
Memo 

Aan: raad 

Cc:  

Van: Eus Lionarons 

Datum: 27 juni 2017 

Kenmerk:  

Onderwerp: doorontwikkeling visie oude ijsselzone 

 
 
Ter informatie: 
 
Doorontwikkeling visie Oude IJsselzone. 
In 2008 werd de visie Oude IJsselzone gemaakt. 
Dit is een visie die gemaakt is door alle gemeenten die aan de Oude IJssel liggen in Nederland en 
Duitsland, het bedrijfsleven,het waterschap Rijn en IJssel en recreatieschappen. 
 
Het initiatief is genomen om te onderzoeken of  de visie geactualiseerd kan worden en of er een 
gezamenlijke doorontwikkeling mogelijk is. 
 
In eerste instantie willen wij tezamen met alle betrokken partijen een twee daagse conferentie 
organiseren. 
Met de opbrengst hopen we te kunnen bepalen of er gezamenlijke opgaven zijn. 
 
 
 
 



1 

 

 
 

Toekomst voor een verborgen rivier 
(revisited) 

 
 
 

 
Het nieuwe museum de Spinnerei in Bocholt 

 
December 2015 
 
 
 
Harm Post Advies in opdracht van de gemeenten Bocholt & 
Oude IJsselstreek  



2 

 

 
 
 
 
Toekomst voor een verborgen rivier (revisited)  
 
 
 
 
 
1 Inleiding         3 
2 Essentie van de visie      5 
3 Netwerken        7 
4 Conclusies en vervolg     26 

 
 
December 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harm Post Advies in opdracht van de gemeenten Bocholt & Oude 
IJsselstreek  
 

 



3 

 

1 Inleiding  
 
In 2008 is de Visie Oude IJsselzone ‘Toekomst voor een verborgen rivier’ ontwikkeld. De visie is ontstaan uit een 
breed Nederlands-Duits samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband waren provincies, regionale 
organisaties, gemeenten en het waterschap vertegenwoordigd. Het project werd ondersteund door de 
Rabobank Graafschap Midden en Zuid en de Sparkasse Westmünsterland. De  Stichting Verbetering Oude 
IJsselzone was initiatiefnemer en penvoerder. Het proces om te komen tot een visie is begonnen met de 
organisatie van een viertal inhoudelijke discussiebijeenkomsten met alle betrokkenen. De uitkomst van de 
discussiebijeenkomsten was een belangrijke input voor het eindrapport.  
 
De opzet van de visie was om  de integrale kwaliteiten van het gebied rondom de Oude IJssel/Issel en de 
Bocholter Aa in beeld te brengen. Op die manier kon de relatie tussen de verschillende netwerken worden 
doorzien en benut. Individuele initiatieven werden zo bouwstenen voor het totaal. De visie was primair 
ruimtelijk, maar werd gedragen door een netwerk van betrokken mensen en instanties die zich 
verantwoordelijk voelden en voelen voor de ontwikkeling van de Oude IJsselzone. De visie was  bedoeld als een 
platform om inhoud te geven aan het uiteindelijk doel van de visie:  
 

 Het bieden van een nieuwe toekomst aan de verborgen rivier.  
 
In 2015 zijn we 7 jaar en een crisis verder. Dat is niet zonder gevolgen gebleven. Zo was in 2008 woningbouw 
nog een belangrijke motor achter de realisatie van het beoogde programma. Door de krimp in de regio en door 
de crises is de kracht van deze motor achtergebleven bij de  verwachtingen.  
Met de voorliggende nota willen we in beeld brengen wat er wel tot stand is gekomen aan projecten die 
bijdragen aan de ontwikkeling van de verborgen rivier. Daarnaast is het goed om te bekijken of de 
uitgangspunten van de visie ook nu nog gelden. Wellicht zijn er nieuwe inzichten die het aanscherpen van de 
visie nodig maken. De nota is een evaluatie, maar wel evaluatie met een blik op toekomst. Voordat we kijken 
wat er tot stand is gekomen en wat het vervolg kan zijn wordt eerst de essentie van de visie kort herhaald.  
 
 

 
De visie uit 2008  
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Het is van belang om op basis van de huidige inzichten het programma opnieuw te bekijken en 
toekomstbestendig te maken. Voor het opstellen van de evaluatie zijn gesprekken gevoerd met verschillende 
stakeholders die een goed overzicht hebben van de ontwikkeling van het gebied. Dit zijn:  

 
- Richard Krabben. Hij is beleidsadviseur bij de gemeente Oude IJsselstreek en heeft vanaf de eerste begin 
geparticipeerd bij de ontwikkeling van de Visie Oude IJsselzone en is Gebiedsprocescoördinator Engbergen. Het 
project Engbergen is één van de meest succesvolle in de Oude IJsselzone.  
- Jan Ditzel. Jan Ditzel is beleidsadviseur bij de gemeente Bronckhorst en binnen de Regio Achterhoek ambtelijk 
verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Hij is direct of indirect betrokken bij de meeste ontwikkelingen 
in de regio.  
- Jan Knuvers is beleidsadviseur bij het Waterschap Rijn en IJssel en heeft vanuit die verantwoordelijkheid een 
breed overzicht over de projecten die in de Oude IJsselzone langs de rivier zijn en nog worden ontwikkeld. Hij is 
voor het Waterschap Rijn en IJssel projectleider van het uitvoeringsconvenant EVZ Oude IJssel. 
- Ludger Triphaus  was, samen met de helaas te vroeg overleden oud wethouder van Dinxperlo Willy Seesing,  
mede-initiatiefnemer en in 2008 voorzitter van de Stichting Verbetering Oude IJsselzone. Hij was sterk 
betrokken bij de ontwikkeling van de streek en is nu als wethouder van de gemeente Bocholt mede-
verantwoordelijk voor diverse belangrijke projecten.  

 
Hun inbreng is in de navolgende hoofdstukken verwerkt.  
 
Uit de gesprekken werd duidelijk dat er op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking nog veel winst 
te behalen valt. Een verbetering van de samenwerking en het toewerken naar concrete resultaten heeft een 
directe economische spin-off en zal leiden tot meer werkgelegenheid in de regio.  
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2 Essentie van de visie  
 
Geografische eenheid 
Het gebied rond de Oude IJssel/Issel en de Bocholter A heeft een gemeenschappelijke basis die geworteld is in 
de gedeelde geschiedenis en de verwante identiteit. Het gebied is herkenbaar als een zelfstandige geografische 
eenheid. De bakermat voor de economische ontwikkeling van het gebied is de ijzer- en textielindustrie. Met de 
visie werd in 2008 beoogd de economische, ecologische en toeristische mogelijkheden van het gebied beter te 
benutten. De rivieren zorgen voor de ruimtelijke samenhang in het gebied.  
 

 
Het plangebied 

 
Co-creatie en gemeenschappelijke uitgangspunten 
De visie is het resultaat van op co-creatie door de verschillende samenwerkende partners. De partners 
herkenden zich in een aantal basiswaarden. Deze basiswaarden zijn: 
 
- De toegevoegde waarde van (internationale) samenwerking 
  Het herkennen van elkaars opgaven, het zien van gemeenschappelijke kansen en het leren van oplossingen  
  van anderen.  
- De kwaliteiten van de omgeving 
  Het gebied heeft bijzondere, onderscheidende kwaliteiten. Deze worden primair gevormd door de  
  rivieren, het landschap, de steden en de landbouw. Het benutten van deze kwaliteiten is een belangrijke basis  
  voor succes.  
- Het benutten van bestaande plannen 
  De visie functioneert als vliegwiel voor de realisatie van plannen. Bestaande plannen worden niet vervangen,  
  maar geïncorporeerd.  
- Het zoeken van samenhang en synergie bij de verdere planvorming en uitvoering.  
  Het bij elkaar brengen van de betrokken mensen uit het plangebied en het uitnodigen van planvormende  
  instanties geeft de kans plannen, ideeën en gedachten uit te wisselen, nieuwe samenwerkingsverbanden aan  
  te gaan en afspraken te maken over de uitvoering van gemeenschappelijke projecten.  
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- De burger staat centraal 
  In de visie staat het leven en welzijn van de mensen die wonen, werken, studeren en recreëren in het gebied  
  centraal.  
 
Ruimtelijke netwerken 
De visie volgt het systeem van de ruimtelijke netwerken. Met dit systeem wordt het gebied uiteengerafeld in 
verschillende ruimtelijke thema’s en daarna weer opgebouwd. Per netwerk wordt aangegeven waar de kansen 
liggen en waar synergie tussen de verschillende systemen in de netwerken kan worden bereikt. De integraal 
verbonden netwerken vormen samen de visie. De netwerken zijn niet zonder hiërarchie. Water, natuur en 
landschap vormen de basis. Cultuur en landbouw kleuren de inrichting van het gebied. Infrastructuur zorgt 
voor samenhang. Recreatie en toerisme, wonen en werken benutten de bestaande kwaliteiten en voegen weer 
nieuwe kwaliteiten toe. De netwerken bieden inzicht in de wijze waarop structuren op elkaar ingrijpen en van 
elkaar afhankelijk zijn.  
 

 
De netwerkbenadering uit de visie 
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3 Netwerken  
 
Ten behoeve van de evaluatie zijn de netwerken opnieuw bekeken. Per netwerk worden de oorspronkelijke 
kansen herhaald, wordt aangegeven wat is bereikt in de afgelopen jaren en wordt benoemd wat de 
toekomstige ontwikkeling kan zijn. Vooruitlopend hierop moeten een aantal programma’s worden genoemd 
die bij de beschrijving van de netwerken in onderdelen terugkomen of een onderscheidend vermogen hebben 
waardoor ze van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de Oude IJsselzone.  

 
3.1. Lopende programma’s  
A. Uitvoeringsconvenant EVZ Oude IJssel 
Een belangrijk en succesvol samenwerkingsverband heeft vorm gekregen in het uitvoeringsconvenant EVZ 
Oude IJssel. In totaal 22 partijen, organisaties, overheden en verenigingen hebben zich aan dit convenant 
verbonden met de doelstelling in 2018 een schone rivier met ruimte voor de natuur op te leveren. Het 
Waterschap Rijn en IJssel is trekker van dit convenant. De doelstelling is in 2015 al nagenoeg gehaald. Een groot 
aantal van de projecten zijn opgeleverd.  
 
B Het project Engbergen.  
Door een goede samenwerking tussen de gemeente Oude IJsselstreek, het Waterschap Rijn en IJssel, de 
Provincie Gelderland en tal van organisaties en particulieren is een groot aantal samenhangende recreatieve en 
natuurontwikkelingsprojecten opgezet bij Gendringen in Engbergen.  
 
C Hutten-Zuid.  
Dit is een omvangrijk nieuwbouwproject geinitïeerd door de gemeente Oude IJsselstreek en inmiddels voor een 
groot deel gerealiseerd. Het project is nog niet afgerond. Binnen het project is nog ruimte gereserveerd voor 
een aantal woningbouwprojecten. Deze ontwikkeling heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de 
directe omgeving, zoals de oevers van de Oude IJssel. Er zijn nieuwe voorzieningen en nieuwe verbindingen 
gekomen. Van de nieuwe verbindingen springt de nieuwe fiets- en voetgangersbrug naast de bestaande oude 
brug over de Oude IJssel in het oog. Daarnaast zijn er voorzieningen voor roeien, kanoën en vissen 
gerealiseerd.  
 
D Dru-complex/ Dru Industriepark.  
Op de plek van de voormalige DRU-ijzergieterij hebben de vroegere fabriekpanden en de oevers van de Oude 
IJssel een nieuwe bestemming gekregen. Het is een locatie waar wonen, bedrijvigheid, recreatie en  cultuur nu 
een plek gekregen. We vinden er bijvoorbeeld de DRU Cultuurfabriek waar theater- en filmvoorstellingen 
worden gegeven en popmuziek een podium vindt. De SSP-Hal is nu een evenementenhal waar regelmatig 
beurzen, markten, exposities en congressen worden georganiseerd. Aan de oever van de Oude IJssel vinden we 
een waterspeelplaats. In het Beltmancomplex en de Badkuipenfabriek worden wonen en werken 
gecombineerd. De invulling van het Dru – complex is bijna afgerond.  
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De afbramerij bij de DRU in Ulft 

 

E Het KuBAaI – project. 
 KuBAaI staat voor Kultur- en Bildundsquartier an de Aa und Industriestrasse. Het project zet in op de 
herontwikkeling van de textielgebieden. Deze gebieden beslaan ongeveer 20 hectare en liggen dicht tegen de 
binnenstad aan weerszijden van de Bocholter-Aa. Het project zet in op de ontwikkeling van wonen, werken, 
cultuur, ecologie en onderwijsvoorzieningen in het hart van de stad. Het is een langjarig project met een A-
status binnen het project Regionale 2016. Het eerste deel van het project is de herontwikkeling van de oevers 
van de Bocholter Aa en de aanleg van bruggen over de Bocholter Aa om de verbinding tussen noord en zuid te 
verbeteren. De verbetering van de openbare ruime en de aanleg van de bruggen zijn in 2016 gereed ten 
behoeve van het programma Regionale 2016. ZukunftsLAND. De overige functies zullen binnen dit raamwerk in 
hun eigen tempo verder worden ontwikkeld. 
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Publiekspresentatie KUBAaI in Bocholt 

 
 
F Het Project Iseldoks (Gemeente Doetinchem) 
Het project Iseldoks (voorheen Hamburgerbroek) is een woningbouwproject aan de oevers van de Oude IJssel 
ten zuiden van de historische binnenstad. Het eerste deel van het project is volop in ontwikkeling. Het tweede 
deel zal in de periode 2017 – 2020 worden gerealiseerd. Bijzonder aan het plan is de aanleg van een zijarm aan 
de Oude IJssel. Het plan bevat in totaal 450 woningen en er is ruimte voor ongeveer 800 vierkante meter BVO 
kantoor en 5.500 – 6.000 vierkante meter aan commerciële voorzieningen. 
 
 G Het Masterplan ‘De Pol’ 
Het Masterplan ‘De Pol’ is het ruimtelijk kader voor de ontwikkelingen rond stuw-sluiscomplex De Pol en de 
zuivering Etten. In het plan worden opgaven, wensen en kansen op het terrein van waterbeheer, 
waterzuivering, natuur, landschap, afval, energie, historie, recreatie en educatie integraal opgepakt. Het stuw-
sluiscomplex is inmiddels gerenoveerd. De vispassage is inmiddels in bedrijf. In 2016 wordt het gebie weer 
opengesteld voor wandelaars.  
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Sluizencomplex ‘De Pol’ 

 
H  Het Waalse water (Gemeente Montferland) 
Het Waalse Water is een zijtak van de Oude IJssel. De benedenloop van het Waalse Waters is aangewezen als 
waterlichaam vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en als onderdeel van de ecologische verbindingszone (EVZ) 
Oude IJssel. Daarom is het Waalse Water natuurlijker ingericht. Hiermee wordt het areaal van het bestaande 
verruigde rietmoeras uitgebreid en de kwaliteit hersteld. Vissen kunnen de bestaande stuw weer passeren.  
 
Deze programma’s en projecten geven een goede indruk van vitaliteit van het gebied en van de omvang van de 
projecten die zijn opgepakt.  De programma’s en projecten geven een belangrijke economische impuls aan het 
gebied die door het versterken van de internationale samenwerking kan worden versterkt. Dit wordt ook 
steeds meer erkend. Een goed voorbeeld is de recente (h)erkenning van het DRU Industriepark als belangrijke 
inspiratiebron voor de realisatie van KuBAaI in Bocholt. In Bocholt zal ook het verleden een rol spelen in de 
nieuwe bestemming.  
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3.2. Netwerken 

3.2.1. Water 
De rivieren, Oude IJssel, de Bocholter A en de Issel, vormen de verbindende factor in het gebied. 
Kansen zijn:  
 
A Het verbeteren van de bevaarbaarheid 
Oorspronkelijke gedachte 
De rivieren vormen de primaire, oorspronkelijke verbindingen in het gebied. De bevaarbaarheid was in 2008 
soms goed, maar voor het gehele systeem beperkt. Grensoverschrijdende waterrecreatie is onmogelijk. Met 
het verbeteren van de bevaarbaarheid is een concrete, effectieve stap te maken om de onderlinge relaties te 
verbeteren. Het idee was om de bevaarbaarheid te verbeteren door het treffen van maatregelen aan de 
rivieren en het ontwikkelen van nieuwe verbindingen.   
 

 
Het netwerk Water uit de visie 

 
Ontwikkeling 
Vanaf Doesburg kunnen schepen van maximaal 51 meter lang en 700 ton in gewicht via de sluis de Oude IJssel 
bereiken. De beroepsvaart is weliswaar beperkt van omvang op de Oude IJssel, maar het herstel en 
ontwikkeling van het sluizencomplex, De Pol, heeft het voor de scheepvaart mogelijk gemaakt om tot Ulft te 
varen. De bediening van de bruggen en sluizen is gecentraliseerd. Vanuit Doesburg is het mogelijk om de 
bruggen en sluizen over de Oude IJssel centraal te bedienen. Nabij bruggen en sluizen zijn nieuwe 
aanlegsteigers aangelegd. De renovatie van De Pol in 2009/2010 is een belangrijke impuls geweest voor de 
scheepvaart op de Oude IJssel (zie ook Masterplan ‘De Pol’).  
 
Een nieuwe service is de elektrische rondvaartboot - de Iesselganger - die word beheerd door de Stichting 
IJsselvaart. Met de boot kunnen tochten worden gemaakt (van 2 uur) vanaf het Dru-complex Sluis naar De Pol 
(Gaanderen) en weer terug. Op het traject tussen Gaanderen en Doesburg is geen sprake van georganiseerd 
rondvaarten. Varen met kano’s is langs de gehele Oude IJssel mogelijk. Om het overbruggen van obstakels 
mogelijk te maken zijn kanostoepen aangelegd, zoals bijvoorbeeld bij de gerenoveerde stuw bij Ulft.  
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Vervolg. 
De Oude IJssel biedt rust, veel natuurschoon en een keur aan afwisselende landschappen en plaatsen. Een 
bijzondere kwaliteit is het grensoverschrijdende karakter. Er zijn in de afgelopen periode stappen gezet om de 
Oude IJssel beter te benutten, maar die lijken zich niet door te zetten. Het potentieel van het stroomgebied van 
de Oude IJssel met de Bocholter Aa en de Issel wordt recreatief nog niet ten volle benut.  
In de visie Oude IJsselzone werd een beeld geschetst van het ‘Kanu-Paradies-Park’. Dat visioen lijkt nog ver 
weg. Een integrale studie naar versterking van de waterrecreatie ligt voor de hand. Met bescheiden middelen 
kan veel worden bereikt.  
 
B Het verstevigen van de waterretentie en het versterken van de natte natuur,  
Oorspronkelijke gedachte 
Het klimaat is extremer geworden waardoor er periodiek meer water door de rivieren moet worden afgevoerd 
dan nu normaal. Dat maakt het noodzakelijk ruimte te maken voor waterberging/retentie. Hiermee wordt de 
veiligheid vergroot en de beschikbaarheid van water vergroot. De rivieren vormen daarnaast een belangrijke 
schakel in de ecologische hoofdstructuur en bieden kansen voor  natuurherstel en natuurontwikkeling.  
De aanwijzing van gebieden voor waterretentie en de ontwikkeling van natte natuur kan goed worden 
gecombineerd, waardoor gevarieerde natte natuurgebieden ontstaan.  
 

 
Nevengeul  bij het project Engbergen bij Gendringen 

 
Ontwikkeling 
Natte natuurontwikkeling en waterretentie zijn in het verlengde van het uitvoeringsconvenant EVZ Oude IJssel 
als zelfstandig programma uitgevoerd (zie ook ‘ Het Waalse Water’) en ook als onderdeel van andere plannen. 
Het uitvoeringsconvenant is nagenoeg uitgevoerd. Op tal van plekken (met name aan de Nederlandse kant van 
de grens) is ruimte voor waterretentie gemaakt, zijn stapstenen aangelegd, nevengeulen gegraven, vistrappen 
aangelegd en stuwen vernieuwd. In het plan KuBAaI speelt ecologie een belangrijke rol. In 2015/2016 zullen de 
oevers van de Bocholter Aa in Bocholt omgevormd worden tot natuuroevers.  
 
Vervolg 
Het klimaat ontwikkelt zich verder en de natuur staat nog steeds onder druk. Met nieuwe programma’s zal 
daarop moeten worden gereageerd. Een belangrijk neveneffect van de natuurontwikkeling is het vergroten van 
de aantrekkelijkheid van het gebied. Het ontwikkelen van een vervolgprogramma voor natuurontwikkeling en 



13 

 

waterretentie gericht op het onderhoud van de huidige verworvenheden en anticipatie op zich wijzigende 
omstandigheden lijkt een zinvolle stap. Het organiseren van een grensoverschrijdende programma is hierbij 
een ‘must’. Met name waterretentie en natuurontwikkeling zouden niet door landsgrenzen moeten worden 
beperkt.  
 
C het stimuleren van watergebonden recreatie,  
Oorspronkelijke gedachte 
Het water heeft een geweldige recreatieve potentie. Vanaf het water kan het gebied het beste worden beleefd. 
Het vergroten van de bevaarbaarheid en het ontwikkelen van natte natuur draagt al bij aan het vergroten van 
de aantrekkelijkheid. Daarnaast kan het aantal jachthavens worden vergroot, kunnen kanoroutes worden 
ontwikkeld en kunnen campings langs de rivieroevers worden aangelegd.  
 
Ontwikkeling 
Zie ook A en B. De jachthavens hebben zich sinds 2008 niet of nauwelijks verder ontwikkeld. Door de 
verbetering van de bevaarbaarheid is er een toenemende vraag naar ligplaatsen. Wachtlijsten van meer dan 5 
jaar voor een ligplaats zijn geen uitzondering. In Terborg is sprake van een particulier initiatief om de bestaande 
jachthaven uit te breiden. Het varen met kano’s is wel gestimuleerd door de aanleg van kanostoepen bij 
obstakels, zoals stuwen. Bij Ulft is een boothuis (zie ook Hutten-Zuid) gekomen voor een kano- en 
roeivereniging. Daarmee wordt de potentie van de watergebonden recreatie echter nog niet te volle benut.  
 
D het ontwikkelen van waterwonen. 
Oorspronkelijke gedachte 
Het idee was dat ruimte voor het bouwen van woningen schaars is en er een grote behoefte bestaat aan meer 
gedifferentieerde – nieuwe – woonvormen. Wonen in het water of op de grens van land en water biedt 
geweldige kansen voor nieuwe woonmilieus met combinaties van wonen en natte natuurontwikkeling. Het 
concept was dat er arrangementen zouden ontstaan die vergelijkbaar waren met de rood voor groen 
regelingen voor nieuwe landgoederen.  
  
Ontwikkeling  
Met de krimp in de regio, de strenge natuurwetgeving en de zeer beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw is 
de ontwikkeling van waterwonen op dit moment geen realistische optie. Er ontstaan wel geleidelijk nieuwe 
kansen voor woningbouw, maar de beschikbare planologische ruimte in de regio is nog fors. Zo is er op Hutten-
Zuid nog volop ruimte voor nieuwbouw. De ruimte voor nieuwe ontwikkelingen is klein. Het accent van het 
woningbouwprogramma is verschoven van nieuwbouw naar hergebruik en herontwikkeling van bestaande 
gebouwen.  
 
Dat betekent overigens niet dat er geen nieuwe woningen worden ontwikkeld. In Doetinchem wordt, zoals 
eerder aangegeven, een nieuwe woonwijk – Iseldoks – ontwikkeld in het gebied tussen de oostelijke oever van 
de Oude IJssel en C. Missetstraat tot de spoorlijn, inclusief het Intermecoterrein. Samen met Hutten-Zuid en de 
KuBAaI-ontwikkkellocatie ontstaan er zo in het stroomgebied van de Oude IJssel locaties die profiteren van de 
kwaliteit van de rivier en dicht bij de bestaande kern van een plaats liggen. Het zijn grotere, geïntegreerde 
ontwikkelingen. Het ontstaan van een nieuw spectrum van individuele woonvormen langs de oever van het 
stroomgebied is niet meer aan de orde.  
 
Vervolg 
Het accent is verschoven van het zoeken van nieuwbouw en nieuwe woonvormen naar herontwikkeling en 
herbestemming van bestaande gebouwen. Het zoeken van nieuwe functies blijft een speerpunt. De grotere 
ontwikkelingen zoals Isseldoks en KuBAaI zorgen voor de opvang van de bestaande vraag naar nieuwe 
woningen.  
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3.2.2 Natuur en landschap 
Natuur en landschap vormen samen met de rivier de basis voor de kwaliteit van het gebied.  
Kansen zijn: het versterken van het natuurnetwerk, het verbeteren van de natuurbeleving, het onderzoeken 
van de mogelijkheden van wonen in het bos (in de natuur). 
 
A Versterken Natuurnetwerk 
Oorspronkelijke gedachte.  
Zowel de droge als de natte natuur moeten worden versterkt en onderling worden verbonden. Dit kan door het 
verbeteren van de basiskwaliteit van de natuur, door de aanleg van nieuwe natte natuur en door het 
vastleggen en ontwikkelen van ecologische verbindingszones tussen natuurgebieden.   
 
Ontwikkeling 
De EVZ Oude IJssel is grotendeels via het convenant uitgevoerd. Met name de natte natuur is hierdoor 
versterkt en daarmee de ecologische oost-west relatie. Dat betekent dat de ecologische kwaliteit de komende 
jaren enorm kan toenemen. De ontwikkeling van noord-zuid verbindingen, van hoog naar laag en van droog en 
nat heeft geen prioriteit gekregen, terwijl ook juist op die overgangen de meest waardevolle biotopen te 
vinden zijn. Als gevolg van deze maatregelen is de visstand enorm verbeterd.  
 
 

 
Het netwerk natuur en landschap uit de visie 

 
Vervolg 
Continuering van de versterking van ecologisch structuur door behoud en ontwikkeling van de huidige 
kwaliteiten, het versterken van de noord-zuid verbindingen  en van de verbinding Kilder-Slangenburg (West-
Oost). 
 
B Natuurbeleving 
Oorspronkelijke gedachte 
Voor behoud en ontwikkeling van de natuur is het versterken van de band tussen de bewoners en de omgeving 
een belangrijke voorwaarde. Het toegankelijk en beleefbaar maken van de natuur is hiervoor een belangrijke 
instrument. Dit kan door het oprichten van de educatiecentra en de aanleg van een fijnmazige stelsel van 
wandel-, fiets- en ruiterpaden.  
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Ontwikkeling 
Een belangrijk succes is de aanleg van het fietspad langs de Oude IJssel. Dit leek in 2008 een lastige opgave, 
maar is uiteindelijk toch tot stand gekomen. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het toegankelijker maken 
van het gebied en het versterken van de band tussen de bewoners en de omgeving. Het verfijnen van de 
toegankelijkheid door middel van de andere wegen, fiets- en voetpaden heeft geen prioriteit gehad. Een 
educatiecentrum is niet ontwikkeld. Een bijzonder element om het stroomdal van de Oude IJssel beter te 
overzien is het uitkijkpunt Engbergen. Een ander initiatief om de toegankelijkheid te verbeteren is het 
klompenpad in Gaanderen. De route loopt over particuliere gronden en is door de dorpsraad Gaanderen samen 
met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland bepaald. Een ander voorbeeld is het GIOS (Groen in en om de 
stad) Meerenbroek in de gemeente Doetinchem. Dit is een groen en waterrijk uitloopgebied ten wenten van de 
Doetinchemse woonwijken Dichteren en De Huet.  
 
Vervolg 
Onderzoeken of het verder verfijnen van de toegankelijkheid een nieuwe opgave kan zijn met een speciaal 
accent op grensoverschrijdend fiets- en wandelverkeer. Onderzoeken of een educatiecentrum een 
meerwaarde heeft.  
 
C Wonen in het bos (in de natuur) 
Oorspronkelijke gedachte 
Wonen in het bos is aantrekkelijk en beantwoordt aan de vraag naar een meer gedifferentieerd aanbod van 
woningen. Wonen in het bos kan de ontwikkeling van nieuwe natuur ondersteunen. Het kan ook gestalte 
krijgen in de vorm van woningbouwexperimenten waarbij op zorgvuldig geselecteerde plekken ruimte wordt 
geboden voor nieuwe vormen van wonen al dan niet gecombineerd met natuurontwikkeling.  
 
Ontwikkeling (zie ook het ontwikkelen van waterwonen) 
Met de krimp in de regio, de strenge natuurwetgeving en de zeer beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw is 
de ontwikkeling van waterwonen op dit moment geen realistische optie meer.  
 
Vervolg 
Het accent is verschoven van het zoeken van nieuwbouw en nieuwe woonvormen naar herontwikkeling en 
herbestemming van bestaande gebouwen. Het zoeken van nieuwe functies blijft een speerpunt.  
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3.2.3 Cultuur 
Oorspronkelijke gedachte 
Cultuur is de kurk waarop een gezonde samenleving draait. Het is belangrijk om te benoemen wat de identiteit 
in culturele zin bepaalt en daarnaast is het van belang vernieuwende cultuur van de hoogste kwaliteit aan te 
bieden. Voor het eerste geldt dat het aanbod enorm is. Om de kwaliteit van het cultureel aanbod te borgen kan  
de energie het beste worden geconcentreerd in een paar centra van kunst- en cultuur. Het ligt voor de hand 
om de grote steden in het plangebied (Doetinchem en Bocholt) hiervoor aan te wijzen.  
 
 

 
Netwerk Cultuur uit de visie 

 
Ontwikkeling 
Het identiteit wordt vooral bepaald door: de historische steden en dorpen met hun aanbod van voorzieningen, 
de geschiedenis gevormd door de ijzer- en textielindustrie en het rijke aanbod van kastelen.  De kansen zijn 
sinds 2008 niet extra benut. Er is nog geen duidelijk accent gelegd op een concentratie van het culturele 
aanbod in de grote steden. Binnen het KuBAai-project is aandacht voor de ontwikkeling van culturele 
activiteiten en de geschiedenis van de industriële ontwikkeling. Dat geldt in minder mate ook voor de DRU in 
Ulft. In Doetinchem is na het cultureel centrum De Gruitpoort het Brewinck gereed gekomen waarin de 
bibliotheek en het erfgoedcentrum zijn gevestigd. Nieuw is ook het Manana, Manana festival in Hummelo. In 
Doesburg heeft het ’t Arsenaal een culturele functie gekregen. Deze culturele centra richten zich vooral op de 
lokale markt.  
Cultuur blijft echter structureel onderbelicht in de programmering van de Regio Achterhoek, terwijl een 
vergrijzende bevolking bij uitstek de groep is die kan en wil profiteren van een uitgebreid cultureel aanbod. Een 
voorbeeld van een succesvolle ontwikkeling buiten het plangebied is het museum MORE in Gorssel. Dit 
museum blijkt een enorm succes.  
 
Vervolg 
Het ontwikkelen van een grensoverschrijdende regionale visie lijkt noodzakelijk om een impuls te geven aan 
het structureren en ontwikkelen van het culturele aanbod. Vragen die daarbij beantwoord moeten worden zijn:  
- op wat voor manier kan het niveau van het cultureel aanbod in Bocholt en Doetinchem worden verhoogd.  
- is het mogelijk om ijzerindustrie als culturele erfenis, naast de textielindustrie, een goede plek te geven in de  
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Textielmuseum Bocholt 

 
Regio als onderdeel van de European Route of Industrial Heritage (ERIH). In de DRU bestaat overigens al een 
ERIH-ankerpunt.  Het kan goed zijn om niet alleen terug te grijpen op de historie, maar om vooral ook de 
innovatieve maakindustrie (als erfgenaam van de ijzerindustrie) een platform te geven. De Spinnerei in Bocholt 
is daar een voorbeeld van. Op wat voor manier kan het niveau van het cultureel aanbod in Bocholt en 
Doetinchem worden verhoogd.  
- is het mogelijk om ijzerindustrie als culturele erfenis, naast de textielindustrie, een goede plek te geven in de  
  Regio. Het kan goed zijn om niet alleen terug te grijpen op de historie, maar om vooral ook de innovatieve  
  maakindustrie (als erfgenaam van de ijzerindustrie) een platform te geven. De Spinnerei in Bocholt is daar een  
  voorbeeld van.  
- Op welke manier is het gebouwde erfgoed (kastelen) beter te benutten als drager van identiteit van de regio.  
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3.2.4 Landbouw 
De landbouw heeft het gebied gevormd en is nog steeds een economische drager. Het is noodzakelijk om 
steeds te blijven vernieuwen en aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Door verbreding, 
specialisatie of schaalvergroting kan de landbouw blijvend in een goede toekomst voorzien. Een sterkere 
verweving en betrokkenheid met de omgeving in de breedste zin van het word is gewenst.  
 
 

 
Netwerk Landbouw uit de visie 

 
A Verbreding 
Oorspronkelijke gedachte 
Agrariërs kunnen ervoor kiezen om naast hun primaire agrarische activiteiten nog andere activiteiten toe te 
voegen. Soms is de nevenactiviteit direct aan de primaire bedrijfsvoering gekoppeld zoals mestvergisting. Vaker 
profiteert de nevenactiviteit van de kwaliteiten van het agrarisch bedrijf en gaan ondernemers over op verkoop 
van eigen producten, het verlenen van zorg of recreatieve activiteiten zoals een camping.  
 
Ontwikkeling  
De ontwikkeling van nevenactiviteiten heeft zich gestaag doorgezet. Dat beeld is verder niet veel veranderd. 
Het is ook vooral een particuliere aangelegenheid die waardevol is, maar verder geen bijzondere aandacht 
vraagt. In 2008 werd het benutten van biomassa(-vergisting) als alternatieve vorm van energiebron als een 
kansrijke ontwikkeling gezien. Het succes hiervan blijkt niet duurzaam. Door het stijgen van de 
grondstofprijzen, het dalen van de energieprijzen en het lastige beheer neemt de belangstelling hiervoor snel 
af. De Achterhoek is kandidaat ‘Regio van de Smaak’. Er zijn de afgelopen 10 jaar vele aanbieders van nieuwe 
streekgebonden producten bijgekomen.  
 
Vervolg 
Verbreding is een zelfsturende activiteit die lokaal wordt ondersteund. Daar waar het gaat over de verkoop van 
streekeigen producten en het leggen van een verbinding tussen producent en consument is er een sterk 
raakvlak met de stadslandsbouw.  
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B Stadslandbouw 
Oorspronkelijke gedachte 
Bij stadslandbouw wordt gezocht naar een sterkere verweving van stad en platteland. De agrarische 
activiteiten worden dan direct gericht op stad of dorp in de nabijheid. Het einddoel van de productie verschuift 
van de internationale naar de lokale markt. Stad en land vervlechten tot een kleinschalig landschap, waarbij 
voor beide een afhankelijkheid van elkaar ontwikkelen. Ontwikkeling 
Sinds 2008 heeft stadslandbouw in allerlei vormen een grote vlucht genomen. Er is een sterke en blijvende 
interesse voor het kweken van eigen voedsel, voor tuinieren, productie van authentieke producten en het 
betrekken van voedsel direct bij de producent. Door lokale overheden wordt de stadslandbouw als nieuwe 
vorm van groenbeheer omarmt. De initiatieven lijken dan ook vooral vanuit de stedelijke context te komen. 
Agrariërs kunnen hierop inspelen. In de regio is aandacht voor de ontwikkeling van netwerken die hierop 
inspelen. Een belangrijke rol hierin wordt gespeeld door Treufoodprojects van Maurits Steverink. Hij verbindt 
de verschillende partijen om tot meer waardecreatie te komen.  
 
Vervolg 
Stadslandbouw heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt, maar blijft vooral verbonden aan de overheid, is 
stedelijk georiënteerd, kleinschalig en gedifferentieerd. Stadslandbouw vraagt om een betere strategie en 
goede distributiekanalen.  Het is de vraag hoe in het plangebied op kan worden ingespeeld. Nader onderzoek is 
daarvoor nodig.  
 
C Megastallen 
Oorspronkelijke gedachte 
Er is een duidelijke vraag naar bedrijven die volgens de laatste randvoorwaarden kunnen werken en daarbij 
concurrerend – voor een prijs waarmee de competitie kan worden aangegaan met andere landen – kunnen 
produceren. Megastallen hebben schaalvoordelen ten opzichte van andere bedrijven. Door hun omvang en 
verschijningsvorm is een goede inpassing in het landschap van groot belang.  
 
Ontwikkeling 
Schaalvergroting is nog steeds de enige strategie om te kunnen concurreren op een wereldschaal. De afgelopen 
jaren is anticiperend op het verdwijnen van het inmiddels ingetrokken melkquotum een spurt ingezet en zijn de 
(melkvee-)bedrijven enorm gegroeid. Voor de intensieve varkenshouderij was dit proces al langer aan de gang. 
Gelderland kende in 2013 106 megastallen. In de laatste twee jaar zijn daar nog veel bijgekomen. De prijsdruk 
en ook hier de stijging van de grondstofprijzen maken schaalvergroting noodzakelijk. Tot megabedrijven heeft 
dat de afgelopen 7 jaar in het plangebied niet geleid. Inmiddels staan de prijzen zo onder druk dat er sprake is 
van een crisis in de landbouw.  
 
Vervolg  
De sturing op de ontwikkeling van de reguliere landbouw vanuit de lokale en regionale overheid is beperkt. Die 
verloopt langs het spoor van de ruimtelijke ordening. Als de kwaliteit van de omgeving voorop staat is het 
stimuleren van de ontwikkeling van megastallen niet  aan te bevelen. Er zal een afweging moeten worden 
gemaakt op welke economische activiteit wordt ingezet. Als recreatie, toerisme, landschap en cultuurhistorie 
de belangrijkste kernkwaliteiten zijn is het niet passend om in te zetten op versterken van deze vorm van 
landbouw waarbij de bouw van megastallen onvermijdelijk is.  
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3.2.5 Infrastructuur 
Oorspronkelijke gedachte 
Het plangebied is uitgestrekt. Om de identiteit te versterken en mensen dichter bij elkaar te brengen is het 
nodig extra infrastructuur aan te leggen. Optimale toegankelijke en goedkope infrastructuur bepaalt voor een  
groot deel de inrichting van het leven van het individu. Snelle verbindingen zijn nodig om de bewoner en 
bezoeker van het gebied optimaal te kunnen laten profiteren van de mogelijkheden van het gebied. De visie zet 
in op het ontwikkelen van een lightrailsysteem voor het regionaal vervoer gecombineerd met een fijnmazig 
systeem van fiets-, voet- en ruiterpaden. Het accent lag daarmee op andere vormen van vervoer dan de auto.  
 
 

 
Netwerk infrastructuur uit de visie 
 

 
Ontwikkeling 
In de nasleep van de afronding van de Visie Oude IJsselzone is indertijd door de toenmalige wethouder Haverdil 
en de voormalige directeur van de Regio Achterhoek Wilschut gepleit voor het opzetten van de lightrail of in 
plaats daarvan een snelle busverbinding: de Greenhound. Dit idee heeft het niet gehaald. 
Een reis met de trein van Doetinchem naar Bocholt duurt nu minimaal vier en half uur en loopt via 
Arnhem/Nijmegen/Venlo en Duisburg. Een busreis leidt de reiziger van Doetinchem naar Dinxperlo. In 
Dinxperlo kan worden overgestapt op lijn C7 (stadsbus) richting Bocholt. Op zondag rijdt de bus niet.   
Het openbaar vervoer in de Achterhoek verschuift van de normale OV naar kleinschalige varianten, zoals 
buurttaxi’s. Het thema openbaar vervoer staat wel op de agenda van de provincie en de regio Achterhoek, 
maar raakt daarbij het OV in de Oude IJsselzone niet aan. Eerst zijn de kaarten gezet op de busverbinding 
Doetinchem-Emmerich. Als deze verbinding succesvol zou blijken te zijn zou de verbinding met Bocholt kunnen 
worden opgepakt. De verbinding met Emmericht is onlangs echter afgeblazen. Een belangrijk succes blijft de 
realisatie van het fietspad langs de Oude IJssel. Voor het overige blijven de successen beperkt.  
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Vervolg 
Voor de versterking van de sociale en economische structuur is de doorontwikkeling van effectieve 
vervoerssystemen, met name ook grensoverschrijdende vervoerssystemen van groot belang. Het ontwikkelen 
van een snelle busverbinding Doetinchem – Bocholt kan opnieuw worden onderzocht. Het stimuleren van 
kleinschalige, fijnmazige vervoersverbindingen blijft ook belangrijk. Het succes van het fietspad langs de Oude 
IJssel laat dit zien. Het fietspad kan de basis zijn voor de verdere ontwikkeling van een fijnmazig systeem van 
fiets- en voetpaden in de zone langs de Oude IJssel.  
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3.2.6 Recreatie en toerisme 
Oorspronkelijke gedachte 
Het versterken van de kwaliteiten van het gebied voor recreatie en toerisme kan de economische basis 
versterken. Het maakt het mogelijk de identiteit van het gebied te vergroten en de leefbaarheid op een hoger 
plan te brengen. Binnen dit thema komen deelaspecten van de voorgaande 6 thema’s terug.  
 
Aspecten zijn: 
- het versterken van de vaarroutes, 
- de aanleg van jachthavens, 
- het versterken van de oude binnensteden en het herstellen van de relatie met de rivier,  
- het verbeteren van de kastelen,  
- het vergroten van het culturele aanbod,  
- het verstevigen van de aandacht voor de ijzer- en textielindustrie,  
- het verder verbeteren van het aanbod van recreatieve (verblijfs-)voorzieningen.  
 
 

 
Netwerk Recreatie en Toerisme uit de visie 

 
Ontwikkeling 
Recreatie en toerisme hebben zich blijvend ontwikkeld in regio. Daarbij is vooral ingezet op de marketing van 
de bestaande kwaliteiten en op het verbeteren van de verblijfsaccomodatie. In Doetinchem is geïnvesteerd in 
het culturele klimaat met de nieuwe Theater Amphion. De DRU kent een ERIH-ankerpunt in de vorm van ICER. 
Dit is een publiekattractie voor techniek en innovatie in de Achterhoekse ijzer- en maakindustrie. De overige 
aspecten lijken geen specifieke aandacht te hebben gekregen 
 
Vervolg  
In de Oude IJsselzone kan worden ingezet op waterrecreatie en op identiteitsversterking, waarbij het accent op 
de IJzerindustrie verder kan worden versterkt. Met het Amphion in Doetinchem en het DRU-complex in Ulft 
heeft het Nederlandse deel van de Oude IJsselzone een paar helder concentratiepunten waar culturele 
activiteiten kunnen worden geconcentreerd.  
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Dit kan worden ondersteund door het uitvoeren van het Aanvalsplan Binnenstad Doetinchem waarmee de 
binnenstad weer aan de Oude IJssel wordt gekoppeld en door het vermarkten van de Oude IJssel en de 
Bocholter Aa als totaalconcept.  
 

 
De recreatieve mogelijkheden kunnen nog verder worden versterkt. 
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3.2.7 Wonen en werken 
De Oude IJsselzone is een aantrekkelijk gebied om te werken en kent  een sterke industriële traditie. Het 
versterken van de werkgelegenheid lijkt vooral kansrijk door de combinatie van een industriële traditie, 
gekoppeld aan innovatie en goed onderwijs. Het potentieel voor het versterken van het aanbod voor 
werkgelegenheid ligt in de grotere plaatsen zoals Doetinchem en Bocholt. Versterken van de werkgelegenheid 
lijkt vooral kansrijk door de combinatie van een industriële traditie, gekoppeld aan innovatie en goed 
onderwijs. Goed openbaar vervoer en een aantrekkelijke woonomgeving spelen hierbij een rol. Daarnaast biedt 
het buitengebied kansen.  
 
 

 
Netwerk Wonen en Werken uit de visie 

 
Ontwikkeling 
De bedrijvigheid in Oude IJsselzone blijft traditioneel sterkt in de maakindustrie. Daarnaast wordt in de 
Achterhoek ingezet op logistiek en nieuwe bedrijvigheid op onder andere het nieuwe bedrijventerrein aan de 
A18. Door de krimp lijkt het behoud van goed geschoolde medewerkers een probleem. Het behoud en de 
ontwikkeling van een aantrekkelijke woonomgeving is noodzakelijk. Met het KuBAai-project lijkt Bocholt hier 
op in te spelen. Regionaal blijft Doetinchem in de Achterhoek aantrekkelijk. Riviergebonden woonmilieus (zoals 
Hutten-Zuid) vormen een belangrijke bijdrage aan een het creëren van een aantrekkelijk woonklimaat. Dat 
houdt de krimp echter nog niet tegen.  
  
Vervolg 
Om  de Oude IJsselzone als woon- en werkomgeving aantrekkelijk te houden is een integrale strategie nodig die  
onderwijs, bedrijfsleven en overheid koppelt en voor een aantrekkelijke woonomgeving inzet op het op een 
hoger niveau brengen van de belangrijkste steden Doetinchem en  Bocholt.  
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Woningbouw in Hutten-Zuid in Ulft 
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4 Conclusies en vervolg  

 
Kern van de visie was dat de integrale kwaliteiten van het gebied en de relatie met andere netwerken wordt 
doorzien en wordt benut. Individuele initiatieven worden zo bouwstenen voor het totaal. De visie is primair 
ruimtelijk, maar dient te worden gedragen door het achtste netwerk. Het netwerk van betrokken mensen en 
instanties die zich verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van de Oude IJsselzone. De visie is bedoeld als 
een platform om inhoud te geven aan het uiteindelijk doel van de visie:  
 

4.1 Conclusies 
Uit de inventarisatie blijkt duidelijk dat er veel tot stand is gebracht. Het succes is toe te schrijven aan een 
aantal grotere projecten, die ten tijde van het opstellen van de visie als waren opgezet of al waren gestart. Er 
zijn echter ook kleinere projecten tot stand gekomen die een waardevolle bijdrage leveren. Nieuw is het KuBaI-
project. Het project is ambitieus en hoopgevend. Als de plannen worden waargemaakt betekent dit een sterke 
impuls voor Bocholt. De invloed van de visie op de verschillende projecten is moeilijk te benoemen. Opvallend 
is dat bij de meeste projecten maar een beperkt aantal spelers betrokken is. Een positieve uitzondering is 
wellicht het uitvoeringsconvenant EVZ. Dit raakt een groot aantal partijen die ook bij het opstellen van de visie 
Oude IJsselzone betrokken waren. Het is wel duidelijk dat er van een structurele grensoverschrijdende 
samenwerking nog maar beperkt sprake is. Het nieuwe museum in Bocholt, de Spinnerei in Bocholt, heeft 
samenwerkingsrelaties met 7 andere Duitse musea. Gezamenlijk vormen zijn een netwerk die de  industriële 
geschiedenis in kaart brengt. Recent is er een samenwerking gestart met het Twents Techniekmuseum HEIM 
uit Hengelo (Ov). In het plangebied is nog geen partner gezocht, terwijl ook het DRU – complex interessante 
mogelijkheden zijn. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau zijn er goede contacten en worden 
samenwerkingsrelaties verkend, maar dit leidt nog niet tot concrete resultaten.    
 
Bekijken we de ontwikkelingen in de Netwerken dat vallen vooral het wegvallen van huizenmarkt als motor 
voor ontwikkeling en de veranderingen in de landbouw op. De huizenmarkt zal de oorspronkelijk rol ook niet 
meer op zich nemen. Voor de landbouw geldt dat de grootschaligheid in het plangebied aan zijn grenzen is 
gekomen. Een inzet op kleinschaligheid, streekgebondheid en stadslandbouw lijkt, naast de reguliere 
landbouw, succesvol te kunnen zijn.  
Opvallend is ook dat de recreatie, die op nationale schaal een belangrijke motor van economie is, zich langs de 
Oude IJssel maar beperkt doorontwikkeld. Na het afronden van De Pol en naast de inzet van de elektrische 
rondvaartboot is er integraal plan op basis waarvan een echte stap kan worden gemaakt. Kenmerkend is het 
gebrek aan goede ligplaatsen. Dat maakt duidelijk dat er ruimte is voor groei. Dat geldt ook voor de cultuur. De 
regio kent met de DRU en het Amphion uitstekende faciliteiten, maar de activiteiten concentreren zich vooral 
op de lokale markt, uitzonderingen daargelaten.  
 
Zonder meer slecht is de openbaar vervoerssituatie tussen Nederland en Duitsland. Het OV is zeker de 
afgelopen jaren in het algemeen zeker niet verbeterd. De reistijd tussen Doetinchem en Bocholt is extreem 
lang. Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen door bijvoorbeeld studenten en werknemers wordt 
hierdoor belemmerd.  
 
De algemene conclusie moet dan ook zijn dat er binnen projecten en op lokaal niveau grote successen zijn 
geboekt, maar dat het idee van een integrale en internationale aanpak nog niet van grond gekomen is. Het 
enige – overigens niet te onderschatten - aantoonbare succes is het tot stand komen van een 
grensoverschrijdende fietspad. De functie als platform heeft de visie niet kunnen vervullen.  
 
4.2 Aanbevelingen  
Het is evident dat het doorontwikkelen van de relatie met Duitsland van groot belang is. In de praktijk blijkt het 
onderhouden van deze relatie complex en het is nog lastiger om concrete resultaten te boeken. Er bestaan 
grote verschillen in bestuur, cultuur en regelgeving die het boeken van resultaten lastig maken. Het 
onderzoeken van een mogelijkheid om het onderhouden van de relatie te adresseren is essentieel. Een ‘liaison-
functionaris’ aan beide zijden van de grens zou dit al kunnen ondervangen. De functionarissen dienen de regio 
te kunnen vertegenwoordigen.  
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Inhoudelijk zou kunnen worden ingezet op:  
 
- Het versterken van de culturele basisstructuur door onderlinge uitwisseling van informatie, het benutten van  
   het bestaande landschap en van de bestaande kastelen, 
-  Het uitnutten van de kracht van de maakindustrie. 10 Bedrijven uit de Achterhoek en Liemers staan in de top  
   100 van de nationale maakindustrie. De werkgelegenheid in de industrie groeit en nieuwe initiatieven zoals  
   de Smart Hub Achterhoek stimuleren innovatie. Door deze innovatiekracht grensoverschrijdend te maken kan  
   een enorme slag worden gemaakt.  
- Het versterken van de waterrecreatie. Klassieke watersportregio’s, zoals Friesland en Zeeland zijn overvol. 
   Met de Oude IJssel heeft de regio een enorme kwaliteit in handen. De ontwikkeling waterrecreatie lijkt in het  
   plangebied lijkt te stagneren. Een opstellen relevant investeringsplan om het potentieel van de Oude  
   IJsselzone verder te benutten zal direct leiden tot meer bezoekers en tot meer banen. In de komende jaren  
   (tot 2020) wordt een groei van 14 % (= 1,4 miljoen toeristen) van het aantal buitenlandse toeristen in  
   Nederland voorzien. 186 buitenlandse toeristen leiden tot 1 nieuwe arbeidsplaats in de gastvrijheidssector en  
   0,6 bij de toeleverende bedrijven. De regio kan en moet hierop inspelen.  
- Het versterken van het grensoverschrijdende (openbaar) vervoer. De interactie tussen de gebieden aan  
   weerszijden van de grens te beperkt om hier meerwaarde uit te kunnen halen. Grensoverschrijdend verkeer  
   moet makkelijk worden gemaakt met een accent op de relatie Doetinchem – Bocholt.  
-  Het verder faciliteren van de veranderende landbouw die veel meer uitgaat van streekeigen producten,  
   lokaal geproduceerd voedsel en korte distributiekanalen. Deze vorm van landbouw is arbeidsintensiever dan 
   de reguliere banen en leidt direct tot toename van de werkgelegenheid. In Duitsland bestaat een grote markt  
   voor biologisch, lokaal geproduceerd voedsel.  Het vergroten van de markt door grensoverschrijdende  
   netwerken te organiseren lijkt relevant.  
 
Tot slot is het uitvoeren van een grensoverschrijdend onderzoek waarin wordt verkend in hoeverre 
grensoverschrijdende netwerken succesvol kunnen zijn van belang. Het is duidelijk dat de contacten over het 
algemeen goed zijn, maar zelden leiden tot praktische resultaten. Het onderzoeken van de manier waarop deze 
resultaten kunnen worden verbeterd zou onderwerp van onderzoek moeten zijn.  
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