
Wilt u anderen attent maken op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief? 
Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomstenbron; elke bijdrage helpt ons initiatief verder en is zeer welkom op  
NL62 RABO 0322 0867 60, waarvoor hartelijk dank. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 
Marc Hofstra 
In deze maart-nieuwsbrief, zoals u inmiddels van ons gewend bent, weer aankondigingen van geo-excursies. 
Ditmaal een prachtige fiets-excursie in Amersfoort en Soest en een op het park Vliegbasis Soesterberg. In april 
wordt er een interessante cursus verzorgd waar u het (ontstaan van het) landschap nog beter leert “lezen”. 
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het project Kromme Rijnstreek 
waarvan ons burgerinitiatief een Ontdekkaart en Boekje “Ken je Ondergrond” 
samenstelden. Dat was aanleiding voor RTV Utrecht aandacht te besteden aan 
het Geopark en de Kromme Rijnstreek; u kunt dat terugzien.    
Inmiddels zijn de ontdekkaarten ondermeer verkrijgbaar bij de VVV Kromme 
Rijnstreek. 
 
Absoluut hoogtepunt afgelopen maand was de “onthulling” van het Aardkundig Monument de Westbroekse Zodden 
door gedeputeerde Mirjam Maasdam. De Westbroekse Zodden behoort tot de meest waardevolle veengebieden 
van Europa. Met dit Aardkundig Monument komt het aantal Aardkundige Monumenten in het beoogde Geopark in 
totaal op 10. We zijn uiteraard zeer verheugd en erkentelijk voor deze stap van de provincie Utrecht en 
Staatsbosbeheer. 

 

Geo-excursies 
Hoog en laag ervaren op de fiets 
De IVN-afdeling Amersfoort organiseert op zondagmiddag 17 maart, 14.00-16.00 
uur, een fietsexcursie door Amersfoort en Soest. Tijdens deze fietstocht 
overbruggen we over relatief korte afstanden een hoogteverschil van meer dan 
vijftig meter. Vanaf de Amersfoortse berg dalen we af naar de Koppelpoort en we 
bekijken de overblijfselen van de Grebbelinie. We stijgen enkele meters naar de 
dekzandrug van Hoogland. Via de fietsbrug bij de Malesluis belanden we in de 
Eempolder en we klimmen naar de Soester Eng. We doorkruisen aardkundig 
monument de Soester duinen en beklimmen de Amersfoortse berg. Onderweg 
staan de IVN gidsen stil om uitleg te geven over de geologische-, 
cultuurhistorische- en natuurwaarden die onderweg te zien zijn. 
Start: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort. Je kunt je aanmelden via email: 
geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Amersfoort 17/3’. 

 
Fiets/wandelexcursie Park Vliegbasis Soesterberg  

De IVN-natuurgidsen Geert Kuitenbrouwer en Kees de Heer verzorgen op 
zondagmiddag 24 maart, 14.00-16.30 uur, een fiets/wandelexcursie op Park 
Vliegbasis Soesterberg. Zij nemen u mee over een uniek terrein met een 
bijzondere geschiedenis als het gaat over landschapsvorming en militaire 
historie. Met vier leesbrillen gaan wij ‘landschap lezen’, met oog voor de verticale 
samenhang, horizontale samenhang, seizoenssamenhang en historische 
samenhang. 
De geoparkexcursie op Vliegbasis Soesterberg is een flinke fietstocht van zo’n 
elf kilometer over een terrein van zo’n 1000 voetbalvelden.  

We fietsen over het breedste fietspad van Nederland, twee kilometer over de oude startbaan, met een 
hoogteverschil van pakweg tien meter. Uiteraard gaan wij ook bijzondere militaire objecten bezoeken, zoals de 
voormalige Amerikaanse commandobunker.   

Geopark Heuvelrug 

in ontwikkeling 
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We hopen op mooi weer, veldleeuweriken, tapuiten, roofvogels, reeën, vossen, bijzondere plantensoorten en mooie 
schrale graslanden. 
Datum: zondagmiddag 24 maart 2019, 14.00 uur tot circa 16.30 uur. Verplicht: fiets mee, dan wel fiets huren. Start: 
bij de fietsenstalling voor het Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest. Je kunt je voor 
deze geoparkexcursie opgeven door een mail te sturen naar geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Vliegbasis 24/3’. 
 
Ontstaan en ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug 

Wat zijn wij toch bevoorrecht om in zo een prachtig gebied te wonen als de 
Utrechtse Heuvelrug. De natuurgidsen Leendert van der Velden en Moniek 
Löffler van IVN Heuvelrug en Kromme Rijn geven in april een cursus voor de 
vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN). Zij vertellen hoe de Utrechtse 
Heuvelrug is ontstaan en waarom er verschillende biotopen zijn: bos, heide, 
stuifzand, akkers en rivieren. Na deze cursus kunt u hier met nog veel meer 
plezier wandelen. U leert het landschap als het ware te lezen als een boek. 
De data zijn: dinsdagavond 9 april 2019 van 20.00-22.00 uur (Twee Marken in 
Maarn), plus zaterdagmorgen 13 april 2019 van 9.00-12.00 uur (Burgwal in 
Amerongen, vertrek vanaf de Twee Marken in Maarn).  

Aanmelden is verplicht, via email: excursies@mmnatuurlijk.nl 
Kosten: €5, - MMNleden; €10 niet MMNleden; lidmaatschap MMN €10, - p.j. 
Meer informatie:  excursies@mmnatuurlijk.nl  of bel 06-42074370. 
 

 

Aardkundig Monument de Westbroekse Zodden 
Geweldig mooi nieuws! De Westbroekse Zodden is op 11 februari door 
gedeputeerde Mirjam Maasdam officieel tot Aardkundig Monument benoemd. 
Daartoe onthulde zij een paneel in het gebied met tekst en uitleg over het 
ontstaan van dit bijzondere gebied. Vanaf het nabijgelegen Streekmuseum 
Vredegoed begaf het gezelschap zich naar de plek waar het bijzondere paneel, 
met een beeltenis van een turfsteker en een trilplaat waarop je het trilveen kunt 
ervaren, onthuld werd. 
 
De Westbroekse Zodden maakt deel uit van het Oostelijk Vechtplassengebied 
en behoort tot de meest waardevolle veengebieden van Europa. Het gebied 

toont het verhaal van petgaten, legakkers, moerasbossen, dekzandruggen, kwel, trilveen en de invloed van de 
mens. De veenlagen, ontstaan uit afgestorven planten en bomen, werden voor een deel in de middeleeuwen 
afgegraven en op de legakkers te drogen gelegd, om daarna als turf gebruikt te worden. Daarna groeiden de 
petgaten waar het veen uit was gehaald weer dicht en ontstonden drijvende matten van plantenresten: het trilveen.  
 
Nadat er nog jaren riet werd geoogst en veel zeldzame planten zich in het gebied nestelden begon er bos te 
groeien en verdwenen veel bijzondere soorten weer. Inmiddels is met hulp van het LIFE-project “Nieuw leven in het 
veen” de bovenste laag afgegraven en krijgt de zeldzame natuur met het schone kwelwater vanuit de Heuvelrug 
weer alle ruimte. 
 
De stichting Geopark Heuvelrug is zeer verheugd en erkentelijk voor deze stap van de provincie Utrecht en 
Staatsbosbeheer, beheerder van het gebied en partner van het Geopark. Ze dragen op deze manier bij aan het 
behoud van het gebied en het bekend en zichtbaar maken van het verhaal over het gebied, de ondergrond, de 
natuur, het water en de invloed van de mens. En dat is precies waar het burgerinitiatief Geopark ook voor staat en 
gaat.  
 
Met dit Aardkundig Monument komt het aantal Aardkundige Monumenten in het beoogde Geopark in totaal op 10 (3 
in de provincie Noord Holland en 7 in de provincie Utrecht). Deze plekken behoren tot de top van de zogenaamde 
Geo-sites in het Geopark; beschermde plekken waar het boeiende verhaal over het ontstaan daarvan zichtbaar 
boven tafel wordt gebracht. 
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