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Water houdt zich niet aan grenzen. Met speels gemak en 
zonder zich veel aan te trekken van de door de mensen 
gecreëerde kunstmatige beperkingen zoekt het water 
zijn eigen vrije loop. Ook de Vecht houdt zich niet aan de 
landsgrenzen. Deze karakteristieke rivier stroomt door 
het laagland van het Duits-Nederlandse Vechtdal, dat de 
grens tussen Duitsland en Nederland kruist.

Het ligt daarom voor de hand om voor de Vecht en het 
Vechtdal een grensoverschrijdend toekomstbeeld op te 
stellen. Acht Nederlandse en Duitse organisaties hebben 
in 2007 de handen ineen geslagen om de ontwikkeling 
van de Vecht en het Vechtdal samen nieuwe impulsen te 
geven.

Waarom zijn juist de Vecht en het Vechtdal drager 
geworden van een dergelijke intensieve samenwerking? 
Op deze vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk.

Ten eerste is de Vecht in de verdrukking geraakt! De 
rivier, waar een hele regio naar is vernoemd, is niet meer 
het karakteristieke landschapselement van weleer zoals 
dat op de schilderijen van Jacob van Ruysdael in de 17e 
eeuw is vastgelegd. De Vecht heeft in de 20e eeuw om 
economische redenen en veiligheidsredenen een aantal 
fundamentele en functionele veranderingen ondergaan. 
De rivier is gereguleerd en volledig ondergeschikt 
gemaakt aan de mens, maar is daarmee ook minder 
manifest en zichtbaar geworden, zowel in het landschap 
als in de hoofden van de bewoners en bezoekers van het 
gebied. 

Daarnaast zijn onze gemeenschappelijke opvattingen 
veranderd over de waarde die de natuur ook vanuit 
sociaal-economisch oogpunt heeft! Deze paradigma-

Voorwoord

verschuiving werd al zichtbaar in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw en komt sindsdien in versterkte mate naar 
voren in Europese en nationale wetgeving. Dit is een 
tweede reden voor herinrichting van de Vecht, of beter 
gezegd de herinrichting als halfnatuurlijke Vecht, onder 
de vlag van Duits-Nederlandse samenwerking. 

De derde en laatste reden: het Vechtdal is een dynamische 
regio met veel initiatieven aan zowel Duitse als 
Nederlandse zijde! Deze dynamiek en energie bieden 
mogelijkheden voor talrijke projecten op uiteenlopend 
gebied, zoals hoogwaterbescherming, herinrichting, het 
uitzetten van nieuwe ruiter- en wandelpaden, het gebruik 
van Vechtzompen, op de rivier georiënteerde stedelijke 
ontwikkeling, maar ook op het gebied van onderwijs en 
cultuur. Het ontbreekt echter nog regelmatig aan een 
integrale en overkoepelende aanpak, die richting geeft 
aan het geheel en waardoor meer samenhang tussen de 
verschillende projecten ontstaat.

Redenen te over om een integrale visie op de Vecht te 
ontwikkelen, grensoverschrijdend van elkaar te leren en 
samen te profiteren van de herinrichting en ontwikkeling 
van het Vechtdal.

Met subsidie van de Europese Unie zijn binnen het 
project ‘Grensoverschrijdende Vechtvisie’ in de afgelopen 
anderhalf jaar de mogelijkheden verkend om een 
nieuwe betekenis te geven aan het Vechtdal, zowel in 
landschappelijk opzicht als in de beleving van mensen. 
Aan Nederlandse zijde is dit grotendeels binnen het 
samenwerkingsprogramma “Ruimte voor de Vecht” 
uitgevoerd. Aan Duitse zijde heeft het project van een 
constructieve samenwerking met de LEADER-regio’s en de 
betrokken overheden kunnen profiteren.
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De nu voorliggende Vechtvisie mag gezien worden 
als een gemeenschappelijke intentieverklaring van de 
deelnemende projectpartners om richting te geven aan 
de ontwikkelingen rond de Vecht en het Vechtdal. Het is 
het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de 
acht projectpartners en overige betrokken organisaties 
in het Vechtdal. De Vechtvisie biedt daarmee zowel in 
Nederland als in Duitsland een handvat en beoogd kader 
voor projecten en initiatieven langs de Vecht en in het 
Vechtdal.

De hier beschreven visie is een informeel Duits-
Nederlands document dat als aanvulling dient op de 
huidige Nederlandse en Duitse beleidsplannen. De visie 
vormt dan ook geen vervanging van de huidige plannen 
en richtlijnen. Bestuurlijke accordering door de Duitse 
Kreistage, de algemene besturen van de waterschappen 
of Provinciale Staten van Overijssel is mogelijk, maar 
ook zonder formele vaststelling draagt de visie bij aan de 
gebiedsontwikkeling van de Vecht en het Vechtdal. De 
concrete projecten die tot realisatie van de visie moeten 
leiden zijn opgenomen in een uitvoeringsprogramma 
Vecht en Vechtdal dat aan Nederlandse zijde wederom 
binnen het samenwerkingsprogramma “Ruimte voor 
de Vecht” is uitgewerkt. Aan Duitse zijde hebben de 
betrokken partijen een veelvoud aan maatregelen en 
projectideeën in nationale workshops aangereikt.

Het gemeenschappelijke toekomstbeeld voor de Vecht 
kan als volgt worden samengevat:

“Hoogwaterveiligheid en afwatering (Vorflutfunktion) 
moeten gewaarborgd blijven, maar waar mogelijk, 
verandert de Vecht weer in een levendige, half-
natuurlijke rivier. Deze halfnatuurlijke laaglandrivier 

krijgt daar waar mogelijk de kans vrij te stromen 
in het winterbed. Kenmerkende rivierprocessen 
als meandering, sedimentatie, erosie en zichtbare 
stroming komen voor.

De Duitse en Nederlandse bevolking van het Vechtdal 
voelt zich verbonden met de Vecht. De rivier is weer 
manifest. Daarnaast is de Vecht directer beleefbaar 
door het nieuwe uiterlijk en een verbeterde toegang, 
gecombineerd met behoud van de waardevolle 
cultuurhistorische structuren. Het herstel van de 
Vecht als halfnatuurlijke rivier draagt in dit verband 
bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van het 
Vechtdal.

In 2050 stroomt de Vecht in de beleving van mensen 
weer centraal door het gebied en zijn mensen zich 
bewust van de waarde van de Vecht en het Vechtdal. 
Het Duits-Nederlandse Vechtdal, een gebied met 
uitstraling, authenticiteit, cultuur en historie, is een 
gebied met vertelkracht.”

Dit document bevat, naast een algemeen toekomstbeeld 
voor de Vecht en het Vechtdal, concrete suggesties 
en ideeën voor nationale en grensoverschrijdende 
projecten die opgepakt kunnen worden om handen en 
voeten te geven aan het toekomstbeeld. Het streven 
is om deze projecten en ideeën de komende jaren 
gemeenschappelijk en grensoverschrijdend op te 
pakken en uit te voeren. Een grote uitdaging, die de 
deelnemende projectpartners graag gezamenlijk aangaan.

Laar, 16 juni 2009.
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Waterschap Velt en Vecht - Waterschap Groot Salland - Provincie Overijssel - Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küstenschutz und Naturschutz - Betriebsstelle Meppen (Nds.) - Landkreis Grafschaft Bentheim (Nds.) - 
Kreis Steinfurt (NRW) - Kreis Borken (NRW) - Kreis Coesfeld (NRW)
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Dankwoord

De projectpartners willen op deze plaats alle betrokken partijen bedanken die hebben meegewerkt aan het totstand-
komen van dit document. Zonder de bijdragen van de Nederlandse en Duitse partners in het Vechtdal was het niet 
mogelijk geweest om deze visie op te stellen en uit te werken. 

Duitsland
Bezirksregierung Münster• 
Biologische Station Kreis Steinfurt e.V.• 
BUND Kreisgruppe Grafschaft Bentheim• 
Forstamt Emsland• 
Fremdenverkehrsverband Münsterland Touristik • 
Grünes Band e.V.
Fürst zu Bentheimsche Domänenkammer• 
Gemeinde Metelen• 
Gemeinde Ochtrup• 
Gemeinde Rosendahl• 
Gemeinde Schöppingen• 
Gemeinde Wettringen• 
GLL Behörde für Geoinformationen, • 
Landentwicklung und Liegenschaften-Amt für 
Landentwicklung Meppen
Grafschaft Bentheim Tourismus e.V.• 
Grafship e.V. • 
Heimatverein Grafschaft Bentheim e.V.• 
IHK Osnabrück-Emsland• 
Kreisbeauftragter für Fischerei c/o Stadt Neuenhaus• 
LAG “Region Grafschaft Bentheim e.V.”• 
LAG “Steinfurter Land e.V.”• 
Landeskanuverband Niedersachsen e.V.• 
Landwirtschaftlicher Kreisverband Steinfurt• 
Landwirtschaftskammer Bezirkstelle Emsland • 
Meppen - Außenstelle Neuenhaus
Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim• 
Samtgemeinde Emlichheim• 
Samtgemeinde Neuenhaus• 

Samtgemeinde Schüttorf• 
Samtgemeinde Uelsen• 
Stadt Nordhorn• 
TAV Bad Bentheim, Schüttorf, Salzbergen und • 
Emsbüren
Tierpark Nordhorn• 
Unterhaltunsverband Vechte• 
Vechteplattform• 
Vereingung des emsl. Landvolkes/ Kreisverband • 
Grafschaft Bentheim
VVV-Stadtmarketing Nordhorn e.V.• 

Nederland
Atelier Overijssel• 
Doedens en Partners• 
Gemeente Dalfsen• 
Gemeente Hardenberg• 
Gemeente Ommen• 
Gemeente Zwolle• 
Het Oversticht• 
Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)• 
Ministerie voor Landbouw, Natuur en • 
Voedselkwaliteit
Overijssels Particulier Grondbezit• 
Regionaal Bureau voor het Toerisme• 
Staatsbosbeheer• 
Stichting Dianthus• 
Stichting Natuur en Milieu Overijssel• 
Stichting Hippisch Toerisme Nederland• 
Waterschap Regge en Dinkel• 
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VISIE

Deel A
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Duits-Nederlandse workshops (Millingerwaard, Frenswegen, Zwieseborg).
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1.1 Aanleiding en doelstelling

Projectpartners
In het kader van het project “Grensoverschrijdende 
Vechtvisie” zijn de volgende acht projectpartners, te 
weten:

Waterschap Velt en Vecht
Waterschap Groot Salland

Provincie Overijssel
NLWKN (Betriebsstelle Meppen) (Nds.)
Landkreis Grafschaft Bentheim (Nds.)

Kreis Steinfurt (NRW)
Kreis Borken (NRW)

Kreis Coesfeld (NRW)

bijeengekomen om hun krachten te bundelen voor de 
herinrichting van het Nederlands-Duitse Vechtdal. De 
eerste contacten tussen de partners vonden plaats 
in 2007, hetzelfde jaar waarin een inventarisatie 
(Bestandsaufnahme) van het Vechtdal werd gemaakt. In 
april 2008 werd bij het begin van het project een Duits-
Nederlands projectbureau opgericht, dat de uitwerking 
van de grensoverschrijdende Vechtvisie heeft begeleid.

Motivatie van de partners
In Nederland hebben de Waterschappen Velt en Vecht en 
Groot Salland in 2005 het beheer en onderhoud van de 
Vecht overgenomen van Rijkswaterstaat. Bij de overname 
hebben de beide waterschappen zich ertoe verplicht de 
Nederlandse ‘Vechtvisie’ uit 1997 voor het Nederlandse 
deel van de Vecht te actualiseren. Aan Nederlandse zijde 
stimuleert en coördineert de provincie Overijssel in het 
kader van het programma ‘Ruimte voor de Vecht’* op 
actieve wijze de waarborging van de waterveiligheid, 
de economische en sociaal-economische ontwikkeling 

1 Inleiding

van het Overijsselse Vechtdal, en het realiseren van 
natuuropgaven.

Aan Duitse zijde zijn de Landkreis Grafschaft Bentheim 
(Nedersaksen) en de Kreise Steinfurt, Borken en Coesfeld 
(Noordrijn-Westfalen) geïnteresseerd in een integrale 
ruimtelijke ontwikkeling van de Vecht en het Vechtdal. 
De verantwoordelijkheid van de vijfde Duitse partner, 
het NLWKN, betreft met name de implementatie van de 
Kaderrichtlijn Water in Nedersaksen. Deze partner ziet 
de grensoverschrijdende Vechtvisie als een interessante 
mogelijkheid om de stroomgebiedaanpak van deze 
Europese richtlijn ook in de Duits-Nederlandse context 
verder te ontwikkelen.

Doelstellingen
Een belangrijke doelstelling van het onderhavige 
document is om op basis van een gemeenschappelijk 
toekomstbeeld een kader te creëren voor huidige en 
toekomstige projecten en initiatieven langs de Vecht en 
in het Vechtdal. Bovendien is in kaart gebracht welke 
prioriteiten worden gesteld, qua thematiek, ruimtelijke 
ordening en programmering. Daarnaast worden nationale 
en grensoverschrijdende projecten en projectideeën in 
kaart gebracht, die onderdeel uit kunnen maken van 
een uitvoeringsprogramma voor de korte of middellange 
termijn (2009-2013). 

Een tweede doelstelling van de Vechtvisie is het 
stimuleren en intensiveren van de Duits-Nederlandse 
samenwerking tussen de betrokken partners. De kracht 
van een grensoverschrijdende visie wordt groter naar-
mate de partners en betrokken partijen een nauwe en 
op vertrouwen gebaseerde samenwerking weten te 
realiseren. Het opbouwen en versterken van formele en 

* Het Nederlandse programma ‘Ruimte voor de Vecht’ bevindt zich op dit moment in de uitvoeringsfase en heeft als   
 speerpunten hoogwaterveiligheid, sociaal-economische ontwikkeling en het realiseren van natuuropgaven. Het project   
 ‘Grensoverschrijdende Vechtvisie’ en programma ‘Ruimte voor de Vecht’ worden in nauwe samenwerking uitgevoerd.



14 DE VECHT   een grenzeloze, halfnatuurlijke rivier

Project- en procesmanagement

Begeleidende werkgroep KlankbordgroepVechtvisie
+

Uitvoeringsstrategie

Inhoudelijke bijdragen door experts en deskundigen
(water, natuur, ruimtelijke ordening, economie, kunst, cultuur, educatie)

Projectbureau (D/NL)

Opdrachtgeversoverleg

Bestuurlijke accordering

Duits-Nederlandse stuurgroep
afstemming, consultatie met een beperkt aantal partijen (overheden, maatschappelijke organisaties)

Procesarchitectuur.
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informele netwerken over de grenzen heen is dan ook 
een belangrijk doel. 

Organisatie en projectactiviteiten
In januari 2008 werd de aanvraag voor het door de 
Europese Unie medegefinancierde project “Grens-
overschrijdende Vechtvisie” in het kader van Interreg-IVA 
ingediend bij de EUREGIO. De aanvraag werd in april 
2008 goedgekeurd. Het project liep van mei 2008 tot juni 
2009. In april 2008 is een Duits-Nederlands projectbureau 
in het leven geroepen om ondersteuning te bieden aan de 
in het opdrachtgeversoverleg verenigde projectpartners. 
Het bureau is bemand vanuit de adviesbureaus DHV 
(Nederland) en NWP (Duitsland).
In totaal 25 overheden en maatschappelijke organisaties 
uit het Vechtdal vormden een Duits-Nederlandse 
Steuerungsgruppe om mee te denken over de ont-
wikkeling en uitvoering van de Vechtvisie en dan met 
name over de ontwikkeling van grensoverschrijdende 
projecten en projectideeën. Er hebben in totaal drie, 

grote bijeenkomsten van de Duits-Nederlandse 
Steuerungsgruppe tussen juni 2008 en maart 2009 
plaatsgevonden. Deze Duits-Nederlandse bijeenkomsten 
hebben wezenlijk bijgedragen aan de totstandkoming van 
de voorliggende visie.

Voor een zo breed mogelijk draagvlak is bovendien 
in Duitsland een nationale klankbordgroep opgericht, 
waarin alle belangrijke organisaties en instellingen 
vertegenwoordigd waren. Aan Nederlandse kant is in 
dit verband nauw samengewerkt met het programma 
‘Ruimte voor de Vecht’. In de klankbordgroepen, met in 
totaal ruim 30 Nederlandse en Duitse organisaties, zijn 
ideeën, initiatieven en projecten met betrekking tot de 
ontwikkeling van het Vechtdal uitgewisseld. 

Het schema op de vorige pagina en de onderstaande 
tabel vatten de procesarchitectuur en projectfasering 
samen.

Fase 1 I Inventarisatie april - september 2007

II Grensoverschrijdende excursie oktober 2007

Fase 2 II Voorbereiding, indiening en goedkeuring Interreg-aanvraag november 2007 - april 2008

IV Eerste Workshop Duits-Nederlandse Steuerungsgruppe in de Millingerwaard 4 juni 2008

V Verdere workshops en bijeenkomsten van de Duits-Nederlandse 
Steuerungsgruppe en de klankbordgroepen

september 2008 - maart 
2009

VI Uitwerking Vechtvisie januari - mei 2009

VII Eindsymposium 16 juni 2009

Projectfasering.
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op toekomstige veranderingen in te kunnen spelen 
en de hoogwaterveiligheid in zowel de Duitse boven- 
en middenloop als de Nederlandse benedenloop te 
waarborgen.

Status en looptijd
De hier beschreven visie is een informeel Duits-
Nederlands document dat als aanvulling dient op de 
huidige Nederlandse en Duitse beleidsplannen. De visie 
vormt dan ook geen vervanging van de huidige plannen 
en richtlijnen. Bestuurlijke accordering door de Duitse 
Kreistage, de algemene besturen van de waterschappen 
of Provinciale Staten van Overijssel is mogelijk, maar ook 
zonder formele vaststelling kan de visie bijdragen aan de 
gebiedsontwikkeling van de Vecht en het Vechtdal.

Bij het integrale toekomstbeeld van de visie is uitgegaan 
van een periode tot 2050; voor het uitvoeringsprogramma 
voor de korte termijn is gekozen voor de periode 2009-
2013. De Vecht is echter een rivier die in de komende 
jaren en decennia in ontwikkeling zal zijn en het Vechtdal 
is een dynamische regio waar specifieke nationale en 
lokale kenmerken een rol spelen. Daarom kan en mag 
deze Duits-Nederlandse Vechtvisie geen statisch en rigide 
planningsinstrument zijn. Deze visie zal indien nodig 
moeten worden geactualiseerd en aangepast aan nieuwe 
mogelijkheden en randvoorwaarden. 

Functie 
De visie beoogt een gemeenschappelijk kader en handvat 
te bieden voor nationale en grensoverschrijdende ont-
wikkelingen in het Vechtdal, waarbinnen interessante en 
subsidiabele projecten en maatregelen kunnen worden 
geïnitieerd, ontwikkeld en bijgestuurd. Uitgangspunten 
vormen daarbij het toekomstbeeld zoals dit in de visie 

1.2 Afbakening, status en functie

Gebiedsafbakening
Bij de Vechtvisie staat de Vecht centraal, met name de 
hoofdtak van de rivier en het winterbed. De in Nederland 
gebruikelijke term ‘winterbed’ wordt in Duitsland niet 
gebruikt. In het Duits wordt in deze context gesproken 
over ‘Überschwemmungsgebiet’ (overstromingsgebied) 
of Auenlandschaften (uiterwaarden). Het Vechtdal is een 
niet duidelijk afgebakende geografische eenheid. De 
Vechtvisie zoals die in dit document wordt behandeld, 
heeft betrekking op het gebied van Darfeld tot Zwolle, 
inclusief een strook van vijf à tien kilometer aan weers-
zijden van de Vecht (z. Overzichtskaart Vechtdal bladzijde 
24 en 25 en bijlage 2).

Afhankelijk van het thema, kan het nodig zijn buiten 
dit gebied te kijken om zo maximale ruimte te krijgen 
voor het oplossen van problemen en het benutten van 
kansen. Vooral waar het gaat om hoogwaterveiligheid 
is het noodzakelijk om op stroomgebiedsniveau 
(Flusseinzugsgebiet) te denken en te handelen om tijdig 

Zie bijlage 2 - 
Overzichtskaart Vechtdal
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is verwoord en verbeeld, de thematische en ruimtelijke 
werkvelden, en de nationale en grensoverschrijdende 
projectideeën. De visie heeft de volgende functies:

integrale verkenning en analyserend overzicht van • 
het Duits-Nederlandse Vechtdal;
formulering van een integraal toekomstbeeld  en • 
daarvan afgeleide kerndoelen of statements 
(Kernsätze) voor 2050;
samenvatting van de thematische en ruimtelijke • 
werkvelden in Nederland en Duitsland, waarop 
grensoverschrijdende samenwerking meerwaarde 
biedt;
voorstel voor een grensoverschrijdende • 
organisatiestructuur (samenwerkingsverband);
beschrijving van concrete projecten en project-• 
ideeën, met name voor de periode 2009-2013 
(Uitvoeringsprogramma Vecht en Vechtdal).

1.3 Werkwijze fase 2

Als basis voor een gezamenlijke ontwikkeling van het 
Vechtdal is een gemeenschappelijk toekomstbeeld 
geformuleerd en zijn er kerndoelen (statements) opgesteld. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de vijf “statements” die 
ten grondslag liggen aan het in ontwikkeling zijnde 
masterplan Ruimte voor de Vecht. Hieruit zijn werkvelden 
afgeleid en concrete projecten en projectideeën voor de 
komende jaren ontwikkeld. 

In het schema op bladzijde 18 is het verband beschreven 
tussen de verschillende onderdelen van de visie en het 
uitvoeringsprogramma.

1.3.1 Visie

Uitwerking van een toekomstbeeld voor de lange 
termijn
In de afgelopen zes jaar zijn aan Nederlandse en 
Duitse zijde uitgebreide ontwikkelingsconcepten en 
-perspectieven opgesteld voor het Vechtdal en de 
aangrenzende regio’s (zie themakaart “Plangebieden”, 
bijlage 2). Dit gebeurde in de vorm van vaak zeer 
intensieve communicatie- en planprocessen. De bij-
behorende rapporten zijn opgenomen en uitgebreid 
beschreven in de in 2007 opgestelde inventarisatie van 
het Vechtdal (Zie rapport onder: www.devecht.eu en 
overzichtstabel in bijlage 1).

Bij de grensoverschrijdende Vechtvisie is getracht de 
grootste gemeenschappelijke deler van deze vaak onaf-
hankelijk van elkaar opgestelde Nederlandse en Duitse 
concepten te vinden en zo een gemeenschappelijk 
toekomstbeeld voor het Vechtdal als geheel te formuleren. 
Belangrijke pijlers voor deze synthese zijn onder andere 

Zie bijlage 2 - 
Themakaart “Plangebieden”
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Duits-Nederlands toekomstbeeld Vecht en Vechtdal (2050)

Uit te voeren projecten 
(2009 - 2013)

GrensoverschrijdendNL D

Vechtvisie 1997
Levende Vecht

Ruimte voor de Vecht
Omgevingsvisie

KRW-spoor
(zie bijlage 1)

Projectideeën Vechtdal

Longlist projecten en projectideeën
Nederland - grensoverschrijdend - Duitsland

ILEK und AEP
REK

WRRL Zielsetzungen
RROP, Regionalplan

(siehe Anlage 1)

Ruimte voor de Vecht
KRW-maatregelen

ILEK, AEP, REK
WRRL Massnahmen

Vechtvisie

Statements als criteria

Prioritaire werkvelden (2009 - 2013)

Kerndoelen (Statements) en werkvelden

Shortlist projecten en projectideeën (2009 - 2013)

Uitvoeringsprogramma Umsetzungsprogramm

Strategie

Uitwerking Vechtvisie en Uitvoeringsprogramma.
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de Nederlandse Vechtvisie uit 1997 en de integrale 
kerndoelen (Kernsätze) zoals die zijn geformuleerd in 
de vijf statements van het concept “Levende Vecht’’ (zie 
schema op bladzijde 18).

Het toekomstbeeld en de kerndoelen (statements) 
zijn in Duits-Nederlandse workshops en vergaderingen 
uitgewerkt, vervolgens met de projectpartners afge-
stemd en in de klankbordgroepen besproken en daar 
bekrachtigd.

Vanwege het sterk wisselende karakter van de Vecht 
van de bron tot de monding is het toekomstbeeld 
ruimtelijk gedifferentieerd. Van een door bomen om-
zoomde, smalle, gemakkelijk over te steken beek 
groeit de Vecht over 170 kilometer uit tot een brede, 
van dijken voorziene laaglandrivier die geschikt is voor 
scheepvaartverkeer (recreatievaart). Het formuleren van 
één gemeenschappelijk toekomstbeeld is dan ook maar 
beperkt mogelijk. Maatwerk is dus vereist en noodzakelijk 
bij de vertaling in concrete uitvoeringsplannen.

Ook culturele en taalverschillen staan zo nu en dan 
een uniforme, gemeenschappelijke visie in de weg. 
Het in Nederland veelvuldig gebruikte en ingeburgerde 
begrip ‘halfnatuurlijke Vecht’ is hier een goed voorbeeld 
van. Het begrip ‘halbnatürlich’ zou aan Duitse zijde tot 
begripsverwarring kunnen leiden met de in de Europese 
Kaderrichtlijn Water gedefinieerde ‘natuurlijke toestand’ 
(‘natürlicher Zustand’). Vandaar dat in Duitsland 
is gekozen voor de aanduiding ‘lebendige Vechte’ 
(‘levendige Vecht’).

Uitwerking van thematische en ruimtelijke 
werkvelden
Ook hier geldt dat in de afgelopen jaren veel sectorale 
onderzoeken en technische studies zijn uitgevoerd 
en beleidsplannen zijn aangepast en geactualiseerd. 
Bijvoorbeeld de plannen die zijn opgesteld in het kader 
van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn 
Water. In overleg met de verantwoordelijke overheden 
en organisaties zijn de resultaten en de inhoud van deze 
documenten in de Vechtvisie verwerkt.

Een belangrijk deel van het uitgevoerde onderzoek en 
de gepubliceerde rapporten is uitvoerig besproken in het 
kader van de eerste fase van het project “Een nieuwe 
visie op de Vecht - een inventarisatie” (03/2008). (Zie 
rapport onder: www.devecht.eu en overzichtstabel in 
bijlage 1).

Sommige belangrijke onderzoeken, bijvoorbeeld 
naar het sedimenttransport van de Vecht, zullen pas 
worden afgerond en gepubliceerd na afloop van het 
project ‘Grensoverschrijdende Vechtvisie’. Bovendien 
kunnen complexe vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van 
hoogwaterbescherming of de hydromorfologische effecten 
van verder herstel van de Vecht, op dit moment nog 
niet volledig worden beantwoord. Een bovenregionale 
afweging en de ruimtelijke toewijzing van maatregelen 
zijn als gevolg daarvan op dit moment nog niet overal 
even goed mogelijk. In de toekomst kan door Duits-
Nederlandse samenwerking de ontbrekende kennis verder 
aangevuld worden. Op basis van deze kennis kan de 
Vechtvisie verder worden uitgewerkt en geactualiseerd.
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1.3.2 Uitvoeringsprogramma

Uitwerking van concrete nationale en 
grensoverschrijdende projecten
Het projectbureau heeft vier belangrijke stappen 
genomen om te komen tot een uitvoeringsprogramma:
 
Inventariseren = verzamelen van gegevens over de 
bestaande projecten en projectideeën in het Vechtdal.

Spiegelen = wederzijds informatie uitwisselen over de 
betreffende Nederlandse en Duitse projecten.

Inspireren = inbrengen van ideeën uit andere regio’s en 
stroomgebieden.

Synthetiseren = uitwerken van interessante nationale 
en grensoverschrijdende projecten en projectideeën.

Aan het begin van het project waren er nog weinige 
concrete, grensoverschrijdende projecten en project-
ideeën. Wel was er in principe grote belangstelling, 
zowel in Nederland als in Duitsland, om op verschillende 
gebieden structureel of op projectbasis samen te 
werken. Het projectbureau heeft een initiërende rol 
op zich genomen, waarbij het zich heeft gericht op 
concrete, veelbelovende projecten en als ‘matchmaker’ is 
opgetreden tussen Nederlandse en Duitse partners (zie 
schema op bladzijde 18).

1.4 Leeswijzer

Deel A: Visie

Hoofdstuk 1: 
Inleiding

Aanleiding, doelstelling en 
totstandkoming van de Vechtvisie.

Hoofdstuk 2: 
De Vecht en het 
Vechtdal

De Vecht en het Vechtdal in heden en 
verleden.

Hoofdstuk 3: 
Opgaven

Integrale verkenning en analyserend 
overzicht van het Duits-Nederlandse 
Vechtdal

Hoofdstuk 4: 
Toekomstbeeld 
en kerndoelen 
(statements)

Formulering van een integraal 
toekomstbeeld en daarvan afgeleide 
kerndoelen of statements (Kernsätze) 
voor 2050.

Hoofdstuk 5: 
Werkvelden 
(prioritering)

Samenvatting van de thematische en 
ruimtelijke werkvelden in Nederland en 
Duitsland, waarop grensoverschrijdende 
samenwerking meerwaarde biedt.

Hoofdstuk 6: 
Toekomstige 
samenwerking

Voorstel voor een grensoverschrijdende 
organisatiestructuur 
(samenwerkingsverband).

Deel B: Uitvoeringsprogramma Vecht en Vechtdal 
2009-2013 (separaat gepubliceerd)

Beschrijving van concrete, grensoverschrijdende en 
nationale projecten en projectideeën in het Vechtdal, met 
name voor de periode 2009-2013.
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Zwolle
Dalfsen

Vilsteren

Ommen

Mariënberg

Hardenberg

Gramsbergen

Emlichheim

Uelsen

Neuenhaus

Schüttdorf

Nordhorn

Wettringen

Ochtrup

Metelen

Schöppingen

Rosendahl

(Laer - Rockeler - Mühlenbach)

Langs de Vecht liggen de volgende plaatsen (vanaf de oorsprong tot de monding).
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2.1 De Vecht - de huidige situatie 

De Vecht, in de benedenloop in Nederland ook wel 
de Overijsselse Vecht genoemd, stroomt als grens-
overschrijdende rivier van Duitsland naar Nederland. 
De Vecht is een van de rivieren die uitmondt in het 
IJsselmeer en maakt daarmee deel uit van het grotere 
stroomgebied van de Rijn. In de overzichtskaart Vechtdal 
op bladzijde 24 en 25 is informatie te vinden over het 
landgebruik en de bestuurlijk-administratieve grenzen in 
het Vechtdal.

De Vecht ontspringt in het Duitse Noordrijn-Westfalen 
waar zowel de Rockeler Mühlenbach als de Darfelder 
Vechte als oorsprong van de Vecht worden aangeduid. 
Meestal wordt aangenomen dat de Vecht ontspringt bij 
de Darfelder Vechte, waarvan de goed bereikbare bron 
in Darfeld ligt. De bovenloop van de Vecht heeft de 
eerste 20 kilometer een overwegend natuurlijk karakter. 
Aanzienlijke delen hiervan vallen binnen het Natura2000-
gebied ‘Vechte’. (zie themakaart “Natuur”, bijlage 2). 
De bovenloop van de Vecht loopt tot aan de stuw in de 
gemeente Metelen.

Bij kilometer 74,2 passeert de Vecht de grens tussen 
Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. De middenloop 
van de Vecht loopt tot de plaats waar de Dinkel in 
Nedersaksen in de Vecht uitmondt. Op dit traject monden 
in de Vecht een aantal grotere zijrivieren uit, zoals de 
Gauxbach en de Steinfurter Aa (vanaf de rechterzijde) 
en de Feldbach (vanaf de linkerzijde) in Noordrijn-
Westfalen. In de bovenloop van de Vecht heeft de 
rivier een grindachtige bodem, terwijl de bodem van de 
middenloop, waar de rivier overgaat in een laaglandrivier, 
uit zand en soms leem bestaat. Zoveel mogelijk grond is 

2 De Vecht en het Vechtdal

geschikt gemaakt voor intensieve landbouw, waardoor 
deze vorm van landgebruik tot aan de bovenkant van het 
talud (Böschungsoberkante) het landschap vormgeeft. 
De natuurlijke dalvorm die hoort bij een laaglandrivier 
is daardoor niet aanwezig. Vanaf Nedersaksen is de 
Vecht een laaglandrivier die vanwege de bescherming 
tegen hoogwater grotendeels is rechtgetrokken en 
gekanaliseerd. De benedenloop van de rivier is bedijkt. 
Bij km 107 verlaat de Vecht Nedersaksen en daarmee 
Duitsland en stroomt door de Nederlandse provincie 
Overijssel. Bij kilometer 142 mondt de Regge uit in de 
Vecht en na 167 kilometer stroomt de rivier bij de stad 
Zwolle samen met het Zwarte Water.

2.2 Het Vechtdal door de jaren heen

Rond 1842 nog bestond het landschap langs de 
Vecht voornamelijk uit heide- en moerasgebieden. De 
bossen die hier van oudsher langs de rivier groeiden, 
waren grotendeels verdwenen door de begrazing door 
schapen. Hierdoor breidde de hei zich steeds meer uit. 
Daarnaast was er in het gebied sprake van grootschalige 
akkerlanden en weilanden, die waarschijnlijk werden 
gebruikt voor het drieslagstelsel*.

De Vecht liep in deze periode door haar natuurlijke 
bedding en de oevers werden omzoomd door bomen 
en struiken, en gedeeltelijk ook door bossen. De rivier 
kon worden overgestoken via een klein aantal houten 
bruggen, ponten of enkele ondiepe doorwaadbare 
plaatsen. In de bewoonde gebieden, zoals in Nord-
horn, speelde de rivier een belangrijke rol als drink-
watervoorziening en bij het bestrijden van brand.

* Een oude landbouwmethode, waarbij braakliggende velden, winter- en zomergranen elkaar in een driejarig   
 ritme afwisselen.
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Niedersachsen

Nordrhein - Westfalen
Kreis Steinfurt

Kreis Borken

Kreis Coesfeld

Landkreis Grafschaft Bentheim

Waterschap Groot Salland

Waterschap Regge en Dinkel

Waterschap Velt en Vecht

Provincie Overijssel

Samtgemeinde Emlichheim (Nds.)
Einwohner: ca. 14.100
Bestehend aus den Gemeinden 
Emlichheim, Hoogstede, Laar und Ringe

De gemeente Hardenberg 
heeft ruim 58.000 inwoners.

Gemeente Ommen telt 
ongeveer 18.000 inwoners.De gemeente Dalfsen heeft ruim 

26.000 inwoners. 
Provinciehoofdstad Zwolle, 
met meer dan 110.000 
inwoners.

Gemeinde Rosendahl (NRW)
Einwohner: ca. 11.000
Im Ortsteil Darfeld be�ndet sich die Quelle der Darfelder Vechte.

Gemeinde Schöppingen (NRW)
Einwohner: ca. 7.800

Gemeinde Metelen (NRW)
Einwohner: ca. 4.700

Stadt Ochtrup (NRW)
Einwohner: ca. 19.500 Gemeinde Wettringen (NRW)

Einwohner: ca. 7.900

Samtgemeinde Schüttorf (Nds.)
Einwohner: ca. 15.500
Bestehend aus der Stadt Schüttorf und den Gemeinden Engden, 
Isterberg, Ohne, Quendorf, Samern und Suddendorf

Stadt Nordhorn (Nds.)
Einwohner: ca. 53.000
Verwaltungssitz des Landkreises 
Grafschaft Bentheim

Samtgemeinde Neuenhaus (Nds.)
Einwohner: ca. 13.900
Bestehend aus den Gemeinden Esche, 
Georgsdorf, Lage, Osterwald und der Stadt 
Neuenhaus

Samtgemeinde Uelsen (Nds.)
Einwohner: ca. 11.300 
Bestehend aus den  Gemeinden 
Getelo, Gölenkamp, Halle, Itterbeck, 
Uelsen, Wielen und Wilsum

 Stroomgebied/ 
Einzugsgebiet (km2) 

Lengte / 
Lau�änge 2009 (km) 

Oppervlakte winterbed / 
Fläche ÜSG (km2) 

Nordrhein-Westfalen 787 38 7 
Niedersachsen 1.053 72 36 
Nederland 2035 60 39 
Totaal / Gesamt 3875 170 82 
 

De Vecht  
Die Vechte
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Westfalen
74 % Acker und Grünland
15 % Wald
11% Versiegelt

Landgebruik in stroomgebied
Landnutzung im Einzugsgebiet

Niedersachsen
73% Landwirtschaft
15% Naturnahe Vegetation
 4% Siedlung

Nederland
67% Agrarisch landgebruik
16% Bos
17% Bebouwing
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Vechteverlauf

Winterbed Vecht
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De Vecht in de 16 eeuw. (Bron: Kaarten op tafel; een reis door de tijd met oude en nieuwe kaarten, Het Oversticht)
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Handel op de Vecht
In het algemeen kan worden gesteld dat de Vecht met 
name als gevolg van de verbinding met de internationale 
haven van Amsterdam al in de 16e eeuw een van de 
belangrijkste regionale handelsroutes vormde.
Ter versterking van deze handelsverbinding zette bisschop 
Clemens August zich in 1723 er voor in dat de Vecht 
beter toegankelijk werd voor scheepvaartverkeer door 
de aanleg van een kanaal tussen Münster en de Vecht. 
Dit zogenaamde Max-Clemens kanaal, werd gedeeltelijk 
gerealiseerd, maar nooit voltooid. In het algemeen 
speelden de kanalen in het gebied niet alleen een rol bij 
de economische ontwikkeling van het gebied, maar waren 
ook belangrijk voor de ontwatering van de moerassen. 
Deze ingrijpende veranderingen zorgden voor een 
concentratie van de bevolking in de steden en dorpen 
langs de Vecht.

Sinds de middeleeuwen heeft de Vecht als gevolg van de 
intensieve handelscontacten een belangrijke rol gespeeld 
in het grensoverschrijdende verkeer tussen Duitsland en 
Nederland. Zelfs tot in Schüttorf waren er werven voor 
de zogenaamde zompen (een soort turfschuit), en ook 
zandsteen vormde een belangrijke handelswaar. Toch 
verloor de Vecht haar functie als handelsroute, met name 
doordat de Eems toegankelijk werd gemaakt voor de 
scheepvaart (1815), de Lippe werd gekanaliseerd (1819) 
en er een douaneovereenkomst werd gesloten tussen 
Pruisen en Holland (1831), die zich richtte op de Rijn.

Regulering van de Vecht
In het kader van de ontsluiting van de Eems (Besluit van 
het Duitse Bundestag d.d. 5 mei 1950 inzake “Antrag 
auf Erschließung der Ödländereien des Emslandes“, het 
zogenaamde Emslandplan) werden in de naoorlogse 

jaren veen- en moerasgebieden gecultiveerd, kwam 
meer landbouwgrond beschikbaar en namen mede 
dankzij betere landbouwmethoden de opbrengsten toe. 
Tegelijkertijd werd begonnen met ruilverkaveling.

Onderdeel van dit pakket maatregelen was ook een totaal 
nieuwe aanpak van de waterhuishouding, onder andere 
door middel van een grootschalig ontwateringsysteem. 
In het Vechtdal bovenstrooms van Nordhorn vindt de 
ontwatering voornamelijk plaats via afwateringssloten 
(Talgräben). Deze lopen parallel aan de Vecht door 
het diepste punt van uiterwaarden en monden 
benedenstrooms van de stuwen uit. De Vecht zelf loopt 
op grotere hoogte, kunstmatig aangelegd vóór de Tweede 
Wereldoorlog. De verlegging van de rivier, inclusief de 
aanleg van stuwen, vond destijds plaats om de Vecht 
in het kader van de exploitatie van weidegrond voor 
irrigatiedoeleinden te kunnen gebruiken.

In Nedersaksen werden in totaal acht stuwen (Tinholt, 
Samern, Brandlecht, Grasdorf, Neuenhaus) en stuwen 
aangelegd ter bescherming tegen hoogwater en 
irrigatiedoeleinden. De kunstwerken werden met name in 
de jaren 1930 gebouwd. De benedenloop van de Vecht 
in Nedersaksen werd vooral in de jaren 1960 verbreed. 
Benedenstrooms van Nordhorn werd de rivier tot aan de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie Neuenhaus gekanaliseerd. 
In de periode van 1960 tot en met 1965 werd de 
Vecht tussen Neuenhaus en Laar volledig verbreed en 
gekanaliseerd. In totaal werden in de Duitse boven- en 
middenloop van de Vecht circa 50 meanders afgesneden. 
De rivier werd daardoor ruim 40 km korter.

In Nederland vond de regulering van de Vecht plaats 
door het afsnijden van 69 meanders, waardoor de rivier 
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met 30 km werd verkort (1896-1907). De regulering 
vond plaats door het dwarsprofiel te verbreden en de 
oevers te versterken door storten van puin en stenen 
beschoeiing. Het verval werd daardoor groter, zodat de 
rivier zich dieper in het landschap sleet. Om uitdroging 
en bodemerosie te voorkomen werden zeven stuwen 
aangelegd (1907-1914), waarvan er nu nog zes over zijn. 
De eerste stuwen bij De Haandrik en Ane werden rond 
1850 gebouwd om ervoor te zorgen dat de waterstand 
in de toen aangelegde scheepvaartkanalen (Overijsselse 
kanalen en de Dedemsvaart) op peil bleef.

Gaußsche Landesaufnahme (1842-1861) met een groot aantal meanders; in rood de huidige loop (in blauw de historische loop) 
van de Vecht bij Emlichheim.

Historisch stadsgezicht Nordhorn. Ansichtkaart uit de jaren ‘50.
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Zowel uit de bijeenkomsten van de Duits-Nederlandse 
Steuerungsgruppe tussen juni 2008 en maart 2009, als 
uit verschillende studies en rapporten, is gebleken dat op 
vier gebieden winst te behalen valt:

Herstel van het halfnatuurlijke karakter van de rivier.1. 
Benutten en versterken van het landschappelijke 2. 
potentieel van het Vechtdal.
Versterken van het Vechtdal als handelsmerk.3. 
Versterken van een gemeenschappelijke Vechtdal-4. 
identiteit.

3.1 De halfnatuurlijke Vecht: levensader 
van de regio

In tegenstelling tot de bovenloop, die nog altijd een 
natuurlijk karakter heeft, is de Vecht in Nederland en 
Nedersaksen, maar ook deels in Noordrijn-Westfalen, 
voor het grootste deel een gereguleerde rivier. Dit is 
het resultaat van de kanalisatie die in Nederland tussen 
1896 en 1906 en in Duitsland tot in de zestiger jaren van 
de vorige eeuw plaatsvond. De kanalisatie was nodig 
om de bevolking in die gebieden te beschermen tegen 
hoogwater en te zorgen voor een goede irrigatie en 
drainage van landbouwgronden in het Vechtdal.

Met uitzondering van het 20 kilometer lange traject 
tussen Eggerode en Metelen heeft de huidige Vecht 
daardoor veel weg van een kanaal, waardoor de 
rivier zich nauwelijks onderscheidt van de kunstmatig 
aangelegde scheepvaartkanalen die ermee in verbinding 
staan. De rivier is gekanaliseerd en gereguleerd en alleen 
het zo af en toe licht meanderende verloop verraadt dat 
het hier gaat om een van oorsprong natuurlijk water.

3 Opgaven

Sinds de regulering van de Vecht zijn de eisen die worden 
gesteld aan de ecologische, economische en recreatieve 
functies van wateren voor een deel ingrijpend gewijzigd. 
Veranderende wetgeving, zoals de Europese Kaderrichtlijn 
Water en de Habitat- en Vogelrichtlijn, vereisen nu dat er 
anders wordt gekeken naar de rivier en het omringende 
landschap.

In de huidige vorm is de Vecht niet natuurlijk te noemen. 
Zowel het ecologische ontwikkelingspotentieel als de 
klimaatverandering, die gepaard zal gaan met meer neer-
slag in de winter en drogere, warmere zomers, stellen 
nieuwe eisen aan de inrichting en vormgeving van de 
rivier. 

De Vecht stroomt door een eeuwenoud cultuurlandschap 
en zal daarom niet kunnen worden omgevormd tot een 
volledig natuurlijke rivier. Geen van de Nederlandse of 
Duitse plannen of ontwikkelingsconcepten heeft dit ook 
als ambitie of wens. Wel wordt ingezet op de herinrichting 
van de Vecht als een halfnatuurlijke rivier.

Zoals de kanalisering en regulering zich over tientallen 
jaren heeft voltrokken, zal ook de herinrichting van de 
Vecht als een halfnatuurlijke rivier een aantal generaties 
in beslag nemen. Het herstel van de Vecht is nauw 
verbonden met extensivering van de landbouw in het 
winterbed, eigendomsverhoudingen, beschikbaarheid 
van middelen, alsmede met hoogwaterveiligheid en 
desbetreffende ontwikkelingen in het stroomgebied. 
Wat de landbouw betreft is men het in alle studies en 
plannen eens: er moet rekening worden gehouden met 
de huidige vorm van landbouw, waarmee boeren in 
hun levensonderhoud voorzien. Extensivering en ander 
gebruik van de grond zal uitsluitend kunnen plaatsvinden 
in overleg. Dit vergt echter een lange adem. 
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De reguleerde Vecht.

Stadsontwikkeling aan de Vecht - impressie Vechtpark Hardenberg. (Bron: Beeldmanifest Vechtdal 2050)

Een meer natuurlijke Vecht.
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De regulering van de Vecht had in het verleden, naast 
een betere waterhuishouding, met name tot doel de 
omgeving te beschermen tegen hoogwater. Vooral 
langs de midden- en benedenloop, dat wil zeggen in 
Nedersaksen en Overijssel, blijft dit een belangrijke 
randvoorwaarde en opgave bij de herinrichting van de 
Vecht. 

De herinrichting van de Vecht als een halfnatuurlijke 
rivier is geen op zichzelf staand doel dat uitsluitend zijn 
wortels heeft in een ‘groen’ wereldbeeld. Uit onderzoek 
en beleid blijkt duidelijk dat een halfnatuurlijke Vecht 
weer als beeldmerk kan gaan fungeren voor het Vechtdal, 
waardoor de lokale en regionale economie nieuwe 
impulsen kan krijgen. 

3.2 De Vecht: een schat die gezien mag 
worden

De aantrekkingskracht van het Vechtdal ligt in zijn 
zeer gevarieerde natuur en landschap, waar zowel 
de Nederlandse als Duitse cultuur een stempel op 
heeft gedrukt. Dorpen en steden, bossen en velden, 
landgoederen en landhuizen, wind- en watermolens 
vormen samen een indrukwekkend landschapsmozaïek 
en maken het Vechtdal tot een veelzijdig en aan-
trekkelijk, door de eeuwen heen steeds verder 
ontwikkeld cultuurlandschap. 

Eén karakteristiek landschapselement van het Vechtdal 
is echter nauwelijks zichtbaar - de rivier. De Vecht, 
waarnaar een hele streek is vernoemd, is in grote delen 
nauwelijks zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk. Zoals het 
Atelier Overijssel het treffend formuleerde: ‘de rivier lijkt 
wel het best bewaarde geheim van de regio’. Steden en 

dorpen zijn, vaak historisch bepaald, in veel gevallen met 
de rug naar de Vecht gekeerd. 

De huidige Vecht verbindt weliswaar de verschillende 
landschappen en culturen die aan haar oevers liggen, 
maar is er niet beeldbepalend voor. In verschillende 
ontwikkelingsconcepten en beleidsplannen wordt ervoor 
gepleit om de Vecht weer een halfnatuurlijk, beleefbaar 
en toegankelijk karakter te geven en zo tegelijk de 
landschappelijke kwaliteit van het Vechtdal te verbeteren. 
Hier ligt dan ook een opgave: Het Vechtdal moet sterker 
worden verbonden met de Vecht: de rivier moet niet 
langer het best bewaarde geheim van de regio zijn.

3.3 Het Vechtdal als handelsmerk – een 
belangrijke economische factor

In sociaal-economisch opzicht heeft de Vechtvisie 
ondermeer tot doel om economische impulsen te creëren 
gebaseerd op het herstel van de Vecht. Uitgangspunt 
daarbij is dat wanneer de Vecht aantrekkelijker wordt, 
er voor de bevolking, dagjesmensen en toeristen 
meer recreatiemogelijkheden worden geschapen. De 
verbeterde beleefbaarheid van het Vechtdal zal gepaard 
gaan met een toename van het toeristische aanbod.

Meer algemeen kan de vraag worden gesteld in hoeverre 
een halfnatuurlijke en beleefbare Vecht voldoende 
aantrekkingskracht bezit om ervoor te zorgen dat het 
Nederlands-Duitse Vechtdal zich bovenregionaal als één 
samenhangende regio kan profileren. Wordt het Vechtdal 
een dusdanig handelsmerk dat het kan concurreren 
met andere toeristische regio’s als het Emsland, het 
Münsterland of de Nederlandse kust? Zal het handelsmerk 
Vechtdal sterk genoeg worden om ervoor te zorgen 
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Marketing in het Duitse en Nederlandse Vechtdal.

De Vecht als toeristische attractie. (Bron: Grafschaft Bentheim Tourismus e.V. en Beeldmanifest Vechtdal 2050)
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dat typische Vechtdalproducten regionaal maar ook 
bovenregionaal aftrek vinden? 

Op dit moment is er nog geen eenduidig antwoord op 
deze vragen. De huidige toeristische samenwerking in 
de vorm van het Nederlands-Duitse Vechtdalplatform 
heeft tot doel het aanbod in de toeristische regio’s 
Overijssels Vechtdal, Grafschaft Bentheim en Münsterland 
aan elkaar te koppelen en op elkaar af te stemmen. Er 
wordt echter niet in eerste instantie gestreefd naar een 
gemeenschappelijke, bovenregionale profilering van 
het Vechtdal. Ook de verkoop van typische agrarische 
streekproducten is vooralsnog vooral gericht op de eigen 
regio’s. Het is echter wel belangrijk dat er gezamenlijke 
inspanningen worden geleverd om het handelsmerk 
Vechtdal te versterken en te gebruiken.

3.4 Eén ‘Vechtdal-identiteit’: uitgangspunt 
voor toekomstgericht handelen

Eeuwenlang was de Vecht een belangrijke verkeersader 
in het Vechtdal en had ook als zodanig een plek onder 
de bevolking in het dal. Tegenwoordig identificeert 
de bevolking zich echter weinig met de Vecht en het 
Vechtdal. De Vecht is steeds meer op de achtergrond 
geraakt. De rivier is niet meer zo toegankelijk, heeft haar 
aantrekkelijkheid verloren.

De bestuurlijke grenzen die door het Vechtdal lopen - de 
Duits-Nederlandse grens en een Duitse deelstaatgrens 
- zijn bepalender voor de identiteit van de bevolking 
dan de geografische verbondenheid van de bewoners 
met het Vechtdal. In verschillende rapporten komt dan 
ook naar voren dat er een duidelijke driedeling bestaat 
in het Vechtdal als het gaat om regionale identiteit en 

dat de provincie Overijssel, en de Duitse Bundesländer 
Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen in dit opzicht 
bepalend zijn.

De betekenis van de Vecht als identiteitsdrager is langs 
de boven-, midden- en benedenloop van de rivier even-
redig aan de omvang van de rivier. Bij de bovenloop in 
Noordrijn-Westfalen is de Vecht nog een onopvallende 
beek, een van de vele bronbeken, waardoor zij daar 
van ondergeschikte betekenis is. Bij de middenloop in 
Nedersaksen is de Vecht van grotere betekenis: de naam 
van de rivier is daar onder andere terug te vinden in de 
naam van agrarische ontwikkelingsplannen, zoals de 
ILEK’s en AEP’s in de Grafschaft Bentheim. Maar ook 
daar wordt de rivier nog overschaduwd door grotere 
rivieren als de Eems. In Nederland is de Vecht, na de 
Rijn, Maas, Schelde en Eems, de grootste onder de kleine 
rivieren - naar Nederlandse verhoudingen een belangrijke 
laaglandrivier. 

Vandaar dat Nederlanders zich sterker verbonden voelen 
met het Vechtdal als regio dan de Duitsers, die zich bij-
voorbeeld eerder verbonden voelen met de Grafschaft 
Bentheim. Maar ook in Nederland is het Vechtdal toch 
vooral een toeristisch handelsmerk en minder een 
symbool van een diep gewortelde verbondenheid.

Uit studies en gesprekken met de partners in het gebied 
komt steeds weer naar voren dat het belangrijk is dat 
de identiteit van het Vechtdal wordt versterkt. Door 
de herinrichting van de Vecht als een halfnatuurlijke, 
beleefbare rivier wordt de rivier weer het beeldmerk van 
de regio. De bevolking van het Vechtdal zal zich dan meer 
met het Duits-Nederlandse Vechtdal als geheel kunnen 
gaan identificeren, en het dal wordt aantrekkelijker 
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voor toeristen. De opgave is om de Vecht weer tot een 
verbindend landschapselement tussen beide landen 
te maken en voor de nieuwe generaties in Nederland 
en Duitsland tot een symbool van een gezamenlijke 
thuisregio.
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4 Toekomstbeeld en kerndoelen    
 (statements)
De grensoverschrijdende samenwerking in het Vechtdal 
kent een lange traditie. In de afgelopen decennia is er op 
veel verschillende gebieden veel gebeurd, bijvoorbeeld 
op het gebied van waterbeheer, toerisme en cultuur. 
Toch waren de maatregelen vaak beperkt tot een 
bepaald gebied en hield de samenwerking op zodra het 
betreffende project of programma was beëindigd. En: 
vele interessante en inspirerende projecten die in het ene 
land of de ene regio werden uitgevoerd, bleven geheel 
onbekend bij de buren.

De grensoverschrijdende Vechtvisie zet deze lange traditie 
van grensoverschrijdende samenwerking voort en tracht 
recht te doen aan de in beide landen gevoelde behoefte 
om een gemeenschappelijk en integraal toekomstbeeld 
te ontwikkelen voor de Vecht en het Vechtdal. Het herstel 
van de Vecht als halfnatuurlijke rivier en de ontwikkeling 
van het Vechtdal staan hierbij centraal. Om iets gezamen-
lijks tot stand te brengen, te zorgen voor nieuwe 
impulsen en de dynamiek te handhaven, is het belangrijk 
dat er een gemeenschappelijk toekomstbeeld voor het 
Vechtdal wordt geformuleerd zodat daarmee duidelijk 
is langs welke weg de ontwikkeling gezamenlijk wordt 
ingezet.

De insteek om gedurende tientallen jaren grensover-
schrijdend te werken aan de ontwikkeling en profilering 
van een hele regio, zoals het Vechtdal, is uniek. De 
Vechtvisie geeft het startschot voor een meerjarige, 
programmatische samenwerking om de Vecht en het 
Vechtdal verder te ontwikkelen - samen waar mogelijk, 
ieder voor zich waar nodig. 

4.1 Visies en streefbeelden

In Nederland en Duitsland wordt er verschillend omge-
gaan met toekomstbeelden en het formuleren van visies 
en doelstellingen voor de lange termijn. In Nederland is 
het bij gebiedsontwikkeling gebruikelijk om een ‘visie’ 
te formuleren, dat wil zeggen dat tekstueel en visueel 
op aansprekende, soms vrij gedetailleerde wijze wordt 
aangegeven hoe het gebied er in de toekomst uit moet 
komen te zien. Een dergelijk toekomstbeeld is nog niet 
bindend en er worden ook geen concrete maatregelen 
in beschreven: het dient ter inspiratie en om de 
ontwikkelingen te richten. Het omvat nog geen concrete 
plannen of uit te voeren maatregelen. 

In Duitsland is deze werkwijze minder gebruikelijk. 
Bij de instrumenten die worden gehanteerd voor de 
ruimtelijke planning (d.w.z. op regionaal niveau de 
Raumordnungsprogramme en Gebietsentwicklungspläne 
en op gemeentelijk niveau de Flächennutzungspläne) 
wordt het ruimtebeslag na uitgebreide overlegprocedures 
vastgelegd, en dit is dan voor dit bestuursniveau tot op 
bepaalde hoogte bindend. Er blijft weinig ruimte over 
voor visies.

Bij informele sectorale planning, zoals in Nedersaksen 
in de Landschaftsrahmenpläne en Landschaftspläne, 
waarin de doelstellingen op het gebied van natuurbeheer 
voor de deelstaat zijn vastgelegd, wordt wel degelijk 
uitgebreid gediscussieerd over streefbeelden. Daarbij 
wordt een ideaal beeld van het landschap geschetst, op 
basis waarvan een SWOT-analyse wordt gemaakt, die het 
uitgangspunt vormt voor concrete maatregelen. Omdat 
het echter om een specifiek streefbeeld op het gebied van 
natuurbeheer gaat, en vanwege het uitsluitend informele 
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* Het begrip ‘Visionen’ (visioenen) heeft in het Duits een minder positieve connotatie gekregen sinds oud-   
 Bondskanselier Helmut Schmidt dit als ironiserende uitdrukking gebruikte.
* Opdrachtgeversoverleg Grensoverschrijdende Vechtvisie 26 februari 2009: Besluit 1.2  t.a.v. Toekomstbeeld en   
 Statements.

karakter van deze plannen, heeft het opstellen van deze 
streefbeelden vaak geen erg breed maatschappelijk 
draagvlak. 

De verschillen in procedures en benaderingen tussen 
de landen blijkt zowel uit de gebruikte begrippen als uit 
het taalgebruik. In het Nederlands wordt gesproken van 
‘visie’, terwijl de Duitsers eerder kiezen voor begrippen 
als ‘Entwicklungstrategie’ (ontwikkelingsstrategie) of 
‘Entwicklungskonzept’ (ontwikkelingsconcept).* Terwijl in 
het Nederlands de lezer direct wordt aangesproken met: 
“Maak de Vecht en het Vechtdal manifest!”, wordt in het 
Duits gekozen voor een algemenere formulering als “Die 
Vechte und das Vechtetal wieder ins Bewusstsein rücken”.

Ondanks de culturele en taalverschillen hebben de 
projectpartners de duidelijke intentie uitgesproken om 
één gemeenschappelijke Vechtvisie te formuleren. 
Deze moet zowel de gemeenschappelijke elementen 
benadrukken als ruimte bieden voor de lokale en 
regionale eigenheden. In de hieronder weergegeven 
doelstellingen wordt getracht een middenweg te vinden 
tussen de Duitse en Nederlandse aanpak en visie. De 
geschetste doelstellingen hebben een dynamisch karakter. 
Deze Vechtvisie is er vooral op gericht de huidige ideeën 
en opvattingen in kaart te brengen.

4.2 Integraal toekomstbeeld en 
statements Vecht en Vechtdal 2050

In de afgelopen jaren is in het Nederlandse en Duitse 
deel van het Vechtdal een veelvoud aan integrale en 
sectorale doelstellingen, ontwikkelingsperspectiven en 
visies opgesteld. Geïnspireerd door de inhoud van deze 
onafhankelijk van elkaar opgestelde concepten is een 

gemeenschappelijk, Duits-Nederlands toekomstbeeld 
geformuleerd. Dit toekomstbeeld wordt door alle 
acht projectpartners onderschreven*. 

“Hoogwaterveiligheid en afwatering (Vorflutfunktion) 
moeten gewaarborgd blijven, maar waar mogelijk, 
verandert de Vecht weer in een levende, halfnatuurlijke 
rivier. Deze halfnatuurlijke laaglandrivier krijgt 
daar waar mogelijk de kans vrij te stromen in 
het winterbed. Kenmerkende rivierprocessen als 
meandering, sedimentatie, erosie en zichtbare 
stroming komen voor.

De Duitse en Nederlandse bevolking van het Vechtdal 
voelt zich verbonden met de Vecht. De rivier is weer 
manifest. Daarnaast is de Vecht directer beleefbaar 
door het nieuwe uiterlijk en een verbeterde toegang, 
gecombineerd met behoud van de waardevolle 
cultuurhistorische structuren. Het herstel van de 
Vecht als halfnatuurlijke rivier draagt in dit verband 
bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van het 
Vechtdal.

In 2050 stroomt de Vecht in de beleving van mensen 
weer centraal door het gebied en zijn mensen zich 
bewust van de waarde van de Vecht en het Vechtdal. 
Het Duits-Nederlandse Vechtdal, een gebied met 
uitstraling, authenticiteit, cultuur en historie, is een 
gebied met vertelkracht.”
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Ga voor de volle winst van de levende rivier. 

Wat kenmerkt de halfnatuurlijke Vecht?• 
Hoe ziet een halfnatuurlijke Vecht er uit?• 
Wat betekent een halfnatuurlijke Vecht voor de mens?• 
Zal de Vecht in de toekomst bevaarbaar blijven?• 
Wat betekent een halfnatuurlijke Vecht voor de natuur?• 
Blijft de hoogwaterveiligheid gegarandeerd?• 

Maak en behoud het winterbed als 
grote open ruimte voor landbouw, 
natuur, recreatie en landschap. 

Wat kenmerkt het toekomstige • 
winterbed?
Hoe ziet het toekomstige winterbed • 
eruit?
Welke rol speelt de landbouw?• 
Welke kansen zijn er voor de • 
landbouw?
Welke kansen zijn er voor de natuur?• 
Welke kansen zijn er voor het • 

toerisme?

Maak de rivier de voorkant van het 
Vechtdal. 

Wat kenmerkt de rivier als voorkant • 
van het Vechtdal?
Hoe ziet de bebouwing langs de Vecht • 
eruit?
Vormt de Vecht weer een verbindende • 
schakel tussen de dorpen en steden 
in het gebied?

Stimuleer en organiseer de 
bezoekersstromen. 

Hoe kan het toeristische • 
handelsmerk ‘Duits-
Nederlands Vechtdal’ worden 
versterkt?
Werkt de halfnatuurlijke • 
Vecht versterkend op de 
aantrekkingskracht van de 
regio?
Waar dienen • 
bezoekersstromen te worden 
gestuurd?

Maak de Vecht en het Vechtdal manifest. 

Hoe kan de verbondenheid met het Vechtdal worden • 
versterkt?
Het Vechtdal - een gezamenlijke thuisregio?• 

1

2
3

5

4 TOEKOMSTBEELD
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Het algemene toekomstbeeld is aan de hand van vijf 
kerndoelen, oftewel statements, verder uitgewerkt. 
Deze statements zijn voor het eerst geformuleerd in het 
Nederlandse programma ‘Ruimte voor de Vecht’ en zijn 
daar ook richtinggevend. Om voor de Nederlandse lezer 
de herkenbaarheid te vergroten wordt in het vervolg 
alleen nog het begrip ‘statements’, in het Duits Kernsätze 
gebruikt. De volgende vijf statements staan in nauwe 
samenhang en versterken elkaar. De statements vormen 
de inhoudelijke basis voor de langetermijn visie op de 
ontwikkeling van de Vecht en het Duits-Nederlandse 
Vechtdal, en worden door alle projectpartners 
onderschreven.

Statement 1: Ga voor de volle winst van de levende 
rivier.

Statement 2: Maak en behoud het winterbed als grote 
open ruimte voor landbouw, natuur, recreatie en 
landschap.

Statement 3: Maak de rivier de voorkant van het 
Vechtdal.

Statement 4: Stimuleer en organiseer de 
bezoekersstromen.

Statement 5: Maak de Vecht en het Vechtdal manifest.

Het toekomstbeeld en de statements vormen niet 
alleen de basis voor een overkoepelend programmama-
nagement, maar bieden ook handvaten om richting te 
geven aan ontwikkelingsprocessen (inspiratie, stimulering 
en controle). Voor overheden wordt het zo makkelijker 
om belangrijke maatregelen en projecten op te zetten en 

uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van rivierherstel 
en natuurontwikkeling (top-down). Tegelijkertijd kunnen 
lokale initiatieven en plannen die in het toekomstbeeld 
passen, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme of land-
bouw, worden gestimuleerd en gesubsidieerd (bottom-
up). 

4.3 De statements bevraagd

In dit hoofdstuk worden de statements aan de hand 
van vragen nader toegelicht. Op deze manier kunnen 
de gemeenschappelijke kerndoelen geconcretiseerd en 
prioritaire werkvelden afgeleid en benoemd worden.

De antwoorden op de volgende vragen zijn belangrijk, 
maar ook de vragen zelf zijn van groot belang. Het gaat 
om essentiële vragen die de Duitse en Nederlandse 
partners ertoe prikkelen om met elkaar in gesprek te 
gaan en te blijven. 

De toelichting op elk statement wordt afgesloten met een 
korte opsomming van de belangrijkste desbetreffende 
werkvelden voor de komende jaren. In hoofdstuk 5 
worden alle werkvelden in een tabel samengevat.

De grafiek op de vorige bladzijde geeft een overzicht van 
de gestelde vragen. 
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Hoogwater 1 november 1988 
Boerderij de Arendshorst in het winterbed van de 
Vecht 

4.3.1 Statement 1: Ga voor de volle winst 
van de levende rivier.

De acht projectpartners hebben aan dit statement als 
volgt invulling gegeven:

“Daar waar mogelijk heeft de Vecht weer het karakter 
van een levende, halfnatuurlijke rivier gekregen. 
Deze levende, halfnatuurlijke laaglandrivier krijgt 
op geëigende plekken de kans om vrij te stromen 
in het winterbed. Kenmerkende rivierprocessen 
zoals meandering, sedimentatie, erosie en zichtbare 
stroming komen voor.

De halfnatuurlijke Vecht is tegelijkertijd een veilige 
rivier. Vooral in de benedenloop moet de Vecht 
weer meer ruimte krijgen, zodat de bewoners in het 
Vechtdal beschermd blijven tegen overstromingen. 
Ook dit biedt kansen om de meer natuurlijke loop van 
de rivier terug te brengen en natuur te ontwikkelen.
De volle winst van de levende rivier vraagt om de 
Vecht - over de grenzen heen - te beschouwen als een 
samenhangend geheel.”

Hoogwater - boerderij De Arendshorst in het winterbed van 
de Vecht. (Bron: Levende Vecht, Atelier Overijssel)

Rivierlandschap. (Bron: Waterschap Velt en Vecht)

Steiloever Uilenkamp.
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Wat kenmerkt de halfnatuurlijke Vecht?
Door de halfnatuurlijke rivier, die op bepaalde plaatsen 
weer vrij kan meanderen, ontstaat een afwisselend en 
aantrekkelijk landschap. Daar waar het kan krijgt de 
Vecht meer dynamiek en bewegingsvrijheid terug en 
wordt de rivierloop weer gevormd door natuurlijke erosie- 
en sedimentatieprocessen. De maatregelen die worden 
genomen om de natuurlijke rivierdynamiek te herstellen, 
leiden tot een veelzijdiger en afwisselend beeld van de 
Vecht. 

De plannen voor de Vecht als halfnatuurlijke rivier 
zijn niet nieuw. In verschillende studies en rapporten 
zijn de afgelopen decennia streefbeelden ontwikkeld 
en voorstellen gedaan voor maatregelen. Tevens is 
onderzocht hoe de boven- en middenloop in Duitsland en 
de benedenloop in Nederland hersteld kunnen worden 
(Konzept zur naturnahen Entwicklung der Vechte, 
Gewässerentwicklungsplan Vechte, Ecologische leidraad 
Overijsselsche Vecht). Op verschillende plaatsen is in 
de afgelopen tien jaar op kleine schaal al behoedzaam 
gewerkt aan het aanpassen van de Vecht.

In het Duitse én het Nederlandse deel van het Vechtdal 
heeft de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) 
een katalyserend effect gehad om met een nieuwe blik 
te kijken naar het (gedeeltelijke) herstel van de Vecht als 
halfnatuurlijke rivier. In het kader van het KRW-beleid 
zijn integrale maatregelenpakketen samengesteld, die 
gericht zijn op de afzonderlijke trajecten van de rivier. 
Die maatregelenpakketten werden vastgelegd in de 
stroomgebiedsbeheersplannen en zijn in eerste instantie 
tot 2015, en vervolgens tot 2027 bepalend voor de 
herinrichting van de Vecht als een halfnatuurlijke rivier. 
(zie themakaart “Water”, bijlage 2)

Hoe ziet een halfnatuurlijke Vecht er uit?
Eén ding is duidelijk: de Vecht zal letterlijk weer groeien. 
Doordat enerzijds de oude riviertakken weer verbinding 
krijgen met de rivier en anderzijds nieuwe meanders 
worden gecreëerd, zal de totale lengte van de rivier 
toenemen. Het is goed mogelijk dat de totale lengte 
van de Vecht, die momenteel 170 kilometer bedraagt, 
uiteindelijk uitkomt op 200 kilometer.

Zeker is ook dat op bepaalde gedeelten (met name in 
de benedenloop in Nederland) zandbanken, steile en 
flauwe oevers verschijnen en levende rivierduinen kunnen 
ontstaan op de hogere delen in het winterbed.

Op die plaatsen waar de rivier de ruimte heeft zal, vooral 
bij hoogwater, de loop veranderen. Hierbij gaat het echter 
om rivierprocessen die veel tijd in beslag nemen. Voordat 
er sprake is van typische Vechtmeanders die de rivier zelf 
heeft gemaakt, zijn we afhankelijk van het riviertraject 
decennia of zelfs eeuwen verder. Daarom is op sommige 
plekken ook menselijk ingrijpen gewenst om ervoor te 

Zie bijlage 2 - 
Themakaart “Water”
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Doelstellingen
Tussen januari en mei 2009 is voor het Nederlandse Vechtdal een herstelonderzoek uitgevoerd door toonaangevende 
wetenschappers op het gebied van rivierherstel. Vragen die centraal stonden, waren: Kan de Vecht worden 
omgevormd en ingericht tot een veilige en halfnatuurlijke laaglandrivier? Met behulp van welke stappen zouden we 
daar dan moeten komen? En hoe rijgen we die stappen aan elkaar?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een zogenaamd herstelonderzoek uitgevoerd in combinatie met een 
gelijktijdig lopend onderzoek naar hoogwaterveiligheid (veiligheidsonderzoek).
Het beeld van een toekomstige veilige en halfnatuurlijke Vecht is opgebouwd uit vijf principes;

De loop en mate van kronkeligheid;• 
De stroomsnelheid;• 
Het zomerpeil;• 
Natuurwaarden in het stroomdal;• 
De veiligheid (het hoogwaterpeil). • 

De voorlopige conclusies
De eerste en misschien wel belangrijkste conclusie van het gecombineerde herstel- en veiligheidsonderzoek is dat een 
halfnatuurlijke veilige laaglandrivier in het Nederlandse Vechtdal realiseerbaar is. De halfnatuurlijke rivier kan bijdragen 
aan de veiligheid, mits de inrichting van het winterbed passend is bij de rivier. 
De tweede en misschien wel meest verrassende conclusie van het onderzoek is dat de halfnatuurlijke laaglandrivier 
als rivierkundig systeem minder erosie en afkalving zal geven dan tot nu toe werd gedacht. Tot slot mogen we 
concluderen dat we met het graven van nieuwe meanders en halfnatuurlijk stuwbeheer bij de verschillende stuwen 
principes in handen hebben om stapsgewijs de rivier te transformeren richting de gewenste halfnatuurlijke laagland 
rivier. 

De stappen
Hieronder volgen de mogelijke stappen om de halfnatuurlijke laaglandrivier in het Nederlandse Vechtdal te kunnen 
realiseren:

Locatiegewijs wordt de loop (de meandering) van de rivier aangepast aan het streefbeeld. 1. 
Per stuwvak kan het peil van de rivier aangepast worden richting volgens het concept ‘halfnatuurlijk peilbeheer’. 2. 
Dit betekent ondermeer dat het peil een meer natuurlijk patroon zal volgen, met in de winter een hoger peil dan 
in de zomer. 
Eventueel kan, indien het landgebruik in de toekomst dit toelaat het halfnatuurlijk peilbeheer worden omgezet in 3. 
het volledig verwijderen van een stuw. De stuwen Haandrik en Vechterweerd zullen waarschijnlijk blijven bestaan. 

Intermezzo: Herstelonderzoek Nederlands Vechtdal
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* Alterrra: Herstelonderzoek Vecht, 2009.

zorgen dat het rivierherstel en de revitalisering van het 
landschap versneld worden.

Op dit moment is nog niet precies vastgesteld op 
welke plaatsen herstelmaatregelen zullen worden 
uitgevoerd. Er zijn nog verschillende onderzoeken 
gaande om de effecten van herstelmaatregelen op de 
hoogwaterveiligheid en het sedimenttransport vast te 
stellen. Hier dient met name het in Nederland lopende 
Herstelonderzoek van de waterschappen en de provincie 
Overijssel te worden genoemd*. Dergelijk onderzoek is 
onder andere noodzakelijk om meer kennis te vergaren 
over eventuele maatregelen die kunnen worden 
genomen en over de gevolgen die deze zullen hebben, 
bijvoorbeeld voor beheer en onderhoud. Een van de 
belangrijke vragen die beantwoord moet worden, is hoe 
de (herstelde) halfnatuurlijke laaglandrivier past binnen 
de kaders van de waterveiligheid.

Menselijke ingrepen en de dynamiek van de Vecht 
zelf zullen bepalen hoe de Vecht er uiteindelijk uit zal 
zien. Enkele voorbeelden van succesvolle grootschalige 
herstelprojecten zijn het herstel van de Hase, de Lippe en 
de Regge. Dit zijn echter slechts voorbeelden. De Vecht 
zal haar eigen unieke karakter ontwikkelen.

Wat betekent een halfnatuurlijke Vecht voor de 
mens?
De Vecht is nadrukkelijk ook een rivier voor de mensen. 
Een halfnatuurlijke Vecht is aantrekkelijker en boeiender 
dan de rivier zoals die er nu uitziet. De plaatselijke 
bevolking en toeristen kunnen zowel vanaf de oever 
als op het water genieten van de rivier. Daar waar de 
rivier de steden en dorpen raakt, ontstaat ruimte voor 
recreatie aan het water. Verder weg van de steden liggen 

de rustigere natuurgebieden waar natuurbeleving en 
wandelen buiten de gebaande paden voorop staan. 

Wanneer de Vecht een halfnatuurlijke rivier wordt, biedt 
dit kansen voor nieuwe vormen van toerisme, waarbij 
natuurbeleving centraal staat. In Nederland zal de Vecht 
de enige grote, halfnatuurlijke laaglandrivier zijn. Dit 
zal de aantrekkingskracht van het Nederlandse Vechtdal 
verhogen.

Zal de Vecht in de toekomst bevaarbaar blijven?
Jazeker, en wel voor verschillende vormen van 
recreatievaart. De huidige gemotoriseerde recreatievaart, 
zoals nabij Nordhorn of benedenstrooms van Ommen 
(kajuitboten met een diepgang van maximaal 1 meter), 
blijft mogelijk. De bevaarbaarheid zal een van de 
randvoorwaarden zijn bij de planning en uitvoering van 
herstelmaatregelen op deze riviertrajecten. Op andere 
trajecten geldt dat een halfnatuurlijke Vecht ook een 
ondiepere Vecht is. Dit biedt kansen voor bevaarbaarheid, 
passend bij een halfnatuurlijke rivier, bijvoorbeeld met 
zompen (platbodems), fluisterboten, kano’s en waar 
mogelijk vlotten. 

Wat betekent een halfnatuurlijke Vecht voor de 
natuur?
Een halfnatuurlijke Vecht biedt verbeterde leefomstandig-
heden voor flora en fauna. Vanaf de monding tot de bron 
zal een vrijwel ongestoorde passage van vissen en andere 
dieren mogelijk zijn. De halfnatuurlijke rivier is met zijn 
uiterwaarden en zijrivieren opgenomen in bestaande en 
toekomstige beschermde gebieden, in het kader waarvan 
de Nederlandse en Duitse natuurgebieden langs de Vecht 
met elkaar verbonden worden. De aanpassing van de 
bestaande stuwen en kunstwerken zal op elkaar worden 
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Zomp ‘Fute’ op de Berkel. (Bron: Stichting Berkelzomp) 

Meander bij Vilsteren. (Bron: HKV)

Kievitsbloem. (Bron: Waterschap Velt en Vecht) 
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afgestemd, zodat specifieke vissoorten ongestoord 
kunnen passeren.

Een aantal oude meanders zal weer worden verbonden 
met de hoofdrivier. Vooral in de benedenloop zijn langs 
de dynamische rivier steile zandoevers te vinden, die 
geschikt zijn voor soorten als de oeverzwaluw en ijsvogel. 
In oude meanders, die niet aangekoppeld worden aan 
de hoofdstroom, blijven karakteristieke, waardevolle 
ecosystemen zich ontwikkelen. De soortendiversiteit in 
het winterbed zal dankzij extra bufferstroken, extensief 
beheer en ecologische verbindingszones toenemen. 
Behoudens enkele uitzonderingen is het echter moeilijk 
te voorspellen of en welke specifieke flora en fauna zullen 
terugkeren in de Vecht zelf en in het winterbed.

Blijft de hoogwaterveiligheid gegarandeerd?
Ja. Mede met het oog op de klimaatverandering is 
de bescherming tegen hoogwater de belangrijkste 
randvoorwaarde bij de ontwikkeling van het gebied. De 
Vecht krijgt dus weer zijn beweeglijkheid en dynamiek 
terug zonder dat wordt ingeboet op de bescherming 
tegen hoogwater. Dijken en waterkeringen blijven dan 
ook nodig. Bij de steden, bruggen en stuwen blijft de 
rivier gefixeerd om schade te voorkomen.

Hoogwaterrisico’s spelen met name een rol in de 
benedenloop van de Vecht. Vanwege verwachte maximale 
debieten (maatgevende afvoer) van meer dan 550 
kubieke meter per seconde zullen in de Nederlandse 
benedenloop in het kader van het programma ‘Ruimte 
voor de Vecht’ extra maatregelen worden genomen 
om het gebied te beschermen tegen hoogwater, zoals 
het afgraven van het winterbed, dijkverhoging en 
eventuele dijkteruglegging. Daar waar mogelijk zullen 

hoogwaterbeschermingsmaatregelen hand in hand gaan 
met herstelmaatregelen. 

Wat zijn de bijbehorende werkvelden?

Het gaat om de volgende werkvelden, die gelden 
voor de gehele lengte van de Vecht:

Herstel van een levende, halfnatuurlijke Vecht• 
Hoogwaterveiligheid garanderen• 
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Op dit moment, anno 2009, is de waterveiligheid in het Vechtdal conform de normen. De primaire keringen op het 
gedeelte Zwarte Water tot aan Dalfsen zijn getoetst op basis van de nu geldende randvoorwaarden 2001 en zijn als 
voldoende gekwalificeerd. Om deze bestaande veiligheid te behouden worden iedere vijf jaar nieuwe randvoorwaarden 
voor veiligheid vastgesteld. Ook in 2007 zijn nieuwe randvoorwaarden voor de Vecht vastgesteld met o.a. een hogere 
maatgevende afvoer. 

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van het streven naar een halfnatuurlijke Vecht op de toekomstige waterstanden 
in de Vecht in combinatie met de nieuwe hydraulische randvoorwaarden is half 2008 onder leiding van het waterschap 
Groot Salland het zogenaamde Hoogwateronderzoek gestart. In dit onderzoek wordt gekeken naar de toekomstige 
ontwikkelingen van het waterpeil in de Vecht en het effect van verschillende maatregelen om het Maatgevende 
Hoogwater te verlagen. 

Hierbij valt te denken aan het verruimen van de rivier, het afgraven van het winterbed, het oplossen van hydraulische 
knelpunten bij bruggen en stuwen, het eventueel verplaatsen van dijken. Behalve met de genoemde verhoging van 
de maatgevende afvoer is daarbij ook gekeken naar de effecten van de klimaatverandering en de effecten van de 
maatregelen in het stroomgebied van de Vecht om water langer vast te houden.
Pas als de formele toetsing van de primaire keringen in 2011 is afgerond kan in overleg met het Rijk (de financier) een 
keuze gemaakt in het type maatregelen. Dat kan door rivierverruimende maatregelen en als het niet anders kan het 
versterken en verhogen van dijken. De keuze voor maatregelen is afhankelijk van de financiering, maar ook van de 
ambities en voorkeuren van de betrokken organisaties.

Intermezzo: Hoogwateronderzoek Nederlands Vechtdal
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4.3.2 Statement 2: Maak en behoud het 
winterbed als grote open ruimte voor 
landbouw, natuur, recreatie en landschap.

De acht projectpartners hebben aan dit statement als 
volgt invulling gegeven:

“Het winterbed is een open landschap en biedt kansen 
voor landbouw, natuur én voor toerisme en recreatie. 
We zoeken naar mogelijkheden om deze functies te 
verbinden. Op weg naar dit doel, kunnen afhankelijk 
van regionale bijzonderheden en planprocessen 
verschillende wegen worden bewandeld: van het 
streven om grotere gebieden als geheel te bekijken tot 
individuele oplossingen op perceelsniveau. Dat vergt 
innovatieve technieken en een goede inpassing van 
landbouw en natuur, zonder daarbij de verschillende 
belangen uit het oog te verliezen.”

Producten uit het Vechtdal. (Bron: Kreis Borken)

Wandelaars aan de Vecht.

Brandrode runderen aan de Vecht bij de Vechtdalhoeve. 
(Bron: Vechtdal Marketing)
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Wat kenmerkt het toekomstige winterbed? 
De Vecht en het winterbed langs de Vecht vormen niet 
langer het best bewaarde geheim van het Vechtdal. Het 
winterbed springt in het oog als belangrijke open ruimte. 
Door deze openheid ontstaat een afwisselend landschap, 
neemt de toegankelijkheid toe, en kunnen de mensen 
de rivier weer beleven en zich ermee verbonden voelen. 
Dit landschap zal meer verschillende landschapsvormen 
omvatten, die het Vechtdal extra boeiend maken: 
velden, weilanden, bossen, steden, landgoederen en 
natuurgebieden. Samen vormen zij een rijk en bont 
landschapsmozaïek.

Het winterbed wordt nu voornamelijk gebruikt voor land-
bouw. De duurzame natuurontwikkeling waar op termijn 
naar wordt gestreefd, en een extensivering van de land-
bouw in het winterbed zullen het landschap verrijken. De 
ontwikkeling van ooibossen wordt toegelaten waar dit 
niet in strijd is met de hoogwaterveiligheid. In Neder-
land passen deze ideeën goed in het concept van de 
ecologische hoofdstructuur. Op dit moment bevinden zich 
daar al grootschalige natuurgebieden in het winterbed 
van de Vecht, en in de toekomst zullen er met de ver-
snelde realisatie van de EHS nieuwe gebieden bij komen.

Hoe ziet het toekomstige winterbed van de Vecht 
eruit?
Het Duits-Nederlandse winterbed van de Vecht omvat 
ruim 8.000 hectare. Door deze omvang is het niet 
mogelijk om een omvattende inrichtingsvisie voor de 
lange termijn te schetsen. Hoe het winterbed vorm krijgt, 
zal per locatie verschillen. Daarbij zullen de verschillende 
belangen - water, natuurbeheer, landbouw en toerisme 
- tegen elkaar moeten worden afgewogen dan wel 
ruimtelijk met elkaar worden verweven. Dit zal tot een 

gedifferentieerd grondgebruik leiden. Natuurgebieden 
wisselen met ecologisch hoogwaardig cultuurlandschap 
af. Ook zullen er bepaalde gebieden zijn waar de 
huidige vorm van landbouw (afgezien van bufferstroken 
(Gewässerrandstreifen und Saumgehölze) langs de Vecht 
blijft bestaan.

In Duitsland zijn de zogenaamde compensatie-regelingen 
(Kompensationsflächenpools) van bijzonder belang. In het 
kader van het compensatiebeginsel (‘Eingriffsregelung’) 
in de bouwverordening (Bauleitplanung) worden steeds 
meer aaneengesloten stukken grond in het Vechtdal 
opgekocht. Deze stukken grond worden in het kader van 
het natuurbeheer extensief beheerd. Goede voorbeelden 
hiervan zijn te vinden bij het projectgebied Frenswegen 
of de Kompensationsflächenpool Denne bij Emlichheim. 
Voorwaarden zijn dat de grond beschikbaar is en 
geschikt voor natuurbeheer. Aanvullend hierop wordt 
grond gekocht die geruild kan worden tegen gronden 
in het winterbed. Dankzij het feit dat de maatregelen 
centraal worden gecoördineerd, kunnen in het winterbed 
maatregelen ter bescherming tegen hoogwater worden 
gecombineerd met nieuwe vormen van landgebruik. 

Bepaalde trajecten van de rivier, zoals tussen Eggerode-
Metelen (Natura 2000-gebied) of Hardenberg-
Ommen (Ecologische Hoofdstructuur) zijn belangrijke 
natuurgebieden die onderhouden en ontwikkeld zullen 
worden.

De themakaart “Gebiedsontwikkeling en ruimtelijke 
prioritering” geeft een overzicht over belangrijke geplande 
gebiedsontwikkelingen in het Vechtdal, zie bijlage 2.
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In het Vechtdal bij het natuurreservaat Samerott (ten 
zuiden van Schüttorf) is sprake van een groot aantal 
stuwen en kunstwerken, die in de nabije toekomst 
zullen worden aangepast. Daarnaast zijn hier vrij grote 
compensatiegebieden, bufferstroken en andere factoren 
die een gunstige invloed hebben op een duurzame 
ontwikkeling van dit gebied. Vanwege de nabijheid van 
het natuurreservaat Samerott zijn er mogelijkheden voor 
een ecologische verbindingszone. 

Voor het Vechtdal bij Eggerode (ten zuiden van Nord-
horn) geldt dat er langs de Vecht een groot aantal 
grootschalige compensatiemaatregelen (extensivering, 
structuurrijke leefomgeving, passeerbaarheid) zijn 
uitgevoerd. Noordelijk hiervan bevindt zich het 
Natura 2000-gebied Tillenberge. In 1965 werd voor 
dit gedeelte van het Vechtdal vastgelegd dat er een 
retentiegebied moest komen. Dit retentiegebied is 
uiteindelijk niet gerealiseerd, maar het initiatief biedt 
mogelijkheden voor een combinatie van herstel en 
hoogwaterbeschermingsmaatregelen in de toekomst.

De gemeenschappelijke ruimtelijke ontwikkeling van 
het Vechtdal tussen Gramsbergen en Emlichheim is van 
bijzonder belang. In dit gebied kan sectoroverstijgende, 
grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling plaatsvinden 
(zie deel B Uitvoeringsprogramma, hfd. 3.3).

Welke rol speelt de landbouw?
De landbouw is een van de belangrijkste economische 
pijlers van het gebied. Dat blijft ook in de toekomst zo. 
De herinrichting van de Vecht als een halfnatuurlijke rivier 
vergt echter op verschillende punten een andere vorm 
van bedrijfsvoering en beheer. 

Goede gronden blijven in principe behouden voor 
de landbouw. Met name daar waar de huidige vorm 
van landbouw moeilijk te verenigen is met natuur- of 
waterbeheer, wordt gekeken of extensivering mogelijk is.

In het winterbed van de Vecht wordt de landbouw 
op die plaatsen waar dat mogelijk en noodzakelijk is, 
geëxtensiveerd en wordt in deelgebieden ook gestreefd 
naar een landschap, waar de natuur voor een belangrijk 
deel zijn gang kan gaan. Het is echter niet gewenst dat 
in deze gebieden dichte ooibossen ontstaan, omdat dan 
bij hoogwater in het winterbed opstuwing optreedt, 
waardoor stroomopwaarts gelegen bewoonde gebieden 
in gevaar kunnen komen. Vanuit het oogpunt van hoog-
waterveiligheid is een open landschap met slechts her en 
der dichte begroeiing wenselijk. Begrazing is hierbij de 
belangrijkste beheermaatregel.

In het gebied zullen grote grazers worden uitgezet die 
met weinig tevreden zijn (zoals Schotse Hooglanders 
en Konikpaarden), en die ervoor zullen zorgen dat het 
landschap open blijft. Bij het extensieve beheer van 

Zie bijlage 2 - 
Themakaart 

“Gebiedsontwikkeling en 
ruimtelijke prioritering”
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Begrazing door Konikpaarden. Schotse hooglanders - extensieve veeteelt.

Kansen voor het toerisme - de Vecht beleven. (Bron: Grafschaft Bentheim Tourismus e.V.)
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het winterbed speelt de landbouw een belangrijke rol. 
Waar nodig worden subsidie-instrumenten ingezet 
om extensivering in het winterbed te stimuleren en te 
ondersteunen. 

Welke kansen zijn er voor de landbouw?
De nieuwe omgeving van een halfnatuurlijke rivier 
creëert mogelijkheden voor innovatieve en levensvatbare 
vormen van landbouw. De Vechtvisie is erop gericht om 
de identiteit en herkenbaarheid van het Vechtdal, en 
daarmee ook het handelsmerk ‘Vechtdal’, te versterken. 
Dit biedt perspectieven voor (nieuwe) streekproducten, 
die vervolgens ook in andere regio’s op de markt kunnen 
worden gebracht. Ook kan de bedrijfsvoering worden 
verbreed door in te spelen op toeristische kansen, zoals 
‘Kamperen bij de boer’ en ‘Bed & breakfast’. Willen 
dergelijke initiatieven slagen, is het belangrijk dat er 
vraag wordt gecreëerd en er een professionele marketing 
plaatsvindt.

Welke kansen zijn er voor de natuur?
De Vecht biedt grote kansen op het gebied van natuur-
ontwikkeling. Het herstel van de Vecht als halfnatuurlijke 
rivier biedt concreet de kans om een lange keten van 
natuurgebieden te creëren (stapstenen). Direct langs 
de rivier kan in het winterbed een tientallen kilometers 
lang, min of meer aaneengesloten natuurgebied van 
wisselende breedte ontstaan, bestaande uit extensief 
beheerde gebieden met bufferstroken, ecologische 
verbindingszones en Natura2000-gebieden. De Vecht zelf 
biedt van de monding tot de bron ongehinderde passage 
voor de vistrek.

Belangrijke bouwstenen voor de natuurontwikkeling in 
het Vechtdal zijn herstelmaatregelen langs de Vecht 
en extensivering van het winterbed (met inachtneming 
van hoogwaterveiligheid), de ontwikkeling van bestaan-
de beschermde natuurgebieden, zoals de Natura 
2000-gebieden ‘Vecht’ en ‘Tillenberge’, en de ontwikkeling 
van nieuwe natuurgebieden, zoals de realisatie van 
de Ecologische Hoofdstructuur tussen Ommen en 
Hardenberg.

Gedeelten van de natuurgebieden zullen in het kader van 
natuur- en milieu-educatie worden opengesteld voor de 
plaatselijke bevolking en voor toeristen. Hierbij wordt er 
echter op gelet dat de natuur niet wordt verstoord. (zie 
themakaart “Beschermde gebieden - Natuur”, bijlage 2)

Zie bijlage 2 - 
Themakaart 

“Beschermde gebieden - 
Natuur”
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4.3.3 Statement 3: Maak de rivier de 
voorkant van het Vechtdal.

De acht projectpartners hebben aan dit statement als 
volgt invulling gegeven:

“De Vecht kan een verbindende schakel zijn voor 
wonen, werken en recreëren in het gebied. Op goed 
gekozen plekken kan de Vecht toegankelijker worden, 
waardoor bewoners en bezoekers de Vecht beter 
kunnen beleven. De Vecht mag op sommige plekken 
nadrukkelijk zichtbaar worden en deel gaan uitmaken 
van het landschap.” 

Welke kansen zijn er voor het toerisme?
De Vecht en het winterbed van de Vecht worden meer 
zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar. De rivier is weer 
markant aanwezig in het landschap; op verschillende 
plaatsen is de rivier uitermate geschikt voor recreatie 
langs de oevers. Landschappelijk waardevolle en 
boeiende gebieden, zoals landgoederen, zijn naast de 
bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden goed 
bereikbaar voor bewoners en bezoekers. Wel wordt bij 
de ontsluiting van de gebieden voor bezoekers rekening 
gehouden met de ecologische belastbaarheid en de 
behoefte aan privacy (zonering). 

De Duits-Nederlandse fietsroute LF16 biedt nu al goede 
mogelijkheden om de Vecht van Darfeld tot Zwolle te 
verkennen en ervan te genieten. In de toekomst zullen 
ook grensoverschrijdende ruiterpaden en onverharde 
wandelpaden ertoe bijdragen dat de Vecht en het 
landschap eromheen direct beleefbaar zijn.

Wat zijn de bijbehorende werkvelden? 

Het gaat om de volgende werkvelden, die gelden 
voor de gehele lengte van de Vecht:

Landbouw in het winterbed op termijn • 
extensiveren
Marketing van regionale producten stimuleren• 
Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden • 
langs de Vecht

Stadsgezicht Hardenberg.
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De Vecht bij Ommen.

‘Vechtestromer’ in Nordhorn. (Bron: Grafschaft Bentheim 
Tourismus e.V.)

Wat kenmerkt de rivier als voorkant van het 
Vechtdal?
Bouwen aan de Vecht heeft als doel een kwalitatief 
hoogwaardige stadsontwikkeling te realiseren en 
nieuwe woon- en recreatiemogelijkheden langs de rivier 
te creëren. ‘Wonen aan het water’ was eeuwenlang 
enerzijds een economische noodzaak, maar vormde 
anderzijds een bedreiging. Tegenwoordig is wonen aan 
het water juist een belangrijk kwaliteitskenmerk en staat 
het voor kwalitatief hoogwaardig wonen en recreëren.

De steden langs de Vecht zullen in de toekomst weer op 
het water zijn gericht, waardoor de rivier weer manifest 
wordt in het Vechtdal. Huidige ontwikkelingen als de 
Vechtcorridor in Zwolle, de Vechtoever in Ommen, het 
Vechtpark in Hardenberg, Vechteuferpark in Metelen of de 
‘Blaue Stadt Oorde’ in Nordhorn hebben mede invulling 
gekregen op basis van lokale en regionale afstemming 
over de bebouwing in het Vechtdal. Het toekomstige 
Vechtdal krijgt daarmee een belangrijke kwaliteitsimpuls 
op het gebied van bebouwing. Voor de plaatselijke 
bevolking en voor toeristen ontstaan daarmee nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van wonen en recreëren 
langs de rivier. 

Hoe ziet de bebouwing langs de Vecht eruit?
Bouwen binnen de kernen valt onder de verantwoorde-
lijkheid van de betreffende gemeente. Op dit moment 
bieden de bestaande ruimtelijke procedures voldoende 
afstemming. Bij nieuwbouw langs de Vecht wordt 
rekening gehouden met de kenmerkende bebouwing en 
ontwikkelingsconcepten. Zo wordt ervoor gezorgd dat het 
landschapsbeeld en stadsgezicht behouden blijven. De 
rivierwaartse stadsontwikkelingen kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan de landschappelijke kwaliteit in het 
Vechtdal. 
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1

Vechtpark Hardenberg
Vechtcorridor bij Zwolle - schets. (Bron: Gemeente Zwolle)

Waterstad Nordhorn - schets. (Bron: Stad Nordhorn)Ontwikkelingschets Vecht bij Hardenberg. (Bron: Gemeente 
Hardenberg)

Schets Passantenhaven Hardenberg (Bron: Gemeente 
Hardenberg)
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Daarnaast komen de specifieke kenmerken van de 
betreffende regio’s ook naar voren in de architectuur en 
het materiaalgebruik, waardoor het culturele erfgoed 
van een regio zichtbaar wordt. Van oudsher in het 
Vechtdal gebruikte bouwmaterialen (zoals Bentheimer 
zandsteen) zorgen voor continuïteit langs de Vecht, wat 
zichtbaar kan worden in de havens langs de Vecht. De 
spanningsboog tussen enerzijds gemeenschappelijke 
elementen en anderzijds het specifieke lokale karakter 
verhoogt de aantrekkelijkheid van het Vechtdal. Uitgaand 
van een gemeenschappelijk uitgewerkte rivier- en 
landschapsbiografie en het culturele erfgoed wordt de 
basis gelegd voor een nieuwe benadering op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling in het Vechtdal.

Vormt de Vecht weer een verbindende schakel 
tussen de dorpen en steden in het gebied?
Ja, door middel van verschillende boottypen. In het 
verleden had iedere rivier zijn eigen, aangepaste 
vervoermiddelen. Zo was bijvoorbeeld de grillige 
Vecht van weleer slechts geschikt voor zogenaamde 
Vechtzompen. Dit waren platbodemschepen, die ook bij 
een lage waterstand van de Vecht konden varen. 

Niemand kan nu al zeggen hoe de halfnatuurlijke Vecht er 
uiteindelijk uit zal zien - wat bijvoorbeeld de waterstanden 
en het dwarsprofiel van de rivier op verschillende plaatsen 
zullen zijn in de verschillende seizoenen. Heden ten 
dage kan onder normale omstandigheden tot Ommen 
gevaren worden met kajuitboten met een diepgang van 
maximaal 1 meter, en dit blijft mogelijk. Stroomopwaarts 
vanaf Ommen zullen kleinere soorten boten met minder 
diepgang en hoogte ervoor zorgen dat de Vecht vanaf het 
water beleefbaar blijft. Moderne platbodems, replica’s van 
de historische zompen, zullen mogelijk in de toekomst 

de rivier tot Hardenberg en De Haandrik, en misschien 
zelfs tot Emlichheim en Nordhorn, ontsluiten. Ook kunnen 
er meerdaagse kanotochten worden gemaakt van Bilk 
(monding van de Steinfurter Aa) tot de monding in Zwolle 
(zie themakaart “Toerisme’, bijlage 2).

Wat zijn de bijbehorende werkvelden?

Het gaat om de volgende werkvelden, die gelden 
voor de gehele lengte van de Vecht:

Stadsontwikkeling aan de Vecht• 
Verbeterde beleefbaarheid en bevaarbaarheid • 
van de Vecht

Zie bijlage 2 - 
Themakaart “Toerisme”
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4.3.4 Statement 4: Stimuleer en organiseer 
de bezoekersstromen.

De acht projectpartners hebben aan dit statement als 
volgt invulling gegeven:

“De levende, halfnatuurlijke Vecht is weer aantrekke-
lijk, zichtbaar en toegankelijk voor toeristen en 
recreanten. Verschillende bezoekersgroepen hebben 
echter verschillende wensen. Grotere publieks-
trekkers moeten de rust en natuur in andere 
gebieden niet verstoren. Het is denkbaar om zones 
voor verschillende functies te maken, waarbij zowel 
rust als drukte en vermaak een plek hebben. Het 
Vechtdal kan het decor zijn voor de verschillende 
activiteiten. Het aanbod is gericht op diverse 
doelgroepen. Daarnaast blijft de natuur rond de 
Vecht iets om zuinig op te zijn. De bovenregionale 
bekendheid van het Nederlands-Duitse Vechtdal 
versterkt het toeristische profiel in beide landen.”

Paardrijden in het Vechtdal. (Bron: Stichting Hippisch 
Toerisme)

Kunstwegen. (Bron: Grafschaft Bentheim Tourismus e.V.)
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Watermolen aan de Vecht. (Bron: Vechtdal Marketing)

Kanoën op de Vecht. (Bron: Vechtdal Marketing)

Hoe kan het toeristische handelsmerk ‘Duits-
Nederlands Vechtdal’ worden versterkt?
Of met andere woorden: Hoe kunnen in de toekomst 
meer bezoekers ertoe worden overgehaald het Vechtdal 
te bezoeken?

Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag. Terwijl het 
Nederlandse deel van het Vechtdal toeristisch grotendeels 
is ontsloten, kent het Duitse deel van het Vechtdal een 
geringere toeristische traditie. Het Vechtdal wordt met 
name in Nederland ingezet als toeristisch handelsmerk. 
Uit pogingen in de afgelopen tien jaar is daarnaast 
gebleken dat de gezamenlijke Duits-Nederlandse 
marketing van het Vechtdal als één toeristisch product 
geen eenvoudige opgave is. 

In zowel het Nederlandse als het Duitse deel van het 
Vechtdal bevinden zich geen bovenregionaal bekende, 
unieke beeldmerken of bezienswaardigheden. Gezien 
het ontbreken van vergelijkbare, relatief natuurlijke 
rivieren in Nederland, vormt de halfnatuurlijke Vecht zelf 
in de toekomst een uniek beeldmerk. Het is echter nog 
de vraag of de Vecht ook voor het Duitse Vechtdal een 
karakteristiek en onderscheidend beeldmerk zal vormen. 
Zeker is dat de halfnatuurlijke Vecht fungeert als een 
verbindend element tussen de Nederlands en de Duitse 
toeristische gebieden en het daardoor mogelijk maakt 
om het Duits-Nederlandse Vechtdal als één geheel te 
profileren. In dat verband kunnen grensoverschrijdende 
routestructuren, zoals fietspaden of natuurlijke wandel-
paden, zich sterker oriënteren op de rivier en deze als 
‘blauwe’ leidraad gebruiken. (zie themakaart “Toerisme”, 
bijlage 2).
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Hoewel de versterking van het beeldmerk ‘halfnatuurlijke 
Vecht’ het handelsmerk ‘Vechtdal’ bovenregionaal zal 
versterken, vergt dit initiatief een lange adem. Naast 
natuur- en landschapsontwikkeling wordt het karakter 
van het Vechtdal mede bepaald door kunst en cultuur, 
twee aspecten die uitermate geschikt zijn om ook op de 
kortere termijn de regio meer bekendheid te geven en 
aantrekkelijker te maken. De Nederlands-Duitse kunst-
routes of een regelmatig te organiseren Nederlands-
Duits Vechtfestival kunnen fungeren als trekpleisters 
waaromheen het Vechtdal als Nederlands-Duitse kunst-
regio en concrete culturele ontmoetingsplaats kan worden 
ontwikkeld en zich kan profileren.

Fietsen en wandelen langs de Vecht. (Bron: Vechtdalroute LF16, VechtdalMarketing en Kunstwegen EWIV)

Zie bijlage 2 - 
Themakaart “Toerisme”
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Werkt de halfnatuurlijke Vecht versterkend op de 
aantrekkingskracht van de regio?
Ja. Centraal in de Vechtvisie staan de herinrichting van 
de Vecht tot een halfnatuurlijke rivier en het inrichten 
van een natuurlijker en toegankelijk landschap, waarmee 
de aantrekkingskracht van het Vechtdal wordt vergroot 
en het initiatief past binnen het concept van duurzame, 
natuurvriendelijke vormen van toerisme. 

Een halfnatuurlijke Vecht biedt nieuwe vrijetijdsbesteding 
voor toeristen en recreanten. Door te investeren in 
structuren voor routegebonden activiteiten, zoals bij-
voorbeeld paardrijden, wandelen, kanoën en andere 
watersporten, kan de Vecht nog intensiever worden 
beleefd, zowel vanaf de oevers als op het water. 
Desondanks blijft de halfnatuurlijke Vecht een kostbaar 
bezit, dat dient te worden gekoesterd. De Vecht hoeft 
daarom ook niet overal toegankelijk en beleefbaar te zijn. 

Waar dienen bezoekersstromen te worden 
gestuurd?
Het Nederlands-Duitse Vechtdal is een gevarieerd gebied 
dat verschillende bezoekersstromen aantrekt. Omdat het 
toerisme er vele facetten kent, oefent het Vechtdal een 
grote aantrekkingskracht uit op uiteenlopende groepen 
bezoekers en gebruikers. Deze verschillende groepen 
hebben elk een ander verwachtingspatroon, variërend 
van bezoekers aan culturele evenementen tot gezinnen 
met kinderen en mensen die op zoek zijn naar rust en 
natuurbeleving.

In het Vechtdal van de toekomst is een aaneenschakeling 
van enerzijds levendige plekken, zoals de kernen, en 
anderzijds rustige natuurgebieden. Het is de kunst rust 
en drukte zo een plek te geven dat de verschillende typen 

bezoekers bediend worden en tegelijkertijd de kwaliteit 
van natuur en landschap geborgd en beschermd blijft. 

Deze sturing en zonering is in het Nederlandse deel van 
het Vechtdal nu reeds noodzakelijk om de belangen van 
natuurbescherming en toerisme te kunnen verenigen. 
Door het inrichten van extra natuur- en recreatiegebieden 
zal ook in andere delen van het Vechtdal in toenemende 
mate de noodzaak ontstaan om bezoekersstromen te 
sturen. 

Wat zijn de bijbehorende werkvelden?

Het gaat om de volgende werkvelden, die gelden 
voor de gehele lengte van de Vecht:

Ontwikkelen en verbinden van toeristische routes • 
in het Vechtdal
Stimuleren van kunst- en cultuurinitiatieven• 
Bezoekersstromen organiseren• 
Bezoekersstromen stimuleren - bovenregionale • 
profilering merk Vechtdal
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4.3.5 Statement 5: Maak de Vecht en het 
Vechtdal manifest.

De acht projectpartners hebben aan dit statement als 
volgt invulling gegeven:

“De Vecht en het Vechtdal hebben een rijke 
geschiedenis. De Vecht verbindt plaatsen, mensen 
en verhalen. Zoveel moois mag bekend worden. Een 
stevige identiteit van het Vechtdal kan helpen om 
duidelijk te maken hoe mooi het Duits-Nederlandse 
Vechtdal is. Dit is niet alleen belangrijk voor bezoekers 
en toeristen maar ook en vooral voor de bewoners van 
het Vechtdal.”

Hoe kan de verbondenheid met het Vechtdal 
worden versterkt?
Omdat mensen zich graag verbonden voelen met 
plaatsen en landschappen die een hoge kwaliteit en een 
geheel eigen karakter kennen, is het mogelijk hen te 
enthousiasmeren voor initiatieven waardoor deze kwaliteit 
wordt verbeterd en het eigen karakter wordt versterkt. 
Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het Vechtdal is 
daarbij om de Vecht weer zichtbaar te maken. De Vecht 
moet weer verbinden! 

Eeuwenlang fungeerde de Vecht als een verbindende 
rivier, die door de omwonenden met name werd gebruikt 
als belangrijke verkeersader, hen welstand en rijkdom 
bracht en een stempel drukte op de dorpen en steden 
in het Vechtdal. Dit breed gedragen besef is evenwel 
verdwenen.
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De kerndoelen, zoals verwoord door voorgaande 
statements, zorgen samen voor een manifeste Vecht - 
als halfnatuurlijke rivier en vóórkant van het Vechtdal! 
Daardoor stroomt de Vecht in de toekomst in de beleving 
van de mensen weer centraal door het gebied, en worden 
de mensen zich weer bewust van de waarde die de 
rivier en het Vechtdal vertegenwoordigen. Het Vechtdal, 
een gebied met uitstraling, authenticiteit, cultuur en 
geschiedenis, wordt dan een gebied waarmee de 
bewoners een sterke binding hebben, zich identificeren 
en ambassadeur van zijn.

Het Vechtdal - een gezamenlijke thuisregio?
Het Vechtdal is een uniek rivierengebied langs de Duits-
Nederlandse grens. Er is geen andere Duits-Nederlandse 
rivier van vergelijkbare omvang en met een vergelijkbare 
geschiedenis. Hoewel het Duits-Nederlandse Vechtdal 
eeuwenlang meer of minder deel uitmaakte van een regio 
waarin een gezamenlijke regionale taal werd gesproken, 
hebben zich door het ontstaan van de nationale staten 
in de 19e eeuw nationale taal- en cultuursystemen ont-
wikkeld die bepalend zijn voor het ‘thuisgevoel” van de 
huidige bewoners.

In de toekomst zal de Vecht, met name voor de op-
groeiende generaties in Nederland en Duitsland, weer hét 
symbool van een gezamenlijke thuisregio kunnen worden. 
Excursies naar het buurland, versterkt taalonderwijs, 
geschiedenislessen over het Vechtdal en gezamenlijke 
projecten langs en op de Vecht dienen de kinderen van 
nu - de volwassenen van straks - bewust te maken van 
zowel de grenzen als de grenzeloosheid in het Vechtdal.

Omdat de kracht van het Vechtdal echter ook ligt in 
de culturele, door Nederlandse en Duitse invloeden 
gekenmerkte diversiteit, wordt er juist niet gestreefd 
naar een uniforme identiteit. Het is de bedoeling dat 
het Vechtdal in al zijn diversiteit en verscheidenheid als 
thuisregio kan worden beleefd.

Het Vechtdal kan daadwerkelijk een ontmoetingsplaats 
voor Duits-Nederlandse culturele uitwisseling zijn. Daarbij 
zullen met name de sociale en informele netwerken 
van belang zijn, maar ook de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen overheden en organisaties. Daarbij 
valt bijvoorbeeld te denken aan kunstbeurzen voor 
studenten, versterkte Duitse en Nederlandse taallessen, 
tweetalige websites van overheden en organisaties 
in het Vechtdal. De taalkundige bijzonderheden en 
gemeenschappelijkheden worden gestimuleerd door een 
levendige uitwisseling tussen heemkundeverenigingen.

Wat zijn de bijbehorende werkvelden?

Het gaat om de volgende werkvelden, die gelden 
voor de gehele lengte van de Vecht:

Educatie rondom de Vecht en het Vechtdal• 
Ontsluiten en bewaren van het culturele erfgoed • 
in het Vechtdal.
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5 Werkvelden - prioriteiten ten     
 aanzien van inhoud, ruimte en tijd  
De van de vijf kerndoelen (statements) afgeleide werkvelden vormen het kader voor de toekomstige samenwerking in 
het Vechtdal. Hieronder volgt een overzicht:

De werkvelden geven nadere invulling aan de integrale kerndoelen (statements) en maken het mogelijk om maatregelen 
en projecten gericht te initiëren en stimuleren. Hiervoor is het nodig om te prioriteren; prioriteitstelling vindt plaats aan 
de hand van de volgende criteria: 
a) Inhoudelijke prioriteiten; 
b) Ruimtelijke prioritering; 
c) Programmering in de tijd.

Statement Thematische werkvelden voor het hele Vechtdal

De Vecht - een levendige, veilige 
rivier

Herstel van een levende, halfnatuurlijke Vecht

Hoogwaterveiligheid garanderen

Het winterbed - een open landschap 
met landbouw, natuur en toerisme

Landbouw in het winterbed op lange termijn extensiveren

Marketing van regionale producten stimuleren

Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden langs de Vecht

De Vecht als voorkant van het 
Vechtdal

Stadsontwikkeling aan de Vecht

Verbeterde leefbaarheid en bevaarbaarheid van de Vecht

Bezoekersstromen stimuleren en 
organiseren

Ontwikkelen en verbinden van toeristische routes in het Vechtdal

Stimuleren van kunst- en cultuurinitiatieven

Bezoekersstromen stimleren - bovenregionale profilering merk 
Vechtdal

Maak de Vecht manifest Educatie rondom de Vecht en het Vechtdal

Ontsluiten en bewaren van het culturele erfgoed in het Vechtdal
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5.1 Inhoudelijke prioriteiten

Concrete samenwerking 
(üüühoogste prioriteit)
Tegen de achtergrond van de implementatie van de KRW 
en de vereiste aanpassing aan de klimaatverandering 
worden de volgende werkvelden door de partners in de 
Duits-Nederlandse Steuerungsgruppe van groot belang 
geacht: 

Herstel van een levende, halfnatuurlijke Vecht• 
Hoogwaterveiligheid garanderen• 

Daarnaast zijn door de partners in het Vechtdal twee 
andere prioritaire werkvelden genoemd, die betrekking 
hebben op de sociaal-economische ontwikkeling van het 
Vechtdal:

Ontwikkelen en verbinden van toeristische routes in • 
het Vechtdal
Marketing van regionale producten stimuleren• 

Intensivering van de samenwerking 
(üühoge prioriteit)
In de loop van het project is gebleken dat een groot 
aantal nationale projecten en maatregelen ook bij-
dragen aan andere werkvelden, hetgeen betekent 
dat deze als zeer belangrijk worden beschouwd. In 
grensoverschrijdende context werd vastgesteld dat 
samenwerking en afstemming tussen potentiële Duitse 
en Nederlandse trekkers en projectpartners nog verder 
kan worden geïntensiveerd en uitgebreid kan worden 
met betrekking tot:

Verbeterde beleefbaarheid en bevaarbaarheid van de • 
Vecht
Stimuleren van kunst- en cultuurinitiatieven• 
Educatie rondom de Vecht en het Vechtdal• 
Ontsluiten en bewaren van het culturele erfgoed in • 
het Vechtdal

Bevordering van de samenwerking 
(ülagere prioriteit)
Daarnaast is een derde categorie van werkvelden waar-
aan in Duitsland en Nederland apart wordt gewerkt, maar 
waarvoor nog geen duidelijke visie over samenwerking 
bestaat. De noodzaak wordt echter wel erkend. Hier 
kunnen vooral nut en noodzaak van grensoverschrijdende 
samenwerking worden gesignaliseerd:

Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden langs de • 
Vecht
Stadsontwikkeling aan de Vecht• 
Bezoekersstromen organiseren• 
Bezoekersstromen stimuleren - bovenregionale • 
profilering merk Vechtdal

5.2 Ruimtelijke prioritering

Uit de bijeenkomsten van de Duits-Nederlandse 
Steuerungsgruppe is gebleken dat de bovengenoemde 
werkvelden in verscheidende mate geschikt zijn voor 
directe Duits-Nederlandse samenwerking in de periode 
tussen 2009 en 2013. De aandacht gaat daarbij in 
eerste instantie uit naar werkvelden waarvoor grens-
overschrijdende samenwerking nodig is. Op de tweede 
plaats komen de werkvelden die uitsluitend onder 
nationale verantwoordelijkheid vallen. De desbetreffende 
werkvelden die zich lenen voor Duits-Nederlandse 
kennisuitwisseling en samenwerking worden nader 
omschreven in het uitvoeringsprogramma (hfd. 3.2).

De gemeenschappelijke, ruimtelijke ontwikkeling van 
het Vechtdal tussen Gramsbergen en Emlichheim is 
daarbij van bijzonder belang. In dit gebied kan integrale, 
grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling plaatsvinden 
(zie uitvoeringsprogramma hfd. 3.3).
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5.3 Programmering

Onafhankelijk van de inhoudelijke prioriteitstelling is 
een aantal grensoverschrijdende of nationale projecten 
zodanig concreet dat zij direct (directe uitvoering 
2009-2013), of op de middellange termijn uitgevoerd 
kunnen worden (potentiële uitvoering 2009-2013); 
in sommige gevallen is op dit moment nog niet mogelijk 
om te bepalen wanneer interessante en relevante 
projectideeën kunnen worden gerealiseerd (uitvoering 
op de lange termijn). Bij de beschrijving van de 
grensoverschrijdende (hfd. 3) en nationale projecten 
en projectideeën (hfd. 4) in het uitvoeringsprogramma 
wordt aangegeven in welke periode de uitvoering wordt 
verwacht (shortlists en longlists).

5.4 Werkvelden en grensoverschrijdende 
projectideeën

Tijdens de werkbijeenkomsten van de Duits-Nederlandse 
Steuerungsgruppe is een groot aantal veelbelovende, 
grensoverschrijdende projectideeën ontwikkeld. 
Hoewel deze projecten en projectideeën van elkaar 
verschillen wat betreft hun programmering evenals 
inhoudelijke en ruimtelijke prioritering, vormen deze 
desondanks allemaal belangrijke bouwstenen voor de 
gemeenschappelijke ontwikkeling van het Vechtdal. De 
onderstaande tabel geeft een overzicht van deze projecten 
en projectideeën. Een gedetailleerd overzicht van de 
grensoverschrijdende projectideeën is te vinden in het 
Uitvoeringsprogramma Vecht en Vechtdal. 
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Overzicht thematische werkvelden en link met grensoverschrijdende projecten.

Grensoverschrijdende projecten en 
maatregelen 2009 - 2013

Statement Thematische werkvelden voor 
het hele Vechtdal

Concreetheid 
van samen-
werking

Projecten projectideeën 
(uitvoeringsprogramma)

De Vecht - een 
levendige, veilige 
rivier

Herstel van een levende, 
halfnatuurlijke Vecht

üüü Samenwerking en herstel • 
Vecht, natuurontwikkeling en 
waterkwaliteit (G1)
Afstemming • 
hoogwaterveiligheid (G2)
Organisatie Vechtsymposium • 
(G2)

Hoogwaterveiligheid garanderen üüü

Het winterbed - een 
open landschap met 
landbouw, natuur 
en toerisme

Landbouw in het winterbed op lange 
termijn extensiveren

ü

Marketing van regionale producten 
stimuleren

üüü Regionale producten (G11)• 

Behoud en ontwikkeling van 
natuurgebieden langs de Vecht

ü

De Vecht als 
voorkant van het 
Vechtdal

Stadsontwikkeling aan de Vecht üü
Verbeterde leefbaarheid en 
bevaarbaarheid van de Vecht

üüü Beleefbaarheid van de Vecht • 
(G3)

Bezoekers-stromen 
stimuleren en 
organiseren

Ontwikkelen en verbinden van 
toeristische routes in het Vechtdal

üü Wandelen van de bron tot de • 
monding (G5)
Verbetering Vechtdalroute • 
(G5)
Grenzeloos paardrijden in het • 
Vechtdal (G5)

Stimuleren van kunst- en 
cultuurinitiatieven

ü Vecht / Kunst / Vecht (G6)• 
Vechtdalfestival (G7)• 

Bezoekersstromen stimleren - 
bovenregionale profilering merk 
Vechtdal

ü

Maak de Vecht 
manifest

Educatie rondom de Vecht en het 
Vechtdal

üü Het blauwe klaslokaal (G9)• 

Ontsluiten en bewaren van het 
culturele erfgoed in het Vechtdal

üü Rivier- en landschapsbiografie • 
(G10)
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6 Toekomstige samenwerking

Bij de strategische afwegingen van de grensover-
schrijdende Vechtvisie heeft men zich geconcentreerd 
op werkvelden die voor de periode 2009-2013 van 
bijzondere betekenis zijn en zich lenen voor concrete 
uitvoering. Daarnaast is de intentie uitgesproken om 
een organisatievorm te kiezen voor een langdurige 
samenwerking die past bij een toekomstbeeld voor 2050.

De daadwerkelijke uitvoering van grensoverschrijdende 
projecten is zeer belangrijk als katalysator voor de 
duurzame grensoverschrijdende samenwerking van Duitse 
en Nederlandse Vechtpartners. Op dit moment wordt het 
belang van grensoverschrijdende samenwerking reeds 
onderkend door alle betrokken partijen. Men wisselt 
kennis en ervaringen uit, men leert van elkaar en er 
worden ideeën geboren. Om dit gezamenlijk belang nog 
krachtiger te maken en de gezamenlijke ambitie ook 
concreet vorm te geven is het zeer gewenst om over te 
gaan tot uitvoering. Tastbare resultaten en daadwerkelijke 
verknoping daarvan laten de meerwaarde zien van 
samenwerking van bron tot monding. 

Tegelijkertijd is de uitvoering van grensoverschrijdende 
projecten een grote uitdaging. De grote complexiteit 
vanwege taal- en cultuurverschillen, verschillen in 
organisatie en structuur, verschillen in financierings-
mogelijkheden en verantwoordelijkheden én vooral 
het feit dat grensoverschrijdende projecten geen 
directe verantwoordelijke (eigenaar) kennen, maakt 
dat grensoverschrijdende projecten, ondanks gedeelde 
ambities en urgentie niet vanzelf tot stand komen. 

Omdat alle acht projectpartners de nut en noodzaak 
van grensoverschrijdende projecten zien, is door 
de projectpartners de beslissing genomen om een 

zogenaamd Grensoverschrijdend ProgrammaTeam Vecht 
en Vechtdal in te stellen, het GPT. Belangrijke taken van 
het GPT zullen zijn:

Coördineren van bestaande initiatieven tot • 
grensoverschrijdende uitvoering. Hierbij zal worden 
gefocust op een beperkt aantal initiatieven (de 
shortlist ) die het meest kansrijk lijken.
Initiëren van nieuwe projecten door partijen in • 
het Vechtdal. Hierbij gaat het om het aanvullen 
van de longlist, waaruit geput kan worden voor de 
shortlist (longlist en shortlist zijn opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma).
Faciliteren van contacten en van uitwisseling van • 
kennis en ervaringen tussen Duitse en Nederlandse 
Vechtpartners.
Het bieden van overzicht van wat er in dit verband in • 
het Duits-Nederlandse Vechtdal gebeurt.

Het grensoverschrijdende programmateam heeft daar-
naast als taak te zorgen voor afstemming met regionale 
en nationale gebiedsprocessen en programma’s (LEADER, 
RROP, Ruimte voor de Vecht, etc.).
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Zowel in Nederland als in Duitsland bestaat er een groot aantal bouwstenen (d.w.z. rapporten en onderzoeken) waaruit 
kan worden geput bij het opstellen van de visie en het implementatieprogramma. In de tabel hieronder volgt een 
overzicht van de belangrijkste documenten.  Deze rapporten en onderzoeken bevatten nuttige informatie:

Integrale ontwikkelingsconcepten/Programma’s/Visies

Vechtvisie 1997 Integrierte ländliche Entwicklung (kurz: ILEK), hier: ILEK 
„Unteres Vechtetal“ Nds. (LWK, 2007) ILEK „Baumberge 
Region“ NRW (2006), ILEK “Einzugsgebiet Vechte” NRW 
(2006) (s. Themenkarte “Planungsräume“)

Levende Vecht 2007 LEADER-Regionen (Grafschaft Bentheim (Nds.), Steinfur-
ter Land (NRW), Baumberge (NRW) (s. Themenkarte 
“Planungsräume“) 

Overijsselsche Omgevingsvisie

LNV Studie 2007

Gebiedsperspectief Vecht-Regge 2004

Masterplan “De Haandrik” Integrale ontwikkeling van het 
Vechtdal tussen De Haandrik en de Duitse grens (WVV, 
PO, 2007)

Water/Natuur

Leidraad voor ecologisch herstel 2004 Maßnahmenkataster entlang der Vechte (NLWKN, 2008)

KRW maatregelenprogramma Anhörungsdokumente zum Bewirtschaftungsplan gemäß 
WRRL  (Nds., NRW; 2008)

Waterbeheerplannen Waterschappen Groot Salland en Velt 
en Vecht

Realisatie Ecologische Hoofdstructuur Rockeler Bach/Vechte: Konzept zur naturnahen Entwick-
lung von Fließgewässern (Wasser- und Bodenverband 
Vechte, 1993)

Konzept zur naturnahen Entwicklung der Vechte (Kreis 
Steinfurt, 2003)

Gewässerunterhaltungsplan Vechte (NLWKN, 2005)

Gewässerentwicklungsplan Vechte (Bez.-Reg. Weser-Ems, 
Entwurf, 2002)

Landschaftsrahmenplan NDS (Grafschaft Bentheim, 1998)

Untersuchungen zum Entwicklungspotential der Vechte 
und Dinkel nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (LWK 
Niedersachsen im Auftrag des NLWKN Meppen, 2007)

Fließgewässerschutzsystem des Landes Niedersachsen 
(NLÖ, 1991)

Landschap

Bijlage 1 - 
Overzicht studies en rapporten 
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Onderzoek in het kader van RvdV naar verkaveling en 
toekomstig landgebruik

Agrarstrukturelle Entwicklungsplanungen (Mittleres 
Vechtetal, Obergrafschafter Vechtetal) mit 
landwirtschaftlichem Schwerpunkt

Toerisme

Basisplan Grensoverschrijdend toerisme Gutachten zur Profilierung des touristischen Angebots im 
Kreis Steinfurt (2006)

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsperspectief Vecht-Regge kwaliteiten verbinden Regionales Raumordnungsprogramm (Grafschaft 
Bentheim), 

Regionalplan (Münsterland)
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KAARTEN

Bijlage 2

Overzichtskaart Vechtdal

Themakaart “Water”

Themakaart “Beschermde gebieden - Natuur”

Themakaart “Toerisme”

Themakaart “Plangebieden” 

Themakaart “Gebiedsontwikkeling en ruimtelijke prioritering” 


