
 
 
 
 

 
  
 
 
          28 maart 2019   
 
Geachte Informateur en Statenleden, 
  
Zoals u wellicht al of nog weet is Geopark Heuvelrug een burgerinitiatief dat zich richt op de gehele 
Heuvelrug, van Gooimeer tot aan de Rijn, inclusief de natte randgebieden aan weerszijden. Dus inclusief 
Vecht en Plassen, Kromme Rijngebied, Gelderse Vallei tot het Valleikanaal en het Eemgebied. Het gaat om 
een gebied met een totale omvang van ca. 100.000 hectare. Zie ook http://www.geopark-heuvelrug.nl/. 
 
Ons burgerinitiatief streeft naar het verkrijgen van de kwalificatie Geopark van Unesco voor het gebied. Een 
gebied kan deze kwalificatie toegekend krijgen als het bijzonder is voor wat betreft de ontstaansgeschiedenis, 
de bijzondere aardkundige waarden en waterhuishouding én de natuur én de cultuurhistorie, iets wat zeker 
geldt voor dit prachtige en bijzondere gebied. De kwalificatie betekent erkenning en waardering voor al deze 
waarden. Het gaat er bij een Geopark vooral om het verhaal over het gebied boven tafel te krijgen, daar de 
nodige educatieve materialen voor te ontwikkelen en - anders dan bij de status Werelderfgoed - de duurzame 
ontwikkeling van het gebied te stimuleren.  
Inmiddels mochten we ondermeer voor Zeist en de Kromme Rijnstreek ontdekkaarten en een boekje 
samenstellen en er wordt gewerkt aan een reeks korte films over alle genoemde aspecten in het hele gebied. 
 
Ook Provincies Noord-Holland en Utrecht zullen, met alle gemeenten en andere terreineigenaren en -
beheerders in het gebied van deze status profiteren. De bewustwording van onze leefomgeving krijgt een 
boost en het gebied komt extra “op de kaart”. Er worden inmiddels i.s.m. IVN verschillende geo-excursies 
georganiseerd, gidsen opgeleid en scholen bezocht om het hele verhaal van de ontstaansgeschiedenis en 
waarden met zoveel mogelijk mensen te delen. 
 
Ons verzoek aan u is om de ambitie om tot een Geopark te komen te omarmen en - als u daar aan meedoet - 
in te brengen bij de coalitieonderhandelingen voor de Provinciale Staten. 
 
Ons tekstvoorstel: 
 
“Onze partij/coalitie staat achter het doel van het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug en helpt waar mogelijk 
mee de doelstelling – verkrijging van de Unesco-kwalificatie Geopark voor de hele Heuvelrug en de natte 
randgebieden - te realiseren. 
Geopark is het meest alomvattende concept voor een gebied: het gaat om erkenning en waardering van de 
geologie/ontstaansgeschiedenis én de mede als gevolg daarvan ontwikkelde natuur en cultuurhistorie. 
Daarmee is de kwalificatie Geopark een welkome aanvulling voor de gewenste duurzame ontwikkeling, de 
status en de bewustwording van onze zo waardevolle leefomgeving.” 
 
Mogen wij op uw steun rekenen? 
 
Namens de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug, 
 
hartelijke groeten, 
 
Marc Hofstra, 
Voorzitter bestuur stichting Geopark Heuvelrug i.o. 
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