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ontwikkelingen om te komen tot één Nationaal Park Heuvelrug

Onderweg naar Nationaal Park Heuvelrug
We werken met veel partijen vol enthousiasme aan de uitbreiding van
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug naar 1 groot Nationaal Park van Gooimeer
tot Grebbeberg. Jij bent hierbij betrokken (bijvoorbeeld omdat je bewoner of
ondernemer bent in de regio of werkt in of voor het nationaal park), vandaar dat
je deze informatie ontvangt.
De betrokken partijen (provincies, gemeenten, terreinbeherende organisaties,
landgoedeigenaren, etc) werken in 4 verschillende clusters aan de
randvoorwaarden om het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug uit te kunnen
breiden. In deze eerste nieuwsbrief lees je de stand van zaken.
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Wie stuurt?
Er is een onderzoek gestart
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sturingsmodellen voor het
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alle partijen meerwaarde
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een efficiënte manier
gezamenlijk beheer en
toezicht te organiseren. Nog
voor de zomer hebben we een
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voor het sturingsmodel van
het nieuwe Nationaal Park en
werken we toe naar enkele
scenario's.
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Nieuwe bebording
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug verwelkomt bezoekers met 27 nieuwe welkomstborden aan de
randen van het park. Deze zijn 19 en 20 april geplaatst langs de invalswegen. Met het plaatsen van de
nieuwe borden wordt gewerkt aan de zichtbaarheid en vindbaarheid van het Nationaal Park.

Cursus 'Gastheer van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug'
Het IVN organiseert op 2 mei a.s. samen met het Nationaal Park en het Regionaal Bureau voor Toerisme
een mini-cursus 'Gastheer van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug'. Dit is een verkorte cursus van
één dag waarbij medewerkers in de toeristische sector meer leren over de omgeving. Meer informatie.

#Leestips
Het Nationaal Park is regelmatig in het nieuws... De leukste artikelen lees je hier:
De hipsterboswachter van Utrecht: Tim Hoogenbosch - AD
100 miljoen nodig voor nationale parken - Trouw
Interview met Janine Caalders 'Groen is het goud van de Heuvelrug' - De Kaap
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