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Deze maand levert weer veel nieuws op. Een wandeling bij de ondergaande zon, een televisie 
programma over Arkemheen en Eemland en een fietstocht in Amersfoort.  

Een mooie wandeling op en rond Coelhorst 

Wederom een groot succes voor de excursie van 
Kees de Heer: op 26 augustus waren er 25 
deelnemers aanwezig om zeven uur s avonds bij 
het kerkje van Coelhorst. Kees had ons 
gewaarschuwd dat de zon om kwart voor negen 
zou verdwijnen. Dus haasten maar. De gids had 
veel te vertellen. Ook de deelnemers konden veel 
vragen en ook antwoorden geven, zodat ook Kees 
verrast werd. Kortom, zonder klachten werd het 
10 uur. 

Eemland op tv 

RTV Utrecht portreOeerde vorig jaar in de serie ‘Mijn mooiste plek’ alle landschappen van Utrecht. 
Het NaRonaal Landschap Arkemheen-Eemland kwam daarin uitvoerig aan bod. De serie van RTV 
Utrecht wordt deze maand uitgezonden door Max, in het programma ‘Noord-Zuid-Oost-West’. De 
aflevering over Eemland wordt uitgezonden op donderdag 15 september 20.22, 11.16-11.55 uur, 
op NPO2, tegelijk met de aflevering over de Gelderse Vallei. 

hOps://www.gids.tv/tv-gids/uitzending/noord-zuid-oost-west/7421840 

Fietsexcursie Hoog en Laag 

De IVN-afdeling Amersfoort organiseert op zondagmiddag 18 september 2022 van 14.00-16.00 uur 
een fietsexcursie, met verhalen over aardkundige waarden. 

Amersfoort ligt op de overgang van door water, wind en ijs gevormde en door de mens 
vormgegeven landschappen van de Utrechtse Heuvelrug, Gelderse vallei en het Eemland. De stad 
zelf vormt door de stenige bebouwing een rotsachRg landschap. Tijdens deze fietstocht, die begint 
op de Amersfoortse berg, dalen we zo’n 44 meter af naar de stad, sRjgen weer enkele meters 
omhoog naar de dekzandhoogten en dalen af naar het naOe, onder zeeniveau gelegen Eemland. 
Via de Soester Eng en de Korte duinen, bereiken we weer de Heuvelrug. Tijdens deze ongeveer 16 
km lange tocht, staan de gidsen sRl bij de geologische processen, waterhuishouding, 

https://www.gids.tv/tv-gids/uitzending/noord-zuid-oost-west/7421840
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cultuurhistorie door de eeuwen heen, in combinaRe met de natuurwaarden in de verschillende 
biotopen, die we passeren. 

De startlocaRe is: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort. Deelname is graRs. Opgeven 
is niet nodig. Zie: hOps://www.ivn.nl/afdeling/amersfoort/acRviteiten/natuurfietsexcursie-ivn-
amersfoort 

Foto’s van leden gevraagd 

We zijn de afgelopen maanden begonnen met foto’s 
en berichtjes op Instagram en TwiOer. Wij hebben 
van Instagram nu 55 volgers en 11 volgers van 
TwiOer. Met TwiOer berichten veel gebruikers tekst. 
Als je TwiOer geinstalleerd hebt op je iPhone of iPad, 
dan kan je zoeken met „Wie te volgen”: dan vul je in 
„Vereniging Eemland300” en dan ontvang je alle 
berichten over onze vereniging.  

Foto’s van onze leden en belangstellenden zijn 
welkom om ze op Twitter en Instagram te publiceren 
en te vertellen hoe mooi de Eemlandpolders zijn. Mail je foto en/of tekst naar: 
communicatie@eemland300.nl. 
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