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Voorwoord
Voor u ligt de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort. Dit
nieuwe toekomstperspectief voor het rivierengebied tussen Arnhem en Giesbeek
is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen negen overheden en
Natuurmonumenten. Inwoners, agrariërs en andere ondernemers en recreanten
uit het gebied hebben hier ook een waardevolle bijdrage aan geleverd. Ons
gezamenlijk doel is een robuuste en klimaatbestendige inrichting van de IJssel en de
uiterwaarden.
Toen ik afgelopen zomer als nieuwe gedeputeerde en nieuwe voorzitter van de Stuurgroep
het Rivierklimaatpark bezocht, trof het mij hoe afwisselend het gebied is. Een gevarieerd
landschap met dijken, landbouw, industriële bedrijvigheid, recreatieplassen en bijzondere
natuur. Waar de IJssel gestaag doorheen stroomt. Dwars door het stedelijk gebied van
Arnhem en omliggende dorpen, en met de Veluwe altijd op de achtergrond.
Een divers gebied als het Rivierklimaatpark kent bijna automatisch vele belangen. De
effecten van klimaatverandering zijn al voelbaar en maken snel en efficiënt handelen nodig.
Als we niets doen worden de knelpunten groter en de kansen kleiner. We willen en moeten
steeds meer in een beperkte ruimte. Ook in het Rivierklimaatpark. Daarom moeten we
intensief samenwerken en integraal denken. Niet ieder belang apart beoordelen, maar alle
opgaven en belangen in samenhang meewegen.
Daarin zijn we binnen het Rivierklimaatpark bijzonder goed geslaagd. Er ligt een
evenwichtige visie waarin aan ieders belang recht wordt gedaan. Een visie op hoe we ons
kunnen aanpassen op toekomstige veranderingen en waarmee we ruimte bieden aan
verschillende functies die het gebied bijzonder maken. Een plan waarin we maatregelen die
nodig zijn vanwege de klimaatverandering koppelen aan kansen voor het gebied.
In de voorliggende structuurvisie zijn concrete doelen en maatregelen omschreven om het
gebied de komende tien jaar toekomstperspectief te bieden. Deze krijgen een plaats in de
volgende fase waarin we de plannen gedetailleerd gaan uitwerken. Dat doen we ook weer
met de tien partners en met de inwoners, (agrarische) ondernemers en gebruikers van het
gebied. Daarnaast is de Structuurvisie na vaststelling vooral ook een uitnodiging tot nieuwe
initiatieven die bijdragen aan de doelen van het Rivierklimaatpark.

Jan van der Meer,
Voorzitter Stuurgroep Rivierklimaatpark IJsselpoort en gedeputeerde provincie Gelderland
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1. Inleiding
1.1 Rivierklimaatpark IJsselpoort: wonen, werken en recreëren in een
toekomstbestendig rivierlandschap
In het Rivierklimaatpark IJsselpoort wordt gewerkt aan een nieuw toekomstperspectief
voor de uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek. Opgaven op het gebied van
waterveiligheid, natuur, scheepvaart, economie worden verbonden aan kansen en
wensen uit de omgeving. Delen van het gebied zijn weinig toegankelijk of maken
een verrommelde indruk. De ontwikkeling van bedrijven zit op slot door knellende
regelgeving en beperkte beschikbaarheid van grond. De biodiversiteit gaat achteruit.
Daarnaast is een dijkversterkingsopgave voorzien.
Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is een regionaal initiatief van de gemeenten Arnhem,
Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, de provincie Gelderland, Waterschap
Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en Natuurmonumenten. Deze partijen werken samen in een stuurgroep met
ondersteunende projectorganisatie.
Met een gebiedsgerichte aanpak zoeken de partijen naar synergie in samenwerking,
beleidsruimte (met name op het gebied van water- en natuurwetgeving) en financiering
om het gebied in stappen voor te bereiden op klimaatverandering en de ruimtelijke
kwaliteit te verbeteren. Rivierverruiming is een belangrijk middel om de ontwikkelingen
mogelijk te maken en om de waterveiligheid te verbeteren.
Voorliggend document is het resultaat van een intensieve samenwerking met
genoemde partijen en participatie met inwoners, (agrarische) ondernemers en andere
belanghebbenden. Uit deze samenwerking en participatie is een samenhangend
en breed gedragen toekomstperspectief met concrete maatregelen ontstaan. Dit is
beleidsmatig vertaald in deze intergemeentelijke structuurvisie.

Wat hier aan vooraf ging.
In de periode 2008-2013 gingen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
het gesprek aan met overheden, bewoners en bedrijven gericht op hoe
klimaatverandering aanleiding kan zijn voor een gewenste ruimtelijke ontwikkeling
in de eerste kilometers van de IJssel. Hierbij is een integrale ruimtelijke koers
ontwikkeld voor de opgaven ten gevolge van klimaatverandering, waarbij naast
de waterveiligheidsopgave ook lokale droogteproblematiek en hittestress in
beschouwing werden genomen.
Parallel aan het opstellen van de Ontwikkelingsvisie voor het Rivierklimaatpark,
ontwikkelden provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, het
Deltaprogramma Rivieren en andere partners een zogenaamde Voorkeursstrategie
voor de IJssel (2014). Voor de periode tot het jaar 2100 bestaat deze
Voorkeursstrategie uit het op orde brengen en houden van de dijken en het
creëren van ruimte om te anticiperen op veranderingen in het klimaat c.q. hogere
rivierafvoeren.
Bij het ontwikkelen van de Voorkeursstrategie IJssel werden de ruimtelijke
maatregelen gericht op rivierverruiming uit de Ontwikkelingsvisie van het
Rivierklimaatpark doorgerekend. Deze leverden een substantiële bijdrage aan de
opgaven van het Deltaprogramma, waarmee het Rivierklimaatpark een belangrijke
schakel vormt in de Voorkeursstrategie voor de IJssel. Deze is overgenomen in
het Deltaprogramma 2015 en is aanleiding geweest tot de MIRT-verkenning. Het
voorkeursalternatief (zie separatie bijlage) en de intergemeentelijke structuurvisie zijn
belangrijke output van deze verkenning.
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Plangebied
Het Rivierklimaatpark IJsselpoort betreft de IJssel vanaf de splitsing met de Nederrijn bij
Westervoort tot en met het recreatiegebied Rhederlaag bij Giesbeek. De noordelijke
grens loopt op de zomerkade van de Havikerwaard. De uiterwaarden en de dijken
behoren tot het plangebied; de begrenzing ligt op de binnenteen van de dijk.
Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is een deel van het rivierengebied met een grote
verscheidenheid. Op het splitsingspunt van Rijn en IJssel, treffen we een weids en open
rivierenlandschap aan, waar agrarisch grondgebruik domineert. Verder stroomafwaarts
wordt het agrarisch gebruik afgewisseld met natuur- en landschapselementen, waardoor
het landschap wordt verdicht met onder meer ooibos.
Op verschillende plaatsen wordt het open gebied afgewisseld met bedrijven die
gebonden zijn aan de rivier. Van oorsprong waren dat steenfabrieken, later ook andere
bedrijven. Zij benadrukken het economisch belang van de rivier als vervoersas. Nog
verder stroomafwaarts heeft grondstoffenwinning het rivierenlandschap getransformeerd
naar een recreatielandschap, waar de ontstane plassen ruimte bieden aan watersport en
oevers aan verblijfsrecreatie.
Op het volgende kaartbeeld is het plangebied in al zijn verscheidenheid duidelijk
zichtbaar. Overigens hebben maatregelen en ingrepen vaak ook een relatie met het
binnendijks gebied, denk aan recreatieroutes of ecologische verbindingszones. Ten slotte
is van belang op te merken dat de planvorming voor de dijkversterking in de komende
tijd een afzonderlijk traject doorloopt: deze wordt opgepakt in het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

1.2 Wat is nu eigenlijk het probleem?
U vraagt zich misschien af waar het project Rivierklimaatpark IJsselpoort nu eigenlijk
over gaat. Waarom en waaraan gaan tien partijen langdurig samenwerken? Wat is het
probleem en wat gaat er fout als we niets doen? Een overzicht.
Hoog- en laagwater
Door de klimaatveranderingen verwachten we in de toekomst grotere extremen. Het
jaar 2018 was hiervoor illustratief. Dat jaar begon met een hoge rivierafvoer waarbij de
uiterwaarden volledig overstroomden. De zomer en het najaar werden gekenmerkt door
een extreem lage waterstand waardoor de beroepsvaart in de problemen kwam.
8

De landbouw en de natuur hadden te kampen met schade door de droogte.
Op de lange termijn moeten we rekening houden met hogere pieken in de waterstand
van de Rijn en dus van de IJssel. Om veilig te blijven wonen, vraagt dit om voldoende
sterke dijken en verruiming van de rivier. Wanneer de rivier meer ruimte krijgt,
hoeven de dijken mogelijk minder hoog te worden. Dit vormt een uitgangspunt voor
dijkversterkingsprojecten die in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
door het waterschap worden opgepakt.
We moeten ook inspelen op langdurige periodes van droogte. Onder die
omstandigheden willen we het water juist vasthouden. Al met al een complex vraagstuk
dat maatwerk vraagt voor de inrichting van het Rivierklimaatpark.
Smalle doorgang en zakkende rivierbodem
De IJssel vormt een belangrijke schakel voor de scheepvaart tussen West- (Rotterdam) en
Oost-Nederland (Twente). De IJssel is een smalle doorgang in dit traject. De vaargeul is
ook niet overal even breed en diep. Op de smalste stukken kunnen, zeker bij laagwater,
schepen elkaar moeilijk passeren. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. Dit is
niet alleen een probleem voor de schippers, maar voor de hele samenleving. Minder
binnenvaart betekent extra vrachtwagens op de weg. Een gemiddeld binnenvaartschip
vervoert de lading van 120 vrachtwagens.
We hebben te maken met nog een tweede probleem. De bodem van de IJssel is aan
het uitschuren. Als we geen maatregelen treffen ligt de vaarweg over 50 jaar maar liefst
een meter dieper dan nu. Hierdoor kunnen er, naast de smalle doorgangen, nieuwe
knelpunten voor de scheepvaart ontstaan. De bodem schuurt niet overal gelijkmatig uit.
Harde delen van de rivierbodem blijven als drempels in de vaarweg achter omdat deze
niet mee dalen. Bovendien kunnen kabels en leidingen onder de rivier bloot komen te
liggen. Met het lager komen te liggen van de rivierbodem zakt ook de waterstand in de
rivier. Kades, steigers en loswallen kunnen hierdoor slechter bereikbaar worden. Ook kan
het leiden tot verdroging van de uiterwaarden, geulen en plassen. Kortom de uitschuring
van de rivier beïnvloedt meerdere functies in het watersysteem.
Natuur in de knel
De biodiversiteit in het gebied is door verschillende oorzaken de afgelopen decennia
sterk achteruitgegaan. Veel vissoorten hebben bijvoorbeeld langzaam stromend, ondiep
water nodig om te kunnen paaien. De insecten die zij eten hebben flauwe, zandige
oevers en dood hout nodig. Ook boven water is de natuur achteruitgegaan. Door de
inslijting van de rivierbodem zijn de zomerkades langs de uiterwaarden relatief steeds
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hoger komen te liggen. De uiterwaarden overstromen hierdoor minder vaak, wat leidt tot
verlies aan voor het rivierengebied kenmerkende natuurwaarden.
Ook het landbouwkundig beheer in de uiterwaarden is intensiever en grootschaliger
geworden, wat ten koste gaat van de biodiversiteit en landschapselementen. En
ecologische verbindingen met de omgeving (zoals de Veluwezoom) zijn door
infrastructuur en bebouwing vrijwel verdwenen. Ingrijpen is nodig om te voorkomen
dat de biodiversiteit van de rivier verder achteruitgaat. Daardoor worden ook de
natuurdoelstellingen voor het Gelders Natuurnetwerk (GNN), Natura 2000 en de
Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gehaald. We hebben in de Europese Unie harde afspraken
gemaakt dat de biodiversiteit juist moet worden verbeterd.
Ontwikkeling landbouw stagneert
De ontwikkeling van de landbouw in de regio stagneert. Dit komt door gebrek
aan grond, knellende regels en de financiële druk waar veel bedrijven door grote
investeringen in terecht zijn gekomen. De bedrijven hebben daarnaast een geografisch
versplinterd grondgebruik. Door het tekort aan grond hebben de bedrijven een beperkt
toekomstperspectief.
Slecht toegankelijk en onaantrekkelijk
De uiterwaarden zijn slecht toegankelijk en onaantrekkelijk voor de inwoners van de
omliggende stadswijken en dorpen. De meeste woonkernen staan bovendien met hun
rug naar het gebied gekeerd. De komende jaren groeit de behoefte aan ruimte om te
fietsen, wandelen, vissen en aan een plek om de drukte en de hitte in de stad te ontlopen.
De uiterwaarden van het Rivierklimaatpark bieden nu nog amper mogelijkheden om
te struinen, verkoeling te vinden en te genieten van interessante cultuurhistorische en
ecologische waarden.
Het recreatiegebied Rhederlaag is niet alleen binnen de IJsselpoort maar voor heel
Gelderland een uniek watersport- en verblijfsrecreatiegebied. Het is echter niet
vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Zonder investeringen gaan de bestaande recreatieve
voorzieningen in kwaliteit achteruit. Campings verloederen en krijgen last van sociale
problemen. De lokale vrijetijdseconomie krimpt en het woon- en vestigingsklimaat van de
regio verslechtert.
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Uitbreidingsmogelijkheden bedrijven beperkt
Naast recreatie en landbouw zijn ook andersoortige bedrijven in het gebied gevestigd,
zoals bij Westervoort en Duiven. Uitbreidingsmogelijkheden zijn hier echter beperkt,
waardoor het nu onzeker is of langetermijninvesteringen wel rendabel zijn en of de
werkgelegenheid hier ook op lange termijn is gewaarborgd.
Niets doen is geen optie
Als we niets doen worden de knelpunten groter en de kansen kleiner. Nu is het moment
om in te grijpen. Om dat efficiënt aan te pakken hebben tien partijen hun krachten
gebundeld in het project Rivierklimaatpark IJsselpoort.
Met dit project krijgt het gebied perspectief op een veilige, economisch gezonde en
voor mens en dier leefbare toekomst.

1.3 Hoe lossen we deze problemen op?
De samenwerkende partijen hebben voor Rivierklimaatpark IJsselpoort een plan op
hoofdlijnen gemaakt voor het oplossen van de hiervoor genoemde problemen. Aan de
hand van de gebiedsopgaven die spelen, schetsen we wat de uitgangspunten bij dat
plan zijn.
Waterveiligheid
• Draag zorg voor een veilige afvoer van het rivierwater, ook in de toekomst. Hierbij
wordt een optimalisatie gezocht tussen dijkversterking (in het kader van het
afzonderlijke traject Hoogwaterbeschermingsprogramma) en rivierverruiming.
Door de rivier meer ruimte te geven, hoeven de dijken mogelijk minder te worden
verhoogd. Uitgangspunt hierbij is dat de afvoerverdeling bij het splitsingspunt
Nederrijn-IJssel niet mag wijzigen.
Natuur en waterkwaliteit
• Maak een Klimaatpoort naar het IJssel(meer)gebied: Een corridor voor plant en dier,
zowel van noord naar zuid als van oost naar west. Dit wordt onder andere vertaald
in de ontwikkeling van specifieke habitattypen en beekherstel;
• Creëer schoon en gezond water (KRW). Dit wordt onder andere vertaald in de
ontwikkeling van geulen en natuurvriendelijke oevers.
Recreatie
• Ontwikkel een park voor verkoeling en bewustwording, recreatie en een
uitloopgebied voor stad en dorp. Dit wordt onder andere vertaald in een
verbetering van de toegang tot de uiterwaarden.
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Economie
• Creëer ruimte voor duurzame en passende agrarische en niet agrarische
bedrijvigheid (in en naast het gebied);
• Verbeter de scheepvaartfunctie van de rivier, zodat het vervoer over water wordt
gestimuleerd;
• Draag bij aan de opwekking van duurzame energie.
Ruimtelijke kwaliteit
Voor de structuurvisie geldt dat ruimtelijke kwaliteit een overkoepelend uitgangspunt
vormt bij alle maatregelen die worden benoemd. Het Rivierklimaatpark kenmerkt zich
door een bijzonder rivierlandschap met een gradiënt van aan de ene kant de Veluwe
en aan de andere kant het poldergebied. Het gebied bevat verschillende sferen per
deelgebied, maar wordt gedragen door de IJssel met haar karakteristieke kleinschalige
cultuurlandschap en bijbehorende natuurwaarden. Deze vormen een raamwerk voor
ontwikkelingen in economie, recreatie en energieopwekking. Om de kwaliteit van
het gebied te versterken is het ruimtelijk raamwerk gebaseerd op de volgende drie
hoofdprincipes:
• rivier – ontwikkel een robuust, dynamisch en adaptief riviersysteem.
• klimaat – bouw aan een klimaatbestendige groene long in de bebouwde omgeving.
• park – benut kansen voor vrijetijdsbeleving, economie en duurzame
energieopwekking.
De doelen uit voorgaande alinea’s dragen allemaal bij aan het bouwen van dit ruimtelijk
raamwerk.
Daarnaast zijn er nog een aantal andere doelen die de ruimtelijke kwaliteit voor het
Rivierklimaatpark kunnen versterken:
• Stem de Veluwe, de stad en rivier meer op elkaar af door de gradiënt en de
beekverbindingen te benutten;
• Versterk in het gebied Arnhem/Westervoort de ruimtelijke kwaliteit door in te zetten
op een ontwikkelingsstrategie;
• Behoud de historische en landschappelijke kwaliteiten in de Velperwaarden en
Koppenwaard;
• Zorg voor passende functies van de steenfabrieksterreinen en behoud de
cultuurhistorische kwaliteiten;
• Zorg voor een kwaliteitsimpuls op het Rhederlaag;
• Versterk de continuïteit en hiermee de identiteit van dijktraject WestervoortDoesburg in een door diverse functies gefragmenteerd landschap;
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Integraal en samen
De resultante van de integrale aanpak en samenwerking met alle partners is uiteindelijk
een robuust riviersysteem. De oplossingen voor de geschetste problemen kennen een
grote samenhang. Rivierverruiming op de ene plaats heeft gevolgen voor de waterstand,
natuur en recreatie op andere plekken. Elke ingreep hangt samen met andere ingrepen.
Om hier een goede afweging in te maken, is een integrale aanpak nodig.
Niet alleen integraal met betrekking tot de veelheid aan aspecten, maar ook als het gaat
om de samenwerking met verschillende gebiedspartners, bewoners en ondernemers.
We benutten elkaars kennis, vinden samen beleidsruimte (zoals de zoektocht naar
rivierkundige ontwikkelruimte voor economische ontwikkelingen) en bereiken een
grotere effectiviteit door breed gedragen oplossingen.

1.4 Welke rol speelt de intergemeentelijke structuurvisie?
Doel en werking structuurvisie
De partijen in het Rivierklimaatpark hebben op basis van onder meer onderzoeken,
draagvlak en beschikbare financiering een voorkeursalternatief ontwikkeld. Dit is een
samenhangend pakket van maatregelen voor een toekomstbestendige, dynamische
en aantrekkelijke gebiedsinrichting, tot stand gekomen op basis van onder meer
onderzoeken naar milieueffecten en kosten, beschikbare financiering en draagvlak. De
beleidsmatige vertaling van dit voorkeursalternatief vindt plaats in deze structuurvisie.
Daarmee borgt de structuurvisie de ruimtelijke samenhang van lokale, regionale en
nationale opgaven en ambities. De vaststelling van de structuurvisie is een bevoegdheid
van de vijf gemeenteraden. Zij zijn hiertoe bevoegd, voor zover de structuurvisie
betrekking heeft op hun grondgebied.
Het voorkeursalternatief werkt ook door in het provinciaal beleid. Vanwege
natuurontwikkeling is een aanpassing van de begrenzing van de Groene
Ontwikkelingszone en het Gelders Natuurnetwerk nodig. Ten slotte zal het
voorkeursalternatief en de daarop te baseren voorkeursbeslissing van de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat ten aanzien van de wateropgave ook doorwerken in het
nationaal waterbeleid.
Beleidsmatige borging in de structuurvisie vindt op twee manieren plaats:
1. de doelen en maatregelen uit het voorkeursalternatief zijn vertaald in de
intergemeentelijke structuurvisie. Dit is een eerste belangrijke stap naar
doorvertaling van het voorkeursalternatief in bestemmingsplannen (onder de

2.

Omgevingswet: omgevingsplannen of projectbesluiten) en vergunningen en
daarmee richting uitvoering;
er kunnen ook nieuwe initiatieven en planologische vraagstukken op het gebied
afkomen, die we nu nog niet kennen. Sterker nog, met de structuurvisie willen
de partijen initiatiefnemers nadrukkelijk uitnodigen activiteiten te ontwikkelen die
bijdragen aan de doelen en ambities van het Rivierklimaatpark. Nieuwe initiatieven
moeten hieraan bijdragen of hier in ieder geval geen afbreuk aan doen. Een
toetsingskader is nodig om te kunnen beoordelen of die initiatieven daarbij passen
en dus voor realisatie in aanmerking komen.

Bij de twee manieren van beleidsmatige borging horen twee abstractieniveaus:
1. het abstractieniveau van het plangebied van de vijf betrokken gemeenten
in onderlinge samenhang. Hierin worden de doelen en ambities van het
Rivierklimaatpark voor de lange termijn (2035) opgenomen. Het abstractieniveau is
zo gekozen dat enerzijds gestuurd kan worden op een bijdrage aan de doelen en
ambities van het Rivierklimaatpark, maar tegelijkertijd voldoende ruimte kan worden
geboden om de ‘onbekende toekomst’ te kunnen faciliteren. Dit abstractieniveau is
op één kaart weergegeven;
2. het abstractieniveau van het voorkeursalternatief gericht op uitvoering van
maatregelen. Per deelgebied wordt hier ingezoomd op de identiteit van het
deelgebied (die we willen behouden en versterken), de visie op het deelgebied
en de concrete maatregelen die in het kader van het voorkeursalternatief zijn
geformuleerd en waar grotendeels middelen voor beschikbaar zijn.
De structuurvisie maakt kortom de nu bekende maatregelen mogelijk en nodigt uit om
te komen tot nieuwe initiatieven die passen bij de gestelde doelen en passen binnen
de geldende wet- en regelgeving. Daarmee vormt de structuurvisie een flexibel kader,
waarbinnen er volop mogelijkheden zijn om met alle partijen de gezamenlijke ambities
voor het Rivierklimaatpark waar te maken.
Afstemming met ander beleid
De intergemeentelijke structuurvisie is niet vanuit een blanco situatie opgesteld. Voor
het plangebied is veel vigerend beleid van toepassing van Rijk, provincie en gemeenten.
Tijdens de totstandkoming van het voorkeursalternatief is hier zoveel mogelijk rekening
mee gehouden. De nadere uitwerking van het voorkeursalternatief moet plaatsvinden
binnen de relevante beleidskaders en de geldende wet- en regelgeving.

Rivierklimaatpark IJsselpoort | Intergemeentelijke Structuurvisie

11

Energietransitie
De samenwerkende partijen zijn zich bewust van de grote opgave voor de transitie
naar duurzame energiewinning, in heel Nederland en in Gelderland. Deze opgave
wordt in regionaal verband verder uitgewerkt. Dit gebeurt in de vorm van een regionale
energiestrategie (RES) voor de regio Arnhem-Nijmegen. Volgens de huidige planning
moet deze RES in 2020/2021 leiden tot een voorstel aan het Rijk, waarin wordt
aangegeven hoeveel duurzame energie binnen deze regio kan worden opgewekt.
Vanwege de RES maakte onderzoek naar de grootschalige opwekking van duurzame
energie geen deel uit van de verkenning voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Wel
kan de RES als uitkomst hebben dat grootschalige energiewinning ook in dit gebied
noodzakelijk is. In dat geval zijn een nieuwe ruimtelijke afweging en een afzonderlijke
planologische procedure nodig.
In zijn algemeenheid worden kansen gezien voor het opwekken van duurzame energie
in de vorm van thermische energie uit oppervlaktewater (met name in diepe plassen
zoals het Rhederlaag), al dan niet in combinatie met warmte-koudeopslag, en het
opwekken van zonne-energie op daken en gronden, met name op hoogwatervrije
terreinen. Specifiek wijst de structuurvisie een aantal locaties aan die kansrijk zijn voor
het kleinschalig opwekken van duurzame energie. Het gaat om het Emptepol-terrein
(Westervoort/Duiven), Terrein De Groot (Velp) en de Bahrse Pol (Lathum). Uitgangspunt
voor deze locaties is een zonneveld van circa 2 hectare. Dit onder voorwaarde van
een zorgvuldige inpassing in het landschap. Grotere oppervlaktes worden niet al op
voorhand uitgesloten, mits de inpassing hiervan gelet op de specifieke kenmerken van
de locatie en haar omgeving ruimtelijk aanvaardbaar is. Dit vergt maatwerk, met name
voor wat betreft de landschappelijke inpassing.

1.5 Proces en planning
Op 5 november 2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de startbeslissing
genomen voor de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort.
Deze verkenning bouwt voort op eerdere regionale verkennende gesprekken en
onderzoeken en wordt door de tien samenwerkende partners uitgevoerd. Op 13 april
2017 tekenden zij hiervoor een intentieverklaring.
Dit is er al gebeurd
In de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD, 2017) hebben de tien samenwerkende
partijen de opgaven en doelstellingen van het project vastgesteld als leidraad voor het
milieueffectrapport (MER). Gedurende een terinzagelegging van zes weken kon iedereen
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op de Nota Reikwijdte en Detailniveau reageren. Onder andere tijdens werkateliers in
september 2017 hebben we belanghebbenden en betrokkenen vervolgens gevraagd
ideeën en wensen in te brengen. Bijna 125 mensen hebben hieraan gehoor gegeven. Die
inbreng leverde circa 150 mogelijke bouwstenen op voor de invulling van de opgaven.
Om de hoeken van het speelveld in kaart te brengen hebben we deze bouwstenen
verwerkt in vier oplossingsrichtingen die zijn opgenomen in de Notitie Kansrijke
Oplossingsrichtingen (NKO). De colleges van burgemeester en wethouders van de
betrokken gemeenten hebben de conceptversie ter inzage gelegd. Daarop zijn circa
90 reacties ontvangen. De dagelijks besturen van de samenwerkende partijen hebben
in september 2018 ingestemd met de definitieve versie. In de NKO zijn nog geen
keuzes gemaakt. Gaandeweg het proces erna werd duidelijk dat er nog een aantal
dilemma’s waren. De belangrijkste dilemma’s hebben we per deelgebied in beeld
gebracht. Daarover is in oktober 2018 tijdens werkateliers en inloopavonden met
belanghebbenden in gesprek gegaan.
Op advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) zijn vervolgens
twee integrale onderzoeksalternatieven opgesteld. Beide onderzoeksalternatieven
bevatten alle bouwstenen uit de vier oplossingsrichtingen, maar zijn op een andere wijze
samengebracht. De onderzoeksalternatieven zijn gepresenteerd in de Koersbrochure van
februari 2019.
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Mede op basis van de resultaten van het alternatievenonderzoek is vervolgens in
de eerste helft van 2019 een concept-voorkeursalternatief voor de toekomstige
inrichting van Rivierklimaatpark IJsselpoort samengesteld. Dit Voorkeursalternatief
bestaat uit een selectie van de bouwstenen uit beide onderzoeksalternatieven en is
beleidsmatig vertaald in deze intergemeentelijke structuurvisie. Dit is een belangrijke
stap richting planologische borging in bestemmingsplannen (onder de Omgevingswet:
omgevingsplannen of projectbesluiten) en daarmee richting uitvoering van de
maatregelen.
Milieueffectrapportage (m.e.r)
De vaststelling van de intergemeentelijke structuurvisie is het m.e.r.-plichtige
besluit dat wordt genomen. Het milieueffectrapport (MER) vormt een bijlage bij
de intergemeentelijke structuurvisie. De intergemeentelijke structuurvisie wordt ter
inzage gelegd en daarna vastgesteld.
In de m.e.r. zijn de effecten van de 2 onderzoeksalternatieven onderzocht. Mede
op basis van de m.e.r. zijn keuzes gemaakt die uiteindelijk hebben geleid tot het
voorkeursalternatief, dat weer is vertaald in de intergemeentelijke structuurvisie.
In de intergemeentelijke structuurvisie zelf zijn geen onderzoeken opgenomen. Die
zijn terug te vinden in het MER.
De structuurvisie en het bijbehorende Milieueffectrapport hebben van 14 november tot
en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage gelegen op de vijf gemeentehuizen. Op
25, 26 en 27 november zijn in Rheden, Westervoort en Lathum inloopbijeenkomsten
georganiseerd, waarop geïnteresseerden zich konden laten informeren over de IGSV,
het VKA en het MER. Tijdens de inloopbijeenkomsten en tijdens de terinzagetermijn
kon iedereen zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. In totaal zijn 66 zienswijzen
ingediend. Daarnaast hebben wij op 23 januari 2020 een voorlopig toetsingsadvies
ontvangen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). Naar aanleiding
van de ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de m.e.r. zijn
de IGSV en het MER op enkele onderdelen aangepast. Daarnaast is ook een aantal
ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Hierna is de structuurvisie (inclusief MER) ter
vaststelling aangeboden aan de vijf gemeenteraden.
Na vaststelling is de verkenningsfase afgerond en kunnen we de verschillende
maatregelen uit de structuurvisie in een volgende projectfase nader uitwerken. De
daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen in het gebied vindt naar verwachting
gefaseerd plaats vanaf 2024.

Projectorganisatie
Het proces is begeleid door een projectorganisatie, bestaande uit ambtelijke
ondersteuning vanuit de gebiedspartners en een combinatie van ingehuurde externe
adviseurs. Daarnaast is op verzoek van de Stuurgroep een Kwaliteitsteam (Q-team)
opgericht en heeft als opdracht de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en met dat voor ogen
de Stuurgroep te adviseren. Het Q-team heeft tijdens de verkenning twee keer per jaar
advies uitgebracht. Rode draad in de adviezen is het belang dat het kwaliteitsteam hecht
aan een adaptief, toekomstbestendig riviersysteem. Hiervoor zijn naar het oordeel van
het Q-team harde (gekwantificeerde) doelstellingen nodig voor waterstandsdaling en het
tegengaan van bodemerosie van de vaargeul. Ook benadrukt het Q-team het belang
van de ontwikkeling van een landschappelijk streefbeeld en een visie op het Rhederlaag.
Ook is er speciaal voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort een Klankbordgroep opgericht.
Leden zijn afkomstig uit verschillende belangengroepen in het gebied, maar spreken in
de Klankbordgroep op persoonlijke titel. De Klankbordgroep is gevraagd om de kwaliteit
van de communicatie, van het proces en van de participatiemogelijkheden daarin te
bewaken. Ook zij hebben tweejaarlijks adviezen uitgebracht.
Over het algemeen is de Klankbordgroep zeer te spreken over de wijze waarop
belanghebbenden betrokken worden bij de planvorming. Het geven van maximale
bekendheid aan informatieavonden is belangrijk en mede op verzoek van de
Klankbordgroep is van de Koersnotitie een publieksvriendelijke brochure uitgebracht.
Onderwerpen waar het project meer aandacht aan zou moeten besteden
zijn de hoogwaterveiligheid van Riverparc, de recreatieve ontsluitingen en de
laagwaterproblematiek.

1.6 Leeswijzer
De structuurvisie is als volgt opgebouwd:
• De ambities en doelen voor het hele gebied zijn in hoofdstuk 2 beschreven. De
structuurvisie geeft daarmee aan wat we willen bereiken in het uiterwaardengebied.
Daarbij gaan we uit van de lagen Rivier-Klimaat-Park. Voor elke laag zijn doelen
geformuleerd. Als er zich nieuwe initiatieven aandienen, moeten deze bijdragen aan
de geformuleerde doelen of daar in ieder geval geen afbreuk aan doen.
• Op een gedetailleerder niveau gaan we in hoofdstuk 3 in op deelgebieden.
Per deelgebied is een korte gebiedsbeschrijving opgenomen, de visie voor het
deelgebied weergegeven en de beleidsambities verder uitgewerkt.
• Hoe we de uitvoering van zowel het voorkeursalternatief als nieuwe initiatieven ter
hand nemen, is in hoofdstuk 4 beschreven. We gaan in op de uitvoeringsorganisatie
voor de maatregelen uit het voorkeursalternatief. Daarnaast geven we met
spelregels aan hoe we met nieuwe initiatieven willen omgaan.
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Veluwe

VISIE

bezoekerscentrum
Veluwezoom

Havikerwaard

Veluwezoom

Rheden
Velp

Giesbeek

Arnhem
Lathum
Zevenaar

Presikhaaf

Duivensche Broek
Nieuwgraaf
Westervoort
Montferland

Gelderse Poort
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Rijnstrangen

Duiven

Legenda
Rivier

Hoogwaterveiligheid waarborgen door verlaging
waterstand middels rivierverruiming
(aanleg nevengeul, verlagen kades, stroomlijnen
hoogwatervrije terreinen)

Verbeteren doorvaart IJssel voor
scheepvaart, aanpassingen aan
oeverbelijning. Realisatie meer dynamisch en
natuurlijk riviersysteem en tegengaan erosie
rivierbodem door ontstenen oevers, realisatie
natuurvriendelijke oevers.

In een parallel proces wordt onderzoek gedaan
naar aanleg overnachtingshaven
Ontwikkelen geul (indicatief)

Aanleggen brug
Hoogwaterveiligheid waarborgen door combinatie van
rivierverruiming en dijkversterking.

(stroomlijnen) Hoogwatervrij terrein. Vormgeving
indicatief, onder voorwaarde doelstelling
waterstandsverlaging

Natuur en/of kleinschalige recreatieve functie (nader uit te werken)
Verlagen kade

Klimaat
Versterken natuurcorridor van Rijnstrangen
naar IJsselvallei en verbinding van Veluwe
naar Montferland door robuuste ecologische
leefgebieden en verbindingen (aanleg faunapassage,
versterken natuurwaarden, aanleg ooibos,
landschapselementen, rustige gebieden voor natuur,
stimuleren van natuurinclusieve
landbouw.

Park

Vergroten recreatieve betekenis uiterwaarden door
verbetering toegankelijkheid, aanleg struinpaden
en recreatieve routes, realisatie uitzichtpunten,
ontwikkeling gebiedsentrees met recreatieve
voorzieningen.

stimuleren natuurinclusieve landbouw

huidig / zoekgebied ontwikkelen ooibos

ontwikkelen natuur

aanleggen faunapassage

versterken natuurwaarden

ecologische verbindingszone

Toegang tot de uiterwaard (indicatief)
Gebiedsentree met voorzieningen (indicatief)
Versterken cultuurhistorische waarde steenfabrieksterreinen. Mogelijkheden voor nieuwe duurzame functie,
passend bij de doelen van het park (rivier/klimaat/park)
Behoud recreatiewater
Water (natuur)
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Behouden pont

Versterken cultuurhistorische waarde fort westervoort
door mogelijkheden nieuwe duurzame functie, passend bij doelen park
Nieuwe uitzichtpunten (indicatief)

Optimaliseren veilige recreatieve routes (indicatief)
wonen

Kwaliteitsimpuls Rhederlaag met ruimte voor
vrijetijdseconomie
Recreatieve ontwikkeling

15

16

2. Visie
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de visie op het Rivierklimaatpark op hoofdlijnen in beeld gebracht.
In paragraaf 2.2 wordt eerst het streefbeeld geschetst: hoe ziet het Rivierklimaatpark er
in 2035 uit? Vervolgens worden de doelen beschreven die we willen bereiken aan de
hand van de indeling Rivier-Klimaat-Park. Het betreft dezelfde doelen die uitgangspunt
zijn geweest voor het voorkeursalternatief.
Naast de doelen voor het Rivierklimaatpark zijn deelgebieden te onderscheiden met
een eigen sfeer. Elk deelgebied heeft zijn eigen rol in het bereiken van de doelen voor
het Rivierklimaatpark. Het behoud van de sfeer is een belangrijke kwaliteit die we in de
visie nastreven. Op de sfeer van de deelgebieden wordt kort ingegaan. Hoofdstuk 3 gaat
verder in op het detailniveau van de deelgebieden.
Omdat het doelbereik mede afhankelijk is van maatregelen die in het stroomgebied
van de Rijn worden genomen, is een adaptieve aanpak nodig. Deze aanpak maakt
daarom onderdeel uit van de visie. Op basis van het streefbeeld en de doelen is een
voorkeursalternatief samengesteld, dat beleidsmatig is vertaald in een Visiekaart.

2.2 Visie Rivier-Klimaat-Park
Streefbeeld
Het IJsseldal is een bijzonder rivierenlandschap, ingeklemd tussen de stuwwal
(Veluwe) en het jonge kleilandschap (Duivense Broek). De IJssel stroomt hier door
een karakteristiek cultuurlandschap en ontwikkelde rijke natuurwaarden. De nabijheid
van diverse dorpen en de stad Arnhem maakt het ook een waardevol gebied voor
verkoeling. De visie van het Rivierklimaatpark is geïnspireerd op de bestaande waarden
van dit deel van het IJsseldal. De visie werkt toe naar een robuust en beleefbaar
uiterwaardengebied, waarin verschillende functies een plek hebben en dat mede door
zijn adaptiviteit toekomstbestendig is met het oog op zowel klimaatverandering als
maatschappelijke ontwikkelingen.
Raamwerk rivier – klimaat – park
De samenhang en integraliteit van het streefbeeld voor het Rivierklimaatpark wordt
geborgd door een stevig ruimtelijk raamwerk, dat gebaseerd is op de volgende drie
hoofdprincipes:

•
•
•

rivier – ontwikkel een robuust, dynamisch en adaptief riviersysteem
klimaat – bouw aan een klimaatbestendige groene long in de bebouwde omgeving
park – benut kansen voor vrijetijdsbeleving, economie en duurzame
energieopwekking

Rivier: veilig en adaptief
De basis van het streefbeeld wordt gevormd door een robuust, dynamisch en in stappen
(adaptief ) uit te breiden riviersysteem dat goed bevaarbaar is.
Dat betekent veilig tegen overstromingen, bestendig tegen extreme laag- en hoogwaters
en ruimte biedend aan andere functies als scheepvaart, bedrijvigheid, natuur, cultuur,
landbouw en recreatie.
De IJssel met haar uiterwaarden ontwikkelt naar een meer dynamisch en natuurlijk
riviersysteem door het ontstenen van oevers, de aanleg van een nevengeul en
het verlagen van kades. In totaal kan ca. 25 cm waterstandsverlaging (ca. 10 op
het splitsingspunt) worden behaald. Op drie plekken wordt de waterstandsdaling
(bij hoogwater) gerealiseerd: In de Koppenwaard, door het verlagen van kades. Bij
Westervoort-Noord door de aanleg van een geul en het uitplaatsen van Struyk Verwo.
En bij Terrein De Groot door het stroomlijnen van het hoogwatervrije terrein en het
verlagen van de uiterwaard. Dit kan in stappen.
Door een daling van de waterstand bij hoogwater hoeven de dijken mogelijk
beperkter te worden opgehoogd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het traject tussen
de Duitse Grens en de A12, dat moet worden versterkt in het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Diverse knelpunten voor de scheepvaart worden opgelost, om zo bij te dragen aan
de belangrijke scheepvaartcorridor tussen Rotterdam en Twente. De doorvaart wordt
verbeterd, door het beperken van aanzanding bij kribben. Bovendien wordt door de
maatregelen een verdergaande uitschuring van de rivierbodem tegengegaan. De rivier
voldoet aan de norm van 50 meter vaarbreedte.
Het systeem is adaptief, zodat in de toekomst knoppen verder opengedraaid kunnen
worden zonder grootschalige ingrepen.
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Van weids naar besloten
Recreatieve verbindingen
Steenfabrieksterreinen met eigen karakter

Park

Bijzondere plekken
Bedrijvigheid aan de rivier
Recreatielandschap Rhederlaag
Bezoekerscentrum Posbank
Landwinkel IJsseloord

Cultuurlandschap
Natuurinclusieve landbouw
Ecologische corridor

t
Klimaa

Natte natuur
Ooibos
Ruimte voor verkoeling

Ruimte voor de rivier
Robuuste uiterwaarden
Gestroomlijnde uiterwaarden
Sterke dijken

Rivier
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Bevaarbare rivier
Natuurvriendelijke oevers

Klimaat: robuuste groene laag
Het streefbeeld richt zich op een mede door agrariërs beheerde groene long in het
stedelijk netwerk van Arnhem en omliggende dorpen, als buffer voor klimaatverandering.
Deze groene long is een belangrijke natuurcorridor die natuurgebieden onderling
verbindt o.a. door natuurvriendelijke oevers, geulen, stroomdalgraslanden, heggen,
ooibos; denk daarbij aan de natuurcorridor van Rijnstrangen naar IJsselvallei en
de verbinding van de Veluwe naar Montferland. Het Rivierklimaatpark vormt hierin
een cruciale schakel. De rivier, de uiterwaarden én verbindingen met omliggende
natuurgebieden maken het een aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren.
Het adaptieve riviersysteem en goede ecologische verbindingen kunnen extreme
hoog- en laagwaters en een gemiddeld hogere temperatuur goed opvangen. De
natuurwaarden van het uiterwaardengebied en de IJssel worden ontwikkeld door
in te zetten op meer biodiversiteit en betere verbindingen. Ingrediënten om dit te
bereiken zijn het streven naar natuurinclusieve landbouw, aanplant van karakteristieke
landschapsstructuren, ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers zowel langs de IJssel
als langs de geulen en ontwikkelen van ooibossen, stroomdalgraslanden en natte
hooilanden.
De landbouw speelt binnen het Rivierklimaatpark op verschillende manieren een
belangrijke rol:
o Het uiterwaardengebied is van grote betekenis voor de gevestigde agrarische 		
bedrijven en heeft daarmee een economische functie;
o Als beheerder van het cultuurlandschap, zorgt de landbouw voor het aantrekkelijk
houden van het gebied voor omwonenden en recreanten;
o Via agrarisch natuurbeheer speelt de landbouw een rol voor de versterking van de
biodiversiteit;
o Door agrarisch beheer wordt de vegetatie kort gehouden wat zorgt voor een 		
goede afvoer van water in hoogwatersituaties.
De gewenste transitie naar natuurinclusieve landbouw vergt een nadere uitwerking
met betrokken agrariërs, terreinbeherende organisaties en overheden. Hierbij kan het
‘Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland’ als leidraad dienen. Uiteindelijk
is het zaak om samen te komen tot een duurzaam verdienmodel en verhoging
van de biodiversiteit. In de uitwerkingsfase moet verder worden onderzocht hoe
natuurinclusieve landbouw verder kan worden ingevuld.

Park: toegankelijk en aantrekkelijk
Het streefbeeld voor het Rivierklimaatpark biedt volop kansen voor vrijetijdsbeleving,
bedrijvigheid en kleinschalige duurzame energieopwekking. Met de huidige
landschappelijke kwaliteiten als inspiratie wordt ingezet op diverse gebiedsentrees,
herontwikkelen van erfgoed, een samenhangend recreatief netwerk en ruimte voor
passende bedrijvigheid en kleinschalige energiewinning. Zo ontstaat er een divers en
aantrekkelijk ‘park’
De aantrekkingskracht van dit deel van de IJssel ligt in zijn zeer gevarieerde natuur,
landschap en cultuurhistorische relicten. De groene long is een belangrijk uitloopgebied
vanuit de omliggende stedelijke gebieden en draagt bij aan de verkoeling van de
stad. Het IJsseldal is zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar. De rivier is weer markant
aanwezig in het landschap; op verschillende plaatsen is de rivier uitermate geschikt voor
recreatie langs de oevers. Landschappelijk waardevolle en boeiende gebieden, zoals
te ontwikkelen natuurgebieden, zijn goed bereikbaar voor struinende bezoekers. Bij de
ontsluiting van de gebieden is rekening gehouden met de bestaande natuurwaarden
door een goede zonering. De aanwezige cultuurhistorische elementen, zoals het Fort
Westervoort en de steenfabrieksterreinen zijn ontwikkeld tot bijzondere plekken voor
verschillende vormen van recreatie. Het landschap hiertussen wordt versterkt door
nieuwe landschapselementen geïnspireerd op het cultuurhistorisch karakter van het
gebied. Het Rivierklimaatpark heeft herkenbare en aantrekkelijke entrees die de schakel
vormen tussen het binnendijkse en buitendijkse recreatieve netwerk. In de uiterwaarden
liggen struinpaden en de recreatieve schakels, zoals het pontje en de bestaande
fietsverbindingen, zijn verbeterd. Rhederlaag heeft een kwaliteitsimpuls gekregen en
biedt ruimte aan voorzieningen voor vrijetijdseconomie.
Deelgebieden met elk een eigen sfeer
Het Rivierklimaatpark bestaat uit deelgebieden met elk een eigen sfeer. De deelgebieden
verschillen in de ondergrond en de landschappelijke inrichting, de betekenis voor de
rivier en natuur en de intensiteit van gebruik voor de landbouw en recreanten. Het
landschap langs de IJssel verandert steeds van kleur, waardoor bezoekers steeds nieuwe
elementen ervaren. De IJssel en haar karakteristieke dijken zorgen voor de samenhang
en continuïteit.
Rivierlandschap: het gebied rondom het splitsingspunt is een weids landschap waarin de
rivier optimaal beleefd kan worden. Je kan dit landschap goed ervaren vanaf de dijken.
De uiterwaarden Koningspleij en IJsseloord kenmerken zich door een agrarisch gebruik
met veel biodiversiteit en aandacht voor natuurwaarden, zoals de weidevogels.
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Gemengd uiterwaardenlandschap met werkeilanden: de IJsseldijkerwaard bij
Westervoort is een gemengd landschap waar de openheid van de uiterwaard afwisselt
met industriële elementen die horen bij de uitstraling van een economische rivier. Het
gebied is volledig getransformeerd, met de natuurzone met geul als drager. Het bedrijf
Putman ligt hier als afgebakend eiland in. In dit deelgebied kan extensief gerecreëerd
worden op nieuw aangelegde struinpaden en op de voormalige locatie van Struyk
Verwo.

3. Uiterwaardenlandschap

2. Gemengd landschap

7. Natuurlandschap

6. Gemengd landschap

Uiterwaardenlandschap: Velperwaarden met versterkte landschappelijke kwaliteiten
zoals, heggen en de Rozendaalse Beek met zicht op cultuurhistorische kwaliteiten zoals
de kazematten uit de Tweede Wereldoorlog en Terrein De Groot. Terrein de Groot vormt
als iconisch, door de natuur omringd steenfabrieksterrein een aantrekkelijke locatie voor
de recreatieve beleving van de Veluwe en het uiterwaardenlandschap.
Natuurlandschap: in de Koppenwaard heeft het agrarisch cultuurlandschap een meer
natuurlijk karakter en is daarmee een belangrijke stapsteen voor de natuurcorridor
tussen Veluwe en Montferland. Het vormt de groene contramal van het recreatieve
en meer intensieve Rhederlaag. Voor het beleven van de cultuurhistorische kwaliteiten
van Steenfabriek de Koppenwaard met haar een aantrekkelijke ligging in het groen is
openbare toegankelijkheid van belang.
De Vaalwaard is een kronkelwaard en heeft een afgelegen ligging waardoor het een plek
is waar de natuur maximaal kan ontwikkelen. Daarmee is het een belangrijke stapsteen
vanaf het Rivierklimaatpark naar de Havikerwaard. De toegankelijkheid voor bezoekers is
beperkt.
Recreatielandschap: Het recreatielandschap van het Rhederlaag bestaat uit
een plassengebied waarin de oude meander van de IJssel nog zichtbaar is. Het
recreatielandschap krijgt een kwalitatieve impuls en wordt optimaal aantrekkelijk ingericht
voor dagrecreant en toerist. Het zal een levendig gebied worden waar veel kansen zijn
voor ontwikkeling op het gebied van recreatie van fietsers, wandelaars, hengelsporters
en watersporters.
Gemengd landschap: De Steegse Haven ligt in een oude meander van de IJssel en
kenmerkt zich door een beschutte ligging tussen de verhoogde ligging van de A348 en
de uitlopers van de stuwwal van de Veluwezoom. Het betreft een gemengd gebied met
woonboten, een jachtensteiger woonschepen en een bedrijf dat voor zijn aan- en afvoer
mede afhankelijk van de IJssel en de Steegse Haven.
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5. Recreatielandschap

4. Natuurlandschap
1. Rivierlandschap
Deelgebieden met eigen karakter en sfeer
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Adaptieve aanpak
Hiervoor is de structuurvisie op hoofdlijnen op de middellange termijn (ca. 2035)
beschreven. Dit ‘eindplaatje’ wordt gefaseerd bereikt, met een adaptieve aanpak. De
adaptieve aanpak ziet er globaal als volgt uit: op de korte termijn (voor 2028) wordt
het voorkeursalternatief al grotendeels gerealiseerd. Dat geldt in ieder geval voor de
rivierkundige ingrepen, voor de aanleg van natuur en ecologische verbindingen en voor
de aanleg van de recreatieve infrastructuur.
Rivierverruiming kan slechts plaatsvinden als op de Nederrijn evenveel verruiming
plaatsvindt, omdat de afvoerverdeling over beide riviertakken niet mag worden
veranderd. Afhankelijk van de definitieve keuzes die worden gemaakt voor Stadsblokken
Meinerswijk bij Arnhem en daarna in het kader van het programma Integraal
Riviermanagement (IRM) over aanvullende ingrepen langs de Nederrijn kan in het
Rivierklimaatpark een waterstanddaling worden gerealiseerd. Tijdens de planuitwerking
kunnen en moeten de verschillende waterstandsverlagende maatregelen verder worden
uitgewerkt.

Kansen lange termijn
Mogelijke kansen op lange termijn zijn:
• de aanleg van een fietsbrug over IJssel bij Rheden – Rhederlaag;
• de aanleg van een fietsbrug aan de snelweg A348 bij Steegse Haven;
• de ontwikkeling van (grote) faunapassages;
• het inkorten of verwijderen van de landhoofden van de brug over de A12
(bijvoorbeeld in geval van groot onderhoud aan de brug) in combinatie met een
kadeverlaging van in Velperwaarden.

Stroomlijnen hoogwatervrij
terrein De Groot

De drie maatregelen (zoals in de tekening hiernaast verbeeld) zijn ‘knoppen’ waaraan
gedraaid kan worden om precies de gewenste mate van waterstanddaling bij hoogwater
te bereiken. In de planuitwerking moet worden afgewogen welke maatregelen
in hoeverre ontwikkeld worden. De ontwikkeling van Westervoort-Noord en het
hoogwatervrije Terrein De Groot is voornamelijk afhankelijk van private partijen. Deze
twee knoppen zullen bij voorkeur als eerste worden ontwikkeld, ook om de KRWdoelstelling tijdig te halen. Wanneer deze ontwikkelingen stagneren of te lang duren,
kunnen de maatregelen in de Koppenwaard eerder worden uitgevoerd.

Kadeverlagingen Koppenwaard

Naast rivierverruiming lopen natuurontwikkeling en landbouwtransitie door op de
middellange en lange termijn. Op de lange termijn, na 2035 en dus na de planhorizon
tot waar voorliggende structuurvisie de gebiedsontwikkeling beschrijft, biedt het gebied
via eenvoudige ingrepen mogelijkheden voor verdere rivierverruiming.
Het ‘draaien aan de knoppen’ in het kader van de adaptieve aanpak, heeft niet alleen
gevolgen voor waterstandsdaling bij hoogwater (rivier). Er is nadrukkelijk een samenhang
tussen de adaptieve aanpak en het bereiken van de doelen voor klimaat en park. Het
belang van een integrale aanpak wordt hierdoor goed zichtbaar.
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Plan Westervoort-Noord

knoppenkaart voor waterstandsdaling
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3. Uitwerking per deelgebied
3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de visie geschetst. In dit hoofdstuk volgt de uitwerking per
deelgebied. Per deelgebied komen de volgende punten aan bod:
• Gebiedsbeschrijving met belangrijkste kenmerken. Hiermee worden de verschillende
identiteiten van de deelgebieden in beeld gebracht. Nieuwe ontwikkelingen moeten
daar bij voorkeur aan bijdragen en er in ieder geval geen afbreuk aan doen.
• Visie van het deelgebied. Daarin wordt een beschrijving gegeven van wat we in het
deelgebied willen bereiken (de doelen). Nieuwe ontwikkelingen dragen bij voorkeur
bij aan deze doelen maar doen er in ieder geval geen afbreuk aan.
• Specifieke beleidsambities en maatregelen. Deze structuurvisie maakt de
maatregelen zoals opgenomen in het Voorkeursalternatief (zie separate bijlage: de
Notitie VKA maakt onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) die
door de samenwerkende partijen wordt vastgesteld) mogelijk. Per deelgebied wordt
beschreven hoe we de doelen van de visie per deelgebied willen realiseren door de
specifieke beleidsambities en maatregelen weer te geven.
Binnen het plangebied zijn de volgende deelgebieden onderscheiden:
Gemeente Arnhem:
• Koningspleij en IJsseloord.
Gemeente Rheden:
• Velperwaarden en Terrein De Groot;
• Rhedense Laag en Steegse Haven.
Gemeenten Westervoort en Duiven:
• Hondsbroeksche Pleij en IJsseldijkerwaard (Westervoort-Noord).
Gemeente Zevenaar:
• Koppenwaard;
• Rhederlaag.
Alle vijf de gemeenten
• De rivier zelf
Elk deelgebied heeft een eigen identiteit en karakter en verschillende opgaven en kansen
komen er samen. Tegelijk is er sprake van een duidelijke samenhang op het gebied van
onder andere rivierkunde, ecologie en recreatie. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen
op elk deelgebied ingegaan.
Het verbindende element tussen de deelgebieden is de rivier zelf. Ook hiervoor zijn een
gebiedsbeschrijving, visie en beleidsambities opgenomen.

IJsseloord

Koningspleij

Rhedense laag en Steegse Haven

Velperwaarden
Veluwe

bezoekerscentrum
Veluwezoom

Havikerwaard

Veluwezoom

Rheden

Velp
Giesbeek

Arnhem
Lathum
Presikhaaf

Duivensche Broek
Nieuwgraaf
Westervoort
Montferland

Gelderse Poort
Rijnstrangen

Hondsbroeksche Pleij

Duiven

Koppenwaard

IJsseldijkerwaard

Rhederlaag

(Westervoort-Noord)
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3.2 Koningspleij en IJsseloord (Arnhem)

Gebiedsbeschrijving
Koningspleij en IJsseloord maken onderdeel uit van het rivierenlandschap.
De Koningspleij is een open, weids gebied dat vrijwel geheel in gebruik is als
landbouwgebied (weidebouw). Er is één agrarisch bedrijfscomplex in het gebied
aanwezig.
De splitsing tussen de Nederrijn en de IJssel levert een bijzondere plek op. De plek
ligt geïsoleerd; het gebied wordt via de Nieuwe Havenweg of de Veerweg naar
Westervoort ontsloten. De Koningspleij is alleen toegankelijk voor het agrarisch bedrijf
en toeleveranciers. Door de geïsoleerde ligging heerst er rust en is het gebied belangrijk
voor weidevogels.
IJsseloord is een open agrarisch gebied met vooral weidebouw. Er liggen geen
agrarische erven in het gebied. Wel heeft het agrarisch bedrijf achter de Schaapdijk een
aantal huiskavels in het gebied liggen. Bovendien exploiteert dit bedrijf een landwinkel.
Verspreid langs de IJsseloever komen bomen en bosjes voor. Incidenteel is opgaande
beplanting aanwezig, waardoor de openheid plaatselijk wordt verdicht. Aan de zuidzijde
van IJsseloord bevindt zich een scheepswerf.
Het gebied is goed waar te nemen vanaf de Schaapdijk, die door middel van een
viaduct voor fietsers, wandelaars en bestemmingsverkeer verbonden is met het gebied
ten westen van de N325 (Pleyweg). Het gebied ligt hierdoor minder geïsoleerd dan
de Koningspleij. Daardoor, en door de aanwezigheid van de landwinkel IJsseloord (net
buiten het plangebied), heeft het gebied betekenis voor recreatief medegebruik. Ook
loopt er een fietsknooppuntenroute over de Schaapdijk.

Koningspleij en IJsseloord
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Het gebied kent ook een militaire geschiedenis. De Zuid-Veluwe tussen Rheden en
Dieren is vanwege de ligging op de steile overgang van de Veluwe naar de IJsselvallei
altijd van strategisch belang geweest. Er zijn diverse relicten van militaire linies in het
gebied van de IJsselpoort die behoorden tot de IJssellinie van eind 19e eeuw/begin
20e eeuw en de Koude Oorlog: Fort Westervoort is daar een voorbeeld van. Het fort
is verwaarloosd en overgroeid en dwars door het fort lopen de N325 en de spoorlijn
Arnhem-Westervoort. Door deze ontwikkelingen is het fort slecht herkenbaar.
Aan de oever van de IJssel is een loswal aanwezig van K3Delta, een bedrijf dat
bouwgrondstoffen wint, verwerkt en levert. De loswal wordt ook als overnachtingsplaats
voor de beroepsvaart gebruikt.
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Visie
Voor beide gebieden is de ambitie met name gericht op behoud van de agrarische
functie, het behoud van de landschappelijke openheid en het vergroten van de
biodiversiteit. Daarbij kunnen deze gebieden een rol spelen als uitloop en koeltegebied
voor aanliggende wijken en bedrijventerreinen.
Voor de Koningspleij is het voorkomen van verstoring van belang voor behoud van
rust voor weidevogels. Voor IJsseloord is juist het beleefbaar maken van het gebied
voor omliggende woongebieden als de wijk Presikhaaf en Velp en het bedrijventerrein
IJsseloord onderdeel van de ambitie. Ook liggen hier mogelijkheden om de vaarweg te
verbeteren.
Beleidsambities
We willen de visie verwezenlijken door:
• ontstening van oevers en herstel van landschapselementen. Dit zorgt voor een
vergroting van de biodiversiteit;
• natuurinclusieve landbouw te stimuleren, waarbij het beheer onder andere gericht
is op weidevogels, de ontwikkeling van bloemrijke graslanden en de afzet van
streekproducten;
• vergroting van de beleefbaarheid van het gebied door de ontwikkeling van
herkenbare gebiedsentrees en de aanleg van een struinroute. De haalbaarheid van
een extensieve route langs de (noord)rand van de Koningspleij wordt de komende
tijd nader onderzocht. Bij de nadere uitwerking is met name aandacht voor de
ligging van het weidevogelgebied nodig;
• het behouden en beleefbaar maken van de militaire geschiedenis van Fort
Westervoort, onder meer door het fort als gebiedsentree te ontwikkelen.
• aanpassing van de bestaande loswal. Zo kan een scheepvaartknelpunt worden
opgelost.
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Fort Westervoort met monument

voorbeeld uitzichtpunt van fort Kijkuit

optimale rivierbeleving op het splitsingspunt

voorbeeld van het ontstenen van de oever
elders langs de IJssel

landwinkel IJsseloord aan de dijk
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3.3 Velperwaarden en terrein De Groot (Rheden)

Gebiedsbeschrijving
De Velperwaarden vormen het uiterwaardenlandschap, dat zowel voor de landbouw
als natuur van belang is. Het gebied heeft een open karakter. Er is één agrarisch erf
aanwezig (Lathumse Veerweg). Wel komen veel veldkavels voor van binnendijks gelegen
agrarische bedrijven. Daar waar de Rozendaalse beek uitmondt in de IJssel en ooibos
voorkomt, heeft het gebied een natuurfunctie. De beek is door Natuurmonumenten in
2019 opnieuw ingericht en er zijn struinpaden aangelegd. Helemaal in het noorden ligt
Terrein De Groot.
In het gebied komen enkele kazematten voor, relicten van de IJssellinie van eind 19e
eeuw, begin 20e eeuw. Zij geven een beeld van de militaire geschiedenis van het gebied.
De relicten hebben tegenwoordig geen functie meer, wat het behoud ervan bemoeilijkt.
De kazematten zijn dichtgetimmerd om vandalisme te voorkomen.
In de Velperwaarden is een karakteristieke cultuurhistorische verkavelingsstructuur
zichtbaar met kleinschalige landschapselementen, zoals meidoornhagen. Door
schaalvergroting in de landbouw zijn de percelen steeds groter geworden waardoor een
deel van de landschapselementen is verdwenen. Omdat het land belangrijk is voor de
landbouw, wordt het intensiever gebruikt.
Het gebied is goed zichtbaar vanaf de IJsseldijk, die langs het bedrijventerrein (in de
oksel van A12 en A348) loopt. De uiterwaarden zelf worden ontsloten door de Lathumse
veerweg en een fietspad op de dijk langs De Beemd, waardoor het gebied voor fietsers
goed bereikbaar is. Aan de rivier is er een rustpunt met een bankje, die echter wel een
impuls kan gebruiken. Verder is er één rijksmonument in het gebied, het voormalige
veerhuis aan de Lathumse Veerweg 5. Het is nu in gebruik als woonhuis. Het voormalige
stoomgemaal aan de Lathumse Veerweg 2 is een gemeentelijk monument.
Aan de noordkant van het gebied ligt het terrein met vervallen gebouwen van de
voormalige steenfabriek De Groot. De fabriek is in 1984 gesloten. De gebouwen zijn in
verval geraakt en enkele malen van eigenaar verwisseld. Er komen enkele bijzondere
relicten voor zoals de oven, een kraan, kades, en dergelijke. Het fabrieksterrein is
hoogwatervrij en ligt op een goed bereikbare plek.
In de Velperwaarden zijn nog tracédelen van een smalspoor voor het kleitransport
herkenbaar, zoals aangelegd rond 1930.
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Visie
Dit deelgebied speelt een belangrijke rol bij het realiseren van waterstandsdaling bij
hoogwater vanwege de mogelijkheden tot ruimtelijke ingrepen, met name rondom
Terrein De Groot. In de uiterwaarden wordt ingezet op vergroting van de biodiversiteit,
het versterken van het cultuurlandschap en gerichte natuurontwikkeling in de overgang
van de Veluwe naar de IJssel. Daarmee krijgt het gebied in combinatie met de
bijbehorende voorzieningen ook een grotere betekenis voor extensieve dagrecreatie.

•
•

Binnen de context van behoud en ontwikkeling van de natuur en het cultuurlandschap is
de ambitie ook gericht op perspectief voor de landbouw. Samen met de agrariërs wordt
gezocht naar ruimte om een slag te maken naar meer natuurinclusieve landbouw. Zij
hebben een belangrijke rol in onder meer het beheer van de natuur in het gebied.
Voor het voormalige steenfabrieksterrein De Groot zijn de ambities gericht op het
realiseren van een beleefbaar iconisch steenfabrieksterrein omringd door natuur en
een gebiedsentree voor het Rivierklimaatpark. Verder vormt dit terrein een recreatieftoeristische verbinding met andere gebieden zoals de Veluwe. Het gebied is qua locatie
en infrastructuur kansrijk voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling en voor duurzame
energiewinning.
Beleidsambities
We willen de visie verwezenlijken door:
• het hoogwatervrije Terrein De Groot te stroomlijnen en de kades en uiterwaard te
verlagen. Dit leidt tot een daling van de hoogwaterstand;
• de vaargeul te verbeteren door ontstenen van oevers en aanpassing van de kribben;
• de ecologische overgang van de Veluwe naar de IJssel te verbeteren. Dit is mogelijk
door versterking van het natuurnetwerk met een ecologische verbinding in de vorm
van een faunapassage bij de monding van de Rozendaalse beek ter hoogte van de
A348;
• nieuwe natuur te realiseren in de vorm van de ontwikkeling van ooibos en
natuurontwikkeling ter plaatse van afgravingen van Terrein de Groot voor
waterstandsdaling bij hoogwater;
• in te zetten op het behoud en de toevoeging van landschapselementen die
bijdragen aan het karakteristieke cultuurlandschap;
• natuurinclusieve landbouw te stimuleren, waarbij het beheer gericht is op de
ontwikkeling van bloemrijke graslanden. Dit zorgt voor een vergroting van de
biodiversiteit;
• het ontwikkelen van een verdienmodel voor de landbouw door de combinatie van
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•

natuurbeheer, afzet van streekproducten en mogelijkheden benutten voor extensief
recreatief medegebruik;
de ontwikkeling van gebiedsentrees (bij Velp en Terrein De Groot) en de aanleg van
struinpaden en (het verbeteren van) fietspaden. Dit zorgt voor een verbetering van
de toegankelijkheid van het gebied;
het hoogwatervrije deel van Terrein De Groot te ontwikkelen tot een aantrekkelijke
gebiedsentree en recreatieve hotspot met dag- en verblijfsrecreatie. Dit
kan worden verwezenlijkt door ruimte te bieden voor publiekstoegankelijke
recreatieve voorzieningen zoals een transferium, een educatieve voorziening en/
of horecafaciliteiten en ruimte voor verblijfsrecreatie. De locatie sluit aan op de
recreatieve routes richting Rheden, Veluwezoom en Velperwaarden. Daarnaast is er
op Terrein De Groot ruimte voor het kleinschalig opwekken van duurzame energie
zoals zonne-energie en waterkracht;
bij de herontwikkeling van Terrein De Groot de mogelijkheden voor (verblijfs)
recreatieve functies en gebouwen nader te bepalen aan de hand van de
rivierkundige randvoorwaarden en de bestaande en de te ontwikkelen natuur- en
landschapswaarden in de omgeving. De herontwikkeling van het terrein vereist
een zorgvuldige landschappelijke en functionele inpassing met een duidelijke
meerwaarde voor het Rivierklimaatpark (in samenhang met de Veluwe) en behoud
van karakteristieke (historische) elementen. Daarnaast zijn bij hergebruik van de
bestaande bebouwing en/of nieuwbouw de beeldkwaliteit en de historische context
(baksteenfabrieksverleden) belangrijke ontwerpuitgangspunten.
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3.4 Rhedense Laag en Steegse Haven (Rheden)

De Steegse Haven ligt aan de noordzijde van de A348 en ligt in een oude meander
van de IJssel. De Steegse Haven is over water bereikbaar via een onderdoorgang onder
de A348 aan de oostzijde en loopt ongeveer 1500 meter westwaarts. Over land is de
Steegse Haven vanaf de noordzijde ontsloten via de Schaarweg (Rheden) in het westen
en de Oversteeg (De Steeg) in het oosten. De oever aan de zuidzijde is alleen over het
water bereikbaar. De Steegse Haven ligt ingesloten tussen de verhoogde ligging van de
A348 en de uitlopers van de stuwwal van de Veluwezoom, waardoor de ligging beschut
is.
Bij de ingang liggen enkele woonboten en een kleine aanlegsteiger voor
recreatievaartuigen. Halverwege de meander ligt een 300 meter lange jachtensteiger
van watersportvereniging De Engel, evenwijdig aan de meander. Verder westwaarts ligt
over een lengte van ongeveer 400 meter een reeks woonschepen.
Op het eind van de Steegse Haven is het bedrijf De Meteoor gevestigd, een producent
en leverancier van betonelementen. Dit bedrijf is voor zijn aan- en afvoer mede
afhankelijk van de IJssel en de Steegse Haven.

Gebiedsbeschrijving
Het Rhedense Laag en de Steegse Haven maken onderdeel uit van het
recreatielandschap. Het Rhedense Laag is een smalle strook aan de zuid- en
oostkant van Rheden. De A348 doorsnijdt het gebied en vormt een fysieke barrière
tussen het dorp Rheden en de Laak en het uiterwaardengebied. Het is een open
uiterwaardengebied waar de stuwwal als natuurlijke kering fungeert. Het gebied is
extensief agrarisch in gebruik (weidebouw). Langs de IJsseloever staan losse bomen of
boomgroepen (bakenbomen) die de openheid als het ware accentueren.
Het gebied wordt ontsloten door het fietspad dat vanaf de Velperwaarden doorloopt
tot de afrit Rheden (A348) en ook de verbinding vormt tussen het dorp Rheden en het
fietsveer. Dit is voor fietsers en voetgangers tevens de belangrijkste verbinding tussen
Rheden en het Rhederlaag.
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Visie
Het gebied blijft een belangrijk recreatief uitloopgebied voor het dorp Rheden en we
zien het als een kans om de relatie tussen dorp en uiterwaarden te versterken. De
Zuidflank Rheden blijft hierin een belangrijke schakel. De verbinding tussen Rheden/
Veluwezoom en het Rhederlaag willen we versterken. Daarnaast is de ambitie gericht op
het vergroten van de biodiversiteit in de uiterwaarden en langs de oevers.
Beleidsambities
We willen de visie verwezenlijken door:
• ontstening van oevers en streven naar natuurinclusieve landbouw, waarbij het
beheer gericht is op de ontwikkeling van bloemrijke graslanden en het behoud van
landschapselementen, zoals markante bomen. Dit zorgt voor een vergroting van de
biodiversiteit;
• uitvoering te geven aan de gebiedsontwikkeling Zuidflank Rheden en hierin waar
mogelijk de koppeling te leggen met de uiterwaarden;
• het realiseren van een gebiedsentree bij de afrit Rheden, onder meer door de
aanleg van een kleinschalig transferium, een uitkijktoren en goede bewegwijzering
(onder andere naar het fietsveer). Door daarnaast de pontverbinding te
optimaliseren (ruimere vaartijden, verbeteren van de veerstoep) wordt de recreatieve
verbinding Posbank-Rheden-Rhederlaag versterkt.
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voorbeeld van ontsteende oevers
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3.5 Hondsbroeksche Pleij en IJsseldijkerwaard (Westervoort en Duiven)

IJsseldijkerwaard (Westervoort-Noord)

Hondsbroeksche Pleij
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Gebiedsbeschrijving
De Hondsbroeksche Pleij behoort tot het rivierenlandschap en is een weids open gebied
dat belangrijk is als uitloopgebied van Westervoort. Karakteristiek voor dit gebied is de
gradiënt van kom-oeverwal-uiterwaard-rivier. Het gebied ontleent zijn openheid aan het
agrarisch gebruik. De veldkavels in de uiterwaard zijn in gebruik bij binnendijks gelegen
agrarische bedrijven.
De rust, ruimte en donkerte in contrast met een steeds verder verstedelijkte omgeving
zijn waardevol. Naast de landschappelijke openheid zijn cultuurhistorische kwaliteiten
verweven met het landschap, zoals relicten van militaire linies en het monument ‘De
Oversteek’. Dit monument markeert een belangrijke plek bij de bevrijding van Nederland
in de Tweede Wereldoorlog.
Door de dijkverlegging van 2012, waarbij de dijk 250 meter landinwaarts is verschoven,
is er meer ruimte voor de rivier ontstaan. Het gebied is hierdoor ook beter beleefbaar
geworden voor fietsers en wandelaars. Op de dijk ligt nu een fietspad. Destijds is ook
een regelwerk gebouwd om de afvoerverdeling bij hoge afvoer tussen de Nederrijn en
IJssel beter te kunnen bijsturen.
De IJsseldijkerwaard is een gemengd halfopen uiterwaardengebied met enkele solitaire
bedrijven die het economische belang van de IJssel benadrukken. Het bedrijf Struyk
Verwo is een producent in publieke bestrating. Bedrijf Putman is een bedrijf dat zich richt
op de productie en verkoop van grondstoffen, recycling van bouw- en sloopafval, sloopen infrawerken. Het bedrijf Putman heeft een eigen haven die gebruikt wordt voor aanen afvoer.
De voormalige steenfabriek Emptepol is van cultuurhistorische waarde. Diverse
onderdelen staan er nog, zoals de oven met schoorsteen, het persgebouw met ketelhuis
en het terrein met kleiputten. Een van de fabriekshallen wordt momenteel nog gebruikt
als caravanstalling.
Visie
In de uiterwaarden bij Westervoort wordt ingezet op een vernieuwde inrichting van
de uiterwaarden waarin diverse opgaven samenkomen. Door Struyk Verwo uit te
plaatsen ontstaat er ruimte voor het creëren van een waterstandsverlaging bij hoge
rivierafvoeren, de ontwikkeling van nieuwe natuur en voor de aanleg van een geul, die
zorgt voor een verhoging van de ecologische waterkwaliteit. Bovendien kan door de
uitplaatsing van Struyk Verwo en de aanleg van een fietspad aan de buitenzijde van de
IJsseldijk de verkeersveiligheid worden verbeterd. Bij het bedrijf Putman liggen er kansen
om de laad- en losfaciliteiten te verbeteren. Dit draagt bij aan het streven om vervoer

over water te stimuleren. Verder wordt ingezet op goed toegankelijke en beleefbare
uiterwaarden met diverse gebiedsentrees. Hiermee kan een aantrekkelijk uitloopgebied
voor inwoners van Duiven en Westervoort worden gerealiseerd. Alleen door al deze
opgaven in samenhang op te pakken, is een belangrijke verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit mogelijk.
Beleidsambities
We willen de visie verwezenlijken door:
• de vaargeul te verbeteren door aanpassing van oevers en kribben;
• de fabriek Struyk Verwo uit te plaatsen. Deze maatregel zorgt samen met de aanleg
van een eenzijdig aangetakte geul en een verlaging van de kade ter hoogte van de
toegangsweg naar Putman voor een verlaging van de waterstand bij hoge afvoeren.
De geul draagt ook bij aan het verhogen van de natuurwaarden en aan de
gewenste verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Na uitplaatsing van Struyk
Verwo kan bij de dijk ruimte worden gecreëerd voor natuur en/ of een kleinschalige
recreatieve functie. Denk bijvoorbeeld aan een hoogwatervluchtplaats voor dieren,
een uitkijkpunt en/of een kleinschalige horecagelegenheid.
• het bedrijf Putman de mogelijkheid te bieden om het laaggelegen deel aan de
zuidzijde van zijn bedrijfsterrein op te hogen. Zo kan dit terrein ook bij hoogwater blijvend worden gebruikt. Daarnaast krijgt bedrijf Putman ter verbetering
van zijn overslagfaciliteiten de ruimte om een deel van de bestaande havenkom te
dempen. Hierbij is het streven om de laad- en loswal – onder regie van Putman –
ook openbaar toegankelijk te maken voor derden om zo het vervoer over water
te stimuleren. De vergroting van het hoogwatervrije terrein van het bedrijf Putman
vereist een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
• een verbetering van de verkeersveiligheid op de IJsseldijk door de aanleg van
een fietspad aan de buitenzijde van de dijk. Verder is door aanleg van dit fietspad
en de geul een nieuwe verkeersveilige toegangsweg naar bedrijf Putman nodig,
bijvoorbeeld door de aanleg van een brug;
• een vergroting van de natuurwaarden, passend bij het rivierengebied. Voorbeelden
zijn stroomdalgrasland en glanshaverhooiland;
• een versterking van de recreatieve functie en toegankelijkheid van het gebied. Dit
gebeurt door de verbetering van gebiedsentrees (onder andere bij de Veerweg) en
de ontwikkeling van een struinroute. Een goede zonering is hierbij van belang. Dit
om te voorkomen dat het gebied ongeschikt raakt voor weidevogels. Zonering is
ook van belang vanwege bedrijfsveiligheid;
• in te zetten op een nieuwe invulling van steenfabrieksterrein Emptepol, passend bij
de doelen van het Rivierklimaatpark zoals geformuleerd in de structuurvisie en bij
de specifieke kenmerken van deze locatie en haar omgeving. Met name denkbaar
is een mix van dagrecreatie, kleinschalige opwekking van duurzame energie en
natuur. De herontwikkeling van het terrein vraagt een zorgvuldige inpassing,
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3.6 Koppenwaard (Zevenaar)

Gebiedsbeschrijving
De Koppenwaard maakt deel uit van het natuurlandschap en vormt een rustige zone
tussen het meer intensief gebruikte recreatiegebied Rhederlaag en het voormalige
steenfabrieksterrein De Groot. De uiterwaarden van de Koppenwaard hebben een
afwisselend landgebruik met grasland, akkers en natuur, maar ook extensief recreatief
gebruik. Er zijn geen agrarische erven in het gebied aanwezig. Wel is één agrarisch
bedrijf vlak achter de dijk gevestigd, net buiten het plangebied.
In het gebied zijn kleiputten en ooibos aanwezig en de kades langs de IJssel zijn relatief
hoog. Het gebied is deels openbaar toegankelijk. In 2018 is er een struinpad aangelegd.
Aan de noordoostzijde van het gebied ligt ook een deel van een verblijfsrecreatiepark,
dat aansluit op het recreatielandschap van het Rhederlaag.
Door schaalvergroting en intensivering van de landbouw zijn landschapselementen
grotendeels verdwenen en de percelen groter geworden. Dit is ten koste gegaan van de
karakteristieke cultuurhistorische verkavelingsstructuur. Wel zijn nog enkele kleinschalige
landschapselementen zichtbaar, zoals meidoornhagen.
Van de steenfabriek Koppenwaard zijn alleen de ringoven en de oude opzichterswoning
met boomgaard nog bewaard gebleven. Ook is de voormalige directeurswoning in het
gebied aanwezig. De oude nog aanwezige kleiputten zijn nu begroeid met bos.
Visie
De Koppenwaardse dam en de Marsweg spelen een belangrijke rol bij het realiseren
van waterstandsdaling. Verder is de ambitie voor de Koppenwaard gericht op verweving
van landbouw en natuur en behoud van het kleinschalige cultuurlandschap. Recreatief
medegebruik past daar bij. Het gebied moet een rustige zone vormen, als afwisseling op
het intensieve recreatiegebied Rhederlaag en Terrein De Groot.
In het gebied komt natuurontwikkeling in de vorm van ooibos en zal de landbouw
verder met de natuur worden verweven. Het steenfabrieksterrein in de Koppenwaard kan
een rol vervullen bij natuurontwikkeling en als extensief recreatief punt waar je naartoe
kunt wandelen of fietsen.
Uitbreiding van verblijfsrecreatie is in dit deelgebied niet aan de orde.
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Beleidsambities
We willen de visie verwezenlijken door:
• verlaging van de Koppenwaardse dam en de kade onder de Marsweg. Dit leidt tot
een daling van de waterstand bij hoogwater. Het gebied (en het Rhederlaag) wordt
bij hoogwater bereikbaar gehouden door de Marsweg deels op een brug aan te
leggen;
• realisatie van stroomdalgraslanden en ooibos;
• in te zetten op natuurinclusieve landbouw, waarbij het beheer gericht is op de
ontwikkeling van bloemrijke graslanden en het behoud en ontwikkeling van
landschapselementen. Dit zorgt voor een betere verweving van landbouw en natuur.
Ook het beheer van natuur door agrariërs draagt hieraan bij;
• het beleefbaar maken van de cultuurhistorisch waardevolle relicten van steenfabriek
Koppenwaard;
• stimulering van recreatief medegebruik. Dit gebeurt door de toegang tot de
uiterwaard bij Lathum en de Marsweg te verbeteren, struinpaden toe te voegen en
het ontwikkelen van een uitzichtpunt.
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voorbeeld van een ooibos
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3.7 Rhederlaag

Gebiedsbeschrijving
Het Rhederlaag is ontstaan door zandwinning, die heeft plaatsgevonden nadat de
binnenbocht van de IJssel in 1968 is afgesneden. De oude IJsselarm is nog deels
zichtbaar in het landschap. De zandwinning is nagenoeg afgerond; er is er nog één
gepland aan de noordzijde van het gebied. Door de zandwinning is een uitgestrekt
plassengebied ontstaan, waardoor de geschiedenis niet meer goed uit het landschap
is af te lezen. Naast de oude IJsselarm zijn ook nog oude kazematten uit de Tweede
Wereldoorlog aanwezig.
Het Rhederlaag is nu een belangrijk recreatief en toeristisch gebied, dat grotendeels
behoort tot het recreatielandschap. Het is het belangrijkste watersportgebied in OostNederland en trekt jaarlijks zo’n 500.000 bezoekers. Aan de noordrand van het gebied
liggen drie recreatieparken. Verspreid in het gebied liggen enkele dagrecreatieve
voorzieningen, zoals strandjes en een evenemententerrein.
Aan de zuidzijde van het gebied heeft K3Delta een loskade voor de zandwinning. Ten
westen hiervan ligt Riverparc. Deze woonwijk heeft een bijzondere ligging op een
schiereiland. Bij de ingang van Riverparc bevindt zich de Bahrse Pol, een voormalig
steenfabrieksterrein. Dit terrein is momenteel in agrarisch gebruik.
De toegankelijkheid van het gebied is vanuit het noordwesten beperkt. Langzaam
verkeer kan gebruik maken van de pontverbinding met Rheden. Vanuit het oosten is het
gebied wel goed bereikbaar, maar vragen de entreepunten om een verbetering van de
aantrekkelijkheid en verkeersveiligheid. In het gebied zelf is een veer aanwezig, wat het
mogelijk maakt een rondje Rhederlaag te fietsen of te wandelen.
Over water is het gebied goed bereikbaar. In het Rhederlaag ligt dan ook een aantal
jachthavens. Wel speelt voor deze ondernemingen de problematiek van de steeds lagere
waterstand die onder andere verband houdt met de uitschuring van de rivierbodem van
de IJssel.
In het noordoosten ligt de Vaalwaard, een geïsoleerd gebied dat behoort tot het
natuurlandschap. Er is sprake van een halfopen landschap met grasland, solitaire bomen
en struiken, waar op dit moment ooibosontwikkeling plaatsvindt. De Vaalwaard ligt
geïsoleerd van het recreatiegebied, onder meer omdat het door één pad ontsloten is.
De oevers zijn via het water bereikbaar, maar er liggen geen steigers.
Ten slotte geldt dat op dit moment een plan wordt voorbereid voor de aanleg van een
nieuwe overnachtingshaven voor de beroepsvaart in de Valeplas. Ook voor de afronding
van de zandwinning in het Rhederlaag loopt er een procedure. De huidige loskade van
K3Delta wordt op termijn verwijderd.
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Visie
Inzet is om het Rhederlaag te versterken als regionaal centrum voor intensieve (water)
recreatie en de toegankelijkheid van het gebied te vergroten. Hiervoor is het nodig een
kwalitatieve verbeterslag te maken en de herkenbaarheid van het gebied te vergroten.
De kwaliteitsslag heeft betrekking op de verblijfsrecreatie, het voorzieningenniveau, de
recreatieve zonering, de entrees, de wegen in het gebied, energiemaatregelen, sociale
veiligheid en versterking van natuurwaarden.
Visie voor de Vaalwaard is een besloten natuurlandschap in de kronkelwaard als schakel
tussen Rivierklimaatpark en de Havikerwaard.
Beleidsambitie
We willen de visie verwezenlijken door:
• de Marsweg deels op een brug aan te leggen. Om de doorstroming van de rivier
te verbeteren, wordt immers een deel van de kade onder de Marsweg verlaagd. De
brug is nodig om het gebied bij hoogwater toch bereikbaar te houden;
• met terreineigenaren, ondernemers en gebruikers de mogelijkheden van een
duurzame economische kwaliteitsimpuls van het Rhederlaag verder uit te werken.
Dit biedt kansen voor vernieuwing en verduurzaming van het recreatief-toeristisch
product, hetgeen bij de bestaande campings ook de sociale veiligheid ten goede
kan komen. Als onderdeel van de kwaliteitsslag wordt ingezet op onder meer: 		
o het verbeteren van de aantrekkelijkheid van en verkeersveiligheid bij de entrees,
met name vanaf de Rivierenweg (TOP-locatie) richting de drie recreatieparken;
o de ontwikkeling van een doorlopende route voor wandelaars en fietsers,
		 te ontwikkelen in het Rondje Rhederlaag. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling
		 van een veilige en aantrekkelijke Marsweg; 						
o de aanleg van struinpaden; 						
o het versterken van de inpassing van recreatieparken;				
o het verbeteren van de vindbaarheid van de pont naar Rheden en het verruimen
		
van de vaartijden;								
o het realiseren van uitzichtpunten en toegang naar strandjes herkenbaar en 		
aantrekkelijker te maken;							
o het verkennen en stimuleren van mogelijkheden voor duurzame energie;
o het zoeken naar een passende functie voor de laad- en loswal in het 			
		 Rhederlaag.
• op de Bahrse Pol ruimte te bieden voor de ontwikkeling van (verblijfs)recreatie, al
dan niet in combinatie met de kleinschalige opwekking van duurzame energie.
De ontwikkeling vergt een zorgvuldige landschappelijke inpassing, met bijzondere
aandacht voor de specifieke kenmerken en kwaliteiten van deze locatie en haar
omgeving.
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voorbeeld van een uitzichtpunt over een plas bij Alphen aan de Rijn
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3.8 Vaargeul en IJsseloevers
Gebiedsbeschrijving
De IJssel vormt onderdeel van de scheepvaarttransportroute tussen de Rijn en het
Twentekanaal. De IJssel heeft ook een ecologische functie doordat zij de verbinding is
tussen de Nederrijn en Rijnstrangen en langs de IJssel naar de Havikerwaard.
Het huidige zomerbed van de rivier kent een diverse problematiek. De vaarweg is
behoorlijk smal, wat beperkingen oplegt voor een vlotte en veilige scheepvaart. Door
onder meer bochtafsnijdingen uit het verleden schuurt de bodem geleidelijk uit met als
gevolg lagere waterstanden, het mogelijk bloot komen te liggen van kabels en leidingen
en uitdroging van de uiterwaarden. Omdat de bodem niet overal evenveel uitschuurt
ontstaan lokale ondieptes voor de scheepvaart. Verder is door het verstenen van de
oevers de biodiversiteit van het watermilieu sterk afgenomen.
Visie
We kiezen ervoor om de problematiek structureel aan te pakken, gericht op het
stopzetten van de uitschuring van de rivierbodem, een veilige doorvaart, een betere
waterkwaliteit en verhoogde biodiversiteit.
Beleidsambities
We willen de ambitie verwezenlijken door:
•
de uitschuring van het zomerbed te stoppen. Dit gebeurt door een combinatie van
rivierverruiming en aanpassing van de oeverbelijning;
•
de baggerinspanning van de vaargeul te verminderen door aanpassing van de 		
oeverbelijning. Dit moet leiden tot een vlotte en veilige doorvaart op de IJssel;
•
de waterkwaliteit en biodiversiteit van de IJssel te verbeteren. Dit gebeurt door het
ontstenen van de oevers.
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4. Uitvoering
4.1 Inleiding
Het formuleren van doelen en maatregelen krijgt pas betekenis als dit ook daadwerkelijk
leidt tot uitvoering. Dat gebeurt in het kader van de intergemeentelijke structuurvisie op
twee niveaus;
1. Maatregelen van het voorkeursalternatief worden uitgevoerd;
2. Overige initiatieven die passen bij de doelen van de intergemeentelijke structuurvisie
worden getoetst en afhankelijk daarvan vervolgens bestemd en vergund.
Op de uitvoeringsorganisatie van beide niveaus wordt in deze paragraaf ingegaan.

4.2 Maatregelen in het kader van het voorkeursalternatief
Organisatie van de planuitwerking
Met het nemen van de Voorkeursbeslissing (MIRT2) wordt de fase Verkenning afgerond
en begint de fase Planuitwerking. Deze loopt naar verwachting van 2020 tot 2024 en
zal primair gericht zijn op de maatregelen in het voorkeursalternatief waarvan realisatie
voorzien is vóór 2028. Bij de faseovergang worden de sturings- en organisatiewijze
aangepast. De samenwerking tussen de partijen blijft onder leiding van een bestuurlijk
overleg gehandhaafd, maar zal meer het karakter krijgen van een programma dan van
een project, uitgaande van meerdere deelprojecten. Deze worden bij de start van de
planuitwerkingsfase verder uitgewerkt. Uitgangspunt is de bestuurlijke samenwerking
tussen de partijen in elk geval voort te zetten.
Naast genoemde deelprojecten zal op een nog nader te bepalen moment de
dijkversterking vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden opgestart.
Planologische inpassing
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Aangezien de planuitwerking
doorloopt tot 2024, wordt geanticipeerd op deze nieuwe wetgeving. Voor een
gebiedsgericht project als Rivierklimaatpark IJsselpoort komen het omgevingsplan en
het projectbesluit in beeld als instrumenten voor juridisch-planologische verankering.
Het omgevingsplan is de opvolger van het (gemeentelijk) bestemmingsplan. Het
projectbesluit vervangt onder meer het provinciale- en het rijksinpassingsplan en is een
integraal besluit dat zowel de planologische inpassing als alle benodigde vergunningen
kan regelen.

Realisatie
Het overgrote deel van het voorkeursalternatief wordt in de periode
2020-2028 in concrete plannen uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd. Na
vaststelling van de structuurvisie maken de partners hierover afspraken in een
samenwerkingsovereenkomst. Over de maatregelen in de periode na 2028 worden
principeafspraken gemaakt.
Financiering
De partners dragen naar rato van hun belangen en doelen gezamenlijk bij aan
de financiering. Het Rijk heeft al middelen gereserveerd voor rivierverruimende
maatregelen, scheepvaartmaatregelen en maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn
Water (ecologische waterkwaliteit). Daarnaast heeft de provincie middelen gereserveerd
voor onder meer ruimtelijke kwaliteit, natuur en landbouw. Met de gemeenten
worden afspraken gemaakt over investeringen in gebiedsentrees en het recreatieve
routenetwerk. Deze maatregelen komen ook in aanmerking voor een financiële bijdrage
van de provincie. Uiterlijk bij de vaststelling van de structuurvisie dient duidelijk te zijn
hoeveel iedere partij financieel bijdraagt, waarmee er een taakstellend budget is voor de
uitvoering. Indien dit niet mogelijk blijkt, vindt uitvoering in principe pas na 2028 plaats.

4.3 Initiatieven die passen bij de doelen van de intergemeentelijke
structuurvisie
Naast maatregelen van het voorkeursalternatief, kunnen zich andere initiatieven in
het plangebied aandienen. De intergemeentelijke structuurvisie is het toetsingskader
waaraan dergelijke initiatieven worden getoetst. De werkwijze die we dan hanteren wordt
gekenmerkt door de begrippen ‘samenwerking’ en ‘spelregels’.
Samenwerking met initiatiefnemers
Voor uitvoering van de visie spelen diverse partijen een rol. We hebben elkaar nodig
om de toekomst van het Rivierklimaatpark vorm te geven. Daarom zijn nieuwe
samenwerkingsvormen belangrijk.
Hier hoort een veranderende rol- en taakverdeling bij. Er wordt meer van initiatiefnemers
verwacht; niet alleen plannen ontwikkelen, maar ook op zoek gaan naar draagvlak in de
maatschappij, het gesprek aangaan om plannen (nog) beter te maken en op zoek gaan
naar oplossingen die bijdragen aan de doelen die we met elkaar in de structuurvisie
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hebben gesteld. De gemeente zal minder toetsend zijn, zal aan de voorkant van het
plan met initiatiefnemers in gesprek gaan om samen te bezien hoe initiatieven optimaal
kunnen bijdragen aan de gezamenlijke doelen. Maar ook om oplossingen te zoeken als
wettelijke kaders in eerste instantie een belemmering lijken.
Samenwerking met onze partners
Een samenhangend Rivierklimaatpark is een gezamenlijke opgave. Afstemming met
de gemeenten die deze structuurvisie hebben vastgesteld ligt voor de hand. Voor
initiatiefnemers is het plezierig als er een zekere consistentie bestaat in de toetsing van
initiatieven. Daarnaast ligt het voor de hand om afstemming te zoeken met alle partners
die ook bij de planvorming zijn betrokken.
Spelregels/checklist voor initiatieven
Ideeën met betrekking tot de fysieke leefomgeving die invulling geven aan de
visie, kunnen in principe rekenen op medewerking van de gemeente. Het is aan de
initiatiefnemer om de maatschappelijke meerwaarde aan te tonen en aan te tonen dat
er voldoende sprake is van ruimtelijke kwaliteit. Als een initiatief zich aandient, vindt
beoordeling en besluitvorming aan de hand van de volgende stappen plaats:
Stap 1. Bijdrage doelen
De gemeente beoordeelt of het initiatief bijdraagt aan de doelen die we in de visie
hebben geformuleerd (zie hoofdstuk 2 en 3). Het initiatief dient op zijn minste geen
afbreuk te doen aan de gestelde doelen.
Stap 2. Maatschappelijk draagvlak
Wat onder ‘voldoende’ bijdrage aan de visie moet worden verstaan, wordt mede
bepaald door het maatschappelijk draagvlak. Dit wordt door de initiatiefnemer
georganiseerd. De gemeente kan hierbij behulpzaam zijn. De opgave is het creëren
van draagvlak van binnenuit door het vinden van ‘balans, acceptatie en tolerantie’. Een
gebiedsdialoog kan daar een belangrijke rol in spelen.
Wel gelden enkele voorwaarden waar draagvlak in ieder geval aan moet voldoen.
De voorwaarden hebben vooral betrekking op ‘wie’ en ‘wat’. Het ‘hoe’ wordt aan de
initiatiefnemer overgelaten. Wij gaan kort op deze voorwaarden in.
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Wie:
• de directe omgeving/omwonenden moet worden betrokken bij het inventariseren
en genereren van draagvlak. De directe omgeving wordt bepaald door iedereen
waarop het initiatief effect heeft;
• belangenorganisaties. Partijen die een belang hebben of wiens belang geschaad kan
worden door het initiatief.
Wat:
Om te kunnen beoordelen of er voldoende draagvlak is voor het initiatief, verlangt
de gemeente een verslag over inhoud en proces. Hierin moet worden aangegeven
in hoeverre er draagvlak is voor het initiatief, op welke punten het initiatief mogelijk is
aangepast naar aanleiding van het verwerven van draagvlak (inhoudelijk) en hoe dit
draagvlak is verworven (procesmatig).
Hoe:
Ondanks dat het hoe aan de initiatiefnemer wordt overgelaten, kan de gemeente
behulpzaam zijn bij het bepalen van de betrokkenen in een gesprek dat nodig is om
draagvlak te krijgen. Ook kunnen zij faciliteren bij het op gang brengen van het gesprek.
In feite wordt hiermee antwoord gegeven op de wie-vraag.
Stap 3. Voldoet het project aan omgevingsaspecten
In de structuurvisie zijn ambities en doelen op hoofdlijnen geformuleerd. Daaronder
ligt een heel palet aan wet- en regelgeving dat van toepassing kan zijn. Hiermee
moet eveneens rekening worden gehouden en is een verantwoordelijkheid van de
initiatiefnemer. De gemeente kan hierbij in voorkomende gevallen faciliteren.
Overigens is in het MER dat aan de intergemeentelijke structuurvisie ten grondslag ligt,
veel onderzoek gedaan, dat mogelijk dienstbaar kan zijn aan stap 3.
Stap 4. Bijdrage ruimtelijke kwaliteit
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling verwachten wij van de initiatiefnemer dat er ook
wordt geïnvesteerd in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Algemeen uitgangspunt
is dat nieuwe economische ontwikkelingen een bijdrage leveren aan versterking van de
kwaliteiten van het Rivierklimaatpark: ‘voor wat hoort wat’.
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Stap 5 Financiering, prioriteitstelling en fasering
Als (mede)financiering van de gemeente noodzakelijk en gewenst is, dan wordt het
project zo mogelijk in de begroting opgenomen. Omdat niet alles tegelijkertijd kan, zal
de gemeente prioriteiten stellen en projecten zo nodig faseren.
Stap 6 Besluitvorming
De gemeente is gesprekspartner, faciliteert (ambtelijk) en is op een hoger
abstractieniveau de bewaker van de onderlinge samenhang (college en raad). Ook
als het maatschappelijk draagvlak geen duidelijk beeld geeft van de wenselijkheid van
het initiatief, zal het gemeentebestuur uiteindelijk de knoop doorhakken. Omgekeerd
betekent dit, dat als een initiatief voldoet aan stap 1 t/m 4 (of 5), het college en raad het
initiatief in principe zullen omarmen.
Monitoring beleid en projecten
Het monitoren van beleid is belangrijk om de doorwerking en het behalen van de
beoogde ambities te bepalen. Op basis van de monitoring kan worden bezien of
beleid, proces en middelen effectief worden ingezet. Daarnaast kunnen er gedurende
de looptijd van de visie nieuwe inzichten en ontwikkelingen ontstaan, waarin de
structuurvisie niet voorziet. Dit kan leiden tot actualisering van de visie.
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