
 

Water (groep) 
Water algemeen (45) 

 

‘Samen voor ons eigen’; er is onvoldoende samenwerking en interactie tussen gemeente, 
landeigenaren, bewoners en ondernemers om de kwaliteit van het drinkwater hoog te 
houden. 

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 gemeente Rheden kan veel meer doen aan toerisme. De beken en sprengen zijn nu niet 
goed zichtbaar. Er zijn wel routes en paden langs die beken en sprengen maar hoe en waar 
kun je die vinden? 

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 recreatie is op dit moment niet goed verspreid binnen de waterwingebieden, het gebied 
wordt te veel belast. Met name het parkeren van auto’s heeft aandacht en spreiding nodig. 

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.  

Diverse elementen (zoals drukke wegen en gevaarlijk transport over het spoor) in het 
waterwingebied brengen risico's met zich mee en vormen een bedreiging voor de kwaliteit 
van het grondwater. 

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

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. 

Door meer woningbouw en het aanwezige waterwingebied zou er op een andere manier 
‘geboerd’ moeten worden. Er moet bijvoorbeeld alleen gewerkt worden agrarische 
gewassen zonder bestrijdingsmiddelen omdat dit beter is voor het woongenot en voor de 
kwaliteit van het water. 

Een grondwaterbeschermingsgebied wordt door velen (met name grondgebruikers) als iets 
nadeligs gezien. Dit komt onder andere door het niet kunnen gebruiken van bemesting- en 
beschermingsmiddelen en doordat er verdroging op kan treden.  



Er is een invaarverbod op de plas tegenover Dieren ingesteld. Dit beperkt de mogelijkheden 
van ‘waterspel’ aanzienlijk. De IJssel en het Apeldoorns Kanaal zijn geen alternatief. Je kunt 
er bijvoorbeeld niet zeilen.  

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

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

Er is wateroverlast als gevolg van afstromend water; dit moet beperkt worden door de 
berging buiten het dorp. 

Er ontbreekt een directe verbinding tussen het gemaal de Volharding en de RiverStone, hier 
ligt een kans voor de doorgaande fietser uit de Liemers naar Rheden en De Steeg. Een 
alternatief is om de route langs de IJssel door te trekken. Hierdoor komt er ook een directe 
fietsroute langs de IJssel te liggen. Dit is een kans voor de recreatieve fietser. 

Er zijn nu geen voorzieningen bij het water, zoals aanlegplaatsen of horeca. Het water kan 
meer gebruikt worden. Dit kan nu niet zomaar mogelijk worden gemaakt, je komt in allerlei 
gemeentelijke procedures terecht. Dit wordt versterkt door de extra regels vanuit de 
overheid (Rijkswaterstaat). 

Er zijn weinig mogelijkheden om aan te meren langs de rivier. 

Er zou meer bekendheid gegeven moeten worden aan de pleziervaart.  

Het Apeldoorns Kanaal is nu niet bevaarbaar, maar zou alsnog meer beleefbaar kunnen zijn. 

Het bewustzijn van de waarde van de waterwingebieden is onvoldoende. Er zijn niet zoveel 
plekken om water te winnen, dus dit moet gekoesterd worden. Op deze manier kan de 
kwaliteit van het drinkwater hoog gehouden worden. 

Het waterschap wil het waterpeil in de Ellecomse Polder verhogen. Er gaan verschillende 
verhalen in de rondte over wat de effecten zijn op de huizen in en rond Ellecom. Bewoners 
worden niet betrokken bij de ontwikkelingen die spelen en zijn het vertrouwen kwijt in het 
waterschap. 

Hoe borg je de veiligheid in het overgangsgebied (o.a. uiterwaarden) van Veluwezoom naar 
de IJssel in relatie tot de overstromingsrisico’s (hoogwater, extreme neerslag) als gevolg van 
o.a. de klimaatveranderingen? 

Hoe ga je om de waterkwaliteit in relatie tot diffuse bronnen als riolering, overstorten en de 
landbouw? En is de omgevingsvisie hiervoor het juiste middel? 

Hoe ga je om met wateroverlast, verdroging en hittestress in het buitengebied als gevolg van 
de klimaatverandering?  

Hoe gaan we in het landelijk gebied de effecten van de klimaatverandering opvangen zoals 
bosbranden, hittestress, watertekort, wateroverschot en waterberging? 



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 gaan we om met klimaatverandering en hoe maken we het buitengebied 
klimaatbestendig? In Rheden zullen de uiterwaarden vaker overstromen en we kunnen te 
maken krijgen met wateroverlast. Gevoelige gebieden hiervoor zijn de Velperwaarden en de 
Havikerwaard. Ook verdroging in landbouw en natuur, erosie en natuurbranden zijn thema’s 
in het kader van klimaatverandering. 

Hoe kun je de maatschappelijke waarde en de belevingswaarde van water vergroten? Dit 
kan een kans zijn voor inwoners om meer te kunnen genieten van het water 
(wandelen/fietsen/spelen/vissen). Door de burger meer te betrekken bij het watersysteem 
kunnen nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan met inwoners, met ondernemers, voor de 
landbouw en voor nieuwe economische dragers. 

Hoe kun je het gebied ‘Rhederlaag’ (recreatiegebied) beter verbinden met Rheden? Het 
pontje vaart maar een paar uur in een bepaald seizoen. Kun je het rivierengebied hier meer 
bij betrekken? Idee: skilift van Rhederlaag naar het topje van de Posbank. 

Hoe kun je recreatie inzetten om de bewustwording van het belang voor schone en 
kwalitatieve waterwingebieden te vergroten? 

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. 

Kan het bekensysteem meer als geheel beschouwd worden? Verschillende eigenaren zitten 
niet met elkaar om de tafel. Zo kan de verwaarlozing van een stuk (een deel van de beek) het 
debiet aantasten, waardoor ergens anders de gebruiksmogelijkheden minder worden. 

Met de omgevingswet vervalt de verplichting tot het opstellen van een rioleringsplan. Hoe 
kunnen de onderdelen hiervan een plek vinden in de instrumenten van de omgevingswet? 

Ondanks de mooie ambitie, is het een utopie om het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar te 
maken. Mede vanwege een aantal problemen en hindernissen die hiervoor genomen 
moeten worden (spoorbrug, sluis, vele duikers). 

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. 

Prorail gebruikt gewasbestrijdingsmiddelen om de stenen rondom de rails vrij te houden van 
onkruid en dat is een probleem voor de waterkwaliteit (in het waterwingebied). 

Rond een beek spelen verschillende belangen zoals ecologie, hydrologie, cultuurhistorie en 
andere belangen. Deze belangen zijn vaak tegenstrijdig (bijvoorbeeld het bronbos bij 
Middachten) en vaak zijn er meerdere eigenaren. Worden die afwegingen wel goed 
gemaakt?  



Verschillende eigenaren met verschillende doelstellingen kunnen verschillende dingen met 
een beek doen. Wil je dat wel als samenleving?  

Vitens is gebaat bij het hoog houden van de waterkwaliteit. Een 
grondwaterbeschermingsgebied wordt te weinig gezien als iets positiefs. Er zitten ook 
kansen in; de woonkwaliteit zal hoog blijven en de risico’s van buitenaf blijven beperkt. 
Bewustwording zou een bijdrage kunnen leveren aan het hoog houden van de kwaliteit van 
het grondwater.  

 

 

Beleving water (18) 

 

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 gemeente Rheden kan veel meer doen aan toerisme. De beken en sprengen zijn nu niet 
goed zichtbaar. Er zijn wel routes en paden langs die beken en sprengen maar hoe en waar 
kun je die vinden? 

Er is een invaarverbod op de plas tegenover Dieren ingesteld. Dit beperkt de mogelijkheden 
van ‘waterspel’ aanzienlijk. De IJssel en het Apeldoorns Kanaal zijn geen alternatief. Je kunt 
er bijvoorbeeld niet zeilen.  

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

Er ontbreekt een directe verbinding tussen het gemaal de Volharding en de RiverStone, hier 
ligt een kans voor de doorgaande fietser uit de Liemers naar Rheden en De Steeg. Een 
alternatief is om de route langs de IJssel door te trekken. Hierdoor komt er ook een directe 
fietsroute langs de IJssel te liggen. Dit is een kans voor de recreatieve fietser. 

Er zijn nu geen voorzieningen bij het water, zoals aanlegplaatsen of horeca. Het water kan 
meer gebruikt worden. Dit kan nu niet zomaar mogelijk worden gemaakt, je komt in allerlei 
gemeentelijke procedures terecht. Dit wordt versterkt door de extra regels vanuit de 
overheid (Rijkswaterstaat). 

Er zijn weinig mogelijkheden om aan te meren langs de rivier. 

Er zou meer bekendheid gegeven moeten worden aan de pleziervaart.  

Het Apeldoorns Kanaal is nu niet bevaarbaar, maar zou alsnog meer beleefbaar kunnen zijn. 

Hoe kun je de maatschappelijke waarde en de belevingswaarde van water vergroten? Dit 
kan een kans zijn voor inwoners om meer te kunnen genieten van het water 
(wandelen/fietsen/spelen/vissen). Door de burger meer te betrekken bij het watersysteem 



kunnen nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan met inwoners, met ondernemers, voor de 
landbouw en voor nieuwe economische dragers. 

Hoe kun je het gebied ‘Rhederlaag’ (recreatiegebied) beter verbinden met Rheden? Het 
pontje vaart maar een paar uur in een bepaald seizoen. Kun je het rivierengebied hier meer 
bij betrekken? Idee: skilift van Rhederlaag naar het topje van de Posbank. 

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. 

Ondanks de mooie ambitie, is het een utopie om het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar te 
maken. Mede vanwege een aantal problemen en hindernissen die hiervoor genomen 
moeten worden (spoorbrug, sluis, vele duikers). 

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. 

Verschillende eigenaren met verschillende doelstellingen kunnen verschillende dingen met 
een beek doen. Wil je dat wel als samenleving?  

 

 

Kwaliteit van water (13) 

 

‘Samen voor ons eigen’; er is onvoldoende samenwerking en interactie tussen gemeente, 
landeigenaren, bewoners en ondernemers om de kwaliteit van het drinkwater hoog te 
houden. 

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 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.  

Diverse elementen (zoals drukke wegen en gevaarlijk transport over het spoor) in het 
waterwingebied brengen risico's met zich mee en vormen een bedreiging voor de kwaliteit 
van het grondwater. 

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 meer woningbouw en het aanwezige waterwingebied zou er op een andere manier 
‘geboerd’ moeten worden. Er moet bijvoorbeeld alleen gewerkt worden agrarische 
gewassen zonder bestrijdingsmiddelen omdat dit beter is voor het woongenot en voor de 
kwaliteit van het water. 



Een grondwaterbeschermingsgebied wordt door velen (met name grondgebruikers) als iets 
nadeligs gezien. Dit komt onder andere door het niet kunnen gebruiken van bemesting- en 
beschermingsmiddelen en doordat er verdroging op kan treden.  

Het bewustzijn van de waarde van de waterwingebieden is onvoldoende. Er zijn niet zoveel 
plekken om water te winnen, dus dit moet gekoesterd worden. Op deze manier kan de 
kwaliteit van het drinkwater hoog gehouden worden. 

Hoe ga je om de waterkwaliteit in relatie tot diffuse bronnen als riolering, overstorten en de 
landbouw? En is de omgevingsvisie hiervoor het juiste middel? 

Hoe kun je recreatie inzetten om de bewustwording van het belang voor schone en 
kwalitatieve waterwingebieden te vergroten? 

Kan het bekensysteem meer als geheel beschouwd worden? Verschillende eigenaren zitten 
niet met elkaar om de tafel. Zo kan de verwaarlozing van een stuk (een deel van de beek) het 
debiet aantasten, waardoor ergens anders de gebruiksmogelijkheden minder worden. 

Prorail gebruikt gewasbestrijdingsmiddelen om de stenen rondom de rails vrij te houden van 
onkruid en dat is een probleem voor de waterkwaliteit (in het waterwingebied). 

Vitens is gebaat bij het hoog houden van de waterkwaliteit. Een 
grondwaterbeschermingsgebied wordt te weinig gezien als iets positiefs. Er zitten ook 
kansen in; de woonkwaliteit zal hoog blijven en de risico’s van buitenaf blijven beperkt. 
Bewustwording zou een bijdrage kunnen leveren aan het hoog houden van de kwaliteit van 
het grondwater.  
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