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ontwikkelingen om te komen tot één Nationaal Park Heuvelrug

Nieuwe fase Nationaal Park Heuvelrug
Provincies, gemeenten, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren en
ondernemers werken samen vol enthousiasme aan het ontwikkelen van één
groot Nationaal Park Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg. In deze vierde nieuwsbrief
leest u de laatste ontwikkelingen. We wensen u alvast hele fijne feestdagen!
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Samenwerking Greenrace en Nationaal Park Heuvelrug
Stichting Green Race organiseert sportieve evenementen voor een breed publiek met als motto ‘Bewegen
in en voor de natuur’. Stichting Green Race werkt zoveel mogelijk samen met lokale bedrijven en andere
partners. De initiatiefnemers zijn ondermeer bekend van de Devil’s Trail Utrechtse Heuvelrug. Green Race
heeft het Nationaal Park benaderd voor samenwerking en wil 25% van de inschrijfgelden voor
evenementen ter beschikking stellen aan natuur en landschap. Het Nationaal Park heeft hier enthousiast
op gereageerd en de komende tijd werken we de afspraken verder uit.
foto: Cees Keur

Provincie Utrecht draagt Park Vliegbasis Soesterberg over aan Utrechts Landschap
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De provincie Utrecht heeft het eigendom van Park Vliegbasis
Soesterberg overgedragen aan Utrechts Landschap. Op vrijdag
15 december overhandigden gedeputeerden Mirjam Maasdam en
Mariëtte Pennarts symbolisch de sleutel van het gebied aan
Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van Utrechts
Landschap.
‘De verkoop van Park Vliegbasis Soesterberg draagt bij aan onze doelstelling voor behoud en
bescherming van de natuur, recreatie en militaire historie in onze provincie,’ aldus gedeputeerde Mirjam
Maasdam. ‘Dit park is letterlijk de kern van het ‘Hart van de Heuvelrug’ in al haar pracht. Een plek waar de
natuur floreert, het erfgoed zijn verhaal vertelt en waar bezoekers het park kunnen ontdekken. Lees meer.
foto: Angeliek de Jonge
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