
Watergebruiksmogelijkheden Overijsselse Vecht

Beleving rondom de Vecht
sessieverslag
Tijdens de werksessie op 1 oktober 2018 werd de 45 deelnemers gevraagd 
hun voorkeuren en hun bedenkingen weer te geven voor doelgroepen, 
watergerelateerde verblijfsvormen en waterevenementen. Dit sessieverslag 
geeft een grafisch beeld van de resultaten. Groen is een voorkeur. Hoe 
dikker de groene box rond een typologie, hoe meer steun. Rood is een 
bedenking, hoe dikker de rode lijn, hoe meer bedenkingen. Daarmee 
ontstaat een beeld van voorkeuren en bedenkingen. Het sessieverslag is 
voor eigen gebruik. Op de foto's en typologieën rusten rechten.

Projectbureau Vrolijks, 9 oktober 2018, in opdracht van Vechtdal Marketing



Doelgroepen op en aan het water

Wat zijn volgens u de belangrijkste doelgroepen voor het Vechtdal? Kies er maximaal 5
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(Vernieuwend) verblijf aan het water
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Welke (vernieuwende) verblijfsconcepten zou u in combinatie met water sterk vinden in het 
Vechtdal
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Evenementen op en aan het water

Welke evenementen zouden het profiel van het Vechtdal versterken?
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Twee werelden samen: verblijf en water

Dit zou de rivier moeten bieden aan verblijversDit zou landrecreatie met water moeten doen

• Arrangementen die waterrecreatie stimuleren
• Transport over water
• Watertoegankelijkheid
• Vernieuwende verblijfsconcepten met water

• Voldoende aanlegplaatsen
• Goede jachthavens
• Ruime(re) bedieningstijden sluizen
• Dagbesteding op het water
• Waterevenementen
• Vaarroutes
• Natuurbeleving
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