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Heuvelrugtuin vrijwilligers actief op NLDoet
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Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft er nog meer mooi groen bij
Op 28 en 29 mei organiseerde het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet;
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Voor diverse vrijwilligersgroepen op de Utrechtse Heuvelrug
een mooie gelegenheid om aan de slag te gaan met het project Jouw Heuvelrugtuin. De Horst in Rhenen
is wat Heuvelrugplanten rijker, de Vrije School in Hoenderdaal heeft heuse Heuvelrugplanten in de
schooltuinen en de Poorthuistuin in Baarn is omgedoopt tot Heuvelrugvoorbeeldtuin.

Lees verder

Dag van het Nationaal Park in teken van 'Next Generation'
'Wie als kind een mooi avontuur in de natuur beleeft, gaat daar later ook beter voor
zorgen'
Maandag 24 mei was het de 22e editie van de Dag van het Nationaal Park. Deze keer in het teken van
‘The Next Generation’. Om deze reden is er dit jaar een verhalenwedstrijd ‘Tiny Tales’. Voor de
basisscholen is een speciaal pakket ontwikkeld met daarin handige weetjes over Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug. Alle leerlingen uit groep 6 en 7 kunnen meedoen! Per klas kan één verhaal en een
bijbehorende illustratie worden ingediend, bijvoorbeeld door de leerkracht. De klassen hebben tot 24 juni
2021 om hun verhaal in te sturen. De winnende klas van de Tiny Tales wedstrijd wordt welkom geheten in
Nationaal Park Hollandse Duinen of Nationaal Park Lauwersmeer.

Meer weten?

https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/juni-2021
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Adviesgroep van ruiters en menners praat mee over invoering
Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug
Een interview met ruiter Marjolein Pasanea
In 2022 komt er een Ruitervignet voor de Utrechtse Heuvelrug. Door bezuinigingen van de overheid
krijgen terreineigenaren op de Utrechtse Heuvelrug geen geld meer voor het onderhoud en beheer van de
ruiter- en menpaden. Om de paden toegankelijk en veilig én betaalbaar te houden, is een aantal
terreineigenaren tot deze oplossing gekomen. Voor de invoering van het vignet spreken we regelmatig
met de gebruikers van deze paden, zodat hun advies meegenomen kan worden in de uiteindelijke
uitvoering.

Lees hier het gehele interview

Voucherregeling Beleef en Bewonder! gaat 1 juni open
Voor groene initiatieven in Utrecht
Wil je als bewoners- of vrijwilligersgroep aan de slag meteen groen initiatief in jouw omgeving? Dankzij de
provincie Utrecht kun je vanaf 1 juni weer de voucher ‘Beleef en Bewonder!’ aanvragen ter waarde van
€500 of €1.000. Dit is bedoeld voor projecten die de buurt vergroenen, droogte tegengaan, of zorgen voor
https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/juni-2021
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betere waterberging. Voorbeelden hiervan zijn het planten van bomen, de aanleg van een vijver of het
vergroenen van een schoolplein. Op deze manier dragen de vouchers bij aan een groene en gezonde
leefomgeving!

Meer weten?

Fiets je duurzame maaltijd bij elkaar en help zo de natuur
Fietsroutes langs landwinkels en boerderijverkooppunten
De Natuur en Milieufederaties lanceren in alle provincies fietsroutes langs duurzame landwinkels en
boerderijverkooppunten, zo ook in de provincie Utrecht en in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De
routes zijn te vinden op de site GoodFoodClub.nu. Het doel is consumenten te laten kennismaken met de
honderden initiatieven waar je als consument duurzame lokale groenten, fruit, kaas en vlees kunt kopen.
Met iedere fietsroute kan je een maaltijd bij elkaar fietsen.

Check de routes op de Utrechtse Heuvelrug

https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/juni-2021
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Bijzondere tentoonstelling in de Kaapse Bossen
Suzette Bousema organiseert tentoonstelling samen met Natuurmonumenten
Suzette Bousema is beeldend kunstenaar uit Den Haag. In samenwerking met wetenschappers maakt ze
kunstprojecten over hedendaagse milieu onderwerpen. Samen met Natuurmonumenten is in de Kaapse
Bossen nu haar tentoonstelling ‘ Super Organisme’ te bewonderen. De tentoonstelling gaat over de
symbiose tussen planten en schimmels. Op grote semi-transparante doeken in het bos hangen de foto’s
tussen de bomen. De expositie is geopend op de dag van de biodiversiteit en is geopend tot 11 juli 2021.

Lees verder

Teken zeer actief op Heuvelrug; Kans op tekenbeet neemt toe
https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/juni-2021
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De activiteit van teken, die de ernstige ziekte van Lyme kunnen overbrengen op mensen, is momenteel
zeer hoog in grote delen van Nederland zoals de Utrechtse Heuvelrug. Dat schrijft natuursite Nature
Today.

Meer informatie

Support de Gravel Code
Be nice, say hi, enjoy nature and stay on track
Op zoek naar avontuur, weg van de drukte, hebben veel fietsers het afgelopen jaar de gravelbike ontdekt.
Daarmee ben je iedere ondergrond de baas, van asfalt tot karrensporen en van grindwegen tot bospaden.
Ondanks die vrijheid is ook een gravelbiker aan regels gebonden. Daarom bedachten wielersportbond
NTFU, Staatsbosbeheer, Bicycling en Fiets en bekende gravelbikers als Gijs Bruinsma, Erwin Sikkens en
Christiaan Warger de Gravel Code. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug steunt dit initiatief van harte.

Lees er meer over

https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/juni-2021
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Zeist en Utrechts Landschap werken aan klimaatbestendige
buitenplaatsen
Hoe maken we ons erfgoed toekomstbestendig
Utrechts Landschap en de gemeente Zeist werken de komende anderhalf jaar samen met partners aan
het klimaatbestendig inrichten van een aantal bijzondere landgoederen en buitenplaatsen. Deze behoren
allemaal tot de Stichtse Lustwarande. Onlangs tekenden zij een samenwerkingscontract om de
watergangen op Pavia, Hoog Beek & Royen, Schoonoord, Molenbosch, De Breul en het Zeisterbos op te
knappen en te restaureren met meerwaarde voor natuur, cultuurhistorie, waterkwaliteit en
klimaatadaptatie.

Lees verder

https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/juni-2021
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Heuvelrugvoorbeeldtuinen als paddenstoelen uit de grond
7 Heuvelrugvoorbeeldtuinen om inspiratie op te doen
Op diverse plekken in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt door gemeenten, organisaties en
vrijwilligers gewerkt aan Heuvelrugvoorbeeldtuinen. Deze tuinen zijn toegankelijk voor publiek en
stimuleren en inspireren bewoners om van hun eigen tuin een stukje Nationaal Park te maken. De tuinen
zijn voor minstens 60% groen, er wordt gifvrij getuinierd, ze bieden beschutting voor vogels en insecten
en je vindt er planten die passen in de omgeving. Wil je een kijkje nemen? Dat kan. Deze tuinen zijn nu
geopend voor publiek:
In het hart van Rhenen
Bij het Beauforthuis in Austerlitz
Bij de Groene Inval in Baarn
De Dorpsmoestuin in Maarn
Bij het hoofdkantoor van PGGM in Zeist
De Eekhoeve in Veenendaal
Aan de Ter Braaklaan is Zeist
Dorpsakker De Parel in Amerongen

https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/juni-2021
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Startsein activiteiten Heuvelrugtuinen in Woudenberg
Heuvelrugvoorbeeldtuinen en speciale aandacht voor de wijk Hoevelaar
Gemeente Woudenberg doet mee met het project Heuvelrugtuinen in samenwerking met Stichting
Duurzaam Woudenberg (SDW). In Woudenberg worden Heuvelrugvoorbeeldtuinen aangelegd langs het
wandelpad bij de Randweg en bij de vijver tussen de van Gendtlaan en de Vijverhof. Daarnaast krijgen
de nieuwe bewoners van de wijk Hoevelaar extra informatie en ondersteuning voor de aanleg en inrichting
van hun tuin.

Meer weten?

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!

@carola.studiobulb

https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/juni-2021

@mtb_challenge
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BLIJF OP DE HOOGTE, VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

www.np-utrechtseheuvelrug.nl
contact

uitschrijven
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