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Geachte Gemeenteraadsleden, Burgemeester & Wethouder, 
 
De Leusderheide is een oefenterrein van Defensie dat niet openbaar toegankelijk is. De 
natuurwaarden overstijgen veel “echte” natuurgebieden in Nederland, juist omdat het terrein niet 
openbaar toegankelijk is. In tegenstelling tot de omliggende particuliere landgoederen, die vanaf 
de negentiende eeuw grootschalig herbebost zijn, heeft de Leusderheide door het gebruik als 
militair oefenterrein zijn open karakter behouden. De Leusderheide wordt gekenmerkt door 
uitgestrekte heide- en open zandcomplexen, afgewisseld met loof- en naaldbos en 
waardevolle eikenstrubben. In het kader van de ontwikkeling van het Natuurnetwerk 
Nederland zijn een tweetal ecoducten aangelegd: ecoduct Leusderheide in het noordwesten over 
de A28, en ecoduct Treeker Wissel in het zuidoosten over de N227. 
 
Buiten de regio zijn er maar weinig mensen die Leusden weten te vinden, maar de Utrechtse 
Heuvelrug en Leusderheide kennen ze wel, juist vanwege die natuur en het unieke karakter binnen 
Nederland. Daar moet je dus heel erg voorzichtig mee omgaan. De Leusderheide geweld aandoen 
zal Leusden echter in binnen- en buitenland duidelijk op de kaart zetten, helaas om de verkeerde 
redenen dan... 
 
Uitnodigingskader Zon en Wind Leusden. 

In het Uitnodigingskader is na de zonneladder Trede 4; Nee, nooit opgenomen. In 4.5 is daar een 
kaartje bijgevoegd. De Leusderheide is daarbij niet aangegeven als Nationaal Natuurwerk.  

 
De illusie wordt gewekt dat omdat het een militair oefenterrein is alles maar geoorloofd is. Dat is 
geheel onjuist.  

Mijns inziens is het Trede 4 gebied niet correct ingetekend v.w.b. Nationaal Natuurwerk (NNN). Op 
de Atlas Leefomgeving van het Rijk, is onder Natuurgebieden het volgende te vinden voor 
Natuurnetwerk Nederland: 

Het Natuurnetwerk heeft een oppervlakte van ruim 750 duizend hectare. Ongeveer 25% hiervan bestaat uit 
gebieden groter dan 5000 hectare, zoals de Veluwe. Meer dan 100 duizend hectare van het Natuurnetwerk 
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bestaat uit gebieden die kleiner zijn dan 100 hectare. Veel natuurgebieden blijven dus erg versnipperd. De 
bedoeling is om het Natuurnetwerk te laten aansluiten op ecologische verbindingszones in het buitenland, om 
het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) te vormen. 
 
Het Natuurnetwerk bestaat uit: 

• Nationale Parken(opent in een nieuw venster) 
• Natura 2000 gebieden(opent in een nieuw venster) 
• Nationale landschappen(opent in een nieuw venster) 
• Wetlandgebieden 
• Agrarisch natuurbeheer 
• Nieuwe (stedelijke) natuur(opent in een nieuw venster) 
• Grote wateren 

Onderdeel van ‘Nationale Parken’ is ook de Utrechtse Heuvelrug. Met daarbinnen Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug (met officiële status sinds 2003). Duidelijk zichtbaar is dat de volledige 
Leusderheide hier onder valt. 
 

 
 
Windturbines 
Hoewel de Trede 4 specifiek de zonnevelden betreft, is het plaatsen van windturbines in dit gebied 
eveneens onverenigbaar. De initiële schade aan dit gebied bij de aanleg van windturbines zal 
onherstelbaar zijn. Daarnaast zal bij een windturbine altijd een vorm van infrastructuur blijven 
t.b.v. onderhoud. Ingebruikname van een windturbine aldaar zal leiden tot sterfte onder 
beschermde vogelsoorten en ernstig afbreuk doen aan de resultaten van jarenlange strijd om de 
Utrechtse Heuvelrug met al haar pracht en diversiteit te beschermen. Letterlijk en figuurlijk zullen 
windmolens langs de A28 het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in stukken hakken.  
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Hierbij verzoek ik de Gemeenteraad om: 
 

1. De gehele Leuderheide toe te laten voegen aan de kaart Trede 4 van de zonneladder, 4.5 
Nee, nooit. 
 

2. De gehele Leusderheide uit te sluiten voor verdere “onderzoeken” tot plaatsen van 
windturbines. 
 

 
Met de vriendelijke groeten,  
 
Peter Groenendaal 
Werkgroep Beekdal Leusden 
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