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De Stichting heeft een aanvang gemaakt met het opstellen van het
Applicatiedossier, vereist voor een UNESCO Global GEOPARK. Als eerste is
gewerkt aan de benodigde externe wetenschappelijke onderbouwing. De
pilots daarvoor waren eind 2017 zo goed als klaar.



Van de brochure ‘Gooi en Vecht op weg naar een UNESCO Global Geopark’
is een herdruk verschenen. In deze brochure wordt een toelichting gegeven
op het geopark-streven, worden 40 beoogde geosites geologisch vermeld
en twee voorbeeldgebieden uitgewerkt.



Het Goois Natuurreservaat heeft het streven naar een Geopark en het
mogelijk vanuit beheerdersoptiek trekken daarvan medio juli 2017 in haar
vastgestelde (transitie)beleidsplan opgenomen.



Het Nederland Forum Unesco Global Geopark (NFUGG) heeft te kennen
gegeven dat het beoogde Geopark Gooi en Vecht qua thematiek een goede
opzet heeft en een goede spreiding van geosites heeft. Wel suggereert de
NFUGG te komen tot een omvangrijker maar wel aaneensluitend gebied
waarbij te denken valt aan een mogelijke uitbreiding richting kust. Het
NFUGG is belast met de coördinatie van de Nederlandse bijdrage aan
UNESCO Global Geoparken.



De gemeente Hilversum draagt in het kader van de nominatie van landgoed
Zonnestraal tot UNESCO-erfgoed bij aan een onderzoek van de geosites op
en rondom Zonnestraal en wel volgens de criteria van de UNESCO Global
Geopark organisatie.

Algemeen

De Stichting heeft als doelstelling de totstandkoming van een geopark in de
regio Gooi en Vechtstreek dat voldoet aan de criteria voor lidmaatschap van het
Global Geoparks Network (GGN/EGN). Dit lidmaatschap is een vereiste voor
verkrijging van de status van een geopark als een UNESCO Global Geopark welk
label op 17 november 2015 door de 195 lidstaten van UNESCO is gecreëerd.
De stichting heeft tevens tot doel het voldoen en blijven voldoen aan de eisen
van EGN/GGN onder meer door het creëren van een sterk regionaal netwerk
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dat zich daarvoor inzet.
De ambities, activiteiten en tijdsplanning van de Stichting zijn te vinden in het
Plan van Aanpak dat op 2 september 2013 door de Stichting in samenwerking
met andere belanghebbenden is opgesteld. Zie voor de voortgang en
bijstellingen de jaarverslagen en nieuwsbulletins op
www.geoparkgooienvecht.eu
Het is een burgerinitiatief dat uitgewerkt wordt met (potentiële) partners,
burgers, overheden en beheerders.
De Stichting is op 23 augustus 2013 opgericht. De stichting is
per dezelfde datum ook aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling
(ANBI); KvK: 586 149 958; RSIN: 8531.12.861; Bank: NL44RABO0136458378.
Bestuur

In het jaar 2017 hebben zich de volgende wijzigingen in de bezetting van het
bestuur voorgedaan.
Nicolien van Vroonhoven, voorzitter, is afgetreden per ultimo december 2017
wegens vertrek naar het buitenland.
Het (technisch) voorzitterschap wordt vanaf januari 2018 tijdelijk ingevuld door
mevrouw K. Heerschop.
Hetty Laverman, secretaris, ongewijzigd
Peter Lier, penningmeester, ongewijzigd
Jan Sevink, bestuurslid landschap, ongewijzigd
Irmgard van Koningsbruggen, bestuurslid cultuurhistorie, aangetreden per 1
januari 2017
Karel Loeff is per 1 januari 2017 als bestuurslid afgetreden.
Karel Loeff bleef als oud-bestuurslid in 2017 betrokken bij de Stichting als extern
adviseur.
De wetenschappelijke adviescommissie onder voorzitterschap van emeritus
prof. dr. J. Sevink bestond in 2017 uit de volgende leden:
- Prof.dr. R. van Balen (kwartairgeologie)
- Dr. A.C. Seijmonsbergen (GIS, fysische geografie)
- Prof.dr. J. Vervloet (historische geografie)
- Dr. A. Barendregt (aquatische ecologie)
- Dr. I. Bos (fysische geografie, sedimentologie).

Partners

De doelstelling en activiteiten van de Stichting worden ondersteund door onder
meer:
Goois Natuurreservaat (GNR)
Natuurmonumenten (NM)
Staatsbosbeheer (SBB)
Land-en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord/Agrarische Natuur-en
Landbouwvereniging Vechtvallei (ANLV)
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Hoogheemraadschap AGV
Provincie Noord-Holland
Regio G&V: Blaricum, Laren, Huizen, Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren en
Hilversum

www.geoparkgooienvecht.eu

info@geoparkgooienvecht.eu

Stichting ter realisering van Geopark Gooi en Vecht
VVV GooiVecht
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Wageningen / Alterra / LEI
Geologisch Museum Hofland (GMH)
Stichting Omgevingseducatie GVE / Natuur en Milieu Educatie
Erfgoed Perspectief
Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE)
Stichting Vrienden van de Vecht / Vechtplassencommissie (VvdV/VPC)
Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN)
AWN –Naerdincklant, archeologie Gooi- en Vechtstreek
Vereniging voor cultureel erfgoed ”Bond Heemschut’
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug/Heuvelrug nieuwe stijl.
Onderstaand volgt een niet-limitatief overzicht van de wijze waarop door de
partners ondersteuning is en wordt verleend.


In de loop van 2017 is de voortgang vanuit het bestuur van de Stichting
gerapporteerd o.a. via nieuwsbrieven, voortgangsrapportages onder andere
aan de provinciale stuurgroep Gooi en Vecht, onder voorzitterschap van
gedeputeerde A.Tekin, Regiogv en VVG.



Het streven naar een Geopark Gooi en Vecht is opgenomen in de Regionale
Samenwerkingsagenda 2016-2018 van de Regio Gooi en Vechtstreek
(Regiogv) en wordt meegenomen in de Regiogv-CERT-stuurgroep (cultuur,
economie, recreatie en toerisme). Yvonne van der Zee, programmacoördinator Cultuur en Erfgoed Regio Gooi en Vechtstreek was ook in 2017
betrokken bij de bestuursvergaderingen van de Stichting.



Het Goois Natuurreservaat is als grootste natuur- en terreinbeheerder van
het Gooi de essentiële basis voor het realiseren van een Geopark en
agendalid bij de vergaderingen van het stichtingsbestuur. In het in juli
vastgestelde beleidsplan van GNR is opgenomen dat zij onderzoekt of en
hoe zij een trekkersrol in het Geopark-streven voor de gebiedsbeheerders
kan vervullen, in samenspraak met onder andere Natuurmonumenten.



Onder meer vanuit de leergang Gooi-o-logie, een samenwerkingsverband
van groene en erfgoedorganisaties (TVE, VVG, GNR, OGVE, AWNNaerdicklant, IVN, KNNV en GMH) zijn, in samenwerking met de regionale
Volksuniversiteiten en de Stichting, cursussen en lezingen georganiseerd in
het kader van het geoparkstreven. Voorzitter van de leergang Gooi-o-logie
is de secretaris van de Stichting, mw H. Laverman.



Op de VVV-website is de informatie over Geopark Gooi en Vecht uitgebreid
met een nieuwe tekst in het Nederlands en Engels, naast enkele filmpjes.



Met de Stichting Vrienden van de Vecht / Stichting Vechtplassencommissie
zijn goede contacten onderhouden en waar nodig vond informatieuitwisseling en afstemming plaats.



In het Geologische Museum Hofland (GMH) is vanaf half september, naast
de permanente tentoonstelling over het ontstaan van het Gooi een
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tijdelijke tentoonstelling te zien over archeologische vondsten in het Gooi,
tussen Vecht en Eem.


Overige
activiteiten

Met Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht-en Eemstreek (en andere
betrokken organisaties) is meegedacht over de toekomst van OGVE en de
programma-invulling.

Provincie Noord-Holland
Met afdelingen van de provincie Noord-Holland zijn diverse overleggen
gehouden. Onder meer met de provinciale stuurgroep Gooi &Vechtstreek,
ambtenaren van diverse afdelingen en met gedeputeerde Adnan Tekin.
Door de secretaris van de Stichting, mw. H. Laverman, is deelgenomen aan de
werksessies van de actualisatie provinciale Leidraad landschap en
Cultuurhistorie en aan het Advies voor het kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050.
Regio G&V
De secretaris van de Stichting heeft eveneens, als toehoorder, de openbare
vergaderingen van het portefeuille-overleg van de Regio G&V en van de
provinciale Stuurgroep G&V bijgewoond. De voorzitter mw. N. van Vroonhoven
was tot medio december 2017 als wethouder Hilversum en als
regiovertegenwoordiger deelnemer aan deze vergaderingen.
MIRT-Onderzoek Oostkant Amsterdam
Meegedacht is in 2017 door de secretaris in de gebiedssessiebijeenkomsten
over velerlei oplossingsrichtingen ter opheffing van ‘fileleed’, met behoud en
versterking van de landschaps- en erfgoedkwaliteiten. Een en ander bezien
vanuit de Geopark-criteria van Unesco GGN.
Contacten met het initiatief Geopark Heuvelrug i.o.
Op de door geopark Heuvelrug i.o. in mei georganiseerde bijeenkomst heeft
bestuurslid Jan Sevink een presentatie gegeven over de kenmerken van een
Unesco Global Geopark en de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van
een Geopark Gooi en Vecht.
Deelname aan de EGN conference op de Azoren, (Azores Geopark),
september 2017
Namens de Stichting heeft de heer V. Pieters van ErfgoedPerspectief aan deze
European Geopark Network conferentie deelgenomen.
Opmerkelijke informatie daaruit:
 European Geopark Network en Unesco Global Geopark Networks zullen
ineengeschoven gaan worden.
 Inhoudelijk, zo stelde P. Mc Keever, secretaris van de IGGP (de instelling
van de Unesco voor geologie) moet voortaan in het Geopark de mens
centraal staan als handelend wezen die het aardkundig erfgoed beïnvloedt
en andersom. In andere woorden: de verbeelding of beschrijving van de
antropogene factor wordt van wezenlijk belang gevonden.
Op de gehouden landenfair heeft de Stichting zich met haar Engelstalige poster
en flyer gepresenteerd. De poster werd zeer goed bekeken en ook de flyer had
veel aftrek.
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UNESCO

Naar aanleiding van onze voortgangsplanning en de informatie/feedback vanuit
de Azoren conferentie is in het najaar door het bestuiur sterk op een gesprek
met het NFUGG aangedrongen. Doel daarvan was te komen tot een concrete
inschatting van de haalbaarheid van ons initiatief en dat van andere ‘aspiring
geoparks”, met inachtneming van de door het NFUGG gestelde primaire
voorwaarden. Daarop zijn door het NFUGG informele gesprekken gehouden
met alle lopende initiatieven in Nederland. Een vervolggesprek met het NFUGG,
gepland in december werd vanuit het Forum uitgesteld tot begin 2018. Het
NFUGG heeft toegezegd in de loop van het eerste kwartaal van 2018 met haar
formele advies naar buiten te komen (inmiddels gebeurd).

Applicatie
dossier

Een Applicatiedossier is verplicht als basis voor lidmaatschap van het GGN. Een
onmisbaar onderdeel daarvan vormt de identificatie en beschrijving van de
zogeheten ‘geosites’ binnen het geoparkgebied.
De Geologische Dienst Nederland (GDN) heeft in opdracht van de Stichting in
oktober 2017 een conceptrapport geproduceerd waarin thema en gebied
aardkundig zijn beschreven en beoordeeld. Het definitieve rapport is nog in
bewerking (technische afwerking), maar vragen betreffende het belang van
thema en gebied zijn positief beantwoord. Tevens is gewerkt aan een
professionele documentatie en beoordeling van de geosites, op basis van de al
bestaande beschrijvingen. Daarmee komen de voor het applicatiedocument
vereiste teksten en informatie beschikbaar en is een ‘mal’ gemaakt die
gehanteerd kan worden in voorkomende gevallen en bij eventuele uitbreiding
van het Geopark.
Een combinatie van de Stichting RAAP (onderzoeks- en adviesbureau voor
archeologisch en landschappelijk erfgoed) en Bureau Overland (Adviesbureau
voor ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied) heeft een viertal
representatieve geosites beschreven in een op een breed publiek gerichte vorm.
Op grond van de kwaliteit van deze pilotbeschrijvingen heeft de Stichting
besloten om RAAP/Overland opdracht te geven ook de overige geosites te
beschrijven.
De opgedane ervaring wordt nu door de GDN en RAAP/Overland gebruikt bij
een opdracht van de gemeente Hilversum voor beschrijving van de aardkundige
en daaraan gerelateerde cultuurhistorische waarden van Zonnestraal en
omgeving in het kader van de aanvraag van een werelderfgoedstatus voor het
complex. Deze opdracht wordt in overleg en samenwerking met de Stichting
uitgevoerd.
Na afronding van de aan de GDN en RAAP-Overland gegeven opdrachten komt
een uitvoerige documentatie beschikbaar van de kwaliteiten van de Regio G&V
op aardkundig en aanverwant cultuurhistorisch gebied, zowel voor het gebied
als geheel, als voor de daarbinnen onderscheiden geosites. Als voorbeeld van
het laatste zijn aan de pilot cultuurhistorische beschrijvingen van een viertal
geosites toegevoegd, die als voorbeeld dienen voor de vervolgopdracht aan
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RAAP/Overland (alle geosites).
De beschrijvingen van de regio en de geosites zijn dan toegesneden op een
breed publiek en bieden daarnaast een volledig overzicht van beschikbare
vakpublicaties en andere relevante informatiebronnen. Zij worden op de
website gepubliceerd en kunnen gebruikt worden door overheden (regio en
gemeenten), beheerders en publiek. Zo vormen zij een bron van informatie over
de belangrijkste aardkundige en daaraan gerelateerde cultuurhistorische
waarden in de regio o.a. voor excursies, wandelingen en andere
educatieve/recreatieve activiteiten.
Informatie over de ecologische waarden van het gebied en de geosites,
eveneens van belang voor een Geopark, is al beschikbaar bij de diverse
natuurbeherende organisaties in de regio en zal in overleg met deze
organisaties, in het bijzonder GNR en Natuur Monumenten, zo snel mogelijk
gekoppeld worden aan de hiervoor genoemde informatie. Daarmee ontstaat
een grondige en volledige documentatie van de voor een Geopark relevante
waarden (aardkundige, cultuurhistorische en ecologische). De Stichting streeft
er naar om dit medio 2018 gerealiseerd te hebben.
Financiën

Eind 2016 is de financiering van de voor een succesvolle applicatie te verrichten
werkzaamheden rondgekomen middels subsidieverlening door de Provincie
Noord-Holland, de Regio G&V en de VVG voor een totaalbedrag van € 135.000
voor een periode van drie jaren aanvangend in 2016.
De door de Provincie Noord-Holland, de Regio G&V en de VVG voor 2017
toegezegde subsidies zijn conform de afspraken uitbetaald. De subsidiegevers
zijn door de Stichting in detail geïnformeerd over de aanwending van de
gelden.
De jaarrekening 2017 is inmiddels vastgesteld en gepubliceerd op de website
van de Stichting. Het jaar 2017 sloot met een batig saldo (subsidies munus
kosten) van ruim € 22.000 en een eigen vermogen van bijna € 50.000. De
grootste kosten in het jaar 2017 bestonden uit de kosten van GDN, RAAP en
Overland ten behoeve van het Appplicatiedossier.
De bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden zonder enige
vergoeding.
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