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De basis voor het afwisseLende [andschap van Gooi en VechL

tigI

in haar geologische geschiedenis. Een grobe ijsl<ap vanuit
Scandinavië zorgde in de voorlaa[ste ijstijd, zo'n 200.000jaar
geLeden, voor opstuwing van het [andschap. Zo onts[onden de

hoge, droge s[uwwatten van het Gooi. De lagere, nat[e

veenweidegebieden in de Vech[streel< on[stonden vee[ [ater
[oen na de l"aatste Ustúd de zeespiegel weer steeg en het
WesL-NederLandse l<uslgebied on[stond.
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Er zljn veet plel<l<en te zien én [e bezoel<en die een stuk1e van die

b!jzondere aardl<undige on[staðnsgeschiedenis Laten zien. Veet

daarvan hebben zeLts aI een beschermde sta[us zoats
Beschermd Natuurmonument, Aardkundig Monument,
R¡jl<smonumenI ot UNESCo-Wereldertgoed.

Daarom is

er nu een ini[iat¡et gestart om voor

heL hele gebied de

sLatus aan te vragen van UNESCO Global Geoparl<. 0m het
verhaal van he[ landschap [e ver[etLen en om [e [a[en zien wat
het verband is [ussen a[ die unìel<e

pLel<l<en.

Ats deze status

wordI toegel(end hoorL Gooi en Vecht blj een weretdwijd nebwerl<
van mondia[e Landschappen. Met

aLs gezamen[ijl< I<enmerl<

het

streven naar een loel(omsLbestendig gebied met behoud van de
bljzonderheden van het Landschap, de natuur en cuLluurhistorie
die zo l<enmerl<end z¡n voor de regio.
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GEOPARK.HOTSPOTS:
40 GEOSITES IN GOOI
EN VECHT
. Het Naardermeer met
de geos¡tes: De Muggenbul"t (1),
Gooi meer
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Machine (2) en Meerkade (3)

. Weesp: Heb Forl Hinderdam (4),
de AetsveLdsepolder (5)
. Huizen: de klifl(ust en stormrug
b¡J de Aalberg (6) ,

Huizen

. Muiderberg: t(ust met
stormrug (B) en ktif (9)
. Muiden: het MuidersLot (lO)
en de zeeslu¡zen
naar de voormaLige Zu¡derzee (ìl)

Bilóergen

. NederhorsÈ den Berg:
de Witlibrordkerk op de Berg (12),
de VechLoeverwat (13)

Bussum
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Ankeveen en omgeving: de voormal.ige NH_l(erI( in
Ankeveen op een zandrug (t4), het Bergse pad (15),
de Ankeveense Mol.en (16)
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de zandsteenbLokken bU craiLo (22), leeml<ui[ (23)
. westerhe¡de: de Aardiesberg
(24) en Lange Heut" (25)
. Zuiderheide: Museum
HoFtðnd (26), de graFheuveLs op de

Zu¡derhe¡de (27), Doodweg mel grind, zand_ en teeml(uiLen
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VechE

kwetwater

de stuifzanden van 't BLuk (19) en het Langewater (20)
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Boomhoek

ats enige droogmakerlj tussen

. Tatelbergheide: de hooggeLegen
TafeLberg (2j),

drj
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(17)

. Laarder Wasmeergebied:
GrooL Wasmeer (lB),

_Kortenhoef
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Horstermeer:

de veenweidegeb¡eden, meE veeL

(28) en het pompsfation (29) in de dìêpe groeve op
he!

PWN-lerrein.
* Hilversumse MeenÈ: heL voormaLige
WaLerL¡nie ForE
Werl( I (30) in natuurgebied Gjlzenveen, de naluurgebieden
Laegieskamp en t(oeienmeent (31)
. Naarden: Fort Ronduit (32)
en de Vesting Naarden (33)
. Hitversum: Hoorneboegseheide
me! gratheuvels en oude
al(l(ers (34), ZonnestraaL (35)
. De StraaI van LoosdrechÈ
(36): veenonEg¡nning met
middeLeeuwse verl<aveIing
- Huizen: de aFgravingen bij
de cÍoeve Rljsbergen meL

gesLuwde ondergronden en dekzandafzettingên (32
38)
- zanderü Crail.o (39): diepe
zandgroeve meL zwerlkeien en

. HeÈ Corversbos (40):
spoel.zandvtal(Le en
Neanderthate¡'vindpLaaLs

€9Êç--:':i'ì

WAT IS EEN GEOPARI(?
Een Geoparl( is een [andschap van mondiate

betel(enis, erl<end door de Unesco. Hel ¡s een
[andschap waarin ge[eefd, gewerl<t en gerecreëerd

wordt, met bebouwing, [andbouw en inlrastruc[uur.
De bijzonderherd

zit hem in de aanwezigheid van

uniel<e waa¡den op het gebied van geo[ogie,

geomortologie en bodem in combinatie met

e

b¡jzondere natuur. Er is veeI cultureet ertgoed Le
zien dat vaal< ook een retat¡e heeft me[ de

aardkundige geschiedenis van hel gebied. Op

initiatief van de Unesco [alen we de aardkundige
geschiedenis nu 'tezen' aan de hand van
zogenaamde 'geosites'

WAT ZIJN GEOSITES?
Op de kaart z¡jn 40 ptekl<en ìn Gooi en Vecht

gesetecteerd die ats 'geosite' l<unnen worden
aangemerl<t. Het zün ptekken in het Landschap
die samen de basis vormen voor een Loel<omst¡g
Geopôrl<. Etl<e si[e LaôL -goed zichtbaar- een

aardkundig versch!jnsel zien. HeL zijn bUzondere
p[el<l<en vanwege de ondergrond, heI

water ot

de natuur, mel u¡tstapjes naar archeologie en

cultuurh¡storie. Het grootste

deeL

van de

geosites in de regio is a[ in beheer van de
nôtuurbeschermingsorganisalies

(Goois

Natuurreservðat, Verenigrng Natuurmonumenten en StaaLsbosbeheer).
in een Geopark krijgen die ptel<l<en exLra

aandacht door eÍ inFormatie over te verschatfen
en acliviLe¡[en te stimuleren. Zoa[s geo[oerisme,

schootprogramma's, lezingen en cursussen,

routes, museumbezoel<, weLenschappetijk
onderzoel< en heI ontwikl<e[en van streel(pro-

ducten. Ats a[ dil soorL activi[eiten in een gebied
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De Zuiderheide meL de Laarder Wasmeren

VOORBEELDGEBIED 2:
De Zuiderheide meL Sint Jansl<erkhoF

(zuideLijl< deel, geosiLes 18-20 op de l<aart)

(noordetijl< deel, geos¡Ees 26-29 op de l<aart)

VOORBEELDGEBIED I:

De Zuiderheide is een mooivoorbeel.dgebied

wat hoorl bij een Geopark: het

kan zien

omdalje hier

Het S¡nt lanskerkhol (26) en Museum Hottand (27)

aLtes

in Lôren zijn de toegangspoorL naar het noordelijke

is aardkundig bel,angr'¡jk,

ecotogisch waardevol en beziE veet cuttuurhistorie. Het is een

deel vên de Zuiderheide. Beide zljn een geosite, net

heeI bljzondere site omdat walerPart¡jen op hoger gelegen

als de gralheuvets (27). de grind, zand- en

zandgronden bijna nielvoorkomen! ln het deel ten zuidoosten

leeml<uiLen (28) en het drink-waterpomps[alion (29)

van Hitversum vinden we de geos¡tes hel
de zandverstuiving bij

GrooÈ

in dit gebied. De Zuiderheide is nie[ voor niels een

wasmeer (ì8),

aardkundíg monument en een beschermd natuur-

't Btuk (t9) en het Langewater (20).

monument. De hoogteverschi[Len, de atwisse[ende
Het Grool wasmeer is duidetljk te zien, het is het grootsLe ven in

begroeìing, heI uitzicht en de sporen uit het verleden

d¡t gebied. Het wordl gevutd door regenwater dat hier btijFt

mal<en het continu anders en de moei[e waard!

staan vanwege een stecht doortaalbare ondergrond. De naam

stamt uit de

een b¡zondere

wassen en te taten drinken. Uit recent archeo[ogisch en
bodemkundig onderzoek bteek dat hel gebied zich taat lezen ats
/#ütrpö4#
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HeI Sint ]ansl(erl<hot is. behaLve begraatpLaats, ool<

ti,jd toen deze plek werd gebruikl om schaPen Le

een geschiedenisboek. Laagje voor laag¡e [¡eL de bodem zien

dal

h**

pLel<

omdat het waarschl1n-

LUI<

heI

oudst bewoonde gebied van de Gooise stuwwaL is.
ru:.rt.i";::::."

Het GeoLogisch l"luseum Hol[ônd dat ernaast

ligt

perioden met bos en stuiÞand etkaar aFwissetden. HouEskoot-

ver[e[[ het verhaaI van de on[staansgeschiedenis

reste¡r en oude karrensporen kwamen tevoorschljn en ook

van heI Gooi.

restanten van de oorspronkelijk podzotbodem, zoats in de bodem
van heb Langewater. Wie goed k!!kt, ziet op de grond de

Wìe vanat heI museum de Zuiderheide op gaat,

kenmerkende grljze en roestbruine ptekken.

staa[ op de sLuwwal, zo'n 20 meter boven

NAP. He[

ui[zicht over de Heuvelrug en de Eemvattei ìs hier
De grote zandverstuiving bij

i¡*'*

't Btuk was

spectacutair. GratheuveLs uil de prehìstorie stel<en

in de 20e eeuw

uit boven de

d¡chlgegroeid maôr is rond 2006 opengemaakt waardoo¡ het

duideLijl< herkenbaar aLs groene boLLen

zand weeratte ruimte heett. ln NW-Europa komen zand-

hei. Let ook op de opvattende greppels. l(uiLen en

verstuivingen niet veel meer voor en behoud ervan is betangrijk

zandheLtingen. Vroeger is hier op veeL pLel<l<en grind.

vanwege de unieke naluur. Zoa[s zeldzame mossen en insecten

zand en Leem uitgegraven, onder andere door boeren
verharding

die van een kate bodem en grote tempera[uurverschitten

uil de omgeving die diI gebruil<ten

houden.

van hun erf en wegen. en voor de bouw van

t

aLs

boerder!jen.

Ook gen¡eten van de mooie u¡lzichten en het biizondere

tandschap? Bezoek dit deel van de Zuiderheide vanat lheehuis

't Btuk
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via de Weg over Anna's Hoeve in Hitversum.
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VERI(EN HET GEOPARI( GOOI & VECHT
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Dit is een uitgave van de StichLing [er reatisa[¡e van Geopark Gooi en Vech[.
Deze slich[ing beoogt de totstandkoming van een UNESCO GLobaI Geoparl( ¡n de regio Gooi en Vech[.
Een initiaL¡et daI inm¡dde[s Len voL[e wordI onders[eund door onder meer de volgende partners:

Goo¡s Natuureservaat (GNR) | Natuurmonumenten (NM) staatsbosbeheer (sBB) verenig¡ng van
|
|
Vrienden van het Gooi (WG) | Regio Goo¡ Vecht WV Gooi en Vecht Un¡vers¡tei[ van Amsterdam
I
I
I
Unive¡siteiI van Wagen¡ngen I Atterrô / LEI I Geol.ogisch Museum Hofland Stichting Omgevingsedu-

I

I

cêt¡e Gooi, vecht- en Eemstreel< | Erfgoed perspectief st¡chling Tussen vechI en Eem (TVE)
I
|
S[ichting Vrienden van de Vecht / VechtpLassencommissie lns[ituut voor Natuureducatie en
I

duurzaamheid (lVN) | AWN Naerdincl(tant ArcheoLogie Gooi en Vechtstreel< Vereniging voor cultureeI
|
ertgoed "Bond Heemschu[' I NationaaL park Utrech[se
Heuvelrug / HeeI de HeuveLrug
Foto's: M. Stevens, GNR/W.Melz en Toerisme Gooi

I

Vecht
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Meer informatie over het Geoparl( Goo¡ en

vècht in oprichÈing: www.geoparl(gooienvecht.eu.

SÈicht¡ng t.r.v. Geoparl( Gooi en Vecht, postbus 25t, l4OO AG Bussum
E-maitadres:inFo@geoparl<gooienvecht.eu

Deze brochure ¡s mede mogetljl< gemaal(t door een FinanciêLe bUdrâge van Rabobanl( Gooi en Vechtstreel(

