
De natuur in de Gooi en Vechtstreek is prachtig en divers. Het maakt de regio bijzonder en 
een genot om in te wonen en te vertoeven. Er is sprake van unieke landschappelijke  
kenmerken. Het landschap en de cultuurhistorie vormen de belangrijkste dragers van de regio. 
Dat willen wij behouden en versterken. Niet alleen in de natuurgebieden, maar ook binnen de 
steden en de dorpen. Daar is wel wat voor nodig. 

Er is geen gemeenschappelijke visie en regie op de 
natuur in de Gooi en Vechtstreek. Er zijn vele  
partijen die belang hebben bij die natuur en die  
hierin werkzaam zijn. Zo’n visie is hard nodig voor 
het behoud en de versterking van de natuur.   
 
 Y  Maak 1 partij regisseur en verbind de organisaties  

in een natuurnetwerk. 
Y  Trek de nodige deskundigheid (bijvoorbeeld een 

ervaren ecoloog) aan.
Y Stel een gezamenlijke en een gedeelde visie op.
Y Leer van andere overheden.  
Y  Maak de financiering van de natuur onafhankelijk 

en voor de lange termijn. 

Door het nemen van iconische en ambitieuze  
maatregelen blijft/krijgt de natuur een  
vaste waarde. 

Y  Maak van de Gooi en Vechtstreek een Nationaal 
Park of haak aan bij het Nationaal Park Heuvelrug 
of het Provinciaal Landschap. 

Y Ga door met de ontwikkeling van het GEOPARK.
Y  Kijk welke andere maatregelen (bijvoorbeeld op 

het gebied van waterrecreatie) er mogelijk en/of 
noodzakelijk zijn. 



Bewustwording, verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap zijn belangrijk bij het in 
stand houden van de natuur.  

Y  Begin van jongs af aan met voorlichting, 
betrokkenheid en eigenaarschap van de 
natuur in de regio. 

Y  Wijs daar een verantwoordelijke 
partij voor aan.

Y Ondersteun stads/dorpstuinbouwprojecten/kruiden- en moestuinen (juist bij scholen)
Y Heb meer aandacht voor de kwaliteit en onderhoud van groen
Y Versterk of ontwikkel binnenstedelijk blauw (door watertappunten, vijvers e.d.)

Als je door de jaren heen op de kaarten 
van de regio kijkt naar de bebouwing is  
te zien dat de grenzen van de bebouwing 
steeds meer oprukken. Er komt steeds 
minder ruimte voor de natuur. 

Y  Stel duidelijke grenzen aan de bebouwing     
en bouw niet buiten de vastgestelde rode 
contouren van bebouwing. 

Y  Versterk binnenstedelijk groen kwantitatief 
en kwalitatief. Ga hier creatief mee om, 
bijvoorbeeld door de aanleg van daktuinen, 
bloemenlinten in plaats van saaie gras-
stroken. verticale tuinen of tiny forests.



Een omgeving waarin voorrang wordt gegeven aan biodiversiteit leidt tot een gezonde omgeving 
om in te wonen, te recreëren en te werken. 

Y  Stimuleer maatregelen die de biodiversiteit bevorderen. Plant bloemen, houd rekening met maaien 
en snoei en ga creatief om met binnenstedelijke beplanting. 

Y Maak een regionale variant op de Living Planet Index (LPI)

In deze regio wordt drinkwater gewonnen en  
de rechten zijn vergeven. Daar staan echter geen  
plichten tegenover. Daar waar drinkwater gewonnen 
wordt, zou de natuur met de opbrengsten ervan 
ontwikkeld moeten worden. Onze natuur werkt 
waardeverhogend op de woningen. Hoeveel is dat  
en vloeit er voldoende geld hiervan terug naar de 
natuur? 

Y   Maak een visie op het rendement van de natuur en 
betrek daarbij niet alleen rechten, maar ook plichten 
rond de waterwinning en de WOZ-waarde van de 
woningen. 
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Dit manifest is tot stand gekomen op initiatief van D66 

Onderstaande partijen zijn politiek onafhankelijk, maar steunen het Groen Manifest: 

  Vlinder en  
Libellenwerkgroep Aardemoeder

 Stichting De Limieten 
en Valkeveen


