
Gebiedsdeel Velp – Rheden 
 

 
 
Ontwikkelingsvisie 
“De historie ontwikkelt door, in de groene schakel tussen de dorpen Velp en Rheden”. 
 
We gebruiken de historie als vertrekpunt voor het recreatief beleven, economisch ontwikkelen en 
natuurlijk verbinden van Veluwe tot IJssel.  
 
Gebiedsdoelen 

1. We gaan bijdragen aan de opgaven van het rivierklimaatpark (versterken ruimtelijke kwaliteit, 
zorgen voor een veilige afvoer van rivierwater, vergroting recreatieve toegankelijkheid 
uiterwaarden, corridor voor plant en dier, schoon en gezond water, ruimte voor duurzame en 
passende agrarische en niet-agrarische bedrijvigheid, verbetering scheepvaartfunctie en bijdragen 
aan duurzame energiewinning). 

2. 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. 



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

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

5. We willen de economische en historische relatie versterken tussen landbouw, landschap en natuur 
(van Veluwezoom tot IJssel, voorbeeld heideboerderij, boerinclusieve natuur en natuurinclusieve 
landbouw). 

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

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

8. We willen de relatie tussen Veluwe en IJssel versterken door de Beekhuizensebeek (beek en 
voormalige watermolenlocaties) te gebruiken voor opgaven op het gebied van natuur, landschap, 
recreatie en cultuurhistorie (Beekhuizerpoort). 

9. We willen de historie van baksteenfabricage meer recreatief zichtbaar en beleefbaar maken (zoals 
Terrein de Groot). 

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

11. We willen een duurzame instandhouding van landgoederen en een doorontwikkeling van de 
beleving daarvan bevorderen.   


