
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 
De zomer is begonnen; wederom veel te droog. Ook voor het hele Geopark-gebied is de grote 
uitdaging voor terreinbeheerders en waterschappen om de droogte terug te dringen en in 
natte tijden meer Water vast te houden.  
 
We vestigen in deze nieuwsbrief graag de aandacht op de 3 eerstvolgende geo-excursies:  
6 september langs de Waaien, 15 september over de Amersfoortse Berg en 11 en 14 
september een cursus respectievelijk excursie rond het thema Water.  
 
Heel blij zijn we dat zowel Burgemeester en Wethouders van Rhenen als van Zeist hebben 
besloten de Partnerverklaring van Geopark Heuvelrug te ondertekenen! In Rhenen hebben 
Stadmuseum Rhenen en de stichting Vrienden Behoud Lijsterengh de Partnerverklaring reeds ondertekend. Niet 
minder verheugd zijn we over het besluit van de stichting het Voormalig Gast- en Weeshuis in Rhenen om 
financieel bij te dragen om de productie van het verhaal van Rhenen mogelijk te maken; het verhaal over het 
ontstaan, de rol van het Water en de Aardkundige, Natuur en Cultuurhistorische waarden.  
 
De Commissie Gebiedsbepaling gaat in september aan de slag en we verwachten het advies van de Commissie 
van deskundigen rond 1 november. In de Commissie hebben zitting: Gretha Roelfs, Irmgard van Koningsbruggen, 
Ronald van Balen, Wim Hoek, Roland Blijdenstijn en Piet Verdonschot. Walter Kooy is bereid gevonden als 
voorzitter op te treden en Luuk Keunen als secretaris/rapporteur. 
 
Er is zoveel bijzonders te zien op en aan weerszijden van de Heuvelrug. Blijf je de vakantieperiode in Nederland 
bezoek dan eens een van de Aardkundige Monumenten of andere aardkundig interessante gebieden. Kijk voor 
deze Monumenten, gebieden, wandelingen en/of fietsroutes eens op onze website geopark-heuvelrug.nl, 
 
Fijne vakantie gewenst! 
Marc Hofstra 

 

Film(s) van de maand 
Marcel Creemers 
En dan nog een mooi nieuwtje. Met trots presenteren wij u het 1e introductiefilmpje over het 
Geopark. In dit filmpje staat Aardkundig Monument de Grebbeberg centraal. Met dank en 
complimenten aan vrijwilliger Marcel Creemers die de opnames heeft gemaakt en de video 
heeft samengesteld. En we gaan nog meer van Marcel zien; hij is alweer bezig met de 
volgende producties. Filmpje kijken? Klik op plaatje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geopark Heuvelrug 

in ontwikkeling 

http://www.geopark-heuvelrug.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.geopark-heuvelrug.nl/
https://vimeo.com/348895610


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. 
 
 

Geo-excursies 
Kees de Heer 
Op excursie naar de Waaien langs de Eem 
De pas opgerichte Vereniging Eemland 300 organiseert regelmatig landschapsexcursies in de 
polders langs de Eem. We nemen met natuurgidsen een kijkje op bijzondere plekken. De 
eerstvolgende excursie is op vrijdagavond 6 september 2019, van 19.30-21.30 uur in Eemnes, 
bij de ‘waaien’ langs de Eem. 
De provincie Utrecht heeft de dijkdoorbraakkolken langs de Zuiderzeedijk en langs de Eemdijk 

ruim tien jaar geleden een bijzondere status gegeven: het zijn 
aardkundige monumenten. Daarom geven natuurgidsen van 
het IVN op deze plek een geoparkexcursie. Deze excursie 
wordt begeleid door de natuurgidsen Nelleke Bary uit Eemnes en Kees de Heer uit 
Amersfoort. Deelname is gratis.  
Je kunt je aanmelden via email: geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Eemnes 6/9, 
aantal personen, naam en telefoonnummer’. Je krijgt dan een mailing over het 
verzamelpunt. 

 
Cursus Rivieren- en Weteringengebied 
De IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn heeft in het verleden diverse cursussen 
verzorgd over het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug. Deze keer komt het ander 
deel van ons gebied aan bod. Deze nieuwe cursus gaat over het water op en in de 
Utrechtse Heuvelrug. De algemene aspecten over water zullen aan bod komen, 
maar ook de veranderingen van rivierlopen, zoals de Nederrijn en de Kromme Rijn. 
We vertellen over het ontstaan van het ontginningslandschap en over het 
karakteristieke kampenlandschap met zijn weteringen. De flora en fauna van dit 
gebied zullen eveneens aan bod komen, evenals de ontwikkelingen rond het project 
‘Ruimte voor de rivier’. Kortom, we krijgen een nieuwe kijk op onze mooie natuur. 
 
De cursus wordt gehouden op woensdagavond 11 september 2019 om 20.00 uur in het Walkart centrum aan de 
Kerkweg 19-23 te Zeist. Op zaterdag 14 september 2019 gaan we op excursie. We starten om 9.00 uur vanaf de 
parkeerplaats aan de Zinzendorflaan te Zeist. Nadere bijzonderheden hierover krijgt op de cursusavond. 
 
De kosten voor de cursus bedragen voor IVN- en KNNV-leden € 7,50; voor niet-leden is het € 10,00. 
U kunt zich voor deze cursus opgeven bij Leendert van der Velden per mail: leendertvandervelden46@gmail.com. 
De inschrijving is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van IVN Heuvelrug en 
Kromme Rijn: NL65INGB0001572287 onder vermelding van ‘cursus rivieren’.  
 
Uitzichten en doorkijkjes 

De IVN-afdeling Amersfoort organiseert op 15 september een wandelexcursie van 
twee uur over de toppen van de Amersfoortse Berg. Het heet hier niet voor niets 
Klein-Zwitserland! We komen langs enkele mooie uitzichtpunten en de wandeling 
voert tegelijk langs markante historische punten. We wandelen met 
zevenmijlslaarzen door de geschiedenis: we zien hoe de ijstijden het landschap 
gevormd hebben en wat daarvan nog is waar te nemen, we hebben doorkijkjes naar 
de middeleeuwen en we komen langs enkele monumenten van begin vorige eeuw, 
zoals het Belgenmonument. Daarnaast hebben we natuurlijk aandacht voor de 

natuur van september.  
Tijd: zondag 15 september 2019, 14.00-16.00 uur; start vanaf het Belgenmonument. Deelname is gratis. Je kunt je 
aanmelden via email: geoparkexcursie@gmail.com o.v.v. ‘Amersfoort 15/9, aantal personen, naam en 
telefoonnummer’. Je krijgt dan een mailing over het verzamelpunt. 
 

 

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