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In deze nieuwsbrief worden de ontwikkelingen in de tweede helft van 2016 en de eerste helft van 

dit jaar weergegeven. Een gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen in geheel 2016 is te 

vinden in het jaarverslag 2016 van de Stichting dat te vinden is op de website van de Stichting.  

www.geoparkgooienvecht.eu/organisatie/stichting/doelstelling 

 De zeven Gooi- en Vechtstreek gemeenten, de provincie Noord-Holland en de Verenging Vrienden van het 

Gooi hebben dusdanige subsidies toegezegd voor de jaren 2016 t/m 2018 dat daarmee het welslagen van 

het geoparkstreven een flink stuk dichterbij is gekomen. Het gezamenlijke subsidiebedrag van €135.000 

maakt het mogelijk te komen tot het opstellen van het voor een applicatie voor UNESCO Global Geopark 

status vereiste Applicatiedossier, met inbegrip van de wetenschappelijke onderbouwing ervan. De 

voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels van start gegaan. 

De Stichting Geopark streeft er naar dat 1 oktober 2018 een de facto functionerend Geopark Gooi & Vecht 

zal zijn gerealiseerd; in het 4
e
 kwartaal 2019 volgt dan de indiening van een officiële aanvraag bij UNESCO 

voor Global Geopark status. Deze aanvraag kent een wachttijd van ten minste één jaar waarin het beoogde 

geopark als zodanig moet hebben gefunctioneerd en kan uitsluitend in een 4
e
 kalenderkwartaal worden 

gedaan. 

 Publicatie van de brochure Gooi en Vecht op weg naar een UNESCO Global Geopark. In deze brochure 

wordt een toelichting gegeven op het geoparkstreven, worden 40 beoogde geosites vermeld en worden 

twee voorbeeldgebieden met in totaal 7 geosites kort uitgewerkt. 

 

 Publicatie van de poster God created the world, but the Dutch created the Netherlands. How about 

Geopark Gooi en Vecht? Deze poster is gepresenteerd tijdens de 2016 Global Geopark Network (GGN) 

conferentie in Torquay, Engeland en toont beeldend het ontstaan van het natuurlandschap en de invloed 

van bewoning/mensen op de ontwikkeling daarvan. Als focus is daarbij gekozen voor het gebruik van 

water door mensen en het omgaan met bedreigingen van en door water.  

 Vernieuwing van de website van de Stichting (www.geoparkgooienvecht.eu) met dien verstande dat te 

zijner tijd nog een professionaliseringsslag zal moeten worden gemaakt. 

 Vanuit de leergang Gooi-o-logie, een samenwerkingsverband van groene en erfgoedorganisaties (TVE, 
VVG, GNR, OGVE, Naerdicklant, IVN, KNNV) zijn in samenwerking met de regionale Volksuniversiteiten en 
de Stichting diverse cursussen en lezingen georganiseerd in het kader van het geoparkstreven. Voorzitter 
van de leergang Gooi-o-logie is secretaris van de Stichting, Mw Hetty Laverman.  
Aan deze lezingen werkten onder meer mee emeritus hoogleraar dr. J. Vervloet (lid wetenschappelijke 

commissie Stichting Geopark), dr. H. Michielse, drs. S. Koopman en dr. W. Weys.  

 

Voor nadere informatie over de activiteiten van de Stichting wordt verwezen naar haar website 

www.geoparkgooienvecht.eu of mail naar info@geoparkgooienvecht.eu  

http://www.geoparkgooienvecht.eu/organisatie/stichting/doelstelling
http://www.geoparkgooienvecht.eu/
mailto:info@geoparkgooienvecht.eu

