Geopark Heuvelrug-Gooi en Vecht
in ontwikkeling

Van de voorzitter
Omdat veel gebieden deze periode niet te bezoeken zijn deze keer een extra pagina zodat we een aantal foto’s
kunnen delen van enkele van de meest waardevolle waterrijke gebieden waar het Geopark-gebied zo rijk aan is.
Toch iets om van te genieten. De foto’s zijn recent geschoten in de geosites Naardermeer, Wielen, Westbroekse
Zodden, Amerongse Bovenpolder, Blauwe Kamer en Leersumse Veld. Ook informatie over het interessante project
“Erfgoed gezocht”, dat deze maand in Utrecht/Utrechtse Heuvelrug van start gaat, later gevolgd door Noord
Holland/Gooi, dat ongetwijfeld heel veel interessante extra informatie boven tafel brengt. En de oproep om mee te
doen.
Inmiddels zijn de Ontdekkaarten en Boekjes voor en over Rhenen en De Bilt-Stichtse Vecht nagenoeg gereed. We
wilden de 1e exemplaren graag in april aanbieden, maar vanwege de corona moeten we dit uitstellen; we hopen nu
dat dit in juni kan plaatsvinden.
Ondertussen wordt er hard verder gewerkt aan het opstellen van wetenschappelijke beschrijvingen - en
publieksversies daarvan - van 17 geselecteerde zogenaamde geosites in de provincie Utrecht. De beschrijvingen
worden opgesteld door Luuk Keunen van RAAP, samen met Jan Neefjes van Overland. Eerder stelden zij al de
beschrijvingen op van de geosites in het Noord Hollandse deel van het beoogde Geopark. Medio dit jaar hebben
we dus een totaaloverzicht van goed beschreven geosites voor het hele beoogde Geopark die straks ook nodig zijn
voor de aanvraag voor kwalificatie bij Unesco.
En er zijn weer 3 nieuwe Partners toegetreden: RAAP, CommunicatieCheck en Studio Herder.
Hartelijke groeten, blijf gezond en fijne paasdagen gewenst!
Marc Hofstra
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Nieuwe Partners
De onderstaande organisaties hebben onlangs een Partnerverklaring ondertekend en geven daarmee aan dat zij
achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staan en dat waar mogelijk zullen ondersteunen:
RAAP is het grootste onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie,
cultuurhistorie en erfgoed in Nederland.
Waar ik voor sta:
snel en professioneel hulp bieden bij jouw communicatie uitdagingen.

Creatieve oplossingen voor on- & offline projecten,
voor wie zich visueel en strategisch wil vernieuwen

Westbroekse Zodden

Blauwe Kamer

Amerongse Bovenpolder

Leersumse Veld
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Erfgoed Gezocht;
speur vanuit huis mee naar archeologisch erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug!
Deze week is het digitale startschot gegeven voor het project Erfgoed Gezocht. Erfgoed Gezocht is het eerste
grootschalige archeologische project op basis van citizen science in Nederland: iedereen kan vanachter zijn/haar
eigen computer meespeuren naar nog niet eerder ontdekt archeologisch erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug.
Hierdoor kunnen burgers bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en de bescherming van het Utrechts erfgoed.
Het project Erfgoed Gezocht komt voort uit de samenwerking tussen de Universiteit Leiden en Landschap Erfgoed
Utrecht, in opdracht van de Provincie Utrecht en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Landschap Erfgoed Utrecht
is Partner van het Geopark en programmamanager Anton Cruysheer is lid van de Adviescommissie van het
Geopark.
De hoogte van ons land is door het Actueel Hoogtebestand Nederland heel gedetailleerd in kaart gebracht door
middel van een nieuwe techniek, LiDAR (Light Detection And Ranging). Deze techniek heeft als voordeel dat bij de
hoogtemeting planten en bomen niet worden meegenomen. Daardoor kunnen we in bosrijke gebieden, zoals de
Utrechtse Heuvelrug, nu voor het eerst sporen uit het verleden zien die eerder werden verborgen onder
plantengroei.
De Utrechtse Heuvelrug is veel te groot om alleen door professionele archeologen onderzocht te worden. Daarom
wordt burgerwetenschap, citizen science, toegepast: u wordt gevraagd om vanuit huis mee te speuren. Op de
website www.erfgoedgezocht.nl staan hoogtekaarten waarop vrijwilligers sporen uit het verleden kunnen markeren.
Het gaat om archeologische resten zoals grafheuvels (uit 2800-500 v.C.) en Celtic fields of raatakkers (1000 v.C.200 na C.), maar ook om jongere sporen uit bijvoorbeeld de tijd van Napoleon en de Tweede Wereldoorlog.
Iedereen met een computer en internet kan deelnemen. Burgers zijn in dit citizen science project onmisbaar als
nieuwe wetenschappers.
De resultaten van dit project leveren nieuwe kennis op over ons verleden. Ook kunnen we het nieuw gevonden
archeologisch erfgoed beter beschermen voor de toekomst.
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