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ERVARINGEN IN HET VECHTDAL
door Liesbeth Cremers, Landgoed Vilsteren

ERVARINGEN IN HET VECHTDAL
• Gevoel van urgentie op het landgoed, de boeren hebben het moeilijk, het klimaat vraagt om
handelen, en het waterschap zou grootschalig gaan ingrijpen in en rond de rivier de Vecht
• Niets doen geen optie, dat zou leiden tot ongewenste ontwikkelingen

• Met andere bodem-bewuste eigenaren het platform Soil4U opgericht. Ideaal platform om
ideeën en ervaringen uit te wisselen
• Met de bodem als basis, plannen gemaakt en subsidie bij de provincie gekregen voor een
gebiedsproces op het landgoed voor een natuurgerichte landbouw

WAT BLIJKT
• Eerst vertrouwen opbouwen bij de boeren en andere partijen
• Dan schuiven en splitsen en ruilen van gronden en opstallen totdat iedereen op de beste plek
zit, binnen de mogelijkheden
• Dan blijken kennis en methodes onvoldoende. Dus
• Een nieuwe vorm van pacht ontwikkeld met goedkeuring van de Grondkamer, duurt even
• Een LESA laten doen, Landschaps Ecologische Systeem Analyse om het watersysteem te
begrijpen
• Verdienmodel voor de boeren in ontwikkeling: project betaalde ecosysteemdiensten

OVERLEGORGAAN RUIMTE
VOOR DE VECHT
• Als vertegenwoordiger van OPG deelgenomen. Prima overlegorgaan, je gaat elkaar begrijpen,
waarderen en wat gunnen.
• Je armslag wordt vele malen groter, maatschappelijk nut van de landgoederen laten zien,
projecten organiseren, iedereen wat meer volgens het Landgoedmodel en het
Landgoeddenken laten werken

DE SAMENWERKENDE LANDGOEDEREN IN HET
VECHTDAL
in het kader van de Regiodeal Zwolle/Ruimte voor de Vecht starten in 2021 samen een project
Biodiversiteit Landgoederen, ieder landgoed maakt een eigen plan,
o.a.
herstel aanvulling en revitaliseren landschapselementen, aanleg voedselhagen etc
• agroforestry en voedselbossen
• herstel bos- en landbouwbodems en watersysteem, stikstofreductie
• revitaliseren bossen en vergroten biodiversiteit

• betaalde ecosysteemdiensten bos en landbouw worden uitgerold

LESSONS LEARNED
• Gebiedsgericht werken
• Advies aan prov afdelingen van FPG om zich in de eigen provincie gebiedsgewijs te
organiseren
• Advies aan eigenaren om op gebiedsniveau contacten te leggen en samenwerking te zoeken
• Landgoedmodel en Landgoeddenken
• Dit blijkt een werkwijze die zeer aanspreekt, en zo denken
ook de rijksadviseurs, betere steun is niet denkbaar.
• Rol landgoedeigenaar, schakel tussen beleid en werkvloer,
tussen de buitenwereld en de eigen binnenwereld. Kan
direct aan de knoppen draaien, en wil dat ook doen
• Platform Soil4U faciliteert en inspireert

Bedankt!
• Op de hoogte blijven? Abonneer op nieuwsbrieven via www.soil4u.nl
• Contact? Manifest ook ondertekenen? info@soil4u.nl of www.soil4u.nl/manifest

