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Nieuwsbrief // november 2020
Nieuws van het Nationaal Park

"Kom niet massaal naar de natuur tijdens de
strengere lockdown"
Dit verzoek staat in een brandbrief van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, die namens
de handhavers in natuur- en buitengebieden in de regio spreekt. Lees het volledige
verhaal op de website van RTV Utrecht.

Lees het volledige verhaal

https://mailchi.mp/1f1a1e750300/s83sc8nyz6-1547416
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Geniet thuis van de smaak van het Nationaal
Park
Steun de natuur met biologisch bier: Heuvelrugblond
Op initiatief van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei en
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft de duurzame Utrechtse Brouwerij De Leckere
een Heuvelrugbier ontwikkeld: Heuvelrugblond. Eenieder die dit biertje drinkt, doet een
bijdrage aan het behoud van de natuur in het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug.
Vanaf vandaag kan iedereen dit biertje zelf proeven en thuis genieten van de smaak van
het Nationaal Park. We nodigen je dan ook uit om vanuit thuis het glas te heffen en je
bevindingen te delen via sociale media: maak een foto van jouw biermoment en zet deze
op de verschillende sociale media met de hashtags #Heuvelrugbier #Heuvelrugblond
#biervandeheuvelrug #steundenatuur.

Kijk hier voor de verkooppunten

https://mailchi.mp/1f1a1e750300/s83sc8nyz6-1547416
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De kracht van samenwerken
Terugblik online bijeenkomst van 29 oktober
Afgelopen donderdag 29 oktober was het zover: de online bijeenkomst van het Nationaal
Park. Met prachtige bijdragen over de Blauwe Agenda, de kracht van samenwerking en de
Heuvelrugalliantie waarbij de bijdrage van vele actieve vrijwilligers duidelijk werd. Voor
iedereen die het gemist heeft, is nu de terugkijklink beschikbaar. En kijk vooral ook even
op onze website voor de filmpjes van de Heuvelruginitiatieven, maar ook om meer te
weten te komen over de Blauwe Agenda en de succesverhalen van de samenwerking.
Boswachters Rein en Maarten vertellen je bijvoorbeeld meer over het heideherstel en de
ruim 200 dassen die terug zijn op de Heuvelrug.

Lees meer

Heuvelrugalliantie: er zit veel beweging in
Nationaal Park
https://mailchi.mp/1f1a1e750300/s83sc8nyz6-1547416
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Bekijk de inzendingen en help mee
Veel groene vrijwilligers, actieve bewoners en duurzame ondernemers op de Utrechtse
Heuvelrug zetten zich in voor natuur, landschap en erfgoed. We hebben prachtige
inspirerende initiatieven van de Heuvelrugalliantie mogen ontvangen: van het herstel van
de Heidetuin in het Rijsenburgse Bos tot het maken van een natuurdocumentaire over de
das op de Utrechtse Heuvelrug. Deze initiatieven zijn heel belangrijk voor het Nationaal
Park, want er is veel inzet nodig om natuur en erfgoed voor de toekomst te behouden en
verder te ontwikkelen. We willen iedereen dan ook blijven vragen hun initiatieven in te
sturen. Wij maken graag zichtbaar wat jullie allemaal doen en bieden een podium voor
jullie vragen.

Lees meer

€ 830,- opgehaald voor behoud van natuur in NP
Utrechtse Heuvelrug
Greenrace hield op 4 oktober in samenwerking met Stichting Ox de coronaproof versie van
de Devil’s Trail op de Utrechtse Heuvelrug. Hiermee haalden ze € 830,- op. Deze hebben
ze gedoneerd aan de Schaapskudde Doorn en aan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
voor het in standhouden van de natuur.

Bekijk het filmpje van de overhandiging

https://mailchi.mp/1f1a1e750300/s83sc8nyz6-1547416
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Beleefweek 2020 activiteiten online
Afgelopen herfstvakantie vond de Beleefweek in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
plaats. Tijdens deze week organiseren ondernemers, terreinbeheerders, landgoederen,
vrijwilligersorganisaties en andere betrokken talloze activiteiten om de natuur in het
Nationaal Park te beleven. Ook dit jaar was het enthousiasme groot en was er een goed
gevuld en zeer gevarieerd programma. En toen kwamen de nieuwe corona maatregelen,
en konden de meeste fysieke activiteiten niet doorgaan. Gelukkig was er ook online nog
genoeg te beleven. Zo waren er ruim 50 deelnemers bij de online ontmoeting met de
herder van Schaapskudde Doorn en werd de nieuwe erfgoedroute van Landschap Erfgoed
Utrecht en IVN veelvuldig gedownload.
Deze, en andere activiteiten die je vanuit je eigen huis of op eigen initiatief kunt
ondernemen, kun je ook nu nog vinden op onze website.

Beleef Nationaal Park vanuit huis

Nieuws van onze partners

https://mailchi.mp/1f1a1e750300/s83sc8nyz6-1547416

5/11

15-7-2021

Nieuwsbrief // november 2020

Tover jouw tuin om tot Heuvelrugtuin
Cursus ‘Jouw Heuvelrugtuin’
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nodigt iedereen uit om van hun eigen tuin een
Heuvelrugtuin te maken. Zo zorgen we namelijk samen voor een betere leefomgeving voor
nu en later. Met de online cursus ‘Jouw Heuvelrugtuin’ leer je wat natuurlijk en
gebiedseigen tuinieren inhoudt en hoe ook jij daar mee kunt beginnen in je eigen tuin.
Dankzij de bijdragen van gemeenten kunnen we de cursus gratis aanbieden aan inwoners
van Baarn, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. Er is een beperkt aantal
plekken om de cursus te volgen. Kijk hier voor meer informatie en meld je snel aan!

Kijk voor meer informatie en meld je snel aan!

https://mailchi.mp/1f1a1e750300/s83sc8nyz6-1547416
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Samen een groot park
Rotsoord en Het Hof van Cartesius worden Zusterpark van Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug
Door Het Hof van Cartesius en Rotsoord vrijdag 30 oktober officieel om te dopen tot
Zusterparken van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, zetten buurtvergroeners een
nieuwe stap naar één groot park. Deze buurtvergroeners zijn een community van
bewoners en ondernemers op Rotsoord en de initiatiefnemers van Het Hof van Cartesius
in het Werkspoorkwartier in de gemeente Utrecht. Zij zijn op een missie: groen laten
groeien tussen Zusterparken in de steden en de uitgestrekte natuur van het Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug.

Lees verder

Nieuws over natuur & beleving

https://mailchi.mp/1f1a1e750300/s83sc8nyz6-1547416
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Stem op de Erfgoed Gezocht vrijwilligers
De vrijwilligers van het burgerwetenschapsproject Erfgoed Gezocht zijn verkozen tot één
van de drie finalisten van de erfgoedvrijwilligersprijs 2020. Vrijwilligers werken belangeloos
mee aan het ontdekken en het beschermen van archeologisch erfgoed, zoals grafheuvels
en prehistorische akkercomplexen. Het project dat de meeste stemmen krijgt wint 10.000,euro. Stemmen dus!

Stem op ons

https://mailchi.mp/1f1a1e750300/s83sc8nyz6-1547416
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De wereld van bosmieren op de Utrechtse
Heuvelrug
Een interview met Arjan van den Bosch
In oktober 2019 ontstaat bij Arjan van den Bosch het idee om een bosmiereninventarisatie
uit te voeren op de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens een wandeling vanuit station
Hollandsche-Rading ontdekte hij allerlei bosmierennesten. Hij kreeg toestemming voor zijn
onderzoek van verschillende terreineigenaren en presenteerde begin oktober dit jaar het
resultaat. Belangrijkste vraag: waar zitten interessante superkolonies van de kale bosmier
en hoe gedragen deze zich?

Lees verder

https://mailchi.mp/1f1a1e750300/s83sc8nyz6-1547416
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Ook een initiatief voor meer groen in de buurt?
Doe een aanvraag bij KIEM
KIEM is een gezamenlijk loket voor natuurinitiatieven van Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein
Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. Met de natuurregeling KIEM kunnen
stichtingen en verenigingen in één beknopte aanvraag bij drie fondsen een bijdrage
aanvragen. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden en hebben een
behandeltermijn van ongeveer twee maanden. Middelgrote groeninitiatieven komen in
aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 5.000. Er is nog voldoende budget
beschikbaar voor nieuwe groene initiatieven in de provincie Utrecht, dus initiatiefnemers
zijn van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

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!

https://mailchi.mp/1f1a1e750300/s83sc8nyz6-1547416
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@hetbosdichtbij

@inaws61

BLIJF OP DE HOOGTE, VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

www.np-utrechtseheuvelrug.nl
contact

uitschrijven

Forward

https://mailchi.mp/1f1a1e750300/s83sc8nyz6-1547416
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