
 
 

 
 

De Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk is mede-oprichter en lid van de Federatie Groene 

Heuvelrug. In deze federatie werken we nauw samen met onze zusterverenigingen uit Leersum, 

Amerongen, Doorn en Driebergen.  

 

Voor lokale zaken staan de individuele verenigingen op de bres. De Federatie Groene Heuvelrug 

fungeert als koepel voor alle ontwikkelingen die een dorpskern overstijgen. Denk hierbij aan visie-

ontwikkeling, verkeer en vervoer, het nationale park maar ook bouwplannen met een uitstraling 

voorbij een dorpskern.  

Bovendien is de FGH een gesprekspartner voor het gemeentebestuur en de provincie.  Met in 

totaal 2.700 leden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de Federatie Groene Heuvelrug een 

gesprekspartner van formaat. 
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Visie op de Utrechtse Heuvelrug 

 

De Federatie Groene Heuvelrug 

presenteert haar visie. Juist nu is dat belangrijk omdat er grote 

besluiten worden genomen.  

Diverse bestemmingsplannen worden opnieuw herijkt en onderling 

afgestemd. De ontwikkelingen rondom verkeer en vervoer vereisen op 

korte termijn besluiten. De bouwprojecten worden steeds 

grootschaliger, waarbij duurzaamheid en kwaliteit ondergeschikt lijken 

aan volume en bouwmassa. De provincie legt bouwnormen op aan de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug. De groene buitengebieden worden 

steeds meer betrokken in de ontwikkelingsplannen van de gemeente. 

Het is daarom van groot belang dat we met een samenhangend 

standpunt komen: de visie van de FGH. 

 

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de visie en missie van de 

Federatie Groene Heuvelrug is dat de aangesloten verenigingen, die al 

jaren stevig verankerd zijn in dorpskernen, hun eigen rol en 

verantwoordelijkheid hebben. Zij zijn eerste aanspreekpunt en het 

gezicht voor de inwoners. Waar het om gaat met de visie is dat we een 

antwoord presenteren op de vele ontwikkelingen die op ons af komen. 

Bovendien moet het een samenhangend antwoord zijn; het gaat niet 

alleen om gebouwen, maar ook om het milieu en ecologie, verkeer en 

vervoer, bedrijventerreinen en de landbouw- en bosgebieden. Ook 

het cultuurhistorische erfgoed van de Stichtse Lustwarande speelt 

een rol. Een visie brengt alles met elkaar in verband en biedt 

samenhang en richting. 

 

De visie bepaalt ook hoe we omgaan met de ontwikkelingen die 

op ons af komen. Welke keuzes we maken. Waar we positief of 

afwijzend op reageren. Welke initiatieven we nemen. Daarom zijn 

visie en missie van groot belang voor de toekomst van de 

verenigingen en uiteindelijk de woonomgeving die we nalaten. 

 

De uitdaging die we nu met zijn allen hebben is om de visie en 

missie tot leven te brengen. In enkele zinnen verbeelden we  de 

toekomst. Dit zijn letterlijk grote woorden. Deze visie is nu klaar. In 

deze brochure presenteren we de visie.  

Tegelijk vragen we u om uw reactie. Welke beelden roept deze 

visie bij u op? Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan zullen we 

deze meenemen naar het federatief overleg.  
 



 

Wij vragen uw reactie! 

 
 
 
U kunt uw reactie sturen naar info@mmnatuurlijk.nl   

 

Visie en missie? 

De begrippen visie en 
missie hebben veel 
verschillende 
betekenissen. Hoe 
hanteren wij dit? 
 

Het credo 

Het credo is de beweegreden die de 

FGH, en de bij haar aangesloten 

verenigingen, motiveert. Dit is wat ons 

inspireert en aanzet tot actie. 

 

De visie 

Met haar visie beschrijft de FGH een 

duidelijk beeld van de toekomst van de 

Utrechtse Heuvelrug. De belangrijke 

kracht van deze visie is de richting die 

het geeft aan de activiteiten van de 

FGH of een van de aangesloten 

verenigingen 

 

De missie 

Met haar missie geeft de FGH aan wat 

we doen. Het maakt duidelijk wat de 

inwoners van de gemeente Utrechtse 

heuvelrug kunnen verwachten van de 

FGH, en haar aangesloten 

verenigingen, om het beeld van de 

toekomst zoals dat vastgelegd is in de 

visie te realiseren. 

 

 

 
 

Uw reactie 

We zijn benieuwd naar uw mening 

over de visie die we namens de FGH 

presenteren.  

 

U kunt uw reactie, mening, opinie en 

ideeën sturen naar 

info@mmnatuurlijk.nl 

 

 

 

Credo 

Het stuwwallenlandschap van de Utrechtse Heuvelrug, het lage, twaalfde eeuwse 

copelandschap ter weerszijden van de Langbroekerwetering en het overgangsgebied naar de 

Gelderse Vallei vormen een uniek gebied in Nederland met uitzonderlijke archeologische, 

landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Deze waarden moeten gekoesterd 

worden omdat, wanneer zij verloren gaan, zij niet of nauwelijks meer te herstellen zijn. 

Omdat in Nederland deze waarden, onder druk van de bevolkingstoename en zijn effecten, 

steeds meer geofferd dreigen te worden, moeten zij op de Utrechtse Heuvelrug, in het gebied van 

de Langbroekerwetering en het overgangsgebied naar de Gelderse vallei  juist versterkt en 

uitgebreid worden. 
 

Visie 

Het gebied kan niet alles voor iedereen zijn: daarom mogen we niet onverkort de landelijke 

beleidsdoelstellingen over wonen, werk, recreatie en verkeer op dit gebied toepassen. De 

Utrechtse Heuvelrug en haar omgeving is als groene gemeente een ‘ontspanningsgebied’ dat 

tegenwicht geeft aan de toenemende verstedelijkingsdrang en de bedrijvigheids- en 

verkeershectiek in Nederland. Het gebied is ook een ‘absorptiegebied’ voor de opvang voor de 

verkeer-fijnstof en de luchtvervuiling binnen en buiten de provincie. 

Al vanuit het verleden biedt het gebied, met zijn landschappelijke verschijningsvormen en 

schone lucht, een harmonieus en heilzaam rustpunt aan mensen vanuit heel Nederland 

(revalidatie, wellness). Samen met het dorpse karakter van de dorpskernen Driebergen, Doorn, 

Maarn/Maarsbergen, Leersum, Overberg en Amerongen biedt het gebied een aantrekkelijk woon-

, werk-, recreatie- en revalidatie-klimaat. Daarmee is het belang van het gebied groter dan het 

belang van de gemeente Utrechtse Heuvelrug alleen (er is ook een provinciaal en nationaal 

belang); deze verantwoordelijkheid dient dan ook door de gemeente genomen te worden. 

Versterking en uitbreiding van bovengenoemde gebiedswaarden is om antwoord te geven op de 

toenemende economische en sociale druk, niet alleen van binnenuit, maar ook steeds meer van 

buitenaf. 

 
 

Missie 

Vanuit de FGH streven we naar een duurzame ontwikkeling op de Utrechtse heuvelrug. 

Duurzame ontwikkeling betekent een ontwikkeling die economische, sociale en ecologische 

belangen op de heuvelrug integraal afweegt, niet alleen gericht op het ‘hier en nu’ binnen de 

gemeente, maar vooral kijkt naar de lange termijn effecten, en ook omziet naar de effecten buiten 

de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  

Daarbij werken we aan een hoogwaardige leefomgeving met kwalitatief hoogwaardige 

voorzieningen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daarbij willen we landschappelijke, 

archeologische, cultuurhistorische en ecologische waarden borgen en versterken. 

Als gemeenschap moeten we aantrekkelijke, groene en authentieke dorpen realiseren, 

gebaseerd op harmonieuze verhoudingen en de menselijke maat, gericht op versterking van de 

sociale cohesie, kwaliteit van ruimte en bouw, en de hiermee samenhangende economische 

vitaliteit. Dat doen we door pro-actief mee te denken over oplossingen in samenspel met het 

openbaar bestuur en andere belangenorganisaties. 
 

Actie 

Visie en missie zijn als penseelstreken met een brede kwast. Het geeft herkenbaarheid en 

identiteit. Binnen deze contouren zullen we beeld verder invullen, zowel bij onze vereniging als in 

federatief verband. 
 

 


