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LANDSCHAPSFONDS VECHTVALLEI
Draag bij aan een fraaie Vechtstreek!
De Vechtstreek is een uniek gebied in de dicht
bevolkte Randstad, op de grens van Noord-Holland
en Utrecht. Het vormt het noordelijke deel van
Nationaal Landschap Groene Hart, één van meest
gewaardeerde landschappen van ons land. Weidse
luchten, graslanden met koeien, schapen en talrijke
weidevogels en ganzen, de plassengebieden,
knotwilgen, fruitbomen en historische boerderijen.
Er wordt hard gewerkt om het gebied goed te beheren en
aantrekkelijk te houden. Allereerst door de agrariërs, die
steeds meer animo tonen voor natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast zetten zich diverse gebiedsorganisaties in voor de kwaliteit van het landschap. De overheid
betaalt de boeren voor het beheer van weidevogels.
Maar er zijn veel andere kwaliteiten waarvoor niet wordt
betaald, maar waarvan het behoud niet vanzelfsprekend
is. Daarom is nu het Landschapsfonds opgericht, een
initiatief van agrarische natuurvereniging Vechtvallei en
LTO-afdeling Gooi, Vecht- en Amstelstreek.
Het fonds zet zich in voor de kwaliteit van het agrarisch
cultuurlandschap. Een fraai landschap levert veel
voordelen voor burger en bedrijfsleven. Voor de burger
zijn dat bijvoorbeeld de talrijke mogelijkheden voor
fietsen, wandelen, varen en ‘met de klas de boer op’.
Voor het bedrijfsleven zijn dat een aantrekkelijk vestigingsklimaat en extra omzet door recreatie en toerisme.
Het landschap profiteert daar op dit moment niet van.
Het Landschapsfonds wil daarin verandering brengen.

Wilt u het fonds steunen, dan kunt u een bijdrage storten
op bankrekening 1212.06.645 t.n.v. Stichting Landschapsfonds Vechtvallei. Het fonds heeft de ANBI-status, dus uw
giften zijn fiscaal aftrekbaar. Als bedrijf of overheid kunt u
ons zoals gezegd ook steunen door uw geld op de Rabo
Streekrekening voor de Vechtstreek te zetten.
Waaraan wordt uw geld besteed?
æ versterking van het landschap: koe in de wei, behoud
van de karakteristieke verkaveling en openheid
æ behoud van landschapselementen zoals hoogstamfruit
en leibomen
æ onderhoud van karakteristieke agrarische elementen:
hooibergen, schuurtjes, houten boerenhekken,
weidemolens, historische boerderijen en stallen
æ extra maatregelen voor vogels zoals de veldleeuwerik
en verbetering van het slootleven (vissen en amfibieën)
æ boerenerven en beplanting
æ boerderijeducatie

Rabo Streekrekening voor
de Vechtstreek geopend
Hebt u een zakelijke rekening (als
ondernemer of overheid), dan is er
nu een heel makkelijke manier om
uw betrokkenheid bij de Vechtstreek
te tonen: uw spaargeld op de Rabo
Streekrekening zetten. Een dagelijks
opvraagbare spaarrekening met een
marktconforme spaarrente. De bank
stort uit eigen middelen jaarlijks 5%
van die rente in het Landschapsfonds.
Maar u kunt ook besluiten om zelf een
deel van de rente te storten. Bent u
geïnteresseerd, neem dan contact op
met de Rabobank Amstel en Vecht of
de Rabobank Noord-Gooiland. æ

Frans Cladder, secretaris
Vechtplassencommissie:
Wij verwelkomen dit Agrarische Landschapsfonds voor de noordelijke
Vechtstreek van harte. De Vechtplas- vechtplassencommissie
sencommissie zet zich al jaren in voor
de kwaliteit van natuur en landschap
in de gehele Vechtstreek, samen met
de Vrienden van de Vecht. Boeren
kunnen een belangrijke rol spelen als
hoeders van het open landschap. Zij
die dat met zorg voor de natuur en
het cultuurlandschap doen, verdienen vrienden van de vecht
onze morele steun. æ

Henk-Jan Soede, voorzitter
Landschapsfonds:
Bij de agrarische natuurvereniging
merken we dat er bij boeren steeds
meer bereidheid is om het cultuurlandschap in stand te houden en in te
spelen op de maatschappelijke wensen. Tegelijk merken we dat de overheid hiervoor steeds minder middelen
heeft. Het Landschapsfonds is bedoeld
om langs andere wegen de Vechtvallei
aantrekkelijk te houden. æ
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Bestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf vertegenwoordigers
van de initiatiefnemers (Vechtvallei en LTO Noord):

Peter de Haan

Heleen Willig

Maartje Jansen

Contactgegevens
Stichting Landschapsfonds Vechtvallei
p/a Horn 4, 1396 HT Baambrugge
e-mail: landschapsfonds@vechtvallei.nl
Internet: www.vechtvallei.com/landschapsfonds
Bankrekeningnummer: 1212.06.645
KvK-nummer: 52659429
BTW-nummer: 850540197B01
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