
 

 

Gebiedsconferentie Omgevingsvisie Buitengebied  
 
Donderdagavond 15 november 2018 was de tweede gebiedsconferentie over de omgevingsvisie 
Buitengebied van de gemeente Rheden. Ongeveer 80 deelnemers namen deel aan de conferentie die 
gehouden werd op Landgoed Avegoor in Ellecom. Na een algemene presentatie over het proces tot 
nu toe en de hoofdlijnen van de concept omgevingsvisie, is er met deelnemers in workshops 
gesproken over de verschillende deelgebieden en over het thema recreatie langs de Veluwezoom.  
 
De algemene indruk van de avond is dat er een grote betrokkenheid is onder de deelnemers bij het 
buitengebied. Er werd met aandacht en respect voor elkaar geluisterd en men is trots op het gebied. 
Deelnemers gaven aan het prettig te vinden om op deze manier mee te kunnen denken.  

 
 

 
 
In iedere workshop konden deelnemers met stickers aangeven welke gebiedsdoelen ze belangrijk en 
minder belangrijk vinden en bij welke gebiedsdoelen ze nog vragen hebben. Op basis hiervan werden 
vervolgens gesprekken gevoerd. Hieronder worden per deelgebied de belangrijkste aandachtspunten 
beknopt weergegeven.  
 
Deelgebied Velp – Rheden 

 Er wordt grond ‘opgeofferd’ voor het rivierklimaatpark. Gevraagd wordt of dit ergens anders 
aan het buitengebied teruggegeven kan worden. Denk hierbij ook aan het concept van de 
Heideboerderij.  

 Het creëren van bewustwording in de samenleving over de bestaande gebiedskwaliteiten en 
de functionele samenhang in het buitengebied passen goed bij de visie ‘Gaaf Gelderland’ van 
de provincie. Ook het IVN kan en wil hierbij ondersteunen.  

 In de groep leeft de vraag of dit gebied wel geschikt is voor duurzame energieopwekking, in 
verband met de hoge landschappelijke waarde. Andere duurzame alternatieven 
(snelheidsbeperking op de A348, daken, zonnepanelen op water) werden genoemd en 
besproken. Als er wel zonnevelden of een windmolen worden geplaatst, dan geeft men de 
voorkeur aan locaties waar het zo min mogelijk storend en beeldbepalend is.  

 De deelnemers waren positief over het doel om de historische en economische relaties 
tussen landbouw, landschap en natuur te bevorderen. Men ziet graag dat er ingezet wordt 
op boerinclusieve natuur. 

 Er zijn in de gemeente diverse opgravingen gedaan (zoals bij Ellecom), maar die zijn nog 
nergens zichtbaar. Hier zou iets mee gedaan kunnen worden ter educatie of ter recreatie.   

 Er wordt geopperd om watermolens te gebruiken als leerproject en een verbinding te zoeken 
met scholen.  



 

 

 
De Steeg - Dieren  

 Er wordt uitgebreid gesproken over duurzame energie. Belangrijk aandachtspunt is om eerst 

binnen de bebouwde kom te zoeken naar oplossingen, voordat er onomkeerbare keuzes 

worden gemaakt in het buitengebied. Andere mogelijkheden worden ter tafel gebracht zoals 

watermolens, biomassa en het optimaal benutten van daken.  

 Het afsluiten van de spoorwegovergangen gaat ten koste van de beleving over de gradiënt.  

 Om het toerisme te bevorderen moet je zorgen dat de bestaande parkeerplaatsen beter 

zichtbaar en beter bewegwijzerd zijn. (vb: Sterrenbosch Ellecom)  

 Meer recreatie is niet per se gewenst, de rust in het buitengebied moet behouden blijven.  

 Er wordt geadviseerd om als gemeente een standpunt in te nemen over het vliegen boven de 

Posbank na zonsondergang en in de bronstijd.  

Spankeren -  Laag-Soeren  

 Er wordt gesproken over herontwikkeling van het voormalig Hotel Laag-Soeren. Sommige 
deelnemers vinden dat de functie wel breder mag (bijvoorbeeld zorg) terwijl anderen het 
juist bij de oorspronkelijke functie willen houden. Alle aanwezigen zijn het er over eens dat 
er iets moet gebeuren. Er ligt een voorkeur voor een mooi hotel met goede kwaliteiten, maar 
andere functies moeten niet op voorhand worden uitgesloten. Rust en herstel van de 
vroegere allure staan centraal.  

 Naast het aantrekken van toerisme wordt benoemd dat het ook belangrijk is om de rust in 
het gebied te bewaren.  

 Ook in deze workshop is uitgebreid gesproken over duurzame energie. Dezelfde 
aandachtspunten als in de andere workshops kwamen naar voren. Gebruik de daken voor 
zonnepanelen, het is zonde om hier de akkergronden voor te gebruiken, denk aan het 
gebruik van aardwarmte. Het toevoegen van een windmolen of zonnepanelen krijgt weinig 
draagvlak vanuit deze groep.  

 Een verbeterslag voor ruiterpaden is gewenst.  

 De groep sprak over het volkstuinencomplex aan de Spankerense Enk. De meesten vinden 
dat het complex weg moet of verplaatst moet worden. Het is landschappelijk niet mooi 
ingepast en bovendien is het goede grond voor boeren.  

 
Recreatie langs de Veluwezoom  

 Er wordt gesproken over het afsluiten van de Beekhuizenseweg. De deelnemers vinden het 
een gewaagd voorstel maar vinden dat rust en kwaliteit voor de natuur het belangrijkste 
aspect zijn. De deelnemers adviseren als het gaat over de drukte op wegen ook te kijken naar 
de fietspaden, deze zijn ook erg druk bezocht. Er wordt geopperd om de weg niet permanent 
af te sluiten maar te kiezen voor een zonering. Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat er meer 
goede argumenten zijn voor een permanente afsluiting dan voor een tijdelijke afsluiting. Een 
permanente afsluiting zorgt voor een nieuw gebruikersevenwicht, is duidelijk en zorgt voor 
meer rust en stilte voor natuurliefhebbers. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor 
evenementen.  

 Men ziet geen toegevoegde waarde van de voorgestelde fietsbrug. Men ziet liever dat het 
pontje vaker vaart of dat er een extra pontje in de vaart wordt gebracht.  

 Een betere toegankelijkheid/ontsluiting van de uiterwaarden is nodig om daar beter te 
kunnen wandelen en fietsen. 

 Besproken wordt dat het spreiden van de recreanten in de gemeente lastig is doordat de 
zuidelijke rand het mooist is. De bezoekers komen voor het reliëf.  

 De deelnemers zijn enthousiast over het streven naar een wandelknooppuntennetwerk. Het 
is wenselijk om hier ook de open stukken (bijvoorbeeld de uiterwaarden) toegankelijk te 
maken voor wandelaars. 
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