Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht
14-09-2022

Partners en Sympathisanten
14-08-2018/1

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei
Het RBT H&V is de centrale marketing- en promotieorganisatie voor het
gebied, en is hiermee de spil in een actief toeristisch-recreatief netwerk. RBT
Heuvelrug & Vallei werkt voor de gemeentes Baarn, Renswoude, Rhenen,
Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.
09-10-2018/2

Staatsbosbeheer Utrecht
In de provincie Utrecht beheert Staatsbosbeheer bossen, polders, uiterwaarden, forten,
linies, landgoederen, speelnatuur en stadsnatuur. Ten noorden van de stad Utrecht vormen
de natuurgebieden van Staatsbosbeheer een bont mozaïek van land en water in de
Vechtstreek.
28-10-2018/3

STICHTING NATIONAAL LANDSCHAPSKUNDIG MUSEUM
EN DOCUMENTATIECENTRUM “TELLURIS”

08-11-2018/4

Biologische Tuinderij Eyckenstein
Op de prachtige historische moestuin van Landgoed Eyckenstein bij Maartensdijk is
Luuk Schouten begin 2006 gestart als biologisch tuinder. Op 0,7 hectare teelt en
verkoopt hij met Jasper Rijsdijk een grote diversiteit aan groenten.
21-11-2018/5

Stichting Beter Zeist
De stichting spant zich in om Zeist aantrekkelijk te houden. Dat gebeurt onder meer door
het meedenken over plannen, inspreken bij de gemeenteraad, het doen van voorstellen
over alternatieven en het helpen bij procedures. Denk aan het bouwbeleid, het behoud van
groen, het winkelcentrum, het voorkomen van statusprojecten, de gemeentefinanciën, de
inrichting van braakliggende terreinen, het vroegtijdig informeren over plannen etc. In dit
verband ondersteunt de stichting buurtgroepen en -organisaties.
27-11-2018/6

Welkom bij de IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn. Wij
organiseren in dit gevarieerde gebied allerlei activiteiten voor jong en
oud. Op die manier willen we mensen actief betrekken bij de natuur.
21-01-2019/7

Kasteel Kerckebosch kent een rijke geschiedenis en heeft daar tot op
de dag van vandaag zijn intieme, authentieke uitstraling aan te danken.
Maar met een prachtig pand op een unieke locatie ben je er nog niet, het
zijn uiteindelijk de kasteelheren en kasteeldames die het verschil maken!
04-02-2019/8

de Watertoren van Werkhoven , een gemeentelijk monument.

07-02-2019/9

Het bakhuis van Klein Groenbergen naast ons woonhuis, gebouwd in 1894,
is verbouwd tot twee comfortabele en stijlvol ingerichte 2-persoons
gastenkamers. De 100 jaar oude gebinten zijn hersteld en staan in het zicht.
Een aangenaam binnenklimaat is gecreëerd door gebruik van leem op de wanden, comfortabele
vloerverwarming en airco.

26-02-2019/10

De Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ is in april 1967 opgericht als
werkgroep van de Historische Kring “Tussen Rijn en Lek”. De groep amateurarcheologen houdt
zich bezig met archeologie in Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ‘t Waal, en het Kromme
Rijngebied in het algemeen.
28-03-2019/11

Aan de rand van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ligt
Bezoekerscentrum De Boswerf, een prachtige, groene oase
middenin het Zeisterbos. Kinderen kunnen zich uitleven in het
natuurspeelbos, het klim- en klauterbos en op het klimtoestel. Daarnaast
verzorgen wij diverse soorten kinderfeestjes.
28-03-2019/12

In elke provincie is een provinciaal Landschap actief met aankoop, beheer en ontwikkeling
van natuurgebieden. Van de twaalf provinciale Landschappen is Utrechts Landschap
in 1927 als eerste opgericht. Utrechts Landschap streeft naar een robuust en divers
Utrechts netwerk van natuur en erfgoed. Met steun van de Utrechtse samenleving en door
expert te zijn in onze netwerken.
28-03-2019/13

Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in
Nederland. We maken ons sterk voor de natuur die nog over is. En voor
de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de
gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij
het Nederland van nu.
28-03-2019/14

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) werkt aan een
mooie en duurzame provincie Utrecht: een provincie met een mooi
landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Een provincie waar we
duurzaam wonen en werken, zodat de bewoners van Utrecht en ook
mensen later en elders van een gezonde leefomgeving kunnen genieten.
24-04-2019/15

Landschap Erfgoed Utrecht
We verbinden mensen die méér willen dan alleen ergens wonen, met de
natuur en geschiedenis van hun leefomgeving. Beleidsmakers die willen
bouwen op wat er leeft in de maatschappij, met relevante
burgerinitiatieven. Organisaties die niet langer langs elkaar heen willen
werken maar hun doelen en belangen willen verbinden.
28-05-2019/16

vakantiepark De Krakeling
Kom kamperen bij vakantiepark De Krakeling in Zeist midden in het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Geniet van alle rust, een fantastische
sfeer en de bosrijke omgeving.
05-06-2019/17

IVN Regio Noord Holland en Utrecht
IVN Noord-Holland werkt met ruim 1.700 betrokken IVN-vrijwilligers en
IVN Utrecht werkt met 1.300 betrokken IVN-vrijwilligers
aan een duurzame samenleving. We laten jong en oud de natuur beleven:
in de achtertuin en in natuurgebieden.
02-07-2019/18

Stadsmuseum Rhenen
In het Oude Raadhuis – het mooiste monument van de stad – ontdekt u
Rhenen als stad van schatten, strijd en schoonheid. Een plaats die ook
verbonden is met grote historische gebeurtenissen en (inter)nationale
netwerken.
04-07-2019/19

Stichting Vrienden behoud Lijsterengh
Ons is er alles aangelegen om op de Lijsterengh een nieuw pachtcontract voor de
akker met een agrariër af te sluiten en zeker geen bestemmingswijziging te
initiëren.

21-08-2019/20

Landgoed Eyckenstein
Eyckenstein is een prachtig landgoed op de Utrechtse Heuvelrug, met bossen,
landbouwgronden en zichtlanen, veel boeiende natuur. Van het zuiden naar het
noorden beleef je een geleidelijke overgang van een cultuurlandschap naar een
natuurlandschap.
26-08-2019/21

Geheugen van Zeist
de gezamelijke erfgoedpartners van Zeist en omstreken.

23-09-2019/22

Gemeente Zeist
Naast de hoofdplaats Zeist telt de gemeente vier dorpen: Austerlitz, Bosch en Duin,
Den Dolder en Huis ter Heide. Vanwege het kasteel Slot Zeist wordt Zeist wel
Slotstad genoemd.
23-09-2019/23

Gemeente Rhenen
Rhenen werkt met de gemeenten Veenendaal, Wageningen, Ede, Barneveld,
Nijkerk, Scherpenzeel en Renswoude samen in het regionaal
samenwerkingsverband Regio Foodvalley.
14-10-2019/24

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden regelt het lokale en regionale
waterbeheer in Midden-Nederland. Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel
van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Wij zijn er voor veilige
dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten.
29-11-2019/25

IVN Vecht en Plassengebied
Vecht en Plassen is een prachtig gebied met polders, maar ook de stadse natuur
van Utrecht.
09-12-2019/26

IVN De Bilt e.o.
IVN De Bilt e.o. bestaat sinds 1968. We willen mensen kennis laten maken met de
natuur en het milieu in de eigen leefomgeving.
21-12-2019/27

Vechtstreekmuseum
Het museum richt zich op de cultuur, geschiedenis en kunst van de hele
Vechtstreek. Met name de vaste collectie besteedt veel aandacht aan de
historische gebouwen en theekoepels, met een speciale kamer voor de familie
Huydecoper, die de oorspronkelijke buitenplaats heeft gebouwd.
23-12-2019/28

IVN Amersfoort
IVN Amersfoort is sinds 1976 actief in het gebied Amersfoort, Hoevelaken,
Leusden, Woudenberg en Scherpenzeel. Kies één van de activiteiten van IVN
Amersfoort en beleef de natuur.
01-04-2020/29

RAAP
RAAP is het grootste onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau voor
archeologie, cultuurhistorie en erfgoed in Nederland. Wij adviseren overheden,
bedrijven en particulieren in heel Nederland en België.
03-04-2020/30

CommunicatieCheck.nu
Waar ik voor sta:
snel en professioneel hulp bieden bij jouw communicatie uitdagingen.

03-04-2020/31

Studio Herder
Creatieve oplossingen voor on- & offline projecten,
voor wie zich visueel en strategisch wil vernieuwen
23-06-2020/32

Goois Natuurreservaat
Voor de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van
de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als
natuurreservaat te behouden,en aan het publiek het genot van dat natuurschoon te
verzekeren.
24-06-2020/33

Omgevingseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek
Omgevingseducatie laat kinderen hun eigen omgeving ontdekken door middel van
lesmateriaal, buitenactiviteiten en excursies. Door samen te werken met
organisaties op het gebied van natuur, duurzaamheid en erfgoed bieden we een
breed aanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs
05-08-2020/34

Geologisch Museum Hofland
Geologisch Museum Hofland geeft zijn bezoekers inzicht in de samenstelling, bouw
en geschiedenis van de aarde. Er is aandacht voor geologie, mineralen en
regionale prehistorie.
26-08-2020/35

Vrienden van het Gooi
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het Gooi een prachtig stukje Nederland
blijft. Dat vraagt bewustwording, en daar zet de Vereniging Vrienden van het Gooi
(VVG) zich al tientallen jaren voor in.
26-09-2020/36

Landgoed het Kombos
Het Kombos is een uniek stukje oud landgoed met een grote afwisseling van bos en
open landschap. Het gaat om kleine percelen bestaande uit gemengd naaldbos,
loofbos, en de natuurlijke (schraal)graslanden. Daarnaast is het Kombos rijk aan
kwelwater, en dit is gunstig voor bijzondere plant- en diersoorten.
27-09-2020/37

Landgoed het Blauwe Huis
De vroegste vermelding van het oude Blauwe Huis dateert van 1753.
Deze boerderij is in 1849/1850 gebouwd ter vervanging van een omstreeks diezelfde
tijd gesloopt huis met dezelfde naam.
06-10-2020/38

IVN Eemland
IVN Eemland organiseert vele activiteiten voor jong en oud in Soest, Soesterberg,
Baarn en Eemnes en Bunschoten, zoals wandelingen met natuurgidsen en
cursussen voor iedereen met interesse in de natuur.
02-11-2020/39

Kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen is een prachtig ‘Huys’ uit de zeventiende eeuw. Het Huys, de
tuin en inventaris vormen een eenheid die in Nederland niet veel voorkomt. Kasteel
Amerongen heeft een rijke familiegeschiedenis van 700 jaar. Het kasteel is omringd
door historische tuinen en ligt aan de voet van het pittoreske dorp Amerongen.
27-12-2020/40

Stichting voor Geowetenschappelijk Onderzoek “Georeizen”
De stichting Georeizen organiseert reizen onder begeleiding van een professioneel
geoloog. Georeizen is een ideële stichting die de geologie propageert en
populariseert door middel van excursies en geologie ook in de context wil laten zien. Er is ook altijd veel
aandacht voor interactie tussen geologie en andere vakgebieden zoals flora en cultuur.
30-12-2020/41

Heuvelrug in Goede Banen
Bewoners van gemeente Utrechtse Heuvelrug werken aan versterking van het
landschap en vermindering van de verkeersdruk: ontsnipperen, verluwing van het
verkeer, verlaging van maximumsnelheden.

05-05-2021/42

Landgoed Schotbos
Direct aan de noordzijde van de kern Maarsbergen ligt ‘het Schotbos’ met
veel nog goed zichtbare historische kenmerken, zoals de ‘steilrand’, ook wel
‘de Haar’ genoemd. Water speelt hier al eeuwen een cruciale rol, met de
kwel vanuit de Heuvelrug en waterlopen zoals de Wetering, Grift en Heijgraeff. De particuliere eigenaren
zetten zich in voor biodiversiteit en behoud van historisch erfgoed.
21-05-2021/43

IVN Gooi e.o.
In het Gooi werken we veel samen met de terreinbeheerders Goois
Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Veel van onze
gidsen begeleiden natuuractiviteiten in hun terreinen. Daarnaast zijn onze
gidsen actief in het onderhoud van de natuur, b.v. op de Hoorneboegse
Heide.
21-05-2021/44

Gemeente Wijk bij Duurstede
De gemeente omvat de stad Wijk bij Duurstede en de dorpen Cothen en
Langbroek. Wijk bij Duurstede ligt aan de splitsing van de Nederrijn en de
Lek. De stad heeft een lange geschiedenis. Van bloeiende handelsstad, Dorestad, tot bisschopsstad en van
vestingstad tot forensenstad. De dorpen Cothen en Langbroek kenmerken zich door fruitboomgaarden,
uitgestrekte natuur, de Kromme Rijn, kastelen en landgoederen.
01-06-2021/45

Vrienden van Soester Eng
De Stichting Vrienden Soester Eng is in 2007 opgericht en wil voorkomen dat
de Eng in de loop van de tijd wordt aangetast via een reeks ogenschijnlijk
kleine stapjes. Liefde voor de Eng is het allerbeste beschermingsmiddel.
Daar zet de stichting zich voor in.
15-06-2021/46

Vereniging Vrij Polderland (VVP)
De VVP wil het unieke eeuwenoude landschap van de zuidelijke Eempolder
behouden en versterken voor natuur, biologische veehouderij, circulaire
landbouw en kleinschalige recreatievoorzieningen.
08-07-2021/47

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
De gemeente omvat de dorpen Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg,
Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg.
Wij willen een gemeente zijn waar mensen met plezier wonen, werken en
recreëren. Nu én straks. Een leidende positie innemen in duurzame ontwikkelingen. De richting bepalen en
projecten vormgeven doen we zoveel mogelijk samen met inwoners, bedrijven en organisaties.
14-07-2021/48

Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland
Op 4 april 2003 is de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland opgericht. De stichting
heeft tot doel de belangen van de aardkundige waarden in het algemeen en van het
Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" te Maarn in het bijzonder te behartigen.
24-07-2021/49

Wandelen Werkt
Als je wandelt ga je vooruit. Dat lijkt een open deur, maar je bent in
beweging. En beweging zorgt ervoor dat er allemaal fijne stofjes vrijkomen
en de energie gaat stromen. Wandelen brengt balans. Je praat
gemakkelijker, voelt je beter en er komt ruimte voor creativiteit en nieuwe
ideeën.
02-08-202/50

Maarn Maarsbergen Natuurlijk
De vereniging 'Maarn-Maarsbergen Natuurlijk' stelt zich ten doel te streven naar behoud dan
wel herstel van de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving van Maarn en Maarsbergen en
het scheppen van voorwaarden voor een zo natuurlijk mogelijke samenhang van/tussen de
bebouwde kommen van Maarn en Maarsbergen en met het omliggende landelijke gebied.

30-08-2021/51

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
We leven in een mooi gebied met veel water. Hier willen we graag van blijven
genieten. Daarom beschermt het waterschap u tegen overstromingen en
zorgen we voor precies genoeg water voor iedereen.
30-08-2021/52

Waterschap Vallei en Veluwe
Schoon water is van belang voor de gezondheid van mens en natuur. Op
onze rioolwaterzuiveringen maken we het rioolwater schoon voordat het weer
terug de natuur ingaat. We werken aan een goede waterkwaliteit van het
oppervlaktewater.
20-09-2021/53

Museum Soest
Het 'Museum Soest' is ondergebracht in de Stichting Oud Soest. Naast de stichting Oud
Soest kennen we ook nog de vrienden van het museum. Ook biedt het museum
huisvesting aan de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Het gebouw waarin de
organisaties gehuisvest zijn is overigens een gebouw met een grote historische waarde.
Het museum staat borg voor het behouden en levendig houden van het culturele erfgoed
van Soest en Soesterberg.
27-09-2021/54

Buitenplaats de Hoorneboeg
Op De Hoorneboeg, midden in het bos aan de rand van de Hilversumse Hei,
voelt de gewone wereld mijlenver weg. Samen met jou maken we de wereld
graag weer een stuk mooier door mensen te verbinden met zichzelf, met
anderen en met de natuur.
19-10-2021/55

Forteiland Pampus
Wist je dat Pampus een van de eerste door mensen handen gemaakte eilanden ter
wereld is! Gebouwd op bijna 4000 palen? Het werd aan het einde van de 19e eeuw
aangelegd als sluitsteen van De Stelling van Amsterdam. Deze verdedigingslinie
moest de hoofdstad Amsterdam beschermen tegen een vijandelijke aanval.
25-11-2021/56

Gemeente Baarn
Baarn ligt in het midden van Nederland aan de Utrechtse zijde van de grens
van de provincies Utrecht en Noord-Holland, aan een van de weinige rivieren
die van bron tot monding op Nederlands gebied liggen, de Eem. Al vanaf
8000 tot 4500 v.Chr. heeft de mens zich in de omgeving van de rivier opgehouden.
25-11-2021/57

Gemeente Soest
Soest is in de 11de eeuw ontstaan als kleine boerennederzetting op een deel
van de stuwwal, waardoor het mooi beschermd was tegen wateroverlast van
de Eem. De afwisseling tussen ‘hoog en droog’ en ‘laag en nat’ maakt het
landschap bijzonder. Dat geldt niet alleen voor het overgangsgebied naar de
Eem, maar zeker ook voor het, van oorsprong, natte gebied van het Soesterveen. Dit is het laatste restant
hoogveen in de provincie Utrecht.
17-01-2022/58

Stichting Wegh der Weegen
De huidige N237 tussen Amersfoort en Utrecht is halverwege de 17e eeuw
aangelegd volgens een ontwerp van de Amersfoortse bouwmeester Jacob
van Campen. De weg werd indertijd omschreven als ‘de Wegh der Weegen’.
De Stichting Wegh der Weegen is opgericht op 21 januari 2013. Doelstelling van de stichting is ‘het (doen)
vergroten van de bekendheid en de beleving van de cultuurhistorische aspecten en andere waarden van de
‘Wegh der Weegen’.
25-01-2022/59

Stichting Behoud het Weteringgebied
De Stichting Behoud het Weteringgebied heeft als doel het leef- en
woongebied in de Langbroekerwetering te beschermen en behouden. Dit
doet zij door, i.s.m. met deskundigen, een visieplan te ontwikkelen waarmee
bewoners en belanghebbenden op de lange termijn dit unieke stuk van
Nederland kunnen beschermen.

28-01-2022/60

Nederlandse Kastelen Stichting
Wij zetten ons in voor de bescherming van kastelen en buitenplaatsen,
historische interieurs en het omliggende historische groen. Het gaat ons
daarbij om een bestendige toekomst van kastelen en buitenplaatsen, als
levend onderdeel van onze veranderende samenleving.
09-02-2022/61

Muiderslot
Niet ver van Amsterdam ligt al ruim 700 jaar het Muiderslot, omringd door
water en kasteeltuinen. Het is een van de oudste én best bewaarde kastelen
van Nederland.Een plek vol verhalen. En een levendige plek waar veel
bezoekers komen genieten.
26-05-2022/62

Stichting Cuneragilde Rhenen
Het Cuneragilde wil de cultuurhistorie van Rhenen onder brede aandacht brengen.
Wij verzorgen rondleidingen en de openstelling van de Cunerakerk.
23-08-2022/63

Gebiedsraad Kwintelooijen
De raad, bestaande uit natuurlijke personen, zijnde vertegenwoordigers van
organisaties of belanghebbenden die worden geacht de belangen van het
gebruik en beheer van recreatieterrein Kwintelooijen te behartigen. De taak
van de Gebiedsraad bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren aan
de colleges over beleid, beheer en uitvoering.
13-09-2022/64

Landgoed Zonnestraal
De longen van Hilversum? Die worden gevormd door rijksmonument
Zonnestraal met haar landgoed van 120 hectare bos en heidegebied tussen
Hilversum en Loosdrecht. Het complex is pionierswerk uit de periode van het Nieuwe Bouwen en werd
gerealiseerd tussen het bos en de heide. Voor de gemeente Hilversum is dit rijksmonument tegenwoordig
trots erfgoed. Nu is het complex een bruisend bedrijventerrein, met vergaderruimtes en ruimte voor de ideale
heidedag.

