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Nieuws van het Nationaal Park

De natuur nodigt je uit in haar huis, wees een
goede gast
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De natuur heeft het zwaar door de toegenomen drukte
De afgelopen tijd is het erg druk in de natuur. Logisch aangezien we weinig andere uitjes
hebben op dit moment. Toch heeft de natuur het erg zwaar hierdoor. Laten we daarom
goed op de natuur passen, zodat deze zo mooi blijft als ze is. De natuur nodigt je uit in
haar huis, wees een goede gast. Blijf dus op de paden, respecteer natuur en landschap en
de toegangsregels om de schoonheid van de omgeving te behouden. Hieronder een
aantal tips:
Plan je activiteit zorgvuldig: check de druktemonitor.
Honden zijn aangelijnd welkom. Honden kunnen andere soorten verstoren.
Geef ruimte aan andere gebruikers; hou er rekening mee dat ze je vaak niet horen
of zien aankomen, pas je snelheid aan.
Help ons de natuur schoon te houden. Laat geen sporen achter en neem je afval
mee terug.
Tussen zonsondergang en zonsopgang in het Nationaal Park niet toegankelijk. De
nacht is voor dieren belangrijk om alleen te zijn.
Vermijd overmatig geluid. Geniet van de rust en stilte, dieren hebben rust nodig net
als wij.
Zie het, Zeg het, Waardeer het! Als je iets ziet wat niet klopt, vertel het de
boswachter. Open je ogen, waardeer de natuur en geniet ervan!

Bekijk de druktemonitor

Uitnodiging Bewonersavond Heuvelrugtuinen
Lastige tuinbeestjes: van vertrappen naar vertroetelen
Op 18 maart is er weer een nieuwe Bewonersavond over de Heuvelrugtuinen. Deze keer
met het thema ‘Lastige tuinbeestjes: van vertrappen naar vertroetelen’. Inwoners uit de
https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/maart-2021
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gemeenten Baarn, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Rhenen of Woudenberg, die
van hun tuin een Heuvelrugtuin willen maken, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen
aan deze avond. Door van jouw tuin een Heuvelrugtuin te maken, kan je onderdeel worden
van het Nationaal Park. Een Heuvelrugtuin is minstens 60% groen, er wordt gifvrij
getuinierd, het biedt beschutting voor vogels en insecten en je vindt er planten die passen
in de omgeving van het Nationaal Park. De Bewonersavond is op 18 maart van 20:00 tot
21:30 uur.

Meer informatie

Jaarlijks ruim 40.000 ton CO2 opgeslagen door
natuur in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Studenten van Hall Larenstein doen onderzoek naar CO2 opslag in Nationaal Park
In opdracht van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug hebben 15 studenten van Hogeschool
Van Hall Larenstein onderzoek gedaan naar CO2. Ze zochten uit hoeveel CO2 wordt
opgeslagen door het groen in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, hoe we de
opslagcapaciteit kunnen laten groeien en hoe de eigenaren van de natuurgebieden deze
waarde kunnen verzilveren.

Lees hier hun bevindingen

https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/maart-2021
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Vacature: Stageplaats Communicatie
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zoekt een stagiair communicatie
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug biedt een leerzame en afwisselende stageplek aan
met goede begeleiding. Je gaat aan de slag als communicatiemedewerker en wordt
ingezet op diverse projecten, waaronder de Heuvelrugtuinen en de Heuvelrugalliantie.
Gaat je hart sneller kloppen van duurzame, groene thema’s? Lees dan snel verder en
reageer.

Meer informatie en reageren

Nieuws van onze partners

De provincie Utrecht heeft een natuuroffensief
nodig
https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/maart-2021
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Natuur en landschap in de verdrukking
Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur- en
Milieufederatie Utrecht en het IVN roepen op tot een natuuroffensief. De nieuwe
provinciale Omgevingsvisie is bijna klaar voor bespreking in de Provinciale Staten. In
voorlopige versies staan grote ambities voor woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid en
duurzame energie. Maar die hoge ambitie verdwijnt als het om natuur en landschap gaat.
Daarvoor zien de natuurorganisaties tot nu toe geen extra ambities of investeringen. Dit
terwijl de natuur het zwaar heeft. De soortenrijkdom gaat zorgwekkend snel achteruit,
onder andere door klimaatverandering, verdroging en de uitstoot van stikstof.

Lees meer

Gemeente Woudenberg doet mee met
Heuvelrugtuinen
Creëer nu jouw stukje Nationaal Park in je eigen achtertuin
Met het project Heuvelrugtuinen kan iedereen een stukje Nationaal Park creëren in de
eigen achtertuin. Doordat gemeente Woudenberg mee doet met dit project kan zij haar
inwoners nog meer bieden. Zo zijn er informatieavonden voor inwoners en krijgen
inwoners van de gemeente gratis de cursus Heuvelrugtuinen aangeboden. Voor de
nieuwbouwwijk Hoevelaar wordt bovendien een speciaal plan gemaakt voor een
gezamenlijk project met de Natuur en Milieufederatie Utrecht, de gemeente en Stichting
Duurzaam Woudenberg (SDW). Hiermee wordt nieuwe bewoners van deze wijk
begeleiding aangebonden bij de aanleg van een Heuvelrugtuin. Ook komen er mooie
voorbeeldtuinen in de gemeente, waar iedereen inspiratie kan opdoen. Meer weten over
Heuvelrugtuinen?
https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/maart-2021
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Kijk op jouwheuvelrugtuin.nl

Spectaculaire vondsten in prehistorische
grafheuvels
Bekijk de resultaten via de YouTube-serie Graven in het Groen
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft tijdens onderzoek naar prehistorische grafheuvels
in de bossen van Utrechts Landschap spectaculaire ontdekkingen gedaan. In de kern van
één van de heuvels op Stameren werden kleine fragmenten van de gecremeerde
overledene aangetroffen, samen met een vuursteen en een scherf van een meegegeven
pot. In de flank van een andere grafheuvel werden tevens restanten gevonden van een
persoon die honderden jaren na het oprichten van de grafheuvel is bijgezet.

Lees verder

https://mailchi.mp/np-utrechtseheuvelrug/maart-2021
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Gezamenlijk actieplan voor 600.000 nieuwe
bomen in provincie Utrecht
Bomen zijn van levensbelang voor het klimaat, voor dieren en voor mensen om te
recreëren
Binnen drie jaar kunnen er in de provincie Utrecht 600.000 nieuwe bomen staan. Dat staat
in het Bomen Actieplan, dat de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) opstelde in
opdracht van de provincie. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) bracht de NMU
38 haalbare boomplantprojecten in kaart. Naast de provincie Utrecht zetten nog elf
Utrechtse organisaties hun handtekening onder het Bomen Actieplan. Naast de NMU en
LEU zijn dat Utrechts Landschap, IVN Utrecht, LTO Noord, Recreatieschap Stichtse
Groenlanden, Natuurmonumenten, Utrechts Particulier Grondbezit, MeerBomenNU,
Bosgroepen en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder

Nieuws over natuur & beleving

Het Cultuurfonds reserveert €300.000 voor
projecten tegen verdroging
Kansen voor de Blauwe Agenda van de Utrechtse Heuvelrug
Het Cultuurfonds reserveert in 2021 €300.000 voor projecten waarin natuurorganisaties
(de effecten van) verdroging tegengaan. Het Cultuurfonds ondersteunt natuurbehoud en versterking in Nederland. Dit doen zij door het ondersteunen van projecten op het gebied
van biodiversiteit, het Nederlandse (cultuur)landschap en natuureducatie. In 2021 is de
urgentie om verdroging tegen te gaan groot. Daarom reserveert het Cultuurfonds dit jaar
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€300.000 voor projecten die (de effecten van) verdroging tegengaan. Dit is een mooie kans
om aan te grijpen in het kader van de Blauwe Agenda van de Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder

Plannen voor water in je buurt? Vraag subsidie
aan!
Ook voor groene daken en regentonnen kun je dit jaar een subsidie aanvragen
Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités met plannen voor water in hun eigen
woonomgeving kunnen subsidie aanvragen bij het waterschap. Voor initiatieven die
bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van de leefomgeving, is een subsidie van
maximaal vijfduizend euro beschikbaar. De subsidieregeling Blauwe Bewoners Initiatieven
is ook in 2021 opengesteld.

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!
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@armandkesaring

@peter_van_haastrecht

BLIJF OP DE HOOGTE, VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

www.np-utrechtseheuvelrug.nl
contact

uitschrijven

Forward

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

9/9

