Geopark Heuvelrug
in ontwikkeling

Van de voorzitter
We blijven stappen zetten en het draagvlak groeit gestaag door. Zo hebben we sinds de
vorige nieuwsbrief er weer 3 belangrijke nieuwe Partners bij: Landgoed Eyckenstein,
gemeente Zeist en gemeente Rhenen.
Ook goed nieuws voor wat betreft de projecten, we gaan, mede dankzij de daarvoor
benodigde financiële bijdragen van KIEM (een samenwerking van het Elise Mathilde Fonds,
het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht) en het Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht, het project “Geopark; De Bilt en Stichtse Vecht” realiseren. Er zal ondermeer
een Ontdekkaart en een Boekje samengesteld worden met het verhaal van dit bijzondere
gebied; over het ontstaan, de ondergrond, natuur en cultuurhistorie en de betekenis en
invloed van het water en de mens.
En we hopen dat we ook voor het project “Geopark; Rhenen” de benodigde middelen binnenkort bij elkaar krijgen;
bijdrages altijd welkom!
Onder leiding van Kees de Heer/IVN staan er weer 2 leerzame en leuke geo-excursies op de agenda: het Baarnse
bos en de Koerheuvel in Rhenen.
Tenslotte presenteren wij u, dankbaar en trots, alweer ons 3e introductiefilmpje, van Marcel Creemers. Dit keer
over Aardkundig Monument het Zwerfsteneneiland.
In de volgende nieuwsbrief verwachten wij u te kunnen informeren over het advies dat de onafhankelijke
“Commissie van deskundigen” momenteel voor het nieuwe Geopark aan het voorbereiden is.
Hartelijke groeten,
Marc Hofstra

Film(s) van de maand
Marcel Creemers
Het derde Aardkundig Monument heeft een introductiefilmpje gekregen, Zwerfsteneneiland.
Filmpje kijken? Klik op het linker plaatje.

Geo-excursies
06-10-2019
Utrechtse Natuurdagen
Op zondag 6 oktober organiseert Utrechts Landschap het evenement de Utrechtse Natuurdagen. Het thema is
natuurkwaliteit waarbij zaken als de biodiversiteit ruim aan bod komen.
Het terrein, de tabaksschuur bij Amerongen, is geopend voor jong en oud en iedereen die graag wil leren van en in
de natuur.Gedurende een wandeling van ongeveer 2 uur laten twee gidsen van het IVN Heuvelrug en Kromme Rijn
(Moniek Löffler en Leendert van der Velden) u beleven hoe de Utrechtse Heuvelrug zich door de eeuwen heen
heeft ontwikkeld. We laten u kennis maken met aardkundige fenomenen zoals stuwwallen, sneeuwsmeltwaterdalen
en bodems. Ook de cultuurhistorie komt aan bod, want de rol van de mens was medebepalend voor de
ontwikkeling van het landschap. We hopen dat u dankzij deze wandeling nog meer gaat begrijpen van dit unieke
gebied van het Utrechts Landschap en er daardoor nog meer van kunt genieten! zie verder …

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

Geo-excursies
Kees de Heer
Beleefweek op de Heuvelrug
Het IVN organiseert in de Herfstvakantie twee nieuwe geoparkexcursies, vanwege de
‘Beleefweek’ op de Heuvelrug. Voor het complete programma, zie www.opdeheuvelrug.nl
Geoparkexcursie in het Baarnse bos
IVN-gids Kees de Heer geeft op maandagmiddag
21 oktober een excursie door het Baarnse bos dat ooit
onderdeel was van paleis Soestdijk. De helft van de verhalen gaat over de
natuur, de andere helft over cultuur. Paddenstoelen, reliëfverschillen,
tuinstijlen en vijverpartijen, alles komt aan bod.
Tijd: maandag 21 oktober 2019, 14.00-16.00 uur. Deelname is gratis. Je
kunt je aanmelden via email: geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Baarn
21/10, aantal personen, naam en telefoonnummer’.
Je krijgt dan een mailing over het verzamelpunt.

Het Baarnse bos hoorde ooit bij paleis Soestdijk.
Geoparkexcursie op de Koerheuvel bij Rhenen
IVN-gids Kees de Heer geeft op dinsdagmiddag 22 oktober een excursie
bij de Koerheuvel, iets ten westen van Rhenen. De geschiedenis van
landgoed Den Tangh, erosiedalletjes, paddenstoelen, archeologische
waarden, middeleeuwse landbouw en loopgraven van de Grebbelinie,
alles komt aan bod.
Tijd: dinsdag 22 oktober 2019, 14.00-16.00 uur. Deelname is gratis. Je
kunt je aanmelden via email: geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Rhenen
22/10, aantal personen, naam en telefoonnummer’. Je krijgt dan een
mailing over het verzamelpunt.

De Koerheuvel in Rhenen

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:

Landgoed Eyckenstein

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

