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Wat willen (wilden) we? 

1. Natuurlijk meanderend watersysteem
2. Natuurontwikkeling
3. Cultuurhistorisch karakter
4. Verduurzaming landbouw
5. Verbetering waterkwaliteit
6. Rustige recreatie



Behaalde resultaten 

Vereniging Markdal

Stichting Markdal opgericht

Bidbook ingeleverd

Samenwerkingsovereenkomst provincie

Gelden verkregen

Gronden verworven

Visie ontwikkeld

Voorlopige ontwerpen vastgesteld

Bedrijfsverzamelgebouw opgericht

Vrijwilligersorganisatie

Burgerinitiatief

Bestemmingsplannen gewijzigd



De kracht van de vereniging 

Durf te dromen
Enorme passie
Grote inzet
Deskundigheid

Draagvlak 
Samenwerking

Innovatieve aanpak
Prachtige resultaten

De uitvoering verloopt 
niet naar wens 

Provincie neemt 
beheer over

Om alle inspanningen uit het verleden te kunnen beoordelen 
en waarderen, credits te geven aan de drijvende krachten 
achter de vereniging, maar ook voor het imago van de 
vereniging, is een beschrijving van de geschiedenis van belang.



Veranderende rol

• Waterschap heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering van 
de herinrichtingsplannen.

• De vereniging heeft hiermee niet langer een leidende positie en 
verantwoordelijkheid

• Maar we beschouwen onszelf nog altijd als essentiële partner in het proces. 

• Deze veranderende rol en het besef dat er nog vele en grotere uitdagingen 
zijn vragen om een bredere oriëntatie en herijking van missie, visie en 
activiteiten. 



Waarom bestaan we?

We streven naar een duurzaam en vitaal Markdal voor en door bewoners en 
belanghebbenden. Een Markdal dat aantrekkelijk is voor de mensen die er leven, 
werken en die het bezoeken en waar evenwicht bestaat tussen de belangen van 
samenleving, ecologie en economie.



Klimaatopgaven

Klimaatverandering
• Wereldwijd verandert het klimaat. We hebben de afgelopen jaren veel weersextremen gezien. 

Het zal vaker nat, droog en heet worden. 
Uitdagingen
• Er zijn er forse uitdagingen wat betreft grondwaterstand, bodem- en waterkwaliteit, 

watervasthoudend vermogen en biodiversiteit etc. 
• In de landbouw: stikstofreductie en de beweging naar duurzame, natuurinclusieve, landbouw. 
Bredere focus
Deze grote thema’s vragen om:
• een integrale benadering van natuurgebied 
• een verbreding van de focus op het Markdal -sec- naar het gehele stroomgebied van de Mark 

van zowel beleidsmakers als ook van de vereniging Markdal.



Krachtenveld

Bewoners

Agrariërs

Grondeigenaren

leden

Vereniging
Gemeenten

Provincie

Waterschap

Terreinbeherende 
organisatiesGebruikers

Natuurorganisaties

Landbouworganisaties

Dorpsraden

Recreatieve organisaties



• Belangenbehartiger van een duurzaam en vitaal (stroomgebied van het) 
Markdal

• Hoeder van gemaakte afspraken en plannen

• Verbinder tussen de belanghebbenden 

• Antenne van wat er leeft onder bewoners, gebruikers, beheerders, 
agrariërs en grondeigenaren

• Aanjager en initiator van nieuwe visies, ideeën en initiatieven

Werkwijze en rollen



• Adviesrol in het Breed Bestuurlijk Overleg en het ambtelijk overleg van het 
waterschap. 

• Bewaker van het ontwerp en onderliggende afspraken op een goede manier 
uitvoeren. 

• De watervergunning voor de uitvoering van het zuidelijk deel van de 
herinrichting zal hopelijk eind 2023 beschikbaar zijn.

• De doelstelling is om herinrichting van zowel het noordelijk als het zuidelijk 
deel voor eind 2027 af te ronden. 

• Met de herinrichting zal pas eind 2023 worden gestart en zal vele jaren in 
beslag nemen. 

Doelstelling 1 : Herinrichting



Doelstelling 2 : Innovatie

• Rol bij het verwerven en verspreiden van nieuwe kennis en inzichten m.b.t. het 
behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en het landschap en het 
gebruik er van. 

• Daarbij is het van belang kennis te nemen van initiatieven die in het gebied of 
elders binnen of buiten onze landsgrenzen worden ontwikkeld en van de 
Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. 

• Daarmee krijgen we ook zicht op inkomens- en subsidieregelingen waar 
belanghebbenden  gebruik van zouden kunnen maken. 



• Het Markdal is een prachtig natuurgebied waar bezoekers optimaal van moeten kunnen 
genieten. 

• Onderzoek naar de haalbaarheid van een bezoekerscentrum waar informatie over de 
cultuurhistorie, de ecologische waarde en de recreatiemogelijkheden van het gebied kan 
worden verkregen. 

• Dit kan tevens de plek zijn waar de vereniging haar domicilie heeft. 

• In het kader van de promotie van het Markdal zullen we in samenwerking met partners 
streven naar een jaarprogramma met natuurbelevingsactiviteiten.

Doelstelling 3 : Markdalpromotie



Doelstelling 4 : Versterking interne organisatie

• Vereniging Markdal ontleent haar bestaansrecht aan de inzet en inbreng van vrijwilligers en aan 
een groot ledenaantal. 

• De kern van onze organisatie: werkgroepen die inhoudelijke thema’s en activiteiten uitwerken 
met behulp van interne en externe deskundigheid. 

• Er is ruimte voor vrijwilligers met kennis en vaardigheden op het gebied van de inhoud, de 
uitvoering van activiteiten, projectmanagement en het besturen van een vrijwilligersorganisatie.

• Een groot ledenaantal is van belang omdat dit laat zien dat gebruikers grote waarde hechten aan 
het Markdal en de ontwikkeling ervan. 



We hebben in het verleden grote successen geboekt omdat we "durfden te dromen". De 
intentie is om dat vooral te blijven doen. Het succes van de vereniging hangt af van de mate 
waarin de vereniging in staat is:

• een heldere en consistente boodschap uit te dragen

• goede werkbare relaties te onderhouden met bewoners, agrariërs en gebruikers en ook 
met de beleid bepalende en beleid uitvoerende organisaties in het planvormingsproces

• een netwerk van deskundigen om zich heen te verzamelen

• om adequaat en met kennis van zaken te reageren op actuele ontwikkelingen

• tot een afweging te komen van verschillende deelbelangen

• nieuwe ideeën te ontwikkelen dan wel kennis te nemen van vernieuwende inzichten en 
best-practices voor de uitdagingen van de toekomst

Ambities en successen



Discussiepunt 1

Om als vereniging een rol te kunnen spelen bij de grote klimaatuitdagingen 
van deze tijd zullen we uit moeten gaan van het stroomgebied van De Mark.



Discussiepunt 2

Als vereniging moeten we er op toezien dat door verantwoordelijke overheden 
en uitvoeringsorganisaties integrale plannen worden ontwikkeld 
voor het gehele stroomgebied!



Discussiepunt 3

Het devies van de vereniging was altijd: “durf te dromen”. 
Als we hieraan vast willen houden, wat betekent dit dan voor de opstelling 
en activiteiten van de vereniging in de komende jaren.    


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17

