
Goois Natuurreservaat heeft zorgen over tunnel 

onder de Hilversumse hei. ’Ook ondergronds 

boren heeft effecten op de natuur’ 

 
Aan de rechter kant een impressie van de tunnel onder de hei. 
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HILVERSUM 

Het Goois Natuurreservaat (GNR) maakt zich zorgen over het plan voor 

een tunnel onder de hei. Woensdagavond vergadert de gemeenteraad 

over dit voorstel van het college, daarom heeft het GNR de raadsleden 

gewaarschuwd dat een Noordoost-tunnel grote schade aan de natuur 

kan toebrengen. 

Een onderzoek naar de bouw van een tunnel onder de Westerheide is 
onderdeel van de Mobiliteitsvisie 2040 van de gemeente Hilversum. Dat is 
een toekomstplan voor onder meer het verbeteren van de doorstroming in 
de mediastad. Verkeerswethouder Annette Wolthers (D66) wil met slimme 
verkeerslichten, autoluwe wijken en dus een tunnel onder de hei de 
bereikbaarheid van heel Hilversum vergroten. 

Nodige zorgen 

Het Goois Natuurreservaat vindt het positief dat het college zich naar eigen 
zeggen goed bewust is van de waarde van de natuur en dat ze deze wil 
behouden. ’We zijn blij met de uitspraak dat de plannen niet ten koste 
zullen gaan van natuur, maar we hebben ook de nodige zorgen’, stelt het 
GNR. ’Zelfs als de tunnel ondergronds geboord zou kunnen worden, zijn 
effecten op de bodem, het bodemarchief en grondwaterstromen te 
verwachten.’ 

Schade aan natuur 

Daarnaast is GNR bang dat de voorzieningen die nodig zijn voor een tunnel 
voor schade zullen zorgen. ’Er zal ruimte nodig zijn voor toeritten en 
aansluitingen op bestaande wegen, ventilatieschachten en 



veiligheidsvoorzieningen. Ruimte die in het stedelijk gebied vrijwel niet 
beschikbaar is.’ Dus is de natuurorganisatie bang dat hierdoor alsnog grote 
nadelige gevolgen voor de natuur zijn. 

In verzet 

Ook bij het Goois Natuurreservaat heerst de vrees dat een weg over de hei 
weer naar voren wordt gebracht. ’Daar zijn wij beducht op’, aldus het GNR. 
’Samen met de inwoners van het Gooi zullen we hier scherp op letten. Dit 
hebben we in het verleden gedaan en dit zullen we blijven doen zolang het 
nodig is. Als er plannen worden gemaakt voor een tunnel of een ander 
afgeleid plan voor betere bereikbaarheid dat nadelige effecten heeft op 
natuur en landschap, zullen wij ons hiertegen verzetten.’ 

Raadsvergadering 

Het Goois Natuurreservaat heeft dan ook de zorgen kenbaar gemaakt bij de 
gemeenteraad van Hilversum. De raadsleden beslissen vanavond 
(woensdagavond) over het plan van de verkeerswethouder. In de 
commissievergadering over het mobiliteitsplan werd vorige week al 
duidelijk dat het onderzoek naar de tunnel waarschijnlijk geen doorgang 
gaat vinden. Een meerderheid lijkt tegen de komst van de Noordoost-
verbinding. 
 


