actualiteit
Eerste projecten ‘Ruimte voor de Vecht’ van start
Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst voor de eerste projecten
van ‘Ruimte voor de Vecht’ hebben bestuurders van de elf betrokken partijen het
startsein gegeven voor de uitvoering. Het is de bedoeling dat de eerste resultaten
van deze projecten, die de Vecht veilig moeten houden maar ook de ruimtelijke
kwaliteiten van het gebied moeten vergroten, eind dit jaar al zichtbaar zijn.

D

oor de snelle resultaten hopen
de partijen elkaar, maar ook
andere partijen te inspireren om
meer projecten in gang te zetten die het
gebied versterken. De ondertekening van de
realisatieovereenkomst op 4 juni betrof onder
andere de volgende projecten:
herinrichting Kruzebrinkpark en monding
Radewijkerbeek in Hardenberg
De monding van de Radewijkerbeek in
de Vecht krijgt een nieuwe inrichting. De
dijk wordt over een lengte van 600 meter
versterkt. Ook natuurontwikkeling staat
op het programma. De oude loop van de
rivier wordt in ere hersteld. Er komt een
noodopvang voor hoogwater;
• aanleg haven in het Vechtpark in
Hardenberg
Onderdeel van de herinrichting van de
Vechtoevers in Hardenberg is de aanleg van
een haven in het centrum van de stad. De
haven gaat fungeren als aanlegplaats voor
sloepen, kano’s en de boot van zorgboerderij
de Zwieseborg;
•

jagers- en verzamelaarsplaats Larinkmars
in Ommen
Een kunstwerk moet bezoekers duidelijk
maken dat het hier om een belangrijke
prehistorische plek gaat, die aantoont dat
5 tot 10.000 jaar geleden al jagers en verzamelaars in het gebied actief waren. Door
middel van een informatiebord wordt de
bewoningsgeschiedenis van het Vechtdal
verteld;
• pontverbinding Hessum in Dalfsen
Om het gebied recreatief nog aantrekkelijker te maken, wordt een pontverbinding
gerealiseerd over de Vecht bij Hessum. Op
de noordoever ligt de voormalige stortplaats
de Stokte, die mogelijk in de toekomst wordt
heringericht voor recreatieve doeleinden;
• natuurbelevingspunt in Dalfsen
Dalfsen krijgt een plek waar mensen kunnen
uitkijken over de Vecht. Op deze locatie komt
een beschermende schutting die plaats
biedt aan enkele informatieborden, en van
waar achter de ﬂora en fauna in het gebied
kunnen worden bekeken;
• natuurbuﬀer Agnietenberg in Zwolle
•

Het doel van dit project is om een meer
natuurlijke geleiding aan te brengen van
mensen die vanaf de camping Agnietenberg in
het gebied recreëren. Nu gebeurt dat nog met
hekken, straks door de aanleg van een natuurbuﬀer met water- en moeraspartijen. Ook
komt er een struinpad rond de Agnietenplas;
• kunst Loozensche linie
Ter voltooiïng van de herinrichting van
de Loozensche linie wordt een kunstwerk
geplaatst die de strijd die hier in de Napoleontische tijd werd uitgevochten combineert
met de hedendaagse strijd tegen het water.
Voor het kunstwerk worden onderdelen
gebruikt van oude defensiewapens en
-voertuigen.
‘Ruimte voor de Vecht’ is een initiatief van
de provincie Overijssel, de gemeenten
Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle, de
waterschappen Velt en Vecht, Groot Salland
en Regge en Dinkel, Staatsbosbeheer, het
Overijssels Particulier Grondbezit en het
Regionaal Bureau voor Toerisme VechtdalIJsseldelta.

De Vecht bij Dalfsen.
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