
Zo’n 108 voetbalvelden 
bomen zijn er gekapt. Om 
de heide terug te laten 
keren. “Als we het bos 
hadden laten staan waren 
de typische heidesoorten 
hier verdwenen,” aldus 
Martin Nolsen, land-
goedbeheerder van Den 
Treek-Henschoten. De 
afgelopen 10 jaar is hier 
een lint aan heidegebie-
den ontstaan. 

Daardoor zijn er veel 

dieren teruggekeerd; de 
zandhagedis en de hei-
vlinder. Ook vogels zoals 
de roodborsttapuit en 
nachtzwaluw. En planten 
zoals de klokjesgentiaan 
en zonnedauw. 
Het landgoed bij Leus-
den bestond rond 1900 
voor 90 procent uit heide 
en werd begraasd door 
schapen en afgeplagd door 
boeren. Door de opkomst 
van kunstmest en syntheti-
sche stoffen werd scha-

penmest en wol overbodig. 
En daarmee ook de heide. 
Daarom plantte het land-
goed in de loop der jaren 
steeds meer bomen voor 
de productie. “Onze den-
nen gingen bijvoorbeeld 
naar de mijnen in Lim-
burg; om de mijngangen te 
versterken en de mijnwer-
kers te waarschuwen bij 
instortingsgevaar, want 
grenen kraakt. Totdat de 
kolenmijnen sloten.” 
Met behulp van de pro-

vincie Utrecht is het 
oorspronkelijke heideland-
schap hersteld. Door het 

kappen van bos, verwijde-
ren van strooisel en opslag 
van nieuwe boompjes. 
“De heidegebieden op het 
landgoed zijn met elkaar 
verbonden, zodat dieren 
en planten een groot 

leefgebied hebben en 
zich gemakkelijk en veilig 
kunnen verplaatsen en 

voortplanten.” 
Het herstel van de heide 
is voltooid en wordt nu 
beheerd en onderhouden. 
Er grazen schapen, maar 
ook is er menskracht 
nodig. Nolsen: “Berken en 

dennen willen hier graag 
weer groeien. Hier en daar 
laten we er één staan, 
maar de meeste halen we 
samen met vrijwilligers 
weg. Als we niets doen 
staat er zo weer een dicht 
bos en zijn we terug bij af. 
Als de heide eenmaal weer 
groeit, en dat gaat snel, 
zien natuurliefhebbers hoe 
prachtig het hier is en krij-
gen we complimenten.”
Meer informatie: provincie- 
utrecht.nl/heideherstel

Bijzondere dieren en planten terug door herstel van heide

Dieren en planten krijgen 
een groot leefgebied

ACTUEEL

45 miljoen voor bereikbaarheid 

regio Utrecht

Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de Rijksoverheid 
stellen 45 miljoen euro beschikbaar om het Utrecht 
Science Park (USP) en de grote woningbouwlocaties 
in de stad Utrecht beter bereikbaar te maken. Voor 
studenten en werknemers op het USP komen er 
busverbindingen vanaf  andere NS-stations dan het al 
zo drukke Utrecht CS. Ook komen er nieuwe, snelle 
fietsverbindingen. Deze aanpak is hard nodig, want de 
regio Utrecht groeit hard. Meer informatie:  
provincie-utrecht.nl/bereikbaarheid-regio-utrecht.

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N212 Wilnis: diverse reconstructie- en 
onderhoudswerkzaamheden omgeving Geerbrug tot en 
met oktober 2019

N227 Maarn: laatste werkzaamheden ecoduct tot eind 
2018
N237 Zeist: kap en herplant bomen op 14 en 17 
december 2018
N403 Loenen: asfalteren Cronenburgherbrug 12-17 
december 2018
N408 Nieuwegein: ontwikkelen Liesboschterrein, 
werkzaamheden tot najaar 2019
N415 Baarn: installeren nieuwe verkeerslichten 
op kruispunt met Hoge Vuurscheweg op 13 en 14 
december 2018 

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-
zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitter-
account @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl 

Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw 
huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u terecht op 
officielebekendmakingen.nl en ook op mijnoverheid.nl. 
Via mijnoverheid.nl krijgt u automatisch bericht bij 

publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch 
een geprinte versie van een provinciale verordening, 
beleidsregel of  kennisgeving, die betrekking heeft op uw 
directe leefomgeving? Belt u dan 030-258 9111.

Evenementen

Een selectie van evenementen en activiteiten in de 
regio vindt u op visitutrechtregion.nl. Of  kijk voor 
meer informatie op de websites bezoek-utrecht.nl, 
vvvamersfoort.nl, vvvgooienvecht.nl, vvvkrommerijnstreek.nl, 
beleefwoerden.nl, en opdeheuvelrug.nl. De evene-
mentenagenda van de provincie Utrecht vindt u op: 
provincie-utrecht.nl/evenementen. 

Provinciale Staten

De volgende vergadering van Provinciale Staten staat 
gepland op:  

17 december 2018, 9.30 uur: Provinciale Staten

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzi-
gen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op: 
provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale Staten 
ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

75 nieuwe gedichten over bijzondere 
plekken in de provincie
De provincie heeft ge-
probeerd het culturele 
erfgoed dat de provincie 
rijk is op een andere ma-
nier onder de aandacht 
te brengen. Zij organi-
seerde dichtwedstrijden 
en daagde inwoners uit 
om voor hen bijzondere 
plekken in dichtregels 
te vangen. Dat is gelukt! 
De jury heeft maar liefst 
driehonderd inzendingen 
ontvangen. 

De genomineerde en de 
winnende gedichten zijn 
ter gelegenheid van het 
Europees Erfgoedjaar 
2018 in de bundel Parade 
der Poëten opgenomen, 
samen met een vijftiental 
verzen van gastdichters. 
De gedichten bezingen 
onder andere het Val-
leikanaal, Kamp Amers-
foort, De Moespot, de 
Dom en het Leusdense 
doktershuis. Het boek is 

in iedere boekhandel te 
koop of  te bestellen en 
kost €14,95. 

Help mee onze omgevingsregels te verbeteren
Een reclamebord langs de 
weg plaatsen, een boom 
kappen of  een feest geven 
in een stiltegebied mag 
niet zomaar. Om de leef-
omgeving te beschermen, 
heeft de provincie hier 
regels voor. De provincie 
onderzoekt regelmatig of  
deze regels nog nuttig of  
helder genoeg zijn. Heb 
jij te maken gehad met 
provinciale regels voor 
de leefomgeving en vind 
je dat regels duidelijker 

kunnen? Of  is een regel 
overbodig? Laat het ons 
weten via het meldpunt, 
dat tot en met 31 maart 

2019 open staat. Wij zijn 
blij met alle tips:  
www.omgevingswetprovincie 
utrecht.nl/meldpunt.
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