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De onlangs opgerichte Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht start met uitvoering van het
Plan van Aanpak om tot een door UNESCO erkend Geopark in de regio Gooi en Vechtstreek te komen.
Dit, ruim een jaar nadat de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) samen met het Goois
Natuurreservaat (GNR) het initiatief heeft genomen om in onze regio een Geopark te realiseren.
Het complete Plan is op de website www.geoparkgooienvecht.eu te lezen.
Wat is een Geopark?
Een Geopark is een door de UNESCO erkend gebied met belangrijke geologische, archeologische,
ecologische en culturele waarden. Het is een landschap waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt
met steden, dorpen en infrastructuur, met heel veel landschapsschoon en cultureel erfgoed, dat
toegankelijk en interessant is. In Europa zijn er nu 58.
Wat gaan we doen het komende half jaar:
Belangrijk is om in de praktijk te gaan toetsen of het Geopark haalbaar is. Haalbaar wil zeggen of het aan
de voorwaarden van de UNESCO kan voldoen. Er wordt gestart met een aantal proefprojecten, waaronder
het ontwikkelen van een geosite (een geologische bezienswaardigheid) op de Zuiderheide in overleg met
Geologisch Museum Hofland en de gemeente Laren. Deze proefprojecten zijn ontwikkeld om zo alle
facetten te ontdekken en te ervaren waaraan een Geopark uiteindelijk moet voldoen. De resultaten
daarvan zijn van doorslaggevend belang voor de toekomst van het geopark.
Er wordt gewerkt aan een centrale inventarisatie van geologische, archeologische ,ecologische en cultuurhistorische (, waaronder werelderfgoed) plekken (‘sites’) in de regio die de uniekheid van deze regio
weergeven.
Eind 2013 moet er brede instemming zijn over de te starten proefprojecten en de uitvoering daarvan.
Daarvoor wordt door de stichting bestuurlijk overlegd met overheden, landschapsterrein- en
erfgoedbeheerders en verdere belangen- en vrijwilligersorganisaties.
De provincie Noord-Holland helpt bij het opstellen van een zogeheten beeldverhaal, bedoeld om aan
iedereen duidelijk te maken wat de achterliggende bedoeling is en wat de sterke punten van deze regio
zijn.
Begrenzing van het park
In het Plan staat uitvoerig beschreven wat de begrenzing van het park is. In ieder geval wordt uitgegaan
van het werkgebied van het gewest waarbinnen alle aardkundige monumenten van respectievelijk het
Gooi en de Vechtstreek liggen.
Waar zijn de ontwikkelingen te volgen?
Het Plan van Aanpak, de start van de proefprojecten en achterliggende informatie over geoparken, is te
lezen op de website www.geoparkgooienvecht.eu. Daar staan ook alle volgende stappen vermeld en de
namen van betrokken partijen.
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Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden van de voortgang, heeft u vragen of suggesties, mail dan
naar info@geoparkgooienvecht.eu . Postadres: Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht,
Postbus 251, 1400 AG Bussum.
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