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van Toezicht
Carla Dik-Faber is per 22 april lid van de RvT van Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug
Met ingang van 22 april is Carla Dik-Faber toegetreden tot de Raad van Toezicht van Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug. Tot voor kort was zij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, in 2017 zelfs gekozen
tot groenste Kamerlid. Al 25 jaar woont ze in Veenendaal, in een woning vlakbij het Nationaal Park. Ze
heeft veel zin in deze prachtige nieuwe uitdaging voor een gebied dat ze een warm hart toedraagt.

Lees verder

Alles voor Jouw Heuvelrugtuin: nu bij deze tuincentra!
11 Tuincentra verkopen een vaste planten assortiment voor Jouw Heuvelrugtuin
Vanaf vandaag – Nationale Zaaidag – doen 11 Tuincentra op en om Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
mee met de campagne Jouw Heuvelrugtuin. Nationale Zaaidag is de dag waarop Nederland massaal
bloemen zaait voor bijen en andere bestuivende diersoorten. Speciaal voor Jouw Heuvelrugtuinen heeft
Kwekerij Griffioen Wassenaar in samenwerking met de wilde bloemenzaden leverancier Cruydt Hoeck,
een assortiment wilde en inheemse vaste planten ontwikkeld: een heus Heuvelrugplanten assortiment! In
totaal heb je de keuze uit ruim dertig verschillende soorten planten. Kijk op de website voor de
deelnemende tuincentra.

Bekijk de verkooppunten
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Meer nieuws vanuit de Heuvelrugtuinen
Heuvelrug(voorbeeld)tuinen geopend in Maarn, Zeist en Veenendaal en 5e
bewonersavond over inheemse planten
In de deelnemende gemeenten van het project Heuvelrugtuinen, worden voorbeeldtuinen aangelegd.
Deze voorbeeldtuinen zijn toegankelijk voor publiek en stimuleren en inspireren bewoners om van hun
eigen tuin een stukje Nationaal Park te maken. Onlangs zijn er tuinen geopend aan de zuidwestelijke rand
van Veenendaal, bij De Eekhoeve. Maar ook is er een voorbeeldtuin midden in Maarn, verscholen tussen
basisschool De Meent en De Twee Marken. Het hoofdkantoor van PGGM in Zeist heeft ook haar eigen
voorbeeldtuin en is er heel recent een Heuvelrug(voorbeeld)tuin geopend aan de ter Braaklaan in Zeist.

Meer informatie

https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/april-2021
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Heuvelrugalliantie bruist van de goede initiatieven
Op 12 april kwamen de initiatieven online samen
De Heuvelrugalliantie bestaat uit een divers gezelschap van initiatieven die zich op en om het Nationaal
Park inzetten voor natuur, landschap en erfgoed. Op 12 april organiseerden we vanuit het Nationaal Park
een online bijeenkomst, waarbij de initiatieven elkaar konden ontmoeten. Van opruimacties tijdens
sportieve wandelevenementen tot het bewaken van kostbaar erfgoed, zoals de Wegh der Weegen, de
historische weg, ontworpen in 1647 door architect Jacob van Campen. Er ontstonden mooie
kruisbestuivingen.

Lees verder

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug deelt haar groen met
Zusterpark Rotsoord
Bomenprocessie op Nationale Zaaidag
Buurtvergroeners uit Rotsoord vragen aandacht voor meer groen in de stad Utrecht. In aanloop naar 22
april – Nationale Zaaidag – kwamen ze in actie. Zij fietsten bomen en planten uit Austerlitz naar Rotsoord.
Met een ludieke Bomenprocessie fietsen ze letterlijk groen uit het Park de stad in. Hiermee markeren ze
het belang van groen in de stad en de groene verbindingen tussen stad en het Nationaal Park
daaromheen.

Lees verder
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Beleef Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op je schoolplein
Buitenlesdag 2021
Op 13 april beleefden 155 leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 van De Kameleon in Doorn, De Hoeksteen
in Leersum en de Merseberch in Maarsbergen een unieke buitenles over het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug. Buitenles is bij uitstek een mooie gelegenheid om op een vernieuwende manier je eigen
omgeving te leren kennen. Daarom hebben NatuurWijs, Bezoekerscentrum de Boswerf en IVN
Natuureducatie in opdracht van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de buitenles ‘Het Verhaal van de
Utrechtse Heuvelrug’ ontwikkeld.

Lees verder

Dassen kunnen dankzij tunnel veilig de Traayweg oversteken
https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/april-2021
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Gemeente UTrechtse Heuvelrug, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Utrechts
Landschap en MTB UTrechtse Heuvelrug realiseren dassentunnel aan de Traayweg
in Driebergen
In 2018 zijn er op de Traayweg tussen Driebergen en Austerlitz twee dassen dood gereden. Om meer
slachtoffers te voorkomen is er dankzij financiële steun van de mountainbikers van MTB Utrechtse
Heuvelrug in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
en Utrechts Landschap een dassentunnel aangelegd.

Lees verder

Zorgen om rust in kraamkamer natuur
Vooral in het voorjaar is de kraamkamer van Moeder Natuur kwetsbaar
De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Dit jaar is dat voor boswachters reden tot zorg. Want de
grote drukte die we in natuurgebieden constateren sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen voor
problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van Goois Natuurreservaat,
LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met
kwetsbare dieren in natuurgebieden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug sluit zich hierbij aan. “Het is
mooi dat veel mensen de natuur opnieuw ontdekt hebben maar bezoekers moeten zich wel realiseren dat
ze te gast zijn in de natuurgebieden. Het is ‘het thuis’ van de planten en dieren. Vooral in het voorjaar is
de kraamkamer van Moeder Natuur kwetsbaar,” zegt boswachter Corien Koreman.

Lees verder
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Toeristisch seizoen Heuvelrug start met lentecampagne
Start van campagne Lente op de Heuvelrug met aandacht voor de natuur
Op donderdag 25 maart jl. werd het toeristisch seizoen op de Utrechtse Heuvelrug geopend tijdens een
online bijeenkomst van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei. Dit markeerde ook de
start van de campagne Lente op de Heuvelrug. In samenwerking met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
wordt er in de campagne ook aandacht geschonken aan natuureducatie. Er is een speciale webpagina
ingericht waarop informatie te vinden is over o.a. het broedseizoen, hoe je zo min mogelijk invloed hebt op
de natuurrijke omgeving en je vindt er tips om een duurzaam bezoek te plannen.

Lees verder

Herbruikbare bekers in strijd tegen zwerfafval tegen te gaan
https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/april-2021
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Pilot op Helenaheuvel om zwerfafval tegen te gaan
Bezoekers van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug kregen de koffie op Goede Vrijdag geserveerd in
een herbruikbare beker. Chalet Helenaheuvel doet mee aan een pilot van Mission Reuse in
samenwerking met Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, Natuurmonumenten, GoedVolk en BillieCup.
De afgelopen maanden zagen natuurbeheerders de hoeveelheid zwerfafval toenemen. Bezoekers van
natuurgebieden, die een coffee-to-go halen zorgden voor meer zwerfafval. Totaal belanden er in
Nederland per jaar zo’n 3 miljard wegwerpbekers bij het afval. Met deze pilot wordt getest hoe
horecagelegenheden wegwerpbekers kunnen vervangen door herbruikbare bekers.

Lees verder

Meer bezoekers en meer steun in 2020 voor Utrechts
Landschap
Publieksverslag Utrechts Landschap 2020
Meer mensen dan ooit genoten het afgelopen jaar van de natuurgebieden van Utrechts Landschap. Velen
hebben hun waardering omgezet in financiële steun aan Utrechts Landschap. Het aantal donateurs
(Beschermers) liet een ongekend hoge stijging zien, naar 29.686 Beschermers eind 2020.

Lees verder
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Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug: 'Reddingsplan voor
Utrechtse Heuvelrug net op tijd'
Een interview met directeur-rentmeester Saskia van Dockum (bron: Vitens)
De Utrechtse Heuvelrug kampt al jaren met verdroging én wateroverlast. Mede op initiatief van stichting
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de Blauwe Agenda opgesteld om de problemen in het
natuurgebied aan te pakken. Ook Utrechts Landschap is partner van de Blauwe Agenda. Voor directeurrentmeester Saskia van Dockum van Utrechts Landschap een kleine overwinning. “De natuur in het
gebied is flink verslechterd. De urgentie is enorm.”

Lees het gehele interview

De mooiste foto's van Instagram
Deel jouw foto op Instagram met #nputrechtseheuvelrug of tag ons en wie weet zie je jouw
foto terug in ons overzicht en in de nieuwsbrief!
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@roeliesteinmann

@timrensing
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www.np-utrechtseheuvelrug.nl
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