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De coronacrisis raakt ons allemaal en mensen hebben de behoefte om naar buiten te
gaan. Veel natuurgebieden zijn op dit moment gesloten op last van de veiligheidsregio en
de burgemeesters. Parkeerplaatsen zijn dicht en mensen worden opgeroepen om vooral
dicht bij huis te recreëren. De boodschap blijft vooralsnog #blijfthuis. Voor de natuur komt
deze rust goed uit: het is namelijk broedseizoen. Maar bij veel mensen blijft de behoefte
aan natuur en groen. Daarom hebben we een aantal groene initiatieven die je vanuit je
eigen huis kunt ondernemen: lever een bijdrage door het zaaien van zaadjes in
zusterparken (of gewoon in jouw buurt), smeed plannen voor een Heuvelrugtuin of speur
mee vanuit je luie stoel naar archeologisch erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug.

Nieuws van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

https://mailchi.mp/83260ce5b812/s83sc8nyz6-669776
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Maak van jouw tuin een stukje Nationaal Park
Maak van jouw tuin een stukje Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug door een
Heuvelrugtuin aan te leggen. Deze is groen, gifvrij, biedt beschutting voor vogels en
insecten en je vindt er planten die passen in de omgeving van het Nationaal Park. Bekijk
de checklist om direct plannen te smeden voor jouw Heuvelrugtuin.

doe mee!

Speuren naar grafheuvels vanuit je luie stoel
Achter je eigen computer meespeuren naar archeologische resten in het Nationaal Park.
Dat kon afgelopen weken met het project Erfgoed Gezocht. In nog geen maand tijd zijn er
296.000 kaarten onderzocht door vrijwilligers. Online, gewoon vanuit huis. We willen alle
deelnemers bedanken. Met jullie deelname zijn vele professionele archeologen geholpen.

speur mee

Zusterparken: samen zijn we één groot park
Natuur houdt gelukkig niet op bij de grenzen van het Nationaal Park. Daarom werken we
samen met actieve bewoners en ondernemers uit de omringende steden, die zich inzetten
voor meer groen. Inmiddels is door buurtbewoners in twee gebieden een ‘zusterpark’
opgericht. Zo bouwen we aan groene verbindingen tussen steden en de Heuvelrug, net
zolang tot er één groot park ontstaat.
https://mailchi.mp/83260ce5b812/s83sc8nyz6-669776
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lees meer

Streekproducten: doe mee met het onderzoek
In en rond Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn veel ondernemers met
streekproducten. Een stagiair van Hogeschool Van Hall Larenstein brengt in opdracht van
de Stichting Nationaal Park en gebiedscoöperatie O-gen in kaart om welke producten het
gaat, en hoe de producenten kunnen worden geholpen om ze beter aan de man te
brengen. Ben jij producent van streekproducten en afkomstig uit de omgeving van de
Utrechtse Heuvelrug? Doe dan mee aan het onderzoek.

doe mee

Nieuws van onze partners

Toeristische sector hard getroffen
In de persconferentie van 21 april 2020 is gebleken dat er voorlopig geen veranderingen
komen voor de gastvrijheidseconomie. Dit is heel slecht nieuws is voor deze sector. Er is
een regionaal impact onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen
in het provinciale en landelijke herstelprogramma.

bekijk de onderzoeksresultaten

https://mailchi.mp/83260ce5b812/s83sc8nyz6-669776
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IVN inventariseert educatieactiviteiten
In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug valt oneindig veel te leren en te beleven. Bied jij
ook een educatieve activiteit aan op de Heuvelrug? Registreer deze dan in de database
van IVN. Het volledige aanbod wordt uitgelicht op de website van het Nationaal Park, die
jaarlijks zo'n 120.000 unieke bezoekers trekt. Dat helpt om meer mensen te bereiken en
kennis over natuur, landschap en erfgoed breder te verspreiden.

doe mee

Nieuws over natuur & beleving

Zonering: reageer op concept-kaarten
Al enige tijd 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 ook bezoekers de mogelijkheid geven van het gebied te
genieten. Wil jij jouw visie op zonering delen? Reageer dan op de concept-kaarten die zijn
opgesteld. Eind mei of begin juni ontvang je meer informatie hoe dit in zijn werk gaat.

meld je aan

Twee jonge gezonde dassen geboren
Er zijn twee prachtige gezonde dassen-jongen gesignaleerd bij een van de

https://mailchi.mp/83260ce5b812/s83sc8nyz6-669776
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dassenburchten in het Nationaal Park. Je kunt ze online bewonderen. Volg het leven van
de dasjes op Facebook. Elke maand worden er video's gedeeld!

bekijk de compilatiefilmpjes

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!x

@rinie_fotografie

@pnolten

BLIJF OP DE HOOGTE, VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

www.np-utrechtseheuvelrug.nl
contact

uitschrijven

Forward
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