
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

de Minister-President 

zijne excellentie drs. M. Rutte 

postbus XXXXX 

2500 EA Den Haag 

 

 

 

 

 

 

Utrecht, 9 juli 2021 

 

 

 

Excellentie, zeer geachte heer Rutte,  

 

 

“Een mooie warme vrijdagmiddag in een rustige, lommerrijke omgeving aan de rand van de 

Utrechtse Heuvelrug. Veel mensen in Leersum, Valkenheide en Maarsbergen maakten zich op voor 

het weekend. Toen er opeens, bijna uit het niets, een ongekend noodweer losbarstte. De wind, de 

regen en de hagel waren overweldigend. In ongeveer 30 seconden was het voorbij. Mensen gingen 

verbouwereerd de straat op en zagen de enorme ravage. Als luciferhoutjes waren duizenden bomen 

omgevallen, afgebroken, uit de grond gerukt. Op huizen en auto’s. Gasleidingen raakten 

beschadigd. Op landgoederen ging waardevolle cultuurhistorie verloren. Enkele inwoners waren 

gewond geraakt. Een onwaarschijnlijk geluk dat er niet meer en ernstiger slachtoffers zijn gevallen”.  

 

Dit is de korte samenvatting van de situatie op 18 juni 2021 waarbij het dorp Leersum, buurtschap 

Valkenheide en een deel van Maarsbergen werden getroffen door een zogenaamde valwind 

(‘downburst’). U heeft de beelden vast gezien: al die omgevallen bomen vol in het blad, 

onbewoonbaar geraakte woningen en de onherkenbaar beschadigde openbare ruimte.  

 

Direct na de ramp kwam de crisisorganisatie snel op gang. Brandweer, politie, ambulances vanuit 

diverse regio’s kwamen te hulp. De acties waren de eerste dagen vooral gericht op het wegnemen 

van acuut gevaar, het opruimen van de ravage en het ontsluiten van doorgaande verkeerswegen.  

 

De zelfredzaamheid en de saamhorigheid in de dorpen in Utrechtse Heuvelrug is 

bewonderenswaardig, maar de impact van deze meteorologische ramp op de gemeenschap is groot, 

de schade breed en divers. Het herstel vraagt een goed doordachte, samenhangende aanpak op 

basis van kennis en kunde van zeer uiteenlopende disciplines en om meer dan een bundeling van 

lokale en regionale inzet. Dat is waarom wij ons nu tot u richten.  
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Wij willen u en uw kabinet van harte uitnodigen om in brede samenwerking de herinrichting van 

Leersum, Valkenheide en een deel van Maarsbergen op te pakken. Wij willen dat graag toelichten:  

 

De omvang en intensiteit van het herstel is te groot voor de gemeente alleen. Dat is een 

zwaarwegend argument voor onze vraag om steun. Maar we zien ook kansen. Nationaal Park de 

Utrechtse Heuvelrug geldt als een belangrijk ecologisch en hydrologisch gebied. In de herinrichting 

willen partijen inzetten op strategisch bosbeheer, verhogen van de biodiversiteit, beperking van 

wateroverlast, versterking van het cultuurlandschap en behoud van cultuurhistorische waarden. Met 

maatregelen die tegelijkertijd bijdragen aan de economie, de vitaliteit en de leefbaarheid van 

Leersum en omgeving. Onze inschatting is dat de volgende ministeries hieraan een waardevolle 

bijdrage zouden kunnen leveren: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Justitie en Veiligheid (J&V) en 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

 

Om echt te zien en te ervaren hoe groot de impact van de valwind is, moet u eigenlijk ter plekke met 

eigen ogen rondkijken. Graag nodigen wij u en/of de vertegenwoordigers van uw kabinet daarom uit 

voor een werkbezoek aan het getroffen gebied. We kunnen dan met elkaar in gesprek om te 

ontdekken hoe we gezamenlijk een toekomstbestendig perspectief voor deze prachtige groene 

omgeving en haar inwoners kunnen creëren. De ambtelijk contactpersoon voor een eventueel 

werkbezoek is de gemeentesecretaris van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Marjan Havekes, te 

bereiken via telefoonnummer XXXXXXX of via mail XXXXXXX. 

 

Deze uitnodiging sturen wij mede namens Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, Staatsbosbeheer, 

Utrechts Landschap en getroffen particuliere landgoedeigenaren.  

 

Wij zien uw reactie met vertrouwen tegemoet en hopen op een goede samenwerking. 

 

 

 

Hoogachtend, 

     

  

 

 

 

  

 

mr. J.H. Oosters G.F. Naafs  

de commissaris van de Koning burgemeester Utrechtse Heuvelrug 

in de provincie Utrecht  

 

 

 

 

 


