
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 
Speciaal voor u de nieuwste nieuwsbrief; nummer 10 alweer! 
Blij zijn we uiteraard met de toegezegde steun van het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden.  

Inmiddels hebben ook het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het waterschap Vallei en 
Veluwe financiële bijdrages toegezegd voor de projecten die we gestart zijn over en voor De 
Bilt en Stichtse Vecht en Rhenen. Daarmee zijn alle drie de waterschappen die in het 
beoogde Geopark actief zijn betrokken bij de ontwikkeling ervan. Belangrijk ook omdat water 
hoofdonderwerp is in het verhaal over het gebied, dat we hydrologisch als één geheel 
beschouwen. 

In de vorige nieuwsbrief sprak ik de verwachting uit dat we u in deze nieuwsbrief zouden informeren over het advies 
van de wetenschappelijke Commissie, maar dat neemt nog net iets meer tijd; dat wordt dus de volgende 
nieuwsbrief; beloofd! En dan ook meer nieuws over de beoogde “samensmelting” met het initiatief Gooi & Vecht. 
 
We wilden u toch voor die tijd alvast deze nieuwsbrief sturen, niet in de laatste plaats vanwege de aankondiging 
van weer 2 leuke en interessante geo-excursies: op zaterdag 16 november bij de Stelling van Utrecht en zaterdag 
30 november rond de Bonte Poort van Bunschoten. 

Hartelijke groeten, 
Marc Hofstra  
 

 

 
 

  

Nieuwe partners 
De onderstaande organisatie heeft onlangs een Steunverklaring ondertekend en geeft daarmee aan dat zij achter 
het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staan en dat waar mogelijk zal ondersteunen: 

 
Hoogheemraadschap  
De Stichtse Rijnlanden  
(HDSR) 
 
 
 
 
 
              
 
 

 
In de woorden van Els Otterman, Hoogheemraad: 
 
 
“Belangrijk dat het Geopark voor de Heuvelrug en de lage natte gebieden aan weerszijden water tot 
hoofdonderwerp heeft gekozen”. 
 

Geopark Heuvelrug 

in ontwikkeling 

http://www.geopark-heuvelrug.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
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Geo-excursies 
Kees de Heer 
 

Geoparkwandeling bij de Stelling van Utrecht 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie heette aanvankelijk de Utrechtse Waterlinie en de fortenrij aan 
de oostzijde van de stad Utrecht werd ‘de stelling van Utrecht’ genoemd. Op zaterdag 16 
november organiseren we een geoparkwandeling in dit gebied, vanaf hofstede Rhijnauwen naar 
Fort Vechten en Castellum Fectio. 
 
Kees de Heer van IVN Amersfoort en Pim Bredschneijder van IVN Heuvelrug en Kromme Rijn 
zijn de twee gidsen bij deze excursie. Het is een wandeling waar naast de natuur ook de historie en het ontstaan 
van het landschap centraal staan. Feitelijk lopen we van de Kromme Rijn naar de Romeinse haven langs de Rijn. 
Bijna 2000 jaar gaan dan aan ons voorbij en ook het ontstaan van het landschap van voor onze jaartelling komt aan 
bod. 
 
We starten op zaterdag 16 november om 10.00 uur vanaf de brug bij hofstede 
Rhijnauwen, Rhijnauwselaan 14, 3981 HH Bunnik. We lopen vanaf de brug over 
de Kromme Rijn over het Bunkerpad richting restaurant Vroeg. Daar steken we 
de weg over en dan lopen we naar de ingang van Fort Vechten. We lopen dwars 
door fort Vechten naar de Limes, de Romeinse weg richting Castellum Fectio. Bij 
het Castellum bekijken we de archeologische vondsten die hier zijn gedaan. Via 
landgoed Oud-Amelisweerd lopen we weer terug naar Rhijnauwen. 
 

Als je de wandeling nog eens rustig over wil doen, trek er dan een dag vooruit. 
Begin met een ontbijt bij de jeugdherberg Rhijnauwen, loop rustig naar restaurant 
Vroeg, pak een bak koffie en loop naar fort Vechten, koop een kaartje voor het 
Waterliniemuseum en ga daar lunchen en bezoek Castellum Fectio, loop terug, 
neem een kop thee naar keuze en sluit af met een diner en borrel bij Vroeg of 
Rhijnauwen. 
 
Als je het in pakweg tweeëneenhalf uur wilt doen, kom dan op 16 november naar 
Rhijnauwen. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar 

geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Rhijnauwen 16/11’ en het aantal personen. 
 

Excursie rond de Bonte Poort in Bunschoten 
De Vereniging Eemland300 organiseert op zaterdag 30 november 10.00-12.00 
uur een landschapsexcursie rond de Bonte Poort, op de grens van Bunschoten 
en Nijkerk. IVN-gids Kees de Heer vertelt over de waarden van natuur en 
landschap, over dijkdoorbraakkolken en winterganzen. Reliëfverschillen, 
ontginningsgeschiedenis, waterhuishouding, patronen in het landschap, alles 
komt aan bod. Uiteraard komen de actuele ontwikkelingen rond zonneweides en 
stikstofregels uitgebreid ter sprake. 
 

Je kunt je opgeven voor de landschapsexcursie rond de Bonte Poort door een mail te sturen naar 
eemland300@gmail.com o.v.v. ‘Bunschoten 30/11’ en het aantal personen. Je krijgt dan een email over het 
verzamelpunt. 

 

Het Langebroeck 

De film ‘HET LANGEBROECK’ van Kees Linnenbank gaat maandag 9 december 
20.00 uur in theater Figi Zeist in openbare première 
Toegang €5.-  aanmelden via:  info@zhg.nl 
 
De film ‘ HET LANGEBROECK' is een documentaire met speelfilmfragmenten.  
U krijgt de toenmalige Bisschop van Utrecht te zien die de opdracht geeft tot het 
graven van de Langbroekerwetering zodat het moerasbos ontgonnen kon 
worden. Er zijn beelden van de aanvang van het graven van de wetering en dat 
adellijke lieden woontorens lieten bouwen en zich daar vestigden. 

We laten iets van de bewogen geschiedenis van de buurtschap Stenenbrug zien. Van de belangrijke vaarroute met 
de trekschuit zijn filmbeelden gemaakt. De film gaat door de geschiedenis heen waarbij de percelen essenhakhout 
niet ontbreken. 85 % van het essenhout in de wereld groeit in het Langbroekerwetering gebied. 
Het toerisme heeft een belangrijke rol in dit cultuurlandschap dat we ook vanuit de lucht laten zien. 
Er is voor de film muziek gecomponeerd met tot slot een ode aan Langbroek.   
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