
’Neanderthalers zaten in Corversbos’; Boekje en 

ontdekkaart over Gooise geschiedenis gepresenteerd door 

burgerinitiatief Geopark 

 
Marc Hofstra (gele shirt) bij de uitreiking van de eerste exeplaren aan Hilversums wethouder Bart 
Heller (rechts) met ook Hans Metz (Vrienden van het Gooi) en Peter Smit van het Waterschap Amstel 
Gooi en Vecht. 

Jetty Claus 
Vandaag om 06:34 

HILVERSUM 

,,Veel Gooiers weten dat ze mooi wonen, maar daar houdt het vaak bij 
op. Met het informatieboekje en de ontdekkaart krijgen ze een betere 
blik op hun woonomgeving”, zegt voorzitter Marc Hofstra, voorzitter 
van de Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht over de nieuwe 
uitgave vol weetjes. Zo was het Hilversumse Corversbos ooit het 
leefgebied van de neanderthalers. 

Die jagers-verzamelaars leefden tussen 400.000 en 30.000 jaar geleden. 
Vanaf 1969 werden bij ploegwerk op de akkers vuurstenen ontdekt, die zij 
bewerkten om ermee te kunnen snijden en huiden te bewerken. In het boek 
staan verhalen over het ontstaan en de veranderingen van het landschap 
beschreven. Zoals de ’fossiele’ klif bij Huizen, waar heel vroeger de golven 
tegenaan beukten van de steeds meer uitbreidende Zuiderzee. Andere 
kenmerkende (heide-)gebieden zijn ’t Bluk, het Groot Wasmeer, voormalig 



sanatorium Zonnestraal en diverse zandgroeves. Crailo was de grootste. 
Daar kwam veel van het zand vandaan voor de aanleg van spoorlijnen. 

Beschreven wordt de droge Heuvelrug die eigenlijk een ’grote 
watermachine’ is. Dat komt, omdat in de hoger gelegen Utrechtse 
Heuvelrug het regenwater wegzakt door de droge zandbodem en gezuiverd 
wordt door grondlagen. Zo ontstaat de kwaliteit van bronwater dat in flesjes 
duur wordt verkocht. Via die ingewikkelde ondergrondse waterstromen 
komt dat water langs de flanken van de Heuvelrug weer aan de oppervlakte 
als kwelwater. 

Ook op de Gooise stuwwal stroomt het water door de droge hoger gelegen 
zandbodem, waardoor het grondwater opwelt in de lage gebieden. Het 
leidde ertoe dat de veenmoerassen van Ankeveen, Loosdrecht en Naarden 
ontstonden. 

Unesco 

Vrijwilligers van het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht zijn 
al vijf jaar bezig met voorbereidingen voor een mogelijke erkenning als 
Unesco Geopark. Dit is het zesde boekje en er komen er nog twee uit, onder 
meer over Baarn-Soest. Pas in 2023 wordt de knoop doorgehakt over een 
’go or no go’ voor de Unesco-aanvraag. ,,We krijgen steeds meer draagvlak, 
omdat we al vijftig aangesloten partners hebben. In Nederland is er één 
erkend Geopark de Hondsrug in Drenthe. Twee zijn nog in de voorfase, 
onze regio en het Scheldegebied. De Unesco-erkenning wordt gegeven als de 
waarde bijzonder genoeg is vanwege zijn ontstaansgeschiedenis met de 
aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden.” 

,,Gemeenten en de provincies Noord-Holland en Utrecht staan er ook 
positief in, maar er is ook angst bij overheden waar ze nu eigenlijk voor 
tekenen. Zij willen niet dat een gebied op slot gaat. Wij zijn echter iets 
anders dan de werelderfgoedlijst, waardoor je geen veranderingen meer 
mag aanbrengen. Het Geopark heeft juist de visie dat alles doorlopend in 
verandering is. Het is belangrijk dat de veranderingen duurzaam gebeuren 
met kennis over de geschiedenis.” 

Volgens Hofstra zet het Geopark een gebied op de kaart en creëert het 
bewustzijn. ,,Daarnaast willen we meer bekendheid geven bij toeristen. Al is 
het niet de intentie om nog veel recreanten te trekken. Sommige partners bij 
dit project, zoals landgoedeigenaren of gemeenten, zien dat ook helemaal 
niet zitten. Je kan hoogstens denken aan duurzame activiteiten (zonder 
autobezoek) voor wandelaars of fietsers, die verdiepende informatie 
krijgen.” 

Het boekje staat op de website www.geopark-heuvelrug.nl en ligt bij de VVV 


