
Gebiedsdeel De Steeg - Dieren 
 

 
 
Ontwikkelingsvisie 
“Landgoederen verbinden”. 
 
De landgoederen zijn een duurzaam verbindende schakel in recreatieve en economisch opgaven waarin de 
historische en natuurlijke kwaliteiten van Veluwe tot IJssel sturend zijn. De schaal van de uiterwaarden zien 
we als geschikt gebied voor robuuste groene en blauwe opgaven.   
 
Gebiedsdoelen 

1. Voor de instandhouding van ons erfgoed streven we een duurzame economische ontwikkeling van 
de landgoederen Rhederoord, Middachten, Avegoor (gebiedsvisie 2015) en Hof te Dieren na. 

2. We willen ruimte bieden om de recreatie-toeristische potenties van de landgoederen meer te 
benutten (toegankelijkheid, evenementen, etc). 



3. We streven een realisatie en actualisatie van de doelstellingen in de Visie Havikerpoort na waarbij 
de bestaande opgaven vertrekpunt zijn (duurzame grondgebonden landbouw, verbeteren kwaliteit 
en waterhuishouding van beken en natuurgebieden, robuust ecologisch verbinden van Veluwe-
IJssel, ruimte voor economische dragers op landgoederen, versterken recreatieve beleving, ruimte 
voor dynamische riviernatuur en een veilige rivierafvoer).     

4. We streven een vergroting van kwelgebonden natuur na door de natuurlijke potenties van 
broeklanden, bronbossen en uiterwaarden te benutten. 

5. We streven een recreatieve versterking tussen dorpen en buitengebied (oa uiterwaarden) na door 
de ontwikkeling van recreatieve verbindingen (zoals themaommetjes rondom 
wandelknooppuntensysteem en baksteenfabriekverleden Havikerwaard) 

6. We streven naar een versterking van de historische relatie tussen landbouw en natuur door 
historische akkers op de Veluwezoom te benutten voor natuurontwikkeling en boerinclusieve 
natuur. 

7. We willen toe naar een duurzame grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die verweven is met 
landschap en natuur (boerinclusieve natuur/natuurinclusief boeren). 

8. We willen bijdragen aan een versterking van de beleving van ons historisch agrarisch landschap 
(verkaveling, beplanting, schaapsdriften, erven en pollen) en de landschappelijke panorama’s 
Veluwe-IJssel vanaf de Veluwezoom en de A348. 

9. We stimuleren sporten en bewegen in het buitengebied door meer bekendheid te geven aan de 
mogelijkheden hiervoor en voorzieningen te optimaliseren en zien daarvoor een centrale rol voor 
de sportcomplexen en de ‘Open club’-gedachte. 

10. We willen de bewustwording in de samenleving van de gebiedskwaliteiten, de functionele 
samenhang in het buitengebied en de kennis daarover vergroten.  

11. We willen een bijdrage leveren aan duurzame energieopwekking in de vorm van zonnevelden en 
een windmolen. 


