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1. Vechtdal 























 Fotos van hoogwater, 
toerisme en natuur 

























- 1997: Visie op de Vecht 

- 1999: Gebiedsgericht werken Vecht – ben. Regge 

- 2003: Gebiedsgericht werken NO Overijssel 

- 2005: overdracht Vecht van RWS naar WS 

- 2006: De Levende Vecht (Atelier Overijssel) 

- 2007: Start Grensoverschrijdende Vechtvisie (D-NL) 

- 2009: Werkbezoek Koningin Beatrix 

 

 



2. Historie 

2007: Provincie Overijssel start een nieuwe 
coalitie in het Vechtdal  

 

Doel: gemeenschappelijke opgaven oplossen 

Methode:  Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de 
Vecht 

 

 

 



2. Historie 

- 2007: Ruimte voor de Vecht in coalitieakkoord 

- 2008: Startdocument (uitgangspunten, doelstellingen) 

- 2009: Masterplan (urgentie, ambitie, doelen, 
uitvoeringsstrategie) 

- 2011: Investeringsbesluit en Regionale 
Voorkeursvariant (15 projecten en uitvoeringskrediet) 

• 16 miljoen realisatie (RVV en grondverwerving) 

• 3 miljoen voor ontwikkelen van beleid, strategie 
en projecten die bijdragen aan de gezamenlijke 
doelstellingen, inclusief programmakosten. 



 gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg 

 waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Regge en Dinkel 

 LTO Noord, Staatsbosbeheer, OPG, NMO en Vechtdalmarketing 

 Regie: provincie Overijssel 

 

3. Partners in Ruimte voor de Vecht 

We (13 partners) werken samen! 



A. Gezamenlijk de noodzaak/urgentie (h)erkennen  

B. Gezamenlijke ambitie  

C. Uitvoering realisatieprojecten 

D. Ontwikkelen Vechtdalidentiteit 

E. Gezamenlijke planontwikkeling  

 

4. Wat hebben we tot nu toe 
gedaan? 



1. Water safety : avoiding floods 

 
 

 

The needs and our goals 4A: waterveiligheid 





4A: vrijetijdseconomie 

 

- Omzet 200 M€ / jaar 

- Dalende tendens bezoek (15%) en besteding sinds 
2004, enigszins stabiel sinds 2009 

- Noodzaak voor verbreding periode en doelgroep 

- Potentie: Beleefbaarheid rivier de Vecht! 

 

http://www.vechtdaloverijssel.nl/nl/banner/banners/banner_id,24


Landbouw 

Landbouw:  

- zo’n 70% grondgebruik Vechtdal 

- Voornamelijk melkveehouderij  
/ graasdierhouderij 

- 50-110 koeien (beperkte omvang) 

- Matige tot slechte verkaveling 

- Goedkope beheerders van winterbed 

- Wijziging Europees landbouwbeleid 

Kansen: 

- Vrijwillige kavelruil 

- Verbreding van de landbouw 

- Energie, biogrondstoffen en  
duurzaamheid 

- Efficiencyverbetering 



4. Nature development: 
 
In line with European directives, 
development of ecological 
infrastructure.  

 
 

 

The needs and our goals 4A: natuur (EHS, KRW, Natura 2000) 



1. We vormen de rivier om tot een veilige, 
herstelde en beleefbare rivier: de 
halfnatuurlijke laaglandrivier 

2. Het Vechtdal verder ontwikkelen in 
samenhang en met ruimtelijke kwaliteit 
zodanig dat het goed wonen, werken, leven 
en verblijven is. 

4B. Onze ambitie 



Graven van nieuwe 
meanders 

Integrale inrichting 
winterbed 
(landbouw, EHS en 
recreatie) 

Ontwikkelen beheerstrategie 
& organisatie 

Aangepast 
stuwbeheer Aanvullende 

rivierkundige 
maatregelen 

Behoud oude afgesloten 
meanders  

Passende bevaarbaarheid 

Mensen dicht bij de 
rivier 



Visualisatie: huidige situatie 



4C. Uitvoering projecten  
Kleine en grote projecten (ca €6 miljoen), o.a. 

 Monding oude Radewijkerbeek (EHS, recreatie, 
waterberging),  

 Natuurvriendelijke oevers 

 Haven – Vechtpark 

 Verhalenpunten 

Samenwerking van meerdere partijen (2009 – 2011) 



4D. Vechtdalidentiteit  
Vechtdal-trots bij Vechtdaller (45%) 

Vechtdal is “A-Merk” 

Vechtdal herkenbaar & onderscheidend, ook in D 

Signatuur Vechtdal 

   * Cultuurhistorische Atlas van de Vecht  

   * Mijn Vecht, mijn verhaal & vertelavonden (122) 

   * Signatuurdagen & Inspiratieboek 

Educatieprogramma 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 Waterfonten (ism IMG) 

 Toerisme en recreatie 

 

 

 
 

 

Landbouw 

Halfnatuurlijke laaglandrivier 

4E. Investeringsbesluit 2011-2015 

 



 Uitvoeren van 
projecten 

5. En wat gaan we nu doen 











6. Successen 

 Unaniem aannemen van Masterplan 

 Gezamenlijk gedragen voorstel van partners over herijking EHS 
in winterbed van de Vecht 

 2011: 60% van Vechtdalbewoners kent RvdV, slechts 8% negatief 

 Ontstaan Vechtdalbrede initiatieven, zoals nieuwe coöperatie voor 
Vechtdalproducten en Anjerpunten 

 Vrijetijdseconomie 

▫ Binnenlandse vakanties gestegen met ruim 10%; 
bestedingen met ruim 27%;  

▫ De spontane naamsbekendheid van de regio is tussen 2008 
en 2012 gestegen van 1% naar 3%. (Twente: 21%) 

 Cultuurhistorische Atlas van de Vecht: 3e bij Overijssels boek 
2011, 5.500 exemplaren in half jaar verkocht 

 Genoemd als icoon van gebiedsontwikkeling in Nederland (NLBW) 



Uitvoer project vrijetijdseconomie 

Doel opgave 

Faciliteren noodzakelijke versterking vrijetijdseconomie 

 

Waarom? 

Toeristische potenties worden nog niet optimaal benut 

 

Doel 

Meer bezoekers,  

meer en langer verblijven (ook buiten hoogseizoen),  

meer toegevoegde waarde aan lokale economie. 

 

 

 



De Vecht wordt beleefbaar 
gemaakt via 5 sporen 

 De Vecht als vaarbestemming 

 Vechtdalpad 2.0 

 Vechtdalbelevingscentrum 

 Vechtdalproducten 

 Aanstellen van een Toeristisch gebiedsregisseur 



Ook aandacht voor vermarkten regio 
-> doelgroepen staan centraal in de 
boodschap 



Inspanning werpt vruchten af, maar er 
is nog werk aan de winkel! 

 Gemiddelde toeristische vakantie in het Vechtdal duurt 
ongeveer 7 dagen! 

 Ter vergelijking: Overijssel 6,2 en Nederland 5,8 
dagen. 

 Waardering voor een vakantie in het Vechtdal: 8,3 

 Bestedingen pppd tijdens toeristische vakanties in 
Vechtdal in 2012: 26,12 euro. Toename van 12.2% 
tov 2008. (Overijssel: 28,30 euro). 

 Het aantal toeristische vakanties is dalend, in 2012 
362.600 binnenlandse vakantie (-3.3% tov 2008). 



Vecht anno nu         -> Bestemming Vecht! 



 
 

Dank voor jullie aandacht 
 


