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Ruimte voor de Vecht
De verbindende kracht van de Vecht
Het Vechtdal is een prachtig rivierlandschap waar natuur,
landgoederen en landbouwgronden elkaar afwisselen,
met op de flanken van de rivier de dorpen en steden
waar we wonen, werken en recreëren. Een uniek stukje Nederland met een rijke cultuurhistorie waar de
‘Vechtdallers’ trots op zijn. Het aantrekkelijke woon- en
leefklimaat is van grote meerwaarde voor de inwoners,
ondernemers en recreanten. Een fantastische omgeving
met uitzonderlijk gastheerschap, dat zeer gewaardeerd
wordt door de gasten én de bewoners.

Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht heeft het masterplan
uit 2009 geactualiseerd. Onze missie? Wij zetten ons samen met
ondernemers en inwoners uit het Vechtdal in voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur, een aantrekkelijke
leefomgeving, nieuwe verdienmodellen op de langere termijn
en een sterke regionale economie. We investeren in ons
unieke landschap, voor nu en in de toekomst. We zijn trots
op de verbindende kracht van de Vecht. Die zorgt dat we
elkaar versterken en samenwerken aan effectieve duurzame
oplossingsrichtingen voor klimaatadaptatie, waterveiligheid,
natuurontwikkeling, biodiversiteit, verduurzaming van de
landbouw en vrijetijdseconomie. Hierbij is de realisatie van
een veilige beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier in 2050
onze stip op de horizon.

Beschermen, Benutten en Beleven
Binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht werken
overheden en belangenorganisaties samen met de ondernemers en
inwoners aan het unieke landschap waarin we wonen, werken en
recreëren door het te beschermen, benutten en beleven.
We beschermen de kwaliteit van een veilige en beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier en het Vechtdal en bewaken de balans tussen
rust en drukte. In deelgebieden waar water- en landnatuur ruimte
nodig hebben voor ontwikkeling, verkennen we de mogelijkheden
voor optimale condities. De mensen beschermen we door maatregelen te nemen voor de waterveiligheid en te anticiperen op de
klimaatverandering. De verdienmogelijkheden beschermen we
door ruimte te bieden voor economische ontwikkeling, waarbij we
het unieke landschap behouden en waar mogelijk versterken.

We benutten de Vecht en het Vechtdal als bron van inkomsten en
om maatschappelijke opgaven te realiseren. De maatschappelijke
opgaven op het gebied van klimaat, energie, natuur en verduurzaming
van de landbouw, zetten we om in kansen voor onze ondernemers en
inwoners. Daarbij is de verbinding tussen stad en land cruciaal.
We stimuleren de bevaarbaarheid van de Vecht binnen de grenzen
van de dynamische rivier. De landbouwfunctie en andere economische
activiteiten krijgen de ruimte waar wenselijk. Op kwetsbare locaties
wordt de bedrijfsvoering aangepast op de omgeving.
We zorgen dat inwoners en recreanten het unieke landschap kunnen
beleven. We zetten in op de zichtbare Vecht als onderdeel van de
identiteit van het Vechtdal en zorgen goed voor de ruimtelijke kwaliteit.
Binnen het Vechtdal zorgen we goed voor onze omgeving en is ruimte
voor duurzaam gastheerschap. Met een goede toegankelijkheid van het
gebied, verbeteren we de beleefbaarheid.

De partners van Ruimte voor de Vecht richten zich op vier pijlers:

I. Klimaatadaptatie & Waterveiligheid:
Aanpassen van de omgeving op de effecten van het veranderende
klimaat (klimaatadaptatie) en het realiseren van oplossingen om
de klimaatverandering te verzachten (klimaatmitigatie). Samen
met onder meer de landgoedeigenaren, de agrarische sector
en natuurorganisaties pakken we de opgaven in samenhang
aan, waardoor nieuwe kansen ontstaan, die het gebied
sociaaleconomisch versterken.

II. Natuurontwikkeling & Verbeteren biodiversiteit:
Herstel van biodiversiteit is niet exclusief een opgave voor
de Natura 2000-gebieden. We zien het verbeteren van de
biodiversiteit als een gedeelde opgave. Hierbij bieden we een
toekomstperspectief en/of nieuwe verdienmodellen voor
bijvoorbeeld ondernemers of landgoedeigenaren met nieuwe
groeimogelijkheden en een verbreding van de geleverde diensten
voor natuur en biodiversiteit.

III. Verduurzaming van de landbouw &
Sociaaleconomische ontwikkeling:
Verduurzamen van de landbouw is noodzakelijk in de reguliere
landbouw. Met de juiste verdienmodellen kan de landbouw
zelfs een rol spelen in natuurontwikkeling, het verbeteren van
de biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energieopgave. Net als
vroeger beheren de landbouw en landgoederen dan het landschap
in het Vechtdal.

IV. Duurzaam gastheerschap & Aantrekkelijke leefomgeving:
Recreatie in het Vechtdal is belangrijk voor de sociaaleconomische
ontwikkeling en leefbaarheid. Voor de komende jaren geven we
het merk Vechtdal samen met (recreatieve) ondernemers een
impuls. Soms staat deze recreatieve ontwikkeling op gespannen
voet met andere belangen en functies. Binnen Ruimte voor de Vecht
behouden en versterken we de kwaliteit van het landschap, waarbij
wonen, werken en recreëren goed inpasbaar zijn.

Integrale gebiedsgerichte aanpak
De grote opgaven waar we in Nederland voor staan, zijn alleen
op te lossen door vanuit verschillende perspectieven de doelen te
benaderen en gebiedsgericht te werken. Zo kunnen opgaven op
het gebied van onder meer klimaat, waterveiligheid, biodiversiteit,
verduurzaming van de landbouw en sociaaleconomische
ontwikkeling worden gecombineerd en is het stapelen van functies
mogelijk. Samen met de ondernemers en bewoners van het
Vechtdal kiezen we voor een integrale aanpak die bijdraagt aan de

maatschappelijke opgaven en zorgt voor een sociaaleconomische
impuls die het gebied nodig heeft. Waar nodig leggen we verbanden
met het bovenstroomse deel van het Vechtdal in Duitsland.
De gebiedsgerichte aanpak van het Vechtdal biedt kansen
om innovatieve en klimaatbestendige oplossingsrichtingen te
ontwikkelen en toe te passen in de praktijk.
In het Masterplan Ruimte voor de Vecht (2020) leest u meer over
wat we willen bereiken als netwerkorganisatie.
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