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in wording



UNESCO status Geopark Gooi en Vecht weer een stap dichterbij.

Op 12 maart heeft het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks een advies uitgebracht over de
haalbaarheid van de zes huidige geopark-initiatieven in Nederland1. Twee van deze initiatieven zijn
volgens het Nederlands Unesco Forum kansrijk om de beoogde internationale Unesco Global
Geopark status te verkrijgen.
Het geopark Gooi en Vecht is daar één van. Het is ‘inhoudelijk zelfstandig kansrijk’, schrijft het
Nederlands Unesco Forum. Het verhaal is scherp, interessant en binnen het thema water een
toevoeging op en onderscheidend van de andere kanshebber: Schelde Delta.
Hoewel er geen duidelijke leidraad is voor de schaal van een geopark en het niet per se groot hoeft
te zijn, schat het Nederlands Unesco Forum in dat het geopark Gooi en Vecht nog kansrijker wordt
als het samen gaat optrekken met de Heuvelrug als een samenhangend geologisch systeem. Op
bestuurlijk vlak is dan enige ondersteuning van de twee provincies Noord-Holland en Utrecht nodig.
Zelfstandig is de Heuvelrug niet kansrijk, volgens het Forum.
Het bestuur Stichting ter realisatie Geopark Gooi en Vecht, bij monde van secretaris Hetty
Laverman:‘ Onze volgende stap nu is zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van het gebied,
zoals geadviseerd door het Forum. We betrekken hierbij de provincie Noord-Holland en Regio Gooi
en Vecht, die ons initiatief al langer ondersteunen’.
Unesco Global Geoparks zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale
waarde op een integrale manier worden beheerd. Behoud, educatie en duurzame ontwikkeling staan
daarbij centraal. Momenteel zijn er zo’n 140 Unesco Global Geoparks wereldwijd2. De bekendste
hiervan in Europa ligt in Ierland: het Geopark Burren and Cliffs of Moher.


Het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 zijn vastgesteld.

Beide zijn te vinden op onze website, zie: www.geoparkgooienvecht.eu/organisatie/stichting op de
pagina’s ‘doelstelling’ respectievelijk ‘financieel’.
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Zie: www.unesco.nl/artikel/advies-over-haalbaarheid-huidige-geopark-initiatieven-nederland.
Voor Geoparken in Europa zie: www.europeangeoparks.org.

www.geoparkgooienvecht.eu

info@geoparkgooienvecht.eu

