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Jaarverslag 2021 

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht 
 
Aardkundig, ecologisch en cultureel juweel en fundament voor onze toekomst 

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht ligt in het hart van Nederland en omvat 

de hele Heuvelrug en de lager gelegen waterrijke gebieden aan weerszijden 

(Vechtstreek, Kromme Rijnstreek, Eemland en de voormalige Zuiderzee-

kust). Doel van het Geopark is bewustwording van de samenhang tussen 

ontstaan, ondergrond en grondgebruik (natuur en cultuur) en duurzame ont-

wikkeling van het gebied. 

Nagenoeg alle processen die impact hebben op onze leefomgeving zijn in 

onderlinge samenhang in het gebied aan het werk. Deze processen hebben 

de Heuvelrug gevormd, omringd door een kring van water. Dit maakt ons 

Geopark tot Nederland in het klein: land van stuwwallen, polders en laag-

land, rivieren en zeekust, van dijken en molens, van kaarsrechte smalle slo-

ten en brede trage rivieren, van verdedigingslinies, landgoederen, dorpen en 

steden, van polderen en burgercultuur. Dit beeld spreekt ook internationaal 

tot de verbeelding en het vormt onze nationale identiteit. Ze vertellen teza-

men de verhalen van het gebied en bieden kennis en inspiratie voor een 

duurzame toekomst. 

Vanaf het allereerste begin van bewoning in dit gebied is door de mens kei-

hard gewerkt aan een goede leefomgeving. In de eerste plaats ging het 

daarbij om grip op het water, productieve landbouw en economische wel-

vaart. Het resultaat is overweldigend, maar we zijn niet aanbeland in het pa-

radijs. Meer en meer worden we geconfronteerd met onbedoelde effecten 

van al die goed bedoelde arbeid. Denk aan de overmaat aan stikstof, afval, 

verlies van biodiversiteit, droogte en overstromingsdreiging. En de energie-

transitie die vraagt om ruimte voor zonnepanelen en windmolens, ook in dit 

gebied. Grote uitdagingen die voor ons liggen. Als mensen, geconfronteerd 

met deze uitdagingen, zich bewust zijn van de bovengenoemde waarden 

van hun leefomgeving, zullen zij er behoedzaam mee omgaan ten behoeve 

van toekomstige generaties. Bovendien ligt in de kennis van de geologische 

en hydrologische processen ook de sleutel voor een meer duurzame land-

bouw, economie en toerisme, natuur, waterbeheer en bouwmethoden. 

Het gebied gaat voor wat betreft ruimtelijke ordening “niet op slot”. Het Geo-

park staat voor duurzame ontwikkeling, met respect voor de omgeving, maar 

er komt geen extra wet- en regelgeving. De provincies en gemeenten bepa-

len zelf welke waarden beschermd worden. 
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Het Geopark draagt bij aan de bewustwording en het oplossen van de ge-

noemde uitdagingen en biedt de gebruikers van het gebied inzicht in het ont-

staan van het landschap en de processen die de huidige leefomgeving heb-

ben gevormd. Daarmee kunnen we de uitdagingen die er liggen op gebied 

van energie, landbouw, natuur en water beter begrijpen en onze toekomst 

beter vormgeven. Immers weten hoe en waarom het gebied geworden is zo-

als het is, is het fundament waarop innovatie en werken aan duurzaamheid 

worden gerealiseerd. 

Als Geopark willen we niet alleen de verschillende aspecten en deelgebie-

den met elkaar verbinden, maar ook de gebruikers die met elkaar verant-

woordelijk zijn voor de toekomst van het gebied: burgers, ondernemers, boe-

ren, terreineigenaren en -beheerders en overheden. Het gaat om onze toe-

komst en daar hebben wij samen invloed op.   
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Samenvatting 

Na de vorming van 1 burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi Vecht in 2020 

hebben de organen van de Stichting in 2021 een aantal wijzigingen onder-

gaan. Het bestuur werd uitgebreid met een nieuwe secretaris. De Advies-

commissie werd vervangen door een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

en een Maatschappelijke Adviesraad (MAR) en de Raad van Advies werd 

vervangen door het Strategisch Beraad. 

In 2021 hebben we verder gebouwd aan het netwerk, dat uitgroeide tot 57 

Partners. Er zijn contacten gelegd met burgers, boeren, landgoedeigenaren 

en -beheerders, maatschappelijke organisaties, waterschappen en gemeen-

ten. De gesprekken leidden onder andere tot een verkenning bij de provin-

cies Noord-Holland en Utrecht hoe zij ons burgerinitiatief zouden kunnen on-

dersteunen. Er vond een Geo-fiets-excursie plaats met gedeputeerden Je-

roen Olthof (provincie Noord-Holland) en Hanke Bruins Slot (provincie 

Utrecht). Naar verwachting zullen beide provincies voorjaar 2022 een defini-

tief besluit nemen over hun steun voor ons burgerinitiatief. 

Er zijn 2 lokale projecten gerealiseerd in de vorm van Ontdekkaarten, Infor-

matieboekjes en banners. Het betrof de gebieden Soest/Baarn en het Gooi.  

In juni organiseerden we samen met andere Utrechtse natuur- en land-

schapsorganisaties een masterclass voor Utrechtse statenleden, raadsleden 

en waterschapsbesturen over verdroging én de mogelijke oplossingen en 

kansen.  

Ondanks corona was het toch mogelijk op een aantal plaatsen excursies te 

organiseren.  

Alhoewel nog steeds belemmerd door corona hebben onze vrijwilligers flink 

aan de weg getimmerd en vooruitgang geboekt 

Verleden en toekomst verbinden 
Het Geopark Heuvelrug Gooi Vecht biedt de unieke kans om verleden, he-

den en toekomst te verbinden en bewoners te betrekken bij complexe, actu-

ele thema’s als water, droogte, klimaatverandering en de herbestemming 

van erfgoed. De UNESCO status van het Geopark maakt het gebied onder-

deel van een wereldwijd netwerk. Het biedt de mogelijkheid voor educatie 

over de samenhang van het gebied en biedt een fundament voor duurzame 

ontwikkeling, terwijl het gebied niet belast wordt met nieuwe wet- en regelge-

ving. 
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Een mooi voorbeeld van hoe dit vorm kan krijgen bood de Dijk3daagse, een 

wandeling over 55 km Lekdijk van Amerongen naar Schoonhoven. Een initi-

atief van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waar ook Geo-

park bestuurslid Walter Kooy en Bertie Schonk en Hendrike Geessink van 

de Maatschappelijke Adviesraad aan deelnamen. Zij trokken drie dagen op 

met ca 35 betrokken deelnemers waaronder Hoogheemraad Els Otterman 

en Dijkgraaf Jeroen Haan, actief, luisterend en pratend. 

Aanleiding voor de 3-daagse was de 

start van het veeljarig miljoenenproject 

“De Sterke Lekdijk”. Dijkversterking als 

opgave, maar niet met oogkleppen op 

voor alles wat het rivierenlandschap en 

het water biedt: natuur, recreatie, drink-

water, iconen als forten, sluizen, peil-

schalen en heel veel verhalen. Heel 

veel mensen en organisaties hebben 

iets met die dijk en willen meepraten, 

meedenken en hun belangen en soms 

eigendommen behartigen. Al lopend 

langs de dijk en s ’avonds bij het kamp-

vuur werden er dan ook intensief ken-

nis, opinies, feiten en visies gedeeld. 

Geopark, WNF, Rijkswaterstaat, 

Utrechts Landschap, bewoners, Provin-

cie, Burgemeesters, TNO, Ingenieurs-

bureaus, aannemers, historici. Het was 

een bont, deskundig en betrokken ge-

zelschap.  

Gaandeweg de 3-daagse werd duidelijk hoe belangrijk het is het grote ver-

haal van het ontstaan van het landschap en de bewoningsgeschiedenis van 

het gebied te kennen. Wat er nu is, is immers het resultaat van honderden, 

soms duizenden jaren interactie tussen mens, water, bodem, reliëf. Ze grij-

pen in elkaar en beïnvloeden elkaar voortdurend op velerlei wijze. Het is een 

dynamisch samenspel tussen veel factoren en actoren. Soms beheersbaar 

en voorspelbaar, soms ook niet. En dat nu juist ook het verhaal dat het Geo-

park wil vertellen en zichtbaar en invoelbaar maken. 
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Verdroging  
Natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater staan door verdroging 

zwaar onder druk. Er is te weinig water in de bodem, terwijl de behoefte aan 

water alsmaar stijgt. Verdroging laat diepe sporen na: bossen verzwakken, 

jonge loofbomen, fijnsparren en beuken sterven, vennen en beekdalen ko-

men droog te staan, ook bijzondere gebieden zoals trilvenen en veenriet-

moslanden verdrogen, heide verschraalt, vissen en amfibieën dreigen uit ge-

bieden te verdwijnen, vlinderpopulaties verdwijnen en er is steeds minder 

voedsel voor opgroeiende kuikens in weide- en moerasgebieden. De oplos-

sing is voorhanden, namelijk herstel van het natuurlijk watersysteem. Ver-

droging heeft namelijk vooral te maken met de manier waarop we met water 

omgaan. Er valt in periodes genoeg neerslag, maar dit wordt niet vastgehou-

den in de bodem. Het water wordt grotendeels afgevoerd om andere func-

ties mogelijk te maken zoals landbouw of het onttrekken van drinkwater. Kli-

maatverandering en droge zomers komen daar nog eens bovenop.  

De afgelopen drie zomers waren dan ook extreem droog. Om verdere ver-

droging te voorkomen is het belangrijk dat er ander waterbeleid komt, gericht 

op herstel van het natuurlijke watersysteem. Dat betekent onder andere veel 

minder water afvoeren, maar juist vasthouden op de plek waar het valt en de 

grondwaterstanden verhogen. De afgelopen jaren is er al gewerkt aan ver-

drogingsbestrijding. En dat leidt ook tot successen, gebieden waar de natuur 

zich aan het herstellen is. Maar de natuur snakt naar water en dat vraagt om 

een aanpak met structurele oplossingen.  

Daarom organiseerden Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht, Utrechts Land-

schap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie 

Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit en Landschap Erfgoed Utrecht, ge-

zamenlijk op vrijdag 11 juni voor Utrechtse statenleden, raadsleden en wa-

terschapsbesturen een masterclass over de problematiek van verdroging én 

de mogelijke oplossingen en kansen op verschillende plekken in de provin-

cie. Digitaal en op locatie (uiteraard in kleine groepjes) werden ze bijgepraat 

door experts over verdroging, de problematiek en kansen voor oplossingen 

en samenwerking.  
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Gerealiseerde Projecten 
In 2021 zijn 2 lokale projecten gerealiseerd: 
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Het Gooi 

Ontdekkaart, Informatieboekje 

en Banner over het Gooi met 

de gemeenten Blaricum, Hil-

versum, Huizen en Laren 

(vormgeving en druk mede 

mogelijk gemaakt door financi-

ele bijdragen van de gemeente 

Hilversum, Prins Bernard Cul-

tuurfonds, Vereniging Vrienden 

van het Gooi en Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht.  

Op 26 augustus was de uitreiking van de Ontdekkaart en het Informatie-

boekje over het Gooi aan Bart Heller, wethouder gemeente Hilversum, Peter 

Smit, bestuurder Waterschap Amstel Gooi en Vecht en Hans Metz, voorzitter 

Vrienden van het Gooi.  

Baarn en Soest 

Ontdekkaart, Informatieboekje en Banner over het gebied van de gemeen-

ten Baarn en Soest (vormgeving en druk mede mogelijk gemaakt door finan-

ciële bijdragen van de gemeente Soest, Waterschap Vallei en Veluwe, Prins 

Bernard Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds en Vrienden Soester Eng).  

Op 25 november reikten we in Museum Soest de Ontdekkaarten en Informa-

tieboekjes over Soest en Baarn uit aan wethouder Aukje Treep (Soest), 

Frans ter Maten, bestuurder Waterschap Vallei, wethouder Erwin Jansma 

(Baarn) en voorzitter Stichting Vrienden Soester Eng Kees Waagmeester. 

De wethouders tekenden aansluitend namens hun gemeenten de Partner-

verklaring van het Geopark waarmee zij kenbaar maakten achter de doel-

stelling van het Geopark te staan en die waar mogelijk te steunen.   
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Onze inzet en producten zijn alom enthousiast ontvangen en worden hoog 

gewaardeerd. 

In 2022 hopen we projecten voor de Regio Amersfoort (Bunschoten/Spa-

kenburg, Eemland, Leusden, Woudenberg en Amersfoort) en de Vecht-

streek (Gooise Meren en Wijdemeren) te realiseren.  

Andere belangrijke activiteiten en gebeurtenissen 
 
Omgevingsvisie provincie Utrecht 
Op 10 maart aanvaardde Provinciale Staten motie 18 waarin onder andere 
staat: 
- Constaterende dat - de Stichting Geopark Gooi en Vecht in haar ziens-

wijze op de Omgevingsvisie (nr 105) vraagt om steun van de provincie 
Utrecht 

- te inventariseren wat de consequenties zijn van een Unesco-nominatie 
voor het Geopark Heuvelrug Gooi Vecht 

- te verkennen hoe de provincie het burgerinitiatief Geopark zou kunnen 
ondersteunen, in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland 

- voor de zomer over deze verkenning en inventarisatie te rapporteren. 
 
Zoom overhandiging boekje Geosites provincie Utrecht 
Op 22 januari overhandigde Marc Hofstra de bundel publieksbeschrijvingen 
van de Geosites aan gedeputeerde Hanke Bruins Slot. Dit werd gevolgd 
door een virtuele tour door het gebied onder leiding van Wim Hoek van de 
Universiteit Utrecht. Tot slot vond een goed gesprek plaats over de toekomst 
van het Geopark.  
 
Grensoverschrijdende fietstocht met 
gedeputeerden 
Op 25 augustus vond een mooie interes-
sante Geo-fiets-excursie plaats met gede-
puteerden Jeroen Olthof (provincie Noord-
Holland) en Hanke Bruins Slot (Provincie 
Utrecht). Tijdens de excursie werden de 
Bethunepolder, Loosdrechtse en Tienho-
vense Plassen, Trouwe Wachter, West-
broekse Zodden, Heuvelrug en Hilver-
sums Wasmeer. Wim Hoek en Kees de 
Heer voorzagen de bestuurders van de 
nodige informatie. 
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Steunverklaring Waterschappen 
Op 30 augustus ondertekenden de 3 waterschappen die met elkaar verant-
woordelijk zijn voor het waterbeheer in dit gebied de Steunverklaring van het 
Geopark. Ze gaven daarmee te kennen achter dit burgerinitiatief te staan en 
dat waar mogelijk te ondersteunen. Het gaat om Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden, waterschap Amstel, Gooi Vecht en waterschap Vallei en 
Veluwe.  
 

 
 
Mijn Mooiste Plek 
Voorzitter Marc Hofstra maakte 
samen met gedeputeerde 
Hanke Bruins Slot voor het RTV 
Utrecht programma “Mijn Mooi-
ste Plek” een prachtige fiets-
tocht. De fietstocht voerde langs 
de Eemlijn Amersfoort-Soest en 
verder het Eemland door. Tij-
dens de tocht vertelden zij 
waarom dit zulke mooie locaties 
zijn. 
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Uitstel besluit provincies en partnerbijeenkomst 1 december 
In oktober werd duidelijk dat een besluit van de provincies Noord-Holland en 
Utrecht over ondersteuning van ons Geopark niet in het najaar van 2021 zou 
plaatsvinden. Naar verwachting vindt besluitvorming plaats in het voorjaar 
van 2022. 
De partnerbijeenkomst van 1 december moest vanwege corona worden uit-
gesteld. Deze vindt plaats in het voorjaar van 2022. 
 
Brief aan alle gemeenteraadsfracties n.a.v. de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2022 
Op 14 november richtte het bestuur van het Geopark zich in een brief op alle 
(toekomstige) bestuurders en raadsleden van de gemeenten in het gebied 
van het Geopark Heuvelrug Gooi Vecht. In deze brief nodigde ons bestuur 
alle politieke partijen van harte uit om ons burgerinitiatief te steunen. Door 
ons initiatief op te nemen in het verkiezingsprogramma voor de raadsverkie-
zingen van 2022. Hiervoor bevatte de brief een tekstvoorstel.  
 
Inspiratiebijeenkomst met IVN 
Op 4 september vond in het Geologisch Museum Hofland een energieke in-
spiratie-bijeenkomst plaats met IVN-ers. De bijeenkomst stond onder leiding 
van Sander Koopman (IVN Gooi e.o.) en Kees de Heer (IVN Amersfoort). 
Doel van de bijeenkomst was om meer gidsen voor meer Geo-excursies te 
werven. Vervolgens werd het museum zelf bezocht, tot slot vond met de 
deelnemers een Geo-excursie plaats over de Zuiderheide. 
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Netwerkgesprekken 
Een van de eisen die Unesco stelt aan de nominatie Unesco Geopark is dat 
een dergelijk initiatief draagvlak heeft in de regio. Om dit te bereiken voerde 
het bestuur ook in 2021 regelmatig gesprekken met potentiele partners in 
het gebied. Het betrof gesprekken met provinciale- en gemeentelijke overhe-
den, (vertegenwoordigers van) landgoedeigenaren, natuur- en agrarische or-
ganisaties en organisaties op het gebied van toerisme en vrijetijdsbesteding. 
Met een aantal van hen zijn vervolgens partnerschappen aangegaan.  
 
Experiment QR-codes 
Voor de partnerdag van 1 december zijn als experi-
ment 2 voorbeeld stickers met QR-codes gemaakt. 
Een sticker verwijst naar de homepage van de Geo-
park website. De 2e sticker bevat een doorverwij-
zing naar de Geosite “ de Lange en Korte Duinen” 
naar zowel een luister- als een film deel. Mogelijk 
zullen QR-codes in de toekomst onderdeel vormen 
van de informatieve en educatieve programma’s 
van het Geopark.  
 

Geo-excursies  
Ondanks corona was het toch mogelijk op een aantal plaatsen excursies te 
organiseren. 
 
Geoparkexcursie in het Baarnse bos 
Zo gaf IVN-gids Kees de Heer op 18 oktober een excursie door het Baarnse 
bos, dat ooit onderdeel was van paleis Soestdijk. De helft van de verhalen 
ging over de natuur, de andere helft over cultuur. Paddenstoelen, reliëfver-
schillen, tuinstijlen en vijverpartijen, alles kwam aan bod. 
 
Geoparkexcursie op landgoed Den Treek 
Enkele landschapsgidsen van het IVN hebben zich gespecialiseerd op land-
goed Den Treek. Zij noemen zich ‘de Treeketiers’. Zij verzorgden op 19 okto-
ber een geoparkexcursie op landgoed Den Treek in Leusden. De seizoens-
variatie, reliëfverschillen, de bosgeschiedenis en het eeuwenoude parkbos, 
alles kwam aan bod.  
 
IVN/Geopark excursie Het ontstaan van de Heuvelrug 
Op 20 oktober namen Geert Kuitenbrouwer en Pim Bredschneijder ons mee 
door het bos van den Treek Henschoten richting de Maarnse Berg. We be-
keken de spoelzandwaaier ontstaan in de laatste ijstijd het Weichselien 
(12.000 jaar voor heden) en de stuwwal van de Heuvelrug met de ijssmelt-
waterdalen ontstaan in het Saalien (tot 130.000 jaar voor heden). 



 

13 
 

We liepen door via Stameren en de Stamerhoef naar het uitkijkpunt aan de 
Maarnse Bergweg van de Zanderij waar het Zwerfsteneneiland ligt. 
Onderweg kregen we een toelichting over het ontstaan van het landschap 
en de gevonden stenen alhier.  
 

In 2021 verschenen nieuwsbrieven 
+ Geo-Nieuwsbrief-19, Februari 2021  
+ Geo-Nieuwsbrief-20, Maart 2021 
+ Geo-Nieuwsbrief-21, April 2021 
+ Geo-Nieuwsbrief-22, Juni 2021 
+ Geo-Nieuwsbrief-23, Juli 2021 
+ Geo-Nieuwsbrief-24, September 2021 
+ Geo-Nieuwsbrief-25, Oktober 2021 
+ Geo-Nieuwsbrief-26, December 2021 
 

Nieuwe Partners en sympathisanten 
In 2021 werd het aantal Partners en sympathisanten verder uitgebreid met 
17, naar in totaal 57 met: 
+ Landgoed Schotbos 
+ IVN Gooi e.o. 
+ Gemeente Wijk bij Duurstede 
+ Vrienden van Soester Eng 
+ Vereniging Vrij Polderland 
+ Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
+ Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland 
+ Wandelen Werkt 
+ Maarn Maarsbergen natuurlijk 
+ Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
+ Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
+ Waterschap Vallei en Veluwe 
+ Museum Soest 
+ Buitenplaats de Hoorneboeg 
+ Forteiland Pampus 
+ Gemeente Baarn 
+ Gemeente Soest 
 
Partners geven met de ondertekening van de Partnerverklaring te kennen 
achter het burgerinitiatief te staan en dat waar mogelijk te ondersteunen.   
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Organen van de stichting: Bestuur, Wetenschappelijke Advies-
raad (WAR), Maatschappelijke Adviesraad (MAR) en Strategisch 
Beraad 
 
Bestuur 
In 2021 is het bestuur uitgebreid met Paul Levelink. Hij nam de secretaris-
functie over van Walter Kooy. In 2021 was het bestuur van de stichting als 
volgt samengesteld: 
+ Marc Hofstra (voorzitter) 
+ Paul Levelink (secretaris) 
+ Rik Snoek (penningmeester) 
+ Walter Kooy  
+ Saskia van Dockum 
+ Irmgard van Koningsbruggen 
+ Karin Kos 
 
Het bestuur kwam in 2021 6x bijeen: op 19 februari, 14 april, 16 juni, 1 sep-
tember, 3 november en 15 december.   
 
Maatschappelijke Adviesraad 
De Maatschappelijke Adviesraad is in 2021 gestart, hierin hadden zitting: 
+ Paul Levelink (voorzitter) 
+ Marc Hofstra 
+ Karin van den Broek (provincie Utrecht) 
+ Martin Vos (provincie Noord Holland) 
+ Arnold Huisman (gemeente Hilversum) 
+ Piet van Driel 
+ Egbert Visscher 
+ Hendrike Geessink (Utrechts landschap) 
+ Anton Cruysheer (Landschap Erfgoed Utrecht) 
+ Bertie Schonk 
 
De Maatschappelijke Adviesraad kwam in 2021 2x bijeen: op 6 juli en 21 ok-
tober. 
 
Wetenschappelijke Adviesraad  
De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is in 2021 gestart, hierin hadden 
zitting: 
+ Drs Irmgard van Koningsbruggen(voorzitter) 
+ Dr. Wim Hoek (UU) 
+ Prof. Dr. Jan Sevink(Emeritus prof.UvA) 
+ Prof. Dr. Ronald van Balen (VU) 
+ Prof. Dr. Ir. Piet Verdonschot(WUR en UvA) 
+ Prof. Dr. Jos Bazelmans (RCE) 
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De Wetenschappelijke Adviesraad kwam 1x bijeen op 4 juni 
 
Strategisch Beraad 
Het Strategisch Beraad startte in 2021, hierin hadden zitting: 

+ Hans van der Pas (voorzitter, burgemeester Rhenen) 

+ Hans Middelkoop (Geosciences Universiteit Utrecht) 

+ Paul van der Lugt 

+ Nanning Mol (Burgemeester Laren) 

+ Gerhard van den Top (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) 

+ Jeroen Haan (Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-

den) 

+ Marijn Ornstein (Waterschap Vallei en Veluwe) 

Het Strategisch Beraad kwam in 2021 1 x bijeen op 30 augustus. 

 

 

 

 

groeve Oostermeent 

 



 

16 
 

Financieel overzicht 
Staat van Baten en Lasten 2021 (2020) 

Met betrekking tot de staat 

van baten en lasten konden 

in 2021 de gebiedsbeschrij-

vingen Baarn/Soest en Het 

Gooi worden gerealiseerd. De 

financiering van de kosten 

van deze gebiedsbeschrijvin-

gen kon volledig worden ge-

dragen uit de daarvoor ont-

vangen subsidies. 

 

Het positieve resultaat van 

baten en lasten ten bedrage 

van EUR 3.351 is in belang-

rijke mate gevormd door een 

buitengewone opbrengst als 

gevolg van de samenvoeging 

van de initiatieven Stichting 

Geopark Heuvelrug en Stich-

ting Geopark Gooi en Vecht 

per 1 januari 2020. Aan Stich-

ting Geopark Gooi en Vecht 

is voorafgaand aan de samenvoeging een subsidie toegekend, waarvan de subsidie-

gever in 2021 heeft besloten dat deze ook kon worden aangewend na samenvoeging 

van beide genoemde initiatieven. 

Het vermogen is in 2021 met name toegenomen als gevolg van deze buitengewone 

bate. 

 

Balans 2021 (2020) 
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Draagvlak 
Partners/Steunbetuigers 

• Waterschappen 
o Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
o Amstel, Gooi en Vecht 
o Vallei en Veluwe 

• Gemeentes 
o Zeist   
o Rhenen 
o Wijk bij Duurstede 
o Utrechtse Heuvelrug 
o Baarn 
o Soest 

• Landschappen 
o Staatsbosbeheer Utrecht 
o Utrechts Landschap 
o Natuurmonumenten 
o Goois Natuur Reservaat  
o Landschap Erfgoed Utrecht 

• Landgoederen 
o Eyckenstein 
o het Kombos 
o het Blauwe Huis 
o Schotbos 
o Hoorneboeg 

• Specifieke gebieden 
o Vrienden Behoud Lijsterengh 
o Geheugen van Zeist 
o Vrienden van het Gooi 
o Heuvelrug in Goede Banen 
o Vrienden van Soester Eng 
o Vrij Polderland 
o Vrienden van het Zwerfsteneneiland 
o Maarn Maarsbergen Natuurlijk 
o Forteiland Pampus 
o Wegh der Weegen 
o Behoud het Weteringgebied 
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• Natuur 
o Biologische Tuinderij Eyckenstein 
o IVN Noord Holland en Utrecht 
o IVN Heuvelrug en Kromme Rijn 
o IVN Vecht en Plassengebied 
o IVN De Bilt e.o. 
o IVN Amersfoort 
o IVN Eemland 
o IVN Gooi e.o. 
o Bezoekerscentrum de Boswerf  
o Natuur en Milieufederatie Utrecht 

• Cultuur 
o Telluris 
o Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’  
o  
o Stadsmuseum Rhenen 
o Vechtstreekmuseum 
o Geologisch Museum Hofland 
o Kasteel Amerongen 
o Museum Soest 
o Nederlandse Kastelen Stichting 
o Muiderslot 

• Toerisme en Recreatie 
o Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei 
o Kasteel Kerckebosch 
o Watertoren van Werkhoven 
o Klein Groenbergen 
o vakantiepark de Krakeling 
o Georeizen 
o Wandelen Werkt 

• Overigen 
o Stichting Beter Zeist 
o RAAP 
o CommunicatieCheck 
o Studio Herder 
o Omgevingseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek 
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een kleurrijk geheel 
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Medefinanciers 2021 

Boekjes en Ontdekkaarten 

• 2021 Baarn/Soest 

o Gemeente Soest 

o Waterschap Vallei en Veluwe 

o Prins Bernhard Cultuurfonds 

o K.F. Hein Fonds 

o Vereniging Vrienden van Soester Eng 

• 2021 ‘t Gooi 

o Gemeente Hilversum 

o Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

o Prins Bernhard Cultuurfonds 

o Vereniging Vrienden van het Gooi 

• en persoonlijke donaties 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zanderij Crailo 


