Geopark Heuvelrug
in ontwikkeling

Van de voorzitter
Marc Hofstra

Alweer de 3e nieuwsbrief. De ontwikkelingen staan bepaald niet stil.
Om te beginnen weer een aankondiging van de eerstvolgende leuke en interessante Geoexcursies. Daarnaast korte impressies van het Geo-ontbijt in kasteel Kerckebosch en de
uitreiking van de 1e exemplaren van de Ontdekkaart en het boekje Ken je Ondergrond over de
Kromme Rijnstreek, in de Watertoren van Werkhoven.
En we werden afgelopen periode weer 3 Partners rijker.
Tot slot een paar weetjes en een oproep voor vrijwilligers die aan dit burgerinitiatief willen
bijdragen. Veel leesplezier!

Geo-excursies
Geoparkexcursie in het Baarnse bos
IVN-natuurgids (IVN betekent Instituut Voor Natuureducatie) Kees de Heer
organiseert op zaterdag 16 februari 2019 een geoparkexcursie in het Baarnse
bos, van 10-12 uur. We verzamelen in de buurt van NS-station Baarn. Het
Baarnse bos heeft een rijke geschiedenis. Het was ooit onderdeel van het
enorm grote park van paleis Soestdijk. Staatsbosbeheer heeft allerlei
onderdelen uit dat oude park prachtig gerestaureerd. Terwijl we via eeuwenoude
lanen van de ene vijver naar de andere vijver lopen, treffen we forse
hoogteverschillen. Met de vierbrillenmethode van Leesbaar Landschap gaan we
het parklandschap verkennen en beoordelen. De seizoensvariatie,
reliëfverschillen, cultuurhistorie en patronen in het landschap, alles komt aan bod.
Je kunt je aanmelden via email: geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Baarnse bos 16/2’.

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.
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.

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.
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’.

Aanbieding Ontdekkaart en Ken je Ondergrond boekje Kromme Rijnstreek
Op 4 februari vond de feestelijke aanbieding plaats van de 1e
exemplaren van de Ontdekkaart en Boekje Kromme Rijnstreek. De
bijeenkomst vond plaats in de voormalige Watertoren in Werkhoven;
de ruimte werd beschikbaar gesteld door de huidige bewoners Cock
en Carolien Smeulders. De eerste exemplaren werden aangeboden
aan de organisaties die het project financieel hebben ondersteund: het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, vertegenwoordigd door
hoogheemraad Els Otterman, en de Rabobank Rijn en Heuvelrug,
vertegenwoordigd door directeur Migchel Dirksen. Ook twee
gemeenten in het gebied, vertegenwoordigd door twee wethouders,
ontvingen uiteraard 1e exemplaren: Erica Spil (Bunnik) en Hilde de
Groot (Houten).

De kwalificatie Geopark kan een gebied worden toegekend als het bijzonder is voor wat betreft haar ontstaan,
ondergrond, natuur en cultuurhistorie. De initiatiefnemers, en steeds meer mensen en organisaties, zijn ervan
overtuigd dat dit prachtige gebied aan die voorwaarden voldoet. De stuwwal in het midden met aan beide kanten
het bijzondere laagland vormen tezamen waterhuishoudkundig één systeem.
Met de kwalificatie van het gebied tot Geopark wordt het verhaal over het gebied boven tafel gehaald en verspreid.
Bijzondere aandacht daarbij krijgen de onderwerpen “water en de invloed van de mens”; deze waren en zijn van
grote invloed en maken het gebied extra uniek.
De spotlights staan deze keer dus op de Kromme
Rijnstreek, een prachtig en zeer afwisselend
waterrijkgebied met een lange en indrukwekkende
historie, onlosmakelijk verbonden met de Heuvelrug.
De invloed van het water en de mens in dit gebied
was en is overweldigend. Het Hoogheemraadschap
de Stichtse Rijnlanden (HDSR) realiseert met een
uitgekiend stelsel van gemalen, stuwen en sluizen
een knap staaltje waterbeheer. Het HDSR en de
Rabo spraken tijdens de bijeenkomst nogmaals hun
waardering uit voor dit burgerinitiatief.

Hoogheemraad HDSR en directeur Rabobank Rijn en Heuvelrug

en de wethouders van Bunnik en Houten

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

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-ontbijt
Vroeg in de ochtend van 1 februari trotseerde een
gezelschap van bestuurders, politici en initiatiefnemers van
het Geopark de sneeuw voor het “geo-ontbijt” in kasteel
Kerckebosch in Zeist. Het ontbijt was georganiseerd door
het burgerinitiatief in het kader van de aanstaande
verkiezingen voor de Provinciale Staten. We hebben de
politieke partijen geïnformeerd en gevraagd het Geopark in
hun programma’s en plannen op te nemen en waar mogelijk
te ondersteunen. Kasteel Kerckebosch heeft het ontbijt
verzorgd en, als partner van ons burgerinitiatief, aan ons
aangeboden.

Burgerinitiatief; dus voor, met en van U, de bewoners
Veel te doen, dus bij deze een oproep vrijwilligers voor:
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelen materialen (educatie, voorlichting, ..)
Werven van partners (particulieren, bedrijven, natuurorganisaties, ..)
Fondsenwerving (bij donoren, m.i.v. crowdfunding, ..)
Website (inhoud, ontwikkeling en beheer, ..)
Gids (routeverkenner, ..)
Penningmeester (bestuur)

stuur een email naar info@geopark-heuvelrug.nl

SITE weetjes
Piet van Driel

Aangezien het beschrijven van een Geopark een hoge mate van kennis vereist hebben wij met
twee belangrijke bronnen een publicatie-overeenkomst gesloten:
• Dr. Henk Visscher, fysisch geograaf. Voor zijn c.v., klik hier.
• Drs.Roland Blijdenstijn, Cultuurhistoricus Provincie Utrecht, schrijver van o.a. Tastbare Tijd.
Verder wordt veel informatie gegeven m.b.v. een Geografisch Informatie Systeem waar meer
dan 800 objecten m.b.v. speciale pictogrammen op de kaart zijn gezet.
Op deze kaarten staan ook wandel- en fietsroutes, terwijl deze ook zijn aangebracht in het
RouteYou systeem t.b.v. gps-tracking.
Hiernaast worden in de teksten veel links gebruikt naar andere bronnen van informatie zoals Wikipedia.

Rob’s weetjes
Rob van Oirsouw

Heel hoog, of met lekker veel water tussen jou en je vijand, zit je veiliger,
vandaar dat vroeger machtige kastelen bovenop hoge heuvels gebouwd waren
of omringd werden met een slotgracht.
Dus wat doe je als de geologie je allebei in de schoot werpt, zoals bijvoorbeeld
de Grebbeberg? Nou, je lekker verschansen dus!
Archeologisch onderzoek heeft al resten van versterkingen van 2000 vóór
Christus gevonden op de Grebbeberg, de Romeinse limes kwamen niet verder
dan tot aan de rivier, er ligt een ringwalburg van 700 na Christus en in 1745
werd begonnen met de aanleg van de Grebbelinie om Nederland beter te
kunnen verdedigen.
De geologie van de Heuvelrug beschermt ons dus al duizenden jaren, tijd voor ons om haar geologie te
beschermen!
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.

