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ontwikkelingen om te komen tot één Nationaal Park Heuvelrug

Nationaal Park Heuvelrug, wat is de waarde?
We werken met veel partijen (provincies, gemeenten, terreinbeherende
organisaties, landgoedeigenaren, ondernemers etc) vol enthousiasme aan de
uitbreiding van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug naar 1 groot Nationaal
Park van Gooimeer tot Grebbeberg. Een uitdagend proces! In deze tweede
nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen.
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Bekijk het filmpje en hoor wat de waarde is van het Nationaal Park volgens een
boswachter, een ondernemer, een landgoedeigenaar en een wandelaar...
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