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14th European Geopark Conference  

Van 7 tot 9 september 2017 vond op de Azoren de 14e Europese Geopark Conferentie plaats met als thema 

"Pathways of sustainable tourism for development" (www.europeangeoparks.org/?p=5623). De Stichting nam aan 

deze conferentie deel met één vertegenwoordiger. Onderstaand volgt een korte impressie van zijn kant.  

Uit de inleiding van Patrick Mc Keever, secretaris van de IGGP (de instelling van de Unesco voor geologie) mag 
opgemaakt worden dat de criteria voor toetreding nog eens tegen het licht zullen worden gehouden. Zo wordt er 
gedacht aan een voorselectie (*), waarbij de aangesloten landen bij de Unesco het voortouw krijgen. Op grond 
hiervan kan een initiatiefnemer in het geval dat er een positief advies is gegeven, aan de slag met de opstelling van 
het Applicatiedossier. Je weet dan waar je aan toe bent in een vroeg stadium. Inhoudelijk, zo stelde hij, moet 
voortaan in het Geopark de mens centraal staan als handelend wezen die het aardkundig erfgoed beïnvloedt en 
andersom. In andere worden: de verbeelding of beschrijving van de antropogene factor.  
 
Veel inleidingen op de conferentie gingen overigens over het Geosite beheer. Vrijwel overal wordt het model 
gevolgd dat ook de Stichting ambieert: de moederorganisatie is een beheersorganisatie (backoffice); een kleine unit 
daarvan van ca. 3 personen is dan speciaal voor de aansturing (het management) van het Geopark. Er werden verder 
- binnen het thema duurzaamheid – vele methodieken besproken over de meest wenselijke inrichting en zonering 
van de toeristische en recreatieve voorzieningen. 
 
Verder bleek dat veel Geopark initiatieven met succes een beroep hebben gedaan op EU bijdragen. Het zijn dan wel 

substantiële bijdragen van ca. 3 ton met een cofinanciering van ook 3 ton door beheerders en overheden.  

           

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. http://geoparkgooienvecht.eu/wp-content/uploads/GEOPARK-POSTER2.pdf   en  

www.geoparkgooienvecht.eu/home/nieuws  

 

*Zoals bekend, zijn wij niet het enige Nederlandse initiatief, zie https://www.unesco.nl/nederlands-forum-unesco-global-geoparks  

http://www.europeangeoparks.org/?p=5623
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Applicatiedocument EGN/GGN.  

De Stichting heeft aan de Geologische Dienst/TNO nu een opdracht gegeven voor het uitvoeren van de volgende 

werkzaamheden, die nodig zijn voor de opstelling van het Applicatiedocument: 

a. De aardkundige beschrijving van het gebied als vereist voor het Applicatiedocument 

b. Controle van de sitebeschrijvingen en eventuele aanvullingen daarop en, indien noodzakelijk geacht, 

eveneens nieuwe sites met hun beschrijving 

c. Beoordeling in hoofdlijnen van de kwaliteit van de gekozen inhoudelijke thema(s) van het Geopark initiatief 

in het kader van de criteria van en eisen gesteld door UNESCO Geoparks. 

 

Folder 'Gooi & Vecht op weg naar een UNESCO Global Geopark'  

Deze papieren folder is in herdruk en zal binnenkort weer volop te verkrijgen zijn bij de VVV's. Digitaal is hij vanaf de 

website van de stichting in te zien (www.geoparkgooienvecht.eu) én te downloaden.  

                                                                        

 

Geopark op website VVVgooivecht   

Op de website https://www.vvvgooivecht.nl/nl/zien-en-doen/natuur-en-tuinen/geopark staat toeristische informatie over het 
Geopark Gooi en Vecht.  
 
 

Educatieve activiteiten  

Zie voor diverse educatieve activiteiten in de komende maanden onze website 

www.geoparkgooienvecht.eu/educatief waarin, onder meer aandacht voor de  

 wisseltentoonstelling 'Gevonden Voorwerpen. Hoogtepunten van de Gooise archeologie' in het Geologisch 

Museum Hofland (GMH) te Laren, geopend vanaf 15 september jl.. 

 themacursus Gooi-o-logie: Boeren, Burgers en Buitenlui tussen Vecht en Eem, over de Erfgooiers en  

de ontwikkelingen vanaf midden 19e eeuw. De start is op 1 november in de ‘Week van de Erfgooiers’. 

http://www.geoparkgooienvecht.eu/
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