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Activiteitenoverzicht vanaf de oprichtingsdatum 23 augustus 2013 tot ultimo december 2013 én wat 

daaraan vooraf ging. 

 Wat ging aan de start van de Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht vooraf?  

Op initiatief van de Vereniging Vrienden van ’t Gooi (VVG) is eind 2012 een commissie 

ingesteld waarin naast de VVG werd geparticipeerd door het Goois Natuurreservaat (GNR), 

de Regio Gooi en Vechtstreek,  het Landbouw Economisch Instituut (LEI), het Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug, de Stichting Omgevingseducatie (OGVE), de Universiteit van 

Amsterdam (UVA) en ITRovator. Onder leiding van de voorzitter van de VVG heeft deze 

commissie in 2012-2013 zorggedragen voor de totstandkoming van een onderzoek over de 

haalbaarheid van het initiatief van VVG om tot een Geopark in Het Gooi en omstreken te 

komen. De VVG en het GNR hebben het onderzoek en vervolgens het schrijven van het 

beleidsmatig Plan van Aanpak financieel mogelijk gemaakt. Daardoor kon ook een 

projectleider van buitenaf ingezet worden. Prof. Jan Sevink en mevrouw Hetty Laverman, 

respectievelijk adviseur en voorzitter van de VVG, hebben een ronde langs allerlei 

belangengroeperingen en organisaties gedaan ter sondering, onderzoek en het nader 

invullen van de plannen. 

 Na afronding van het onderzoek was de conclusie dat er zeker goede kansen zijn om voor 

(een deel van) het gebied Het Gooi (onderdeel Utrechtse Heuvelrug) en omgeving (de 

Vechtstreek) tot de status van een geopark te komen. Vervolgens is een Plan van Aanpak 

geschreven en vastgesteld. Dit is op 25 april 2013 op een openbare bijeenkomst van de VVG 

gepresenteerd. Een persbericht is uitgegaan en in de regionale krant De Gooi en Eemlander 

werd een interview geplaatst met de voorzitter van de VVG. 

 In mei en juni 2013 zijn presentaties verzorgd aan de leden van het Algemeen Bestuur van 

Stichting Tussen Vecht en Eem, aan de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening, Verkeer en 

Vervoer van de Regio Gooi en Vechtstreek, aan  de gebiedscommissie Amstel, Gooi en 

Vechtstreek (AGV) en aan het Regionaal ambtelijk overleg Ruimtelijke Ordening.  

 Ten behoeve van nadere informatie, overleg en afstemming over mogelijkheden en 

uitwerking van het Plan van Aanpak zijn de geoparken (in oprichting) De Hondsrug en  

Geopark TERRA.vita in Duitsland (nabij Osnabrück) bezocht. Op 4 juni 2013 is het beoogd 

project-/procesbestuur voor de eerste keer samengekomen met de beoogde projectleider. 

In totaal zijn er 6 bijeenkomsten geweest ( 4 juni, 4 juli, 28 augustus 10 oktober, 8 november 

en 11 december). 

http://www.geoparkgooienvecht.eu/
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 Op 23 augustus 2013 is de Stichting ter relisatie van Gooi en Vecht opgericht door de VVG en 

prof. Jan Sevink met als bestuursleden Rob Meerhof, voorzitter (overheden), Hetty 

Laverman, secretaris (burgers, proces), Jan Sevink (landschap) en Karel Loeff (erfgoed).  

 Begin september hebben de secretaris van de stichting, Mw Hetty Laverman, en de 

projectmanager Vincent Pieters deelgenomen aan de jaarlijkse European Geoparks Network 

conferentie dat  ditmaal werd gehouden in Italië in het Geopark Cilento en Vallo di Diano 

(een gebied gelegen onder Napels). 

Hier werd ook bekend dat ‘De Hondsrug’ per 16 september 2013 officieel als Geopark tot 

het European Geopark Netwerk onder auspiciën van Unesco was toegelaten.  

 Op 16 september 2013  is de stichting officieel van start gegaan met het uitvoeren van het 

Plan van Aanpak. De aftrap vond plaats in Geologisch museum Hofland,  met vervolgens een 

korte buitenexcursie onder leiding van prof. Jan Sevink. 

 Brieven met verzoek tot instemming met het Plan van Aanpak en inzet  van middelen zijn 

uitgegaan naar de drie terreinbeherende organisaties in de regio, de Regio Gooi  en 

Vechtstreek en de provincie Noord-Holland. 

 Op 4 oktober is door de secretaris een presentatie verzorgd  over het  Geopark initiatief en 

het Plan van Aanpak voor het  Platform Veen en Weide van de gebiedscommissie West  van 

de provincie Utrecht. Dit in samenhang met een algemene presentie over geoparken en over 

Geopark De Hondsrug. Het platform heeft positief op de plannen gereageerd. 

 Eind oktober heeft een bestuurslid een presentatie voor de Regio Gooi en Vecht gehouden 

voor de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. 

 In november is het bestuur versterkt met de heer Peter Lier als penningmeester. 

 Voorbereidingen  voor de  inventarisatie van de geopark-sites zijn gedaan. 

 Met regelmaat is overleg gepleegd met professionele stakeholders en andere 

belangengroeperingen door bestuursleden en projectleider in het kader van uitvoering Plan 

van Aanpak, fase 1. 

 De VVG heeft een schenking van € 5000 aan de stichting gedaan ter bestrijding van niet 

gedekte aanloopkosten  tot begin 2014. Een andere partij heeft toegezegd begin 2014, 

indien nodig, ook een dergelijke schenking te doen. 

 Naast instemming met het Plan van Aanpak zijn voor de uitvoering daarvan bijdragen in 

natura en geld nodig.  Als eerste heeft het bestuur van de VVG een principetoezegging 

gedaan van een bijdrage van € 10.000 per jaar voor procesmanagement in de komende drie 

jaar, onder voorwaarde dat er cofinanciering  van andere partijen komt. Er zijn besprekingen 

gaande met professionele stakeholders over financiële bijdragen en bijdragen in natura. Of 

dat voldoende oplevert is nog de vraag. 

 In samenwerking met de Provincie Noord-Holland en de Regio Gooi en Vecht zal begin 2014 

gestart worden met de opstelling van het zogenaamde Beeldverhaal voor de Gooi en 

Vechtstreek. De uitkomsten daarvan zijn belangrijke bouwstenen voor de opstelling van het 
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Applicatiedocument dat bij de Unesco moet worden ingediend ter verkrijging van de 

geopark-status. 

 In het najaar heeft een kleine projectgroep uit het bestuur van de stichting een start 

gemaakt met de opstelling van de contouren van het Applicatiedocument. Ook zijn er 

criteria geformuleerd voor de selectie van de geopark-sites. 

 In november is een projectvoorstel opgesteld  voor het verkrijgen van provinciale subsidie 

ten behoeve van de inventarisatie van de geopark-sites. Dit voorstel wordt nu behandeld in 

de Gebiedscommissie AGV, waarna het provinciaal bestuur een besluit zal nemen. 
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