
Het Geopark en educatie 

 

Voor het Geopark is het stimuleren van duurzaam gedrag van bewoners, 
ondernemers en recreanten een belangrijk doel. We willen graag dat iedereen 
doordrongen wordt van de samenhang tussen de kernwaarden van het Geopark – 
aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden en het water. Niet het 
verleden alleen is mooi, maar vooral ook de toekomst. Hoe gaan we om met deze 
belangrijke waarden, kunnen we ze over 10 jaar en verder nog steeds waarnemen in 
het landschap? En genieten we dan nog steeds van de diversiteit aan natuur die het 
ons biedt? En de bron van zuiver water die de heuvelrug nog steeds is, daar willen 
we zuinig mee om gaan. Niet voor niets blijven mensen hier vaak 20 tot 30 jaar 
wonen. 
 
Het Geopark in zijn samenhang bewust beleven en doen is dan ook het onderwerp 
van hetgeen we op het gebied van educatie ontwikkelen. Educatie voor scholen – 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, en ook voor recreanten, sporters en andere 
passanten. Dit doen we in samenwerking met onze Partners die al actief zijn in het 
gebied. We sluiten aan bij bestaande programma’s van bijvoorbeeld Landschap 
Erfgoed Utrecht (LEU), en denken mee over nieuw op te zetten activiteiten en hoe 
daarin het verhaal van het Geopark op te nemen (IVN Natuureducatie). 
 
Concreet zijn we in april meegegaan op excursie in het Eemlandgebied met klassen 
van de Huizermaat Scholengemeenschap (van havo tot vwo). De excursie maakte 
deel uit van het scholenprogramma van LEU en werd mede verzorgd door IVN en 
Omgevingseducatie Gooi en Vecht. Zie voor een verslag onze nieuwsbrief van mei jl. 
https://www.geopark-heuvelrug.nl/wp-content/uploads/Veldwerkexcursie-in-de-
Geosite-Eemland-1.pdf .  

Daarnaast ligt er een verzoek van het IVN om een introductie te verzorgen over het 
Geopark voor een ‘train de trainer’ cursus in verband met een nieuw op te zetten 
programma over de Utrechtse Heuvelrug voor basisscholen. Daar gaan we met 
plezier mee aan de slag. Het scherpt ons in hoe we het verhaal over de kernwaarden 
van het Geopark willen vertellen en we krijgen hopelijk goede feedback van onze 
Partners in het veld over wat zij kunnen gebruiken binnen hún programma’s. 
 
Tot slot denken we mee in een op te zetten informatievoorziening bij Kwintelooijen 
(Rhenen/Veenendaal). Daar speelt de vraag hoe het verhaal - over de verschillende 
lagen van de ondergrond met de inzet van verschillende media - bewust beleefd kan 
worden in het landschap. En we werken mee aan de inrichting van een 
expositieruimte. Bewustwording kan hier het (soms fragiele) evenwicht tussen 
sporters, recreanten en natuurbeheer versterken. Educatie in brede zin dus, en voor 
een breed publiek.  

 

Voor wie meer wil weten: willemien.fokkens@geoparkhgv.nl 

Willemien Fokkens, Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht 

Maya Heijnsbroek, Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek 
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