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Van de voorzitter 

Op 22 januari spraken we uitgebreid met Hanke Bruins Slot, gedeputeerde van de provincie 
Utrecht. Nadat de zogenaamde Geosites in de provincie Noord Holland al eerder uitgebreid in 
kaart waren gebracht zijn nu ook de Geosites in het deel van de provincie Utrecht onderzocht en 
beschreven (zie ook onze website). Hanke Bruins Slot nam de bundel beschrijvingen in ontvangst 
en uitte veel waardering voor het burgerinitiatief en wat we allemaal gedaan hebben en doen. 
Vanwege corona  helaas niet in het veld, maar we kregen een virtuele tour van Wim Hoek, 
Universiteit Utrecht. Daarna hebben we de mogelijke en noodzakelijke vervolgstappen verkend. 
Wil het Geopark slagen dan is ook daadwerkelijke steun van beide provincies cruciaal. De komende paar maanden 
worden de mogelijkheden en consequenties verder in kaart gebracht en besproken. 
 
Op 21 december nam een enthousiaste wethouder Chantal Broekhuis van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de 
Ontdekkaart en het Informatieboekje in ontvangst dat we maakten over het gebied van deze gemeente. Ook dit 
gebied is zo enorm gevarieerd. Van hoog en droog tot en met laag en nat. Van de hoogste "berg" van de hele 
Heuvelrug tot en met de uiterwaarden aan de Rijn. Met vele grafheuvels, landgoederen, kasteel Amerongen en nog 
veel meer. Zodra de corona-maatregelen dat toestaan verkrijgbaar bij VVV's, bibliotheken en gemeentehuis.   
Het volgende project in de planning betreft een Ontdekkaart en Informatieboekje over het deelgebied het Gooi. 
Zodra het gelukt is de benodigde subsidies daarvoor te verwerven starten we met dit project. 
 
En sinds de vorige nieuwsbrief mochten we 2 nieuwe Partners verwelkomen: burgerinitiatief Heuvelrug in Goede 
Banen en stichting Georeizen. 
 
Met plezier verwijzen wij ook deze keer weer naar een artikel van Hans Hoes van de Vereniging Vrienden van het 
Gooi, nu over Aardkundig Monument de Westbroekse Zodden en de film hierover van Marcel Creemers. 
 
Tenslotte enkele aanpassingen voor wat betreft onze organisatie, opdat we zo goed mogelijk ingericht zijn voor de 
komende periode met bijbehorende uitdagingen. Vanaf begin dit jaar is ons Bestuur versterkt met een nieuw lid: 
Paul Levelink. Paul neemt tevens het secretarisschap over van Walter Kooy. Walter blijft wel aan als bestuurslid. 
Inmiddels is ook het model ietwat aangepast. Naast het eindverantwoordelijke Bestuur kennen we nu een 
zogenaamde Maatschappelijke Adviesraad en een Wetenschappelijke Adviesraad. Daarnaast starten we, als 
opvolger van de eerdere Raad van Advies, met het zogenoemde Strategisch Beraad. Zie verder de website. 
Hartelijke groeten, 
 
Marc Hofstra 

 

 

 

 

Nieuw bestuurslid 
Na mijn pensionering bij de ministeries van EZK en LNV ben ik sinds kort vrijwilliger en 
bestuurslid/secretaris bij het Geopark. Ik vind het heel leuk om onderdeel uit te maken van een 
enthousiast team en bestuur die het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht een warm hart 
toedragen. 
 
 
 

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht 

Heuvelrug, Gooi, Vechtstreek, Eemland, Kromme Rijnstreek 
website                                                                                                                                                             E-mail 

https://www.geopark-heuvelrug.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.geopark-heuvelrug.nl/wp-content/uploads/VVG-2020-3-Westbroekse-Zodden-2.pdf
https://www.geopark-heuvelrug.nl/home/stichting/
http://www.geoparkhgv.nl/
mailto:geoparkhgv@gmail.com
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Film van de maand 
Marcel Creemers 

Deze video gaat over de Westbroekse 
Zodden, een interessant laagveengebied 
tussen de Utrechtse Heuvelrug en de rivier de 
Vecht. Het Zoddengebied is een Aardkundige 
Monument. Het is interessant omdat er 
verschillende manieren van "verlanden" te zien 
zijn, zoals verlanding met riet vanuit de oevers en trilveen. Trilveen 
is een dunne slappe laag van planten en veen, die op het water 

drijft. Die lagen noemen ze hier "zodden". 
zie verder… 
 

 
 

 

 
 

 

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:  
 

De stichting Georeizen organiseert reizen onder begeleiding van een professioneel 
geoloog. Georeizen is een ideële stichting die de geologie propageert en populariseert 
door middel van excursies en geologie ook in de context wil laten zien.  

 
Initiatiefgroep ‘Heuvelrug in Goede Banen’ 
Bewoners van gemeente Utrechtse Heuvelrug werken aan versterking van het 
landschap en vermindering van de verkeersdruk: ontsnipperen, verluwing van het 
verkeer, verlaging van maximumsnelheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heuvelrug 
in Goede Banen 

Valkeveenroute en Eukenberg in het Gooi 

https://www.geopark-heuvelrug.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.youtube.com/watch?v=fJbirJO3NuM
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SITE weetjes  
Piet van Driel 
Alhoewel het bij een Geopark in eerste instantie gaat om de ‘ondergrond’, is dat wat 
de MENS hiermee gedaan heeft minstens zo belangrijk en interessant. 
 
Op de GIS kaart zijn naast de geosites en hotspots zo’n 550 objecten aangegeven 
die de invloed van de mens inkleuren. Deze objecten zijn ook aanwezig in lijstvorm 
waardoor je bijv. snel allerlei molens kunt bekijken en de verschillende typen leert 
onderscheiden. Of al die landhuizen eens thuis bekijken. 
 
Een leerzaam verzetje tijdens stille uren. 
 
Objecten zijn: buitenplaatsen en kastelen (225), musea (37), monumentale steden 
of dorpen (30), natuurterreinen (80), botanische tuinen (21), dierentuinen (3). 
schaapskuddes (6), molens (35), gemalenl (47), forten, vestingen, lunetten (45), 
gedenkplaatsen (6), (water)linies (5) 
zie verder … 
 

 

Dijkdriedaagse 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
 
 
 

 
Wij, dijkgraaf Jeroen Haan en 
hoogheemraad Els Otterman, 
lopen op 2, 3 en 4 juni 2021 van 
Amerongen naar Schoonhoven. 
Graag nodigen wij u uit om een 
deel van het traject of het geheel 
hiervan met ons mee te lopen. 
 
We willen al wandelend het 
gesprek aangaan met 
professionals, bestuurders, 
volksvertegenwoordigers, 
bewoners en andere 
geïnteresseerden. Het gesprek 
kan gaan over de dijk, het 
rivierenlandschap, 
waterveiligheid en eventuele 
andere thema’s die aan de dijk 
en de rivier gerelateerd zijn. Het 
landschap vertelt een deel van 
het verhaal maar we willen 
daarnaast inspirerende sprekers 
uitnodigen om op verscheidene 

plekken langs de dijk een inhoudelijke toelichting te geven of een boeiend verhaal te vertellen over het belang en 
de historie van de dijk.  
En ook voor anderen is er gelegenheid om op de mobiele zeepkist een korte pitch te geven. 
 
Komende maanden wordt het programma steeds verder ingevuld. Met namen, plaatsen en tijden. 
Loopt u mee? Of wilt u op de hoogte blijven? Wij horen het graag, mail dan uw contactgegevens naar 
dijkdriedaagse@hdsr.nl. 
 
Uiteraard houden wij ons aan de Corona-maatregelen, mocht het zo zijn dat juni nog niet verantwoord zal zijn, 
verplaatsen we de Dijkdriedaagse naar een later moment. 
 

https://www.geopark-heuvelrug.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.geopark-heuvelrug.nl/objecten/
mailto:dijkdriedaagse@hdsr.nl

