in ontwikkeling

Organen van de stichting: Bestuur, Adviescommissie en
Raad van Advies
Bestuur:
gedurende heel 2018 hadden zitting in het bestuur van de stichting:
- Marc Hofstra (voorzitter)
- Walter Kooy (secretaris/penningmeester)
- Egbert Visscher
- Hendrike Geessink
Het bestuur kwam in 2018 4x bijeen, op 28 maart, 28 juni, 13 september
en 11 december.
De belangrijkste onderwerpen waarover de Bestuur in 2018 heeft
gesproken en besloten waren:
- Vaststelling jaarverslag 2017 en opschuivend MJP 2018-2022 en
jaarprogramma 2018.
- Vaststellen privacy verklaring.
- Het lopende project Zeist en de voorbereidingen voor het project
Kromme Rijnstreek.
- Het advies van het Nationaal Forum Unesco Global Geoparks
(NUGG). Het advies werd omarmd en vertaald naar het vervolg voor
ons initiatief, met name het thema Water en de benodigde en
gewenste samenwerking met Gooi & Vecht.
- De start van de samenwerking met IVN voor het organiseren van geoexcursies en opleidingen voor gidsen in het hele beoogde Geopark.
- De start van de uitgave van Nieuwsbrieven; de 1e in november.
ervaringsleren

Adviescommissie:
daarnaast kent de stichting een Adviescommissie.
In deze Adviescommissie hadden zitting (in alfabetische volgorde):
- Karin van den Broek (Provincie Utrecht)
- Piet van Driel
- Hendrike Geessink (Utrechts landschap)
- Wim Hoek (Universiteit Utrecht)
- Marc Hofstra (voorzitter)
- Walter Kooy
- Annemarie Luksen (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
- Egbert Visscher
De Adviescommissie kwam in 2018 5x bijeen: op 1 februari, 17 april, 28
juni, 13 september en 4 december.
De belangrijkste onderwerpen waarover de Adviescommissie in 2018 heeft
gesproken en geadviseerd waren:
-

-

-

Advisering over jaarverslag 2017 en over opschuivend MJP 2018-2022
en jaarprogramma 2018
De projecten. De uitvoering van het project Zeist en de voorbereidingen
en subsidieaanvragen voor het project Kromme Rijnstreek.
Het advies van het Nationaal Forum Unesco Global Geoparks
(NFUGG). Het advies werd omarmd en vertaald naar het vervolg voor
ons initiatief, met name het thema Water en de benodigde en gewenste
samenwerking met Gooi & Vecht.
De aanwezigheid bij, de lessen en de gevolgen van de Global Unesco
Course op Lesbos zijn uitgebreid besproken en vertaald naar onze
situatie, zoals bijvoorbeeld de betekenis en het gebruik van de term
“geo-sites”.
De website die opnieuw werd ontworpen, strakker, in blokken, veel
foto’s en geschikt voor tablet en smartphone.

Raad van Advies:
in 2018 kwam de Raad van Advies voor het eerst bijeen.
Daarin hadden zitting:
- Hans van der Pas (Voorzitter, Burgemeester van Rhenen)
- Prof. Hans Middelkoop (Fysische Geografie, Universiteit Utrecht)
- Prof. Piet Verdonschot (Aquatische Ecologie, Universiteit Wageningen)
- Paul van der Lugt (Directeur RTV Utrecht)
De Raad van Advies kwam in 2018 2x met het bestuur bijeen: op 19 april
en 11 december.
De belangrijkste onderwerpen waarover de Raad van Advies in 2018 heeft
gesproken (n.b. de Raad van Advies kwam in 2018 voor het eerst bijeen):
-

-

De rol van de Raad van Advies
Het advies van het Nationaal Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG).
Het advies werd omarmd en vertaald naar het vervolg voor ons initiatief,
met name het thema Water en de samenwerking met Gooi & Vecht.
De nadere uitwerking van het overkoepelend thema Water en de
mogelijke samenwerking met de Waterschappen daarbij.
De gewenste samenwerking met en benadering van beide provincies en
alle gemeenten in het beoogde Geopark.

Nieuwe Partners
In 2018 werd het aantal Partners uitgebreid met:
-

RBT Heuvelrug & Vallei
Staatsbosbeheer Utrecht
IVN Heuvelrug en Kromme Rijn
Ecologische Tuinderij Eyckenstein
Stichting Telluris en
Stichting Beter Zeist

Partners geven met de ondertekening van de Partnerverklaring te kennen
achter het burgerinitiatief te staan en dat waar mogelijk te ondersteunen.

Kees de Heer legt de Vier Brillen methode uit:

Geopark excursies
In 2018 werden de volgende Geo-excursies gegeven:
- Aardkundig Monument Soester Duinen
- Asschatterkeerkade Leusden
- Aardkundig Monument de Grebbeberg
- Los zand in het Zeisterbos
- Schijnvliegveld landgoed Den Treek
- Ontdek de Koerheuvel
- de Waaien van Eemland

Eemland excursie:

Ontdekkaart

In de eerste helft van 2018 werd, onder de vlag van “Samen Duurzaam
Zeist”, het project Geopark Zeist gestart. In de daarop volgende maanden
werden de Ontdekkaarten en Borden, met wetenswaardigheden,
bezienswaarigheden en wandelroutes, voor Zeist ontwikkeld en
geproduceerd.
De Ontdekkaarten en Borden werden op 7 juni feestelijk bij De Boswerf
aangeboden aan wethouder S. Jansen en vervolgens ondermeer door RBT
Heuvelrug en Vallei gedistribueerd.
Op 20 maart werden in het Gemeentehuis vertegenwoordigers van Beter
Zeist, Staatsbosbeheer, Natuurlijk Zeist West, Algemene
Seniorenvereniging Zeist, Duurzaam Zeist, Milieuzorg Zeist en IVN
Heuvelrug en Kromme Rijn geïnformeerd over het project.
Op 4 oktober werd n.a.v. dit project voor de natuurorganisaties van Zeist in
de bibliotheek een avond over het Geopark verzorgd en in juni en november
werden 2 lessen over het burgerinitiatief Geopark verzorgd voor scholieren
van de Stichtse Vrije School in Zeist.

Wethouder Sander Jansen krijgt de ontdekkaart als eerste overhandigd.

Westbroekse Zodden

Grebbeberg

Advies Nationaal Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG)
In maart 2018 presenteerde het Nationaal Forum Unesco Global Geoparks
(NFUGG) haar lang verwachte advies. In het advies gaf het Forum aan dat
mede omdat de aandacht ook gericht is op de flanken van de stuwwal, met
specifieke geohydrologische eigenschappen, een rijkdom aan
cultuurlandschappen (met name wat betreft de interactie tussen mens en
waterrijk landschap) en kwetsbare natuurwaarden (o.a. veengebieden), de
kansrijkheid van het initiatief vergroot is.
Omdat er een geografische overlap is met het initiatief Gooi en Vecht
(“inhoudelijk gezien eigenstandig kansrijk, maar wel te klein voor de thematiek
die het wil presenteren”) gaf het Forum aan dat samenwerking zal kunnen
leiden tot een verbetering op strategisch vlak, qua schaal en inhoudelijke
merites. Het samengaan van de gebieden kan resulteren in een logische
begrenzing met een sterk inhoudelijk geologisch en (cultuur)landschappelijk
aanbod. Het Forum adviseert verdere samenwerking van de twee initiatieven.
Gezien het feit dat het gebied de grenzen van de provincies Utrecht en NoordHolland overschrijdt lijkt hierbij op bestuurlijk vlak enige ondersteuning vanuit
de beide provincies wenselijk. Het Forum schat in dat de combinatie van
Heuvelrug en Gooi en Vecht kansrijker is dan de individuele initiatieven. Het
Forum acht voor een internationale aanvraag het thema ‘water’ kansrijker dan
het thema ‘stuwwal’, en adviseert bij een gezamenlijk initiatief het thema
‘water’ leidraad te maken van het gemeenschappelijk verhaal.
Geopark Heuvelrug heeft het advies omarmd, geeft inmiddels ruimschoots
meer aandacht aan het aspect “invloed van water en mens” en heeft contact
opgenomen met het initiatief Gooi & Vecht met als doel de samenwerking
daadwerkelijk te realiseren.

Gesprekken over samenwerking en overige activiteiten
-

-

-

-

-

-

Op 14 maart waren Walter Kooy en Marc Hofstra op bezoek bij Floris de
Gelder, directeur Paleis Soestdijk.
Op 11 april waren we aanwezig op de Informatiemarkt in het
provinciehuis van Utrecht voor raadsleden van gemeenten.
In juni en november werden 2 lessen over het burgerinitiatief Geopark
verzorgd voor scholieren van de Stichtse Vrije School in Zeist
In juni heeft Karin van den Broek (medewerkster van de Provincie
Utrecht en lid van de Adviescommissie) deelgenomen aan de “Intensive
Course on Geoparks” op het Griekse eiland Lesbos, georganiseerd
door het Global Geopark Network, the University of the Aegean en the
Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest, i.s.m. Unesco.
Op 23 juni verzorgde Walter Kooy de bijdrage vanuit Geopark Heuvelrug
voor de cursus “Gastheerschap Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug”.
Op 28 augustus werd gesproken met een vertegenwoordiging van het
Bestuur UPG (Utrechts Particulier Grondbezit)
Op 18 september werd overlegd met burgerinitiatief “Heuvelrug in
Goede Banen”.
Op 4 oktober verzorgden Wim Hoek en Marc Hofstra een avond over
het Geopark-initiatief in de bibliotheek van Zeist voor
geïnteresseerden.
Op 30 oktober werd overlegd met het Nationaal Forum Unesco Global
Geoparks (NFUGG) over de voortgang en gewenste samenwerking van
beide burgerinitiatieven en beide provincies in het gebied.
Op 5 december is gesproken met de voorzitter van het Bestuur
Burgerinitiatief Geopark Gooi en Vechtstreek
In het winternummer van het Staatsbosbeheer Magazine i.s.m.
Geopark Heuvelrug speciale aandacht besteed aan stuwwallen, in het
bijzonder de Utrechtse Heuvelrug, en het Geopark-initiatief.
Met IVN Natuureducatie werden samenwerkingsafspraken gemaakt met
als doel dat in het hele beoogde Geopark geo-wandelingen kunnen
worden aangeboden. Verschillende IVN-afdelingen hebben in 2018 in
totaal tien speciale “geoparkexcursies” georganiseerd: op de
Grebbeberg, op landgoed Den Treek, rond Rhenen, Zeist, Leusden,
Soest en Eemnes.
Project Kromme Rijnstreek. In 2018 werd het project Kromme
Rijnstreek ter hand genomen. Met financiële steun van het
stimuleringsfonds van de Rabobank Rijn & Heuvelrug, voor 2.500,-, en
het waterschap HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden),
voor 4.800,-, werden een Ontdekkaart en het Boekje “Ken je
ondergrond” over de Kromme Rijnstreek samengesteld (druk en
presentatie 1e exemplaren in begin 2019)

-

-

-

Met het oog op de provinciale verkiezingen in maart 2019 werden in
december alle Staten- en Commissieleden van de provincie Utrecht
aangeschreven met een uitnodiging voor het “Geo-ontbijt” in februari
2019, met als doel hen daar verder te informeren over het burgerinitiatief.
En tenslotte werd continu doorgewerkt aan de website, m.n. om alle
gewenste en benodigde informatie zo goed mogelijk beschikbaar te
maken, alle geo-gidsen te digitaliseren en de geo-wandelingen via
Routeyou beschikbaar te maken voor gebruik met smartphones.
Met de provincie Utrecht/Roland Blijdenstijn en Documentatiecentrum
TELLURIS werden publicatieovereenkomsten gesloten zodat vrijelijk van
hun informatie gebruik kan worden gemaakt.

En, ondertussen staan er al 28 Geowandelingen en 16 Geofietsroutes op de
kaart:

veengebieden

waterrijk

Financieel overzicht

