
 

 

Gebiedsconferentie “Buitengebied” 
18 september 2017, Hotel Landgoed Avegoor 
 

Hoe zorgen wij ervoor dat ons Rhedense buitengebied mooi, bruikbaar en beleefbaar blijft en we ruimte kunnen blijven bieden voor nieuwe 
ontwikkelingen? Wat is waardevol, wat kan anders en waar liggen kansen? Allerlei vraagstukken die leven in het Rhedense buitengebied. 
 

Omgevingsvisie Buitengebied 
Wij maken het komende jaar samen met u (inwoners, bedrijven en organisaties) een visie die antwoord geeft op de vraag: “Hoe moet het buitengebied van 
Rheden er in de toekomst uit gaan zien?” Het wordt één visie voor het hele buitengebied van Rheden. De visies voor de dorpen blijven daarnaast bestaan.  
In de omgevingsvisie staan de strategische doelen van de gemeente die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (in dit geval het buitengebied). Denk 
daarbij aan onderwerpen als landschap, bedrijvigheid, recreatie en toerisme, klimaat, duurzame energie, etc. Deze onderwerpen en de strategische doelen 
worden in samenhang met elkaar bekeken.  Met de omgevingsvisie moet het duidelijker worden welke doelen we voor het buitengebied nastreven en hoe 
we deze met elkaar willen en kunnen gaan bereiken.  
 
Start van het proces 
Voor de omgevingsvisie Buitengebied nemen we vraagstukken uit de samenleving als uitgangspunt. 
Daarmee zetten we ‘de samenleving voorop’. We gaan de omgevingsvisie richten op wat we met 
elkaar belangrijk vinden om in stand te houden of juist te ontwikkelen. De samenleving verandert 
steeds sneller en inwoners en ondernemers komen steeds vaker en makkelijker met initiatieven en 
plannen. Als gemeente willen we met dit nieuwe beleid de uitvoering hiervan makkelijker gaan maken. 
Daarmee lopen we vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Als eerste stap zijn er zo’n 30 interviews 
gehouden met inwoners, ondernemers en organisaties. Tevens is er veel informatie opgehaald bij 
interne vakspecialisten van de gemeente, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed en de Veiligheidsregio Gelderland Midden. Dit alles heeft al veel inzichten 
opgeleverd over wat er leeft in het buitengebied, waar we in de toekomst mee te maken (kunnen) 
gaan krijgen en wat er beter of anders kan. 
 

Gebiedsconferentie  
Op maandag 18 september was de gebiedsconferentie Buitengebied. Ruim 70 enthousiaste en betrokken bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers 
van organisaties name deel aan deze conferentie. Zij gingen constructief en in een prettige sfeer met elkaar in gesprek over de toekomst van het Rhedens 
buitengebied. In diverse interactieve deelsessies werd gesproken over de vraagstukken, gebrainstormd over mogelijke oplossingen en werden de resultaten 
ingetekend op kaarten. De deelnemers konden kiezen uit 13 workshops. In de bijlage volgt per thema een weergave van de workshops. 
 



 

 

Vervolg 
Met de ideeën en oplossingen die tijdens de gebiedsconferentie naar voren zijn gekomen en een aantal openstaande vraagstukken en dilemma’s, gaan wij 
een internetpeiling voor een breed publiek voorbereiden. Iedereen in de gemeente Rheden kan meedoen. De start van de internetconsultatie zal naar 
verwachting begin november 2017 starten. Houd hiervoor de projectwebsite www.rhedensbuitengebied.nl in de gaten. Of schrijf je op deze website in voor 
de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte!   
 

  



 

 

Workshop 1: Droombeeld sport en bewegen 
 

Wegens een gebrek aan animo is deze workshop komen te vervallen.  

 
Workshop 2: Droombeeld natuur (10 deelnemers) 
 
De ideale situatie van de natuur kwam aan bod in deze workshop. Mensen ‘dromen’ vooral dat zij in de toekomst ook kunnen blijven genieten van het 
buitengebied in de gemeente. In de workshop kwamen op hoofdlijnen de volgende punten naar voren:  
 

- Mensen willen vooral de huidige staat van de natuur beschermen en behouden, zodat deze in de toekomst ook beleefbaar blijft; 

- Zaken die bijdragen aan de beleving van de natuur: wild dat zichtbaar is, stilte, variatie in natuur, snelheidsbeperking voor motorvoertuigen en 
goed onderhouden wandel- en fietspaden; 

- Méér toegankelijkheid van natuurgebieden is niet nodig. Laat de drukte waar het is en ga het niet spreiden;  

- In sommige gevallen is het wenselijk een soort ‘venster’ in te stellen in tijd en ruimte. Bijvoorbeeld op een strategische plek die representatief is 
voor waardevolle natuur. Zo kunnen deze gebieden wel beleefd worden en blijven de echte kwetsbaarheden beschermd. Te denken valt aan de 
Soerense Broek, de Elsberg, de bronbossen bij Middachten en de strangen in de uiterwaarden; 

- Slagbomen realiseren op de toegangswegen naar de Posbank. Na een bepaalde tijd moet je betalen om er uit te kunnen. Dit voorkomt dat er ’s 
avonds wanneer de natuur de rust nodig heeft nog veel activiteit is in het gebied; 

- Stilte gebieden graag behouden. Een actuele ontwikkeling die naar voren kwam is de zorg over de toename van het aantal vliegtuigbewegingen 
boven de Veluwe;  

- Een discussie of je wel of niet mobiel bereikbaar moet zijn als je in het bos loopt. 
Voorstanders van bereikbaarheid voelde het als veilig wanneer zij bereikbaar zijn. 
Tegenstanders zien de onbereikbaarheid als een stukje vrijheid wat hoort bij de stilte 
en rust die zij vinden in de bossen; 

- Behoud van weidevogels is belangrijk. Hoe is dit te combineren met 
landbouwontwikkelingen en predatie;  

- Havikerwaard over 15 jaar? Meer gezonde wateren, een verbeterde luchtkwaliteit, 
bredere fietspaden en koeien in de wei. Voor biodiversiteit zou het moeten gaan om 
duurzame landbouw. En toch ook wel zorg om landschap vanwege schaalvergroting in 
de landbouw. Enkele voorbeelden zijn aangehaald;  

- Biodiversiteit is erg belangrijk (de wolf mag ook komen);  

  



 

 

Workshop 3: Droombeeld kunst, cultuur en culinair (10 deelnemers) 
 
Een dagprogramma dat in het teken staat van kunst, cultuur en culinair in de gemeente Rheden, wat ga je dan doen? Dat was de centrale vraag bij deze 
workshop. Mensen kwamen met uiteenlopende droombeelden.  
 

 Het onderwerp eten brengt mensen bij elkaar, bindt mensen. Je zou het kunnen combineren met brainstormsessie over wat dan ook in combinatie 
van genieten van lekker eten. Zo kan je het buitengebied ook verbinden met mensen uit de kernen; 

 Ouderen uit de eenzaamheid halen door iets te organiseren op gebied van cultuur/culinair. Dit kan bijvoorbeeld door een programma aan te bieden 
dat gecombineerd wordt met een bijeenkomst op dit soort gebied in een dorpskerk of dorpshuis, zodat je verbroedering bevordert. Mogelijk kan je 
gezamenlijk een kookboek oid samenstellen;  

 Het buitengebied leren kennen door bij elkaar binnen te kijken, bv. kinderen kennis laten maken met het boerenleven: waar komt wat vandaan. 
Hierover zou je folders of docu’s kunnen opstellen. 

 Alternatieven zoeken voor zonnepanelen zoals bloemen met zonnepanelen.  

 Kunst en cultuur met de natuur in verbinding brengen. Mensen op het gebied van kunst en cultuur zijn inventief, creatief. Die kunnen mogelijk 
meedraaien in een programma dat het ook voor toeristen aantrekkelijk wordt om verder het gebied in te trekken dan alleen de Veluwezoom. Ook 
biedt dit weer een kans om een verbinding met de kernen te maken. 

 In de groene gebieden kansen bieden voor plukbossen/tuinen, groentetuinen, maar daarbij niet alleen vegetarisch denken, maar ook in vlees; 

 Riverstone wordt genoemd als een aantrekkelijk gebied voor een kunstenaarskolonie. De eerste stap is al gezet door de graffiti. Mogelijk 
combineren met zonnepanelen op het dak. Dit punt zou een mooi vertrekpunt kunnen zijn voor een start naar de rest van het gebied; 

 In Rheden zijn altijd schrijvers en kunstenaars geweest, borduur voort op die traditie;  

 Zorg ervoor dat mensen uit de eigen gemeente, vooral ook jongeren, uitgedaagd worden om naar buiten te gaan. Het onderwijs moet hier ook meer 
aan doen. Suggesties zijn hutten bouwen, heggenvlechten, liefst in combinatie met kunstenaars. Creëer een soort marktplaats om kunstenaars, 
onderwijs en eigenaren aan elkaar te verbinden; 

 Bevorder recreatieve voorzieningen: Faciliteer gemeentebreed de vestiging van restaurants, een nieuw hotel op de plek van hotel LS. Priesnitzhoeve 
is een mooi voorbeeld! 

 Beeldentuinen zoals vroeger op Avegoor worden gemist. Er is een mooie zomerprogrammering maar in de winter gebeurt er niets. Kijk naar 
Nazomerfestival Zeeland. Is geweldig om zoiets te organiseren. Bovendien tast dat het buitengebied niet aan, is telkens tijdelijk. 

 Er zijn te weinig musea. Locatietheater of beeldende kunst in/bij de Meteoor.  



 

 

Workshop 4: Belangrijkste gebiedskwaliteiten (21 deelnemers)  

Het Rhedense landschap zit vol met kwaliteiten. Ter illustratie is er een poster opgehangen waarop een 
aantal foto’s zijn weergeven die door bezoekers van het Rhedense buitengebied online zijn gezet. De 
vraag aan de deelnemers is wat typisch Rheden is en wat men mist op de poster maar ook in bredere 
zin. 
  
Wat is typisch Rhedens buitengebied? 

 Belangrijke kwaliteit is de variatie van het landschap. De korte overgang van uiterwaarden naar 
Veluwe. Deze overgangsgebieden bieden ook mogelijkheden om kwaliteit toe te voegen (bijv. 
klimaatpark); 

 Landschapselementen, kleinschaligheid en reliëf;  

 Water: IJssel, Apeldoorns Kanaal, beken en sprengen; 

 De natuur en biodiversiteit; 

 Cultuurhistorie (landgoederen, bodemarchief en kerkpaden); 

 Stilte en donkerte gebieden; 

 Openheid/leegte. 
De deelnemers zien de huidige kwaliteiten als een soort van spoorboekje voor toekomstige ontwikkelingen.  
 
Wat missen mensen? 

De poster met foto’s wordt niet als representatief gezien want de foto’s zijn vooral gemaakt door bezoekers en niet door de Rhedenaar zelf. De schakering in 
het landschap tussen Veluwe en de uiterwaarden is wat Rheden uniek maakt, dat is nu niet zichtbaar. De bereikbaarheid en beleefbaarheid van het landschap 
zou wel verbeterd mogen worden, waarbij de kanttekening kan worden geplaatst dat het ook niet te makkelijk hoeft te worden (men mag best wat moeite 
doen om in een stiltegebied te komen bijvoorbeeld). Boeren zijn onderdeel van de uiterwaarden, maar in het landgebruik mag wel wat meer variatie.  
De verbinding van de Veluwe naar de IJssel kan beter. Sowieso is de beleving van het water nu onderschikt en daar mag meer aandacht voor zijn. De 
toegankelijkheid van de uiterwaarden kan beter en meer recreatiemogelijkheden bij het water. Winst valt ook nog te behalen ten aanzien van donkerte 
gebieden aan de randen van de dorpen en sportvelden. Ook de wisselwerking/verbinding tussen de dorpen en het buitengebied kan beter. 
 
Ten aanzien van de landgoederen ervaren de deelnemers dat deze beperkt toegankelijk zijn en zij willen graag meer zicht hebben op de lange termijn visie 
van de grootgrondbezitters. Verder is het gewenst dat er meer transparantie komt in de processen van de gemeente. Zo weten bewoners wat er speelt en zo 
ontstaat er wellicht meer begrip voor keuzes die worden gemaakt. Deelnemers hebben ook het idee dat het economisch belang boven de gebiedskwaliteiten 
wordt gesteld. Misschien moet er meer overheidsgeld naar de landgoederen zodat er geen nieuwe plannen hoeven te komen.   
 

  



 

 

Workshop 5: Drukte op de Veluwezoom (25 deelnemers) 
 
Op sommige momenten is het te druk op de Veluwe. De verschillende gebruikers zitten elkaar in de weg. Het tegelijk gebruiken van een relatief klein gebied 
(Posbank, Beekhuizenseweg) door fietsers, mountainbikers, wandelaars, motorrijders, ruiters en hardlopers. Er zijn groepen die bewust voor dit gebied kiezen 
vanwege de spectaculaire bochten of de geweldige uitzichten. Er zijn groepen die dit gebied kiezen omdat niet alle andere parkeerplekken bij hen bekend zijn. 
Deze laatste groepen zouden ook vanuit een andere plek kunnen recreëren. Er is altijd een onvoorspelbaarheid ten aanzien van het te verwachten aantal 
bezoekers. 
 
Is het té druk?  
De meerderheid gaf aan dat het probleem zich afspeelt in een beperkt gebied, namelijk de Posbank en Herikhuizerveld. Slechts een klein deel van de bezoekers 
veroorzaakt hinder, het overgrote deel gedraagt zich normaal. Motoren veroorzaken geluidsoverlast en er zijn ergernissen van schreeuwende mountainbikers. 
De topdrukte zou pas een probleem zijn als bereikbaarheid hulpdiensten in het gedrang komt. 
 
Oplossingen voor de drukte 
De meerderheid gaf aan dat verdere groei niet gewenst is. Meer spreiding door bijvoorbeeld een nieuw paviljoen verstoort het nu rustige deel. Voor meer 
spreiding is medewerking van alle partijen nodig. Een dubbelgebruik waarbij het gebied ook ’s nachts toegankelijk is, is voor geen van de aanwezige denkbaar. 
Een aantal ideeën/aandachtspunten zijn opgesomd: 

 Betere spreiding door bekendheid en opwaarderen (faciliteiten) andere parkeerplekken. En noem daarbij het gebied Veluwezoom; 

 Deze parkeerplekken voorzien van voorzieningen (toilet, schoonmaken fiets e.d.) en eventueel kleinschalige horeca.(Voorbeeld: Buitenplaats 
Beekhuizen, de vraag hierbij is of dat een verschuiving is of juist groei tgv horecavoorziening); 

 Uitbreiding parkeren bij bezoekerscentrum; 

 De 500 parkeerplaatsen bij het Postiljonmotel Arnhem benutten; 

 Betaald parkeren bij Posbankpavilioen; 

 Startplaatsen voor wandel-/fietsroutes verleggen; de meeste (bekende) routes starten nu vanaf de Posbank; 

 Meer bekendheid geven aan bestaande routes buiten de Posbank. Aansluiting op het netwerk van buurgemeenten; 

 Differentiëren naar gebruikers: verschillende groepen uit elkaar halen door ze op verschillende plekken te laten starten;  

 ‘Riverstone’ gebruiken als bezoekerscentrum of alleen als parkeerplaats, van daaruit kabelbaan naar boven of vanuit andere parkeerplek; 

 Parkeren moet blijven in het natuurgebied. Treintje laten rijden tussen de parkeerplaatsen (op drukke dagen); 

 Regionale samenwerking m.b.t. fietspaden, bewegwijzering e.d. Dit houdt vaak op bij de gemeentegrenzen; 

 Digitale bebording voor parkeerplaatsen (is al eens mee geëxperimenteerd); 

 Parkeerverwijssysteem met digitale aanduiding van beschikbare plaatsen maar ook per doelgroepen apart verwijzen; 

 Station Rheden hernoemen in ‘Rheden Veluwezoom’. 



 

 

Workshop 6: Beleven van water (21 deelnemers) 

De centrale vraag is hoe we het water beter kunnen gebruiken en beleven. Alle deelnemers zijn het er over eens dat daar nog een behoorlijke winst in te 
behalen is.  
 

Apeldoorns Kanaal 
Het kanaal is weinig aantrekkelijk en wordt nauwelijks benut en beleefd. De stichting Beleef het Apeldoorns Kanaal wil graag de beleefbaarheid en 
functionaliteit van het Apeldoorns Kanaal verbeteren vanaf Hattem tot de sluis in Dieren. Ideeën zijn bijvoorbeeld het maken van een strandje in de kanaalzone 
of een speel-/pluktuin aan de oevers. Ook zou er een jaarlijks evenement rondom het kanaal georganiseerd kunnen worden en verdient het sluizencomplex 
bij Dieren een impuls. Bevaarbaar maken van het kanaal is een mooi droombeeld, maar lijkt een lastige opgave met de bestaande vaste bruggen. Ook de 
beleving vanaf het naastgelegen fietspad is beperkt. In ieder geval zou het kanaal beter benut kunnen worden door kleinschalige recreatievaart zoals roeiboten 
en kano’s. De waterdiepte van het kanaal in de gemeente Rheden zal hiervoor verbeterd moeten 
worden.  
 

IJssel 
De belevingswaarde van de IJssel blijft achter. Een aangedragen oorzaak hiervan is de beperkte 
toegankelijk. Veel gronden grenzend aan de rivier zijn particulier eigendom en niet opengesteld. Door 
de toegankelijkheid/bereikbaarheid te vergroten  neemt ook de beleefbaarheid toe. Niet alleen voor 
lokale wandelaars/fietsers, maar ook voor andere lokale gebruikers zoals watersporters en vissers. 
Aangedragen ideeën voor de IJssel: 

 Plek waar watersporters te water kunnen gaan (bereikbaar met auto/trailer) 

 Toegankelijke plekken voor de omgeving, ook om legaal te vissen 

 Passantenhaventje in Dieren en botenverhuur (ook voor de korte duur) in de Steegse Haven 

 Recreatie op terrein De Groot (horeca, terras) 

 Vaste brug naar recreatiegebied Rhederlaag 

 Deelnemen aan de IJsselbiënnale.  
Met name bij de IJssel geldt dat waterveiligheid van groot belang is. Denk hierbij aan recreatief 
gebruik in relatie tot beroepsvaart, maar ook hoog water, afvoeren van neerslag en droogte (laag 
water) zijn aspecten die aandacht vragen.  
 

Sprengen 
De sprengen zijn en vertellen een uniek verhaal dat veel mensen niet kennen. Met wandelroutes langs beken en sprengen kan dit meer aan het voetlicht 
worden gebracht. Vanuit scholen zou er meer aandacht moeten uitgaan naar het bekend maken van dit verhaal door themalessen of excursies. Sommige 
wensen die naar voren zijn gekomen zijn ook op kaart gezet. 



 

 

 
 

Workshop 7: Landelijk gebied tussen Velp en Rheden (16 deelnemers) 
 
Wat zijn de ambities voor het landelijk gebied tussen Velp en Rheden? Aan de hand van post-its konden deelnemers hun doel opschrijven. Dit waren vele 
uiteenlopende doelen waaruit niet duidelijk een eensgezind hoofddoel uit voort kwam. Naar voren kwamen:  
 

 Behoud landschappelijke kwaliteiten (open landschap, gradiënt van bos naar rivier, zichtbaar houden en maken van landschapselementen, 
verpaarding tegengaan, financiële compensatie voor het in stand houden van bijzondere landschapselementen); 

 Duurzame landbouw (grondgebonden, huiskavels voor het weiden van koeien, ruimte geven voor verduurzaming, geen schaalvergroting); 

 Ontwikkeling van recreatie (Velperwaarden toegankelijk maken voor wandelaars en meer recreatie, Terrein De Groot openstellen voor horeca en 
parkeren, restauratie van steenfabriek Terrein De Groot, beleefbaarheid 
van de IJssel voor eigen inwoners vergroten); 

 Natuur (veilige oversteek dassen noord-zuid verbinding, natuur in 
samenwerking met landbouw, niet minder/behouden wat je hebt); 

 Duidelijkere afbakening tussen functies in het gebied; 

 Sprengbeken herstellen van bron tot monding; 

 Inspelen op klimaatverandering (Rivierklimaatpark, hoogwaterveiligheid, 
vitaliteit bos)    

 Groen waar het kan; 

 Bosbouw behouden en in ere herstellen; 

 Ondersteun landschap en oude landbouwgebieden;   

 Dynamiek in het landschap behouden en versterken. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Workshop 8: Landelijk gebied tussen Rheden en Dieren (25 deelnemers) 
 
Wat zijn de ambities voor het landelijk gebied tussen Rheden en Dieren? Aan de hand van post-its konden deelnemers hun doel opschrijven. Er is geen 
eenduidig hoofddoel voor het gehele gebied geformuleerd. Er was discussie over thema’s als kansen voor natuurverbindingen, de Havikerwaard en 
veehouderijen versus hoge natuurwaarden.  
 

Deelnemers hebben via post-its gebiedsdoelen opgeschreven. Een aantal keer is de (ecologische) verbinding tussen de Veluwe en de IJssel als verbeterpunt 
genoemd. De landschappelijke waarde (bijvoorbeeld kleinschalig coulisselandschap) van het 
gebied zal gehandhaafd moeten worden en waar mogelijk verbeterd. Met een zachte 
overgang van het buitengebied naar de dorpen. De meningen over wat naast natuur 
toelaatbaar is zijn gevarieerd. Recreatie en landbouw zouden een plek moeten blijven 
behouden in het buitengebied, over de vorm ervan zijn de meningen verschillend. Ergens moet 
er een evenwicht zijn tussen natuur en landbouw. 
 
Over de landbouw wordt aangegeven dat het wenselijk is om een kleinschalig 
landbouwstructuur en natuurinclusieve landbouw na te streven. De landbouw zou nog meer 
hand in hand moeten gaan met natuur, recreatie (toegankelijkheid) en landschap. De 
landbouw moet behouden blijven want zij zijn ook verantwoordelijk geweest voor het 
agrarisch landschap. Maar de modernisering van de landbouw gaat ook gepaard met een 
achteruitgang van de waarden op het gebied van landschap en natuur.     
 
Over de invulling van de Havikerwaard lopen de ideeën uiteen. De bijzondere natuurwaarden, 
zoals de bronbossen, wordt belangrijk gevonden. Anderen noemen het beschermen van de 
landgoederen maar ook de verbetering van toegankelijkheid voor wild en het bevorderen van 
recreatievoorzieningen zoals watersport, fietsen en wandelen. Daarnaast zou het goed zijn als 
de visie Havikerpoort wordt uitgevoerd.  
  



 

 

Workshop 9: Landelijk gebied tussen Dieren en Laag-Soeren (15 deelnemers) 
 
Wat zijn de ambities voor het landelijk gebied tussen Dieren en Laag-Soeren? Aan de hand van post-its konden 
deelnemers hun doel opschrijven. Er is geen eenduidig hoofddoel voor het gehele gebied geformuleerd. Gemene 
deler was dat recreatie versterkt kan worden en de grondgebonden landbouw en de natuurwaarden in een 
kleinschalig landschap de kernkwaliteiten van het gebied vormen. Met name over het soort landbouw wat 
passend is bij het gebied verschilde de meningen.  
 
Algemene hoofdlijn van punten die naar voren zijn gebracht: 

 Men ervaart de regelgeving (zoals beschermd dorpsgezicht, Natura2000) als streng en beperkend 
waardoor een project als Hotel Laag Soeren en duurzaamheidsopgaven lastig te realiseren zijn; 

 Kracht en ontstaansgeschiedenis van deze omgeving is het kleinschalig landschap met 
grondgebonden landbouw.  Paarden zouden meer ondergeschikt moeten zijn vanwege de 
uitstraling van de voorzieningen (bv hekken);  

 Er liggen veel kansen voor natuur en recreatie bij de sprengkoppen en langs de gehele Soerense 
beek;  

 Beter recreatief/toeristisch benutten van het beschermd dorpsgezicht, verbreden (functioneel) 
van activiteiten bij Manege de Spreng en het VSM spoor als kern benoemen van het recreatief 
gebied door bijvoorbeeld ’Halte Laag Soeren’ nieuw leven in te blazen. 

 Een probleem is de verdroging van gronden en de Soerense Beek op  landgoed de Bockhorst;  

 Soerense Broek is slecht te beleven (niet toegankelijk). Vogelen (vogelaars vanuit het hele land) 
gebeurt vanuit de auto en hiervoor is weinig ruimte (kan gevaarlijk zijn);  

 Liever geen zonnevelden aanleggen want daarmee gaat goede landbouwgrond verloren, terwijl de 
boer zelf ook met een ruimtevraag en verduurzamingsopgave zit. Beter is zonnepanelen op 
schuren dan op landbouwgrond; 

 Overgangen zijn nu hard tussen natuur en landbouw, wenselijk is om deze te verzachten 
(bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer nastreven?).  

 
  



 

 

Workshop 10: Klimaatverandering (10 deelnemers) 
 
Hoe kunnen we op korte, maar ook op lange termijn, inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering?  Deze vraag stond centraal bij de workshop over 

klimaatverandering. Tijdens de workshop bleek dit geen eenvoudig vraag om te beantwoorden. 

 
De deelnemers constateren in ieder geval dat er een klimaatverandering gaande is. Om het thema meer 
onder de aandacht te krijgen en beter te kunnen inspelen op de klimaatverandering, is communicatie met 
bewoners en tussen overheden en organisaties van groot belang. Het is belangrijk om bewustwording bij 
burgers te creëren.  
 
Agrariërs geven aan steeds meer en in extremere mate last van droogte te ondervinden. De vraag is wat 
de agrariërs kunnen betekenen bij het inspelen op dit probleem. LTO kan via het Deltaprogramma Agrarisch 
Water subsidie krijgen voor het opzetten van gebiedsprocessen rond klimaatadaptatie. Wellicht ligt hier 
een kans? 
 

Overheden zouden innovatieve ideeën en plannen van inwoners en bedrijven meer moeten ondersteunen 
en faciliteren. Een voorbeeld hiervan is het stimuleren van particulieren (met bijvoorbeeld subsidie) om het 
hemelwater af te koppelen. De mening van de deelnemers is dat er veel meer rekening gehouden moet 
worden met klimaatverandering en dat er klimaatadaptieve maatregelen (bijvoorbeeld aanleg van wadi’s, meer groen en ruimte voor water), genomen 
moeten worden bij nieuwbouw, ontwikkeling van locaties, de aanleg en herstructurering van wegen en in de openbare ruimte. Daarbij moet ook gekeken 
worden naar de technieken die vroeger werden  toegepast.  
 
 

 
 
 
  



 

 

Workshop 11: Duurzame energie in het Rhedense landschap (15 deelnemers) 
 
De vraag die in deze workshop centraal stond was: wat kan het buitengebied betekenen voor het energievraagstuk?  
 
Iedere deelnemer ziet de noodzaak in van de transitie naar duurzame energie (besparen en 
opwekken), maar wanneer de opgave voor het opwekken van duurzame energie ervan wordt 
geschetst zien de deelnemers deze opgave als onmogelijk. De opgave voor het 100% opwekken 
van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen betekent de realisatie van 3,5 miljoen 
zonnepanelen in een veldopstelling. Dat is een grondoppervlak van 1350 hectare, oftewel 16% 
van het grondoppervlak van de gemeente Rheden. Of als gekozen wordt voor windenergie dan 
betekent dat de realisatie van 122 windturbines.     
 
Communicatie, bewustwording en het draagvlak voor bepaalde maatregelen worden als 
ontzettend belangrijk beschouwd. Kijkend naar de lokale situatie denken de deelnemers dat het 
uiterst onwaarschijnlijk is dat Rheden uiteindelijk gaat voorzien in haar eigen duurzame 
energiebehoefte. Er moet dan eigenlijk verder worden gekeken dan alleen zon en bijvoorbeeld 
wind. Ook energie uit water, biomassa, etc., kunnen wellicht interessant zijn. En wellicht nog 
interessanter (omdat daar veel winst mee te behalen is) zijn de maatregelen waarmee 
energiebesparing te behalen is. 
 
De agrarische sector wil geen zonnevelden in het buitengebied op kostbare landbouwgrond. Er zijn wel kansen voor zonnepanelen op daken/stallen. Men ziet 
kansen voor zonnepanelen op geluidswallen, dijken, etc. en drijvende zonneparken. Windmolens in natuurgebied zien de meeste mensen niet zitten. De 
duurzame energieopwekking kan worden gecentreerd rondom Velperbroek. Hier staan al windmolens, ligt een warmtenet en komt een zonneveld. Daarnaast 
is het landschap daar al ‘aangetast’ door bedrijventerreinen en snelwegen. Hier is dus ruimte voor een energielandschap. Ook werd er positief gereageerd op 
een idee van een van de deelnemers voor een geluidswal met zonnepanelen langs de snelweg bij Ellecom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Workshop 12: Sturen op ontwikkelingen (15 deelnemers) 
Het sturen op ontwikkeling is een van de doelen van de nieuwe Omgevingswet. De casus voor deze workshop is de herontwikkeling van Hotel Laag-Soeren. 
Dit terrein ligt er al langer verloederd bij en een nieuwe ontwikkeling komt maar niet van de grond. Hoe stuur je in zo’n situatie (als je dat moet doen) en wie 
heeft welke rol/betrokkenheid? 
 
Tijdens de discussie ontstond overeenstemming dat het stellen van doelen meer ruimte biedt voor een ontwikkeling omdat dit flexibeler is dan strakke kaders. 
Voor de specifieke casus zijn drie doelen benoemd:   

 Versterken identiteit en kwaliteiten;  

 Werkgelegenheid; 

 Wegnemen van de druk op de Veluwezoom. 
 
Ook was er consensus over het idee dat alle betrokkenen (diegenen op wie de ontwikkeling op de een 
of andere manier effect heeft) vanaf de planvorming mee moeten kunnen denken. Het aandragen van 
een volledig ingevuld plan door de initiatiefnemer, wordt niet als effectief gezien. De initiatiefnemer 
moet daar in zijn procesaanpak rekening mee houden. De meeste zien de verantwoordelijkheid van de 
besluitvorming bij de gemeente liggen. Ook ligt er een rol voor de gemeente als facilitator van het 
proces, niet sturend op de inhoud maar op het proces.  
Overigens was een andere conclusie dat het aantrekken van initiatiefnemers waarschijnlijk niet zozeer 
geremd wordt door de huidige regelgeving maar door de beperkte mogelijkheden op deze locatie. Ook 
een ontwikkeling dat geen recreatief/ toeristische bestemming heeft zal mogelijk moeten zijn wanneer 
deze bijdraagt aan de gestelde doelen.   
 
Op de vraag hoe je omgaat met een situatie als in deze casus kwam het volgende naar voren. Vanaf de  
initiatieffase met de verschillende betrokkenen duidelijke verwachtingen scheppen wat we van de 
verschillende partijen verwachten: initiatiefnemer is verantwoordelijk voor een proces dat draagvlak 
genereerd (o.a. door gesprek aan de voorkant), betrokkenen denken mee en stellen gezamenlijk 
doelen voor het gebied vast, gemeente faciliteert, stimuleert en begeleid en stelt uiteindelijk het plan 
vast. Zij toetst uiteindelijk aan twee zaken: draagt het initiatief bij aan de gestelde doelen en is er 
breed draagvlak voor het initiatief. 
 

 
  



 

 

Workshop 13: Doorbouwen aan de omgeving (6 deelnemers) 
Welke functies zijn gewenst in het buitengebied en wanneer mag iets wel of niet? En hoe ziet het buitengebeid er in 2030 uit? Dat zijn de vragen die in deze 
workshop aan de orde zijn gekomen. Het volgende werd daarover gezegd met soms verschillende opvattingen.  
 
Over het algemeen richt men zich op behoud of het versterken van de kwaliteiten van het gebied. Men wil geen groot pretpark en geen grootschalige camping. 
Een ontwikkeling moet passen binnen de kwaliteiten van de gemeente. Het gaat niet alleen om behouden van de natuur, maar ook om herstel van de 
kwaliteiten. Dit betekent niet dat het gebied op slot moet. Het mag best aantrekkelijk gemaakt worden voor toeristen, maar dan kleinschalig zodat het 
overzichtelijk blijft en de kwaliteiten behouden blijven. Innovatieve mogelijkheden niet uitsluiten en de boel niet dicht timmeren, maar kaders stellen voor 
wat we willen behouden c.q. versterken en niet van te voren alles vast leggen wat passend is binnen de schaal van het landschap. 

Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, niet alles kan. Intensief boeren versus natuur: bijt dat elkaar niet? Het agrarische bedrijf zal zich moeten 
aanpassen aan de schaal van het landschap. Dit betekent dan een geleidelijke overgang naar een minder intensief agrarisch gebruik, want dat heeft de 
laatste jaren de natuur teveel aangetast. Kleinschaligere boerenbedrijven of gemengde agrarische bedrijven gecombineerd met landschappelijk 
natuurbeheer. Er moet wel perspectief voor het agrarische bedrijf over blijven. Schaalvergroting van een agrarisch bedrijf is ook mogelijk, mits natuur en 
landschap worden behouden. Meer extensieve landbouw. Misschien kan de Havikerwaard als overloopgebied worden gebruikt voor agrarische activiteiten 
en dat de rest vrijgehouden kan worden van natuur? Hoe kunnen de boeren in de gemeente dan nog een bestaansrecht hebben? Misschien door een 
andere soort van bedrijvigheid, dus geen melkvee, maar vleesvee of alternatieve functies die lokaal of regionaal gericht zijn, zoals ontmoetingsplekken.  

Doe bij nieuwe initiatieven (kan van alles zijn) in een gebied een raadplegende enquête in de buurt. En maak duidelijke keuzes om het unieke van het gebied 
te versterken of te behouden. Voorkom dat het een eenheidsworst wordt.  

Hoe ziet het buiten gebied eruit in 2030? 

 Het is aantrekkelijk gebied voor toeristen, ook de uiterwaarden 

 De bestaande kwaliteiten zijn behouden en er is ingezet op versterken van de kwaliteiten 

 Kleine ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt  passend in de schaal van het landsschap 

 Er is meer variatie in het landschap gekomen doordat de boeren inzetten op het verbouwen van verschillende gewassen (niet alleen mais) 

 Schaalvergroting van boeren  is mogelijk gebleken met behoud van natuurwaarden  

 De boeren hebben mogelijkheden gekregen om nevenactiviteiten te ontwikkelen (zoals moestuinen, ontmoetingsplekken, verkoop van 
streekproducten, survival voor kinderen) 

 Het landschap en de landschapselementen zijn hersteld 

 De nieuwe initiatieven zijn in samenspraak met omwonenden getoetst aan de kaders en mogelijk gemaakt.. 

 De structuren in het landschap (uiterwaarden) zijn middels wegen/ paden (langzaam verkeer) mogelijk gemaakt. 

 In de omgevingsvisie zijn kaders of doelen gesteld waarbinnen nieuwe initiatieven straks mogelijk worden gemaakt! 
 



 

 

Workshop 14: Living lab (9 deelnemers) 
Deze workshop is in de ochtend van 18 september gehouden. Er was toen namelijk al een ander overleg gepland waardoor diverse partijen al bij elkaar waren 
die ook voor de Living lab nodig waren. Aan deze workshop deden vertegenwoordigers mee van Van Hall Larenstein, Helicon, Natuurmonumenten, LTO 
Zuidoostveluwe, Biomygreen, GWW en de DELS.  
 
Het idee van een living lab is vanuit de ICT wereld ontstaan. Het betreft een werkmethode. Het draait om het testen van nieuwe technieken in het werkveld. 
Voorop staat de gebruiksvriendelijkheid. Uiteindelijk draait het om de uitvoerbaarheid in de praktijk in relatie tot het ontwikkelen van een marktconcept. Het 
is gericht op economische haalbaarheid. Leidend is de vraag vanuit de markt. Het onderwijs kan vervolgens met haar onderwijstrajecten, netwerk en kennis 
een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de innovatie, haalbaarheid en testen in de praktijk. Een living lab is een soort proeftuin voor onderwijs, bedrijfsleven, 
inwoners en overheid. 
 
Voor de omgevingsvisie Buitengebied zien we het thema Living lab als één van de mogelijke onderwerpen van de visie. We denken namelijk dat er veel kansen 
liggen voor het ontwikkelen van living labs en het bij elkaar brengen van het onderwijs en het bedrijfsleven/ natuurorganisaties/ landgoederen. Een prachtig 
buitengebied geeft namelijk ook de uitdaging om het enerzijds mooi te houden (en dat gaat niet vanzelf) en anderzijds ruimte te bieden aan de dynamiek van 
deze tijd (nieuwe economische ontwikkelingen, energietransitie, klimaatverandering, etc.). Hoe benut je een living lab hiervoor? Wat zijn de mogelijkheden 
en wat moet je uit gaan zoeken om hier iets mee te kunnen doen? De opgave is om onderwijs en bedrijfsleven/ natuurorganisaties/ landgoederen bij elkaar 
te brengen om te zien wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Waar zit de problematiek vanuit de praktijk en hoe kan het buitengebied een proeftuin worden 
van het onderwijs en het bedrijfsleven/natuurorganisaties/landgoederen? 
 
Zo zien we bijvoorbeeld dat natuur en landbouw te vaak afzonderlijk worden benaderd, terwijl een integrale benadering hiervan een grote meerwaarde kan 
hebben. De vraag moet dan ook zijn: hoe kan de landbouw verder ontwikkelen in relatie tot natuur? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet je 
bijvoorbeeld experimenteren en dat kan via een living lab. Ook is bodem een interessant onderwerp, omdat hier veel raakvlakken zitten met een vitaal 
platteland. Denk aan natuur, landbouw, klimaatadaptatie, etc.  
    
Aangegeven werd dat een living lab een soort methode is en dat het daarin belangrijk is om een visie, zoals de omgevingsvisie, als vertrekpunt te nemen. Een 
procesversneller binnen de gemeente kan helpen om de overheid goed te laten aansluiten. Een belangrijke voorwaarde voor een living lab is dat er 
eigenaarschap gevoeld moet worden en er urgentie is. Benut bestaande overleggen, zoals het Triple Helix-overleg, om tot living labs te komen. De eerste 
officiële living lab zal eind oktober 2017 worden geopend. 
 

Resultaat van de workshop is dat de deelnemers concludeerde dat living labs voor het buitengebied interessant kunnen zijn om bepaalde doelen voor het 

buitengebied te behalen. Het is zinvol is om op basis van een concept-visie het concept van een living lab begin 2018 in een volgende bijeenkomst verder uit 

te werken.    


