
Kwaliteiten en waarden (groep) 
Natuur (59) 

 

’s Nachts is de mooiste tijd om door het bos te lopen, maar dat mag niet en dat is jammer. 

Aan één zijde van de Broekdijk van Spankeren ligt een natuurgebied waar met zorg mee om 
wordt gegaan, maar de agrarische grond aan de andere kant is minstens net zo mooi. Hier 
moeten ze ook van afblijven, maar heeft geen status voor behoud.  

Als ik een ecologische pachter zou kunnen vinden zou ik dat willen, maar deze is niet 
beschikbaar. 

Als je windmolens op de verkeerde plekken neerzet, schaden ze de ecologische systemen 
(bijvoorbeeld slaapplaatsen en fourageergebieden van vogels). 

Boeren en natuurorganisaties ‘keren elkaar de rug toe’. Er zou gezamenlijk gekeken moeten 
worden hoe natuur en agrarisch beheer in stand gehouden kunnen worden.  

Boeren kunnen ondernemender zijn op het gebied van samenwerking met de grote 
terreinbeheerders. 

Boeren moeten volgens hun pachtcontract voldoen aan verschillende beheerverplichtingen, 
zoals het onderhouden van een haag die op het land staat. Het is daarom niet aantrekkelijk 
om sommige akkers te pachten. 

Boeren zien het kleinschalig natuurlandschap eerder als een bedreiging dan als een kans. 

De bedrijfsvoering van de (grootschalige) landbouw leidt ertoe dat er minder variatie is in 
begroeiing. Dit heeft een lagere biodiversiteit tot gevolg. 

De Beekhuizenseweg geeft stank en geluid in het bos, dat is jammer. 

De beweging van groot wild tussen de Veluwe en de IJsselvallei is een aandachtspunt voor 
de toekomst. Een probleem voor boeren is namelijk dat je herten krijgt op het land bij hoge 
dichtheden. Een ander probleem is dat boeren bang zijn dat herten ziekten overbrengen.  

De bewustwording over de noodzaak van bijen voor het voortbestaan van de mens is 
onvoldoende en moet worden vergroot. Mensen moeten zich beseffen dat er bijen nodig 
zijn voor hun bestaan. De imker kan daar wel wat hulp bij gebruiken, zodat het 
vanzelfsprekend wordt om hier aandacht aan te besteden. 

De collectieven beheerpakketten van natuur in het agrarisch gebied zijn te veel top-down 

geworden.  

De diversiteit (van bijvoorbeeld de beplanting) binnen de landgoederen neemt af zodra de 
grond in handen komt van één eigenaar en dit heeft gevolgen voor de flora en fauna (er 
wordt dan beheert op dezelfde manier). 

De expertise van de imker wordt niet voldoende benut door de gemeente. Er is te weinig 
kennis over de aanplant voor bijen.  

De kracht van dit gebied ligt in de groene scholen. Een plek waar ontwikkelingen op het 
gebied van bijen kunnen starten is er nu niet (bijvoorbeeld een bijenlab, projecten of 
basiskennis in het onderwijs). 



De landbouw die er is, moet biologisch worden. Je lost daarmee verschillende dingen op. De 
ecologische veerkracht is nu niet goed. Kan het systeem na een verstoring weer terugkomen 
naar een balans?  

De landbouw zit op slot door alle functies die er zijn van buitenaf (zoals natuur en recreatie). 
De concurrentie is groot. 

De nadruk van agrarisch beheer komt meer op fauna te liggen dan op botanisch beheer als 
gevolg van EU-regelgeving. Boeren hebben geïnvesteerd in het botanisch beheer. Dit wordt 
nu opgeheven en zorgt zodoende voor kapitaalvernietiging. 

De natuurwaarden in het landelijk gebied worden verkwanseld, dit komt door de verdere 
schaalvergroting. De groenblauwe dooradering verandert; kavels worden groter en de mest 
komt bijna tot op de sloot. Daar komt geen patrijs meer broeden. 

De recreatieve druk in sommige gebieden is zo groot dat recreanten, bewoners en de natuur 
elkaar in de weg zitten.  

De samenhang tussen ecologische veerkracht en sociale veerkracht ontbreekt. Er is een 
waaier aan producten, maar het komt nu niet in de (lokale) dorpen terecht. De gemeente 
zou hier beleid over moeten hebben. 

De wildtunnel, die onder de A348 doorgaat, is veel te klein voor een edelhert of een ree. Dit 
had in het verleden grootser aangepakt moeten worden. 

Denk ook aan het geluid van motoren op de Posbank, dat hoor je van verre. Dergelijk geluid 
past niet bij de sfeer van natuur en recreatie die je daar wilt.  

Door de ontwatering en een te hoge stikstofdepositie is er een verlies aan biodiversiteit in 
natuurgebieden. 

Door de toename van het aantal natuurbezoekers en door het veranderend klimaat stijgt de 
kans op besmetting met de ziekte van Lyme, overgebracht door teken. Welke 
bronmaatregelen zijn mogelijk om de kans op blootstelling te verminderen? 

Door het intensief gebruik als gevolg van de landbouw (zoals de eis van een lage 
grondwaterstand voor het maaien) is er een verlies aan biodiversiteit in het agrarisch gebied. 

Door klimaatverandering wordt vernatting voorzien. Dit resulteert, volgens onderzoek van 
Deltares, in een grondwaterspiegelstijging van ca. 0,5 meter. Dit is goed voor het 
natuurherstel, maar kan een last zijn voor de woningen. 

Een (eventuele) ecologische verbinding van de Veluwe naar de IJssel wordt continu 
verstoord door 3 barrières (trein, auto en snelweg). Kan de provinciale weg geknipt worden 
om de herten van de weg te houden? 

Een landeigenaar kan zijn gewas/bos niet (tijdelijk) beschermen tegen vraat van roodwild 
vanwege het bestemmingsplan. 

Er is geen waarderingssysteem voor ‘ecosysteemdiensten’ voor bijen. Belangen verschillen 
soms. Bijvoorbeeld; er is net ingezaaid, maar er komen klachten van hondenbezitters dat het 
zaaisel te hoog is. Er is dus een klein spanningsveld met andere belangen, zoals het uitlaten 
van honden. 

Er is nu geen visie voor iedere beek en hierdoor kun je niet goed inspelen op kansen en 
initiatieven die spelen. 



Er is onvoldoende stuifmeel te vinden voor bijen en andere insecten. 

Er worden soms keuzes gemaakt door het publiek die eigenlijk gemaakt zouden moeten 
worden door experts. Hierdoor worden soms keuzes gemaakt die bijvoorbeeld niet zozeer 
goed zijn voor de natuur, maar goed voelen. 

Er wordt heel hard gewerkt aan ‘instandhouden’, maar het gebeurt onvoldoende. Het 
gebeurt maar op sommige plekken goed. De diagnose is dat we niet genoeg bezig zijn met 
continuïteit.  

Er wordt nu soms wel met kleine projecten nagedacht over geschikte beplanting voor bijen, 
maar bij grote projecten is het niet vanzelfsprekend om over de aanplant na te denken. De 
ingrepen voor de bijen zijn te kleinschalig, het zou ‘standaard’ in het systeem moeten zitten. 

Er wordt veel afgesnoept van de landbouwgrond, met name door de omvorming naar 
natuurontwikkeling. 

Er zijn nu maar 3 natuurcollectieven in heel Gelderland. Een lokaal collectief is te veel werk 
en te ingewikkeld voor de regelgeving. Hier liggen zeker kansen. 

Het ‘Calimero-effect’ onder boeren; boeren voelen zich klein en hebben het idee dat er niet 
gepraat kan worden over samenwerking, terwijl dit juist goed zou zijn voor boeren en 
natuur. 

Het beleid van de gemeente is te behoudend op het gebied van vernieuwingen en 
ontwikkelingen ten aanzien van de natuur. 

Het bos is ook een natuurgebied, daardoor mag je meestal niet van de paden af. Op deze 
manier is het geen echt struingebied, de beleving van het bos is niet zo sterk als zou kunnen.  

Het bos is ook een natuurgebied. Daardoor mag je ‘s nachts niet het bos in. Maar juist 
nachtelijk gebruik van een bos is een bijzondere beleving. Het is jammer dat je dat dus niet 
kunt meemaken. 

Het ecosysteem is nu veel minder robuust dan wanneer je een verbinding maakt van de 
Veluwe naar de IJssel. 

Het is niet speciaal gewenst om een climax in de natuur te laten ontstaan, de verstoring is 
wenselijk. Een ‘ramp’ is goed voor de natuur omdat het dan in beweging blijft.  

Het Kraaienbos in Spankeren is klein, maar echt een gebruiksbos. Zulke mogelijkheden zou je 
ook in het ‘grote bos’ willen hebben, al was het maar hier en daar. 

Het natuurbeheer is te veel door bureaus ingevuld en te weinig door de boeren zelf. 

Hoe behouden en versterken we een vitaal en levendig buitengebied? Dit als gevolg van de 
afnemende beweiding, de afnemende aantrekkelijkheid voor flora en fauna en de 
vermindering van de beleefbaarheid en de economische waarde als gevolg van het 
herbestemmen naar wonen in plaats van bedrijvigheid. 

Hoe ga je om met vermesting, verdroging en versnippering? De landbouw is de sleutel om 
dit probleem op te lossen; hier moet dus beleid voor komen. Zodoende kan ook de natuur 
versterkt worden. 

Hoe gaan we om met het verlies van biodiversiteit? Naar verwachting is de situatie in 
Rheden in lijn met de landelijke trends en ontwikkelingen waarbij gezegd wordt dat het 
aantal boerenlandvogels sterk terugloopt. Enkele oorzaken hiervan zijn het verdwijnen van 



leefgebied, intensief landgebruik, verdroging, vermesting, bestrijdingsmiddelen, invasieve 
soorten en klimaatverandering. Kunnen we door duurzame gebiedsontwikkeling het verlies 
aan biodiversiteit tegengaan? 

Hoe kan er worden omgegaan met evenementen in stiltegebieden? Dit gaat niet samen en 
levert problemen op als overlast. 

Hoe kunnen we omgaan met de beperkende of conflicterende regelgeving 
(natuurbescherming, PAS) naast de ontwikkeling van de omgevingswet en het bestuurlijke 
afwegingskader?  

Hoe kunnen we omgaan met het opwekken van duurzame energie, rekening houdend met 
de ruimtelijke impact en de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden in het 
gebied? 

Hoe stimuleren we als gemeentelijke overheid duurzame landbouw in een voor landschap, 
natuur en cultuurhistorisch waardevol en kwetsbaar gebied? 

Hoe stoppen we de achteruitgang van de biodiversiteit? Door versnippering, verdroging, 
verstening, intensivering van de landbouw, klimaatverandering neemt de biodiversiteit af. 
Dit staat te laag op de gemeentelijke agenda en is de bron van welzijn en geluk. 

Op dit moment heeft iedere grondeigenaar zijn eigen regels en moet je bij iedere eigenaar 
apart iets regelen. Er is een betere afstemming nodig tussen de grootgrondbezitters en de 
gemeente om bijvoorbeeld een route door het gebied uit te stippelen of om een evenement 
te organiseren. 

Op sommige dagen in de zomer is het veel te druk op de Posbank.  

Vanuit het Deelerwoud lopen damherten over het ecoduct van de A50 naar de bossen van 
Middachten en die tasten de bosrand aan. 

We weten niet of we een realistische voorstelling hebben van bos. 

Weg met de bestrijdingsmiddelen! Want die vormen een gevaar voor de bijen. 

 

 

Landschap (44) 

 

Als je de parels openstelt, wat zijn dan de economische benefits ten opzichte van de slijtage? 

Als je naar opeenvolgende collegevoorstellen kijkt, zie je dat er veel aandacht is voor 
werkgelegenheid en andere standaard thema’s, maar te weinig voor hetgeen de gemeente 
‘bezit’. De gemeente Rheden bezit iets unieks en laat de kans onbenut om zich te richten op 
het groene en recreatieve karakter. Niet op 10 paarden wedden, maar ergens voor staan.  

Bij Landgoed Beekhuizen is te sterk ingezet op het landschapsplan van Spaan, waardoor er 
niets te zien is van de (vroegere) waterindustrie. De verschillende historische lagen zijn hier 
onvoldoende zichtbaar. 

De bossen van de Veluwe worden niet optimaal gebruikt, met name door de 

ontoegankelijkheid en door onbekendheid. Dit is jammer. 



De gemeente stelt in het beeldkwaliteitsplan linten voor als afscheiding. Ik kom zelf met een 
voorstel voor meidoornhagen, maar ik heb wel tijd (en ruimte) nodig om dit te kunnen 
ontwikkelen en die krijg ik niet. Deze hagen passen veel beter in het landschap. 

De groene lijnen in de omgeving worden in stand gehouden (deze lopen ook door in het 
dorp), maar de andere (nu) groene verbindingen in het dorp niet. Hierdoor gaan deze groene 
verbindingen verloren en dat is jammer.  

De haven van Rhedendorp is prachtig, maar is niet goed toegankelijk en wordt niet gebruikt 
door toeristen. Het is een unieke plek en dat soort plekken moeten we willen gebruiken. 

De herkenbaarheid en afleesbaarheid van de Spankerense enk wordt afgezwakt door het 
volkstuinencomplex. 

De inrichting van de infrastructuur is nu niet uniform en dit kan beter. Door uniformiteit valt 
de overgang naar andere gemeenten niet op (meer eenheid) en de gebruiker ‘ontvangt’ 
meer kwaliteit.  

De waarden en het belang van cultuurhistorisch landschap kunnen scherper. Het 
cultuurhistorisch landschap is deels verloren gegaan en de zorg om het te verliezen is groot. 

Dorpen hebben elk hun eigenheid. Er treedt verrommeling op daar waar je van het ene dorp 
naar het andere dorp gaat. Grenzen vervagen ruimtelijk en de grens tussen stad en land is 
minder goed herkenbaar. Deze grenzen tussen stad en land kunnen scherper. 

Een belangrijke scheiding tussen het bebouwde gebied en het buitengebied is belangrijk om 
het buitengebied te beschermen. Steeds meer delen van het buitengebied worden bebouwd 
en hierdoor vervaagt de grens hiertussen. 

Een landeigenaar kan zijn gewas/bos niet (tijdelijk) beschermen tegen vraat van roodwild 
vanwege het bestemmingsplan. 

Er is geen samenwerking met Rijkswaterstaat om de haven op diepte te houden. Terwijl ze 
wel in de buurt baggeren.  

Er is geen toezicht op de ‘nazorg’ bij ontwikkelingen van initiatiefnemers. Er wordt veel tijd 
gestoken in planvorming, maar niet in de naleving van afspraken (en dat is buiten te zien), 
terwijl aantasting van aardkundige waarden, flora-fauna of bomen onomkeerbaar zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn vitaliteitsproblemen van bomen of het afsterven van bijzondere 
bomen. 

Er is nu een beperkte recreatieve toegankelijkheid en functionaliteit van oevers en water van 
Steegse Haven. 

Er is nu geen tot weinig contact met de rivier en dat is jammer.  

Er wordt heel hard gewerkt aan ‘instandhouden’, maar het gebeurt onvoldoende. Het 
gebeurt maar op sommige plekken goed. De diagnose is dat we niet genoeg bezig zijn met 
continuïteit.  

Er wordt onvoldoende richting gegeven aan de ontwikkeling van de gebieden tussen de 
dorpen. Qua dynamiek liggen hier grote kansen, omdat er nog niets vastligt. 

Er zijn veel hagen verdwenen (voornamelijk meidoornhagen) door de schaalvergroting van 
de landbouw. Dit is zonde, want de hagen zijn karakteristiek. 



Het beeldkwaliteitsplan, opgesteld door de gemeente, lijkt gericht op hobbymatige 
paardenhouders of pensions. De randvoorwaarden binnen dit plan maken het onmogelijk 
om bedrijfsmatige aanpassingen te doen voor een groot bedrijf. 

Het buitengebied is van ons allemaal, er mag geen monopolie komen van een partij. Het 
spanningsveld zit bijvoorbeeld halverwege de Posbank (bij het bezoekerscentrum) waar het 
veel te druk is. Dit gaat ook andermans gronden aan, terwijl nu met name één partij invloed 
hierop heeft. 

Het buitengebied wordt ingenomen door de stad en daar is geen rem op. 

Het gebied tussen spoor en IJssel is niet zo aantrekkelijk voor toeristen en recreanten als zou 
kunnen. Hoe maken we het aantrekkelijker? 

Het zou goed zijn als er kleine creatieve bedrijfjes zouden komen langs het Apeldoorns 
Kanaal, die komen voor de plek. Deze kunnen aangetrokken worden door onze groene 
gemeente en de groene plek. Oude bedrijfslocaties zouden kansen kunnen bieden voor deze 
nieuwe bedrijfjes. 

Hoe en waarin veranker je ruimtelijke kwaliteit? Wellicht een zonering van gebieden voor 
herstel en behoud? En andere delen met meer transformatie ruimte? 

Hoe ga je om met de schaalvergroting van de landbouw? Schaalvergroting kan een probleem 
zijn in kleinschalige, waardevolle landschappen of in ons groene erflandschap met lanen. 
Denk hierbij aan inpassing van nieuwe schuren, uitbreidingen van erven, inpassing van 
nieuwe wegen en verbredingen van wegen in combinatie met lanen. 

Hoe kun je de kernkwaliteiten van het buitengebied handhaven? 

Hoe kun je de verrommeling in de dorpsranden tegengaan? De zorg is er dat de mooie 
landschappelijke randen verloren gaan. Een aantal randen die verbeterd kunnen worden zijn 
de Zuidflank Rheden, Haveland Rheden en de oostrand van Dieren. 

Hoe kun je het karakter van het gebied tussen de dorpen versterken? Dit gebeurt nu 
onvoldoende en er treedt verrommeling op (bijvoorbeeld door grote infrastructurele 
netwerken). Tussenruimtes tussen de dorpen moeten gevarieerde zones zijn, die op zichzelf 
ook iets zijn.  

Hoe kunnen we de energietransitie laten landen in het Rhedense landschap? 

Hoe kunnen we omgaan met het opwekken van duurzame energie, rekening houdend met 
de ruimtelijke impact en de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden in het 
gebied? 

Hoe moeten we omgaan met de ‘nazorg’ met betrekking tot initiatiefnemers? Hoe deal je 
hiermee als gemeente? Er vindt nauwelijks controle plaats op de naleving van afspraken 
zoals op de compensatie van aanplant van landschapselementen en beheer. 

Hoe stimuleren we als gemeentelijke overheid duurzame landbouw in een voor landschap, 
natuur en cultuurhistorisch waardevol en kwetsbaar gebied? 

Ik maak mij zorgen over de randzone, waar versnippering een rol speelt. Het verkeer heeft 
hier grote invloed op. 

Je wilt toeristen trekken naar het gebied om de bijzonderheden van de beken te laten zien. 
Maar je wilt het gebied ook rustig houden. Dit is een dilemma. 



Kernkwaliteiten zijn provinciaal vastgelegd, de gemeente toetst op een ander 
abstractieniveau en maakt afwegingen op lokaal niveau. De gemeente delegeert het op haar 
beurt verder naar burgers en maatschappelijke organisaties. Dit kan fragmentatie van 
landschap in de hand werken. Hoe zorg je in de omgevingswet voor de borging op lange 
termijn?  

Op een deel van de agrarische gronden langs het Apeldoorns Kanaal ligt een 
industriebestemming. Inwoners uit Spankeren zien liever dat deze bestemming veranderd 
om de agrariërs te behouden. Dit heeft de voorkeur boven industrie, mede vanwege het 
beeld van het buitengebied dat zo het best behouden blijft. Dit beeld gaat nu verloren. 

Toeristische activiteiten kunnen negatief werken in relatie tot landschapsdoeleinden. Hoe 
kunnen we een modus vinden zodat het landschap in stand blijft en de activiteiten ook 
doorgang kunnen vinden? Moeten hier voorwaarden voor worden gesteld? 

Veel gronden en panden zijn door een erfenis verkregen en hierdoor zit het vermogen in de 
gronden en panden. Eigenaren hebben niet altijd voldoende kasgeld om aanpassingen aan 
(vervallen) panden te bekostigen. Dit kan leiden tot verpaupering en verval in het landelijk 
gebied. 

Wanneer het volkstuinencomplex in Spankeren (liggend op de Enk) zou worden verplaatst, 
mogen we het niet laten versnipperen. Het volkstuinencomplex levert nu geen mooi beeld 
op. 

Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie in combinatie met onze eigen hoge 
ambities op dit vlak voor ons buitengebied? Wat betekent dit voor onze karakteristieke 
waarden en het landschapsbeeld? Wat heeft prioriteit, wat is dan leidend? Hier wordt nu 
onvoldoende naar gekeken. 

Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering, en klimaatadaptatie-maatregelen 
die daarbij nodig zijn, voor ons buitengebied? Wat betekent dit voor onze karakteristieke 
waarden en het landschapsbeeld? Wat heeft prioriteit, wat is dan leidend? Hier wordt nu 
onvoldoende naar gekeken. 

 

 

Cultuurhistorie/erfgoed (22) 

 

Als het gebied, met zijn parels, niet bekend of toegankelijk is, verlies je ook je draagvlak. 

Als je de parels openstelt, wat zijn dan de economische benefits ten opzichte van de slijtage? 

Bij Landgoed Beekhuizen is te sterk ingezet op het landschapsplan van Spaan, waardoor er 
niets te zien is van de (vroegere) waterindustrie. De verschillende historische lagen zijn hier 
onvoldoende zichtbaar. 

De herkenbaarheid en afleesbaarheid van de Spankerense enk wordt afgezwakt door het 
volkstuinencomplex. 

De historische ontwikkeling van Laag-Soeren is nu niet zichtbaar langs recreatieve fiets en 
wandelroutes. 



De ontsluiting van erfgoed is nu niet goed, dit kan beter. Soms is dit een geval van privacy, 
maar als je als gemeente je erfgoed promoot als 'trekker' voor bezoekers dan zou daar meer 
aandacht voor moeten komen. 

De waarden en het belang van cultuurhistorisch landschap kunnen scherper. Het 
cultuurhistorisch landschap is deels verloren gegaan en de zorg om het te verliezen is groot. 

Er is een zorg over het behoud van de herkenbaarheid van het landschap. Dit mag wel anno 
2017 worden opgevat. Beleving is een verrijking van het landschap. 

Er wordt heel hard gewerkt aan ‘instandhouden’, maar het gebeurt onvoldoende. Het 
gebeurt maar op sommige plekken goed. De diagnose is dat we niet genoeg bezig zijn met 
continuïteit.  

Er wordt met onvoldoende respect omgegaan met nostalgische en historische gevoelens. 
Cultuurhistorisch waardevolle elementen worden soms zelfs verwijderd.  

Er zijn veel hagen verdwenen (voornamelijk meidoornhagen) door de schaalvergroting van 
de landbouw. Dit is zonde, want de hagen zijn karakteristiek. 

Het beleid zou meer gericht moeten zijn op de bijzondere dingen die je hier hebt. 

Het bijzondere cultuurhistorisch erfgoed in Rheden is van ons allemaal en zou daarom beter 
bekend moeten worden in het hele land. Dit moet wel op een passende manier gebeuren 
met een bescheiden gebruik. 

Het doel van Landgoed Biljoen is het erfgoed bewaren voor de volgende generatie. Daar 
waar het kan: openstellen. Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit niet slechter wordt voor 
de volgende generatie? Wat is een goede balans? 

Hoe gaan we om met het in stand houden van de hoge ruimtelijke kwaliteit van de 
gemeente waarvoor de cultuurhistorische kwaliteit een onmisbare ondergrond vormt? Hier 
moet je heel veel voor doen. 

Hoe kunnen we omgaan met het opwekken van duurzame energie, rekening houdend met 
de ruimtelijke impact en de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden in het 
gebied? 

Hoe stimuleren we als gemeentelijke overheid duurzame landbouw in een voor landschap, 
natuur en cultuurhistorisch waardevol en kwetsbaar gebied? 

Inwoners van Velp zijn zich onvoldoende bewust van het bestaan van het fenomeen ‘de 
Geërfden’. Het is voor velen onbekend wat zij vroeger betekenden en nu nog betekenen 
voor de gemeenschap. Voorbeelden hiervan zijn het historisch gebruik (begrazen van de 
weides) en het feit dat zij ervoor hebben gezorgd dat Velp bewoonbaar is.  

Veel agrarische functies verdwijnen; het nog bestaande akkerland krijgt een woonfunctie. 
Dit resulteert ook in een verandering van cultuurhistorische elementen in het landschap. Dat 
is jammer. Agrariërs en natuur zouden meer samen moeten gaan. 

 

 

Landgoederen (23) 

 



Als marketing is het Gelders Arcadië nog niet geslaagd, de naam is nog relatief onbekend. 

Bezoekers van landgoederen realiseren zich niet altijd dat ze op 'priveterrein' zijn en 
veroorzaken regelmatig overlast. 

Bij veel initiatieven zijn grootgrondbezitters en gemeente bereid om mee te werken, maar 
veelal wordt er niet nagedacht over wie de beheerskosten gaat betalen. Dit komt meestal 
voor rekening van de grootgrondbezitters. Voorbeelden zijn het aanleggen van een fietspad 
en bijkomende zaken als de zorgplicht van routes. 

De diversiteit (van bijvoorbeeld de beplanting) binnen de landgoederen neemt af zodra de 
grond in handen komt van één eigenaar en dit heeft gevolgen voor de flora en fauna (er 
wordt dan beheert op dezelfde manier). 

De eigenaren van de landgoederen hebben veel invloed op ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld woningbouw. Deze impact is soms overheersend. Ze bezitten veel grond en 
hebben andere belangen dan de dorpsgenoten. 

De gemeente betaalt niet mee aan hondenvoorzieningen op de landgoederen, terwijl ze er 
wel mee adverteren. 

De last van de maatschappelijke openstelling van landgoederen wordt weleens onderschat. 
Alles moet maar kunnen. 

De ruilverkavelingen die hebben plaatsgevonden op en rond de gronden van Landgoed De 
Bockhorst zijn samen met de aanpassingen aan de Soerense beek de oorzaken voor de 
verdroging van de grond op die plek. Zo staat de gracht, liggend rondom het landhuis, leeg in 
de zomer.  

De samenhang tussen grote beheerspartijen en/of grondbezitters is ingewikkeld (om 
bijvoorbeeld iets te kunnen regelen). 

De woningen die de landgoedeigenaren willen bouwen vinden wij als dorpsbewoners niet 
geschikt; ze zijn te duur en het type woningen is al overheersend in het dorp. Hier houden ze 
geen rekening mee. 

Doordat gronden en deels ook schuren gepacht worden, is het lastig om knopen door te 
hakken en investeringen te doen (zoals zonnepanelen of asbestverwijdering). Het is niet 
altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de kosten. 

Er worden met name problemen geconstateerd aan de randen, daar waar de landgoederen 
en aanliggende kernen elkaar raken. Het zijn problemen als hondenstront en het dumpen 
van afval. Als er druk komt op een gebied, zijn landgoedeigenaren de klos. 

Het doel van Landgoed Biljoen is het erfgoed bewaren voor de volgende generatie. Daar 
waar het kan: openstellen. Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit niet slechter wordt voor 
de volgende generatie? Wat is een goede balans? 

Het organiseren van evenementen is lastig vanwege het verschil in doelstellingen van de 
grootgrondbezitters. Ook heb je met veel eigenaren te maken. Deze combinatie maakt de 
organisatie bijna onmogelijk. 

Instandhouding van landgoederen vraagt om flexibiliteit en vraagt om ruimte voor 
ontwikkelingen. Als je niks mag, zit het landgoed op slot. Dus er moet genoeg ruimte zijn om 
ontwikkelingen mogelijk te maken. 



Juridisch gezien zijn landgoedeigenaren verplicht om een bordje ‘openstelling’ te plaatsen, 
terwijl het veelal een doorgaand opengesteld gebied betreft. Het is voor niemand duidelijk 
wat de boodschap is van al deze borden en het zorgt voor onduidelijkheid.  

Kun je vanuit het landgoed Larenstein, als opleidingen, living labs opstarten?  

Op het landgoed Overhagen zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Bij elke stap is de 
gemeente nodig voor het aanvragen van een vergunning en dit belemmert de voortgang. 

Overhagen is nu geen gebied waar de Velpse bevolking kan wandelen en dat is jammer.  

Te weinig mensen realiseren zich dat je als eigenaar van een landgoed duurzame (langjarige) 
keuzes maakt. Daar hoort ook financiële duurzaamheid bij. Als eigenaar kies je niet voor een 
eenzijdige doelstelling. De bosbouw, de natuur, de landbouw, de cultuurhistorie en de 
recreatie moeten in evenwicht zijn. 

Veel boeren zijn afhankelijk van het pachten van gronden; de prijzen zijn flexibel en dit 
maakt ondernemen moeilijk.  

Wat betekent Van Hall Larenstein voor het profiel van de gemeente? We trekken te weinig 
met elkaar op om wat voor elkaar te kunnen betekenen.  

Wat heb je aan evenementen als landgoedeigenaar? Waarom zou je meewerken? Het levert 
voor hun eigenlijk niets op. Grootgrondbezitters hebben geen belang bij 10.000 bezoekers. 
Een kleiner, behapbaar aantal mensen is wel leuk.  

 

 

Beeldkwaliteit (34) 

 

Aan één zijde van de Broekdijk van Spankeren ligt een natuurgebied waar met zorg mee om 
wordt gegaan, maar de agrarische grond aan de andere kant is minstens net zo mooi. Hier 
moeten ze ook van afblijven, maar heeft geen status voor behoud.  

Als inwoners van Spankeren zijn wij bezorgd over de toekomst van vrijkomende agrarische 
bebouwing en erven. Ook speelt de zorg voor de verpaupering en het verval hiervan.  

Bij Landgoed Beekhuizen is te sterk ingezet op het landschapsplan van Spaan, waardoor er 
niets te zien is van de (vroegere) waterindustrie. De verschillende historische lagen zijn hier 
onvoldoende zichtbaar. 

Boeren moeten volgens hun pachtcontract voldoen aan verschillende beheerverplichtingen, 
zoals het onderhouden van een haag die op het land staat. Het is daarom niet aantrekkelijk 
om sommige akkers te pachten. 

Boeren zien het kleinschalig natuurlandschap eerder als een bedreiging dan als een kans. 

De akkers van nu liggen er te liggen, er gebeurt niets mee, terwijl er kansen liggen voor het 
planten van gewassen van oudsher en dit geeft een mooi beeld.  

De dorpsentrees kunnen meer aantrekkelijker en karakteristiek ontwikkeld worden. 

De gemeente stelt in het beeldkwaliteitsplan linten voor als afscheiding. Ik kom zelf met een 
voorstel voor meidoornhagen, maar ik heb wel tijd (en ruimte) nodig om dit te kunnen 
ontwikkelen en die krijg ik niet. Deze hagen passen veel beter in het landschap. 



De groene lijnen in de omgeving worden in stand gehouden (deze lopen ook door in het 
dorp), maar de andere (nu) groene verbindingen in het dorp niet. Hierdoor gaan deze groene 
verbindingen verloren en dat is jammer.  

De herkenbaarheid en afleesbaarheid van de Spankerense enk wordt afgezwakt door het 
volkstuinencomplex. 

Dorpen hebben elk hun eigenheid. Er treedt verrommeling op daar waar je van het ene dorp 
naar het andere dorp gaat. Grenzen vervagen ruimtelijk en de grens tussen stad en land is 
minder goed herkenbaar. Deze grenzen tussen stad en land kunnen scherper. 

Er is een zorg over het behoud van de herkenbaarheid van het landschap. Dit mag wel anno 
2017 worden opgevat. Beleving is een verrijking van het landschap. 

Er is geen toezicht op de ‘nazorg’ bij ontwikkelingen van initiatiefnemers. Er wordt veel tijd 
gestoken in planvorming, maar niet in de naleving van afspraken (en dat is buiten te zien), 
terwijl aantasting van aardkundige waarden, flora-fauna of bomen onomkeerbaar zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn vitaliteitsproblemen van bomen of het afsterven van bijzondere 
bomen. 

Er wordt met onvoldoende respect omgegaan met nostalgische en historische gevoelens. 
Cultuurhistorisch waardevolle elementen worden soms zelfs verwijderd.  

Het beeldkwaliteitsplan, opgesteld door de gemeente, lijkt gericht op hobbymatige 
paardenhouders of pensions. De randvoorwaarden binnen dit plan maken het onmogelijk 
om bedrijfsmatige aanpassingen te doen voor een groot bedrijf. 

Het gebied tussen spoor en IJssel is niet zo aantrekkelijk voor toeristen en recreanten als zou 
kunnen. Hoe maken we het aantrekkelijker? 

Hoe ga je om met de schaalvergroting van de landbouw? Schaalvergroting kan een probleem 
zijn in kleinschalige, waardevolle landschappen of in ons groene erflandschap met lanen. 
Denk hierbij aan inpassing van nieuwe schuren, uitbreidingen van erven, inpassing van 
nieuwe wegen en verbredingen van wegen in combinatie met lanen. 

Hoe ga je om met een industriebestemming in de uiterwaarden, zoals bij het terrein van De 
Groot? Industrie is mijns inziens een bestemming die niet past in dit rivierenlandschap, naast 
een te ontwikkelen natuurgebied de Velperwaarden en liggend in het rivierklimaatpark. Er 
ligt hier een grote ambitie voor natuur en recreatie. 

Hoe kun je de verrommeling in de dorpsranden tegengaan? De zorg is er dat de mooie 
landschappelijke randen verloren gaan. Een aantal randen die verbeterd kunnen worden zijn 
de Zuidflank Rheden, Haveland Rheden en de oostrand van Dieren. 

Hoe kun je het karakter van het gebied tussen de dorpen versterken? Dit gebeurt nu 
onvoldoende en er treedt verrommeling op (bijvoorbeeld door grote infrastructurele 
netwerken). Tussenruimtes tussen de dorpen moeten gevarieerde zones zijn, die op zichzelf 
ook iets zijn.  

Hoe kunnen we, met de omgevingsvisie in aantocht, omgaan met beschermde stads- en 
dorpsgezichten? Hoe behoud en versterk je dit beschermde, één van 370 stads- en 
dorpsgezicht in Nederland?  



Hoe moeten we omgaan met de ‘nazorg’ met betrekking tot initiatiefnemers? Hoe deal je 
hiermee als gemeente? Er vindt nauwelijks controle plaats op de naleving van afspraken 
zoals op de compensatie van aanplant van landschapselementen en beheer. 

Ik maak mij zorgen over de randzone, waar versnippering een rol speelt. Het verkeer heeft 
hier grote invloed op. 

Mensen uit de dorpen zijn zich niet bewust van het feit dat de landbouw en de boeren 
‘nodig’ zijn voor het landschap en de beleving ervan. 

Mensen zijn niet meer tevreden met hun omgeving, doordat er te veel functies en claims in 
het gebied liggen. In de visie moeten heldere keuzes gemaakt worden en zoneringen voor 
het buitengebied worden gehanteerd. 

Op een deel van de agrarische gronden langs het Apeldoorns Kanaal ligt een 
industriebestemming. Inwoners uit Spankeren zien liever dat deze bestemming veranderd 
om de agrariërs te behouden. Dit heeft de voorkeur boven industrie, mede vanwege het 
beeld van het buitengebied dat zo het best behouden blijft. Dit beeld gaat nu verloren. 

Overal in de gemeente staan hekken, maar bij mij moeten ze weg. Voor ieder hekwerk dat ik 
moet verzetten, moet ik naar de gemeente. Voor het aanleggen van groenwallen (voor het 
tegenhouden van de wind), moet ik een vergunning aanvragen. Dit geldt voor alles wat ik wil 
op mijn bedrijf en maakt de bedrijfsvoering moeilijk. 

Veel agrarische functies verdwijnen; het nog bestaande akkerland krijgt een woonfunctie. 
Dit resulteert ook in een verandering van cultuurhistorische elementen in het landschap. Dat 
is jammer. Agrariërs en natuur zouden meer samen moeten gaan. 

Veel gronden en panden zijn door een erfenis verkregen en hierdoor zit het vermogen in de 
gronden en panden. Eigenaren hebben niet altijd voldoende kasgeld om aanpassingen aan 
(vervallen) panden te bekostigen. Dit kan leiden tot verpaupering en verval in het landelijk 
gebied. 

Veranderingen gaan erg snel. Dit is bedreigend voor alles wat langzaam gegroeid is zoals 
historische elementen!  

Wanneer het volkstuinencomplex in Spankeren (liggend op de Enk) zou worden verplaatst, 
mogen we het niet laten versnipperen. Het volkstuinencomplex levert nu geen mooi beeld 
op. 

Wat is de rol van de cultuurhistorische commissie in de nieuwe omgevingsvisie? 
Voor elke stap is een monumentenvergunning nodig en de cultuurhistorische commissie zit 
daar ook nog tussen. De boel mag niet op slot als het aan ons ligt. Je moet mee met de tijd. 

Welk proces (met o.a. de burgers) kan worden ingezet om het beschermde dorpsgezichten 
toekomstbestendig te maken?  

 

 

Relatie stad-land (19) 

De relatie van de dorpen met omgeving en de tussengebieden. 



De eigenaren van de landgoederen hebben veel invloed op ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld woningbouw. Deze impact is soms overheersend. Ze bezitten veel grond en 
hebben andere belangen dan de dorpsgenoten. 

De grenzen van het waterwingebied zijn niet altijd even scherp of ze zijn in de loop der tijd 
verschoven. Hierdoor komt besmet hemelwater, via infiltratiesystemen in de randzones, 
direct bij het grondwater. 

De groene lijnen in de omgeving worden in stand gehouden (deze lopen ook door in het 
dorp), maar de andere (nu) groene verbindingen in het dorp niet. Hierdoor gaan deze groene 
verbindingen verloren en dat is jammer.  

De parkeerdruk aan de randen is groot door de vele autobezoekers. Er liggen kansen om 
bezoekers te trekken via het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door station Rheden ‘Station 
Nationaal Park Veluwezoom Rheden’ te noemen. Hiermee profileer je het gebied ook beter. 

Dorpen hebben elk hun eigenheid. Er treedt verrommeling op daar waar je van het ene dorp 
naar het andere dorp gaat. Grenzen vervagen ruimtelijk en de grens tussen stad en land is 
minder goed herkenbaar. Deze grenzen tussen stad en land kunnen scherper. 

Een belangrijke scheiding tussen het bebouwde gebied en het buitengebied is belangrijk om 
het buitengebied te beschermen. Steeds meer delen van het buitengebied worden bebouwd 
en hierdoor vervaagt de grens hiertussen. 

Er worden met name problemen geconstateerd aan de randen, daar waar de landgoederen 
en aanliggende kernen elkaar raken. Het zijn problemen als hondenstront en het dumpen 
van afval. Als er druk komt op een gebied, zijn landgoedeigenaren de klos. 

Er wordt onvoldoende richting gegeven aan de ontwikkeling van de gebieden tussen de 
dorpen. Qua dynamiek liggen hier grote kansen, omdat er nog niets vastligt. 

Het aantrekken van toeristen naar het dorp (Rheden) zou een bron van extra omzet kunnen 
zijn, maar het dorp heeft niets te bieden. 

Het buitengebied wordt ingenomen door de stad en daar is geen rem op. 

Hoe kun je de toegankelijkheid vanuit de dorpen naar het buitengebied verbeteren? 

Hoe kun je de verrommeling in de dorpsranden tegengaan? De zorg is er dat de mooie 
landschappelijke randen verloren gaan. Een aantal randen die verbeterd kunnen worden zijn 
de Zuidflank Rheden, Haveland Rheden en de oostrand van Dieren. 

Hoe kun je het karakter van het gebied tussen de dorpen versterken? Dit gebeurt nu 
onvoldoende en er treedt verrommeling op (bijvoorbeeld door grote infrastructurele 
netwerken). Tussenruimtes tussen de dorpen moeten gevarieerde zones zijn, die op zichzelf 
ook iets zijn.  

Ik maak mij zorgen over de randzone, waar versnippering een rol speelt. Het verkeer heeft 
hier grote invloed op. 

In 2030 is het buitengebied van Rheden een overloopgebied van het economisch kerngebied 
(de Randstad). Wat moet Rheden dan zijn? 

Mensen komen vaak maar voor één doel, maar het zou interessant zijn om te kijken of je ze 
nog aan andere dingen kunt verbinden. Bijvoorbeeld wandelen en horeca, of winkelen. 



Mensen uit de dorpen zijn zich niet bewust van het feit dat de landbouw en de boeren 
‘nodig’ zijn voor het landschap en de beleving ervan. 

Mensen zijn niet meer tevreden met hun omgeving, doordat er te veel functies en claims in 
het gebied liggen. In de visie moeten heldere keuzes gemaakt worden en zoneringen voor 
het buitengebied worden gehanteerd. 

Op sommige plekken ontbreekt het aan een geleidelijke overgang tusen het stenige karakter 
van het dorp en de groene, landgoedachtige uitstraling van het buitengebied. Dit kan 
versterkt worden. 

Parkeerplaatsgebruikers maken heel vaak geen gebruik van horeca, maar houden wel de 
plekken bezet. De verbinding tussen dorpen (klein en groot) en het buitengebied zou beter 
kunnen. 
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