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Nieuws van het Nationaal Park

Laatste kans: breng jouw Heuvelruginitiatief
onder de aandacht!
https://mailchi.mp/7b5267b59958/s83sc8nyz6-1544856?e=%5bUNIQID%5d
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Zet jij of jouw organisatie zich actief in voor natuur, landschap en/of erfgoed in of rondom
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug? En wil je daar graag meer steun en aandacht voor
krijgen? Geef je als vrijwilliger bijvoorbeeld rondleidingen speciaal voor kinderen of help je
bij het beheer van natuur? Dan zijn we op zoek naar jou! Maak een filmpje van 1 minuut
over jouw bijzondere project en maak kans op een podium tijdens de online bijeenkomst
van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Wil je zien wie jou al voor zijn gegaan?

Lees meer

Tune in tijdens de online bijeenkomst op
29 oktober 2020
Goed nieuws in deze onrustige tijden: onze bijeenkomst op 29 oktober gaat door. Niet in
fysieke vorm, maar online. En jij kunt hierbij zijn, want samen kunnen we een heel groot
park zijn. Wil jij weten welke successen we samen hebben gerealiseerd? En hoe jij een
bijdrage kunt leveren aan deze beweging? Kijk, luister en praat mee tijdens de online
bijeenkomst.

Info & aanmelden

Beleef de natuur tijdens de Herfstvakantie
Vandaag is het officiële startsein gegeven van De Beleefweek. Dit gebeurde tijdens de
Clean-up actie van het Doornse gat, waarbij leerlingen van basisschool Maurpertuus de
omgeving hebben ontdaan van plastic en ander afval. Daarmee is het Doornse gat de
eerste PlasticVrije Zone in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Het is natuurlijk heerlijk om in de Herfstvakantie, tijdens de Beleefweek, de natuur in te
gaan. We roepen iedereen op om alleen met je eigen gezin op pad te gaan. Vermijd
drukke plekken en houd 1,5 meter afstand. Via de druktemonitor kun je vooraf zien hoe
druk het op de plek is die je wilt bezoeken en eventueel kiezen voor een alternatief. Je
kunt ook thuis genieten van de online activiteiten. Bekijk het online aanbod.
https://mailchi.mp/7b5267b59958/s83sc8nyz6-1544856?e=%5bUNIQID%5d
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Bekijk aanbod

Nieuws van onze partners

Lancering 1e plasticVrije Zone
Van de miljoenen verpakkingen, flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan,
belandt een aanzienlijk deel in onze leefomgeving en in de natuur. Om onze natuur te
beschermen Lanceert Goed Volk (samen met Staatsbosbeheer en Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug) op vrijdag 16 oktober 2020 de eerste PlasticVrije Zone in het
Doornse Gat. Een PlasticVrije Zone: een gebied waar we bezoekers oproepen om zo min
mogelijk plastic mee naar toe te nemen, en zeker geen afval achter te laten.

Lees meer

Online activiteiten tijdens Beleefweek
We begrijpen dat het aantrekkelijk is om er juist nu op uit te trekken, maar we moeten hier
juist nu zorgvuldig mee omgaan. Vermijd drukke plekken, zeker nu de RIVM richtlijnen zijn
aangescherpt. Daarom ook een aantal online activiteiten in de spotlight: zo is er op 19
oktober een online ontmoeting met de schaapsherder en 21 oktober een rondleiding door
kasteel Amerongen. Bekijk de online activiteiten hier.

Bekijk de Online Beleefweek
https://mailchi.mp/7b5267b59958/s83sc8nyz6-1544856?e=%5bUNIQID%5d
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Erfgoedroute Utrechtse Heuvelrug voor kinderen
Ter gelegenheid van de Beleefweek in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, lanceert IVN,
in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht, een nieuwe route. Wandel samen met
Guusje door het prehistorische landschap van het Amerongse bos. In deze wandeling
speciaal gericht op kinderen neemt Guusje je mee langs resten uit haar wereld van ruim
3000 jaar geleden. Kom meer te weten over grafheuvels en prehistorische akkers. Hoewel
gericht op kinderen zal ook menig volwassene zich verbazen over wat er nog altijd
zichtbaar is van het verre verleden in de bossen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
De route is, ook na de Beleefweek, hier en in de IVN route app te vinden.

Heuvelrugtuinen: Cursus ‘Jouw Heuvelrugtuin’
Tover jouw tuin om tot een natuurlijke tuin tijdens de cursus voor jouw Heuvelrugtuin. Wil je
graag leren wat natuurlijk (en gebiedseigen) tuinieren inhoudt en hoe ook jij daar mee aan
de slag kunt in eigen (Heuvelrug)tuin? Dan is dit jouw kans. Meld je aan voor de cursus
Jouw Heuvelrugtuin.
* We bepalen op een later moment de cursus-vorm, maar houden ons strikt aan de RIVM-richtlijnen.

Geef je op voor de Heuvelrugtuinbewonersavond
Op 29 oktober vindt de tweede bewonersavond voor het project Heuvelrugtuinen plaats.
Door het aanleggen van een Heuvelrugtuin laten we Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
samen groeien. De eerste avond in september was een groot succes. Bijna 100
aanmeldingen, een aandachtig publiek, veel praktische vragen. We gaan dus snel door
naar de tweede avond over water op donderdag 29 oktober 2020.

Geef je op!
https://mailchi.mp/7b5267b59958/s83sc8nyz6-1544856?e=%5bUNIQID%5d
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Nieuws over natuur & beleving

Landgoed Eyckestein succesvol met nieuwe
formule
Een tuinderij, een biologische kruidenkweker en boerderij Eyckenstein; ruim 15 jaar
geleden gooide landgoedeigenaar Otto van Boetzelaer het roer om. Naast de
landbouwgronden heeft het landgoed veel natuurterreinen. Het beheer daarvan kost meer
geld dan dat er inkomsten zijn uit vergoedingen van de overheid. Met de nieuwe
ontwikkelingen slaat hij twee vliegen in een klap: het levert de broodnodige inkomsten op
om het landgoed in stand te houden én het draagt bij aan een duurzame ontwikkeling op
en rond het landgoed. Een inspirerend verhaal.

Lees meer

Erfgoeddeal: aanvraag sKBL gehonoreerd
In nauwe samenwerking met een groot aantal partijen – waaronder Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug, diende stichting Kastelen historische Buitenplaatsen &
Landgoederen (sKBL) een aanvraag in voor subsidie vanuit de Erfgoeddeal. De bijdrage is
bedoeld voor ondersteuning bij de uitvoering van het Kennisprogramma klimaatbestendige
aanpak kastelen en buitenplaatsen. Wij zijn heel blij dat deze aanvraag is gehonoreerd en
dat er onder andere in het Zeister bos door het Utrechtse Landschap en de gemeente
Zeist gewerkt gaat worden aan een klimaatbestendige ontwikkeling. Vanuit een aantal
pilots ontwikkelt sKBL een monitor die straks ook landelijk kan worden ingezet.

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!

@mw.photographics
https://mailchi.mp/7b5267b59958/s83sc8nyz6-1544856?e=%5bUNIQID%5d

@puur.de.natuur
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BLIJF OP DE HOOGTE, VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

www.np-utrechtseheuvelrug.nl
contact

uitschrijven

Forward
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