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Van de voorzitter 

 
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is een typisch burgerinitiatief. Een initiatief dat gestart is, en 
nu verder opgebouwd wordt, door betrokken bewoners uit het gebied. Gelukkig worden we steeds 
meer met raad en daad en soms ook met een financiële bijdrage bijgestaan door mensen, terrein 
beherende organisaties, landgoedeigenaren, fondsen, overheden en anderen uit het gebied die 
het initiatief belangrijk vinden en een warm hart toedragen. Zonder deze steun kunnen we dit niet 
voor elkaar krijgen. En ook voor de uiteindelijke Unesco-kwalificatie is een voorwaarde dat we 
een breed draagvlak kunnen laten zien. Vandaar dat we altijd graag nieuwe Partners en steun verwelkomen; 
organisaties die achter het initiatief staan en waar mogelijk meewerken om dat te bereiken. 
  
Deze keer verwelkomen we maar liefst 4 nieuwe Partners bij het Geopark-initiatief. Alle vier dragen, ieder op hun 
eigen manier, bij aan het zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving. 
 

Trots zijn we met nieuwe Partner de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG). De VVG beschermt sinds 
1935 natuur, landschap en erfgoed in het Gooi. De vereniging houdt bij ruimtelijke ontwikkelingen het belang van 
de natuur scherp in de gaten, maar is ook actief in het geven van voorlichting en het organiseren van educatieve 
projecten. Ook laat de vereniging u graag zien hoe bijzonder het landschap is. De VVG was in 2013 samen met het 
Goois Natuurreservaat initiatiefnemer voor de oprichting van de Stichting Geopark Gooi en Vecht, één van de twee 
voorlopers van het huidige Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. 
 
En we zijn zeer vereerd met 2 nieuwe landgoedeigenaren die onze Partnerverklaring hebben ondertekend. 

Mevrouw A. Laporte-Strijdhorst tekende voor het landgoed Kombos en mevr. H.M. Laporte tekende voor het  

landgoed Het Blauwe Huis. Landgoed Het Kombos ligt in de driehoek Woudenbergseweg, Scherpenzeelseweg 
en Parallelweg in Maarsbergen (moeras bij de berg). Het dankt zijn naam aan de voormalige eendenkooi De Kom, 
een relict van een eendenkooi uit de zestiende eeuw. Landgoed Het Kombos is ongeveer 40 hectare groot en 
bestaat sinds 2013 vrijwel volledig uit bos- en natuurterrein. Bijzonder is de ligging van Het Kombos op de overgang 
van de stuwheuvels van de Utrechtse Heuvelrug en het dal van de Gelderse Vallei. In de middeleeuwen was het 
vooral moerasgebied en nauwelijks van economisch belang. Na 1700 werd de landbouw de belangrijkste 
economische drager van het Kombos. De eigenaren hebben besloten om steeds meer landbouwgrond terug te 
geven aan de natuur. Belangrijke cultuurhistorische elementen zijn gerestaureerd, zoals Het Blauwe Huis in 1994. 
De afwisseling van water, bos en weilanden oefent een grote aantrekkingskracht uit op allerlei (bijzondere) dier- en 
plantsoorten. 
 

En ook blij dat de Omgevingseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek (OGVE) zich heeft aangesloten. Hans 
Hoes, voorzitter van de stichting OGVE tekende op afstand. Educatie is een hoofdbestanddeel van het pakket dat 
het Geopark bewoners en bezoekers wil bieden. We gaan nog dit najaar met elkaar bespreken hoe we dat het 
beste verder vorm gaan geven. 
 
En er komen weer 3 corona-proof Geopark-excursies, uitgevoerd door IVN-gidsen: 10 oktober in het Zeisterbos, 20 
oktober op landgoed Den Treek en 21 oktober in het Baarnse bos. Stuk voor stuk absolute aanraders! 
 
Hartelijke groeten, blijf gezond! 
 
Marc Hofstra 
 

 

  

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht 

Heuvelrug, Gooi, Vechtstreek, Eemland, Kromme Rijnstreek 

https://www.geopark-heuvelrug.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
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Geo-excursies 

Kees de Heer  
Het IVN organiseert in de Herfstvakantie twee nieuwe geoparkexcursies, vanwege de 
‘Beleefweek’ op de Heuvelrug. Voor het complete programma, zie www.opdeheuvelrug.nl 
"We houden ons bij deze excursies aan alle corona-maatregelen en daarom zorgen we voor 
kleine groepen, zodat we onderling anderhalve meter afstand kunnen houden." 

 
Geoparkexcursie het Zeisterbos 

Week van de Duurzaamheid in Zeist, Samen Duurzaam 
Zeist organiseert tientallen activiteiten in de Week van 
de Duurzaamheid van 10-17 oktober. 
Het Geopark Heuvelrug Gooi Vecht verzorgt een van de excursies, 
namelijk op zaterdag 10 oktober in het Zeisterbos. IVN-gids Kees de Heer 
vertelt over de aardkundige waarden met de vier-brillen-methode van 
‘Leesbaar Landschap’, waarbij de bodemopbouw, waterhuishouding, 
bosgeschiedenis, landgoederen en lanenstelsels ruimschoots aan bod 
komen.De geoparkexcursie van zaterdag 10 oktober 2020 in het 
Zeisterbos begint om 10.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. We gaan 

met een kleine groep, zodat we onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Je kunt je opgeven via email 
geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Zeist 10/10’, naam en aantal personen. Je krijgt dan een mailing over het 
verzamelpunt.    

 
Geoparkexcursie op landgoed Den Treek 
 

Enkele landschapsgidsen van het IVN hebben zich gespecialiseerd op 
landgoed Den Treek. Zij noemen zich ‘de Treeketiers’. Zij verzorgen op 
dinsdagmiddag 20 oktober een geoparkexcursie op landgoed Den Treek in 
Leusden. De seizoensvariatie, reliëfverschillen, de bosgeschiedenis en het 
eeuwenoude parkbos, alles komt aan bod. Maximaal 20 deelnemers. 
Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden via email: 
geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Leusden 20/10, naam en aantal 
personen’. Je krijgt dan een mailing over het verzamelpunt. 

Treeker meertje. 
 

Geoparkexcursie in het Baarnse bos 
IVN-gids Kees de Heer geeft op woensdagmiddag 21 oktober een 
excursie door het Baarnse bos, dat ooit onderdeel was van paleis 
Soestdijk. De helft van de verhalen gaat over de natuur, de andere helft 
over cultuur. Paddenstoelen, reliëfverschillen, tuinstijlen en vijverpartijen, 
alles komt aan bod. 
 
Tijd: woensdag 21 oktober 2020, 14.00-16.00 uur. Maximaal 15 
deelnemers. Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden via email: 
geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Baarn 21/10, naam en aantal 
personen, naam’. Je krijgt dan een mailing over het verzamelpunt. 
                                                                                                          Het Baarnse bos hoorde ooit bij paleis Soestdijk. 
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Hans  Hoes tekent op afstand                        mevr. A. Laporte-Strijdhorst, het Kombos      mevr. H.M. Laporte, het Blauwe Huis 

 

Film van de maand 

 
Marcel Creemers 
In december al getoond in de Nieuwsbrief maar we brengen deze film gaarne nog eens onder 
uw aandacht, de Korte en lange Duinen bij Soest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  
 

 

Omgevingseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek 
Omgevingseducatie laat kinderen hun eigen omgeving ontdekken door middel van 
lesmateriaal, buitenactiviteiten en excursies. 
 

Vrienden van het Gooi 
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het Gooi een prachtig stukje Nederland blijft. 
Dat vraagt bewustwording, en daar zet de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) 
zich al tientallen jaren voor in. 
 
 
 

Landgoed Het Kombos 
een uniek stukje oud landgoed met een grote afwisseling van bos en open landschap. 
Het gaat om kleine percelen bestaande uit gemengd naaldbos, loofbos, en de 
natuurlijke (schraal)graslanden. Daarnaast is het Kombos rijk aan kwelwater, en dit is 
gunstig voor bijzondere plant- en diersoorten. 
 
 
Landgoed het Blauwe Huis. 
De vroegste vermelding van het oude Blauwe Huis dateert van 1753. 
Deze boerderij is in 1849/1850 gebouwd ter vervanging van een omstreeks diezelfde 
tijd gesloopt huis met dezelfde naam. 
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