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Nieuwsbrief // september 2020
Nieuws van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Doe mee: kom in beweging voor de natuur
Veel vrijwilligers, bedrijven, overheden en andere organisaties op de Utrechtse Heuvelrug
zetten zich in voor natuur, landschap en erfgoed. Dat is belangrijk, want er is veel inzet
nodig om natuur en erfgoed voor de toekomst te behouden en verder te ontwikkelen.
https://mailchi.mp/7f5c02799d54/s83sc8nyz6-1541412?e=%5bUNIQID%5d
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Onder het motto ‘geef het stokje door’ roepen we initiatiefnemers in en rondom Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug op om hun initiatief wereldkundig te maken.

Bekijk de oproep

Startschot Beleefweek 2020:
CleanUp Doornse Gat
Vier de herfstvakantie buiten, tijdens de Beleefweek in Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug. Dit jaar starten we een dagje eerder. De openingsactiviteit vindt namelijk plaats
op vrijdag 16 oktober 2020 in het Doornse Gat.
Door middel van een echte opruimactie gaan we aan de slag om dit recreatieterrein
PlasticVrij te maken zodat deze daarna het officiële PlasticVrij-predicaat mag ontvangen.

Opening tweede voorbeeldtuin bij Groene Inval
Baarn
Wethouder Jannelies Vissers (duurzaamheid) heeft 16 september 2020 bij Natuur en
Milieucentrum de Groene Inval in Baarn, de tweede Heuvelrug (voorbeeld)tuin geopend.
Voor de opening werden de laatste planten gepoot en werd het eerste Heuvelrugtuinbordje geplaatst door de wethouder en Sophie Wiltnik.

Lees meer

https://mailchi.mp/7f5c02799d54/s83sc8nyz6-1541412?e=%5bUNIQID%5d
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Subsidieaanvraag Erfgoed Deal 2020 door sKBL
sKBL (Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen) heeft met twintig partners uit
drie provincies een aanvraag ingediend bij Erfgoed Deal 2020. Stichting Nationaal Park is
een van de partners, net als de provincie Utrecht, de gemeente Zeist, UPG en het Utrechts
Landschap. Een van de uitvoeringsprojecten is het realiseren van een ‘Klimaatrobuust
watersysteem Zeisterbos’. Dit is een van de projecten die ook is opgenomen in de Blauwe
Agenda. De kennis die onder andere wordt opgedaan op de proeflocatie in Zeist moet bij
gaan dragen aan monitoring en kennisontwikkeling over klimaatverandering en -adaptatie
bij landgoederen.

Lees meer

Nieuws van onze partners

Opening eerste PlasticVrije Zone in het Doornse
Gat
Op vrijdag 16 oktober 2020 om 12.30 uur opent Wethouder Hans Waaldijk van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug de eerste PlasticVrije Zone in het Doornse Gat, een
recreatieterrein dat onderdeel is van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Om het Doornse
Gat het predicaat ‘plasticvrij’ te kunnen geven, is er in de ochtend eerst een opruimactie.
De PlasticVrije zone is een initiatief van GoedVolk en wordt ondersteund door
Staatsbosbeheer en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

https://mailchi.mp/7f5c02799d54/s83sc8nyz6-1541412?e=%5bUNIQID%5d
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Lees meer

Doe mee met de IVN #2uurnatuur Challenge!
Uit onderzoek blijkt dat natuur gezond is en dat mensen die twee uur per week in de
natuur doorbrengen, hun leven een hoger cijfer geven. Juist met de donkere
herfstmaanden in aantocht is het belangrijk naar buiten te blijven gaan! Doe daarom in
oktober mee met de IVN #2uurnatuur Challenge! Meld je gratis aan. En ontvang in de
maand oktober twee keer per week om 14:00 uur een email met een verrassende
uitdaging die in je eigen omgeving kunt doen.

Lees meer

Nieuws over natuur & beleving

Motie VNG voor lobby structurele bijdrage
Nationale Parken aangenomen
Op initiatief van wethouder Chantal Broekhuis dienden 7 gemeenten (waaronder Utrechtse
Heuvelrug, Zeist en Woudenberg) tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG
(Vereniging Nederlandse Gemeenten) een motie in. Nationale parken dragen aantoonbaar
bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. En ze zijn belangrijke regionale dragers
voor recreatie, toerisme en ontspanning. Insteek van de motie is om met verschillende
overheidspartners (Rijk, IPO, VNG) structurele afspraken te maken over de aanpak en de
financiering voor de Nationale Parken.

Lees meer

Landbouw, voedsel en natuuropgaven onderling
nauw verbonden
Verschillende opgaven op het gebied van onder andere klimaat, natuur,
grondstoffengebruik en woonomgeving zijn de laatste jaren alleen urgenter worden. In de
Nationale Parken komen die opgaven bij elkaar. Gezamenlijk bieden we dus een goed
platform om hierover in gesprek te gaan en gezamenlijk oplossingen te vinden.

Lees meer

De mooiste foto's van Instagram
https://mailchi.mp/7f5c02799d54/s83sc8nyz6-1541412?e=%5bUNIQID%5d
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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!

@verliefdoputrecht

@sjaakdenbreeje

BLIJF OP DE HOOGTE, VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

www.np-utrechtseheuvelrug.nl
contact

uitschrijven

Forward

https://mailchi.mp/7f5c02799d54/s83sc8nyz6-1541412?e=%5bUNIQID%5d
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