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Groot onderhoud 
‘de Heidetuin’

Help mee en laat de oude glorie van fameuze 
heidepracht herleven!

Project

Help mee



Tijdens de februaristorm in 1953 ontstond 
in het Rijsenburgse Bos een open plek als 
gevolg van verwoestende kaalslag. Op die plek, 
omringd door statige grove dennen van vóór 
1900, werd in hetzelfde jaar gestart met de 
aanleg van de Heidetuin.

De Heidetuin, trots van de 
heidehoofdstad van Nederland

In de loop der jaren ontstond in de tuin een ongekende variëteit aan 
heideplanten. De Heidetuin groeide uit tot een wereldvermaarde 
attractie. Driebergen-Rijsenburg werd zelfs de ‘Heidehoofdstad van 
Nederland’. Nu nog groeien er ruim 75 soorten heide en is het in 
elk jaargetijde een genot om hier te zijn. Een plek om te koesteren, 
met sierlijke boogbruggen en rustieke wandelpaden. Een tuin met 
natuurhistorische, geschiedkundige en cultuurhistorische waarde. 
Uniek in Nederland en met de kans om 70 jaar later opnieuw uit te 
groeien tot de fameuze heidepracht die er ooit was!

Aan de slag met groot 
onderhoud
Vanaf dag één dat Utrechts Landschap zich de nieuwe eigenaar 
mag noemen is er de ambitie om de Heidetuin toekomstbestendig 
te maken.  Wie nu in de Heidetuin rondloopt, ziet al snel dat het 
hoog tijd is voor groot onderhoud.

Nieuwe, droogtebestendige heide en bomen worden aangeplant. 
De waterpartijen worden opgeschoond en op natuurlijke 
wijze beschoeid. Er komen nieuwe bruggen en bankjes en de 
wandelpaden krijgen een nieuwe toplaag. 
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Handen uit de mouwen voor 
  fameuze heidepracht! 
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Verval in de Heidetuin
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Defini�ef ontwerp

Heidetuin Driebergen
Verwijderen bank en afvalbak

Verwijderen diverse borden

Aanbrengen post & rail
loca�es zijn nader te bepalen

Vervangen bank voor eikenhouten bank,
van 'van Vliet' met rugleuning
en verwijderen afvalbak

Plaatsen infopaneel

Plaatsen naambordjes bij heide,
heesters en bomen eiken voet,
QR-code of plaat
loca�es zijn nader te bepalen

Opwaarderen entree door plaatsen
post & rail fietshek en fietssluis

Vervangen houten brug door pla�e brug
van staal, eiken dek, takkenleuning
en in één overspanning

Vervangen stalen boogbrug door pla�e brug
van staal, eiken dek, zwart stalen leuning
en in één overspanning

Vervangen traptreden hout voor natuursteen

Aanbrengen traptreden van natuursteen

Opwaarderen bron
vervangen paalbeschoeiing voor
natuurstenen oeverbekleding

Verplaatsen bronpomp en/of onderhoud plegen

Opheffen wandelpad
(door planten rhododendrons)

Verwijderen post & rail

Aanbrengen toplaag van Achterhoekspadvast op
hoofdpadenstelsel -rolstoelvriendelijk rondje-

Opwaarderen zandpad naar hoofdwandelpad
door aanbrengen Achterhoekspadvast
-rolstoelvriendelijk rondje-

Aanbrengen toplaag van zand met een lichte
leemfrac�e op uitgesleten paden

Aanvullen bestaande heidevakken met
inheemse droogteverdragende heesters

Aanvullen bestaande heidevakken met
struikheide -plantgoed en/of zaaigoed-

Omvormen "slechte" heide naar kruidenrijke
en heesterrijke vakken

Omvormen rhododendronvak naar vak met
struikheide en inheemse droogteverdragende heesters

Planten rhododendrons om op te heffen paden
dicht te ze�en

Planten inheemse droogteverdragende boomvormers

Opschonen spreng, vrijze�en oever
en beschoeiing in de bodem drukken

Uitvoeren VTA-controle en uitvoeren
van de VTA-werkzaamheden

Uitvoeren lichte dunning

Geen inrich�ngsmaatregel - beheer heesters -
snoeien 1x/5jaar

Geen inrich�ngsmaatregel - beheer heide -
snoeien jaarlijks, natuurlijke ontwikkeling

Bestaand

Fietspad

Kunstwerk

Sierhekwerk rondom ere boom

 Legenda

Welk stukje van de Heidetuin 
helpt ú verfraaien?
Dit kaartje van de Heidetuin geeft een impressie van de mogelijke 
werkzaamheden voor het komende jaar. Enkele voorbeelden om te 
illustreren hoe omvangrijk het benodigde onderhoud is.

Het grote onderhoudsplan van de Heidetuin is 
opgesteld door Utrechts Landschap in overleg 
met vrijwilligers van de belangengroep Tussen 
Heuvelrug & Wetering. Met het plan ontstaat 
een Heidetuin die duurzaam kan worden 
beheerd en die bestand is tegen de extremen van 
klimaatverandering, zoals droogte of juist heel 
natte periodes.

Totaal benodigd budget: € 175.000,-
Utrechts Landschap draagt via de Nationale Postcode 
Loterij € 65.000,- bij. Vermogensfondsen worden door 
ons aangeschreven voor een bedrag van € 65.000,-. Met 
uw hulp hopen wij de resterende € 45.000,- te werven 
die nodig is om de restauratie uit te kunnen voeren. 
Planning: oplevering in 2023, ter gelegenheid van het 
70-jarig bestaan van de Heidetuin.

  Aanvullen van bestaande heide 
met struikhei.

  Bestaande heide die in slechte staat is, 
wordt vervangen door kruidenrijke en 
heesterrijke beplanting.

  Bestaande heide wordt aangevuld met 
droogte verdragende heesters die van 
nature in ons land voorkomen.

  Beplanting met nieuwe struikhei en droogte 
verdragende heesters ter vervanging en 
aanvulling van rododendronvakken.

  Herstel van wandelpaden, die ook geschikt 
worden voor mensen die met een rolstoel of 
rollator de Heidetuin willen bezoeken.

  Vervanging van bestaande bankjes door 
kastanjehouten bankjes met een rugleuning.
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Klaar voor de toekomst, 
klimaatbestendig en 
duurzaam
Utrechts Landschap gaat de Heidetuin toekomstbestendig inrichten. 
Dat is noodzakelijk omdat het klimaat verandert. Periodes van 
extreme droogte en extreem natte periodes treden steeds vaker op en 
de grondwaterstand blijft dalen. Daarom is gekozen voor heidesoorten 
die minder vocht nodig hebben. Kraaihei, struikhei, rode bosbes en 
blauwe bosbes: deze heidesoorten zijn zelf sterk genoeg om op droge 
grond te groeien. Zonder beregening en zonder grondwater uit de 
diepere lagen op te pompen. 

Zo zal de Heidetuin in de loop der jaren steeds robuuster worden en 
periodes van droogte goed overleven. Toekomstbestendig betekent 
ook dat er minder onderhoud nodig zal zijn. Dat geldt tevens voor het 
onderhoud aan bruggen, paden, enz. Natuurlijk blijft de inzet van 
vrijwilligers voor Utrechts Landschap belangrijk om de tuin in goede 
staat te houden.

Het doel is dat de Heidetuin op geheel natuurlijke wijze in stand wordt 
gehouden. Of beter gezegd: zichzelf in stand houdt. Zonder menselijk 
ingrijpen, zonder dat ‘de plantjes regelmatig water moeten krijgen’ 
of bemest moeten worden. Dan ontstaat er een Heidetuin waar 
ook over 20 jaar en nog lang daarna van kan worden genoten. Een 
toekomstbestendige Heidetuin die blijvend iets met mensen doet!

‘De Heidetuin 
gaat mij aan 
het hart.’
René Waanders was 
hoofd plantsoenen van 
de voormalige gemeente 
Driebergen-Rijsenburg. 
Daarna werkte hij tot zijn 
pensioen bij Utrechts 
Landschap. Meer dan 
30 jaar was hij betrokken 
bij de Heidetuin.

‘Driebergen-Rijsenburg was destijds heidehoofdstad van Nederland. 
Dat stond zelfs op het poststempel van de gemeente. Busladingen 
vol mensen kwamen langs. De Heidetuin was internationaal bekend, 
tot in Amerika en Japan. Op onze vrije zaterdagen verzorgden we 
rondleidingen. 

De Heidetuin is verwaarloosd en het is heel jammer dat het zo 
achteruit is gegaan. Er is een goed herstelplan nodig, waarmee de 
Heidetuin duurzaam onderhouden kan worden. Met inzet, ook van 
vrijwilligers, daar is Utrechts Landschap goed in. 

Als die bijzondere uitstraling terug kan komen, dan heb je weer een 
tuin die het hele jaar door interessant is. Al heel vroeg in februari, 
begin maart heb je al die winterbloeiers. Dat gaat door tot in oktober. 
De Heidetuin gaat mij aan het hart. Ik zou het bijzonder fijn vinden 
om die in zijn oude glorie terug te brengen. Utrechts Landschap kan op 
mijn bijdrage rekenen!’

Aanplantlijst Project: 
de Heidetuin
Het groen wordt van een biologische kweker 
gehaald, die bijvoorbeeld geen turf (veen) gebruikt 
als plantmateriaal. Turf wordt in de Baltische staten 
gewonnen door op grote schaal duizenden jaren oude 
veengebieden af te graven.

De prijzen zijn inclusief twee jaar nazorg door de kweker.

Aan te planten soorten kunnen tijdens de werk-
zaamheden nog worden aangepast

Aanplantlijst heide
soort aantal prijs per stuk totaal

Kraaihei Empetrum nigrum 255 € 15,00 € 3.825

Struikhei (rood) Calluna vulgaris 420 € 15,00 € 6.300

Rode bosbes Vaccinium vitis-idaea 95 € 15,00 € 1.425

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 190 € 15,00 € 2.850

Aanplantlijst struweel (inheems plantmateriaal)
Jeneverbes conifeer Juniperus communis 35 € 50 € 1.750

Himalaya jeneverbes Juniperus squamata 15 € 50 € 750

Venijnboom Taxus baccata 1 € 400 € 400

Gaspeldoorn Ulex europaeus 51 € 40 € 2.040

Brem (geel) Cytisus scoparius 45 € 75 € 3.375

Brem (wit) Cytisus scoparius 45 € 30 € 1.350

Rhododendron Wilgens Ruby 10 € 75 € 750

Aanplantlijst bomen
Aleppo-den o.g. Pinus halepensis o.g. 2 € 850 € 1.700

Kurkeik o.g. Quercus suber o.g. 1 € 1.100 € 1.100

Zware berk o.g. Betula nigra o.g. 1 € 850 € 850

Parasolden o.g. Pinus pinea o.g. 1 € 1.000 € 1.000

Winterlinde Tita Codata o.g 3 € 500 € 1.500

Kruiden en bloemen
soort m2 prijs totaal

Biologisch bloemrijk mengsel lichte gronden 
- inheemse soorten

950 m2 € 5,00 € 4.750

8 kastanjehouten bankjes a € 2000,- per stuk inclusief tekstplaatje

Prijzen zijn exclusief btw en aanplanten.

Gaspeldoorn met roodborststappuit



Investeer mee in het welzijn van natuur in onze prachtige provincie Utrecht.

Postadres  Telefoon
Postbus 121  030 220 55 55
3730 AC De Bilt  IBAN: NL27RABO0102071020

Online doneren: www.utrechtslandschap.nl/doneer

Wilt u geen giftverzoeken meer ontvangen? Bel ons dan via 030-220 55 55 of e-mail beschermersadministratie@utrechtslandschap.nl.

Meer informatie leest u in het herfstnummer 2022 van het magazine 
Mijn Utrechts Landschap en op www.utrechtslandschap.nl

* Komen er meer giften binnen dan nodig zijn? Dan gebruikt Utrechts Landschap het extra bedrag voor de aanplant van groen in andere gebieden.
** In de Heidetuin is het niet mogelijk om een herinneringsschijf te plaatsen. 

Wilt u het aanplanten van de nieuwe heide in de Heidetuin mogelijk maken? 
Of bijdragen aan het herstel van wandelpaden, of de inrichting van het park 
voor bezoekers? In het kader van onze campagne ‘Bomenrijkdom’ vraagt 
Utrechts Landschap uw steun bij de verfraaiing van een toekomstbestendige 
Heidetuin. Hieronder vindt u enkele suggesties voor uw bijdrage:

 › Met een bijdrage van € 30 maakt u de aanplant van 2 droogte bestendige 
heideplanten mogelijk. Struikhei met rood blad en kraaihei: een mooi 
gevarieerd pakket.

 › U draagt met bijvoorbeeld € 60 bij aan herstel van de wandelpaden. 
Daarmee zorgt u dat de Heidetuin veilig en toegankelijk blijft, ook voor 
minder validen. 

 › U maakt met € 90 de aanplant van 2 verschillende groenblijvende 
planten mogelijk. Zo blijft de jeneverbes conifeer het hele jaar door mooi. 
De gaspeldoorn draagt met zijn goudgele bloemen bij aan een kleurrijke 
Heidetuin.

projectvoorstel
Draagt u € 100 of meer bij?
Dan ontvangt u dit speciale 

Heidecertificaat.

certificaat

Saskia van Dockum
Directeur-bestuurder

Maarten den Hartigh
Boswachter

Dankzij  uw bij drage kan Utrechts Landschap de Heidetuin 

in Driebergen-Rij senburg toekomstbestendig inrichten en 

onderhouden. Wij  hopen dat u lang van de heide mag genieten, 

net als de dieren en wandelaars in de Heidetuin.

Namens de Utrechtse natuur,

hartelij k dank voor uw bij drage!

September 2022

Wilt u iets speciaals doen voor het herstel van de Heidetuin? 
Bijvoorbeeld door €2.000 te doneren voor één van de acht 
beschikbare kastanjehouten bankjes, met naamsvermelding? 
Neem dan contact op met Florian Hupkes, via f.hupkes@
utrechtslandschap.nl of bel 030 – 220 55 55.

Wilt u op een andere manier bijdragen aan de 
Heidetuin? Bijvoorbeeld door één van de acht 
bankjes te doneren?


