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Van de voorzitter
Gelukkig kunnen we deze keer constateren dat het grondwaterpeil in het hele gebied inmiddels
weer behoorlijk hersteld is. Op deze plaats brengen we graag ode aan het hier zo rijk gevarieerde
landschap. Het water, de rivieren, plassen en polders. De bossen, heide en zandverstuivingen.
De forten, buitens en kastelen. Dat is waar het Geopark voor staat: een ode aan àlle waardevolle
aspecten van onze leefomgeving. Over hoe het is ontstaan, hoe en waarom het nu is zoals het is
en hoe we daar in de toekomst zo duurzaam mogelijk mee omgaan.
Onlangs hebben we met verschillende IVN-afdelingen, tevens Partners in het gebied, gesproken over uitbreiding
van onze samenwerking. Afgesproken is dat we stap voor stap samen meer geo-excursies gaan realiseren.
We verwelkomen deze keer maar liefst 4 nieuwe Partners: Het Schotbos, de Stichting Vrienden Soester Eng,
gemeente Wijk bij Duurstede en IVN Gooi en omstreken. Uiteraard heel erg blij met deze versterking.
En we kunnen melden dat de financiering van het project voor deelgebied het Gooi inmiddels rond is, mede dankzij
bijdragen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Bernard Cultuurfonds Noord Holland, de Vrienden van het
Gooi en gemeente Hilversum. We verwachten de resultaten van dit project uiterlijk komende zomer te presenteren.
En inmiddels treffen we voorbereidingen voor het volgende project - over, met en in Soest en Baarn - dat we direct
daarna gaan uitvoeren, uiteraard mits we ook daarvoor de financiering rond krijgen.
Er zijn in de hele wereld inmiddels 169 officieel door Unesco gekwalificeerde Geoparken. In deze nieuwsbrief een
korte kennismaking met de 2 collega-Geoparken in eigen land: Geopark de Hondsrug, tot op heden het enige
officieel gekwalificeerde Geopark in Nederland, en Geopark (in oprichting) Schelde Delta. Zowel de provincie
Drenthe (Geopark de Hondsrug) als de provincies Zeeland en Brabant (Geopark Schelde Delta) onderkennen het
belang en ondersteunen hun Geoparken ruimhartig. Zo zijn we in Nederland op weg naar 3 Geoparken, ieder met
hun eigen bijzondere verhaal, ieder met de Unesco-kwalificatie als bekroning. Toenmalig gedeputeerde Tanja Klip
in Drenthe eerder over deze Geopark-kwalificatie: "die is goed vergelijkbaar met een Michelin-ster voor het gebied".
Van Kees de Heer ontvingen we een interessant artikel over het Voetstappenpad bij Hilversum dat op Tweede
Pinksterdag 1941 zou worden geopend. Ruim duizend wandelaars hadden zich aangemeld voor een feestelijke
wandeltocht. Maar het organisatiecomité aarzelt in de week voor Pinksteren. Want er woedt een hevige discussie
over de eis dat de wandelaars ‘geenerlei insignes, uniformen of andere onderscheidingstekens van politieke of
godsdienstige richting’ zullen meedragen... lees verder…
Hartelijke groeten,
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:
Gemeente Wijk bij Duurstede
Burgemeester Iris Meerts aan het woord: “We zijn blij
met dit bijzondere burger-initiatief. Er is in onze
gemeente veel interessants te ontdekken. Van de
Rijn tot aan de Heuvelrug, aan alles kleeft een boeiend verhaal. Dit burgerinitiatief
zorgt ervoor, dat de unieke geschiedenis van ons landschap erkend wordt en
bewaard blijft. Dat is belangrijk voor ons allemaal en de generaties na ons!”
Landgoed het Schotbos
Direct ten noorden van Maarsbergen ligt ‘het Schotbos’ met ondermeer de ‘steilrand’,
ook wel ‘de Haar’ genoemd. Water speelt hier al eeuwen een cruciale rol, met de kwel
vanuit de Heuvelrug en waterlopen zoals de Wetering, Grift en Heijgraeff. De
particuliere eigenaren zetten zich in voor biodiversiteit en behoud van historisch
erfgoed.
Stichting Vrienden Soester Eng
De Stichting Vrienden Soester Eng is in 2007 opgericht en wil
voorkomen dat de Eng in de loop van de tijd wordt aangetast via
een reeks ogenschijnlijk kleine stapjes. Liefde voor de Eng is het
allerbeste beschermingsmiddel. Daar zet de stichting zich voor in.
IVN Gooi en Omstreken
In het Gooi werken we veel samen met de terreinbeheerders Goois Natuurreservaat,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Veel van onze gidsen begeleiden
natuuractiviteiten in hun terreinen. Daarnaast zijn onze gidsen actief in het onderhoud
van de natuur, b.v. op de Hoorneboegse Heide.

Geopark de Hondsrug
Geopark de Hondsrug is het eerste en tot op heden enige officieel gekwalificeerde Geopark in Nederland. "Bezoek
je de Hondsrug, dan sta je in een uniek gebied in Europa. Wist je dat er minstens 23 ijstijden zijn geweest? De
eerste begon ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden. In de voorlaatste ijstijd is dit unieke natuurgebied ontstaan. De
hunebedden die je hier vindt, stammen uit die ijstijd. De keien zijn door de enorme kracht van het ijs meegekomen,
vanuit Scandinavië naar Drenthe. De rivierstromen onder het ijs zorgden voor de heuvels (ruggen) in het
landschap. Daar komt de naam Hondsrug dan ook vandaan. Best bijzonder om te bedenken dat hier toen gewoon
mammoeten rondliepen.
Er wonen al duizenden jaren mensen op de Hondsrug, een zandrug die vroeger omgeven was door zompig veen,
vlakbij de Waddenzee. Destijds was de Hondsrug de enige streek in de wijde omtrek waar je hoog en droog kon
wonen en reizen.
Het Hondsrug UNESCO Global Geopark bestaat uit een stelsel van evenwijdig lopende ruggen in het landschap,
van elkaar gescheiden door beekdalen. Het Hondsruggebied loopt van het centrum van Groningen in het noorden
tot de vestingstad Coevorden en het Bargerveen onder Emmen aan de zuidkant. Naast de zandruggen maken ook
de beekdalen van de Drentsche Aa en de Hunze grotendeels deel uit van het gebied. Het gebied heeft een lengte
van zeventig kilometer en een gemiddelde breedte van twintig kilometer. Het hoogste punt – bij Emmen – ligt dertig
meter boven NAP.
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De meeste van de 52 hunebedden vind je in het Hondsruggebied. Regelmatig vind je er een aantal dichtbij elkaar.
Ze werden nl. in de buurt van nederzettingen gebouwd. Wil je meer weten over hunebedden, de ijstijd en
mammoeten? Dan moet je zeker een bezoek brengen aan het Hunebedcentrum in Borger. Hier duik je niet alleen
in de wereld van de hunebedbouwers, maar ontdek je ook alles over de prehistorie. Wat is er nu leuker dan tijdens
je bezoek van alles te weten te komen over dit bijzondere gebied met haar oeroude geschiedenis? Met behulp van
speciaal samengestelde Oertoers kun je zelf snel beslissen welke plekken je wilt ontdekken en welke activiteit je
zeker wilt ondernemen. Je kunt kiezen uit 3 thema's: ijstijd, prehistorie en veen. Bij de Oertoers vind je meteen ook
tips voor een lekkere lunch, een diner of een overnachting. Hoef je zelf niet lang te zoeken om een heerlijke dag in
het Hondsruggebied te beleven.
Nu de Geopark- en UNESCO-status is bereikt, willen de betrokken partners – overheden, maatschappelijke
organisaties en bedrijven – het gebied verder ontwikkelen. Het doel is de economische ontwikkeling van het
Hondsruggebied te versterken, op basis van de sterke gebiedsidentiteit en internationale uitstraling die de nieuw
verworven status met zich meebrengt. Naast bescherming en educatie is verdere ontwikkeling een van de
belangrijkste criteria die de UNESCO verbindt aan de status van Geopark. Dit dient altijd in samenspraak met
bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden te gebeuren." Meer info: www.dehondsrug.nl

Geopark Schelde Delta
Geopark Schelde Delta is nog niet gekwalificeerd, maar er wordt hard aan de weg getimmerd. De VlaamsNederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. "Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking
tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie zo aanwezig is als hier. Daarmee heeft de delta alles in zich om een
UNESCO Global Geopark te worden. Het gebied van de Schelde Delta is 5.500 km² groot, omvat 61 gemeenten en
telt 1.500.000 inwoners. Zee en rivieren hebben in de loop van de tijd hun sporen achtergelaten in de ondergrond.
De diverse lopen van de Schelde zijn tekenend voor het landschap. En dan zijn er nog de vele karakteristieke
elementen: verdronken dorpen, middeleeuwse bolle akkers, veenwinning, forten, vestingen, linies… Elke plek
vertelt zijn eigen verhaal en draagt zo bij aan de identiteit van de delta. In het toekomstige Geopark Schelde Delta
wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt.

De Schelde Delta – eigenlijk een estuarium – verandert al miljoenen jaren regelmatig van gedaante. En al even
lang spelen klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en rivierlopen het gebied en de bewoners parten. Het
deltagebied is daarmee een soort levende experimenteerruimte. Zeker ook de komende decennia. Duidelijk is dat
we op het gebied van klimaat voor grote uitdagingen staan. Zware regenval en aanhoudende droogte zijn geen
uitzondering meer. Nieuwe studies laten een zeespiegelstijging zien van 2 tot 3 meter in het jaar 2100. Door naar
het verleden te kijken, leren we om te gaan met de klimaatuitdagingen van vandaag en morgen. En belangrijker
nog: het relativeert, motiveert en geeft inspiratie om mee te bewegen ‘on the tides of time and climate’. Want één
ding is zeker: het gebied waarin we wonen blijft veranderen. Hóe we moeten meebewegen, willen we onderzoeken
vanuit het ‘Climate Living Lab Schelde Delta’. Via onderwijs, workshops en evenementen. We willen met heel veel
partners laten zien welke sporen er in het gebied zijn. En hoe land, zee, mens en water zich ontwikkelden in een
steeds veranderend klimaat. Kijkend naar het verleden, zien we de toekomst scherper. Al doende leren we – voor
onszelf en andere delta’s in de wereld – welk effect dit heeft op nieuwe keuzes die we maken. De strijd tegen het
water wordt zo het leven met het water.
Het UNESCO-label – vergelijk het met een Michelinster – opent deuren; naar internationale aandacht en
wetenschappelijk onderzoek, naar regionale profilering en naar een nieuwe dimensie in het recreatief aanbod in het
gebied. Alle reden om de krachten te bundelen. De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen en
Antwerpen nemen hierin het voortouw. Samen met belanghebbenden wordt hard gewerkt aan een bidbook, dat
eind 2021 wordt ingediend." Meer info: www.scheldedelta.eu.
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