
Voorbeelden van goede samenwerking in Landschapspark de Rotte 
 

- Natuur- en Vogelwacht Rotta en Recreatieschap Rottemeren 
Natuur- en Vogelwacht Rotta is een zelfstandige natuurbeschermingsvereniging met ca. 800 leden, donateurs 
en vrijwilligers. Rotta beheert en onderhoud een aantal gebieden in Recreatiegebied Rottemeren met hun 
vrijwilligers. Ze werken volgens een werkplan dat jaarlijks in gezamenlijk overleg wordt vastgesteld. Het werk 
bestaat o.a. uit riet maaien, wilgen knotten, nestkastenbeheer, natuurpaden-, oeverzwaluwwanden- en 
houtrillenonderhoud, natuurlijk bos- en hakhoutbeheer. 

- Mountainbikevereniging Dirty Hill 
Dirty Hill onderhoud het MTB-parcours in het Hoge Bergse Bos. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
kleinonderhoud. Het Recreatieschap Rottemeren levert benodigde materialen en verzorgt het 
grootonderhoud. 

- Ook dit is de Rotte 
De marketingcampagne voor de Rotte van oorsprong tot dam. Een samenwerking met publieke en private 
partners: Recreatieschap Rottemeren, Gemeente Rotterdam, Ondernemersvereniging de Rotte(meren) en 
Stichting Plezierrivier de Rotte. Samen wordt de strategie en het marketingplan bepaald, uitvoering wordt 
verzorgt door de ondernemersvereniging en kosten worden gedekt door cofinanciering van de partijen. Ook 
ondernemers, verenigingen, stichtingen en gemeenten doen mee met de campagnes. 

- ROTTErdam Experience (WaterWijzer) 
Financieel mogelijk gemaakt door meerdere partijen, maar ook de uitvoering is een samenwerking tussen 
diverse partijen: Plastic Whale, Ekologica,  Staatsbosbeheer, Natuurwijs, Outdoor Valley, Stichting 
Plezierrivier de Rotte en meer. Hier wordt samenwerking gezocht voor een specifiek evenement.  

- Campagne Schoon, heel en veilig 
Een campagne op initiatief van WV Aegir, uitgevoerd door Ondernemersvereniging de Rotte(meren) met 
behulp van Recreatieschap Rottemeren en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. De 
campagne liep via alle watersportverenigingen, bootverhuurbedrijven en jachthavens. Met elkaar ondernemen 
we actie voor een schoon, heel en veilige Rotte. 

- Het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte 
Een initiatief van Recreatieschap Rottemeren. Gestelde kaders van de gemeenteraden van Rotterdam, 
Zuidplas en Lansingerland. Input vanuit diverse publieke en private partijen met als resultaat een 
Ontwikkelplan. Kanteken is dat in deze samenwerking de agrariërs/land- en tuinbouw te laat/onvoldoende zijn 
betrokken. Wat dat betreft is er verbetering mogelijk.  

- De Rotteconferentie 
Een conferentie waar diverse publieke en private partijen meedachten over het programma. Een conferentie 
waarin de samenwerking is aangegaan met de Provincie Zuid-Holland om de Rotte ook provinciaal onder de 
aandacht te brengen en kosten te delen. Een conferentie waarbij de organisatie door Stichting Plezierrivier de 
Rotte en Alliantie GroenBlauwe Rotte wordt gedaan. Twee verschillende partijen die samen werken aan de 
Rotte. Met input en betrokkenheid van vele andere partijen zoals RET, Natuurstad, Plastic Whale, 
Staatsbosbeheer, RIVM, Stichting Natuurpolders, Natuur- en Vogelwacht Rotta, Chabot Museum, 
Observatorium, Gemeente Rotterdam en meer die o.a. de workshops organiseren. 
 

Voorbeelden goede samenwerking in den lande 
 

- Federatie Broekpolder 
De Stichting Federatie Broekpolder is een burgerinitiatief - in 2006 in het leven geroepen door betrokken 
Vlaardingse burgers. Zij zagen het belang van de Broekpolder als natuur- en cultuurgebied in en wilden 
voorkomen dat het gebied een nieuwe woonwijk van de gemeente Vlaardingen zou worden. Sinds die tijd 
trekken burgers en Gemeente Vlaardingen samen op en zorgen zij voor de ontwikkeling van dit gebied tot een 
kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied voor een zo breed mogelijke doelgroep. Lees meer. 

- Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon 
De gebiedscoöperatie heeft als doel om het Buijtenland van Rhoon verder te ontwikkelen als gebied waar 
natuur, landbouw en recreatie hand in hand gaan. De leden zetten zich in voor een mooi cultuurlandschap, 
waar bijzondere vogels en akkerflora voorkomen, waar boeren met een natuurinclusieve bedrijfsvoering een 

https://www.broekpolder-vlaardingen.nl/federatie


goede boterham kunnen verdienen en waar inwoners van IJsselmonde en daarbuiten kunnen genieten van 
rust, ruimte en lekkere streekproducten. De doelen waar de coöperatie aan werkt zijn beschreven in een 
streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon. Dit streefbeeld is opgesteld met inwoners, (agrarische) 
ondernemers, natuurorganisaties en deskundigen. In de coöperatie zitten boeren, natuurorganisaties, 
recreatieondernemers en alle anderen die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het gebied. 
Ondernemers en maatschappelijke organisaties die het streefbeeld onderschrijven en die bijdragen aan de 
realisatie daarvan kunnen lid worden van de gebiedscoöperatie. Particulieren die willen meedoen kunnen zich 
aansluiten bij één van de organisaties die deelnemen aan de coöperatie, zoals de Vereniging De Carnisse 
Grienden, het Zuid-Hollands Landschap of de Vereniging vrienden Polders Albrandswaard (VVPA). Lees 
meer. 

- Van Partijen naar Partners  
Van Partijen naar Partners is een samenwerkingsproject van toeristische en agrarische ondernemers in het 
Overijssels Vechtdal. Zij maken zich sterk voor de ontwikkeling van een gezamenlijke gids en website, waarin 
9 fietsroutes staan en diverse arrangementen aangeboden worden. De Vechtdal VVV zorgt samen met het 
GOBT voor de coördinatie van het project. Ook Kamer van Koophandel en LTO Noord zijn betrokken. Partijen 
die vroeger het eigen belang behartigden, zijn nu partners geworden die het Overijssels Vechtdal optimaal 
promoten. Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het subsidieprogramma Leader 
(tot eind 2006), provincie Overijssel, gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen en het bedrijfsleven. 
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https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/gebiedscooperatie/
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/gebiedscooperatie/

