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Door de Stichting is een geactualiseerde beschrijving uitgebracht van wat
een Geopark is en wat de doelen van een Geopark Gooi en Vecht zijn. Deze
actualisering is gebaseerd op de definiëring van een UNESCO Geopark door
de Nederlandse UNESCO-commissie.
Wetenschappelijk beschrijvingen van de geosites in het G&V gebied,
onderdeel van het voor UNESCO-status vereiste applicatiedocument, zijn
gereedgekomen.
Op basis van de wetenschappelijke beschrijvingen zijn publieksvriendelijke
beschrijvingen opgesteld die op de website zijn geplaatst.
De regionale gemeenten Gooi en de Vechtstreek (Regiogv.nl) hebben in de
Regionale Samenwerkingsafspraken 2019-2022, het Geopark opgenomen
als een gezamenlijk streven.
Op basis van een advies van het Nederlands Forum Unesco Global Geopark
(NFUGG) om de initiatieven ‘Geopark Gooi en Vecht’ en ‘Geopark
‘Heuvelrug’ te combineren hebben beide stichtingen gezamenlijk een
wetenschappelijke commissie ingesteld om de besturen te adviseren over
de contouren van een ‘gebundeld’ Geoparkgebied. Dit advies is uitgebracht
en door de besturen van beide stichtingen geaccepteerd.
Per 1 januari 2020 zijn in verband hiermee de twee stichtingen een fusie
aangegaan. Het bestuur van de nieuwe stichting zal uit zes personen
bestaan waarvan drie uit de Gooi en Vechtstreek en drie uit de provincie
Utrecht.
De Stichting GGeV zal in de loop van 2020 worden geliquideerd.

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/European 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
dat zich daarvoor inzet.
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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
Door de Stichting is een geactualiseerde beschrijving uitgebracht van wat een
Geopark is en wat de doelen van een Geopark Gooi en Vecht zijn. Deze
actualisering is gebaseerd op de definiëring van een Unesco Geopark door het
NFUGG.
Deze geactualiseerde beschrijving is als volgt:
Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van
internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan
behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische
geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen
samen de identiteit van het gebied. In een Geopark maken inwoners,
ondernemers, lokale instellingen en onderwijsinstellingen samen dit verhaal
zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over
de waarden van een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de
omgeving kan worden omgegaan’.
Het Geopark G&V beoogt het belang en de betekenis te benadrukken van de
Gooi en Vechtstreek als één geologisch systeem (van zand en water), circa
150.000 jaar geleden gevormd, waar de mens voortdurend op heeft ingespeeld
om het land te kunnen gebruiken en zo cultuur heeft gemaakt. De Stichting
streeft ernaar deze waarden in samenhang grotere, algemene bekendheid te
geven en meer herkenbaar te maken. Zij spoort politiek, beheerders, inwoners
en ondernemers aan om deze waarden te beschermen door ze in alle opzichten
duurzaam te ontwikkelen, zodat genoemde uniciteit (de genius loci, of identiteit
van deze regio) niet verdwijnt.

Bestuur

In het jaar 2019 bestond het bestuur van de Stichting uit de volgende personen.
Karen Heerschop, voorzitter (2018)
Hetty Laverman, secretaris (2013)
Peter Lier, penningmeester (2013)
Jan Sevink, bestuurslid landschap (2013)
Irmgard van Koningsbruggen, bestuurslid cultuurhistorie (2017).
Irmgard zal deel uitmaken van het bestuur van de nieuwe stichting
De Geopark G&V wetenschappelijke adviescommissie, onder voorzitterschap
van emeritus prof. dr. J. Sevink, bestond in 2019 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).
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Partners

De doelstelling en activiteiten van de Stichting worden ondersteund door onder
meer:
Goois Natuurreservaat (GNR)
Regio G&V: Blaricum, Laren, Huizen, Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren en
Hilversum.
Vrienden van het Gooi (VVG)
Provincie Noord-Holland
Natuurmonumenten (NM, ambassadeur)
Staatsbosbeheer (SBB, ambassadeur))
Land-en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord/Agrarische Natuur-en
Landbouwvereniging Vechtvallei (ANLV)
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Hoogheemraadschap AGV/Waternet
VVV GooiVecht
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Wageningen / Alterra / LEI
Geologisch Museum Hofland (GMH)
Stichting Omgevingseducatie GVE / Natuur en Milieu Educatie
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
Erfgoed Perspectief

Applicatie
dossier

Een Applicatiedossier is verplicht als basis voor (een aanvraag voor) erkenning
als een UNESCO Global Geopark en lidmaatschap van het Global Geoparks
Network. Een onmisbaar onderdeel daarvan vormt de identificatie en
beschrijving van de ‘geosites’ binnen het beoogde geopark.
Onze Stichting heeft in het kader van haar streven – een UNESCO-geopark in de
Regio Gooi en Vecht – in totaal 42 geosites onderscheiden, waar de bijzondere
waarden van deze regio zichtbaar en beleefbaar zijn. Deze geosites zijn plekken
in het landschap die samen de basis vormen voor een toekomstig Geopark. Het
zijn bijzondere plekken vanwege de ondergrond, het water of de natuur, met
uitstapjes naar archeologie en cultuurhistorie om duidelijk te maken hoe de
mens hierop voortdurend heeft gereageerd.
De Stichting heeft in 2018 de bureaus RAAP en Overland de opdracht gegeven
wetenschappelijke geologische en cultuurhistorische beschrijvingen te
produceren van deze geosites. In mei 2019 zijn deze beschrijvingen - met
bijhorende kaarten en foto’s van het gebied - gereedgekomen. Daarmee is
uitvoerige wetenschappelijke documentatie beschikbaar voor wat betreft de
aardkundige en cultuurhistorische waarden, zowel van het gebied als geheel als
voor de daarbinnen aanwezige geosites.
Voor gebruik hiervan kan contact worden opgenomen met de Stichting of een
van haar co-financiers (zie hieronder).
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De beschrijvingen van de ecologische waarden dienen nog te worden
toegevoegd. Er is steeds van uitgegaan dat deze bij de natuurorganisaties
beschikbaar zijn.
In opdracht van de Stichting hebben de bureaus RAAP en Overland eveneens
meer publieksvriendelijke beschrijvingen van de geosites geproduceerd. Deze
beschrijvingen zijn in het najaar 2019 gereedgekomen en op de website van de
Stichting geplaatst. Daarmee zijn deze beschrijvingen voor een breed publiek
toegankelijk. Op de website is ook de kaart te vinden met de ligging van de
geosites.
Met deze bureaus zijn overeenkomsten gesloten voor wat betreft auteurs- en
gebruiksrechten van de bovengenoemde beschrijvingen. Gebruiksrechten van
deze beschrijvingen zijn verleend aan onze co-financiers Regio Gooi &
Vechtstreek, de provincie Noord-Holland en de VVG.
Overige
activiteiten
en
ontwikkelin
gen

Provincie Noord-Holland
Met de provincie Noord-Holland is overleg gevoerd over de voortgang van de
wetenschappelijke beschrijvingen en afronding daarvan.
In november is vanuit de provincie NH een bijeenkomst voor ambtenaren uit de
regio G&V en de provincie georganiseerd. Bij die bijeenkomst is aan provincie
en Regiogv een blik op de resultaten gegeven en op de toekomstige
ontwikkelingen Tevens zijn ook de bovenvermelde gebruiksrechten aan de
provincie en de regiogv overgedragen.
Regio G&V
De secretaris van de Stichting heeft als toehoorder enkele openbare
vergaderingen van het portefeuille-overleg van de Regio G&V bijgewoond, met
name waar het CERT-advies 2019-2022 ter sprake kwam.
Ten behoeve van dat advies is door voorzitter en secretaris van de Stichting een
gesprek met de CERT-adviseur, de heer van der Want, gevoerd en is door de
Stichting een commentaar op het conceptadvies naar de Regio G&V gestuurd
waarin naar voren is gebracht dat er met een integrale blik naar monumentaal,
archeologisch en landschappelijk erfgoed gekeken zou moeten worden.
Daarnaast heeft de secretaris van de Stichting de vergaderingen van de
Stuurgroep Gooi & Vechtstreek bijgewoond, als toehoorder vanuit
burgerperspectief, waarin natuurbeheerders, gemeenten, waterschap,
Rijkswaterstaat en LTO zitting hebben. In het voorjaar en in december is daar
door haar de voortgang en ontwikkelingen van de Stichting, als secretaris van de
stichting, gepresenteerd.
Overleg/samenwerking met het initiatief Geopark Heuvelrug i.o.
Vanaf januari 2019 zijn deze kontakten in een stroomversnelling gekomen.
Eerst tussen beide voorzitters, vervolgens breder. Ook de provincies NH en
Utrecht zijn hierbij inmiddels aangehaakt.
Een door beide stichtingen ingestelde commissie van deskundigen heeft 12
november advies uitgebracht over de contouren van een ‘gebundeld’ geopark.
Dit advies is door de besturen van beide stichtingen volledig geaccepteerd,
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mede op basis van in november gevoerd overleg met het NFUGG over het toen
nog conceptadvies van de commissie.
Dit noodzaakte tot een samensmelting van de activiteiten van beide stichtingen
die per 1 januari 2020 is geformaliseerd middels een fusie tussen beide
stichtingen. De voorlopige werknaam van de nieuwe stichting is Stichting
Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht i.o.
Diversen
• In januari is een goed bezocht symposium ‘De waarden van de Gooi en
Vechtstreek, en hun toekomst’ georganiseerd voor gemeenteraden,
colleges B&W, ambtenaren en maatschappelijke partnerorganisaties.
• Het streven naar een Geopark is opgenomen in de nieuwe Regionale
Samenwerkingsafspraken (RSA 2019-2022) van de 7 gemeenten in de Gooi
en Vechtstreek.
• De leergang Gooiologie is met de deelnemende organisaties geëvalueerd.
De cursus ecologie staat nog op de rol. Er wordt nagedacht over hoe aan
een nieuw traject, in samenhangend aanbod invulling kan worden gegeven,
mede gezien de invoering van de omgevingswet en de ontwikkelingen die
gaande zijn in de regio, en het Geopark-materiaal. Individueel hebben de
aangesloten organisaties velerlei activiteiten georganiseerd. Hetty
Laverman stopt in 2020, na 8 jaar, met het voorzitterschap van deze
werkgroep.
• Omgevingseducatie OGVE plant voor 2020 een tweede train-de-trainerscursus voor docenten en leerkrachten rond landschap en erfgoed in brede
zin.
• Jan Sevink, bestuurslid geologie van onze Stichting, heeft in het
decemberblad van de VVG een artikel over het Geopark G&V geplubliceerd.
Een lezing is hierover bij VVG gepland in januari 2020.
Financiën

Er stond voor 2019 en later nog een maximaal bedrag van € 10.500 aan subsidie
ter beschikking van de zijde van de Provincie Noord-Holland. Eind 2019 is
daarvan een bedrag van € 4.500 ontvangen.
Op basis van t/m 2019 gedane uitgaven is van de resterende € 6.000 nog een
bedrag van circa € 3.350 te verwachten. Dat zou leiden tot een voor 2020
beschikbare liquiditeit van ruim € 6.000.
De subsidiegevers zijn door de Stichting in detail geïnformeerd over de
aanwending van de gelden en op de hoogte gehouden van de voortgang.
De jaarrekening 2019 is inmiddels vastgesteld en gepubliceerd op de website
van de Stichting. Het jaar 2019 sloot af met een verlies van ruim € 26.000. Het
eigen vermogen ultimo 2019 bedraagt € 2.890. De kosten 2019 bestonden
voornamelijk uit de externe kosten van de wetenschappelijke en
publieksvriendelijke beschrijvingen van de geosites.
De bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden zonder enige
vergoeding.
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