Geopark Heuvelrug
in ontwikkeling

Van de voorzitter
Marc Hofstra
Voor u alweer de 6e nieuwsbrief. Met deze keer natuurlijk weer een teugblik èn vooruitblik op
geoparkexcursies, in samenwerking met onze nieuwe Partner IVN. Deze keer een terugblik op de
geoparkexcursie van 24 mei op de Koerheuvel in Rhenen, de aankondiging van de geo-excursie
naar de Waaien langs de Eem op 21 juni en alvast de aankondiging van de cursus “Rivieren- en
Weteringgebied” op 11 september.
Met IVN komt er ook meer aandacht voor Educatie, het boven tafel brengen van het héle verhaal
over de Heuvelrug en de natte gebieden aan weerszijden: de aardkundige èn natuur en
cultuurhistorische waarden en de rol en betekenis van het water en de mens. En uiteraard zijn we blij met onze
nieuwe Partner vakantiepark De Krakeling; ook weer een mooi uitgiftepunt voor onze Ontdekkaarten.
Verwachtingsvol zijn we ten aanzien van de nieuwe coalitieakkoorden en gedeputeerden in de provincie Noord
Holland en in de provincie Utrecht. Ziet er veelbelovend uit v.w.b. de aandacht voor burgerparticipatie,
duurzaamheid en onze leefomgeving, met àlle waarden die we daarin terugvinden. Klinkt als Geopark! Nu de
praktijk!
En tenslotte, heel belangrijk voor de toekomst van ons initiatief: ja, we gaan daadwerkelijk samenwerken met het
geopark-initiatief Gooi & Vecht, te beginnen met de Commissie Gebiedsbepaling Geopark!

Nieuwe partners
De onderstaande organisaties hebben onlangs onze Partnerverklaring ondertekend en geven daarmee aan dat zij
achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staan en dat waar mogelijk zullen ondersteunen:

Wat zijn Geo-locaties?
In ons Geoparkgebied zijn veel opmerkelijke plekken te vinden waarover een verhaal kan worden verteld, met als
thema ‘Ken je Ondergrond’. Soms is dit duidelijk zichtbaar, soms heb je enige toelichting nodig om het verhaal ‘te
zien’.
De Unesco stelt hoge eisen aan zo’n Geosite, zoals:
• Is het geo-fenomeen bijzonder, opmerkelijk, interessant, waardevol?
• Is er sprake van enige formele bescherming van het gebied?
• Zijn er wetenschappeliijke publicaties over het gebied?
• Nodigt het gebied uit tot bezichtiging?
De provincies hebben een eigen beleid op dit gebied door een aantal beschermde locaties te benoemen tot
Aardkundig Monument (10). Deze voldoen meestal al aardig aan de Unesco criteria.
Naast deze twee soorten geo-locaties zijn er nog vele plekken waarover een aardkundig verhaal is te vertellen, wij
noemen ze Geo-hotspots (momenteel ca. 100), veelal (binnenkort) voorzien van wandeling of fietsroute met GPS
tracking.
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.

Geo-excursies
Kees de Heer
Stenenexcursie met kinderen op Koerheuvel
De Stichting Vrienden Behoud Lijstereng
organiseerde op vrijdagavond 24 mei een
speciale geoparkexcursie voor gezinnen
met kinderen. We verkenden het asymmetrische smeltwaterdal bij de
Koerheuvel in Rhenen. Onderweg hebben
we een grondboring gedaan en met een zoekkaart allerlei stenen
gedetermineerd. Alle kinderen kregen een speciale opdracht: neem een
schat mee, iets wat je mooi vindt of iets wat je heel bijzonder vindt. Het
resultaat was dat alle kinderen een handje vol stenen verzamelden.
Op excursie naar de Waaien langs de Eem
De pas opgerichte Vereniging Eemland 300 gaat regelmatig excursies
organiseren. We nemen dan met natuurgidsen een kijkje op bijzondere
plekken in de polders langs de Eem. We starten deze excursieserie in
Eemnes, bij de Waaien langs de Eem.
De provincie Utrecht heeft de dijkdoorbraakkolken langs de Zuiderzeedijk
en langs de Eemdijk ruim tien jaar geleden een bijzondere status gegeven:
het zijn aardkundige monumenten.
Daarom geven natuurgidsen van het IVN op deze plek een geoparkexcursie, op vrijdagavond 21 juni 2019, van
19.30-21.30 uur. De excursie wordt begeleid door de natuurgidsen Nelleke Bary uit Eemnes en Kees de Heer uit
Amersfoort. Deelname is gratis.
Je kunt je aanmelden via email: geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Eemnes 21/6, aantal personen, naam en
telefoonnummer’. Je krijgt dan een mailing over het verzamelpunt.
Cursus Rivieren- en Weteringengebied
De IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn heeft in het verleden diverse
cursussen verzorgd over het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug. Deze
keer komt het andere deel van ons gebied aan bod. Deze nieuwe cursus
gaat over het water op en in de Utrechtse Heuvelrug. De algemene
aspecten over water zullen aan bod komen, maar ook de veranderingen
van rivierlopen, zoals de Nederrijn en de Kromme Rijn. We vertellen over
het ontstaan van het ontginningslandschap en over het karakteristieke
kampenlandschap met zijn weteringen. De flora en fauna van dit gebied
zullen eveneens aan bod komen, evenals de ontwikkelingen rond het
project ‘Ruimte voor de rivier’. Kortom, we krijgen een nieuwe kijk op onze
mooie natuur.
De cursus wordt gehouden op woensdagavond 11 september 2019 om 20.00 uur in het Walkart centrum aan de
Kerkweg 19-23 te Zeist. Op zaterdag 14 september 2019 gaan we op excursie. We starten om 9.00 uur vanaf de
parkeerplaats aan de Zinzendorflaan te Zeist. Nadere bijzonderheden hierover krijgt op de cursusavond.
De kosten voor de cursus bedragen voor IVN- en KNNV-leden € 7,50; voor niet-leden is het € 10,00.
U kunt zich voor deze cursus opgeven bij Leendert van der Velden per mail: leendertvandervelden46@gmail.com.
De inschrijving is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van IVN Heuvelrug en
Kromme Rijn: NL65INGB0001572287 onder vermelding van ‘cursus rivieren’.

Commissie Gebiedsbepaling Geopark
Met het oog op de voorziene samenwerking van de burgerinitiatieven Geopark Gooi & Vecht en Geopark Heuvelrug
hebben de besturen van beide stichtingen gezamenlijk besloten een commissie van deskundigen te vragen hen te
adviseren over het toekomstige gebied.
Deze Commissie Gebiedsbepaling Geopark gaat op basis van het vorig jaar verschenen advies van het Nationaal
Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) en de eisen die Unesco stelt aan een Geopark, aangeven wat het meest
kansrijke gebied is voor een aanvraag voor de kwalificatie Geopark. De verwachting is dat de commissie voor 1
november met haar advies komt, waarna de besturen zullen besluiten hoe verder. Wordt vervolgd.
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.

