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•

Door de stichting iseen geactualiseerde beschrijving uitgebracht van wat een Geopark is
en wat de doelen van een Geopark Gooi en Vecht zijn. Deze actualisering is gebaseerd op
de definiering van een Unesco Geopark door de Nederlandse Unesco-commissie
(www.unesco.nl/dossier/geologisch-erfgoed).
Deze definiering is als volgt‘ Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en
landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan
behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de
cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied.
In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal
zichtbaar.Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een gebied weet,
hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan’.

Het Geopark G&V beoogt het belang en de betekenis te benadrukken van de Gooi en
Vechtstreek als één geologisch systeem (van zand en water), ca. 150.000 jaar geleden
gevormd, waar de mens voortdurend op heeft ingespeeld om het land te kunnen gebruiken
en zo cultuur heeft gemaakt. De stichting Geopark G&V, voortgekomen uit
burgerinitiatief, streeft ernaar deze waarden-in- samenhang grotere, algemene bekendheid
te geven en meer herkenbaar te maken.Zij spoort politiek, beheerders, inwoners en
ondernemers aan om deze waarden te beschermen door ze in alle opzichten duurzaam te
ontwikkelen, zodat genoemde uniciteit (de genius loci, of identiteit van deze regio) niet
verdwijnt.
Lees verder op http://geoparkgooienvecht.eu/organisatie/stichting/beleid.
•

De wetenschappelijk, extern getoetste, geologische en cultuurhistorische beschrijvingen
met bijhorende kaarten en foto’s van ons gebied, onderdeel van het benodigde
applicatiedocument voor een Unesco Global Geopark, zijn klaar.
Er wordt nu gewerkt aan een publieksversie.
Verder zijn nadere afspraken in de maak over de wijze van gebruik, auteurs- en
gebruiksrechten. De resultaten zullen als eerste met de cofinanciers besproken worden.

•

In voorbereiding is een advies, te geven door een deskundigencommissie,over de door
NFUGG gewenste uitbreiding van het beoogde Geoparkgebied met delen uit de provincie
Utrecht. De provincie Noord-Holland is akkoord met cofinanciering hiervan. Stichting
Geopark Heuvelrug i.o. wacht nog op een toezegging vanuit de provincie Utrecht.

•

Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de stichting is in te zien op de website
van de stichting (http://geoparkgooienvecht.eu/organisatie/stichting/doelstelling).
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