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We zien dat er in deze onzekere tijden, extra veel behoefte is aan natuur. Natuur is
gezond. De bossen bieden voor ieder wat wils: rust om het hoofd leeg te maken en ook
ruimte om het lichaam in beweging te brengen. We begrijpen dat het aantrekkelijk is om er
even op uit te trekken, maar we moeten hier op dit moment zorgvuldig mee omgaan.
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug volgt het beleid van het RIVM. De belangrijkste
oproep, hoe moeilijk ook: blijf zoveel mogelijk thuis.

Nieuws van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Het jaar 2019 in beeld
In 2019 is een start gemaakt met de
uitvoering van projecten uit de
Samenwerkingsagenda. Er zijn al veel
mooie resultaten geboekt. Deze resultaten
hebben we gebundeld in een beknopt en
https://mailchi.mp/b70d8ab66016/s83sc8nyz6-661535

Uitvoering
boomveiligheidsmaatregelen van start
Half februari is gestart met de uitvoering
van boomveiligheidswerkzaamheden
zoals het vellen van dode bomen en
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beeldend jaarverslag. Ook komend jaar

snoeien van gevaarlijke takken. Hiervoor

zet de vernieuwde Stichting zich in om
een beweging op gang te brengen en de

wordt in verschillende gebieden gebruik
gemaakt van een hoogwerker. Dit kan

natuur verder te ondersteunen.

natuurlijk enige overlast opleveren. We

x

vragen hiervoor uw begrip, want dit
onderhoud is noodzakelijk om iedereen

download de pdf

veilig gebruik te kunnen laten maken van
het Nationaal Park.

heeft u vragen?
stuur een email

Nieuws van onze partners

Achterban van Utrechts Landschap geeft gul
Het Utrechts Landschap heeft haar achterban de nieuwe Beschermerspas 2020
toegestuurd en daarbij een oproep gedaan voor een donatie voor het aankopen van twee
stukken grond: een landbouwperceel bij Wijk bij Duurstede en een voormalige
proefdierlocatie bij Zeist. Dit blijkt een groot succes. Inmiddels hebben zij al meer dan
€100.000,- ontvangen. Dit is ongeveer een vierde van het benodigde totaalbedrag. Wil je
meehelpen om het totaalbedrag bij elkaar te krijgen?
x

doneren kan hier

Heb jij het nieuwe MBT-vignet al?
Wil je mountainbiken op de Heuvelrug,
dan heb je hiervoor een vignet nodig. Het
vignet van 2019 is niet langer geldig. Het
vignet is bij meerdere horecazaken,
fietsenzaken en ook online verkrijgbaar.
Met de aankoop van het vignet draag je bij
aan de aanleg, het beheer en onderhoud
van de MTB-routes en aan natuur op de
Utrechtse Heuvelrug. Het vignet kost €
7,50 en is geldig tot eind 2020.

x
een MTB-vignet kopen

https://mailchi.mp/b70d8ab66016/s83sc8nyz6-661535
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Nieuws over natuur & beleving

Hondenbezitters opgelet; het broedseizoen is
begonnen
Het officiële broedseizoen loopt van 15 maart t/m 15 juli: hét moment voor dieren om zich
voort te planten en hun jongen op de wereld te zetten. In deze periode zijn de dieren en
later hun jongen extra kwetsbaar. Loslopende honden kunnen de rust van dieren flink
verstoren. Daarom zal hier extra op worden gehandhaafd in het kader van het Utrechts
Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht.

x
meer informatie

Volg de dassen van de Heuvelrug
Dassen zijn bijzondere dieren die je niet zo vaak ziet in de Nederlandse bossen. Met
behulp van een aantal wildcamera’s worden twee dassenfamilies op de Utrechtse
Heuvelrug non-stop gevolgd. Iedere maand wordt een korte compilatie getoond via sociale
media kanalen. Op deze wijze kan iedereen het wel en wee van twee afzonderlijke
dassenfamilies meebeleven.

x
bekijk de compilatiefilmpjes

Dertig dagen-challenge tegen wegwerpplastic
https://mailchi.mp/b70d8ab66016/s83sc8nyz6-661535
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Het is van groot belang voor onszelf, maar ook voor de natuur, dat we van onze
‘plasticverslaving’ afkomen. Daarom lanceert het Wereld Natuur Fonds (WWF) de Plastic
Afvallen app. Deze app bestaat uit een dertig dagen-challenge waarmee je stapsgewijs en
op een leuke manier plastic kunt verminderen.

x
doe mee!

www.np-utrechtseheuvelrug.nl
contact

uitschrijven

Forward
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