
&  Natuurherstel

versus of versterken 

&  Recreatie    

Natuurbehoud

Natuurbeleving

Uitzicht op Zwarte Meer / Vogeleiland



Een Delta beleven, staat                         

met water kunnen beleven

IJssel I Ketelmeer I Reevediep I Zwarte Meer I Zwarte Water I
De Goot I Ganzendiep I Scheepvaart gat I Overijsselse Vecht
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1. Leader project waterrecreatie Kampen
2. Zwarte Meer – Natuurbescherming / TBB
3. Zwarte Water – Oeveroptimalisatie / Vooroevers
4. HWBP Vecht / Zwarte Water o.a. nevengeul
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Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water & Vecht



Natuur + Recreatie 
elkaar laten versterken 

• In ruimte en realisatie

• Met oog voor bestaand gebruik – vrije lig- en ankerplaatsen

• Zoeken naar gezamenlijke meerwaarde – aanleg- en rustplaatsen

• Vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak – niet alleen opgavegericht

• Samen met gebiedspartners – werken met gebiedskennis

• Niet uitsluiten, maar aansluiten – voorlichting/educatie

De IJsseldelta is een prachtig gebied, maar niet enkel      
een natuurbiotoop. Ze moet beleefd kunnen worden.



Natuur + Recreatie 
elkaar laten versterken 

• In ruimte en realisatie

• Met oog voor bestaand gebruik – vrije lig- en ankerplaatsen

• Zoeken naar gezamenlijke meerwaarde – aanleg- en rustplaatsen

• Vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak – niet alleen opgavegericht

• Samen met gebiedspartners – werken met gebiedskennis

• Niet uitsluiten, maar aansluiten – voorlichting/educatie
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De IJsseldelta is een prachtig gebied, maar niet enkel      
een natuurbiotoop. Ze moet beleefd kunnen worden.  

Zonder beleving, minder respect voor natuurwaarden



Voorkomen dat opgaves met goede bedoelingen door gebrek aan 

gebiedskennis, te kort aan ambitie of weinig overleg de mist in gaan.

GCIJ: “Helder zicht op gezamenlijke doelen, die IJsseldelta ten goede komen!”




