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Plan Utrechtse Poort; een 250 hectare groot struinnatuurgebied 
tussen Utrecht, Bunnik en Zeist 
 

Kern van het plan: 

In de periode 2010-2020 een ruim 250 hectare groot en vrij toegankelijk 

struinnatuurgebied realiseren in het gebied dat ligt tussen de A27, A28, 

N225 en A12 

 
Waarom een goed idee? Tien argumenten op een rij gezet; 

 Tussen 2009 en 2012 worden er door Rijkswaterstaat twee grote 

natuurbruggen (Mollebos en Rumelaar) aangelegd over de snelweg 
A12 en het intercityspoor tussen Utrecht en Arnhem. Hiermee komt 

dan een einde aan de tweedeling van het op één na grootste 
natuurgebied van Nederland, de Utrechtse Heuvelrug 

 Het nieuwe struinnatuurgebied koppelt de bestaande en losliggende 

natuurgebieden weer aan het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. 
Het gaat om: landgoed Amelisweerd-Rhijnauwen, landgoed Oostbroek, 

landgoed Niënhof, oevers Kromme Rijn, landgoed Wulperhorst en 
landgoed Rhijnwijck 

 In de bestaande, drukbezochte natuurgebieden (Amelisweerd trekt 

jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers) mag men niet van de paden af. 
Sommige gebieden, zoals het Wulperhorst, zijn zelfs afgesloten voor 

bezoekers. In het nieuwe struinnatuurgebied mag men vrijwel overal 
van de paden af (struinnatuur) 

 Er ontstaat een hekken- en rastervrij natuurgebied van landgoed 

Amelisweerd tot aan Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug 
 Het gebied gelegen tussen de A27, A28, N225 en A12, is voor de 

natuur een zeer geschikte plek (Kromme Rijn, kwelgebied, Heuvelrug) 
 De landbouw in dit gebied heeft weinig groeimogelijkheden 

(milieueisen, omsingeld met stedelijke bebouwing) 

 Dieren als de das, bever, en op termijn ook het edelhert, kunnen hier 
weer terugkeren  

 In het wild levende kuddes van grazers (Konikpaarden, Galloway-
runderen), zorgen straks voor een half open boslandschap dat hier van 
nature thuishoort. De zelfredzame grazers zijn een publiekstrekker en 

verhogen met hun gegraas de biodiversiteit 
 Het nieuwe natuurgebied geeft straks een goede indruk van de 

oorspronkelijke natuur die hier ten tijde van de Romeinse Limes te 
zien was 

 De gemeenten Utrecht, Bunnik en Zeist hebben de afgelopen decennia 

flink uitgebreid ten koste van het omliggende groen. Het realiseren 
van een nieuw 250 hectare groot struinnatuurgebied (NB: Leidsche 

Rijn is 10x zo groot) is een mooie gelegenheid om iets terug te doen 
voor de natuur. De provincie is in dit gebied bezig om grond voor 

natuur te verwerven (realisatie EHS, in 2018 gereed). De gemeenten 
Utrecht en Zeist doen hier straks een schep bovenop: 250 hectare 
extra natuur ! 

 
 


