Geopark Heuvelrug
in ontwikkeling

Onze eerste Nieuwsbrief
Marc Hofstra, voorzitter

Hierbij ontvang je de 1e Nieuwsbrief van burgerinitiatief Geopark Heuvelrug i.o.
Met deze Nieuwsbrief houden wij je graag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen
aangaande onze ambitie.
Zo mochten we afgelopen periode weer 3 nieuwe Partners verwelkomen.
Ondertussen breidt de samenwerking tussen Geopark Heuvelrug en IVN zich gestaag verder
uit. In deze nieuwsbrief aandacht voor de onlangs door IVN gerealiseerde en nieuw geplande
Geo-wandelingen onder de bezielende leiding van Kees de Heer.
Tenslotte verwachten we rond eind van dit jaar de nieuwste Ontdekkaart: ditmaal van de Kromme Rijnstreek. Over
dit bijzondere gebied wordt ook een boekje samengesteld. Beide financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van
Rabobank Rijn en Heuvelrug en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Privacy
Nu wij gaan starten met het versturen van een Nieuwsbrief en hier dus een adresbestand voor gaan opzetten, is het
noodzakelijk een goede privacyverklaring en werkwijze in te voeren.
Deze privacyverklaring staat ook op de site.
In eerste aanleg versturen wij de Nieuwsbrief naar alle, ons bekende, contacten.
Indien iemand echter bezwaar heeft tegen deze verzending verzoeken wij hen om dit via e-mail
(reply/beantwoorden of info@geopark-heuvelrug.nl) aan ons kenbaar te maken zodat wij de gegevens uit de
administratie kunnen verwijderen.

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 Nationaal Landschapskundig Museum ‘Telluris’
Staatsbosbeheer
Ecologische Tuinderij Eyckenstein
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twitter: #GeoparkHeuvelrug

Geo-wandelingen
Kees de Heer

Geoparkexcursies afgelopen periode
Vlak voor de herfstvakantie was het precies vijftien jaar geleden dat het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werd
opgericht. Daarom is de herfstvakantie omgetoverd tot een ‘beleefweek’, onder het motto ‘wij zijn15’. De partners
van het nationaal park organiseerden allerlei activiteiten, speciaal voor kinderen en voor 65-plussers. Het IVN
zorgde voor een serie van drie speciale geoparkexcursies, om de aardkundige waarden van het gebied in het
zonnetje te zetten.
Aardkundig monument ‘de Grebbeberg’
De provincie Utrecht heeft al ruim twintig jaar geleden aan de Grebbeberg
de status van ‘aardkundig monument’ gegeven, vanwege de forse
reliëfverschillen en indrukwekkende smeltwaterdalen. Daarom
organiseerden we op 23 oktober een speciale geoparkexcursie op de
Grebbeberg, naar de Koningstafel op de eeuwenoude ringwalburcht, langs
de smeltwaterdalen en langs allerlei restanten van de Grebbelinie.
Geoparkbestuurslid Egbert Visscher en de Rhenense wethouder Jolanda
de Heer gaven voor deze allereerste geoparkexcursie het figuurlijke
startschot. Volgend jaar organiseren we opnieuw een excursie op dit
aardkundige monument.
Los zand in het Zeisterbos
Speciaal voor kinderen organiseerden we op 24 oktober een speciale
geoparkexcursie in het Zeisterbos, in nauwe samenwerking met het
bezoekerscentrum ‘de Boswerf’. Dit centrum ligt pal naast een
reliëfrijk deel van het Zeisterbos, dat vanouds Klein-Zwitserland wordt
genoemd. Alle kinderen konden een grondboring doen en dankzij de
extreme droogte weten alle kinderen nu wat het betekent dat iets ‘als
los zand aan elkaar hangt’…
Schijnvliegveld op landgoed Den Treek
Drie landschapsgidsen van het IVN hebben zich gespecialiseerd op
landgoed Den Treek. Zij noemen zich ‘de Treeketiers’. Zij verzorgden op
dondermiddag 25 oktober een geoparkexcursie op landgoed Den Treek in
Leusden. De seizoensvariatie, reliëfverschillen, de rijke cultuurhistorie en
het eeuwenoude lanenstelsel, alles kwam aan bod. De excursie eindigde bij
het schijnvliegveld dat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hebben
aangelegd op de heide bij Leusden, om de aandacht af te leiden van het
echte vliegveld bij Soesterberg.
Volgend jaar organiseren ‘de Treeketiers’ opnieuw een excursie op
landgoed Den Treek.

Geoparkexcursies komende periode
Geoparkexcursie Eemland
Op zaterdag 15 december 2018 nemen we een kijkje bij de ‘waaien van Eemland’. De provincie Utrecht heeft tien
jaar geleden de dijkdoorbraakkolken langs de Eem de status van ‘aardkundig monument’ gegeven. Tijdens de
excursie verkennen we de boomloze polders bij Eemnes, waar tientallen waaien liggen langs de voormalige
Zuiderzeedijk en langs de rivierdijken van de Eem. De publieksexcursie is van 14-16 uur. Je kunt je aanmelden via
email: geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Eemnes 15/12, aantal personen, naam en telefoonnummer’. Je krijgt dan
een mailing over het verzamelpunt.
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’. Met de vierbrillenmethode van Leesbaar Landschap gaan we het landschap 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. ‘Zeisterbos 12/1’.
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