
Wilt u anderen attent maken op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief? 
Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomstenbron; elke bijdrage, hoe klein ook, helpt ons initiatief verder en is zeer welkom op 
NL62 RABO 0322 0867 60, waarvoor hartelijk dank. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 
Marc Hofstra 

Hierbij alweer de 2e nieuwsbrief van burgerinitiatief Geopark Heuvelrug. 
 
In deze nieuwsbrief een link naar een zeer lezenswaardig artikel in het magazine van onze 
Partner Staatsbosbeheer over stuwwallen en smeltwaterdalen. 
Ook natuurlijk weer informatie over gerealiseerde en de eerstvolgende Geo-excursies. 
Afgelopen week was de 10e excursie, naar  de Waaien van Eemland, een van de 9 
Aardkundige Monumenten in het beoogde Geopark. Ook weer zo’n prachtig en boeiend deel 
van het gebied! 
En, naast enkele interessante Weetjes, nieuws over de aanwas van het aantal Partners van 
ons Burgerinitiatief. 

Tenslotte dank aan U, onze Vrijwilligers, Adviseurs en Partners. We ontwikkelen gestaag door en U bent daarbij 
onmisbaar!  

En …Wij wensen U en de uwen een gezond en duurzaam 2019! 
 

Nieuwe partners 
De onderstaande organisaties hebben onlangs onze Partnerverklaring ondertekend en geven daarmee aan dat zij 
achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staan en dat waar mogelijk zullen ondersteunen. 

 
Stichting Beter Zeist  
 
 

 

 

Natuurfilms van Marcel Creemers 
Marcel Creemers was tot zijn emeritaat hoogleraar economie, aan de Vrije Universiteit en aan 
Business Universiteit Nijenrode. Daarna heeft hij zich ontwikkeld tot een enthousiaste 
natuurfilmer. Hij maakte prachtige films over het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug en de 
Gelderse Vallei.Zie bijv.  

• Natuurgeweld in de Gelderse en Eemvallei 
• Het ijskoude verleden van de Utrechtse Heuvelrug 

 

Wordt vervolgd, want we hebben inmiddels met Marcel afgesproken dat hij de komende tijd een aantal korte 
films over het beoogde Geopark gaat maken. 

Staatsbosbeheer 
In het winternummer van het Magazine van Staatsbosbeheer speciale aandacht 
voor stuwwallen, in het bijzonder de Utrechtse Heuvelrug, deel van het beoogde 
Geopark. Met medewerking van Wim Hoek, Universiteit Utrecht en lid van de 
Adviescommissie van het Geopark, wordt met name het ontstaan van de wallen en 
de afzettingen als gevolg van doorbraken van het ijssmeltwater – zoals bij de 
Darthuizerpoort – toegelicht. Daarnaast komen ook de invloed van de mens en de 
grote biodiversiteit in het zo rijk gevarieerde gebied aan de orde. zie verder … 
 

Geopark Heuvelrug 

in ontwikkeling 

http://www.geopark-heuvelrug.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://vimeo.com/296393575
https://vimeo.com/154903281
http://www.geopark-heuvelrug.nl/wp-content/uploads/SBB4-stuwwallen.pdf
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Op stap met … 

Kees de Heer 
Terugblik op tien geoparkexcursies 
 

De IVN-afdelingen op de Utrechtse Heuvelrug hebben in het afgelopen jaar tien 
speciale ‘geoparkexcursies’ georganiseerd, in Rhenen, Zeist, Leusden, Soest en 
Eemnes. Excursie nummer negen was op de Koerheuvel bij Rhenen, op verzoek van 
de Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh en 
Overlegorgaan Behoud Koerheuvel. Excursie nummer tien was bij de Waaien van 
Eemland, op een ijskoude middag in de boomloze polders bij Eemnes, in nauwe 
samenwerking met de regiegroep van de Eemland300-conferentie. We hebben nu al 
drie keer een excursie georganiseerd bij een 

aardkundig monument, bij de Grebbeberg, in de Soester duinen en bij de Waaien 
van Eemland. Het is de bedoeling dat we in 2019 een kijkje gaan nemen bij alle 
officiële aardkundige monumenten op de Heuvelrug. 
 
De dijkdoorbraakkolken langs de voormalige Zuiderzeedijk en langs de dijken langs 
de Eem worden ‘waaien’ genoemd. 
 
Geoparkexcursie in het Zeisterbos 

Het IVN organiseert op zaterdag 12 januari 2019 een geoparkexcursie in het Zeisterbos, van 10-12 
uur. We verzamelen bij de Boswerf, Prins Bernhardlaan 3, 3708 BR Zeist. De wandeling is geschikt 
voor alle leeftijden. 
Tijdens de geoparkexcursie in het Zeisterbos vertellen we over de aardkundige waarden van dit 
gebied, dat bekend staat als ‘Klein-Zwitserland’. Je kunt je aanmelden via email: 
geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Zeisterbos 12/1’. 
 
 

 
Geoparkexcursie in het Baarnse bos 
Het IVN organiseert op zaterdag 16 februari 2019 een geoparkexcursie in het 
Baarnse bos, van 10-12 uur. We verzamelen in de buurt van NS-station Baarn.  
Het Baarnse bos heeft een rijke geschiedenis. Het was ooit onderdeel van het 
enorm grote park van paleis Soestdijk. Staatsbosbeheer heeft allerlei onderdelen uit 
dat oude park prachtig gerestaureerd. Terwijl we via eeuwenoude lanen van de ene 
vijver naar de andere vijver lopen, treffen we boeiende reliëfverschillen. 
Met de vierbrillenmethode van Leesbaar Landschap gaan we het parklandschap 
verkennen en beoordelen. De seizoensvariatie, reliëfverschillen, cultuurhistorie en 
patronen in het landschap, alles komt aan bod. 
Je kunt je aanmelden via email: geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Baarnse bos 16/2’. 
 

 

Weetjes 
Rob van Oirsouw 

Als je deze weg  door “Grootvadersbos” ziet is 
het niet zo vreemd dat Hendrik Swellengrebel in 
1750 zijn nieuw verworven landgoed vergeleek 
met het landschap rond Kaap de Goede Hoop in 
Zuid-Afrika waar hij zijn fortuin vergaard had. Het 
Grootvadersbos (werelderfgoed)  ligt in Zuid-
Afrika, de mooie Kaapse Bossen in onze bosrijke 
Heuvelrug, op de weg van Doorn naar Woudenberg. 
Je hoeft niet ver te fietsen voor prachtige geografie en geologie! 

 
 

Landschappelijke ontwikkelingen 
Utrechts Landschap 
4000 jaar oude stroomgeul hersteld op het Vikinghof 
Op het Vikinghof bij Wijk bij Duurstede is herstelbeheer uitgevoerd om een 4000 jaar oude stroomgeul te herstellen. 
De stroomgeul was deels begroeid geraakt met jonge bomen. Door dit weer open te maken komt dit bijzondere 
stukje landschap beter naar voren in het landschap. Ook biedt dit extra groeiruimte voor bijzondere planten en 
korstmossen die al in het open deel van de oude stroomgeul voorkwamen. 
zie verder … 

 

 

http://www.geopark-heuvelrug.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.utrechtslandschap.nl/k/n124/news/view/91336/616/4000-jaar-oude-stroomgeul-hersteld-op-het-vikinghof.html

