
 

 

Jaarverslag stichting Geopark Heuvelrug i.o. 2017; inhoudelijk  

 

Op 8 mei 2017 werd de stichting Geopark Heuvelrug i.o. officieel opgericht. 

De stichting heeft als doel het kwalificeren van de Heuvelrug en omgeving tot Unesco 
Geopark. Zie verder de statuten. 

In het (oprichtings-)bestuur hebben zitting: 

+ Marc Hofstra (voorzitter) 

+ Walter Kooy (secretaris/penningsmeester) 

+ Egbert Visscher en 

+ Hendrike Geessink 

 

Daarnaast is een Werkgroep actief, na de oprichting van de stichting omgedoopt tot 
Adviescommissie. In de Adviescommissie hebben zitting (in alfabetische volgorde): 

+ Karin van den Broek (Provincie Utrecht) 

+ Piet van Driel 

+ Hendrike Geessink (Utrechts landschap) 

+ Wim Hoek (Universiteit Utrecht) 

+ Marc Hofstra (voorzitter) 

+ Walter Kooy 

+ Thomas van der Linden 

+ Annemarie Luksen (gemeente Utrechtse Heuvelrug); m.i.v. 1 december 

+ Egbert Visscher 

 

De Werkgroep, inmiddels Adviescommissie, kwam in 2017 in totaal 6 x bijeen, 
waarvan 3 x na oprichting van de stichting: op 6 juli, 22 augustus en 26 oktober. 

Het bestuur van de stichting kwam op 4 december voor het eerst na de oprichting 
bijeen en in diezelfde maand werd een start gemaakt met de inrichting van de Raad 
van Advies. Als eerste lid, tevens voorzitter van de Raad van Advies, werd bereid 
gevonden Hans van der Pas, Burgemeester van Rhenen. 

  



Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met als doel het initiatief verder te 
verspreiden en draagvlak te creëren. Ondermeer met: 

+ Gedeputeerde Provincie Utrecht Mariette Pennarts, op 15 juni 

+ Burgemeester Rhenen Hans van der Pas, op 3 juli 

+ Directeur-Rentmeester Goois Natuur Reservaat Karen Heerschop, op 6 juli 

+ Gedeputeerde Provincie Utrecht Mirjam Maasdam, op 23 augustus 

+ Sectormanager Gerben Biermann en adviseur Anneke Don, provincie Noord 
Holland, op 29 november. 

 
Op 18 mei werd de Voorjaarsbijeenkomst  Geopark-Heuvelrug i.o. gehouden op 
landgoed Oostbroek. De bijeenkomst werd bezocht door bijna 40 geïnteresseerden, 
was leuk en werd als zeer nuttig en leerzaam ervaren. 
De voordrachten die tijdens de bijeenkomst werden gepresenteerd zijn beschikbaar 
op de website, net als het verslag van de gesprekken aan de “Gesprekstafels”. 
 

En er is 2 x overlegd met een delegatie van het Nationaal Forum Unesco Global 
Geoparcs (NFUGG); op 23 mei en op 31 oktober. 

In september werden alle politieke partijen in alle gemeenten in het beoogde 
Geopark-gebied aangeschreven met het voorstel/verzoek in hun 
verkiezingsprogramma’s op te nemen dat zij het burgerinitiatief willen ondersteunen 
en mede helpen realiseren om voor de hele Heuvelrug en de natte randgebieden de 
Unesco-kwalificatie Geopark te verkrijgen. En in september verzorgde Marc Hofstra 
een workshop over het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug op het Regiocongres van 
D66 Midden Nederland. 

In september ontving de stichting een startsubsidie van 1.500,- van de stichting Mens 
en zijn Natuur. 

Op 26 oktober verzorgden Wim Hoek en Marc Hofstra een deel van de cursus 
Gastheer van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, m.n. het deel over het ontstaan, 
de geologie en het initiatief Geopark Heuvelrug. 

In november werd bekend dat de gemeente Zeist, in het kader van haar project 
“Samen Duurzaam Zeist”, het initiatief Geopark Heuvelrug ca 12.000,- euro toezegt 
om de realisatie van het Geopark op het grondgebied van Zeist een extra impuls te 
geven. De bijdrage is vooral bedoeld om de teksten van de wandelgidsen in en rond 
Zeist te redigeren, lokaal gidsen te werven, een buitenles voor kinderen te 
organiseren en materialen te ontwikkelen  
(een speciale Geopark Heuvelrug-Ontdekkaart met info en posters).  

 
En tenslotte werd continu doorgewerkt aan de website, m.n. om alle gewenste en 
benodigde informatie zo goed mogelijk beschikbaar te maken, alle geo-gidsen te 
digitaliseren en de geo-wandelingen via Routeyou beschikbaar te maken voor 
gebruik met smartphones. 


