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Mijlpalen

Ontwikkelingen 2015

• Het gereedkomen van een wetenschappelijke beschrijving van 40 geosites  

in de regio;

• Het opnemen van Geopark Gooi en Vecht als project in de regionale 

samenwerkingsagenda van de Regio Gooi en Vechtstreek (hierna RegioG&V)

voor 2016-2020;

• Het ontvangen van 2 donaties: van de Rabobank Gooiland Noord en het 

Prins Bernard Fonds.

Algemeen De Stichting heeft  als  doelstelling de totstandkoming van een Geopark in de

regio Gooi en Vecht dat voldoet aan de criteria voor aansluiting bij het European

Geopark Networks (EGN) dat tot 17 november 2015 onder auspiciën stond van

de UNESCO.

Op  deze  datum  hebben  de  195  lidstaten  van  de  UNESCO  het  nieuwe  label

“UNESCO Global  Geoparks”  geratificeerd.  Hiermee wordt,  aldus de UNESCO,

door de overheden erkenning uitgedrukt van het belang van het op holistische

wijze managen van bijzondere geologische sites en landschappen. 

Deze ratificatie brengt geen wijziging in het applicatieproces

De ambities, activiteiten en tijdsplanning van de Stichting zijn te vinden in het

Plan van Aanpak dat op 2 september 2013 door de Stichting in samenwerking

met  andere  belanghebbenden  is  opgesteld.  Het  is  een  burgerinitiatief  dat

uitgewerkt  dient  te  worden met  potentiële  partners,  burgers,  overheden en

beheerders. 

In 2015 is veel tijd en energie gestoken in het creëren van draagvlak bij de Gooi

en  Vecht  gemeenten  en de  provincie  Noord-Holland.  Vertraging  is  ontstaan

door onder meer de voortgaande transitie van Gewest Gooi en Vecht naar de

RegioG&V,  de fusie  van de gemeenten Naarden,  Bussum  en Muiden en het

maken van een samenwerkingsagenda voor de periode 2016-2020. Essentieel

voor  het  welslagen  was  en  blijft  deelname  van  de  regiogemeenten  in  het

realiseren van een Geopark.

Bestuur In het jaar 2015 hebben zich geen wijzigingen in de bezetting van het bestuur en

projectmanagement  voorgedaan.  Projectmanagement  wordt  verricht  door

Vincent Pieters. Het bestuur bestaat uit de volgende leden.

Rob Meerhof, voorzitter
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Hetty  Laverman, secretaris

Peter Lier, penningmeester

Jan Sevink, bestuurslid landschap

Karel Loeff, bestuurslid erfgoed

 

Per 1 februari 2016 is Rob Meerhof afgetreden als voorzitter en is Nicoline van

Vroonhoven toegetreden  als  voorzitter.  Het  aftreden van  Rob Meerhof  was

statutair noodzakelijk als gevolg van zijn verhuizing naar buiten de regio.

Partners
De doelstelling en activiteiten van de Stichting worden ondersteund door, onder

meer: 

Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG)

Goois Natuurreservaat (GNR)

Regio G&V: Blaricum, Laren, Huizen,  Gooise Meren (Naarden-Bussum-Muiden), Weesp ,

Wijdemeren en Hilversum.

Stichting iTRovator/VVV Gooi en Vecht

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Wageningen / Alterra / LEI

Geologisch Museum Hofland

Stichting Omgevingseducatie GVE / Natuur en Milieu Educatie

Erfgoed Perspectief

Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE)

Stichting Vrienden van de Vecht / Vechtplassencommissie

Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) 

AWN / Naerdincklant  Archeologie Gooi- en Vechtstreek.

Vereniging voor cultureel erfgoed ”Bond Heemschut’

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug / Heel de Heuvelrug

Onderstaand volgt een niet-limitatief overzicht van de wijze waarop door de

partners ondersteuning is en wordt verleend.

De VVG heeft  zich als  mede-initiatiefnemer voor de totstandkoming van het

Geopark  Gooi  en  Vecht  schriftelijk  bereid  verklaard  mee  te  werken  aan  de

verdere  realisering  van  de  doelstellingen  daarvan  en  heeft  daarvoor,  onder

voorwaarde van cofinanciering, een bedrag van € 30.000 over een periode van

drie jaar toegezegd.  Vanwege vertraging in de besluitvorming bij de regio Gooi

en Vecht wat betreft cofinanciering is daar in 2015 geen gebruik van gemaakt.  

Ook  het  GNR  heeft  als  mede-initiatiefnemer  ingestemd  met  het  Plan  van

Aanpak  en  daadwerkelijke  steun  toegezegd.  Het  GNR  is  als  natuur-  en

terreinbeheerder van het Gooi de essentiële basis voor het realiseren van een

Geopark.  GNR ontvangt  de verslagen van alle  bestuursvergaderingen van de

Stichting. De GNR jaarafsluiting op 18 december is  door de secretaris van de

Stichting bezocht. 

Vanuit  de  leergang  Gooi-o-logie,  een samenwerkingsverband  van  groene  en

erfgoed  (vrijwilligers)organisaties  onder  coördinatie  van  de  Stichting,  is  een

flitscursus Gooi-o-logie georganiseerd ten behoeve van de MIRT-werkgroep van
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het  Ministerie  van  Infrastructuur  en  Milieu.  In  het  najaar  is,  via  de

Volksuniversiteit  Huizen,  een  verdiepingscursus  ondergrond  en  archeologie,

gegeven in het Geologisch Museum Hofland. 

Naar aanleiding van een verzoek van de Stichting aan de 9 regiogemeenten voor

cofinanciering,  is  in  mei  een presentatie  gegeven aan de  wethouders  in  het

Fysiek  Domein  van  de  Regio  G&V.  In  november  is  het  geoparkinitiatief

opgenomen in de samenwerkingsagenda 2016-2020 van de 9 gemeenten en is

cofinanciering vanaf  2017 verzekerd.  Voor 2016 is  naar een interimoplossing

gezocht  en begin 2016 gevonden. De beleids-  en managementondersteuning

wordt voortgezet.

De  contacten  met  de  provincie  zijn  op  ambtelijk  en  gedeputeerde  niveau

onderhouden. Er is deelgenomen aan diverse beleidsvormende bijeenkomsten

zoals rond waterrecreatie, vrijwilligersbeleid en groene dialoog. Op 5 oktober is

een positief  gesprek gevoerd met de gedeputeerde Talsma van de provincie

Noord-Holland.  

Met  Stichting  iTRovator/VVV  heeft  informatief  overleg  plaatsgevonden.

Oogmerk blijft te bezien welke mogelijkheden een Geopark Gooi en Vecht kan

bieden vanuit  toeristisch en recreatief  perspectief  en hoe praktisch zaken te

combineren.

De Stichting  Tussen Vecht  en Eem (TVE)  heeft  op haar  jubileumbijeenkomst

nadrukkelijk uitgesproken het geoparkstreven de komende jaren te omarmen.

Zij zet zich actief in om met haar expertise te komen tot een voorstel voor aan

te wijzen geoparksites waar landschap  en erfgoed  samenvallen of elkaar raken.

Met  de  Stichting  Vrienden  van  de  Vecht  /  Stichting  Vechtplassencommissie

heeft   overleg  plaatsgevonden   betreffende   de  voortgang,  afstemming  en

benutting van bij deze stichting aanwezige kennis in hun gebied, dat zowel in

Noord-Holland als het Utrechtse ligt. In de leergang Vechtologie is in begin 2015

een cursus ‘water’ gegeven.

Overige

activiteiten Diverse overleggen met afdelingen van de provincie Noord-Holland, onder meer

met de Gebiedscommissie AGV, met het Team Landschap, Cultuur, Economie

&Toerisme,  w.o.  waterrecreatie,  vrijwilligersbeleid,  en  met  de  Sectie
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Aardkundige Monumenten.

Op  30  augustus  is  informatief  overleg  geweest  met  het  AB-bestuurslid  van

waterschap  AGV  met aandachtsveld  onze regio.

Deelgenomen is  aan de erfgoeddag:  ‘nu voor later’ en een bijeenkomst over

veendaling.

De secretaris heeft als toehoorder  vergaderingen van RegioG&V van het Fysieke

Domein en de gebiedscommissie AGV bijgewoond. 

Met  Geopark  De  Hondsrug  zijn  informatieve  contacten  onderhouden.  Op

uitnodiging  van  de  provincie  Drenthe  is  op  15  oktober  de  Noordelijke

netwerkdag voor de ondergrond voor de 3 noordelijke provincies bezocht.

Deelgenomen is aan de European Geoparks Conference 2015 te Oulo Finland.

Daarbij  is  ook  opgetrokken met de  deelnemers van Geopark De Hondsrug.

Thema van  deze  conferentie  was  “Responsible  Use  of  Natural  and  Cultural

Heritage”.  Een inspirerende conferentie met vele presentaties op het vlak van

wetenschap, conservering, draagvlakvergroting, marketing, toerisme-recreatie,

onderwijs en regionale economie.

De secretaris  van de Stichting heeft  op de conferentie een posterpresentatie

gehouden en van ‘aspiring members’  en verschillende leden–auditors van de

eerste uren feedback ontvangen. 

http://www.geoparkgooienvecht.eu/docs/GEOPARK-POSTER-2015-versie4.pdf 

Contacten zijn onderhouden met de 9 gemeenten in de regio Gooi en Vecht.

In  mei  is  een  brief  uitgegaan  naar  deze  gemeenten  met  de  vraag  om

cofinanciering  voor  3  jaar  ten  behoeve  van  het  maken  van  het

applicatiedocument.  Dit  verzoek  is  aan  de  wethouders  toegelicht  door  het

bestuurslid van de stichting Karel Loeff in het portefeuilleoverleg van de Regio

G&V op 27 mei. 

 

Met Natuurmonumenten is  afgesproken,  dat  van hun kant  medewerking  zal

worden verleend aan een pilot waarbij het Naardermeer zal worden gescreend

op het al dan niet voldoen aan de Geopark criteria.

Gesprek met de regionale Rabobank Noord-Gooiland over synergie in doelen en

financieringsmogelijkheden  heeft  geresulteerd  in  een  aanvraag  voor  een

donatie ten behoeve van de uitvoering van een pilot Geopark. Deze donatie is

tot grote vreugde aan de stichting toegekend en uitgereikt op 30 juni, samen

met meer gelukkige organisaties.

Met andere geoparkinitiatieven w.o. Zeist en Oerij is  gesproken.  De focus van

de Stichting blijft echter liggen op de regio Gooi en Vecht liggen. Via Nationaal

Park Utrechtse Heuvelrug is gesproken met de provincie Utrecht, ten behoeve

van een quickscan over mogelijkheden van een Geopark op de Utrechtse/-Heel

de Heuvelrug, mede in het kader van uitbreidingsgedachten als Nationaal Park.

Contacten hierover worden in 2016 vervolgd. Een en ander in relatie met de

Noord-Hollandse  besluitvorming  en  de  in  2016 geplande  Unescobijeenkomst

van  het  Nederlandse  Forum  Unesco  Global  Geoparks  (NFUGG),  waar  De
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Hondsrug als eerste Geopark  aan deelneemt.

De  open  publieksdag  van  PWN   (Provinciaal  waterleidingsbedrijf  Noord-

Holland),  gehouden op hun waterwinterrein bij  de  Watertoren van Laren,  is

door  de  secretaris  bezocht.  Gesproken  is  daar  met  de  manager  sector

natuurbeheer en de algemeen directeur over educatieve mogelijkheden.

Het 

Applicatie 

Document

Het  Applicatie  Document  is  een  verplicht  dossier  dat  de  basis  vormt  voor

aansluiting bij het EGN. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de identificatie

en beschrijving van de zogeheten ‘geosites’ binnen het geoparkgebied.

In 2015 is de beschrijving van de geosites besproken in de wetenschappelijke

adviescommissie  van  de  Stichting  en  is  de  lijst  met  40  geosites  en  daaraan

verbonden criteria en kenmerken vastgesteld. 

De wetenschappelijke  adviescommissie  wordt  geleid  door  prof.  dr.  J.  Sevink

(voorzitter) en heeft de volgende leden:

- Prof.dr. R. van Balen  (kwartairgeologie)

- Dr. A.C. Seijmonsbergen (GIS, fysische geografie)

- Prof.dr. J. Vervloet (historische geografie)

- Dr. A. Barendregt (aquatische ecologie)

- Dr. I. Bos (fysische geografie, sedimentologie)

Veel  dank  gaat  uit  naar  prof.  Sevink  voor  zijn  enorme  inzet  bij  de

totstandkoming van deze lijst. 

In het document is gekozen voor een gestructureerde opbouw van de geosites

binnen het kader van regio’s en vervolgens subregio’s binnen het geopark. De

regio’s  zijn  te  definiëren  als  landschapstypen,  de  subregio’s  als

landschapseenheden.

De  regio’s omvatten de grote landschappelijke en geologische eenheden: het

Pleistocene  stuwwalgebied,  het  Holocene  veen-  en  rivierlandschap,  en  het

kustlandschap.  Op  dit  niveau  komen  de  grote  contrasten  in  geologie  en

geologische opbouw, ecologie,  hydrologie  en cultuurgeschiedenis  binnen het

Geopark tot uiting

De subregio’s zijn onderdelen van de regio die omschreven kunnen worden als

landschapseenheden met  een specifieke  geologie  etc.  die  tezamen  de  regio

opbouwen. Karakteristieke subregio’s zijn  stuwwallen,  dekzandruggen,  oever-

wallen, kommen etc. 

Binnen de regio’s en subregio’s komen ‘geosites’ voor, die in vele gevallen een

specifieke landschappelijke eenheid karakteriseren voor wat betreft de geologie

en  geologische  geschiedenis  en  voor  zover  relevant  de  ecologische,

hydrologische  en  cultuurhistorische  kenmerken  van  deze  eenheid.  Geosites

kunnen  ook  fungeren  als  specifiek  voorbeeld  van  de  karakteristieke  relaties

tussen  de  diverse  landschappelijke  eenheden  of  regio’s.  Dit  geldt  in  het

bijzonder voor de met de geologische opbouw samenhangende hydrologische

relaties (infiltratie, kwel, grondwaterstroming, etc.).

Wat betreft de cultureel-historische erfgoedcomponent werkt de Stichting aan

een inventarisatie en validatie. Dit doet zij in samenwerking met de Regio G&V ,
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die daarvoor een brede werkgroep is gestart. De eerste bijeenkomst was op 11

december.  

Financiën In de opstartjaren 2012 tot en met 2014 zijn door VVG en GNR substantiële

kosten  voor  eigen  rekening  genomen.  In  2015  is  management-  en

beleidsondersteuning  door de Regio G&V  geleverd.

De hierboven beschreven belangrijke  wetenschappelijke   werkzaamheden op

het vlak van sitebeschrijvingen zijn pro bono verricht. Andere werkzaamheden

en de  conferentiekosten zijn eveneens voor eigen rekening genomen. Voor het

maken van de poster is een donatie ontvangen.

Bij brief van 7 mei 2014 is door de VVG voor een bijdrage van in totaal € 30.000

toegezegd onder voorwaarde van zodanige cofinanciering dat de Stichting in

staat is het Plan van Aanpak tot uitvoering te brengen. 

De  RegioG&V  heeft  het  Geoparkinitiatief  eind  2015  opgenomen  in  haar

samenwerkingsagenda, die inmiddels (begin 2016) door de gemeenteraden is

goedgekeurd. Daarmee staat cofinanciering vast voor een bedrag van € 17.500

voor de jaren 2017 en 2018. Voor de cofinanciering van 2016  wordt aan een

interimoplossing voor een gelijk bedrag gewerkt.
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