
Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomsten, elke bijdrage helpt en is zeer welkom  

op NL62 RABO 0322 0867 60, t.n.v. Stichting Geopark Heuvelrug i.o. , officieel erkend als ANBI  
Helpt u mee anderen te attenderen op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 

Ongekende droogte en hoosbuien. Water is hoofdthema in ons Geopark. En hoe we daar als 
mens mee omgaan. Wat een tekorten ook afgelopen tijd weer. We willen geen natte voeten maar 
we zullen ook veel meer water moeten vasthouden om uitdroging tegen te gaan en het 
grondwaterpeil te herstellen. Een grote uitdaging voor alle bewoners, boeren, ondernemers, 
terreinbeheerders, waterschappen en lokale overheden. Wordt vervolgd. 
 
Om het voor iedereen die daar nog over twijfelt nog maar eens duidelijk te stellen: het Geopark 
zet het gebied "niet op slot", maar staat voor duurzame ontwikkeling. Natuurlijk wel rekening houdend met de 
belangrijke aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden. 
Minister Carola Schouten pleitte vorig jaar reeds voor grotere Nationale Parken met een sterke natuur en 
cultuurhistorie en een betrokken samenleving; parken van internationale betekenis, door Unesco te  beoordelen. 
Dat beeld spreekt ons uiteraard zeer aan en past helemaal bij onze Geopark-ambitie. Hoogleraar Erik Luiten, 
voorzitter van de commissie van maatschappelijke partners van de Nationale Parken, sluit daar op aan: denken in 
grotere, samenhangende systemen, rekening houden met de natuur en historische ontwikkelingen, parken die 
beter aansluiten bij de samenleving, ook vanuit economisch perspectief, tot en met mogelijkheden voor 
kringlooplandbouw. 
 
Op 5 augustus tekende Gert Bosscher, voorzitter van de stichting Geologisch Museum Hofland, onze 
Partnerovereenkomst. Dit educatief centrum, in Laren, is een welkome verrijking van onze reeks Partners. Een plek 
waar je geweldig mooi, rijk geïllustreerd, kunt zien hoe onze leefomgeving is ontstaan, van ver voor de ijstijden tot 
en met nu. Een plek ook waar aandacht voor het Geopark bij uitstek goed past. Een aanrader, ook voor kinderen! 
 
En eindelijk is het ook weer mogelijk Geo-excursies te organiseren, wel op 1,5 meter afstand van elkaar, maar het 
kan en we gaan het weer doen. Op 11 september vertelt Kees de Heer graag het verhaal van Plantage Willem III. 
 
Tot slot nog 2 mooie berichten: we zijn door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling), zodat iedereen met belastingvoordeel kan doneren en ons burgerinitiatief is genomineerd voor de Trouw 
Duurzame 100 van 2020 (uitslag in oktober). 
 
Hartelijke groeten, 
 
Marc Hofstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht 

Heuvelrug, Gooi, Vechtstreek, Eemland, Kromme Rijnstreek 

https://www.geopark-heuvelrug.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
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Recreëren in tijden van Corona 

Nu de Nederlander door corona steeds meer wordt teruggeworpen op de eigen omgeving neemt de behoefte aan 
recreatieve mogelijkheden steeds meer toe. 

  
Velen weten daarbij hun weg te vinden naar natuur en cultuur maar een Geopark biedt een geheel 
nieuwe invalshoek om de paden op en de lanen in te gaan. Gebruik de komende periode eens om nader 
kennis te maken met dit aspect van de leefomgeving.  
 Bezoek de vele Geo-hotspots, veelal corona-rustig. 
 

Ons Geopark heeft bijna 100 Geo-wandelingen en -fietstochten in kaart gebracht, veelal met een 
begeleidende informatieve tekst, een handzame folder om mee te nemen en de getekende route 
ook in RouteYou om te kunnen downloaden naar tablet of smartphone als wandelgereedschap. 
 
Oriënteer je eens door deze routes te bekijken via het Overzicht of in meer detail, gesorteerd op deelgebied en 
plaatsnaam op de site. Wil je ze allemaal tegelijk zien, kijk dan eens naar de GISkaart. 
 

 

Geo-excursies 

Kees de Heer  

Geoparkexcursie op Plantage Willem III 
IVN-gids Kees de Heer geeft op vrijdagmiddag 11 september een speciale geoparkexcursie op 
Plantage Willem III en de Remmerdense heide. Dit gebied is door de provincie uitgeroepen tot 
‘aardkundig monument’, vanwege de bijzondere bodemopbouw en reliëfverschillen. Het gaat 
om een oude tabaksplantage, die cultuurhistorisch zeer interessant is. De  bijzondere flora en 
fauna, aardkundige waarden en geschiedenis, bij deze landschapsexcursie komt alles aan bod. 
Tijd: vrijdag 11 september 2020, vanaf 13.00 uur. Deelname is gratis. Vanwege corona 
maximaal twaalf deelnemers. Je kunt je aanmelden via email: geoparkexcursie@gmail.com 
o.v.v. ‘Plantage 11/9’, naam en aantal personen’. Je krijgt dan een mailing over het verzamelpunt. 
 

 

Film van de maand 

Marcel Creemers 
In december al getoond in de Nieuwsbrief maar we brengen deze film gaarne nog eens onder 
uw aandacht, een in nevelen gehuld Leersumse Veld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe Partner 

Geologisch Museum Hofland 
 

Superblij met onze nieuwste partner: 
Geologisch Museum Hofland. Gert Bosscher, 
voorzitter van de stichting, tekende de 
Partnerverklaring en bekrachtigde dat met een 
korte boks. 

 
Het Geologish Museum Hofland is een educatief centrum met een rijk 
geïllustreerd verhaal over het ontstaan van onze leefomgeving. Een 
bezoek zeker waard! 
 
Het museum is in 1972 opgericht in samenwerking met de gemeente 
Laren. Het museum staat op een stuwwal bij het Sint Janskerkhof, de 
plek waar Laren oorspronkelijk lag. 

https://www.geopark-heuvelrug.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.geopark-heuvelrug.nl/wp-content/uploads/Overzicht-routes.pdf
https://www.geopark-heuvelrug.nl/activiteiten/geowandelen-en-fietsen/
http://utrecht.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=5bdd7d456813458e9cf332cf7125aa7f&webmap=00113584127241099860302431174fc1
mailto:geoparkexcursie@gmail.com
https://vimeo.com/371510275
https://vimeo.com/371510275

