zijn redelijk sterk op de regio gericht (met name
op Zeist), al vinden veel inwoners van Doorn hun
nieuwe stek ook in Wijk bij Duurstede. Verhuizers
uit Zeist en De Bilt vestigen zich voornamelijk
in Utrecht. En vanuit Amerongen verhuizen de
meeste mensen naar Veenendaal. Daarbij gaat
het hoofdzakelijk om jongeren en ouderen.
Het winkelgedrag van de bevolking laat een
vergelijkbaar beeld zien. De zogenoemde ‘koopstromen’,
voor zover niet binnen de eigen gemeente, lopen
vooral van Amerongen en Leersum naar Veenendaal,
van De Bilt en Zeist naar Utrecht en van Maarn naar
Woudenberg. Met andere woorden, van het geld
dat over de gemeentegrens wordt besteed, vloeit een
aanzienlijk deel af naar buiten de regio. De meest
intern gerichte gemeenten zijn wederom Doorn en
Driebergen-Rijsenburg. Zij spenderen hun geld voor
een groot deel in respectievelijk Driebergen en Zeist.
Zakelijke relaties zijn een heel ander verhaal.
Economische banden zijn immers minder een
gevoelskwestie. Die relaties liggen dan ook
duidelijk anders. Het klinkt logisch dat voor alle
Heuvelrug-gemeenten geldt dat Utrecht (en de

rest van de Randstad) de belangrijkste werkfunctie
heeft. Vooral uit De Bilt en Zeist pendelen veel
mensen dagelijks naar de stad. Het aantal mensen
dat in De Bilt woont en werkt is ongeveer gelijk
aan het aantal forensen van De Bilt naar Utrecht.
Maar na Utrecht speelt Zeist zeker ook een belangrijke
rol als werkgever voor de regio. Behalve voor
Amerongen, dat wat betreft pendel nog sterker op
Veenendaal dan op Utrecht is gericht, is Zeist in dat
opzicht voor elke Heuvelrug-gemeente belangrijk.
Doorn heeft ook een opvallend sterke werkfunctie voor
de regio. Vooral vanuit Leersum en Maarn pendelen
aardig wat mensen dagelijks naar die gemeente. In het
hoofdstuk over bereikbaarheid komen we hier op terug.
Tenslotte kunnen we kijken naar de handelsrelaties
die bedrijven met elkaar onderhouden. Net als bij de
hierboven genoemde relaties geldt dat de oriëntatie
op de eigen gemeente verreweg het grootst is. Daar
zitten echter wel behoorlijke verschillen tussen. Zo
is die interne oriëntatie in Driebergen-Rijsenburg
drie maal zo hoog als in Amerongen. Wat niet in de
eigen gemeente circuleert, blijft deels in de regio.
De Bilt, Driebergen-Rijsenburg en vooral Doorn
zijn sterk gericht op Zeist. Opvallend is verder
dat relatief veel handel plaatsvindt tussen Maarn
en De Bilt en tussen Amerongen en Leersum.
Kortom, de ruimtelijke oriëntatie van de Heuvelrug
richt zich primair op de eigen kern, en vervolgens op
Zeist en de grotere plaatsen rondom de regio, zoals
Utrecht en Veenendaal. Vooral de bevolking richt
vaker haar blik op kernen die net buiten de regio
liggen. Dat geldt minder voor de zakelijke relaties.
Vooral als we kijken naar de pendel, dan blijkt dat
behoorlijk wat mensen wonen en werken op de
Heuvelrug, al is het voor Zeist uiteraard moeilijk om
te concurreren met de stad Utrecht. Op basis van deze
sociale en zakelijke relaties lijkt Driebergen-Rijsenburg
een subkern van Zeist en De Bilt van Utrecht.

1.3 Sociaal-economisch profiel
Ruimtelijk patroon
Voor een ruimtelijk overzicht van de Heuvelrug is
het goed te weten waar de mensen wonen en waar de
bedrijvigheid zich bevindt. Uit een korte blik op de
topografische kaart van de regio blijkt dat vooral in Zeist
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geconcentreerd te zijn en in mindere mate in De Bilt.
Daar concentreren zich de centrumfuncties van en de
bebouwing in de regio. Van de totale bevolking woont
dan ook tweederde in die twee gemeenten. Naarmate
we afzakken naar het zuidoosten, richting Leersum,
Doorn, Maarn en Amerongen, neemt dat aandeel
behoorlijk af. Ook de bevolkingsdichtheid is in deze
gemeenten veel lager. Ter illustratie: het aantal inwoners
ten opzichte van de oppervlakte is in Zeist ruim vijf
keer zo groot als in Maarn. Met andere woorden: hoe
verder naar het zuidoosten, hoe opener de ruimte.
Hetzelfde geldt voor de economie. Nog een illustratie:
terwijl Zeist garant staat voor de helft van de
werkgelegenheid op de Heuvelrug, herbergen Maarn,
Amerongen en Leersum ieder slechts 3 procent van alle
banen. De gemeenten in het noordwesten hebben naast
een woonfunctie dus een belangrijke werkfunctie, terwijl
Amerongen, Leersum en Maarn echte woongemeenten
zijn. De angst dat het “slaapdorpen” worden, is dan
ook niet ongegrond. De werkgelegenheidsfunctie
onderschrijft dat ook. In het zuidwesten van de
Heuvelrug is de beroepsbevolking veel hoger dan het
aantal banen (in Leersum bijna twee maal zo hoog).
In Zeist geldt het omgekeerde, het aantal banen is
daar juist een kwart hoger dan de beroepsbevolking.
De Bilt en Driebergen-Rijsenburg kunnen we in dat

opzicht subkernen noemen. Beide gemeenten zijn geen
economische motor, maar kennen elk wel aardig wat
bedrijvigheid. Doorn is voor wat werkgelegenheid betreft
een uitschieter. De gemeente heeft een opvallend grote
werkgelegenheidsfunctie voor de regio, veroorzaakt door
een groot aantal banen in de collectieve sector. Dit effect
wordt versterkt doordat het de vestigingsplaats is
geworden van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Het behoeft geen uitleg dat door die concentratie
van bevolking en de veel hogere economische
intensiteit ook de voorzieningen zich vooral
in het noordwesten bevinden. De horeca, winkel-, onderwijs- en zorgvoorzieningen zijn
allemaal grotendeels in Zeist gevestigd.
De 110.000 inwoners van de Heuvelrug vormen veruit
het belangrijkste draagvlak voor die voorzieningen.
Kort samengevat is de economische intensiteit het
grootst in het noordwesten en neemt zij af naarmate
we dichter bij het zuidoosten komen. Zeist is het
demografisch en economisch zwaartepunt van de
regio. Daaromheen liggen de subkernen De Bilt en
Driebergen, elk met enige economische betekenis. In
Doorn is nog enige bedrijvigheid te vinden, maar de
overige gemeenten stellen voor de regio in economisch
opzicht weinig voor. Het zuidoosten van de Heuvelrug
is echt een woongebied en geeft inhoud aan het
groene imago. Dit neemt overigens niet weg dat de
aanwezige bedrijvigheid in het zuidoostelijke deel van de
Heuvelrug wel belangrijk is voor de lokale economieën.
Economisch profiel
Maar hoe ziet die economie er dan uit? Welke bedrijven
zien we vooral in Zeist en De Bilt en welke in het
zuidoosten van de regio? Het belang van de verschillende
branches in de economie van de Heuvelrug is bijzonder
en wijkt behoorlijk af van dat van heel Nederland.
Het landschappelijk uiterlijk en de daarmee gepaard
gaande mooie woonomgeving zijn hieraan debet. De
natuurlijke omgeving zou bijvoorbeeld conflicteren
met zware industrie. Het zal dan ook niet verwonderen
dat er in de regio weinig industriële bedrijven zijn
gevestigd. Terwijl in Nederland ongeveer 13 procent
in die sector werkt, is dat op de Heuvelrug slechts 4,5
procent. Ook de groothandel en de transportsector
zijn slecht vertegenwoordigd. In termen van
werkgelegenheid zijn de zakelijke dienstverlening en de
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zorg de belangrijkste sectoren voor de regio. Elk staat
garant voor ongeveer 22 procent van het totaal aantal
banen, samen voor iets minder dan de helft dus.
Ter illustratie: in heel Nederland beslaan beide sectoren
ongeveer 14 procent van de werkgelegenheid. Op de
Heuvelrug zijn veel kleine consultancy, juridische,
notariële en accountancy bedrijven gevestigd, waarvan
een groot deel vanuit huis werkt. De gezondheidszorg
is de tweede sector. Met een relatief grijze bevolking
is er behoefte aan een hoog zorgaanbod. Vooral Zeist
staat bekend om zijn hoge aanbod van ouderen-,
gehandicapten-, zieken- en psychiatrische zorg: in de
gemeente werken 9.000 mensen in 300 zorginstellingen.
Beide sectoren zijn goed vertegenwoordigd over de
hele regio, maar sterk geconcentreerd in Zeist en in
mindere mate De Bilt. Samen staan de gemeenten
bijvoorbeeld voor ongeveer 75 procent van het
totaal aantal banen in de financiële en zakelijke
dienstverlening. De sector toerisme en recreatie is,
wat campings betreft, vooral in Leersum, DriebergenRijsenburg en Amerongen sterk vertegenwoordigd en
wat hotels en zakelijk toerisme betreft in Zeist. Hier
komen we later in dit onderzoek uitgebreid op terug.

1.4 Sociaal-culturele verwantschap
In hoeverre hebben de gedeelde landschappelijke
kenmerken en historie geleid tot een sociaalculturele eenheid? Is de Heuvelrug een gebied
met grofweg dezelfde culturele wortels,
normen en sociale omstandigheden?
Het CBS en de socioloog Van Leeuwen hebben in de
jaren ’80 een onderzoeksmethode ontwikkeld waarmee
de sociaal-culturele verwantschap tussen regio’s kan
worden vergeleken. Volgens deze methode kunnen
regio’s worden getypeerd naar het karakter van de
lokale gemeenschap op basis van ‘harde’ indicatoren.
Daarbij gaat het om onder meer de mate van het
voorkomen van ‘zwakke’, kansarme groepen, de mate
waarin de inwoners meer traditionele leefstijlen volgen,
de mate van confessionaliteit van de bevolking en
de aanwezigheid van agrarische karaktertrekken.
Passen we deze methode toe voor de gemeenten
op de Heuvelrug, dan zien we op diverse gebieden
verschillen in karakter tussen de afzonderlijke
gemeenten. Met name Zeist valt uit de toon, vanwege
zijn meer stedelijke karaktertrekken. Zo heeft Zeist
beduidend meer kansarme groepen dan de andere
kernen op de Heuvelrug. Naar het zuidoosten
van de regio toe is de bevolking traditioneler
ingesteld dan in de noordoosthoek. Amerongen
en Leersum hebben een sterker agrarisch karakter
dan bijvoorbeeld Zeist en Driebergen-Rijsenburg.
Waar Maarn een minder gelovige bevolking heeft,
is die van Amerongen juist relatief gelovig.
De geschetste verschillen tussen de Heuvelrug-kernen
leiden ertoe dat bepaalde gemeenten sociaal-cultureel
gezien sterker lijken op buurgemeenten buiten de
regio. Dat geldt bijvoorbeeld voor Leersum, dat grotere
verwantschap lijkt te hebben met Woudenberg en
Wijk bij Duurstede (die overigens onderling ook sterk
van elkaar verschillen) dan met buurgemeente Doorn.
Ook lijkt Maarn volgens de onderzoeksmethode totaal
niet op Doorn en Zeist, maar meer op Woudenberg.
De verwantschap van de diverse gebieden op de
Heuvelrug valt ook uit de ‘beleving’ van de bewoners
zelf af te leiden. Uit interviews met diverse ondernemers
uit de regio kwam naar voren dat ondernemers niet
primair vanuit de Heuvelrug als een eenheid denken.
Hun verwantschap met en oriëntatie op hun omgeving
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strekt zich primair uit tot de eigen woonplaats en
soms de buurgemeente. De hevige discussie en
onrust over de vorming van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug illustreert op treffende wijze hoe sterk de
bevolking aan de eigen dorpsidentiteit is gehecht.
Om praktische redenen, maar waarschijnlijk ook
in mentaal opzicht kijken de inwoners van de
Heuvelrug evenzeer naar de buren buiten als naar
de buren binnen de regio. De sociaal-economische
contacten tussen de Heuvelrug-gemeenten zijn
onderling soms minder intensief dan die met andere
gemeenten. Dat zegt iets over de sociaal-culturele
verwantschap in de regio. Het wekt de indruk,
dat de kernen en gemeenten op de Heuvelrug niet
automatisch elkaars natuurlijke partners zouden zijn.

1.5 Positie van de Heuvelrug in breder verband
Dat de bevolking in de regio evenzeer op de
Heuvelrug als op gebieden in de omgeving is gericht,
toont aan dat deze regio niet op zichzelf staat.
Sterker, ze vervult een duidelijke functie binnen een
veel groter gebied, zoals omliggende gebieden die
ook voor de Utrechtse Heuvelrug vervullen. Veel

buitenstaanders zien de Heuvelrug wél als een sociaalculturele en economische eenheid. En dat maakt
de Heuvelrug eerder een bijzondere regio dan een
regio met een middelmatige interne samenhang.
De gemeenten in de regio hebben dan ook een aantal
gemeenschappelijke belangen en zijn op sommige
punten misschien zelfs afhankelijk van elkaar, of in ieder
geval elkaars partner. En de oorsprong hiervan ligt in de
natuurlijke omgeving, de woon- en verblijfsfunctie en
de aanwezigheid van hoogwaardige dienstverlening. Die
omgeving legt daarmee een goede basis voor wat we in
één woord de ontvangstfunctie van het gebied kunnen
noemen. Die functie geldt voor nieuwe bewoners,
zakelijke bezoekers, toeristen en dagjesmensen.
De regio trekt mensen aan die op zoek zijn naar een
rustige, fraaie woonomgeving, dicht bij de grote steden.
Ze trekt ook veel gasten, van wie een deel verblijft op
één van de campings of in een hotel. Na de benoeming
van de Heuvelrug als Nationaal Park is de bekendheid
van het natuurgebied alleen maar verder vergroot.
Dit geldt ook voor zakelijke gasten en zorgbehoevenden.
Het grote aanbod van verblijfsmogelijkheden in
combinatie met opleidingsinstellingen, congresruimten,
allerlei vormen van zorg, de centrale ligging en de
natuurlijke omgeving maakt het voor die groepen een
zeer aantrekkelijk regio. Het geldt zelfs voor de bedrijven
die er zijn gevestigd. Het is geen toeval dat we in de
hele regio veel kleinzakelijke dienstverleners vinden. In
die zin kunnen we spreken van complementariteit van
functies van gemeenten, of zelfs van afhankelijkheid.
Rolverdeling binnen de regio
Zeist vormt het loket van de ontvangstfunctie van de
regio, daarin bijgestaan door De Bilt en Driebergen.
Dat heeft ze te danken aan de kwaliteit van de
natuurlijke omgeving in het zuidoosten van de regio,
die als het ware de achtertuin van Zeist vormt. Zou
Zeist namelijk wel een ‘eigen economie’ hebben
zonder de natuurlijke kracht van de Heuvelrug als
geheel? De kwaliteit van de regio als geheel geeft het
bedrijfsleven in Zeist immers een bijzondere positie,
met in het westen de stad en in het oosten de natuur.
Het antwoord lijkt daarom ‘nee’ te zijn. Want hoewel de
zuidoostelijke gemeenten zich deels richten op steden
net buiten de regio, spelen Zeist en De Bilt voor hen
toch ook een rol als het gaat om winkelen en werken.
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Op deze manier dragen de deelgebieden bij aan het
complete profiel van de Heuvelrug. De kernwoorden
daarbij zijn groen, kwaliteit, rust en ruimte,
mooi wonen en werken, verblijven en zakelijke
diensten die samen het gemeenschappelijke
profiel en imago van de regio vormen.
Om een antwoord te geven op de vraag waar de
sociaal-economische samenhang wel en waar niet
ligt en om de verschillen tussen de gemeenten
te kunnen duiden, moeten we het profiel van de
Heuvelrug voor ogen hebben. Binnen de regio
verschilt dat profiel per gemeente, waardoor elke
gemeente een eigen identiteit heeft, een verschillende
functie heeft voor de regio en haar eigen bijdrage
levert aan het complete profiel van het gebied.
Bestuurlijke organisatie
Door de veel intensievere economie in Zeist speelt de
gemeente ook in bestuurlijke zin een grotere rol. Zo
heeft Zeist een (overigens vrij beperkte) opvang- of
groeifunctie voor inwoners en bedrijven van binnen
en buiten de regio. Die functie zou tot uitdrukking
moeten komen in het ruimtelijk en woningbouwbeleid.
De groei van de woningvoorraad was de afgelopen
tien jaar echter zeer beperkt. Tegelijkertijd is de
aantrekkelijkheid van de regio als woongebied zo

groot, dat de huizenprijzen hoog blijven en starters op
de woningmarkt dus weinig kans maken. Door een
grotere achterban heeft de gemeente daarnaast meer
kracht en draagvlak voor economisch beleid. Beleid
dat deels gericht is op de eigen gemeente, maar deels
ook wordt gevormd en uitgevoerd in het kader van de
grotere regio. Daarbij valt te denken aan infrastructurele
projecten. Maar ook als lobbyist en reclamemaker
voor de Heuvelrug als verblijfsregio heeft de gemeente
Zeist meer macht dan de kleinere gemeenten.
Een interessante vraag is wat de recente fusie van de
vijf voormalige gemeenten voor gevolgen heeft voor
de (vooral economische) slagkracht van de nieuwe
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Men is geneigd
te zeggen dat die in elk geval groter zal worden.
Ondernemers zijn echter bang dat dit tegen zal vallen
en dat er juist een risico bestaat dat de nieuwe gemeente
zich vooral op Doorn zal richten, waar het gemeentehuis
zal komen. Wat in elk geval moet worden voorkomen,
is dat de nieuwe gemeente zich te zeer en te langdurig
bezighoudt met interne aangelegenheden. Het antwoord
op veel beleidsvragen die in de nieuwe gemeente
spelen, is in breder regionaal verband te vinden.
Mocht Zeist ertoe besluiten afscheid te nemen van het
Bestuur Regio Utrecht, dan is er nog meer aanleiding
dan nu om de bestuurlijke samenwerking binnen de
Heuvelrug te versterken. Op sociaal, economisch en
ruimtelijk gebied zijn de gemeenschappelijke belangen
binnen de regio te groot om het lokale beleid centraal
te stellen. Een breder economisch draagvlak, een
sterkere lobbyvorming en slagvaardigheid naar buiten
toe en een grotere interne bestuurlijke efficiency
zijn allemaal redenen om tot minimaal een nauwe
regionale afstemming van lokaal beleid te komen.
Naast bestuurlijke samenwerking in Heuvelrug-verband,
is nauwe samenwerking tussen ondernemersverenigingen
van groot belang voor de economische ontwikkeling
van het gebied. Dat is hard nodig om als bedrijfsleven
met één mond richting de overheid op de Heuvelrug
te kunnen spreken en zo haar vaste partner te
worden. Dan is de weg vrij voor een door overheid
en bedrijfsleven gezamenlijk vormgegeven, uitgewerkt
en uitgevoerd economisch beleid op de Heuvelrug.
De onderlinge samenwerking tussen ondernemersverenigingen krijgt gelukkig steeds meer vorm. Zakelijk
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Zeist en de in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
verbrede ondernemerskoepel werken al enige tijd
samen. De banden met ondernemersorganisaties
in De Bilt en Soest worden aangehaald. Daarmee
wordt de basis gelegd voor een eenduidige visie van
het bedrijfsleven op de Heuvelrug over de gewenste
economische richting in het gebied. Hopelijk levert
deze studie hieraan een waardevolle bijdrage.

Naar een visie op de economie
van de Heuvelrug
2.1 Gemeenschappelijke vraagstukken en
complementaire gemeenschappen
Het voorgaande hoofdstuk schetste een eerste beeld
van het karakter van de Heuvelrug in ruimtelijk,
sociaal en economisch opzicht. Het is duidelijk dat
binnen de regio op diverse punten verschillen bestaan.
Zeist is een verstedelijkte gemeente met een breed
sociaal en economisch profiel. Daarmee wijkt deze
gemeente af van meer ‘dorpse’ gemeenschappen als
Doorn, Leersum en Amerongen, die de ‘groene mantel’
van de Heuvelrug vormen en de fraaie uitstraling
van de regio werkelijk inhoud geven. De Bilt en
Driebergen-Rijsenburg fungeren min of meer als
‘suburbs’ of ‘satellieten’ van Utrecht en Zeist en
vormen een overgangsgebied naar de ‘groene mantel’.
Tegelijkertijd levert de Heuvelrug de lokale
gemeenschappen fundamentele gemeenschappelijke
dragers aan, die deze economische studie naar
de Heuvelrug als geheel zeer relevant maken. Tot
dusver hebben de gemeenten op de Heuvelrug
hun economische beleid, voor zover ze er al een
voerden, niet vanuit deze gemeenschappelijkheden
vormgegeven. Laat staan dat zij bij de beleidsuitvoering
van een heldere en bewuste rolverdeling
binnen de Heuvelrug zijn uitgegaan.
Er bestaat echter alle aanleiding om vanuit
een bovenlokale benadering en volgens een
integrale visie het toekomstige economische
beleid op de Heuvelrug vorm te geven.
Dat geven de vertegenwoordigers van de
ondernemers[1], de doelgroep en belanghebbenden
van dat beleid in de regio zelf aan. Een aantal
grote problemen en uitdagingen geldt in
grote lijnen voor de gehele Heuvelrug.

[1]
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Interviews met vertegenwoordigers van lokale ondernemersorganisaties.

2
Soms bezit de ene gemeente de sleutel tot de oplossing
van een probleem van of de verzilvering van een
kans voor de andere. Aan iedere gemeenschappelijke
drager is een kans en/of een probleem verbonden,
die een Heuvelrug-breed economisch beleid
rechtvaardigt. De belangrijkste gemeenschappelijke
dragers, met hun uitdagingen, zijn:
•

De alom bekende naam ‘Utrechtse Heuvelrug’; de
beeldvorming en de ruimtelijk-fysieke inrichting van
de regio, als basiskwaliteit voor alle ontwikkeling van
het gebied tot nu toe en in de toekomst
Uitdaging: versterken van de regionale identiteit
onder de lokale gemeenschappen, met een overtuigend
ambassadeurschap naar de buitenwacht als resultaat

•

De kwaliteiten van de regio als woon- en
verblijfsgebied in de meest brede betekenis
Uitdaging: aandacht houden voor een betaalbare
en bereikbare woningmarkt voor jongeren
en minder koopkrachtigen, ontwikkelen van
‘verblijfsproducten’ om langer verblijf van
recreanten en (zakelijke) toeristen te stimuleren

•

Het probleem én de economische kansen van de
vergrijzing in dit rustige woon- en verblijfsgebied
Uitdaging: behouden van voldoende draagvlak
voor voorzieningen en de arbeidsmarkt
voor het regionale bedrijfsleven

•

Het spanningsveld tussen de kwaliteit van de regio
als een economisch waardevol aantrekkelijk natuuren verblijfsgebied enerzijds en de krachten achter een
‘vrije’ ruimtelijk-economische ontwikkeling van de
regio anderzijds
Uitdaging: hanteren van een bewust gekozen
bedrijfsontwikkelstrategie, met behoud van de
kwaliteit van de omgeving als randvoorwaarde

•

De dominantie van kleinere dienstverlenende
bedrijven in de economische structuur
Uitdaging: versterken van de netwerkvorming tussen
bedrijven met als resultaat continu nieuwe gezamenlijke
maatwerkdiensten en een sterkere ‘exportorganisatie’

Naam, uitstraling en ruimtelijk beeld
Een ondernemer uit Driebergen, die niet met de
Heuvelrug wil worden geassocieerd, heeft daarvoor
maar één oplossing: er vertrekken. Als hij, bijvoorbeeld
als winkelier, vooral met lokale relaties te maken heeft,
is er geen enkel probleem: die beschouwen zichzelf in
de eerste plaats als Driebergenaren en vervolgens als
Heuvelrug-bewoners.
Maar voor relaties buiten de regio is de eerste
beeldvorming al snel gemaakt en nauwelijks
meer uit te wissen. Al ontbreekt er diepgaand
onderzoek naar, het begrip ‘Utrechtse Heuvelrug’
is onder de Nederlanders stevig gevestigd.
Een ‘hardnekkig’ beeld van buitenstaanders van de
Heuvelrug kan bepaalde ondernemers niet goed
uitkomen, maar het op eigen houtje veranderen
ervan is een onhaalbare kaart. En bestuurders en
ondernemers in de regio moeten wel erg goede
argumenten hebben om gezamenlijk te streven naar
en te werken aan een andere naam voor of een andere
associatie met de Heuvelrug. Dat zou bovendien
een feitelijke metamorfose van de regio vergen,
haast tot en met het afgraven van de heuvels toe.
Afgezien van de onhaalbaarheid ervan, bestaat er
geen overtuigende reden om de naam en uitstraling
van de regio drastisch te wijzingen. Integendeel,
‘Utrechtse Heuvelrug’ is een sterk merk, dat zich
duidelijk onderscheidt van andere steden en regio’s
in de omgeving en in het land. Sleutelbegrippen van
het merk zijn ‘kwaliteit’, ‘maatwerk’, ‘betrouwbaar’
en ‘professioneel’, ‘duurzaam’, ‘rust’ en ‘groen’.
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Uiteraard betekent het hanteren van het merk
meteen ook kiezen voor wat de regio niet is. De
angst dat dit kan leiden tot een verkeerde of te
beperkte keuze lijkt niet gerechtvaardigd.
De economie van de Heuvelrug ontwikkelt zich naar
verhouding gunstig. De regio behoort niet tot de
sterkste groeiers, maar de economische groeicijfers
overtreffen die van veel andere regio’s in ons land. Van
een zwak economisch profiel is dus zeker geen sprake.
Iedere regio moet omgaan met of, liever nog, anticiperen
op de beperkingen en gevaren die haar profiel met
zich meebrengt. De gemeenschappelijke dragers van de
Heuvelrug brengen eveneens dergelijke beperkingen en
gevaren met zich mee. Het merk ‘Utrechtse Heuvelrug’
mag de komst van ondernemers van buiten, die in
beginsel goed passen in het economische profiel van
de regio, niet belemmeren. De voornoemde positieve
associaties met de sleutelbegrippen van het merk
kunnen omslaan in negatieve, vanwege het beeld van
de Heuvelrug als een bedrijfsregio voor een kleine
ondernemerselite, gezien de hoge toetredingsbarrières
en de beperkte ondernemingsruimte. Primair kan dit
worden voorkomen door ervoor te zorgen dat het
gebied niet op slot gaat, maar toegankelijk is voor
‘passende’, nieuwe bedrijven en door groeimogelijkheden
te blijven verschaffen aan succesvolle ondernemers.
Het beschermen en goed positioneren van het merk
‘Utrechtse Heuvelrug’ lukt alleen wanneer de hier
gevestigde ondernemers weten waarvoor het gebied staat,
dit onderschrijven en uitdragen. Dat kan onder meer
door de gemeenschappelijke identiteit vast te stellen
en als leidraad te nemen bij de verdere economische
ontwikkeling van de regio. Natuurlijk houdt de
dagelijkse betrokkenheid van de ondernemer met het
gebied waarin hij is gevestigd doorgaans op bij de
parkeerplaats (of tuin) voor het bedrijfspand. Maar door
meer vanuit een Heuvelrug-optiek aan de toekomstige
ontwikkeling van het gebied te werken, worden de
ondernemers zich meer bewust van de kracht die zij
aan de omgeving voor hun bedrijf (kunnen) ontlenen.
Aantrekkelijk om te wonen en verblijven
Een gemiddelde woning op de Heuvelrug is beduidend
prijziger dan een gemiddelde Nederlandse woning.
Daar staat tegenover dat je er hier meer ruimte in en
buitenshuis voor terug krijgt, in een doorgaans fraaie,

rustige en veilige (natuurlijke) omgeving. Nu op de
Nederlandse woningmarkt de druk -tijdelijk- van de
ketel is, stagneert de prijsontwikkeling, of vermindert
in ieder geval de groei. Daarmee is de bereikbaarheid
van deze regio als woongebied voor de meeste
jongeren, starters en andere minder koopkrachtige
groepen er echter niet op vooruit gegaan. Ook de
inkomenssituatie is immers vrijwel ongewijzigd gebleven
en veelal onzekerder geworden. In de meeste regio’s
is daarom de aandacht in het woningbouwbeleid
voor ‘betaalbare’ (huur)woningen de laatste jaren
flink toegenomen. Pleidooien om hogere percentages
goedkope woningen voor nieuwbouwprojecten te
hanteren, bedrijfspanden om te bouwen tot (betaalbare)
woningen en meer subsidies te verlenen aan starters
verhullen de feitelijke drijvende kracht achter de
verruimde mogelijkheden voor goedkope bouw:
de afkoelende markt voor projectontwikkeling.
Het hanteren van minimale (eisende) streefdoelen
omtrent de nieuwbouw van betaalbare woningen
vormt ook in deze regio een goede basis voor het
woningbouwbeleid. Dit zorgt voor een niet te grote
scheefheid in de bevolkingsopbouw van de regio. De
realiteit is echter al jarenlang dat veel mensen die een
betaalbare woning zoeken op Utrecht, Houten, Almere,
Amersfoort en Ede-Veenendaal zijn aangewezen.
Dat is ook het gevolg van bewust beleid, gezien de
onhaalbaarheid om voldoende betaalbare woningen
op de Heuvelrug zelf aan te bieden. Een nog sterkere
nadruk op woningbouw in het ruimtelijk beleid van
de Heuvelrug zou bovendien de ontwikkelruimte voor
het bedrijfsleven verder beperken. Zoals we eerder
opmerkten, zijn de dorpen aan de oostkant van de
Heuvelrug al min of meer ‘slaapdorpen’, terwijl die aan
de westzijde een lichte mate van verstedelijking kennen.
Vergrijzing
Voor het aanbod van voorzieningen leunt de regio
zwaar op de welgestelde middelbare en hogere
leeftijdsgroepen. De regio naar het zuidoosten
aflopend, verhevigt dit beeld zich. De Heuvelrug
hoeft, in tegenstelling tot andere delen van ons land,
echter geen verdere ‘scheefgroei’ in de regionale
consumentenmarkt te verwachten. Tot 2020 neemt
het tempo van vergrijzing gestaag af en tegen die tijd
zal het ‘probleem’ hier in dezelfde hevigheid spelen
als elders. Voor de regionale arbeidsmarkt heeft de
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landelijke vergrijzing echter wel de nodige gevolgen.
Vanwege de beperkte woningbouwcapaciteit is en
blijft de regio sterk afhankelijk van werknemers uit de
omliggende stedelijke gebieden. De arbeidsmarkten
van Amersfoort, Ede, Utrecht en Veenendaal zullen
de komende vijftien tot twintig jaar niet slinken, maar
wel steeds meer ‘interesse’ ervaren van het groeiende
aantal regio’s met een nijpend tekort aan personeel. De
slag om de werknemer neemt voor het bedrijfsleven
op de Heuvelrug dus toe! Primair is het aan de
ondernemers zelf om via hun arbeidsvoorwaarden
deze slag aan te gaan. Verder zijn omgevingsfactoren
als bereikbaarheid van de regio, de aanwezigheid
van (zorg)voorzieningen en toch ook uitzicht op een
woning van invloed op de aantrekkingskracht van
de Heuvelrug als werkgebied. Deze zaken vragen om
aandacht in een economisch beleid in regionaal verband.
Spanningsveld tussen ‘groen’ verblijfsgebied
en ruimte voor ondernemen
Het vinden van een goede balans tussen een hoge
ruimtelijke en verblijfskwaliteit enerzijds en voldoende
ondernemingsruimte anderzijds is een cruciale
opgave voor het toekomstige economische beleid
van de regio. In hoofdstuk 3 komt dit vraagstuk
uitgebreid aan de orde. Daarop vooruitlopend volgen
hier kort enkele uitgangspunten voor beleid.

Behoud van de landschappelijke en natuurlijke
kwaliteit van het gebied geldt als randvoorwaarde voor
de verdere sociale en economische ontwikkeling. De
verdere ontwikkeling van het bedrijfsleven mag dus
niet leiden tot dusdanig grote claims op ruimte en
natuur, dat de kwaliteiten van de regio als aantrekkelijk
woon- en verblijfsgebied fundamenteel, merkbaar
en meetbaar worden aangetast. Dit betekent dat de
verdere bedrijfsontwikkeling in de regio zich richt op:
• initiatieven, waarbij het bedrijfsleven juist afhankelijk
is van of zelfs zorgt voor de hoge kwaliteit van
natuur en landschap of daaraan zelfs een bijdrage
levert. Denk aan agrarisch en natuurbeheer, herstel
en functieverbreding van landgoederen met als
resultaat extra landschaps- en natuurinvesteringen,
beperkte vormen van natuurgebonden productie en
toerisme: natuurlijke bosbouw, recreatieve jacht en
visserij.
Maar denk ook aan vestigingen van natuur
gerelateerde organisaties als het Wereld
NatuurFonds en Staatsbosbeheer alsmede
van commerciële kantoren die bewust
voor vestiging in groene omgeving hebben
gekozen, zoals Heinz, Glaxo en Achmea.
• initiatieven op locaties met geringe ruimtelijke
en natuurlijke kwaliteiten en zonder
risico op negatieve beïnvloeding van de
natuurlijke kwaliteiten van de omgeving;
• initiatieven op kleinschalige locaties, waarbij
de economische ontwikkeling inpasbaar
is in het landschap, zonder wezenlijke
aantasting van natuur en landschap;
• herschikking en concentratie van initiatieven
op locaties met een efficiënter ruimtegebruik
en een geringere omgevingsbelasting (onder
andere door minder verkeer) als resultaat;
• initiatieven voor specifieke regionale
ontwikkellocaties om strategische bedrijvigheid
te kunnen behouden voor de regio, die een grote
bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling en
daarmee indirect aan het behoud van de natuurlijke
en landschappelijke kwaliteiten van de regio.
Economie van kleinschalige dienstverleners
In tegenstelling tot stedelijke regio’s als Eindhoven en
Leiden, maar bijvoorbeeld ook Moerdijk en ZeeuwsVlaanderen, ontbreekt in de economie van de Heuvelrug
een grote ‘trekker’, anders dan het landschap en de
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hoge woonkwaliteit. Weliswaar huisvest het gebied
diverse bekende namen op het terrein van zorg,
research en zakelijke dienstverlening, maar je kunt
het onmogelijk grote bedrijven noemen, die het reilen
en zeilen in de regio grotendeels bepalen en waar de
rest van het bedrijfsleven de blikken op heeft gericht.
Tussen hen zit bovendien geen bedrijf waarvan de
naam het economische beeld van de Heuvelrug naar
buiten toe bepaalt. Integendeel, deze regio telt talloze
kleinere tot middelgrote bedrijven, overwegend in de
dienstverlenende sector, die de Heuvelrug gezamenlijk
het aanzien geven van adviseurs, ondersteuners en
verzorgers ‘op maat’. Waarom zouden we het rijk
geschakeerde mkb als geheel dan niet zien als de trekker?
Een grote kracht van het mkb op de Heuvelrug is
de grote diversiteit in het aanbod op het gebied van
diensten. Op een bepaald gebied kan doorgaans uit
meer bedrijven worden gekozen, met ieder hun eigen
unieke invulling van ‘hetzelfde’ product. Het aanbod
biedt daarnaast de mogelijkheid diverse producten
te combineren tot één productenpakket op maat.
Uit de aanbieders van natuur en groen, van woonen verblijfsaccommodaties, van sport en recreatie,
van culinaire producten, van gezondheidsproducten,
van cultuur, van educatie en van zakelijk advies
zijn talloze dienstencombinaties samen te stellen

die leiden tot het unieke, persoonlijk gewenste
product. Dat is ook een van de woonkwaliteiten
van de regio; voor het ‘goede’ wonen zijn alle
voorzieningen binnen handbereik. Daarnaast
vormt het een sterk exportproduct van de regio.
Nederland vergrijst de komende twintig tot dertig
jaar stevig door, grote delen van de collectieve sector,
waaronder de zorgsector en de sociale verzekeringen,
gaan op de schop en de aandacht voor lichaam,
gezondheid en het ‘pure’ leven neemt toe. Dat zijn
allemaal ingrediënten die een forse groeimarkt voor
de productcombinaties in de regionale dienstensector
voorspellen. Er is dan ook geen enkele reden tot
drastische aanpassingen in de economische structuur
van de regio. Wel moet de Heuvelrug rekening houden
met een groeiende concurrentie van aanbieders uit
andere regio’s in ons land. Het Gooi, Zeeland, de
Achterhoek en diverse (andere) landelijke gebieden
in Nederland willen meeprofiteren van de geschetste
maatschappelijke ontwikkelingen. Ook zij zetten in
op het buiten wonen, toerisme, gezondheid en zorg.
Er bestaat dan ook alle aanleiding via een verdere
netwerkvorming tussen dienstverleners de synergie
tussen deelproducten van aanbieders te versterken
en tot nieuwe dienstencombinaties te komen.
Voorwaarde daarvoor is volledige transparantie
over de in de regio aanwezige bedrijven en hun
specialiteiten. Een makel- of marktplaats voor
aanbieders van zorg-, recreatie-, horeca-, cultuur en
andere diensten kan bedrijven bij elkaar brengen om
tot gezamenlijke productaanbiedingen te komen.

2.2 Vervolg
In het vervolg van deze studie gaan we in op deze
uitdagingen, met een focus op drie thema’s. In het
volgende hoofdstuk behandelen we de fysieke ruimte
die bedrijven ter beschikking hebben om te kunnen
ondernemen. Welke behoeften heeft de economie om in
ruimtelijke zin te kunnen ontwikkelen? Welke gebreken
zien we daarbij, welke oplossingen zijn daarvoor te
vinden en wie heeft daarbij welke rol? Hoofdstuk 4
gaat over de bereikbaarheid van de Heuvelrug. Gezien
de centrale ligging in Nederland, met drie rijkswegen
die de regio doorkruisen en een vrij uitgebreid
provinciaal wegennetwerk is een goede bereikbaarheid
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te verwachten. Maar dat blijkt toch niet helemaal het
geval. We kunnen veel knelpunten noemen in het
wegennet die zorgen voor ergernis. In hoofdstuk 5 staat
toerisme en recreatie centraal, een populair thema bij
beleidsmakers omdat het een van de weinige sectoren
is die gepaard kan gaan met behoud van natuurlijke
waarden. Het is een wisselwerking; de natuurlijke
kracht van de Heuvelrug biedt mogelijkheden voor de
toeristisch-recreatieve sector die op zijn beurt niet te
veel tornt aan die waarden. Of anders gezegd, toerisme
gebruikt en onderhoudt de natuurlijke ruimte en
vormt in die zin een brug tussen economie en natuur.
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Fysieke ruimte om te ondernemen

3.1 Natuur als economische basis
Zonder twijfel is de natuurlijke omgeving ook de
basis van de economie van de Heuvelrug. We hadden
het eerder over de opvangfunctie van de regio. Die
geldt ook voor het bedrijfsleven. De buitenplaatsen,
kleinschalige kantoorlocaties en woningen met
bedrijfsruimte zijn zeer populair, vooral onder kleine
dienstverleners. En terecht, want een rit langs die
locaties bewijst dat het niet alleen ‘mooi wonen’, maar
ook ‘mooi werken’ is op de Heuvelrug. Onder meer
vanwege die economische waarde moet de natuurlijke
omgeving als uitgangspunt worden genomen bij de
ruimtelijk-economische ontwikkeling van het gebied,
of het nu gaat om recreëren, wonen of werken.
Maar dit betekent niet dat ruimtelijk-economische
ontwikkeling onmogelijk is. Integendeel, er zijn
voldoende mogelijkheden om op economisch vlak
te ontwikkelen zonder afbreuk te doen aan de
natuurlijke waarden. Kijk maar naar het verleden.
In de loop der tijd heeft zich op de Heuvelrug
een economie ontwikkeld die niet tornt aan de
omgeving, uitzonderingen daargelaten. Sterker
nog, de economie heeft die omgeving nodig en
zou zonder haar een belangrijke kracht missen.
Voor de verdere ontwikkeling van de economie
is ruimtelijk en economisch beleid nodig. Juist
vanwege de gewenste balans tussen economie
en natuur is dit belangrijk. Beleid dat zich bezig
houdt met woningbouw, bedrijventerreinen, woonwerkcombinaties, infrastructuur, uitplaatsing
van bedrijven uit de kernen, concentratie van
economische activiteiten of juist de spreiding ervan.
In dit hoofdstuk gaan we in op de behoeften van de
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3
economie om zich in ruimtelijk opzicht verder te
kunnen ontwikkelen en de mogelijkheden om daarin
te voorzien. Hierbij staat economische ontwikkeling
met de natuurlijke waarden als uitgangspunt centraal.

3.2 Waar wordt gewerkt?
De Heuvelrug is bepaald geen uniform gebied. Dat
zagen we al in het eerste hoofdstuk. Net als de bevolking
en de voorzieningen concentreert de werkgelegenheid
zich rondom Zeist. Vanuit het zuidoosten richting
noordwesten wordt de werkgelegenheidsdichtheid steeds
hoger, op het uiterste noordwesten na (zie kaart 3.1).
Zeist herbergt 48 procent van de werkgelegenheid,
De Bilt 22 procent, Driebergen-Rijsenburg 12
procent en Doorn 9 procent. Amerongen, Leersum
en Maarn beschikken samen over slechts 9 procent
van het totale aantal banen in de regio. De licht
getinte gebieden in de kaart zijn economisch gezien
het kleinst. Opvallend, maar niet onlogisch is dat
die gebieden in het zuidoosten van de regio deels het
natuurgebied Utrechtse Heuvelrug overlappen. De
lichte ‘vlekken’ in het noordwesten van de Heuvelrug
zijn de dunbevolkte landbouwgebieden van gemeente
De Bilt. De werkgelegenheid in die gemeente is vooral
geconcentreerd in de dorpskernen De Bilt en Bilthoven.

Kaart 3.1

Banendichtheid

De Bilt

Zeist

DriebergenRijsenburg

Maarn
Doorn
Leersum

Amerongen

aantal banen per hectare
25 of meer

6 tot 25

1 tot 3

3 tot 6

1 of minder

Bron: LISA, 2004

Dat de gemeenten op de Heuvelrug van elkaar
verschillen, zien we ook terug in de structuur van de
economie. Zo bestaat de werkgelegenheid in Doorn
voor maar liefst 70 procent uit banen in de collectieve
sector, drijft Leersum voor een relatief groot deel op
de detailhandel en de horeca en is voor Amerongen en
Maarn de industriële sector toch ook wel belangrijk.
Als we De Bilt en Zeist erbij betrekken, wordt
echter duidelijk dat voor de Heuvelrug als geheel de
zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorgzorg
verreweg de belangrijkste economische trekkers
zijn. Zij zijn de grootste banenleveranciers, terwijl
sectoren als de industrie en de transportsector ruim
zijn ondervertegenwoordigd (zie figuur 3.1).
Figuur 3.1

De verdeling van het aantal bedrijven is nog opvallender.
In dat opzicht is de zakelijke dienstverlening in elke
gemeente de belangrijkste sector en ligt, op Amerongen
en Leersum na, het aandeel rond de 35 procent (tegen
slechts 21 procent in Nederland). Anderzijds is het
aantal zorginstellingen juist relatief laag. Met andere
woorden, de Heuvelrug kenmerkt zich door een groot
belang van grote zorginstellingen en kleinschalige
zakelijke dienstverleners. En dat is precies het beeld
dat past bij de regio. In De Bilt en Zeist zijn grote
dienstverleners gevestigd, zoals het KNMI, Grontmij,
het RIVM, de KNVB en PGGM. Deze instellingen
dragen behoorlijk bij aan het beeld van kaart 3.1.
Maar hoewel zij veel mensen uit de regio en daarbuiten

Aandeel van sectoren in de economie
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Bron: LISA, 2004
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Figuur 3.2

Werkgelegenheid op werklocaties
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Bron: Provincie Utrecht, 2005a

van werk voorzien, zijn het juist de kleinschalige
zakelijke dienstverleners, zoals consultancy, juridische,
notariële en accountancy bedrijven, die de Heuvelrug
kenmerken. In De Bilt en Zeist wordt de gemiddelde
bedrijfsomvang in de zakelijke dienstverlening nog
opgekrikt door bovengenoemde grote bedrijven,
maar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de
gemiddelde bedrijfsgrootte in die sector half zo
groot als in Nederland als geheel. In Leersum is dat
bijvoorbeeld nog geen twee banen per bedrijf.

3.3 In welk type werklocaties?
De Heuvelrug is duidelijk geen regio waarin
bedrijventerreinen en grootschalige kantoorlocaties
de boventoon voeren. Wat dat betreft is figuur 3.2
illustratief voor het belang van de verschillende typen
werklocatie in de regio en voor de economie en de
ruimtelijke ordening van de Heuvelrug in het algemeen.
Van de totale werkgelegenheid in de regio bevindt
zich ongeveer 9 procent op de bedrijventerreinen
en 7 procent in kantoorgebouwen. Met andere
woorden, 84 procent van de werkzame personen
in de regio, ofwel 60.000 mensen, werkt op een
andere locatie. In Zeist ligt dat percentage met 76
procent lager dan gemiddeld, in de nieuwe gemeente
Utrechtse Heuvelrug op maar liefst 93 procent.
De totale netto oppervlakte bedrijventerrein
bedraagt zo’n 110 hectare, waarvan het grootste
deel in De Bilt en vooral Zeist ligt (respectievelijk
[2]
[3]
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ongeveer 25% en 60%) en reeds is uitgegeven. Er
is dus weinig ruimte beschikbaar. Begin 2005 was
het aanbod van bedrijfsruimte[2] in Zeist ongeveer
24.000 vierkante meter, in De Bilt en DriebergenRijsenburg respectievelijk 8.000 en 1.000[3]. In
de overige gemeenten werd geen bedrijfsruimte
aangeboden (Provincie Utrecht, 2005b).
Het streekplan 2005 - 2015 voorziet in de ontwikkeling
van een aantal nieuwe bedrijventerreinen. Zo is het
plan voor de ontwikkeling van zeven hectare terrein
in De Bilt (Larenstein) goedgekeurd, krijgt Zeist
de mogelijkheid om tien hectare te ontwikkelen
en heeft Leersum ruimte voor twee hectare nieuw
terrein. Daarnaast zal het bedrijventerrein ten oosten
van Maarsbergen waarschijnlijk worden uitgebreid.
Aan de ontwikkeling van nieuwe terreinen zitten
echter nogal wat haken en ogen. Het is de vraag of
de zeven hectaren in De Bilt daadwerkelijk van de
grond komen. In elk geval loopt de ontwikkeling
veel vertraging op door de verwerping van het
bestemmingsplan door de Raad van State vanwege
het ontbreken van een luchtkwaliteitsonderzoek. De
ontwikkeling van zeven van de tien hectaren in Zeist
is afhankelijk van het project ‘Hart van de Heuvelrug’,
waar nog geen uitsluitsel over is. Tenslotte staat de
uitbreiding van twee hectare bedrijventerrein in
Leersum, aansluitend aan bedrijventerrein Amerongen,
onder druk vanwege protesten met betrekking tot
hinder van de natuurlijke waarden en een twijfelende
houding van de gemeentelijke politiek. Kortom, er
is momenteel erg weinig ruimte beschikbaar voor

Onder bedrijfsruimte wordt ruimte voor productie- en distributiebedrijven verstaan. Dit wordt aangeboden op bedrijventerreinen, maar ook andere locaties vallen hieronder.
Het betreft hier nuttig vloeroppervlak (de door de gebruiker zelf vrij in te delen ruimte, exclusief gangen, trappenhuizen, toiletten, kelders, et cetera) van minimaal 750
vierkante meter. Aangeboden ruimte kleiner dan 750 vierkante meter is niet meegenomen.

productie- en distributiebedrijven en het is de vraag
of daar in de nabije toekomst verandering in komt.
De Heuvelrug is ook geen gebied waar grootschalige
kantoorlocaties een belangrijke rol spelen, getuige
figuur 3.2. Ze zijn er wel, maar alleen in het meest
verstedelijkte deel van de regio, rondom Zeist. In totaal
gaat het om een oppervlakte van ongeveer 170.000
vierkante meter bruto vloeroppervlak[4]. Begin 2005
werd zo’n 73.000 vierkante meter kantoorruimte
aangeboden, waarvan 59.000 in Zeist en 12.000 in
De Bilt. In Driebergen-Rijsenburg en Maarn werd
elk ongeveer 1.000 vierkante meter aangeboden[5]
(Provincie Utrecht, 2005c) . Er is dus sprake van een
behoorlijke leegstand. Derhalve zijn er nauwelijks
plannen voor verdere uitbreiding van de kantorenmarkt.
Het zijn vooral de ‘overige werklocaties’ die het
economische uiterlijk van de Heuvelrug bepalen. Dat
zijn ten eerste de winkels, kantoren, horeca en andere
commerciële functies die we in de meeste centra
vinden. Ook de zorginstellingen die niet in specifieke
kantoorpanden zijn gevestigd, vallen hieronder. Maar
daarnaast telt de Heuvelrug veel bijzondere werklocaties
die zijn bestemd voor kleine bedrijven in de zakelijke en
financiële dienstverlening, werklocaties die typerend zijn
voor de regio. Daarbij moeten we bijvoorbeeld denken
aan kleinschalige kantoorlocaties in woonwijken. We
vinden ook veel buitenplaatsen en villa’s in de regio
die zijn omgevormd tot kantoren. Dergelijke panden
hebben een hoog aanzien en zijn dan ook populair.
Het zijn vooral de hoogwaardige dienstverleners die
dergelijke panden bezetten. Tenslotte noemen we de
ondernemers die werken vanuit huis. De regio staat
bekend om het hoge aantal mensen dat werkt vanuit een
aanpandig kantoortje, bijvoorbeeld een omgebouwde
garage. Helaas is het moeilijk om over deze typen
werklocatie gegevens te verkrijgen, maar bovenstaande
figuur maakt wel duidelijk dat het belang ervan groot is.

3.4 Waaraan is behoefte?
Vanwege het hierboven beschreven economisch profiel
heeft de Heuvelrug grote behoefte aan economisch
beleid. Met name in de vijf voormalige gemeenten die
momenteel de gemeente Utrechtse Heuvelrug vormen,
maar ook in De Bilt en in mindere mate in Zeist, heeft
het daaraan ontbroken. De economie is niet overal even
[4]
[5]
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groot, maar wel over de hele Heuvelrug bijzonder. Juist
daarom heeft zij beleid nodig. Het gaat daarbij niet om
de ontwikkeling van één bepaald type werklocatie of
om aandacht voor één bepaald soort bedrijvigheid. De
behoefte is namelijk sterk afhankelijk van de specifieke
situatie en het moment. De economie van de Heuvelrug
is gebaat bij een lokale overheid die zich continu
afvraagt waar, wanneer en voor wie ruimte nodig is. Dit
is juist voor de Heuvelrug zo belangrijk omdat daarmee
recht kan worden gedaan aan zowel de ruimtebehoefte
van ondernemers als aan de natuurlijke kwaliteit van
het gebied. Dat betekent in eerste instantie dat ruimte
moet worden geboden volgens de markt. We noemen
hier een aantal belangrijke punten waar de lokale
overheden volgens de ondernemers aandacht aan moeten
schenken om de ruimtelijk-economische ontwikkeling
van het gebied te steunen zonder de natuurlijke
waarden en de regio als woongebied te belasten.
Aandacht voor specifieke werklocaties
We weten dat niet bedrijventerreinen en grote
kantoorlocaties, maar juist kantoren aan huis,
kleinschalige kantoorpanden in woonwijken en
buitenplaatsen belangrijke huisvestingsvormen zijn.
Ook voor de toekomstige ontwikkeling van de
economie zullen die locaties een grote rol spelen.
Om hier beleid op te kunnen voeren, is het voor de
gemeenten van belang om meer inzicht te krijgen in
die markt. Beleid dat bijvoorbeeld werken aan huis
vergemakkelijkt. Momenteel gaat gemeente Zeist
hier soepeler mee om dan de andere gemeenten.
Om de mensen met een klein eigen bedrijf aan
huis te behouden, zijn dat soort stappen belangrijk.
Daarnaast is het voor veel ondernemers nu moeilijk
om uit te breiden naar bijvoorbeeld een bedrijf van
drie medewerkers. Ze groeien daardoor uit hun
huidige kantoorruimte. Voor dergelijke bedrijven
moet ruimte beschikbaar zijn. Bovendien moeten zij
bekend worden gemaakt met het economisch beleid
daaromtrent. Zij vormen een belangrijke motor voor de
economie van het gebied die de regio moet vasthouden.
Het omvormen van boerderijen, buitenplaatsen of
leegstaande panden in de woonwijken tot kantoren
kan in die behoefte voorzien, terwijl het aanzien
van de woonwijk en het buitengebied er -binnen
de gestelde beleidskaders- niet door verslechtert.

Bij de totale oppervlakte gaat het om het bruto vloeroppervlak (inclusief gangen, trappenhuizen, toiletten, kelders, et cetera).
Bij het aanbod van kantoorruimte gaat het om nuttig vloeroppervlak van minimaal 500 vierkante meter in specifieke kantoorpanden. Aangeboden ruimte kleiner dan 500
vierkante meter is niet meegenomen.

Ruimte voor logistieke en productiebedrijven
Ruimte-intensieve bedrijven in de logistieke en
productiesfeer bepalen niet het beeld van de regio,
maar ze zijn er wel. Een deel van die bedrijven is
momenteel gevestigd in de woonkernen en zorgt
daar voor overlast. Uitplaatsing is daarom gewenst.
Het is echter wel van belang om die bedrijven voor
de regio te behouden, of liever zelfs bij de kern. Niet
zozeer voor de werkgelegenheid, maar vooral voor
de sociaal-maatschappelijke rol die zij vervullen door
bijvoorbeeld lokale verenigingen te sponsoren of door
het initiëren van maatschappelijke activiteiten. Zij
zijn vaak sterk verweven in de lokale maatschappij.
Voor die bedrijven moet een plek worden gezocht
aan de randen van de kernen. Hierdoor verdwijnt
de overlast voor de bevolking, zijn die bedrijven
vaak beter bereikbaar en komt ruimte vrij in de kern
voor andere activiteiten. In dat kader is bijvoorbeeld
de ontwikkeling van de zeven hectare in De Bilt
erg belangrijk. Dat geldt ook voor de twee hectare
bedrijventerrein in Leersum. We zagen immers eerder
al dat de industriële sector relatief belangrijk is voor
de economieën van Leersum en Amerongen.
Invulling van vrijgekomen en vrij te komen ruimte
Door de hierboven beschreven uitplaatsing van bedrijven
ontstaat ruimte in de kernen. In de meeste gevallen is
woningbouw een belangrijk doel van de uitplaatsing.
Het is echter van groot belang dat lokale overheden
zich continu afvragen hoe die vrij te komen ruimte
het beste kan worden benut. Waar is op dat moment,
op die locatie behoefte aan? Hetzelfde geldt voor de
grote kantoorpanden in de regio. Wanneer deze panden
leeg komen te staan, moet men zich afvragen of de
kwantiteit ervan nog aansluit op de vraag en de kwaliteit
nog aansluit op de eisen van ondernemers. Als dit
niet het geval is, is herontwikkeling van de kantoren
een optie. Door een deel een woonbestemming te
geven, kunnen bijvoorbeeld luxe appartementen aan
de achterkant worden gebouwd. Het voorste deel blijft
kantoorruimte, maar wordt wel dusdanig heringericht
dat het geschikt is voor kleine kantoorhoudende
bedrijven. Daar is namelijk behoefte aan.
Dit principe geldt ook voor ruimte die ontstaat in het
buitengebied door vrijgekomen landbouwgronden en
agrarische gebouwen. Dit biedt de lokale overheden
de kans om te voorzien in de behoefte aan ruimte
voor ondernemers. Een oude boerderij kan worden
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omgevormd tot kantoren voor een beperkt aantal
bedrijven. Ongetwijfeld zeer populair. Als de gemeente
eisen stelt aan het onderhoud van het pand en de
directe omgeving, wordt geen afbreuk gedaan aan
de natuurlijke waarde van het buitengebied.
Bovenstaande mogelijkheden heeft de lokale overheid
voor een groot deel zelf in de hand. Dat geldt veel
minder voor ruimte die vrijkomt op de markt. Ook
daar zijn echter mogelijkheden voor de overheid om
in te spelen op de ruimtebehoefte. Een uitgebreid
netwerk is hiervoor noodzakelijk. Wanneer de gemeente
goed op de hoogte is van de specifieke ruimtevraag
van ondernemers en van ontwikkelingen op de
markt, kan ze vraag en aanbod bij elkaar brengen.
Het gaat wat ver om op te treden als makelaar, maar
wanneer bijvoorbeeld een groot pand leeg komt te
staan, kan de overheid besluiten om het te laten
herontwikkelen voor een andere bestemming.
Aan elk van deze aandachtspunten kleven twee
belangrijke conclusies. Ten eerste dat ze rekening
houden met de natuurlijke waarden van de Heuvelrug
en daardoor gepaard gaan met het behoud ervan. In
sommige gevallen, zoals een duurzame, economische
invulling van gebouwen in het buitengebied, komt
economische ontwikkeling dat behoud zelfs ten
goede. Ten tweede dat het ondernemerschap vergt

van de lokale overheden. Om te beginnen met het
maken van economisch beleid. Beleid dat aansluit op
of is samengesteld in samenwerking met de andere
gemeenten en de ondernemers. De drie gemeenten
zullen gezamenlijk voor een compleet aanbod van
ruimte kunnen zorgen dat voorziet in de behoefte
van ondernemers, zonder afbreuk te doen aan de
natuurlijke kwaliteit en aan de woonkwaliteit.

3.5 Aanbevelingen
Uit bovenstaande leiden we drie aanbevelingen af
die voldoen aan de eis die we in het begin van dit
hoofdstuk stelden. Namelijk dat gezocht moet worden
naar mogelijkheden om de economie (in ruimtelijke
zin) te laten ontwikkelen zonder afbreuk te doen
aan de natuurlijke waarden van de Heuvelrug.
Besef dat economisch beleid noodzakelijk is
De gedachte dat economische ontwikkeling van de
Heuvelrug per definitie conflicteert met de natuurlijke
waarden van het gebied is onjuist. De combinatie van
die natuurlijke waarden en een bijzonder economisch
profiel maakt economisch beleid noodzakelijk. Om
ondernemers te steunen, maar juist ook om de mooie
omgeving te behouden. Dit besef is er nog onvoldoende
bij de lokale overheden, waardoor de afstand tussen
overheid en ondernemers te groot is. Het is dan
ook te hopen dat met de vorming van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug en de gemeenteraadsverkiezingen
in De Bilt en Zeist een nieuwe start ontstaat waarin
economisch beleid een belangrijke plaats krijgt.
Heb aandacht voor bijzondere werklocaties
De drie meest typerende soorten werklocatie in de regio
zijn kantoren aan huis, kleinschalige kantoorpanden
en de buitenplaatsen en villa’s die tot kantoren zijn
omgevormd. Dit komt voort uit het type bedrijf
dat zijn plek zoekt op de Heuvelrug, voornamelijk
kleinschalige zakelijke dienstverleners. Voor die
bedrijven moet de Heuvelrug een opvanggebied
blijven. Aandacht voor dergelijke werklocaties is
dan ook van groot belang. Dat neemt echter niet
weg dat de regio geen bedrijventerreinen nodig
heeft. De gevestigde productiebedrijven zijn ook
belangrijk voor de economie en in sociaal opzicht
spelen zij eveneens een rol in de kleine kernen. Ook
ruimte voor deze bedrijven verdient aandacht.

30

Overweeg constant de invulling van vrijgekomen ruimte
Dat geldt voor grote kantoorpanden die leegstaan,
ruimte die vrijkomt door de uitplaatsing van bedrijven,
ruimte in het buitengebied (zoals boerderijen) en
panden die vrijkomen op de markt. In elk van deze
situaties is het aan de lokale overheid om hierop in te
spelen en te zoeken naar een bestemming waar de markt
(ondernemers en bewoners) op wacht, waar behoefte
aan is. In dat kader is de aanstelling van een functionaris
als accountmanager van belang. Hij of zij moet zorgen
dat de gemeenten op de hoogte zijn van ontwikkelingen
in de (vastgoed-)markt. Ook de ondernemers hebben
hierin een rol. Zij kunnen de gemeenten, via de
functionaris, van informatie over de markt voorzien.

Bereikbaarheid

4.1 Het gebruik van het wegennet
Bereikbaarheid is een belangrijk issue voor de
Heuvelrug. De centrale ligging van het gebied in
Nederland en de ontsluiting via drie rijkswegen, een
uitgebreid provinciaal wegennetwerk en een spoorweg
doet een goede bereikbaarheid vermoeden (zie kaart 4.1).
Toch telt de regio een groot aantal knelpunten dat tot
problemen leidt voor het lokale bedrijfsleven. In de
brochure Kiezen en Verdelen! Visie van het bedrijfsleven
voor een efficiënt bereikbare Utrechtse Heuvelrug en Wijk
bij Duurstede, opgesteld door de Kamer van Koophandel

Kaart 4.1
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4
in samenwerking met de ondernemersverenigingen van
de Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, zijn de
belangrijkste knelpunten benoemd. Bovendien staan er
oplossingen in voor deze problemen en is een integrale
visie op de bereikbaarheid opgesteld. Dit hoofdstuk
beschrijft voor een groot deel dezelfde knelpunten als in

Overzicht van het wegennetwerk in de Heuvelrug

Figuur 4.1

Inkomende pendel (als percentage van de werkgelegenheid in de gemeente)
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Bron: Provincie Utrecht, 2001

Figuur 4.2

Uitgaande pendel (als percentage van de beroepsbevolking werkzaam in Utrecht)

De Bilt
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Zeist

Zeist

Utrechtse Heuvelrug
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Utrechtse Heuvelrug

Overig Nederland

Bron: Provincie Utrecht, 2001

de studie van de Kamer van Koophandel, aangevuld met
een aantal knelpunten en oplossingen die zijn genoemd
tijdens de workshop en interviews met ondernemers.
Een belangrijke oorzaak van veel problemen op
de wegen in de regio is simpelweg het intensieve
gebruik ervan tijdens de spits. Dagelijks reist
een enorme hoeveelheid forensen over de A12,
de A27 en de A28 door het gebied. Daarnaast
heeft vooral Zeist een belangrijke werkfunctie
voor de grotere regio, wat een forse inkomende
pendelstroom met zich meebrengt. Bovendien is
er veel uitgaande pendel in de regio. Veel mensen
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kiezen ervoor om te wonen in de mooie omgeving
van de Heuvelrug en te werken in de Randstad.
Verderop gaan we dieper in op de pendelstromen
in de regio. Ten derde zorgt de spreiding van
werklocaties voor een grote druk op het provinciale
en lokale wegennet. Maar ook buiten de spits is er
veel verkeer. Denk daarbij aan het zakelijk verkeer
overdag, dat door het grote aandeel van de zakelijk
dienstverlening niet gering is, aangevuld door het
vrachtverkeer. En ook in het weekend, wanneer
sociaal en recreatief verkeer de regio bezoekt, is het
druk op de rijkswegen en de provinciale wegen.

In totaal pendelen zo’n 34.000 forensen dagelijks
de Heuvelrug in, waarvan ongeveer 17.000 naar
gemeente Zeist, 9.000 naar gemeente Utrechtse
Heuvelrug en 8.000 naar gemeente De Bilt. Meer
dan de helft van het totaal aantal banen wordt door
forensen van buiten de regio bezet. In gemeente
Utrechtse Heuvelrug is dat aandeel iets lager
dan in De Bilt en Zeist. De pendelstromen, de
herkomst van de forensen, zijn niet bijzonder.
De meeste inkomende pendelaars in De Bilt en Zeist
komen uit Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.
Leersum en Amerongen moeten het vooral hebben
van mensen uit Veenendaal. Maarn ontvangt veel
mensen uit Woudenberg en in Doorn en DriebergenRijsenburg komt een groot deel van de forensen uit
Wijk bij Duurstede en Utrecht. De interne pendel,
stromen binnen de regio, is beperkt. Als we uitgaan
van de oude gemeente-indeling, dan pendelen ongeveer
7.000 mensen dagelijks over een gemeentegrens binnen
de regio, waarvan zo’n 1.500 binnen de grenzen
van de huidige gemeente Utrechtse Heuvelrug.
In figuur 4.2 gaat het om uitgaande pendel binnen
de provincie Utrecht. Over de pendel naar de rest van
Nederland zijn geen cijfers beschikbaar; deze is dus niet
meegenomen in de figuur. Het zal niet verbazen dat
de uitgaande pendel zich met name richt op Utrecht.
Met ruim 200.000 banen heeft Utrecht een belangrijke
werkfunctie voor de hele provincie en zelfs daarbuiten.
Na de eigen gemeente is Utrecht voor elke gemeente de
belangrijkste werkverschaffer, behalve voor Amerongen
(meer gericht op Veenendaal). Het aantal mensen dat
woont en werkt in De Bilt is zelfs gelijk aan het aantal
mensen dat woont in De Bilt en werkt in Utrecht.

4.2 Waar liggen de knelpunten?
We benoemen hier de belangrijkste knelpunten
die de bereikbaarheid van de regio aantasten. Die
knelpunten zijn verschillend van aard, hebben daardoor
een verschillende invloed op de bereikbaarheid en
behoeven daarom ook een verschillende aanpak.
Knelpunten in het regionale wegennetwerk
• Het tekort aan capaciteit op de A12 (Bunnik Veenendaal). Hierdoor ontstaan files op de A12 zelf
en wordt de druk op het onderliggende wegennetwerk verhoogd in de ochtend- en avondspits.
Ook de N234 kampt met capaciteitsproblemen;
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•

•

•

•

De gelijkvloerse spoorwegovergangen op de
N226 (Maarsbergen), de N225 (Driebergen) en
de Soesterdijkseweg (De Bilt). Deze spoorwegovergangen zijn primair debet aan de files op de
rijkswegen en het onderliggend wegennet. Met
name op de N225 leidt de recente vermindering
van de capaciteit van het kruispunt op de grens
tussen Driebergen en Zeist en de ongelukkige
regeling van de verkeerslichten tot extra congestie;
De aansluitingen van de N225 (Driebergen),
N226 (Maarsbergen) en N227 (Maarn) op de
A12, waardoor files ontstaan op de A12 en het
onderliggend wegennet. De N227 heeft als
bijkomend probleem dat er geen aansluiting
is in oostelijke richting (Arnhem);
Het vrachtverkeer zorgt voor knelpunten op de
N225. Deze weg loopt door een aantal woonkernen
en is door de herinrichting minder geschikt voor
vrachtverkeer. Bovendien rijdt veel vrachtverkeer
over het traject Rhenen - Leersum om de drukte op
de Westelijke Randweg in Veenendaal te vermijden,
wat de druk op dat deel van de N225 vergroot;
Het ontbreken van een vrije noord-zuidroute
van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort.
De N226 gaat door Woudenberg en de
N227 door Langbroek en Doorn. Hierdoor
ontstaan opstoppingen op die wegen;

•

•

•

Het afsluiten van een aantal wegen ten behoeve van
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug verhoogt de
druk op de rest van het onderliggend wegennet;
Door de spitsafsluiting van het onderliggend
wegennet wordt de druk op provinciale
wegen groter. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de Gooijerdijk bij Langbroek;
Congestie in de stad Zeist, met name in het
centrum. Vooral op zaterdag ontvangt Zeist veel
winkelpubliek dat met de auto de binnenstad in
rijdt. Hierdoor ontstaat congestie in het centrum
op de drukke winkeltijden. De drukte leidt ook
tot parkeerproblemen. Het is echter niet het aantal
parkeerplaatsen maar de informatie over bezette
en vrije plaatsen waar het vooral aan schort.

Knelpunten in het omliggende wegennetwerk
• De capaciteit van de N229 tussen Wijk bij
Duurstede en Bunnik, met name de aansluiting
op de A12 bij Bunnik. Hierdoor rijdt veel verkeer
via de N227 en de N225 naar Utrecht;
• De congestie op de A2 tussen Deil en Everdingen.
Hierdoor rijden veel mensen via de pont bij Wijk
bij Duurstede naar het noorden waardoor de
druk op de N227 en de N229 wordt verhoogd;
• De congestie bij Rhenen door de gebrekkige
doorstroming op de Westelijke Randweg in
Veenendaal, de kruising van de N223 en de
N225 en de capaciteit van de brug over de Rijn.
Hierdoor reizen veel mensen via Elst, Amerongen
en Wijk bij Duurstede door de Heuvelrug,
met extra druk op die wegen als gevolg;
• De congestie op de A28 en de A1, veroorzaakt door
met name knooppunt Hoevelaken. Hierdoor reist
veel autoverkeer over het onderliggend wegennet;
• De congestie op knooppunt Rijnsweerd en
De Uithof en aansluiting op de A28.

problemen op de rijkswegen. Elk van de knelpunten
behoeft een regionale optimalisatie. In het verleden
is vooral gezocht naar oplossingen op het niveau
van de kernen en heeft het ontbroken aan een visie
op het complete wegennetwerk op de Heuvelrug.
Quick wins; betere organisatie
Belangrijke verbeteringen zijn te behalen door
de verkeersstromen beter te organiseren. We
noemen hier zes voorbeelden die leiden tot een
efficiënter gebruik van het bestaand wegennet
en daardoor de doorstroming bevorderen.
•

4.3 Waar liggen de oplossingen?
•
Een deel van deze knelpunten kan door lokale
belanghebbenden met relatief lage investeringen
en op relatief korte termijn worden opgelost, de
zogenoemde ‘quick wins’. Voor een ander deel geldt
dat een langer tijdspad en een grotere financiële impuls
nodig zijn, maar waarvoor wel bij lokale partijen naar
oplossingen moet worden gezocht. Ten derde zijn er
knelpunten waarvoor het Rijk verantwoordelijk is: de
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•

Betere bewegwijzering. Het plaatsen van de juiste
borden op de juiste plekken in de woonkernen kan
al veel opstoppingen voorkomen. Hierdoor wordt de
doorstroming verhoogd en het wegennet efficiënter
benut. Dit is een aanpassing/toevoeging die relatief
weinig kost en bovendien snel is aan te pakken;
Groene golven. De invoering van groene golven
en de optimalisatie van verkeerslichten in het
algemeen verhoogt de doorstroming. Volgens
ondernemers sluiten de verkeerslichten verre
van optimaal op elkaar aan waardoor veel
automobilisten langer dan noodzakelijk stilstaan;
Verbetering van de verkeerscirculatie in Doorn.
Momenteel gaat al het verkeer dat door Doorn
rijdt over het kruispunt van de N225 en de

•

•

•

•
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N227. De drukte die daar ontstaat, zorgt voor
opstoppingen die doorwerken in het hele verkeersnet
van de regio. Of positief gesteld, een efficiënte
verwerking van het verkeer in Doorn zal de kans
op knelpunten, zowel op het kruispunt zelf als
elders in de regio, verkleinen. Daarvoor moet
het lokale verkeer alternatieven hebben waardoor
het niet per se over het kruispunt hoeft. Een
bewegwijzering die een andere route voorstelt
is hiervoor een goede start. Ook een aangepast
verkeerscirculatieplan kan bijdragen aan het
verlagen van de verkeersdruk op het kruispunt;
Een betere afstemming tussen de spoorwegovergang
op de N225 bij Driebergen-Zeist en de capaciteit
en de verkeerslichten op kruispunten in de directe
omgeving. Als de spoorbomen openstaan, moet het
doorgaande autoverkeer maximaal de ruimte krijgen.
Momenteel wordt dat verkeer opgehouden doordat
de afslag vanuit Driebergen richting de Breullaan is
verwijderd, waardoor het rechtsafslaand (en daardoor
ook het achteropkomend) verkeer door fietsers wordt
gehinderd. Daarnaast biedt de verkeerslichtenregeling
te veel ruimte aan verkeer vanuit de zijwegen.
Dynamische informatievoorziening. Met
elektronische panelen kunnen automobilisten
worden geïnformeerd over drukte op de wegen
en reistijden via bepaalde routes. Dit systeem
kan ook in Zeist worden toegepast door daarmee
de vrije parkeervoorzieningen aan te geven;
Internet biedt nog meer mogelijkheden. Dezelfde
informatie over verkeersdrukte en reistijden kan
online worden geplaatst. Hierdoor komt men er
niet pas onderweg achter dat de gekozen route
een vergissing blijkt te zijn geweest. Men kan er
nu voor kiezen om een andere route te nemen of
nog even door te werken. Ook dit vermindert de
congestie zonder al te veel financiële inspanning. De
drukte op het provinciale en lokale wegennet wordt
daardoor gespreid, zowel ruimtelijk als in de tijd;
Telewerken en timemanagement. Een laatste
oplossing is gericht op de ondernemers. De
Heuvelrug is al een gebied waar veel mensen
vanuit huis werken, maar dit geldt met name voor
mensen met een eigen bedrijf. Telewerken wordt
in het algemeen steeds populairder. Ook grotere
ondernemingen bieden hun werknemers steeds
vaker een thuiswerkplek. Het scheelt de werknemer
reistijd, de werkgever werkplekken op kantoor en uit

onderzoek is gebleken dat telewerkers vaak efficiënter
werken. Een alternatief hiervoor is het invoeren van
flexibele werktijden. Veel forensen spreken van ‘voor
de files de deur uit zijn’. Niet iedereen op dezelfde
tijd laten beginnen kan het aantal opstoppingen
drastisch verlagen. Dat geldt vooral voor de grote
instellingen, bijvoorbeeld in Zeist. Want hier
komen veel mensen op hetzelfde moment aan.
Fysieke aanpassingen
Bovenstaande initiatieven leiden ongetwijfeld
tot een betere doorstroming van het verkeer
en verkleinen daarmee de knelpunten. Om de
congestie echter structureel en regionaal aan
te pakken, zijn grotere, fysieke aanpassingen
van het bestaande wegennet noodzakelijk.
•

•

•

•

De drie genoemde spoorwegovergangen
ongelijkvloers maken. Het spoor tussen Arnhem
en Utrecht is erg druk en zorgt daardoor voor veel
opstoppingen. Door het spoor op deze plekken te
ondertunnelen, wordt de doorstroming op de N225,
de N226 en de Soesterdijkseweg sterk verbeterd.
Bovendien verlaagt dit de filekans op de A12;
Rondweg Doorn. Zowel de oost-westverbinding over
de N225 als de noord-zuidverbinding over de N227
krijgt veel verkeer te verwerken dat vaak vastloopt
in Doorn. Om Doorn te ontzien van doorgaand
verkeer, kan een rondweg een oplossing bieden;
Het doortrekken van de N226 van Leersum naar de
N229 bij Wijk bij Duurstede. Dit biedt een aantal
voordelen. Zo ontstaat een tweede route tussen Wijk
bij Duurstede en Amersfoort, waardoor de kernen
Doorn en Langbroek worden ontlast. Daarnaast kan
het verkeer dat over de N225 richting Utrecht rijdt
bij Leersum afbuigen en via Wijk bij Duurstede
over de N229 naar Utrecht rijden. Dit betekent
ontlasting van de N225 en een alternatief voor
de A12 naar Utrecht in geval van een calamiteit.
Uiteraard geldt hetzelfde voor de omgekeerde
richting. Het doortrekken van de N226 maakt een
rondweg om Doorn waarschijnlijk overbodig;
Rivierovergang Wijk bij Duurstede en brug bij
Rhenen verbreden. De opstoppingen die ontstaan
bij de pont bij Wijk bij Duurstede hebben hun
doorwerking op de N229 en de N227. Een brug zou
dit aanzienlijk verminderen. Hetzelfde geldt voor de
verbreding van de brug over de Rijn. Hierdoor wordt

•

de doorstroming van Veenendaal naar het zuiden
beter (ervan uitgaande dat ook de doorstroming
op het kruispunt van de N223 en de N225 wordt
verbeterd en de aanleg van de Oostelijke Rondweg
tot een betere verkeersafwikkeling zorgt);
Verplaatsing van de A12 en het spoor bij Maarn.
De A12 en het spoor lopen nu door de kern
Maarn. In het kader van het project Randstadspoor
en de capaciteitsproblemen van de A12, is een
verdubbeling van het spoor en een verbreding
van de A12 in de toekomst gewenst. Dit is door
gebrek aan ruimte waarschijnlijk onmogelijk
zonder beide te verleggen. Een verplaatsing van
beide transportassen is hiervoor een oplossing.
Beide lopen dan over de zuidkant van Maarn.
Een dergelijke aanpassing is echter zeer ingrijpend
en eerder een aangelegenheid voor het Rijk.

Rijksoverheid
De rijkswegen, provinciale wegen en lokale wegen zijn
zo met elkaar verbonden dat knelpunten op een rijksweg
kunnen leiden tot een verhoogde druk op het regionale
verkeersnet in een ander gebied. Dat betekent dat de
bereikbaarheid van de Heuvelrug gebaat is bij een goed
functioneren van de rijkswegen die de regio omsluiten.
Een grote hoeveelheid forensen maakt dagelijks gebruik
van die wegen om de regio in en uit te reizen. Vergroting
van de capaciteit verlaagt de congestie op die wegen
zelf, maar heeft ongetwijfeld ook z’n weerslag op het
regionale en lokale wegennet. Om in de toekomst een
goede ontsluiting van het midden van Nederland, en
daarmee de Randstad, te garanderen, zijn aanpassingen
aan het huidige rijkswegennet onvermijdelijk. Voor een
deel van die wegen is verbreding noodzakelijk, maar
het wegennet heeft op termijn ook compleet nieuwe
verbindingen nodig. Als voorbeeld noemen we het
doortrekken van de A30, richting het zuiden tot aan
de A15 en richting het noorden tot aan de A28. Dit
zou de ontsluiting van de Heuvelrug, maar ook van
centraal Nederland en daarmee de Randstad, vergroten.
Dergelijke aanpassingen zijn de verantwoordelijkheid
van de Rijksoverheid. De belangrijkste taak voor
de lokale overheden om voor verbetering van het
rijkswegennet te zorgen, is het vormen van een sterke
lobby. Daarbij is het van belang samenwerking te
zoeken met omliggende gemeenten en te zoeken
naar oplossingen die in het belang zijn van de
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grotere regio, het liefst inclusief de gemeenten
Utrecht en Amersfoort. Samen met die twee
gemeenten is het geluid naar de provinciale en
rijksoverheid harder en de kans op succes groter.

4.4 Aanbevelingen
Voorgaande paragraaf bood een aantal mogelijke
oplossingen voor de knelpunten in het wegennet in
de Heuvelrug. In deze paragraaf vatten we ze kort
samen in een drietal concrete aanbevelingen.
Benut de ‘quick wins’
Met relatief gemakkelijke en relatief goedkope
aanpassingen kan een deel van de verkeersproblematiek
worden opgelost. Het gaat vooral om organisatorische
initiatieven die leiden tot een efficiënte benutting
van het wegennet door spreiding van het verkeer,
zowel ruimtelijk als in tijd. Aandachtspunten
zijn de bewegwijzering, het optimaliseren van de
verkeerslichten (groene golven), de verkeerscirculatie
in Doorn en bij het station Driebergen-Zeist,
dynamische informatievoorziening door elektronische
panelen, internet als informatieverspreider over
verkeersdrukte en telewerken en flexibele werktijden.

Voor het laatste aandachtspunt ligt de
verantwoordelijkheid bij de ondernemers en zelfs
bij de werknemers. Bij de overige aandachtspunten
speelt de overheid een leidende rol, temeer omdat het
aanpassingen betreft die regiobreed moeten worden
toegepast. Dat neemt echter niet weg dat ondernemers
financieel kunnen bijdragen, vooral wanneer het gaat
om aanpassingen waarvan de voordelen duidelijk
zijn toe te schrijven aan het bedrijfsleven.
Werk aan fysieke oplossingen voor de knelpunten
Volgens de ondernemers hebben de gelijkvloerse
spoorwegovergangen, de aansluiting op de A12 en de
slechte doorstroming rondom Doorn prioriteit. Na de
‘wat-vraag’ komt uiteraard de vraag wie verantwoordelijk
is voor dergelijke ingrijpende aanpassingen. Voor de
lokale overheden ligt in elk geval een belangrijke taak
als lobbyist naar de Provincie en het Rijk, het liefst in
samenwerking met de omliggende grote steden. Voor
lokaal op te lossen knelpunten hebben de gemeenten
ook een financiële rol. Aangezien de lokale ondernemers
gebaat zijn bij de genoemde aanpassingen, zien wij
voor hen ook een rol weggelegd. Publiekprivate
samenwerking is denkbaar. Of een pps-constructie
haalbaar is, hangt af van het exacte project. Het is in
ieder geval zeker de moeite van het onderzoeken waard.
Richt een ‘taskforce bereikbaarheid’ op
Veel behoeften en knelpunten die in dit hoofdstuk
zijn benoemd, spelen in de hele regio of hebben
in elk geval hun doorwerking op andere delen van
het gebied en vergen daarom afstemming tussen de
drie gemeenten, maar ook met gemeenten buiten
het gebied. Dit houdt in dat gemeenten moeten
samenwerken. Om die samenwerking kracht bij te
zetten, is een taskforce een mogelijkheid. Vanuit
een dergelijke taskforce kunnen projecten worden
aangepakt in naam van de drie gemeenten, maar kan
ook samenwerking worden gezocht met gemeenten
buiten de regio, bijvoorbeeld als het gaat om
lobbyvorming met de grote steden in de provincie.
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Toerisme op de Heuvelrug

5.1 Positie van de Heuvelrug binnen
het Nederlandse toerisme
De Utrechtse Heuvelrug is een begrip in Nederland.
Landschappelijk gezien is het gebied voor Nederlandse
begrippen een herkenbare entiteit: heuvelachtig en
bosrijk. Deze aanblik helpt de regio vanzelf aan het
imago van een aantrekkelijk verblijfsgebied. Die
positieve associatie laat zich ook in ‘harde cijfers’
vertalen, zoals het in landelijke gebiedsvraagstukken
gespecialiseerde kennisinstituut Alterra dat doet.[6]
Op basis van landschappelijke kenmerken als reliëf,
afwisseling in begroeiing, cultuurmonumenten en rust
en stilte krijgt de regio van dat instituut een gunstige
waardering ten opzichte van andere regio’s in ons
land. In het bijzonder geldt dat voor de voormalige
gemeenten Doorn en Leersum. Zij behoren zelfs tot
de groep best gewaardeerde gemeenten van Nederland.
Minder gunstig ten opzichte van het Nederlandse
gemiddelde is de waardering van het landschap in
Zeist. De Bilt krijgt als enige Heuvelruggemeente
een relatief lage waardering voor zijn landschap.
Nog een andere benchmark: de gemeenten op de
Utrechtse Heuvelrug staan hoog genoteerd in de
ranglijst van ‘Beste Nederlandse woongemeenten’,
die weekblad Elsevier heeft uitgebracht.[7]
Een aantrekkelijk landschap en een goed woonklimaat
bezorgen een regio echter nog geen toppositie op
het gebied van toerisme. Er zijn immers zoveel
landschappelijk gezien aantrekkelijke regio’s in (en
buiten) ons land. In het rijtje binnenlandse toeristische
bestemmingen, waartoe gebieden als Texel, de Zeeuwse
kust, de Veluwe en het Limburgse Heuvelland
behoren, komt de Heuvelrug niet prominent naar
voren. In de beleving van de Nederlandse bevolking

[6]
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noch in de harde toeristische cijfers. De regio’s Gooi
en de Heuvelrug samen vangen jaarlijks circa 2%
van de toeristen in Nederland op.[8] Dat geldt voor
zowel het aantal toeristen als het aantal toeristische
overnachtingen. Onder buitenlandse toeristen
is het aandeel van de beide regio’s zo’n 1%.
Vanwaar dan de speciale aandacht voor het toerisme
in deze studie? Zo op het eerste gezicht lijkt de
toeristische sector immers geen drager van de regionale
economie te zijn. Dat zijn toch vooral de zakelijke
dienstverlening en de zorgsector. Een dergelijke
rechtlijnige sectorale benadering doet echter geen recht
aan de nauwe vervlechting van het toerisme met de
rest van de Heuvelrug-economie. Toerisme met zorg,
toerisme met detailhandel, toerisme met educatie en
consultancy, ze zijn alle juist hier nauw met elkaar
verweven. In veel meer bedrijvigheid dan uit de officiële
cijfers valt te halen, is een toeristisch tintje aanwezig.
De officiële cijfers over het toerisme onderschatten
dan ook de feitelijke economische betekenis ervan
voor de regio. Enerzijds profiteren bedrijven die buiten
de toeristische sector opereren, zoals de detailhandel,
van de aanwezigheid van recreanten en toeristen
in de regio. Anderzijds profiteert het toerisme van
consumenten die om niet-toeristische motieven de
regio bezoeken, maar wel van toeristische faciliteiten
gebruik maken. Deze consumenten ontbreken veelal
in de toeristische cijfers. Dat geldt bijvoorbeeld

Alterra (2005), Belevings GIS: Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de
aanwezigheid van reliëf, de hoeveelheid geluidsoverlast, horizonvervuiling en de mate van verstedelijking. Deze indicatoren zijn vertaald in cijfers, waarbij de waarde voor
elke gemeente in Nederland is vastgesteld.
[7]
Elsevier (2004), Beste woongemeente 2004.
[8]
CBS/CVO (2005), Kerncijfers vakanties binnen- of buitenland.

voor bezoekers die voor zakelijk verblijf overnachten
in officieel niet-toeristische accommodaties.
Verder doet het toerisme op een groot deel van de
Heuvelrug er wel degelijk toe. Zowel in beeld als in
getal. Het landschap met onder meer Ouwehand’s
Dierenpark, Huis Doorn, Kasteel Amerongen, landgoed
Beerschoten, landgoed Vollenhoven en Slot Zeist
als blikvangers ademt de sfeer uit van een prettig
recreatiegebied voor mensen uit de omringende steden.
De nieuwe gemeente Heuvelrug is zelfs de gemeente
met de meeste cultuurmonumenten van ons land.[9]
In Doorn en Leersum zorgen toeristische bedrijven
voor 10% tot 15% van de werkgelegenheid. Dat is
beduidend meer dan de circa 5% in Nederland. En
dan is er ook nog de bedrijvigheid met niet zozeer
een toeristisch maar een zakelijk of zorggericht
oormerk in het kader van opleiding, vorming en
verzorging. Ook die trekken duizenden mensen
naar de regio voor een één- of meerdaags verblijf.
Behalve dat het toerisme een relevante pijler onder de
regionale economie blijkt te zijn, is er volop aanleiding
te werken aan versterking van die pijler. Diverse
ontwikkelingen bieden hiervoor aanknopingspunten:
• De gunstige groeiverwachtingen voor de
toeristisch-recreatieve sector in Nederland
op de middellange tot lange termijn;
• De bevolkingsgroei rond de Heuvelrug; stadsgewest
Utrecht, regio Amersfoort en regio Ede-Veenendaal;
• De ligging van de regio temidden van andere
gebieden met een hoge verblijfswaarde, zoals het
Henschotermeer en het uiterwaardenlandschap
in het Kromme Rijngebied;
• Het passende karakter van recreatie en toerisme bij
het maatschappelijke profiel van de Heuvelrug;
• De status van ‘Nationaal Park’ die het zuidelijke
deel van de Heuvelrug heeft verworven;
• Het project ‘Hart voor de Heuvelrug’,
waaronder de Leusderheide;
• De vorming van de nieuwe gemeente
Utrechtse Heuvelrug.

5.2 Groeiperspectief voor recreatie en toerisme
De toeristisch-recreatieve sector in ons land heeft voor
de middellange termijn een relatief gunstig perspectief.
Onder invloed van de verdere welvaartstijging zet de
[9]

De Heuvelrug beschikt nu reeds over de toeristische
voorzieningen en de ambiance om dergelijke combinaties
te kunnen ontwikkelen. In de regio zijn kwalitatief
hoogwaardige horecabedrijven, cultuurinstellingen,
recreatiebedrijven en instellingen/ondernemers in de
zorgsector en de particuliere opleidingssector alom
vertegenwoordigd. Daarmee heeft de regio de benodigde
productmarktcombinaties in feite al goeddeels in huis.
Bovendien bieden direct aangrenzende regio’s nog een
extra toeristisch aanbod, zoals het Henschotermeer,
het Gelders Rivierengebied en Den Treek. Het is
alleen wel zaak dit diverse aanbod te bundelen in
arrangementen van health & wellness diensten met
een meer of minder sterk toeristisch motief.
De Nederlandse horecasector kan tot 2010 een redelijke
groei tegemoet zien, waarbij de hotelbranche er het
meest gunstig uitspringt.[12] Of dat ook voor hotels op
de Heuvelrug geldt, hangt af van de mate waarin de
regio erin slaagt meer toeristen aan te trekken voor een
meerdaags verblijf. Het aanbod aan campingplaatsen
en hotelbedden is in elk geval geen beperkende factor
hierbij. Het gaat vooral om - het verbeteren van - de
aantrekkelijkheid van de omgeving; hoe weet de regio
meer mensen van buiten naar zich toe te krijgen?

Rijksdienst voor de Monumentenzorg (2005) / SBGO (2004), Onderzoek naar gegevensuitwisseling over rijksmonumenten.
Rabobank -symposium ‘Voort Varend Samenwerken in de Amerstreek’ (februari 2006).
In: IOP Nieuwsbrief - juli 2003, Senter (2003).
[12]
Bedrijfschap Horeca (2005), Bedrijfstakrelaties en -prognoses voor de Nederlandse horeca.
[10]
[11]
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trend door naar een ‘belevenis’-economie, waarbij niettastbare goederen en de sfeer die tastbare goederen
uitstralen het consumptiegedrag sterk bepalen. Volgens
de RECRON kan de toeristische sector de komende
tijd op een jaarlijkse groei van zo’n 5% rekenen.[10]
Vertaald naar het bedrijfsleven gaat het erom, om
in de woorden van hoogleraar economie Jacobs te
spreken: “Hoe minder materieel een innovatie is [van
een product of dienst (red.)], hoe meer blijvende
waarde hij toevoegt”.[11] En dat alles ten dienste van
een betere ‘quality of life’. Vanuit die optiek zullen
modewoorden als health & leisure en quality of life
hun glans als modewoord verliezen en een vaste
component van de economische vraag gaan vormen.
Diensten en producten die positief inspelen op de
gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en beleving
van het individu, zullen een blijvende zelfstandige
afzet kunnen genereren. Recreatie en toerisme sluiten
naadloos op dit concept aan. Zeker wanneer de relatie
met persoonlijke gezondheid en vorming wordt gelegd.

Figuur 5.1

Ontwikkeling in het horeca-aanbod op de Heuvelrug, 1994-2004
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Bron: Bedrijfschap Horeca (2005)

Vooralsnog is de zakelijke markt veruit de belangrijkste
klant van de hotelaccommodaties op de Heuvelrug.
Het aanboren van de niet-zakelijke toeristische markt
is van belang om de huidige lage bezettingsgraad
van de hotels te verhogen. Het horeca-aanbod in
de regio, dat van hotels in het bijzonder, is in de
jaren ‘90 namelijk fors uitgebreid (zie figuur 5.1).
Aanleiding daarvoor was toen de ondercapaciteit aan
hotelaccommodatie in de stad Utrecht. Inmiddels
is dat aanbod in Utrecht echter flink uitgebreid.
Daardoor is het aanbod in Zeist, voor haar eigen
verzorgende functie aan de ruime kant geworden.
Verder heeft de concurrentie uit andere regio’s invloed
op de kansen voor de hotelbranche in deze regio. Zo
heeft de Veluwe traditioneel een sterkere positie in
de toeristische markt dan de Heuvelrug. Het aanbod
richt zich daar echter veel sterker op verblijf in de
natuur: fietsen, wandelen, kamperen en logeren op een
vakantiepark. De hotels op de Heuvelrug ontvangen
circa 70% van alle gasten, die op de Veluwe 40%.[13] En
in het Utrechts-Hollandse Plassengebied en het Gelders
Rivierengebied blijft haar belang op een kwart steken.
Alleen in de vier grote steden en in Zuid-Limburg is de
hotelbranche van groter belang dan op de Heuvelrug.
Door zich dus te richten op een toeristisch aanbod
dat is gebaseerd op gezondheid en ontspanning in
een setting van comfort en luxe onderscheidt deze
regio zich van haar ‘concurrenten’. Zeker wanneer

[13]

41

kwalitatief hoogwaardig én meerdaags verblijf in
product en marketing aan elkaar worden gekoppeld.

5.3 Groei recreatieve markt rondom de Heuvelrug
Een ontwikkeling die niet zozeer groeikansen biedt aan
het verblijfstoerisme, als wel aan de dagrecreatiesector,
is de sterke groei van de bevolking in het stadsgewest
Utrecht, Amersfoort en Ede-Veenendaal. De Heuvelrug
is te beschouwen als de achtertuin van de Randstad.
De verstedelijking rukt langzaam maar zeker op
naar oostelijk Nederland, waardoor deze achtertuin
steeds intensiever wordt gebruikt. En wanneer een
achtertuin intensiever wordt gebruikt, gaat dat
doorgaans gepaard met de nodige investeringen.
Waar de Nederlandse bevolking tussen 1996 en 2002
met 6% toenam, bedroeg de groei in diezelfde periode
in stadsgewest Utrecht 9%, in Ede-Veenendaal eveneens
9% en in Amersfoort zelfs 14%. Inmiddels woont
5% van de Nederlandse bevolking in deze stedelijke
gebieden. De inkomensstijging was in de nieuwe
stedelijke gebieden ook forser dan landelijk. Tussen
1996 en 2000 bedroeg die namelijk 42% tot 53% tegen
39% in heel Nederland. Het gaat in Amersfoort en EdeVeenendaal om de positieve effecten van de groeiende
woonfunctie. Nieuwbouwwijken waar vooral de meer
welvarende gezinnen komen te wonen: anderhalf
verdieners met een bovenmodaal inkomen. Veelal gaat
het om jongere gezinnen met (kleine) kinderen, de
ideale markt voor de dagrecreatiesector op de Heuvelrug.

CBS/CVO (2005). Cijfers voor de Heuvelrug en Gooi tezamen, waarbij het aandeel in van de Utrechtse Heuvelrug in het totale hotelaanbod van beide regio’s ongeveer
tweederde bedraagt.

Tabel 5.1

Groei van de bevolking en diens besteedbare inkomen in steden rondom de Heuvelrug
besteedbaar inkomen ( € x mln.)

inwoners (x 1.000)
stadsgewest Utrecht

1996

2002

% groei

1996

2002

% groei

195,1

210,6

8%

4.408

5.939

35%

Amersfoort

49,2

55,9

14%

1.127

1.720

53%

Ede-Veenendaal

58,6

63,6

9%

1.394

1.978

42%

302,8

330,0

9%

6.929

9.637

39%

6.517,8

6.934,3

6%

145.999

202.480

39%

drie gebieden totaal
Nederland
Bron: CBS (2006).

Ook hierbij geldt weer dat de Heuvelrug niet de enige
regio is die de mensen in de omliggende steden wat
te bieden heeft. De Veluwe, ‘t Gooi en Vechtstreek
en het Gelders Rivierengebied zijn ook aantrekkelijke
bestemmingen voor dagjesmensen. Daarom zijn een
onderscheidend aanbod en eigen gezicht van belang
om een sterke marktpositie in te kunnen nemen,
wat ook geldt voor de hele toeristische markt.

5.4 Een toeristisch deelproduct in het
geografische centrum van een groter geheel
Het geografische gebied dat de Heuvelrug bestrijkt is
niet erg groot. Deze regio ontbeert de ruimte voor een
'compleet' toeristisch product. Dat is ook niet nodig,
want direct om deze regio heen liggen andere gebieden
met elk weer hun eigen toeristisch-recreatieve kwaliteiten:
• Stad Utrecht: cultuur(-historie) en de oude
binnenstad;
• Eemland en Gelderse Vallei: Amersfoort,
Den Treek, randmeren et cetera;
• ’t Gooi en Vechtstreek: Hollandse Vecht,
plassengebied en landgoederen;
• Kromme Rijngebied: Kastelenroute, Gelders
Rivierenlandschap, fruitteelt en weidegebied.
Hiermee samen vormt het toeristisch aanbod van de
Heuvelrug een totaalproduct voor een brede doelgroep
en voor een langduriger toeristisch verblijf. Dit besef
maakt het eenvoudiger het gebied te positioneren
als onderdeel van een groter geheel. Daaruit volgen
keuzes ten aanzien van het toeristisch aanbod, die
aansluiten bij de ‘unique selling points’ van de regio.
Pas dan kan de verdere toeristische ontwikkeling op
de Heuvelrug gericht(er) ter hand worden genomen.
Daarover meer in paragraaf 5.8. De achterliggende
gedachte daarbij is er in ieder geval een van het
gezamenlijk vergroten van de aantrekkingskracht op

[14]
[15]
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bezoekers uit heel Nederland, in plaats van het met
buurregio’s concurreren om dezelfde bezoekers.

5.5 Recreatie en toerisme passen bij het
Heuvelrug-profiel
De kwaliteitsfunctie van de Heuvelrug, als fraaie
'achtertuin' van Utrecht en de Randstad, is de regio op
het lijf geschreven. De afwisseling in landschappen en de
vele aanwezige cultuurmonumenten, bezienswaardigheden en horecagelegenheden nodigen uit tot een
recreatief bezoek. Het gebied blinkt vooral uit door de
vele landgoederen en kastelen in een parkachtige tot
bosrijke setting, zoals Huize Beerschoten, Slot Zeist,
Huis Doorn en Kasteel Amerongen. Bezien we de regio
verder noordwaarts dan komen daar Lage Vuursche en
Soestdijk nog bij, en zuidwaarts de Grebbeberg en de
uiterwaarden van de Rijn en de Lek. Dit recreatieve
beeld past geheel in de sfeer die de regio in bredere zin
oproept: de Heuvelrug als een aantrekkelijk woon- en
verblijfsgebied.
De Heuvelrug is niet een gebied met veel recreatie
gericht op ‘snel entertainment’. Ouwehand’s Dierenpark
in Rhenen is het enige attractiepark in de regio.
Voor actieve recreanten en natuurliefhebbers is een
gemis dat het gebied niet op alle manieren even
goed te doorkruisen is. Zo vormen bijvoorbeeld
all-terrain-bikeroutes een ontbrekende schakel
binnen de toeristische infrastructuur.[14]
Voor de toeristische markt geldt het tekortschieten van
de capaciteit en de kwaliteit in nog sterkere mate, zo
is al in een eerdere studie over recreatie en toerisme in
de regio geconcludeerd.[15] ‘Het ontbreekt met name
aan toeristische belevingswaarde en differentiatie
in producten’, aldus een studie van ZKA uit 2000.
Naast of wellicht zelfs wel juist vanwege haar sterke

Op basis van voor deze studie gehouden interviews en een workshop over toerisme op de Utrechtse Heuvelrug met deskundigen en stakeholders uit de regio.
ZKA (2000), Visie toerisme Utrechtse Heuvelrug - ruimte voor recreatie en toerisme.

Figuur 5.2

Verdeling van de inkomsten van de verblijfshoreca op de Heuvelrug
over de vier seizoenen, 2004
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recreatieprofiel mist de regio tegelijkertijd een
toeristische uitstraling. De Heuvelrug is vanuit zijn
historie gewend mensen te ontvangen die een dagje
op bezoek komen of omwille van hun gezondheid in
zorginstellingen worden opgevangen. De laatste pakweg
vijftien jaar is daar de zakelijke markt bijgekomen:
onderwijs, training, kennisuitwisseling en consultancy.
Afgezien van campings is de particuliere toeristische
markt vooralsnog van een bescheiden omvang. Het
verblijfstoerisme op de Heuvelrug is bovendien sterk
seizoensgebonden. De periode april-september is, met
70% van alle inkomsten, veruit de belangrijkste voor
de verblijfshoreca en vooral de maanden oktober tot en
met december vormen een dalperiode (zie figuur 5.2).
Dit zijn overigens wel de topmaanden voor het zakelijke
toerisme (hotels-congrescentra en conferentieoorden),
dat de rest van het jaar zo moet opvangen.
Een versterking van het toeristische aanbod door een
grootschalige uitbreiding van verblijfsaccommodaties
en attracties zou botsen met het maatschappelijke
en landschappelijke karakter van de regio.
Kleinschaligheid en kwaliteit zijn immers kernbegrippen
in het verblijfsklimaat van de Heuvelrug. Er is wel
degelijk een limiet aan de belastbaarheid van de
regio. De snelle afwisseling in landschappen en
recreatieve voorzieningen, waaraan de regio haar
aantrekkingskracht ontleent, maakt haar tegelijkertijd

[16]
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kwetsbaar. Het gebied is niet al te uitgestrekt en
ecologisch gezien niet overal even robuust.

5.6 Mogelijkheden en beperkingen
door de status van Nationaal Park
De verwerving van de status van Nationaal Park
belichaamt de brede maatschappelijke steun voor
het beschermen van de natuurlijke waarden in het
gebied. De uitdaging waarvoor deze regio en niet in
de laatste plaats de toeristisch-recreatieve sector staat,
is het zoeken van de balans tussen het ontwikkelen
van nieuwe toeristische mogelijkheden enerzijds en
het beschermen van bestaande cultuurfuncties en
natuurwaarden anderzijds. Dat dient plaats te vinden
op basis van nuchtere feiten en harde argumenten. De
regio gaat gebukt onder het imago van drukte en slechte
bereikbaarheid. Daar is in het voorgaande hoofdstuk
uitvoerig aandacht aan besteed. Bovendien maakt
het gebied ruimtelijk gezien een afwisselende maar
tevens een versnipperde indruk. Tegelijkertijd is die
afwisseling een voorwaarde voor een grote biodiversiteit.
Vooral landgoederen zorgen hiervoor, door hun grote
afwisseling in natuur- en cultuurfuncties.[16] Fysieke
barrières en overlast van verkeer en economische
activiteit belemmeren echter wel de noodzakelijke
ruimtelijke samenhang tussen de landschapselementen.
Veel ruimte vragende toeristische investeringsplannen
passen niet in het kwetsbare, kleinschalige landschap van

de Heuvelrug. Ze laten zich evenmin verenigen met het
beeld dat de regio heeft en wil uitstralen, namelijk dat
van een kwalitatief hoogwaardig toeristisch-recreatief
gebied. En een tegenpool van het massatoerisme.
Momenteel nemen recreatie en toerisme ongeveer 1,5%
van de beschikbare ruimte in de regio in beslag. Dat
is vergelijkbaar met het ruimtebeslag op de Veluwe
en in Gooi- en Vechtstreek en twee maal zoveel als
landelijk.[17] Om het aanbod in de regio te versterken
gaat het vooral om het geven van kwaliteitsimpulsen,
die naar verhouding weinig extra ruimtebeslag vergen:
• Moderniseren van campings door staanplaatsen
en huisvesting te verruimen en gedeeltelijk te
vernieuwen en het voorzieningenpakket te verbreden;
• Vernieuwen en verfijnen van het wandel-, fiets- en
sportroutenetwerk (zoals all-terrain-bikeroutes);
• Uitbreiden van het aantal evenementen;
• Langer en op grotere schaal openstellen van
cultuurmonumenten en landgoederen voor het
publiek;
• Investeren in imagoverbetering en regiopromotie
door de nieuwe regionale VVV en het vermarkten
van de producten die er zijn (corso, Country Fair,
CHIO, Grebbelinie et cetera) te intensiveren.

5.7 Toerisme op de kaart bij de
gemeenten op de Heuvelrug
Uit de voorgaande paragrafen komen de nodige
ambities naar voren om de toeristisch-recreatieve
sector op de Heuvelrug te versterken. Veel van deze
ambities zijn al eerder geuit en voorgenomen om te
worden uitgevoerd door stakeholders in de regio. Zo
hebben de Kamers van Koophandel Gooi- en Eemland
en Utrecht, RECRON district Utrecht, Koninklijk
Horeca Nederland regio Midden en Provincie Utrecht
naar aanleiding van de eerder genoemde ZKA-studie
uit 2000 de handen ineen geslagen om gezamenlijk
maatregelen te nemen ‘[…] om te voorkomen dat
de toeristische sector op de Heuvelrug verpaupert of
verdrongen wordt’.[18] Deze motivering lijkt meer te
zijn ingegeven door bedreigingen dan door kansen.
Concrete, haast voelbare bedreigingen zorgen doorgaans
wel voor een snellere mobilisering en bundeling van
krachten dan nieuwe kansen en mogelijkheden.
Deze studie heeft niet tot doel de voorgenomen
maatregelen te beoordelen op hun uitwerking
[17]
[18]
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en effectiviteit. Ongetwijfeld heeft het
samenwerkingsinitiatief al tot acties en resultaten
geleid. Tijdens de analysefase van dit onderzoek is
echter naar voren gekomen dat het vraagstuk van de
samenwerking binnen de toeristische sector in de regio
nog altijd actueel is. Samenwerking op het niveau van
de ondernemers en op bestuurlijk en brancheniveau.
Op het gebied van samenwerking tussen (individuele)
ondernemers is nog een wereld te winnen in de
vorm van allerlei mogelijkheden om tot gezamenlijke
arrangementen van toeristische producten en
diensten te komen. Op de vraag aan welke
arrangementen daarbij valt te denken en hoe die te
organiseren zijn, gaat de volgende paragraaf in.
Op bestuurlijk niveau geven twee ontwikkelingen alle
aanleiding toerisme nadrukkelijker op de beleidskaart
te zetten en de samenwerking een extra impuls te
geven: de status van de Heuvelrug als Nationaal
Park en de recente vorming van de nieuwe gemeente
Utrechtse Heuvelrug. Dat maakt een regiobrede
coördinatie van de ontwikkeling van het toerisme
eenvoudiger en (nog) logischer. Een belangrijk deel van
de regelgeving rondom toeristische bedrijvigheid ligt
immers op het niveau van de gemeente, zoals die met
betrekking tot bestemmingsplanwijzigingen, precario’s,
onroerende zaakbelasting en toeristenbelasting.

5.8 Toeristisch actieprogramma
Utrechtse Heuvelrug
Uit de voorgaande analyses komen de volgende
sleutelbegrippen naar voren, wanneer het gaat
om het versterken van de toeristische sector:
• Positionering van het toerisme binnen de
regio, ten opzichte van andere belangen,
om een heldere en haalbare koers te
varen ten aanzien van natuurbescherming
en -consumptie, toeristisch verkeer,
accommodatieontwikkeling en gebiedspromotie;
• Imagoversterking van de Heuvelrug als
toeristisch verblijfsgebied naar buiten toe;
• Kwaliteitsverbetering van het aanbod
aan toeristische attracties, veel meer dan
investeringen in uitbreiding van attracties
en verblijfsaccommodaties (capaciteit);
• Samenwerking tussen partijen/ondernemers binnen
de regio om het toeristisch product Heuvelrug
op de kaart te zetten en aan te kunnen bieden.
Het is de bedoeling deze sleutelbegrippen te vertalen
naar een concreet uitvoerbaar actieprogramma voor
het verder ontwikkelen van het toerisme op de
Utrechtse Heuvelrug. Hieronder volgt voor ieder
sleutelbegrip een aanzet daartoe.
Positionering toeristische sector binnen de regio
De toeristisch-recreatieve sector en de bewoners van de
Heuvelrug verkiezen dit gebied veelal om dezelfde
reden: het aangename woon- en verblijfsklimaat.
Op het eerste gezicht lijken ze daarmee elkaar
natuurlijke partners te zijn bij de toekomstige
ontwikkeling van de regio. Dat houdt op zodra de
economische belangen waarvoor de toeristischrecreatieve sector staat door de bewoners worden
beschouwd als een ‘bedreiging’ voor hun wooncomfort.
Afgezien van de markt(on)mogelijkheden die er zijn,
bestaat het gevaar dat een forse expansie van de
toeristisch-recreatieve sector op onvrede stuit bij de
lokale bevolking.
Dan gaat het om grootschalige investeringen die
bijvoorbeeld tot veel extra bebouwing van het
buitengebied leiden en/of veel extra bezoekers en
verkeer aantrekken. De toekomstige ontwikkeling van
recreatie en toerisme in de regio zal eerder op steun van
de lokale bevolking kunnen rekenen wanneer:
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het aanbod meteen ook de regionale bevolking
dient. Investeringen die mede inspelen
op de regionale behoefte aan dagelijkse
recreatievoorzieningen hebben een grotere kans van
slagen. Voorbeelden daarvan zijn een zwembad,
sauna, theater, bioscoop, museum enzovoort;
het economische gewin grotendeels bij de
lokale bevolking terecht komt, onder meer via
werkgelegenheid. Investeerders en bedrijven die zijn
ingebed in de regio hebben daarbij een voordeel.
Zeker wanneer de werving van arbeidskrachten
voor de nieuwe toeristische bedrijvigheid
zich primair op de lokale bevolking richt;
(ruimtelijke) investeringen voor de toeristischrecreatieve sector het woonklimaat en de
natuurlijke waarden in de regio niet aantasten.
Kleinschalige projecten roepen minder weerstand
op dan megaprojecten. Investeringen op stedelijke
locaties en in ruimtelijk geconcentreerde vorm
zorgen voor minder onrust onder de bevolking;
toeristische bedrijvigheid de sfeer uitstraalt die
past bij de cultuur in de regio. Bewoners zullen
ruimtelijke investeringen eerder accepteren als ze
zijn gericht op kwaliteitsverbetering van het aanbod,
passen bij de gebruikelijke schaal in de regio en
zijn getoetst aan de bestaande esthetische normen.

Imagoversterking
De Heuvelrug mag zich gelukkig prijzen met haar
goede imago: een aantrekkelijk verblijfsgebied van
cultuurmonumenten, groen, natuur, rust en het
goede wonen, in de directe nabijheid van de grote
steden, Utrecht met zijn rijke cultuur en oude
binnenstad voorop. Het lastige van een imago
is dat het altijd een eenzijdig beeld geeft van de
kwaliteiten en mogelijkheden van een regio. Deze
fraaie woonregio zit immers ook vol bedrijvigheid.
Misschien staat het wonen voorop, maar voor werken en
ondernemen is men hier evenzeer aan het goede adres.
Het huidige imago legt sterk de nadruk op recreëren.
Voor meerdaags verblijf zou men hier niet moeten zijn,
is al gauw het beeld. Want wie gaat er nu op vakantie
naar de Heuvelrug en wat zou je daar dan moeten doen?
Het is evenwel niet raadzaam om het imago met
promotieactiviteiten proberen te veranderen van
recreatiegebied naar bestemming voor langdurige
vakanties. Imagebuilding valt of staat immers met

vastberadenheid, uithoudingsvermogen en consistentie
in de uitwerking. De imagodoelstelling maakt
alleen een serieuze kans van slagen bij een breed
maatschappelijk draagvlak in de regio over het gewenste
imago en een ondernemers- en investeringsbeleid dat
geheel in lijn met dat imago wordt uitgevoerd. Zoals
onder het vorige punt al naar voren kwam, lijkt dat
benodigde draagvlak geen haalbare kaart. De fysieke,
financiële en maatschappelijke speelruimte voor
investeringen in grootschalige vakantieaccommodaties
en attracties is eenvoudig weg te beperkt.
Wat dan wel? Deze regio is sterk in het zakelijke en het
op cultuur gerichte kortdurende verblijf. Bij het zakelijke
verblijf gaat het om mensen die voor een training
of voor consultancy enkele dagen een programma
volgen of een serie afspraken aflopen. Bij het culturele
verblijf betreft het mensen die een dagstedelijk bezoek
(Utrecht of misschien zelfs Zeist) koppelen aan een dag
extra verblijf ‘buiten’. Vanuit deze bestaande formules
bestaat de mogelijkheid een toeristisch product te
ontwikkelen gericht op kortverblijf vakanties: een lang
weekend of een midweek Heuvelrug, teneinde de lage
bezettingsgraad in de regio te verhogen. Daarbij is een
kosten-batenanalyse nodig. Doel is na te gaan op welke
terreinen een hoogwaardiger en meer toegankelijk
toeristisch aanbod binnen de regio Heuvelrug kan
worden gerealiseerd en op welke terreinen de regio een

deelproduct levert als onderdeel van een meerdaags
toeristisch product van Heuvelrug en omliggende regio’s
samen. Het gaat erom de haalbaarheid te bepalen van
een strategie, waarbij de regio zelf een toeristisch product
realiseert dat zich terugverdient met het toerisme dat
de regio daarmee naar zich toe weet te trekken.
De inhoudelijke invulling van een dergelijk
toeristisch product bouwt logischerwijs voort op de
aanwezige bedrijvigheid, bezienswaardigheden en
landschappelijke kwaliteiten. De belangrijkste zijn:
• een park- en bosachtige omgeving;
• kastelen, landgoederen en villa’s;
• verzorging, sport en (geestelijke en
lichamelijke) ontspanning en herstel.
Terreinen waar de regio minder te bieden heeft, zijn:
• grootschalige natuurgebieden;
• grote attractieparken;
• creatieve industrie;
• waterrecreatie (een uitzondering geldt voor
de uiterwaarden ten zuiden en het Veluwse
randmeer ten noorden van de Heuvelrug).
Vanuit dit aanbod bezien, leent het toeristische
product zich het meest voor een stijl die je kunt
vergelijken met het Britse landleven, zoals uitgebeeld
in magazines over het (ge)goede buitenleven.
Belangrijkste doelgroepen daarvoor zijn de middelhoge
tot hoge inkomensklassen, vanaf circa 40 jaar, met
interesse voor cultuurhistorie, gastronomie en de meer
traditionele buitensporten als paardrijden en golfen.
Voor één vorm van langduriger verblijf kan een
positieve uitzondering worden gemaakt. De traditie
van de regio op het gebied van lichamelijke en
geestelijke verzorging, herstel en retraite ligt dicht
bij een mogelijk imago van ‘health & wellness’.
Nederland telt enkele klassieke kuuroorden, die
hun imago vooral baseren op de aanwezigheid van
geneeskrachtige bronnen. De Utrechtse Heuvelrug kan
in plaats daarvan bogen op een rijke historie en een
ruim aanbod van luxe beautycenters, zorginstellingen,
sportbegeleiding en -herstel en geestelijke opvang
in zowel klinisch-medische als spirituele vormen.
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Kwaliteitsverbetering
De op de Heuvelrug aanwezige toeristisch-recreatieve
faciliteiten zijn volgens de sector zelf deels verouderd en
niet van de kwaliteit die nodig is om de regio toeristisch
aantrekkelijk te houden.[19] Faciliteiten die een
kwaliteitsslag behoeven zijn onder meer campings en de
weginfrastructuur. Het moderniseren van campings
houdt onder meer in dat ruimere huisjes en stacaravans
met de comfortabele woonvoorzieningen worden
geplaatst op ruime staanplaatsen, met in de buurt -op
het park zelf of net daarbuiten- de nodige luxueuze
voorzieningen als een verwarmd zwembad, een sauna en
een sportaccommodatie.
Het verbeteren van de weginfrastructuur richt zich op
het vergroten van de toegankelijkheid van en op de
Heuvelrug. De toegankelijk van de Heuvelrug slaat
op de bereikbaarheid van het gebied voor mensen van
buiten. Uitgaande van een groei van het aantal toeristen
en recreanten is een eenvoudige en snelle bereikbaarheid
van het gebied van groot belang. De toegankelijkheid
op de Heuvelrug heeft betrekking op de wandelaars,
ruiters, fietsers en all-terrain-bikers in het gebied.
Samenwerking
Eén samenhangend toeristisch product vereist een
nauwe samenwerking en afstemming van de in de regio
aanwezige toeristisch-recreatieve faciliteiten en diensten.
Vanuit de VVV en de RECRON is reeds sprake van
samenwerking tussen ondernemers in de recreatieftoeristische sector op het gebied van (beleidsgerichte)
lobby en marketing en promotie. Het kan natuurlijk
altijd beter en met meer ambitie. Allereerst door de
productontwikkeling en -promotie consequent op
regionaal niveau te laten plaatsvinden. Hiervoor is
een regiobreed, daadkrachtig en doelgericht opererend
VVV van cruciaal belang. Vervolgens door te zorgen
voor extra financiering voor evenementen en een nog
intensievere marketing. Het realiseren van een regiobrede
promotie van het toeristisch product ‘Utrechtse
Heuvelrug’ zal ongetwijfeld veel meer onderlinge
afstemming vergen van het marketingbeleid en het
evenementenpakket. Dat daarmee het gezamenlijke
ambitieniveau ook (verder) wordt verhoogd, is
iets waarmee de sector rekening mag houden.

[19]
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Van groter belang is echter een andere vorm van
samenwerking: het aanbieden van gezamenlijke
arrangementen aan toeristen. Deze vorm van
samenwerking is veel lastiger te organiseren en valt of
staat bij het vertrouwen, de ambities en de capaciteiten
van de individuele ondernemers. Tegelijkertijd is het
zakelijk en vraaggericht ondernemen pur sang. Zeker
wanneer het gaat om samenwerking met ondernemers
die buiten de toeristische sector actief zijn: in de
sportwereld, de gezondheidszorg, de cultuursector,
de agrarische sector, natuurorganisaties enzovoort.
Traditiegetrouw bieden veel ondernemers in de
toeristische sector hun eigen dienst of product
aan en informeren zij de klant over verdere, elders
beschikbare toeristische mogelijkheden. Het zijn
dienstverleners en vakmensen tegelijk. Het is voor
hen dan ook lastig om voor de markt aantrekkelijke
arrangementen te bedenken en vervolgens ook uit
te werken en te organiseren. Gelukkig zijn er wel
degelijk voorbeelden in de regio te vinden. Die
kunnen ondernemers met minder ervaring helpen en
inspireren om eigen arrangementen te realiseren.

De overheid heeft als taak de bestaande
toeristische attracties (fysiek) beter voor bezoekers
toegankelijk te maken. Anders zijn interessante
arrangementen van bepaalde productcombinaties
niet of lastig door ondernemers te realiseren.
Hieronder volgt een aantal voorwaarden om tot meer
samenwerking te komen binnen de toeristische sector.
Informatievoorziening
Om tot gezamenlijke productontwikkeling en
arrangementen te komen, moeten ondernemers elkaar
weten te vinden. Voor iedereen moet eenvoudig te
achterhalen zijn welke toeristische én aanverwante
dienstverlening in de regio voorhanden is. Dat kan
op virtuele wijze met een informatieve website of
digitaal platform. Een andere mogelijkheid is een
instantie die als makelaar tussen partijen in het
regionale toerisme fungeert. De VVV Utrechtse
Heuvelrug zou die rol goed kunnen vervullen.
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Hulp bij samenwerking
Het voordeel van een instantie als makelaar in
toeristische dienstverlening is dat ondernemers ook
ondersteuning kunnen krijgen bij het opzetten van
arrangementen en samenwerkingsvormen. Onder
meer waar het gaat om het selecteren van mogelijke
samenwerkingspartners en het kiezen van de beste
samenwerkingvorm. Advies op zowel inhoudelijk als
procesmatig vlak kan ondernemers helpen vertrouwd
te raken met de mogelijkheden voor samenwerking.
Wanneer overheid, brancheorganisaties en financiers
in de toeristische sector zelf geloven in de meerwaarde
van samenwerking en arrangementen, zouden ze serieus
moeten nagaan of zij niet faciliterend of participerend
kunnen optreden. Dat kan variëren tot het leveren van
een financiële bijdrage aan een stimuleringsregeling of
participatiefonds tot het sponsoren van een jaarlijkse
prijsvraag voor ‘het arrangement van het jaar’.

arrangementen. Ondernemers zullen het principe van
samenwerking als een welhaast vanzelfsprekende
bedrijfskundige aanpak moeten gaan zien. Het is dan
ook zaak dit inzicht op alle mogelijke manieren te
vergroten, zoals:

Voorlichting
Met het aanbieden van informatie over toeristische
bedrijvigheid en hulp bij het aangaan van
samenwerkingsverbanden ontstaat samenwerking nog
niet vanzelf. Daarvoor is het eerst nodig dat
ondernemers overtuigd raken van het belang dat zij
(kunnen) hebben bij samenwerking in de vorm van
bijvoorbeeld gemeenschappelijke toeristische

•

•

•

een concept ontwikkelen voor het toeristisch
product ‘Utrechtse Heuvelrug’, dat breed wordt
gedragen binnen de toeristische sector in de
regio. Een concept waarin ondernemers zich
herkennen en van waaruit zij zichzelf dus ook zien
opereren. Uiteindelijk moeten ondernemers zich
ambassadeur kunnen voelen van het toeristisch
product Utrechtse Heuvelrug en daarbinnen
voor zichzelf kansen in de markt zien:
‘best practices’ tonen, door ondernemers die
succesvol samenwerken aan het woord te
laten en hun kennis en ervaring te laten delen
met andere ondernemers in de sector;
ondernemers over de grenzen van de eigen
toeristische sector heen laten kijken, door ze bewust
te maken van de kansen en bedreigingen die de
ontwikkelingen in aangrenzende dienstverlenende
sectoren met zich meebrengen. Onder invloed
van de liberalisering in die sectoren zijn partijen
in de zorg, het onderwijs en de culturele wereld
steeds beter benaderbaar voor zakelijk ingevulde

partnerships. De traditionele scheiding tussen
horecaondernemers en maatschappelijke instellingen,
waarbij een sponsorrelatie het hoogst haalbare was,
vervaagt geleidelijk. Musea, onderwijsinstellingen,
landgoedeigenaren en natuurorganisaties mogen
en willen klantgerichter opereren vanuit een semicommerciële aanpak. Op beleidsmatig en juridisch
niveau kan dit betekenen dat de toeristische
sector en bijvoorbeeld natuurorganisaties -vroeger
elkaars rivalen- nu gezamenlijk zoeken naar een
consensus in hun strijdige belangen. Zonder daarbij
situaties te creëren van oneerlijke concurrentie.

5.9 Aanbevelingen
Tot besluit vertalen we de hiervoor beschreven
aanzetten tot een concrete aanpak van de toeristische
ontwikkeling naar enkele aanbevelingen.
Werk toe naar één toeristisch product ‘Utrechtse Heuvelrug’
op basis van een eenduidig concept
Ontwikkel het toerisme op de Heuvelrug vanuit
een eenduidig concept dat correspondeert met
een passend én onderscheidend imago voor het
gebied. Een concept dat bovendien aansluit bij het
toeristisch product van naburige streken. Als mogelijke
sleutelbegrippen kunnen daarbij ‘countrystyle’,
‘comfort’ en ‘health & wellness’ dienen.
Baken het toeristische aanbod af als zijnde een onderdeel
van een bovenregionaal totaalpakket
Ga bij het ontwikkelen van het toeristische concept
voor de regio uit van de sterke punten en de
onderscheidende elementen in het aanbod. Maak
daarbij een heldere prioriteitstelling tussen zaken
waarin de regio vooral wel en waarin ze beter niet kan
investeren. Houd daarbij rekening met de ‘unique
selling points’ van buurregio’s, die complementair
moeten zijn aan die van de Utrechtse Heuvelrug zelf.
Streef naar een imago voor de Heuvelrug dat
onderscheidend is en waarvoor regiobrede steun bestaat
Werk het gewenste imago van de Heuvelrug als
toeristisch gebied verder uit op basis van de aanwezige
kernkwaliteiten. Zorg daarbij dat de toeristische sector
zich in dit imago herkent en het als ambassadeur
met overtuiging wil uitdragen. Laat een regiobreed
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opererende VVV een strategie voor regiopromotie
ontwikkelen en de uitvoering ervan coördineren.
Zet in op groei van het meerdaags bezoek uit andere
landsdelen
Verbeter het toeristisch aanbod en richt de
regiopromotie in om het meerdaags bezoek
vanuit heel Nederland te stimuleren. Een betere
kwaliteit van de aanwezige verblijfsfaciliteiten
ondersteunt het concept gericht op meerdaags,
luxueus, toeristisch verblijf door particulieren.
Zoek naar toeristische arrangementen met bedrijven buiten
de toeristische sector
Vergroot de mogelijkheden voor meerdaags
toeristisch bezoek door het aanbieden van
dagenvullende arrangementen. Daarvoor zijn
combinaties te maken met diensten en producten
uit de zorgsector, het onderwijs, de sportbranche, de
agrarische sector en de zakelijke dienstverlening.
Het doel van een dergelijke samenwerking tussen
toeristische bedrijven met ondernemers uit andere
sectoren kan tweeledig zijn: enerzijds het bundelen
van elkaars producten, anderzijds het gezamenlijk
ontwikkelen van een innovatief product. Zoek voor
interessante arrangementen partners in buurregio’s, zoals
de steden Amersfoort, Utrecht en Wijk bij Duurstede, de
Betuwe, de Veluwe ’t Gooi en het Kromme Rijngebied.
Motiveer en help ondernemers bij het opzetten van
samenwerkingsverbanden voor toeristische producten
Stimuleer als lokale overheid, brancheorganisatie
of investeerder samenwerkingsvormen in het
regionale toerisme, door een makelaarsfunctie
te faciliteren en participatiemogelijkheden te
creëren voor samenwerkingsinitiatieven. Concrete
instrumenten daarvoor zijn een samenwerkingsfonds,
een prijsvraag voor de beste samenwerking en
een makelaarsfaciliteit om ondernemers die naar
een partner zoeken bij elkaar te brengen.
Erken het toerisme als een vaste pijler in het economische
beleid van de regio
Geef als regionale overheid en ondernemersvereniging
gezamenlijk de toeristische sector een prominente,
vaste plaats in het economische beleid van de
Heuvelrug. Doe dit vanuit de gedachte dat het
een van de meest kansrijke en passende sectoren

in de regio is, waarvoor legio mogelijkheden
tot integratie met andere branches bestaan.
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Bijlage 1 Deelnemers interviews en workshops
Interviews
-

Dhr. P. Berculo (Kamer van Koophandel Utrecht)
Dhr. F. Copini (Ondernemers Kamer Doorn)
Dhr. Van Dijck (Van Dijck Holding)
Dhr. P. Ewalts (Kamer van Koophandel Utrecht)
Dhr. R. Hurenkamp (Kamer van Koophandel Utrecht)
Dhr. J. Kardolus (Ondernemersvereniging Leersum)
Dhr. P. Minne (Zeister Ondernemers Federatie)
Dhr. D. Schakel (Interburgh Management)
Dhr. Th. Ruijs (Zakelijk Zeist)

Workshop toerisme en recreatie
-

Dhr. J. Berkhof (Rabobank Utrechtse Heuvelrug)
Dhr. E. Capel (Rabobank Utrechtse Heuvelrug)
Dhr. K. van der Grift (De Krakeling)
Dhr. J. van Gurp (Koninklijk Horeca Nederland)
Dhr. P. Hagemans (MKB-Nederland Regio Midden)
Mevr. E. Hassoldt (Camping Dijnselhoek)
Dhr. M. Hassoldt (Camping Dijnselhoek)
Dhr. L. van Oostrom (OndernemersKoepel Heuvelrug)
Mevr. C. Ploeg (Camping Hollandse Rading)
Dhr. Th. Ruijs (Zakelijk Zeist)
Dhr. K. van der Valk (Van der Valk Hotels)
Mevr. R. de Vink (Oud London)

Workshop ruimte om te ondernemen en bereikbaarheid
-
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Dhr. J. Berkhof (Rabobank Utrechtse Heuvelrug)
Dhr. P. Ewalts (Kamer van Koophandel Utrecht)
Dhr. H. Haaksman (Bedrijvencombinatie Bilthoven)
Dhr. P. Hagemans (MKB-Nederland Regio Midden)
Dhr. P. Minne (Zeister Ondernemers Federatie)
Dhr. L. van Oostrom (OndernemersKoepel Heuvelrug)
Dhr. Th. Ruijs (Zakelijk Zeist)
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