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2022: 
Water en Bodem steeds belangrijker 

Verdere groei steun Geopark  

Unesco-kwalificatie naar later moment 

Het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht omvat de hele Heuvelrug en de natte gebie-
den aan weerszijden (Vechtstreek, Kromme Rijnstreek, Eemland en de voormalige 
Zuiderzeekust). Het Geopark is een landschap met unieke aardkundige, ecologische 
en cultuurhistorische kenmerken. De stuwwal vormt de kern, maar is onlosmakelijk 
verbonden met de overgangsgebieden en het water er omheen.  
 
De Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is een burgerinitiatief dat zich en-
thousiast en deskundig inzet voor het verspreiden van het verhaal van onze leefom-
geving. Zo wil het bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het gebied en bur-
gers, boeren, landgoedeigenaren en -beheerders, maatschappelijke organisaties en 
overheden verbinden. De Stichting streeft naar de Unesco-kwalificatie Geopark voor 
de hele Heuvelrug en de natte gebieden aan weerszijden (Vechtstreek, Kromme 
Rijnstreek en Eemland). 

 

Voorwoord  
 
In 2022 hebben we veel geschreven en verhaald over het water, hoofdthema van het 
Geopark. Over de problematiek van de droogte, de noodzaak meer water vast te 
houden, de grondwaterpeilen te verhogen en de waterkwaliteit en biodiversiteit te 
verbeteren. Allemaal onderwerpen die in het hele Geopark spelen. De op zich water-
rijke ruggengraat van het Geopark is aan de oppervlakte doorgaans snel droog, de 
randgebieden, mede door de constante kwel, doorgaans nat. Veel kostbaar water 
wordt nog te snel afgevoerd.  
 
Ondanks alle negatieve berichten is er ook hoop. Zo heeft het kabinet inmiddels, 
mede dankzij de inzet van de waterschappen, water en bodem sturend verklaard 
voor ruimtelijke ontwikkeling en bouwen. Water en bodem, laten dat nou net de 
hoofdonderwerpen van het Geopark zijn! De programma’s Blauwe Agenda (Utrecht) 
en Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek (NH) werken aan integrale 
oplossingen, waarbij het Geopark vooral verder werkt aan verhoging van het water-
bewustzijn bij bewoners en gebruikers van het gebied. 
 
Op 30 mei vond onze Partnerbijeenkomst plaats, bij de Hoorneboeg, aan de rand 
van Geosite de Hoorneboegse Heide. Onder de bezielende leiding van Hans van der 
Pas, burgemeester van Rhenen spraken we met de 50 aanwezige Partners over de 
stand van zaken en de toekomstplannen. Mooie uitsmijter van Harald Bergmann, 
naast burgemeester van Middelburg lid van de Nederlandse Unesco-Commissie, met 
Geoparken in zijn portefeuille: "Dit is wat mij betreft een Michelin-ster waard!" 
 
De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben in het najaar aangegeven zeer posi-
tief te staan ten opzichte van het Geopark-initiatief en dat waar mogelijk te steunen. 
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"Gedreven vrijwilligers die voor de provincies belangrijke zaken op een enthousiaste 
manier met elkaar verbinden, het verhaal vertellen en waardevolle producten realise-
ren. Er is een groot maatschappelijk draagvlak voor het Geopark".  
Wat zij vooralsnog niet willen ondersteunen is de voorbereiding voor een Unesco-
kwalificatie. Daarvoor leven er bij sommige bestuurders nog te veel vragen. Beide 
provincies hebben wel de benodigde financiële steun voor de realisatie van het ge-
wenste publieksboek over het Geopark-gebied toegezegd. Dit boek zal in 2023 ver-
schijnen. 
 
De fondsenwerving voor de 2 projecten (Ontdekkaarten en Informatieboekjes en 
Banners voor het gebied Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren en voor de Regio 
Amersfoort (Amersfoort, Bunschoten/Spakenburg, Eemnes, Leusden en Wouden-
berg) was eind 2022 nog niet afgerond, maar hopen we begin 2023 te voltooien, 
waarna de projecten uitgevoerd zullen worden.  
 
Eind 2022 was het aantal geregistreerde zeer gewaardeerde Partners verder geste-
gen tot 68! We gaan dan ook door op de ingeslagen weg en willen zo een positieve 
kracht zijn. Met elkaar werken voor erkenning van de belangrijkste waarden van het 
gebied, de verbinding van bewoners, gebruikers en organisaties en bijdragen aan 
meer bewustwording over onze leefomgeving en het water, met als ultieme doel 
duurzame ontwikkeling. 
 

Geslaagde voorjaarsbijeenkomst Geopark Heuvel-
rug Gooi Vecht 
 
Op de vanwege corona uitgestelde bijeenkomst bij de Hoorneboeg waren we met 
Partners en andere direct betrokkenen bijeen om bij te praten over het Geopark: de 
stand van zaken en hoe verder. Op een geweldige locatie, in een bijzonder positieve 
sfeer.  
 
  

Gedeputeerde Mirjam Sterk 
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Voorzitter Marc Hofstra zette de essentie uiteen van het hoe en wat van het Geopark 
en gaf aan, wat er inmiddels allemaal is gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de 41 
uitgebreid beschreven Geosites, meer dan 60 Partners en de 7 gerealiseerde pro-
jecten, Ontdekkaarten en Informatieboekjes, in 7 deelgebieden. Projecten mogelijk 
gemaakt dankzij de inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen van fondsen, ge-

meenten en waterschappen.  
Luuk Keunen, senior historisch geograaf bij Partner RAAP, gaf een inhoudelijk inte-
ressante presentatie over het gebied, over het ontstaan en de invloed van de mens. 
Hij was eerder verantwoordelijk voor de beschrijvingen van de 41 Geosites, allemaal 
te vinden op onze website. 
Els Otterman, hoogheemraad van het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden, vertelde het verhaal over het water en de uitdagingen die de klimaatver-
andering met zich meebrengt. Hoe om te gaan met meer droogte èn meer waterover-
last.  
Bart Heller, wethouder in Hilversum, ging vooral in op het belang van de verhalen 
over allerlei plekken in het gebied. En, sprekend uit eigen ervaring, hoe belangrijk het 
is voor later dat kinderen daar al vroeg kennis mee maken. 
Mirjam Sterk, gedeputeerde in de provincie Utrecht, gaf aan het een prachtig initiatief 
te vinden, maar voor een besluit over steun eerst nog meer uit te willen zoeken over 
alle mogelijke consequenties.  
 

Educatie  
 
Voor het Geopark is het stimuleren van duurzaam gedrag van bewoners, onderne-
mers en recreanten een belangrijk doel. Het Geopark in zijn samenhang bewust be-
leven is daarom het onderwerp van wat we op het gebied van educatie ontwikkelen. 
Educatie voor scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en ook voor recrean-
ten, sporters en andere passanten. Dit doen we in samenwerking met onze Partners 
die al actief zijn in het gebied. We sluiten aan bij bestaande programma’s van bijvoor-
beeld Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). Landschap Erfgoed Utrecht 
(LEU) en Omgevingseducatie Gooi Vecht- en Eemstreek (OGVE) en denken mee 
over nieuw op te zetten activiteiten en hoe daarin het verhaal van het Geopark op te 
nemen (IVN Natuureducatie).  
 
In april hebben we deelgenomen aan de excursie in het Eemlandgebied met klassen 
van de Huizermaat Scholengemeenschap (van havo tot vwo). De excursie maakte 
deel uit van het scholenprogramma van Stichting Omgevingseducatie en werd mede 
ondersteund door IVN Eemland.  
In het najaar hebben we op verzoek van IVN voor een nieuw programma van Heuvel-
rugWijs een introductie verzorgd over het Geopark voor aspirant Natuurwijzers. Daar-
naast hebben we samen met het IVN een tijdreiswandeling opgezet voor de Beleef-
dag van NPUH.  
Samen met onze partner MaarnMaarsbergenNatuurlijk (MMN) hebben we een wan-
deling uitgezet vanaf station Maarn. De wandeling staat stil bij de verschillende ele-
menten in het landschap die de ontwikkeling van het gebied van ijstijd tot nu laten 
zien. Via de IVN-wandelapp is de tijdreiswandeling beschikbaar.  
Ook hebben we meegedacht over de op te zetten informatievoorziening bij Kwin-
telooijen. Daar speelt de vraag hoe het verhaal over de verschillende lagen van de 
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ondergrond met de inzet van verschillende media, het beste bewust beleefd kan wor-
den in het landschap. Tenslotte werken we mee aan de inrichting van een expositie-
ruimte (planning voorjaar 2023). Bewustwording kan hier het (soms fragiele) even-
wicht tussen sporters, recreanten en natuurbeheer versterken.  
 
 

Besluit provincies Noord-Holland en Utrecht over 
streven Unesco Nominatie. 
 
Met enige regelmaat ontvangen we complimenten en waardering van betrokken indi-
viduen en organisaties in het Geopark-gebied. We zien een groot maatschappelijk 
draagvlak voor het Geopark. Toch hebben de Gedeputeerde Staten van Utrecht en 
Noord-Holland helaas besloten geen steun te verlenen voor het verwerven van de 
status UNESCO Global Geopark. Als redenen worden genoemd dat daarvoor mo-
menteel onvoldoende bestuurlijk draagvlak is, er twijfels en vragen zijn en veel an-
dere opgaven veel aandacht opslokken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tegelijk is er gelukkig veel bewondering voor de enorme hoeveelheid werk die het 
burgerinitiatief ook in 2022 heeft verzet, de thema’s die opgepakt worden, de pro-
ducten die gemaakt worden en het brede maatschappelijke draagvlak dat is gereali-
seerd. De beide provincies hebben aangegeven, afgezien van support voor een 
Unesco-kwalificatie, het werk van het Geopark wèl te willen steunen. Ondermeer 
door elk de gevraagde 12.000, - bij te dragen aan het Publieksboek dat het Geopark 
in 2023 over het gebied gaat maken. 

Bezoekerscentrum Grebbelinie (vrijwilligers?) 
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Projecten 

Flyer Geopark 
Bij onze partners en andere belangstellenden 
in ons netwerk bestaat grote interesse voor een 
kort en bondig verhaal over het Geopark Heu-
velrug Gooi Vecht. Vandaar dat wij In 2022 een 
flyer hebben uitgebracht over ons Geopark. 
Hierin staat aangegeven waar wij voor staan en 
waar wij met het Geopark in de toekomst naar 
toe willen. Deze flyer is breed verspreid naar 
onze Partners, colleges van B&W en raadsle-
den van alle 23 gemeenten, aan alle statenle-
den van de provincies Noord-Holland en 
Utrecht en aan alle bestuurders van de 3 wa-
terschappen: Hoogheemraadschap Stichtse 
Rijnlanden, waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
en waterschap Vallei en Veluwe. De flyer is ge-
introduceerd tijdens de voorjaarsbijeenkomst 
van het Geopark en werd enthousiast ontvan-
gen. 
 
Ontdekkaarten en informatieboekjes 
We werkten aan het eind van 2022 nog aan het verwerven van de benodigde fond-
sen voor 2 projecten, te realiseren in 2023: Ontdekkaarten, Informatieboekjes en 
Banners voor het gebied Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren en voor de Regio 
Amersfoort (Amersfoort, Bunschoten/Spakenburg, Eemnes, Leusden en Wouden-
berg). Dit betreft, na projecten voor 7 deelgebieden gerealiseerd te hebben, het 8e 
en 9e deelgebied dat we op die manier in kaart willen brengen en waarvan we de 
verhalen boven tafel zullen halen en verspreiden. Verschillende fondsen en direct be-
trokken gemeenten zijn benaderd met het verzoek bij te dragen en dit zodoende mo-
gelijk te maken. 
 

Andere belangrijke activiteiten en gebeurtenissen 
 
Contacten met lokale en provinciale bestuurders 
 
Op 13 april maakte ons bestuur kennis met de net benoemde nieuwe Utrechtse ge-
deputeerde Mirjam Sterk. Zij is de opvolgster van Hanke Bruins Slot. De kennisma-
king verliep op een leuke en zinvolle manier. We willen graag met gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland en Utrecht een volgende stap zetten in de besluitvorming over 
de ondersteuning van het Geopark door de provincie.  
Op 16 september vond in Maarssen een bijeenkomst plaats over het Geopark. Gede-
puteerden Jeroen Olthof (Noord-Holland) en Mirjam Sterk (Utrecht) wisselden met 
een groep wethouders uit hoe zij tegen het Geopark aankijken. De provincies namen 
de input uit deze bijeenkomst mee in hun besluitvorming over ondersteuning.  
Donderdag 7 april 2022 namen wij deel aan de tweede editie van de Utrechtse infor-
matiemarkt ‘Besturen doe je samen’. Op deze markt praatten wij 
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gemeenteraadsleden bij over de beleidsthema’s, die betrekking hebben op het Geo-
park en voor gemeenten van belang zijn. 
Op 14 september waren wij met een informatiestand aanwezig op de markt “Omge-
vingsgericht werken op de Utrechtse Heuvelrug". Een informatiemarkt bedoeld voor 
leden van provinciale staten, gedeputeerden en management. Centraal stond de 
vraag: wat is de rol van de provincie, hoe werken we zo effectief mogelijk samen en 
werken we hier vooral opgavengericht of meer gebiedsgericht. Het gebied tussen 
Amersfoort, Zeist en Leusden stond centraal. 
 
Deelname en bijdrage aan diverse activiteiten 
 
Op vrijdag 29 april maakten onze projectleidster Educatie Willemien Fokkens en se-
cretaris Paul Levelink kennis met de organisatie Unesco Global Geoparcs. Dit ge-
beurde als onderdeel van een symposium georganiseerd door het Unesco Geopark 
de Hondsrug. Een zeer informatieve bijeenkomst met een mooie introductie op het 
werk van beide organisaties en goed voor het netwerk.  
 
Mede geïnspireerd op @geotdf (Geology of the Tour de France) hebben wij als Geo-
park onze versie gemaakt van de "Geologie van La Vuelta", 2e rit, 20 augustus 2022. 
In La Vuelta Holanda gingen de renners tijdens de 2e etappe op 20 augustus door 
een prachtig en interessant deel van Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Wij hebben 
de relatie gelegd tussen het door de renners afgelegde parcours en de aardkundige 
waarden langs de route.  
 
Op 24 augustus ontving voorzitter Marc Hofstra uit handen van Marianne Wilden-
berg, een 1e exemplaar van de Heuvelrughike. Een nieuwe lange-afstands-wande-
ling (5 etappes, in totaal ca 95 km), van het noordelijkste punt van het Geopark: Hui-
zen, aan het Gooimeer, over de Heuvelrug, tot aan het zuidelijkste punt: Rhenen, 
aan de Rijn. Onze organisatie adviseerde bij het tot stand komen van de gids, met 
name waar het inhoudelijke beschrijvingen over het gebied betrof. 
  



 

8 
 

Op 9 september nam Geopark-bestuurslid Walter Kooy deel aan de paneldiscussie 
bij het symposium “Het onzichtbare zichtbaar maken” en ontving daar een exemplaar 
van het boek “De dam bij Wijk en het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen”.  
 
Ons bestuurslid Irmgard van Koningsbruggen benadrukte tijdens haar inleiding op 
het "Regiocongres Gooi en Vechtstreek 2022" op 19 september (7 gemeenten, alle-
maal in het Geopark) hoe het landschap ons verbindt, dat het belangrijk is de waar-
den daarvan te kennen en nieuwe waarden toe te voegen, verbonden met de onder-
grond en vanuit de eigen cultuur. Kort daarop vierden we op 11 november 2022 
de 90ste verjaardag van het Goois Natuurreservaat. We waren aanwezig op het sym-
posium "Op weg naar een eeuw Goois Natuurreservaat!". 
 
Op 24 november zijn we, tijdens een inspirerende conferentie van Groen Groeit Mee, 
Partner geworden van dit netwerk. Als groen onze kwaliteit is en groei de opgave, 
dan is het onze opdracht om in elke ruimtelijke ingreep groen en groei met elkaar te 
verbinden. Groen Groeit Mee is de afspraak dat we in alle ruimtelijke plannen, pro-
jecten en gebiedsontwikkelingen, de groen- en waterontwikkeling evenredig en vol-
waardig meenemen.  
Ook namen we in 2022 deel aan de inspirerende symposia van Partner NMU (ter ge-
legenheid van hun 50-jarig bestaan) en LandschappenNL.  
Bij de NMU stond de visie op onze toekomst centraal. Durven dromen hoe we het 
willen hebben en dan bedenken wat ervoor nodig is om daar te komen. Voorbeelden: 
groen tot aan de voordeur en schoon water. En daar zijn burgers hard voor nodig.  
Bij het symposium van LandschappenNL onder meer aandacht voor de dramatische 
achteruitgang van de biodiversiteit, hoe de noodzakelijke omslag naar duurzame 
landbouw te maken en ook hier het belang van het betrekken van burgers. 
 
Overige acties Geopark Heuvelrug Gooi Vecht 
 
Vrijdagavond 9 december 2022 was er een leuke en nuttige bijeenkomst in het 
Groene Huis in Amersfoort met onze Partners IVN-Utrecht en de 8(!) in het Geopark-
gebied actieve IVN-afdelingen. We willen volgend jaar in principe iedere maand min-
stens 1 Geopark-excursie realiseren. IVN en Geopark brengen zo samen 
steeds meer mensen in contact met de bijzondere waarden van hun leefomgeving. 
In december 2022 ging een wervingsbrief naar de partners uit met de vraag om een 
vrijwillige bijdrage aan ons Geopark Heuvelrug Gooi Vecht. De opbrengst van de 
kerst-werving bedroeg 390,- euro. Dit bracht het totaal aan donaties in 2022 op 790,- 
euro. 
Tenslotte verscheen in Geo.brief 8 een uitgebreid artikel over ons Geopark, getiteld: 
"De waterrijke ruggengraat van Nederland", samengesteld door onze medewer-
ker/vrijwilliger Piet van Driel. Geo.brief is een gezamenlijke uitgave van het KNGMG 
en het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. Een mooi verhaal over het 
ontstaan, de waterbel en wat er zoal te zien is. 
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In 2022 verschenen nieuwsbrieven 
+ Geo-Nieuwsbrief-27, Februari 2022  
+ Geo-Nieuwsbrief-28, Maart 2022 
+ Geo-Nieuwsbrief-29, Mei 2022 
+ Geo-Nieuwsbrief-30, Juni 2022 
+ Geo-Nieuwsbrief-31, Augustus 2022 
+ Geo-Nieuwsbrief-32, September 2022 
+ Geo-Nieuwsbrief-33, Oktober 2022 
+ Geo-Nieuwsbrief-34, November 2022 
+ Geo-Nieuwsbrief-35, December 2022 
 

Nieuwe Partners en sympathisanten 
In 2022 werd het aantal Partners en sympathisanten verder uitgebreid met 
11, naar in totaal 68 met: 
+ Stichting Wegh Der Weegen 
+ Stichting Behoud het Weteringgebied 
+ Nederlandse Kastelen Stichting 
+ Muiderslot 
+ Stichting Cuneragilde Rhenen 
+ Gebiedsraad Kwintelooijen 
+ Landgoed Zonnestraal 
+ De Historische Vereniging Soest/Soesterberg 
+ Werkgroep Kromme Rijncorridor 
+ Gemeente Laren 
+ Bezoekerscentrum Grebbelinie 
 
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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Bestuur, Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), 
Maatschappelijke Adviesraad (MAR), Strategisch 

Beraad en projectteam Educatie 
 
Bestuur 
In 2022 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 2022 6x bijeen: op 8 februari, 13 april, 7 juli,  
12 september, 31 oktober en 14 december.   
 
Maatschappelijke Adviesraad 
De Maatschappelijke Adviesraad was in 2022 als volgt samengesteld: 
+ 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 2022 1x bijeen: op 13 december. 
 
Wetenschappelijke Adviesraad  
De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is in 2021 gestart en hierin heb-
ben 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) 
+ Dr. Ir. Ype van der Velde (VU) 
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De Wetenschappelijke Adviesraad kwam in 2022 niet fysiek bijeen. De raad 
bracht wel advies uit over het peil van het Amsterdam-Rijnkanaal en moge-
lijk lek naar dan wel wegzijging uit omringende gebieden. Naar aanleiding 
van een vraag van Vrienden Behoud Lijsterberg. 
 
Strategisch Beraad 
Het Strategisch Beraad kreeg in 2022 3 nieuwe leden en was als volgt sa-

mengesteld: 

+ Hans van der Pas (voorzitter, burgemeester Rhenen) 

+ Hans Middelkoop (Geosciences Universiteit Utrecht) 

+ Paul van der Lugt 

+ Jan van Midden (Wethouder gemeente Laren, opvolger Nanning Mol)  

+ Peter Smit (Bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, opvolger 

Gerhard van der Top) 

+ Jeroen Haan (Dijkgraaf Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden) 

+ Frans ter Maten (Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe, opvolger  

Marijn Ornstein) 

Het Strategisch Beraad kwam in 2022 2x bijeen, op 10 mei en 14 december. 

Projectteam Educatie 

Het projectteam Educatie startte in 2022. Van dit team maakte deel uit: 

+ Willemien Fokkens (projectleider) 
+ Maya Heinsbroek (OGVE: Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en 

Eemstreek) 
 

 

  

Geo-excursie Eemland 
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Financieel overzicht 
 
Toelichting op het Financieel jaarverslag 2022 

Het financieel jaarverslag 2022 van de Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en 

Vecht geeft de financiële positie per 31 december 2022. Het financieel jaar-

verslag bestaat uit de Balans en de staat van Baten en Lasten.  

Uit de Balans kan worden opgemerkt dat de algemene reserve is afgeno-

men, met name het gevolg van de in eigen beheer uitgegeven introductiefol-

der Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht aardkundig, ecologisch en 

cultuurhistorisch juweel. 

Voor de financiering tot ontwikkeling van twee nieuwe ontdekkaarten en bij-

behorende boekjes over Amersfoort en Gooise Meren, Weesp, Wijde Meren 

is een beroep gedaan op derden. Hoewel tal van toezeggingen zijn gedaan 

om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, kon de financiering in het lo-

pende boekjaar nog niet geheel worden afgerond. Wel is een deel van deze 

financiering reeds voldaan -als gevolg waarvan per saldo de liquiditeiten zijn 

toegenomen-  maar is daarvoor een voorziening getroffen zolang de finan-

ciering niet is afgerond. 

De financiële positie van de Stichting Geopark Gooi en Vecht kent ook dit 

jaar een solide basis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemonderzoek Horstermeerpolder 
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Staat van Baten en Lasten 2022 (2021) 

 

Balans 2022 (2021)  
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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 
o Laren 

• Landschappen 
o Staatsbosbeheer Utrecht 
o Utrechts Landschap 
o Natuurmonumenten 
o Goois Natuurreservaat  
o Landschap Erfgoed Utrecht 

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

• 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 
o Gebiedsraad Kwintelooijen 
o Werkgroep Kromme Rijncorridor 
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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 Stadsmuseum Rhenen 
o Vechtstreekmuseum 
o Geologisch Museum Hofland 
o Kasteel Amerongen 
o Museum Soest 
o Nederlandse Kastelen Stichting 
o Muiderslot 
o Cuneragilde Rhenen 
o Historische Vereniging Soest/Soesterberg 
o Grebbelinie Bezoekerscentrum 

• 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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