
Wilt u anderen attent maken op de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Nieuwsbrief? 
Ons burgerinitiatief heeft geen vaste inkomstenbron; elke bijdrage, hoe klein ook, helpt ons initiatief verder en is zeer 
welkom op NL62 RABO 0322 0867 60, waarvoor hartelijk dank. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 
 
In deze nieuwsbrief de bekendmaking van 2 nieuwe Partners. En de aankondiging van weer 
een paar interessante geo-excursies, georganiseerd door Kees de Heer. Van harte 
aanbevolen! Ook kunnen we weer een mooi nieuw filmpje van Marcel Creemers presenteren, 
ditmaal over ‘Hoe de Rijn door Nederland stroomde’. 

En dan een andere belangrijke ontwikkeling. We zijn heel blij en trots op de samenstelling van 
het zojuist gekozen nieuwe bestuur! Het bestuur telt nu 6 leden, waaronder 3 topvrouwen: 
Saskia van Dockum, Irmgard van Koningsbruggen, Karin Kos, en Walter Kooy (secretaris), 
Rik Snoek (penningmeester) en ondergetekende. Beide initiatieven, Heuvelrug en Gooi & 
Vecht, zijn inmiddels samengevoegd en gaan als één burgerinitiatief verder. Voorlopig nog even onder de 
werknaam Geopark Heuvelrug – Gooi  en Vecht. Met de samenstelling van het nieuwe bestuur is zowel de 
spreiding van bestuurders over het gebied als de vertegenwoordiging van belangrijke terreinbeheerders, zowel in 
Noord Holland als in Utrecht, als de nodige relevante kennis en ervaring aanzienlijk beter geborgd. Het integrale 
persbericht hierover ziet u verderop in deze nieuwsbrief. 

Ondertussen werken we hard door aan de Ontdekkaarten en Boekjes over De Bilt / Stichtse Vecht en Rhenen, 
daarover volgende keer meer. 

Hartelijke groeten, 
Marc Hofstra  

 

 
 

Film van de maand 

Marcel Creemers 
Om het waterrijke beeld van ons geopark verder in te vullen is er een animatie fimpje 
gemaakt over hoe de Rijn zich door de jaren heen heeft ontwikkeld, onder de titel  
‘Hoe de Rijn door Nederland stroomde’ 
 
Filmpje kijken? Klik op het plaatje. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Nieuwe partners 
De onderstaande organisaties hebben onlangs een Partnerverklaring ondertekend en geven daarmee aan dat zij 
achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug staan en dat waar mogelijk zullen ondersteunen: 
 
 
 
 
 

Geopark Heuvelrug-Gooi en Vecht 

in ontwikkeling 

http://www.geopark-heuvelrug.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://vimeo.com/showcase/6590388/video/366742021
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Persbericht 

Burgerinitiatieven bundelen krachten voor Geopark 

Vanaf 1 januari 2020 werken Stichting Geopark Heuvelrug i.o. en Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en 
Vecht samen verder vanuit Stichting Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht. Een Geopark is een landschap met unieke 
aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden. Het doel van de oprichting van het Geopark is om de 
waarden van het gebied onder de aandacht te brengen en het gebied beter op de kaart te zetten. 
 
Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht 
Het beoogde UNESCO Geopark bestrijkt globaal de Heuvelrug, het Gooi en de waterrijke gebieden aan 
weerszijden: de Vechtstreek, de Kromme Rijnstreek en het Eemland. Onlangs heeft een Wetenschappelijke 
Commissie geadviseerd over de omvang en grenzen van het beoogde Geopark, een gebied dat qua 
waterhuishouding als één geheel gezien kan worden. 
 
Het nieuwe bestuur van de stichting heeft zes leden:  

• Saskia van Dockum  

• Walter Kooy (secretaris) 

• Karin Kos  

• Marc Hofstra (voorzitter) 

• Irmgard van Koningsbruggen 

• Rik Snoek (penningmeester) 
 
zie voor gehele persbericht 
 

 

Geo-excursies 

Kees de Heer 
 

Struinen over ’s-Gravelandse buitenplaatsen 
Op zaterdagmiddag 8 februari 2020 organiseert IVN-gids 
Kees de Heer een speciale geoparkexcursie op de ’s 
Gravelandse landgoederen. We doorkruisen de mooiste 
stukken van Boekesteyn en van Schaep en Burgh. Tijdens 
deze excursie gaat het vooral over de aardkundige waarden 
van het Gooi, maar de cultuurhistorie staat 
eveneens volop in de schijnwerpers. De 
landhuizen, parkstijlen, seizoensvariatie, 
reliëfverschillen, alles komt aan bod. 

 
Tijd: 13.00-15.00 uur. Deelname is gratis. Opgeven voor de excursie op de ’s-
Gravelandse buitenplaatsen kan door een mailtje te sturen naar 
geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Boekesteyn 8/2’. U krijgt dan een mail met 
de exacte verzamellocatie. 
 

Op zoek naar het immergroen van Nimmerdor 
De IVN-afdeling Amersfoort organiseert op zondagmiddag 16 februari 2020 een 
excursie op het eeuwenoude landgoed Nimmerdor, aan de rand van Amersfoort. 
In 1660 kocht jonkheer Everard Meijster een stuk grond van 9 hectare op de 
Leusderheide. Hij liet er een landhuis op bouwen en beplanting aanbrengen die 
ervoor zorgde dat het er nimmer dor uit zou zien. Het landgoed is in de loop der 
jaren flink uitgebreid en omvatte ooit 100 hectare. Vandaag de dag rest nog 48 
hectare prachtig natuurgebied, met een gemengd bos van naald- en loofbomen 
en een paddenpoel. Uniek in Nimmerdor zijn de karakteristieke lanenstructuren, 
waarin de zichtlijnen uit de zeventiende eeuw nog steeds zichtbaar zijn. Samen 

met de IVN- natuurgidsen kunt u genieten van de bijzondere en sprookjesachtige sfeer die in dit oude bos hangt. 
 
Tijd: 14.00-16.00 uur. Deelname is gratis. Opgeven voor de excursie in Nimmerdor kan door een mailtje te sturen 
naar geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Nimmerdor 16/2’. U krijgt dan een mail met de exacte verzamellocatie. 
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