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Nieuwe directeur-bestuurder Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug
Janine Caalders neemt afscheid van het Nationaal Park – Gijs de Kruif
neemt het stokje over.
Janine Caalders neemt afscheid van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Sinds maart
2016 was ze betrokken bij het Nationaal Park, eerst als voorzitter later als directeurbestuurder. In de rol van kwartiermaker zorgde ze ervoor dat het Nationaal Park een
stevige ondergrond kreeg met nieuwe ambities en een vernieuwde samenwerking,
daarmee vindt ze het tijd om het stokje over te dragen en wel aan Gijs de Kruif. Vanaf 1
februari 2021 zal hij vol energie en nieuwe ambities het roer overnemen.

Lees verder
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Het Rijk draagt bij aan Nationale Parken
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ontvangt een bijdrage van € 270.000 van het
ministerie van LNV
Op landelijk niveau is de afgelopen jaren een constructieve samenwerking ontstaan tussen
de Nationale Parken en een aantal maatschappelijke partners. Gezamenlijk zijn afspraken
gemaakt over de ‘nieuwe standaard’ voor de nationale parken. Eén van de tastbare
resultaten is dat het Ministerie van LNV een regeling in het leven heeft geroepen om de
parken te ondersteunen bij deze vernieuwing. De komende drie jaar ontvangt de Utrechtse
Heuvelrug hiervoor een bijdrage van € 270.000. Naast de financiële steun betekent dit ook
een nauwere betrokkenheid van het Rijk bij de Nationale Parken, en dat is goed nieuws.

Heuvelrug Blond bier: het groene cadeau voor
de feestdagen
https://mailchi.mp/925309427779/s83sc8nyz6-1554020
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Nu verkrijgbaar in geschenkverpakking
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)
Heuvelrug & Vallei en duurzame bierbrouwerij De Leckere lanceerden eind oktober het
Heuvelrug Blond bier. En met succes, want inmiddels zijn al duizenden liters verkocht van
dit stevig, hoppige speciaalbier. Voor ieder biertje dat gedronken wordt, zorgt De Leckere
voor een afdracht aan het Nationaal Park. Het Nationaal Park zorgt ervoor dat het geld
wordt besteed aan het beheer en behoud van de natuur. Om het nu nog leuker te maken,
hebben we een speciale geschenkverpakkingen laten maken. Met twee biertjes en een
glas van De Leckere in een bijzonder mooie verpakking, maak je niet alleen een vriend(in),
familielid of zakelijke relatie blij, maar ook de natuur van het Nationaal Park. Te bestellen
via de webshop van De Leckere (privé) of via bestel@deleckere.nl (zakelijk).

Lees meer

Nieuws van de Heuvelrugalliantie
Heidetuin gered en Dassendocumentaire komt eraan
Tijdens de online bijeenkomst van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op 29 oktober
gaven we een viertal initiatieven het podium. Ze deden een oproep om hen verder te
helpen: van het zoeken naar bepaalde contactpersonen of een locatie tot het verzoek voor
een donatie of specifieke kennis. De Heidetuin in Driebergen en de Dassenwerkgroep
hebben al mooie stappen gezet.
Foto Das: Ronald Stiefelhagen | P4P Natuurfotografie
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Lees verder

Wonderwoods: Zusterpark van Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug
Samen kunnen we een heel groot bos zijn!
In navolging van Rotsoord en Het Hof van Cartesius wordt nu ook Wonderwoods een
Zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Wonderwoods is meer dan enkel een
gebouw. Het bestaat uit 2 bijzondere groene torens waarvan de bouw onlangs gestart is.
Een verticaal bos in het Stationsgebied van Utrecht. De vegetatie op het gebouw is
geïnspireerd op die van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het is straks een stukje
Nationaal Park, midden in de stad.
Beeld: Vero Digital

Lees verder

Nieuws van onze partners
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Intentieovereenkomst nieuw ruitervignet
Utrechtse Heuvelrug getekend
Terreineigenaren en gebruikers maken zich samen sterk voor in stand houden
ruiterpaden
Op 8 december 2020 hebben Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten,
gemeente Soest, Landgoed Eyckenstein, Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse
Heuvelrug, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Regio Utrecht, het
Utrechts Particulier Grondbezit en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug afspraken gemaakt
om een betaald ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug in te voeren. De gebruikersbijdrage
heeft als doel om de ruiter- en menpaden te behouden. Het nieuwe ruitervignet Utrechtse
Heuvelrug gaat in 2022 in. In 2021 werken de partners samen aan de verdere uitrol van
het vignet.

Lees meer
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Groene boa’s trotse dragers van Nationaal Park
embleem
Boa’s Nationaal Park nog herkenbaarder
Op 17 december december heeft wethouder Peter de Rooij van de gemeente Rhenen
samen met gedeputeerde Arne Schaddelee het eerste Nationaal Park embleem
symbolisch uitgereikt aan teamleider en boa Rein Zwaan van Staatsbosbeheer. Daarmee
markeren we dat alle 50 boa’s van het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, gemeente Rhenen, het RUD en Recreatie Midden Nederland vanaf nu
zowel het logo van hun eigen organisatie als van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
dragen. Een mooie stap naar meer herkenbaarheid van het Nationaal Park voor
bezoekers!

Lees verder
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Erfgoed Gezocht wint tweede prijs
Een cruciale bijdrage voor beheer en behoud van archeologisch erfgoed in het
Nationaal Park
De vrijwilligers van Erfgoed Gezocht hebben in de afgelopen 1,5 jaar de gehele Veluwe en
de Utrechtse Heuvelrug afgespeurd op hoogtekaarten om nog onontdekt archeologisch
erfgoed zoals grafheuvels en karrensporen in kaart te brengen. Het vrijwilligersteam levert
hiermee een cruciale bijdrage aan het in kaart brengen en het beheer en behoud van
archeologisch erfgoed. Deze zoektocht leverde hun de tweede plek op van de
Erfgoedvrijwilligersprijs 2020. In totaal waren er 67 inzendingen. Werkgroep Oeffelt en
Loerangel heeft de meeste stemmen ontvangen en wint daarom de Erfgoedvrijwilligersprijs
2020 samen met een cheque van 10.000 euro; voor de helft vrij te besteden (bijvoorbeeld
aan teamactiviteiten) en voor de helft ter bevordering van kennisoverdracht op het gebied
van het vrijwilligerswerk waarvoor het team zich inzet. Voor de nummers twee en drie is
een cheque van 5.000 euro; op dezelfde manier te besteden als bij de winnaar.

Lees verder

https://mailchi.mp/925309427779/s83sc8nyz6-1554020

8/12

15-7-2021

Nieuwsbrief // december 2020

SDG House Utrechtse Heuvelrug opent SDG
wandelpad
Een wandeling langs de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op Landgoed
Zonheuvel
Op 9 december 2020 opende SDG House Utrechtse Heuvelrug het eerste SDG
wandelpad van Nederland, in samenwerking met NCD (de Nederlandse vereniging van
commissarissen en directeuren ) en stichting SBI (eigenaar van Landgoed Zonheuvel). Bij
de entree van hotel conferentie centrum Landgoed Zonheuvel start een wandelroute van
ca 1,5 km langs de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Lees verder

Nieuws over natuur & beleving
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Het Beauforthuis: van boerderij tot
landbouwschool Heidenoord tot kerk tot theater
Een interview met Lidwien Vork, oprichter en directeur Beauforthuis
Lidwien Vork heeft o.a. de opleiding tot biologische boer genoten aan Warmonderhof. In de
jaren tachtig was ze onderdeel van een organisatie (MeMO) die mensen hielp allerlei
kleinschalige bedrijfjes te starten onder het motto ‘do-it-yourself’. Aansluitend daarop
startte zij zelf het Beauforthuis. De -in 1832 door Johannes Stoop gebouwde- boerderij op
de Heidenoord toverde ze om in een muziekpodium en theatercafé, dat in 2018 het eerste
theater met Ekokeurmerk werd. Trots vertelt Lidwien over de bijzondere geschiedenis van
haar locatie.

Lees meer
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Boseigenaren ervaren steeds meer gevolgen
van klimaatverandering
Onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) onder Nederlandse
boseigenaren.
Uit een enquête onder Nederlandse boseigenaren blijkt dat tachtig procent steeds meer
last heeft van natuurlijke verstoringen te linken aan klimaatverandering, zoals droogte,
stormschade en insectenschade. Veel boseigenaren overwegen daarom klimaatslimme
aanpassingen te maken in hun beheer. Hier zijn wel grote investeringen voor nodig,
bijvoorbeeld de aanplant van klimaatbestendige soorten.

Lees verder

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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@jacques_jullens

@Heidetuin

BLIJF OP DE HOOGTE, VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
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