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Instelling Commissie Gebiedsbepaling Geopark
Met het oog op de voorziene samenwerking van de burgerinitiatieven Geopark Gooi & Vecht en Geopark
Heuvelrug hebben de besturen van beide stichtingen gezamenlijk besloten een commissie van
deskundigen te vragen hen te adviseren over het toekomstige gebied. Deze Commissie Gebiedsbepaling
Geopark gaat op basis van het vorig jaar verschenen advies van het Nationaal Forum Unesco Global
Geoparks (NFUGG) en de eisen die Unesco stelt aan een Geopark* aangeven wat het meest kansrijke
gebied is voor een aanvraag voor de kwalificatie Geopark. De verwachting is dat de commissie voor 1
november met haar advies komt, waarna de besturen zullen besluiten hoe verder.
Toelichting
Onderstaande citaten betreffen relevante delen van het NFUGG-advies van maart 2018 ( bron
http://geoparkgooienvecht.eu/wp-content/uploads/Advies-NFUGG.pdf):
Van het Geopark Gooi &Vecht zegt het NFUGG het volgende:
"Gooi en Vecht is inhoudelijk gezien eigenstandig kansrijk. Het heeft een scherp en interessant verhaal
waarmee het binnen het thema water een toevoeging is op en onderscheidend is van Schelde-Delta. In
principe is Gooi en Vecht niet te klein qua oppervlak, maar wel te klein voor de thematiek die het wil
presenteren. M.a.w. er is een discrepantie tussen de schaal en het geologisch en thematisch verhaal.
Daarmee wordt het een voorbeeldgebied, een archetype voor een groter gebied met vergelijkbare
geologie, verhaal en thematiek."
Van het Geopark Heuvelrug zegt het NFUGG het volgende:
“Eigenstandig is dit initiatief onvoldoende levensvatbaar om aan de criteria van Unesco Global Geoparks
te voldoen. Hoewel het geologische verhaal en de identiteit van een combinatie van Heuvelrug en Gooi en
Vecht inhoudelijk nog aanscherping behoeft, zal een samenwerking wel kunnen leiden tot een
verbetering op strategisch vlak, qua schaal en inhoudelijke merites. Het samengaan van de gebieden kan
resulteren in een logische begrenzing met een sterk inhoudelijk geologisch en (cultuur)landschappelijk
aanbod. Het Forum acht voor een internationale aanvraag het thema ‘water’ kansrijker dan het thema
‘stuwwal’, en adviseert bij een gezamenlijk initiatief het thema ‘water’ leidraad te maken van het
gemeenschappelijk verhaal."
Als belangrijkste elementen van de opdracht van de commissie worden gezien:
Het identificeren, qua thematiek en kenmerken, van het toekomstige gebied.
Daarbij zal de commissie moeten toetsen* of de voor te stellen geosites in dit gebied aan de criteria van
UNESCO voldoen of kunnen voldoen. Met name zijn van belang de aanwezigheid van a) ‘geological
heritage of international significance’, in casu binnen het thema ‘water’, b) bescherming van die
heritage en c) een beherend rechtspersoon waarin of via welke de gebiedseigenaren samenwerken.
Verder moet de geological heritage zichtbaar c.q. beleefbaar zijn
Het zal niet de taak van de commissie zijn om een oordeel te geven over (de geosites van) het Geopark
Gooi & Vecht en het Geopark Heuvelrug. Dat zou nl. een overbodige herhaling van het oordeel van het
NFUGG betekenen.

*UNESCO stelt specifieke eisen aan Geoparken, die voor een groot deel betrekking hebben op de erkenningsprocedure en daarbij te hanteren
criteria, maar ten dele ook voor de commissie van belang zijn en waarmee bij de selectie rekening gehouden dient te worden. Zie:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/IGGP_UGG_Statutes_Guidelines_EN.pdf
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