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De Plek Henschotermeer in Natuurbeheer Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

Hoe kan het dat in een officieel nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een kenmerkend gebied als het 

Hens wordt omheind en alleen toegankelijk wordt voor de elite en hoogspringende dieren? 

Zo oneerlijk! 

Het Henschotermeer impliceert Natuur, Beleving & Verbinding 

Die plek gaat mis. Waar je nu na het fietsen, wandelen, paardrijden op de Utrechtse Heuvelrug kunt 

recreëren op/rond de natuurlijke zwemplas Hens wordt dat straks onmogelijk gemaakt omdat er een 

hek omheen komt en toegang moet worden betaald. Naar verwachting maar liefst €5! Even naar het 

Hens om van een wandeling in de natuur te genieten is over.  

Het Hens als recreatiemagneet gaat verloren. 

Het Hens als vrij toegankelijke niche tussen bomen, water, wind, mensen en dieren verdwijnt.  

Het mooie Hens wordt omhekt, zo tegennatuurlijk!  

De Heuvelruggemeenschap verliest haar mooiste parel.  

Naar de natuurlijke schoonheid van het Hens kan dan alleen nog worden gekeken. Een Kijklandschap 

achter een feodaal hekwerk! Joggen, wandelen, schaatsen, zwemmen, het is over! 

Dit impliceert dat mens en dier meer in de omringende natuur zullen recreëren omdat deze wél 

gratis toegankelijk is.  

Gedupeerden 

Getroffenen zijn met name de laagste inkomensgroepen, zoals eenoudergezinnen, AOW’ers zonder 

pensioen, uitkeringsgerechtigden. Zo’n 20-25% van de huishoudens. En ook de middeninkomens 

gaan nu hun portemonnee voelen, zo’n 35% van de huishoudens.  

300-400.000 Bezoekers zien hun beleving Henslandschap achter een hek verdwijnen. En daarmee 

hun plezier in het nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en een fietstocht daarin richting Hens. 

De dieren die door het hek hun natuurlijke waad- en drinkplaats verliezen. 

Getroffenen zijn ook de gemeenteraadsleden in Utrechtse Heuvelrug. Immers, hen was toegezegd bij 

privatisering blijft vrije toegang en geen hek. In Woudenberg was de wethouder iets 

terughoudender, er kón eventueel toegang worden geheven.  

Kortom, zorg ervoor dat het Hens vrij toegankelijk en hekloos blijft. 
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