
Gebiedsdeel Spankeren – Laag-Soeren 
 

 
 
Ontwikkelingsvisie 
“Het verhaal van ontginning en beek weer boven”. 
 
We zien de gave ontginningsgeschiedenis van de Veluwerand als leidraad voor een historisch 
landschapspark waarin ruimte is voor economische ontwikkeling van recreatie en landbouw en de 
Soerense beek een ecologisch en landschappelijk verbindend element vormt. 
 
Gebiedsdoelen 

1. We willen de relatie tussen Veluwe en IJssel versterken door de Soerense Beek (beek en voormalige 
watermolenlocaties) te gebruiken voor opgaven op het gebied van natuur, landschap, recreatie en 
cultuurhistorie (Soerens beekdal). 

2. We willen de recreatieve betekenis van de Soerense Beek en daarmee samenhangende 
ontwikkelingsgeschiedenis vergroten. 

3. We willen de herontwikkeling van voormalig Hotel Laag-Soeren met een recreatief-toeristische 
functie mogelijk maken. 



4. We streven een versterking van de beleving van het historisch agrarisch landschap na door 
landschappelijke waarden als het open karakter van de bolle escomplexen te behouden en te 
herstellen. 

5. We willen de recreatieve beleving van het landschap versterken door het bedrijventerrein 
Kanaalzone landschappelijk in te passen. 

6. We willen in het beschermd dorpsgezicht ruimte geven aan transformatieopgaven en de 
cultuurhistorische samenhang versterken.  

7. We streven een recreatieve versterking tussen dorpen en buitengebied na door de ontwikkeling 
van recreatieve verbindingen (zoals themaommetjes rondom wandelknooppuntensysteem). 

8. Verbeteren recreatieve ontsluiting voor wandelen, paardrijden en fietsen  
9. We willen toe naar een duurzame grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die verweven is met 

landschap en natuur (boerinclusieve natuur/natuurinclusief boeren). 
10. We willen de mogelijkheden en betekenis van het industriële verleden (denk aan Apeldoorns 

Kanaal en wasserijen) voor recreatie en toerisme versterken en benutten (Industriële Veluwe). 
11. 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 
sportcomplexen en de ‘Open club’-gedachte. 

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

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


