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Onderwerp 

Mijlpalen 

Ontwikkelingen 2016 

 De zeven Gooi- en Vechtstreek gemeenten, de provincie Noord-Holland en 

de Verenging Vrienden van het Gooi hebben dusdanige subsidies toegezegd 

voor de jaren 2016 t/m 2018 dat daarmee het welslagen van het 

geoparkstreven een flink stuk dichterbij is gekomen. Het gezamenlijke 

subsidiebedrag van €135.000 maakt het mogelijk te komen tot het opstellen 

van het voor een applicatie voor UNESCO Global Geopark status vereiste 

Applicatiedossier, met inbegrip van de wetenschappelijke onderbouwing 

ervan. 

 Publicatie van de brochure Gooi en Vecht op weg naar een UNESCO Global 

Geopark. In deze brochure wordt een toelichting gegeven op het 

geoparkstreven, worden 40 beoogde geosites vermeld en worden twee 

voorbeeldgebieden met in totaal 7 geosites kort uitgewerkt. 

 Vernieuwing van de website van de Stichting 

(www.geoparkgooienvecht.eu). 

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

regio Gooi en Vechtstreek dat voldoet aan de criteria voor lidmaatschap van het 

Global Geoparks Networks (GGN). Dit lidmaatschap is een vereiste voor 

verkrijging van de status van een geopark als een UNESCO Global Geopark welk 

label op 17 november 2015 door de 195 lidstaten van UNESCO is gecreëerd.  

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 wordt met (potentiële) partners, burgers, overheden en beheerders.  

Bestuur In het jaar 2016 hebben zich wijzigingen in de bezetting van het bestuur 

voorgedaan. 

Rob Meerhof, voorzitter, afgetreden per 1 februari 2016 
Nicolien van Vroonhoven, voorzitter, aangetreden per 1 februari 2016 
Hetty Laverman, secretaris 
Peter Lier, penningmeester 
Jan Sevink, bestuurslid landschap 
Karel Loeff, bestuurslid erfgoed, afgetreden per 1 januari 2017 
 
Het aftreden van Rob Meerhof was statutair noodzakelijk (wonen en/of werken 
in het gebied). 
Karel Loeff heeft aangegeven per januari 2017 de bestuursfunctie niet langer te 
kunnen combineren met zijn werkzaamheden. Met mw. Irmgard van 
Koningsbruggen is per 2017 een waardevolle opvolgster gevonden. 
Karel Loeff blijft als oud-bestuurslid betrokken bij de stichting als extern 
adviseur.  

UNESCO en 

het 

Nederlands Forum Unesco Global Geoparks 
In 2015 is het Nederlands Forum UNESCO Global Geoparks opgericht. Doel van 
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Applicatie 

traject 

het Forum is de Nederlandse bijdrage aan UNESCO Global Geoparken te 
coördineren (zie www.unesco.nl/nederlands-forum-unesco-global-geoparks). 
Aanvragen voor UNESCO Global Geoparkstatus moeten via en door het Forum 
worden ingediend. 
Op 3 juni is deelgenomen aan de eerste landelijke bijeenkomst van het Forum 
en heeft de secretaris, mw. H. Laverman, daar een presentatie gegeven.   
 
Het Forum is momenteel in contact met 4 organisaties die mogelijk voor hun 
gebied een aanvraag willengaan indienen voor de status van UNESCO Global 
Geopark. Deze gebieden zijn: Oer-IJ (Noord-Holland), Gooi- en 
Vechtstreek (Noord-Holland / Utrecht), Vlaams-Nederlandse Delta (Noord-
Brabant, Zeeland, Vlaanderen) en Heuvelrug.  
 
Naar aanleiding van de forumbijeenkomst is besloten tot de volgende 
actiepunten. 

 Wetenschappelijke onderbouwing dat een Geopark Gooi en Vecht 
“represents geology of international significance”. 

 In nauwe samenhang daarmee wetenschappelijke onderbouwing van de 
omvang en grenzen van het gebied. 

Beide onderbouwingen op te stellen door emeritus hoogleraar Sevink en via een 
samen te stellen werkgroep van onafhankelijke wetenschappers.  
 
Het Applicatie Document is een verplicht dossier dat de basis vormt voor 
lidmaatschap van het GGN. Een onmisbaar onderdeel daarvan vormt de 
identificatie en beschrijving van de zogeheten ‘geosites’ binnen het geopark-
gebied. 
 
Geositebeschrijvingen 
In mei 2016 is de definitieve versie van de lijst met beschrijvingen van de 40 
geosites vastgesteld door de Stichting en op haar website geplaatst. Met veel 
dank aan dr. J. Sevink voor verder vervolmaken van de beschrijvingen en de 
wetenschappelijke adviescommissie voor haar adviezen. 
 
De wetenschappelijke adviescommissie onder voorzitterschap van emeritus 
prof. dr. J. Sevink (voorzitter) bestond in 2016 uit 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).  
 
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 

http://www.unesco.nl/nederlands-forum-unesco-global-geoparks
https://www.oerij.eu/
http://geoparkgooienvecht.eu/
http://geoparkgooienvecht.eu/
http://brabantsewal.nl/blog/2014/04/unesco-geopark-brabantse-wal/
http://www.geoparkheuvelrug.nl/
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landschapseenheden met een specifieke geologie etc. die samen 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.). 

Partners De doelstelling en activiteiten van de Stichting worden ondersteund onder meer 
door: 
Natuurmonumenten 
Staatsbosbeheer 
LTO Noord 
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord 
Hoogheemraadschap AGV 
Provincie Noord-Holland 
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. 
VVV GooiVecht ( voorheen Itrovator/VVV Gooi en Vechtstreek) 
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/Heuvelrug nieuwe stijl  
 
Onderstaand volgt een niet-limitatief overzicht van de wijze waarop door de 
partners ondersteuning is en wordt verleend. 
 
De Provincie Noord-Holland, de Regio G&V en de VVG hebben substantiële 
subsidies toegezegd voor een periode van drie jaar, aanvangend in 2016.  
 
Het streven naar een Geopark Gooi en Vecht is opgenomen in de Regionale 
Samenwerkingsagenda 2016-2018 van de Regio Gooi en Vechtstreek (Regiogv) 
en wordt meegenomen in het Regiogv-CERT-programma (cultuur, economie, 
recreatie en toerisme). 
 
De Rabobank Gooi en Vechtstreek heeft een subsidie ter beschikking gesteld 
voor met name de uitgave van de brochure Gooi en Vecht op weg naar een 
UNESCO Global Geopark en een route-app. 
 

http://www.vriendenvanhetgooi.nl/
http://www.gnr.nl/
http://www.regiogenv.nl/
http://www.ibed.uva.nl/home
http://www.geologischmuseumhofland.nl/
http://omgevingseducatie.nl/
http://www.nmegooivechtstreek.nl/index.php
http://www.erfgoedperspectief.nl/
http://www.tussenvechteneem.nl/
http://www.vecht.nl/wiki/index.php/Stichting_Vrienden_van_de_Vecht
http://www.vecht.nl/wiki/index.php/Vechtplassencommissie
http://www.vecht.nl/wiki/index.php/Vechtplassencommissie
https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken
http://www.awn-archeologie.nl/13/


Stichting Geopark Gooi en Vecht 
 

5 
 

Het GNR is als grootste natuur- en terreinbeheerder van het Gooi de essentiële 
basis voor het realiseren van een Geopark. GNR is agenda-lid bij de 
bestuursvergaderingen van de Stichting en de interim-voorzitter was vanaf 
september op persoonlijke titel daadwerkelijk aanwezig. De stichting GNR was 
eind december 2016 in afwachting van de besluitvorming over het 
conceptbeleidsplan door het nieuwe bestuur van het in transitie zijnde GNR. 
 
Vanuit de leergang Gooi-o-logie, een samenwerkingsverband van groene en 
erfgoedorganisaties (TVE, VVG, GNR, OGVE, Naerdicklant, IVN, KNNV) worden in 
samenwerking met de regionale Volksuniversiteiten en de Stichting cursussen 
en lezingen georganiseerd in het kader van het geoparkstreven. Voorzitter van 
de leergang Gooi-o-logie is secretaris Hetty Laverman.  
Aan deze lezingen werkten onder meer mee emeritus hoogleraar dr. J. Vervloet 
(lid wetenschappelijke commissie Stichting Geopark), dr. H. Michielse, drs. S. 
Koopman en dr. W. Weys. 
 
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE), een samenwerkingsverband van een  
40-tal organisaties op cultuurhistorisch gebied w.o. de lokale Historische 
Kringen, regionale musea, Omgevingseducatie, Archeologische WN 
Naerdincklant en Vrienden van het Gooi, 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. 
 
In de loop van het jaar zijn diverse presentaties over het werken aan de 
realisatie van een Geopark gegeven. Ook is vanuit die optiek meegewerkt aan 
een regionale tentoonstelling voor de nieuw ontstane gemeente Gooise Meren: 
Ken uw buren Naarden, Bussum, Muiden-Muiderberg. 
 
Met GNR, VVV GooiVecht, Omgevingseducatie GVE, Geologisch Museum 
Hofland en anderen is samengewerkt bij de eerste uitwerking van een aantal 
geosites: pilot Zuiderheide, Laarder Wasmeer en Sint Jans Kerkhof. De VVV 
GooiVecht heeft zorg gedragen voor het realiseren van de folder in de huisstijl 
en voor de nodige PR in de vrijetijdskrant van oktober 2016. 
 
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 provincie Utrecht ligt.  

Overige 

Activiteiten  

Provincie Noord-Holland 

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

met de provinciale stuurgroep Gooi en Vecht (voorheen gebiedscommissie 

AGV), met het Team Landschap, Cultuur, Economie & Toerisme, w.o. 

waterrecreatie, vrijwilligersbeleid, en met de Sectie Aardkundige Monumenten. 

In mei heeft het bestuur met gedeputeerde Talsma gesproken over de 

resultaten van de rondgang van de secretaris langs de leden van de stuurgroep 

G en V en de mogelijkheid van support vanuit de provincie NH 

Door dhr. K.Loeff en mw. H. Laverman is deelgenomen is aan werksessies van 
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de actualisatie van de provinciale Leidraad Landschap en cultuurhistorie. 

Ingebracht is de beschrijving van de 40 geosites in de Gooi en Vechtstreek 

(versie mei 2016) van de stichting en input is gegeven over de cultuurhistorische 

kant op diverse bijeenkomsten.  

Op 1 april is door de secretaris mw. H. Laverman een presentatie gegeven aan 

de provinciale Stuurgroep Gooi en Vecht (voorheen gebiedscommissie AGV) 

met de vraag te investeren in de kwaliteit(partnerschap ,kennis en kunde delen, 

werk-met-werk maken) van het G&V gebied. Na vervolgens een ronde langs alle 

lid-organisaties van de stuurgroep te hebben gehouden kon een zeer positief 

resultaat aan gedeputeerde T. Talsma, voorzitter van de stuurgroep, worden 

gemeld.  

Regio G&V  

Vanuit het bestuur van de stichting heeft mw. H. Laverman als agendalid 

vergaderingen van Regiogv, het Fysieke Domein en de provinciale stuurgroep 

Gooi en Vecht bijgewoond.  

De voorzitter mw. N. van Vroonhoven was als wethouder Hilversum en 

regiovertegenwoordiger deelnemer aan deze vergaderingen. 

MIRT-Onderzoek Oostkant Amsterdam 

Deelgenomen is door bestuursleden J. Sevink (landschap), K. Loeff en H. 

Laverman  aan werkgroep- en gebiedssessiebijeenkomsten.   

Nationaal Park de Heuvelrug nieuwe stijl 

In april is een oriënterend gesprek gevoerd met voorzitter mw. J. Caalders en 

dhr. Martens van initiatief Nationaal Park de Heuvelrug nieuwe stijl.  

Naar het oordeel van de Stichting is dit initiatief, (met de veranderingen in de 

Natuurbeschermingswet, een grotere druk op de Metropoolregio en een 

verdere behoefte aan samenwerking,) een kans voor een extra bewustwording 

voor de kwaliteiten in onze regio. Zij steunt deze ontwikkeling. 

Initiatief Geopark Heuvelrug i.o. 

Vanuit de Stichting Beter Zeist is een burgerinitiatief gestart om de hele 

Heuvelrug, inclusief natte randgebieden gekwalificeerd te krijgen als Geopark. 

Naar de mening van het bestuur van de Stichting zijn Geopark ‘Gooi en Vecht’ 

en ‘ Heuvelrug’ twee initiatieven zijn die elkaar kunnen versterken, maar niet 

hetzelfde zijn. 

GGN/EGN conferentie in Geopark Torquay, Devon, Engeland 

Aan deze conferentie is deelgenomen door bestuurslid J. Sevink en door V. 

Pieters van Erfgoedperspectief. Een daarvoor door J. Sevink  ontwikkelde 
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presentatie is door hem op de conferentie in postervorm gepresenteerd. Deze  

draagt als titel: God created the world, but the Dutch created the Netherlands. 

How about Geopark Gooi en Vecht? En toont beeldend het ontstaan van het 

natuurlandschap en de invloed van bewoning/mensen op de ontwikkeling 

daarvan.  Als focus  is daarbij, met gebruikmaking van eerdere EGN- feedback,  

gekozen voor het gebruik van water door mensen en het omgaan met 

bedreigingen van en door water. 

De gepresenteerde opzet werd als positief, kansrijk ontvangen en een 

‘verrassende insteek’ genoemd. 

Stichting Oerij 

De conferentie van Stichting Oerij gericht op cultuurhistorie en recreatie-

toerisme (december 2016) is bijgewoond door de secretaris mw. H. Laverman. 

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

kosten voor eigen rekening genomen. In 2015 en grotendeels 2016 waren de 

inkomsten minimaal, en is het werk veelal pro bono gedaan zoals belangrijke 

wetenschappelijke werkzaamheden op het vlak van sitebeschrijvingen. 

Eind 2016 is de financiering van de voor een succesvolle applicatie te verrichten 

werkzaamheden rondgekomen middels subsidieverlening door de Provincie 

Noord-Holland, de Regio G&V en de VVG voor een totaalbedrag van €135.000 

voor een periode van drie jaren aanvangend in 2016.  

Voor de publicatie van de brochure Gooi en Vecht op weg naar een UNESCO 

Global Geopark en de posterpresentatie op de internationale GGN conferentie  

kon gebruik worden gemaakt van een donatie van het Rabo Coöperatiefonds 

ten bedrage van €12.000.  

In 2016 zijn vanuit particuliere zijde twee donaties ontvangen van elk €500.  

De jaarrekening 2016 is inmiddels opgesteld en gepubliceerd op de website van 

de Stichting (www.geoparkgooienvecht.eu).  
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