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Van de voorzitter
Het neerslagtekort heeft er dit jaar opnieuw ingehakt. Maar er is meer aan de hand. Naast de
droogte is er sowieso al sprake van verdroging. We onttrekken te veel water, waardoor het
grondwaterpeil blijft dalen, met alle gevolgen van dien. In het seminar van het Nationaal Park op
26 oktober gaf professor Piet Verdonschot, lid van de Raad van Advies van het Geopark, een
super heldere uitleg over het water in en rond de Heuvelrug, de enorme uitdagingen voor wat
betreft het waterbeheer en de noodzaak voor grootschalig gezamenlijk ingrijpen (de film). Terwijl
we jaren te veel water hebben onttrokken en er een groeiende vraag is naar water zullen we de waterbel echt
moeten aanvullen en het water beter moeten vasthouden. Daar is een gezamenlijke aanpak voor nodig, zoals
bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband De Blauwe Agenda.
En, zoals deltacommissaris Peter Glas onlangs benadrukte tijdens een toelichting op het Deltaprogramma 2021:
"Water moet integraal onderdeel uitmaken van alle ruimtelijke afwegingen en plan uitwerkingen”.
Grote uitdagingen, maar wij Nederlanders, opgegroeid met het water, kunnen dat, toch?!
Op 26 oktober jl. hebben we onze Zienswijze op de concept Omgevingsvisie van provincie Utrecht mondeling
kenbaar gemaakt tijdens de digitale hoorzitting die hiervoor was georganiseerd.
We willen graag dat de provincie ons burgerinitiatief serieus neemt en haar, voor het welslagen van dit initiatief
cruciale steun uitspreekt. We hebben voorgesteld in de Omgevingsvisie op te nemen: "De provincie waardeert en
ondersteunt het burgerinitiatief en stippelt samen met Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht een route uit met de
intentie te komen tot een breed gedragen aanvraag voor kwalificatie van het beoogde gebied tot Unesco Geopark.”
Op deze manier maakt de provincie duidelijk dat zij dit burgerinitiatief serieus neemt, meewerkt aan het zichtbaar
maken van alle bijzondere waarden van onze leefomgeving en duurzame ontwikkeling wil stimuleren.
Zeer verheugd zijn we met het nieuws dat ook gemeente Zeist de provincie gevraagd heeft in de Omgevingsvisie
op te nemen "dat de provincie dit burgerinitiatief niet alleen waardeert maar ook ondersteunt".
Blij zijn we ook met weer 2 nieuwe Partners: de 5e IVN-afdeling in het Geopark-gebied: IVN Eemland en
topkasteel en absoluut icoon in het gebied: Kasteel Amerongen.
En we zijn druk met de realisatie van de Ontdekkaart en het Informatieboekje over het gebied van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug; alweer de 5e in de reeks! We verwachten deze producten nog dit jaar gereed te hebben.
Graag maken we u tenslotte attent op het artikel "Naarden; cultuurhistorische geosite met een opvallende natuur"
van Hans Hoes, uit het tijdschrift van onze Partner Vereniging Vrienden van het Gooi.
Bijgaand de digitale Geo-Doe-Kalender voor 2021, met elke maand de schijnwerper op een andere Geosite,
inclusief korte beschrijving en een route om te Doen. Het ontbreekt ons aan de financiële middelen om u deze
gedrukt en geringd toe te sturen, maar als u een of meer gedrukte exemplaren voor u of uw organisatie wilt
ontvangen neem dan contact op, dan kunnen we dat tegen kostprijs voor u realiseren, desgewenst met uw eigen
logo.
We wensen u fijne dagen en een gezond, actief en duurzaam 2021.
Hartelijke groeten,
Marc Hofstra
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?

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:
IVN Eemland organiseert vele activiteiten voor jong en oud in Soest,
Soesterberg, Baarn en Eemnes en Bunschoten, zoals wandelingen met
natuurgidsen en cursussen voor iedereen met interesse in de natuur.

Kasteel Amerongen is een prachtig ‘Huys’ uit de zeventiende eeuw. Het
Huys, de tuin en inventaris vormen een eenheid die in Nederland niet veel
voorkomt. Kasteel Amerongen heeft een rijke familiegeschiedenis van 700
jaar. Het kasteel is omringd door historische tuinen en ligt aan de voet van
het pittoreske dorp Amerongen.
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