Stichting Geopark Gooi en Vecht: laatste nieuwsbrief onder deze noemer.
Initiatieven stichting Geopark Gooi en Vecht en stichting Geopark Heuvelrug i.o.
Om de kans op een Unesco Geopark status te vergroten zijn onze stichting en de Stichting Geopark
Heuvelrug i.o. per 1 januari 2020 met elkaar samengegaan. Als tijdelijke werknaam wordt
‘Geopark Heuvelrug-Gooi en Vecht’ gebruikt.
Wilt u nieuwsbrieven van de nieuwe stichting blijven ontvangen, dan dit graag bevestigen via
Geopark Heuvelrug-Gooi en Vecht i.o. <info@geopark-heuvelrug.nl>
Toelichting fusie
Het Nederlands Forum UNESCO Global Geoparks (NFUGG) heeft in maart 2018 aan onze stichting een
positief advies afgegeven (inhoudelijk gezien eigenstandig kansrijk) voor wat betreft de kans op een
UNESCO Geopark status. Echter achtte het NFUGG het Gooi en Vecht gebied te klein voor het beoogde
Geopark-thema (de mens als geologische factor in het West-Nederlandse landschap, bezien vanuit het
thema ’water’) en adviseerde overleg met het Geoparkinitiatief Heuvelrug i.o.
In het najaar 2019 heeft een door beide stichtingen ingestelde onafhankelijke commissie een advies
uitgebracht over een nieuwe gebiedsbepaling. Dit advies is door beide stichtingen geaccepteerd en
vormde de basis voor de fusie. Het bestuur van de fusiestichting, Stichting Geopark Heuvelrug-Gooi en
Vecht i.o., bestaat uit zes leden waarvan drie uit de regio Gooi en Vecht.
Afronding Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht
Na afwikkeling van lopende zaken zal de Stichting uiterlijk medio dit jaar worden geliquideerd en zullen
alle bestuursleden hun werkzaamheden beëindigen. Die bestuursleden Hetty Laverman-Berbée (2013),
Jan Sevink (2013), Peter Lier (2013), Karen Heerschop (2018) en Irmgard van Koningsbruggen (2017),
evenals de eerdere bestuursleden Rob Meerhof (2013-2016), Karel Loeff (2013-2017) en Nicolien van
Vroonhoven (2016-2017), hebben zich intensief ingezet voor de totstandkoming van een UnescoGeopark in de regio Gooi en Vecht. Irmgard van Koningsbruggen is inmiddels toegetreden tot het
bestuur van de fusie-stichting.
Allen stellen met voldoening vast dat de realisatie daarvan met deze fusie weer een stap dichterbij is
gekomen.
Dankwoord
Wij danken de partner- en netwerkorganisaties, subsidiegevers, betrokkenen en geïnteresseerden voor
hun steun, belangstelling en inzet op velerlei wijze. Dankzij de vroegtijdig toegezegde financiële steun
van de Vereniging Vrienden van het Gooi en het Goois Natuurreservaat kon de Stichting starten met een
mooi Plan van Aanpak. En mede dankzij latere subsidies van Rabobank, Prins Bernhard Fonds, Regio Gooi
en Vechtstreek en de Provincie Noord-Holland kon dit Plan van Aanpak ook grotendeels worden
gerealiseerd. De geïdentificeerde geosites in het Gooi en Vecht gebied zijn wetenschappelijk beschreven
door de bureaus RAAP (archeologie) en Overland (cultuurhistorisch) en getoetst door TNO-Geologische
Dienst Nederland. Ook is daarvan een populaire versie gemaakt ten behoeve van het brede publiek.
Vincent Pieters heeft daarbij vanuit Erfgoedperspectief een coördinerende rol vervuld.
Voor detailinformatie zie www.geoparkgooienvecht.eu (tot april) en
www.geopark-heuvelrug.nl
Rest ons het nieuwe bestuur succes te wensen bij de voortgang naar een Unesco Global Geopark.
Op de hoogte blijven van het vervolg? Meldt u dan aan.
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