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Lees onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de
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ontwikkelingen in en van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Speurtocht Ben de Boomwachter is startschot tweede Nationaal Park Beleefweek
Wethouder Erwin Jansma maakte de aanwezige kinderen blij met het startschot voor
de Beleefweek: ze konden beginnen aan de spannende Ben de Boomwachter
speurtocht bij kasteel Groeneveld in Baarn. Van de wethouder kregen ze een boekje
met leuke opdrachten om Ben te helpen zijn probleem op te lossen. En in een filmpje
vertelden kinderen waarom ze graag in het bos zijn en wat ze het liefst doen.
In de herfstvakantie (19 tot en met 27 oktober) waren er elke dag activiteiten voor kinderen
en hun (groot)ouders in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug met elke dag veel binnenen buitenactiviteiten. 'Omhels de herfst' was dit jaar het thema van de Beleefweek en waar
kun je dat beter doen dan in de prachtige natuur van de Utrechtse Heuvelrug.
https://mailchi.mp/fa4404515091/e78obo6g8c?e=%5bUNIQID%5d
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De partners van het Nationaal Park zijn de motor achter de Beleefweek, want zij maken de
belevenissen mogelijk! Het is een hele organisatie en alle partners werken er belangeloos
aan mee. Dat vinden we geweldig en voor hen een groot digitaal applaus!
De Beleefweek is er omdat we als NP UH graag willen dat kinderen (en hun
(groot)ouders!) spelenderwijs kennismaken met de natuur, de cultuur en de landgoederen
en ervan genieten. Dat is de eerste stap naar vragen over het beheer, het behoud en de
ontwikkeling ervan.
Meer over het succes van de Beleefweek lees je op de website: https://www.nputrechtseheuvelrug.nl/nl/Beleefweek2019

25 september: Nieuwe stichting NP UH een feit

Op 25 september hebben 11 partijen hun Deelnemersovereenkomst met het Nationaal Park
ondertekend. De ondertekening is een direct gevolg van de nieuwe governance voor de
organisatie achter het Nationaal Park, de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

De 11 partijen zijn overheden en terreinbeherende organisaties: de gemeenten De Bilt, Baarn,
Leusden, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Zeist, de provincie Utrecht,
Natuurmonumenten, het Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer. Deelname van de gemeenten
Baarn, Soest en De Bilt is nieuw en daarmee is het nationaal park een flink stuk uitgebreid naar
het noorden. Helemaal officieel wordt die uitbreiding pas als ook de minister daar een
handtekening onder heeft gezet. Die aanvraag bereiden we de komende jaren voor.

Naast de kern van deelnemers aan het Nationaal Park zijn ook andere organisaties, bewoners, en
bedrijven nodig om van het nationaal park een succes te maken. Iedereen kan een bijdrage
https://mailchi.mp/fa4404515091/e78obo6g8c?e=%5bUNIQID%5d
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leveren. Behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed op de Heuvelrug lukt alleen
als we daar samen onze schouders onder zetten.

Eerste ervaringen samenwerking BOA's positief
In de provincie Utrecht houden vijftig BOA’s zich bezig met toezicht en handhaving in het
buitengebied. Drie van hen, de ‘groene BOA’s’ kunnen zich nu al een paar maanden voor
90-95 procent richten op toezicht en handhaving in de recreatieve gebieden van het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De eerste ervaringen in een nieuwe samenwerking
zijn goed; wat gaat helpen is kennismaken en afstemmen met de eigenaren in het najaar.

Er is provinciebreed al afstemming over de inzet van de vijftig BOA’s; hier zijn particuliere
landgoedeigenaren, natuurbeheerders, de RUD Utrecht en de provincie bij betrokken. Om goed
samen te werken met de drie groene BOA’s op de Utrechtse Heuvelrug, organiseren UPG, RUD
en de provincie in het najaar kennismakingsbijeenkomsten voor particuliere landgoedeigenaren.
De eerste is op 27 november as.

Op onze website leest u in een interview met projectleider Berry Campagne meer over de
samenwerking bij toezicht en handhaving.

https://mailchi.mp/fa4404515091/e78obo6g8c?e=%5bUNIQID%5d
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Sponsorbijdrage Sourcy aan Blauwe Agenda

Het Nationaal Park heeft een sponsorbijdrage van € 15.000 ontvangen van Sourcy. Sourcy
is onderdeel van Vrumona/Heineken en gevestigd in Bunnik. Daar wordt water gebotteld
dat afkomstig is van de Utrechtse Heuvelrug.

Waar besteden we dit geld aan? Natuurlijk aan projecten die met water en natuur te maken
hebben: het plaatsen van peilbuizen en peilschalen bij Op Hees (Soest) en de aanleg van een
poel op landgoed Nienhof in Zeist.
Beide projecten maken deel uit van de Blauwe Agenda. Dit is een programma met verschillende
projecten dat investeert in de natuur en de waterkwaliteit op en rond het park. Het is een initiatief
van de Stichting Nationaal Park waarin de Provincie Utrecht, Vitens, terreineigenaren en
natuurorganisaties samenwerken. De agenda is nog in ontwikkeling en wordt naar verwachting
begin 2020 bestuurlijk vastgesteld.

Peilbuizen en peilschalen 'Op Hees' om de grondwaterstand te meten
Op Hees is een natuurgebied van circa 75 hectare in eigendom van Natuurmonumenten. Het ligt
ten zuidwesten van Soest. Bossen, graslanden en akkers wisselen af met houtwallen, singels en
sloten. Het merendeel van de graslanden van Op Hees worden verpacht. Recent is 15 hectare
grasland vrijgekomen van pacht. Natuurmonumenten heeft de wens om op deze percelen
bloemrijke, natte graslanden te ontwikkelen met een hoge biodiversiteit. Een eerste stap hierin is
het uitvoeren van grondwatermetingen om inzicht te krijgen in het watersysteem van Op Hees,
zodat Natuurmonumenten vervolgens bloemrijke en natte graslanden kan ontwikkelen waar
grondwaterafhankelijke planten, vlinders en insecten van profiteren. De bijdrage van Sourcy
https://mailchi.mp/fa4404515091/e78obo6g8c?e=%5bUNIQID%5d
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maakt het mogelijk om peilbuizen en -schalen aan te schaffen om het grondwater te meten.

Poel op landgoed Nienhof
Aan de oostkant van Zeist gaan de bossen van de Heuvelrug geleidelijk over in de buitenplaatsen
van de Stichtse Lustwarande om uit te komen bij de Kromme Rijn. Op deze flank van de
Heuvelrug liggen cultuurhistorische sprengen en vijvers en kwelt grondwater omhoog. Heerlijk
voor kamsalamanders die hun onderkomen vinden in een flink aantal poelen. Ook zijn
natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.
Maar helaas is de grondwaterstand in dit gebied de afgelopen decennia gedaald, waardoor
sommige plekken verdrogen, terwijl het gebied van oorsprong moerassig was. De aanleg van de
poel op landgoed Nienhoef gaat helpen om het watersysteem te herstellen.

Erfgoed Gezocht komt naar de Utrechtse Heuvelrug
De provincie Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug hebben het
voornemen om het project 'Erfgoed Gezocht' in 2020 te starten voor de Utrechtse
Heuvelrug.
Bij dit spannende 'citizen science project' kan iedereen als vrijwilliger op de computer
speuren naar nog onbekend erfgoed aan de hand van digitale hoogtekaarten (AHN). Dit
levert een ware schat aan nieuwe gegevens en vindplaatsen op. Denk aan nieuwe
grafheuvels, karresporen, middeleeuwse wallensystemen, celtic fields (prehistorische
akkersystemen) of schuttersputjes uit de Tweede Wereldoorlog. Daarna mogen
de vrijwilligers ook meewerken aan veldtoetsen, om te controleren of bijvoorbeeld een
grafheuvel ook écht een grafheuvel is en geen stuifduin.
Eerder dit jaar is een vergelijkbaar project van start gegaan op de Veluwe en
aangrenzende gebieden. Dit bleek een groot succes, zowel qua aantal deelnemers als
qua resultaten: uit de eerste analyses blijkt een verdubbeling van het tot nu toe bekende
aantal archeologische vindplaatsen. Een ware aardverschuiving in de archeologie! Vanuit
het Nationaal Park zit de waarde van het project in het ontdekken en vertellen van het
verhaal van de Utrechtse Heuvelrug, het beschermen, zichtbaar én beleefbaar maken van
het erfgoed. En natuurlijk gaat het er ook om dat we de betrokkenheid bij het park
vergroten.
De wetenschappelijke regie van het project op de Utrechtse Heuvelrug komt in handen van
de Universiteit Leiden, de projectcoördinatie wordt opgepakt door Landschap Erfgoed
Utrecht samen met alle betrokkenen. De start is gepland voor begin 2020.
Geïnteresseerden kunnen alvast een kijkje nemen op de website: www.erfgoedgezocht.nl.
https://mailchi.mp/fa4404515091/e78obo6g8c?e=%5bUNIQID%5d
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#Leestips:
Burgerinitiatief Plasticvrij brengt zwerfafval op Heuvelrug in beeld. Zo organiseerden ze op 4 oktober de
Big Clean Up en op 12 oktober het PlasticVrij festival: http://goed-volk.net/werkzaamheden-heuvelrugplastic-vrij/
Buiten zijn is goed voor je gezondheid. Daarom is IVN een campagne gestart om iedereen naar buiten te
krijgen! Challenge van IVN: 2 uur in de natuur!
Rhenen en Veenendaal gaan Kwintelooijen recreatief ontwikkelen en zijn op zoek naar ondernemers voor
de exploitatie van een horeca/recreatievoorzieining: https://www.gelderlander.nl/rhenen/kwintelooijenkrijgt-geen-nieuwe-weg-wel-horeca~a73d0ff0/?referrer=https://www.google.com/
Rhenen heeft een klimaatavond georganiseerd. Ook het park was die avond
aanwezig: https://www.rhenen.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=30962&mNwc=21&mArc=0

Voortgang Project Gebruikersbijdragen ruiters en menners
De Werkgroep ‘Gebruikersbijdragen ruiters en menners Utrechtse Heuvelrug’,
waarin terreineigenaren en gebruikers zijn vertegenwoordigd, heeft weer een aantal
stappen gezet.
1. De werkgroep is uitgebreid met een vertegenwoordiger van de hippische ondernemers, n.l. met een
manegehouder uit Soest, aangesloten bij de FNRS (Federatie Nederlandse Ruitersportcentra).
2. De werkgroep heeft een Plan van aanpak vastgesteld voor het komende jaar, waarin we toewerken
naar een principebesluit over een systeem van gebruikersbijdragen.
3. Dit najaar laten we een gebruikersonderzoek uitvoeren op de hele Utrechtse Heuvelrug (inclusief het
Goois Natuur Reservaat). Het gaat om een enquête onder ruiters en menners, die breed verspreid wordt
om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Bij de zoektocht naar een systeem van gebruikersbijdragen is
het namelijk essentieel om inzicht te krijgen in het huidige gebruik. Wat willen we weten? In ieder geval
waar er wordt gereden, door hoeveel mensen en hoe vaak. Begin 2020 zijn de resultaten bekend, dan
volgt meer informatie.
.

https://mailchi.mp/fa4404515091/e78obo6g8c?e=%5bUNIQID%5d
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Nationaal park spreker op symposium PUB
Op 28 november verzorgt Caroline Bugter, programmamanager Stichting NP UH,
samen met Jennemie Stoelhorst, directeur SkBL, een workshop op het symposium
‘Buitenplaatsen: van blijvende betekenis’ van het Platform Utrechtse
Buitenplaatsen (PUB). Het symposium vindt plaats bij Kasteel Groeneveld.
‘Klimaatadaptatie’ is het onderwerp van hun workshop. Het klimaat is één van de
thema’s die op de agenda staan van de hedendaagse buitenplaats en die op het
symposium besproken worden. Lees meer over het symposium.

Impuls voor natuur Landgoed Eyckenstein
Landgoed Eyckenstein heeft goed nieuws over de natuur in het noordelijke deel van
het landgoed: die krijgt een enorme impuls!
In augustus is landgoed Eyckenstein begonnen met de omvorming van Boetzelaersveld
van landbouw naar natuur. Nu vormt dit 11,5 ha grote gebied nog een behoorlijk obstakel
voor de natuurverbinding tussen de zuidoostelijk gelegen Utrechtse Heuvelrug en het
noordwestelijk gelegen Gooi, terwijl de heuvelrug hier toch erg smal is.
Lees meer over dit mooie initiatief van het landgoed in hun nieuwsbrief.

Adviezen van scholieren Revius Lyceum Doorn
Op 16 oktober verzorgden Janine Caalders (Stichting NP UH) en Elies Arps (IVN) een
gastles voor 150 derdeklassers van het Revius Lyceum uit Doorn. De leerlingen
werden ontvangen in het bos op landgoed Zonheuvel – midden in het Nationaal
Park.

https://mailchi.mp/fa4404515091/e78obo6g8c?e=%5bUNIQID%5d
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De leerlingen adviseerden het Nationaal Park over de manier waarop jongeren en ouderen
meer bij natuur kunnen worden betrokken en hoe ze kunnen worden verleid om zelf een
bijdrage te leveren.
We mochten een heel scala aan adviezen ontvangen, van camera’s ophangen voor
toezicht tot meer bomen planten. Meer voorlichting op scholen, meer gebruik maken van
sociale media om jongeren te bereiken, zorgen dat natuur leuk is (bijvoorbeeld een
klimbos of een voetbalveld) en campagnes om vrijwilligers te werven. Een van de groepen
heeft zelfs een meldpunt gemaakt waar afvaldumpingen en andere illegale zaken kunnen
worden gemeld!
Een paar adviezen doen een beroep doen op de betrokkenheid van bezoekers zelf. Zo gaf
een groep aan dat – naast het aanstellen van toezichthouders – mensen ook elkaar
zouden moeten aanspreken op overtredingen van de regels. Het origineelste advies komt
van Bram, Jort, Pieter en Maurit:
“Iedereen een stukje grond geven die het willen onderhouden en behouden. Als je een
stukje grond wilt dan ben je er dus ook verantwoordelijk voor. De maatregel levert op dat er
meer mensen komen omdat het onderhouden is door mensen en niet alleen maar door de
gemeente. De oplossing levert op dat voor mens en dier de natuur voor eeuwig in
evenwicht zal zijn. Voor deze oplossing hebben we alleen vrijwilligers nodig. Het voordeel
is dat het geen geld kost en dat de gemeente zich met andere dingen die belangrijker zijn
bezig kunnen houden. De nadelen zijn dat misschien ieder stukje bos er net iets anders uit
ziet maar dat maakt het park ook wel weer speciaal”.
Overigens bleken er grote verschillen in voorkennis te zijn: sommige leerlingen gaven aan
regelmatig het bos te bezoeken, bijvoorbeeld met de hond. Anderen komen er vrijwel
nooit. Ook daar ligt dus nog een schone taak.

Afspraken over samenwerking met Regionaal Bureau Toerisme
RBT Heuvelrug en Vallei en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug hebben de afgelopen
twee jaar op diverse manieren met elkaar samengewerkt. Onder andere bij het 15-jarig bestaan van
https://mailchi.mp/fa4404515091/e78obo6g8c?e=%5bUNIQID%5d
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het Nationaal Park en de organisatie van de Beleefweek Nationaal Park.
Die samenwerking is nu verstevigd in de vorm van een strategisch partnerschap. We werken nauwer
samen omdat communicatie en marketing over het park één van de manieren is bij te dragen aan de
doelen van het park, waaronder de zichtbaarheid en bekendheid ervan.
Denk maar aan de boodschap die wij mee willen geven aan bezoekers, bewoners en andere doelgroepen
om overbelasting van de natuur te voorkomen en hen bewust gebruik te maken van de natuur, cultuur en
erfgoed. Of de communicatie over de zonering van natuur. Daarnaast willen we dat nog meer
volwassenen en zeker ook kinderen en jongvolwassenen hun steentje gaan bijdragen bijvoorbeeld als
vrijwilliger bij een van onze partners.
De samenwerking past goed in de strategie van de stichting nationaal park Utrechtse Heuvelrug. We zijn
een kleine werkorganisatie die graag samenwerkt met andere organisaties op de Heuvelrug die de kennis
en kunde hebben om gezamenlijk de ambities uit de Samenwerkingsagenda te realiseren.
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