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Nieuwsbrief // juli 2020
Nieuws van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Lancering Blauwe Agenda
In juli zijn er twee mooie publicaties verschenen in het AD en op RTV Oost naar aanleiding
van de lancering van de Blauwe Agenda voor de Heuvelrug. Vanuit de
https://mailchi.mp/ecee12b947d5/s83sc8nyz6-671428?e=5aaf3da62d
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Samenwerkingsagenda van het Nationaal Park hebben verschillende
samenwerkingspartners het initiatief genomen om afspraken te maken om watertekorten
én wateroverlast in en rondom Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug aan te pakken. Wil je
meer weten over de Blauwe Agenda?

meer informatie

Erfgoed Gezocht groot succes
In slechts één maand tijd zijn in een recordtijd ruim 300.000 hoogtekaarten onderzocht
door ruim 4.500 hobbyarcheologen. Op hoogtekaarten konden speurders bevindingen
‘markeren’ van niet eerder ontdekt archeologisch erfgoed in en rond het Nationaal Park. Of
alle bevindingen juist zijn controleren we dit najaar tijdens de veldexpedities, maar het
heeft er ieder geval voor gezorgd dat we onze kijk op de prehistorie hebben bijgesteld.

Beleefweek 2020: doe jij weer mee?
Na het succes van de afgelopen 2 jaar staat ook dit jaar weer de Beleefweek van het
Nationaal Park op de agenda. Een week waarin natuurorganisaties, erfgoedlocaties en
ondernemers bezoekers op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de natuur
en het erfgoed. De beleefweek vindt plaats van zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober 2020.
Op 24 augustus organiseren we een online informatiebijeenkomst. Wil je hierbij aanwezig
zijn en/of wil je deelnemen met een activiteit? Meld je dan nu aan!

meld je aan
https://mailchi.mp/ecee12b947d5/s83sc8nyz6-671428?e=5aaf3da62d
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Zonering: reageer op concept-kaarten
In de vorige nieuwsbrief is het al aangekondigd: er wordt gewerkt aan de zonering van
natuur en recreatie in het Nationaal Park. Het is belangrijk dat er voldoende rustgebieden
zijn voor de natuur, en tegelijkertijd willen de eigenaren van natuurgebieden bezoekers de
mogelijkheid bieden om van het gebied te genieten. Wil jij jouw visie op zonering delen?
Reageer dan op de concept-kaarten die zijn opgesteld. Deze week komen de kaarten
beschikbaar; reageren is mogelijk t/m dinsdag 28 juli. Heb je je al aangemeld? Dan hoeft
dat niet opnieuw.

meld je aan

Nieuws van onze partners

Nieuwe ontmoetingstafel bij Leersumse Veld
Onlangs is bij het Leersumse Veld, in opdracht van Staatsbosbeheer, een
'ontmoetingstafel' geplaatst. Deze bijzondere tafel van maar liefst 5,50 meter lang heeft
aan de padzijde vier plekken waar rolstoelgebruikers zonder problemen kunnen
plaatsnemen. De tafel staat aan het eind van de 'natuur zonder drempels route' die drie
kilometer door het mooie Leersumse Veld loopt.

Plasticvrij: ook buiten het Nationaal Park
https://mailchi.mp/ecee12b947d5/s83sc8nyz6-671428?e=5aaf3da62d
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Met de campagne ‘Schone Rivieren’ gaat onze partner IVN Natuureducatie samen met
Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation voor plasticvrije rivieren in 2030. Ook in
Utrecht zijn ze actief onder de naam Schone Lek. Dit najaar vinden er in wel zes
gemeenten langs de oevers van de Lek opruimacties plaats. Iedereen is van harte welkom
om aan te sluiten.

meer informatie

Reekalfjes redden: Boswachter Rolf legt uit hoe
In juni zijn Rick en Rolf weer heel vaak vroeg op pad geweest om reekalfjes te redden van
de maaimachine. Maar hoe gaat dat eigenlijk precies in zijn werk? Boswachter Rolf van
Utrechts Landschap legt het uit in een filmpje.

bekijk de video

Werkzaamheden Amerongse Bos
Staatsbosbeheer is gestart met werkzaamheden in Boswachterij Amerongen. Tussen
Amerongen en Overberg wordt gestart met het verwijderen van fijnsparren. Deze bomen
zijn aangetast door een kever, ook wel ‘letterzetter’ genoemd en bezwijken daardoor. Als
dit werk klaar is start het werk in het Zuilensteynse Bos. Hier krijgen bomen op een aantal
plekken meer ruimte. Het dunnen van het bos is noodzakelijk om het bos gevarieerd en
toekomstbestendig te houden.

https://mailchi.mp/ecee12b947d5/s83sc8nyz6-671428?e=5aaf3da62d
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meer informatie

Nieuws over natuur & beleving

Locaties gezocht: Natuurwerkdag 2020
Op 6, 7 en 8 november 2020 organiseert Landschap Erfgoed Utrecht de Natuurwerkdag
2020. Dit jaar is het geen dag, maar een heel weekend. Op verschillende locaties,
verspreid door heel het land, gaan jong en oud aan de slag om natuur dichtbij huis te
beschermen. Heb jij een klus die geklaard moet worden? Meld je aan via Sanne Heymann
van Landschap Erfgoed Utrecht.

meld je aan!

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!

@peterobels

@verliefdoputrecht

BLIJF OP DE HOOGTE, VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

https://mailchi.mp/ecee12b947d5/s83sc8nyz6-671428?e=5aaf3da62d
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www.np-utrechtseheuvelrug.nl
contact

uitschrijven

Forward
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