
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht: verrassend veelzijdig; een aardkundig, ecologisch en cultureel juweel 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht springlevend 
 
Het artikel “Provincies zetten streep door Global Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht” in de Gooi & 
Eemlander van 12 februari wekt de indruk dat ons Geopark van de baan is. Niets is minder waar! 
Met onze vrijwilligers en 70 Partners, waaronder de Vrienden van het Gooi, het Goois 
Natuurreservaat, verschillende gemeenten, terreinbeheerders en andere betrokkenen timmert dit 
burgerinitiatief juist stevig aan de weg.  
 
Ons initiatief heeft als doel de (h)erkenning van de belangrijkste aardkundige, ecologische en 
cultuurhistorische waarden in hun onderlinge samenhang. Water is hoofdthema in het Geopark en 
hoe de mens de ontwikkeling van het landschap mede vorm heeft gegeven en geeft. Het is onze 
overtuiging dat wie ons gebied kent duurzame ontwikkelingen steunt en tot stand kan helpen 
brengen. Bewustwording en duurzame ontwikkeling staan dus centraal. We “openen” de 
geschiedenis met heel veel plezier voor iedereen. Daarom organiseren we excursies, wordt gewerkt 
aan een publieks- en een kinderboek en zijn we een groeiende beweging waarbij zich naast steeds 
meer organisaties ook gemeenten en waterschappen hebben aangesloten. En het goede nieuws is 
dat het aantal Partners maandelijks groeit. 
 
Het gebied is zo bijzonder dat we daarvoor graag de UNESCO Geopark-kwalificatie willen krijgen. 
Een bijzondere internationale erkenning. Daarvoor is de medewerking van beide provincies nodig, 
ook financieel en bestuurlijk. Die hebben onlangs aangegeven - met onderstreping van hun grote 
waardering voor het Geopark - een aanvraag voor deze status nu niet te willen ondersteunen. Het 
misverstand, dat er dan straks niets meer mag, leeft nog steeds, al is dat absoluut niet waar: het 
gebied heeft zelf de regie en gaat niet “op slot”. De aanvraag is niet van de baan, maar op de 
langere baan.  
Meer info en nieuwsbrieven op: www.geoparkhgv.nl. 
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