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TOEKOMSTVISIE
OUDE IJSSELSTREEKCOLOFON

Dit magazine is de Toekomstvisie 2020-2030 van gemeente 
Oude IJsselstreek. Het magazine vormt samen met de Bege-
leidende notitie Toekomstvisie (2020) Omgevingsvisie Oude 
IJsselstreek.

www.oudeijsselstreek.nl
> voor de Begeleidende notitie Toekomstvisie (2020)

omgevingswet@oude-ijsselstreek.nl
> voor vragen of opmerkingen over deze toekomstvisie

www.toekomstvisie.net
> voor een digitale variant van dit magazine

MAAK TOEKOMST IN OUDE IJSSELSTREEK (2020) 
is een uitgave van de gemeenteraad van gemeente 
Oude IJsselstreek. 
INHOUD
Vele inwoners, ondernemers, organisaties en medewerkers 
van gemeente Oude IJsselstreek
CONCEPT & REALISATIE
Geesje Philippi (Procesmakers), Claasje Reijers (CLAASJE/)
REDACTIE
Vele medewerkers van gemeente Oude IJsselstreek, Geesje 
Philippi (Procesmakers), Claasje Reijers (CLAASJE/)
FOTOGRAFIE
Duncan de Fey en Mathijs Hanenkamp, Jan den Brink, 
Stan Bouman
CONCEPT, ONTWERP EN UITWERKING MAGAZINE
Bas Postma en Marcel te Brake (Diep Arnhem)
ILLUSTRATIES
Jenny Hasae, Chris Bosch en Marcel te Brake (Diep Arnhem)
DRUKKERIJ
Drukkerij Tesink, Zutphen

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Deze toekomstvisie is gepubliceerd in 2020. 

 

Beeld je in. 
Het is 2030.
“Sjoerd van Baarle rijdt in zijn waterstofauto van 
Sinderen naar Internationaal station Emmerich/
Oude IJsselstreek. Hij heeft net getankt bij het 
energietransferium in Netterden en pikt zo een 
potentiële klant op, die met de Highspeedtrain 
is aangekomen uit Sint Petersburg. Vol trots zal 
Sjoerd Dimitri straks alle smart tech bedrijven la-
ten zien die op het Varsseveld Industriepark (het 
VIP) gevestigd zijn en hem meenemen naar zijn 
nieuwste bedrijf waar minuscule onderdelen voor 
melkrobots worden geproduceerd. Eerst maar 
eens een smaakvolle lokale lunch in het Smart 
Industry Experience Centre.
‘s Middags neemst Sjoerd zijn klant mee over de 
Oude IJssel. Op een waterstofboot varen ze van 
Etten naar Waterburcht Anholt. Ze stoppen voor 
een bezoek aan een expositie van Iris van Her-
pen in het Modern Art Dru Museum. Op de weg 
terug varen ze langs de nieuwste waterwoningen 
bij Terborg en zwaaien naar alle recreanten op 
bootjes en volle terrassen aan de boulevard, waar 
prachtige penthouses wegkijken over het glooi-
end agrarische landschap. 
Dimitri geniet van alle verhalen over schutters-
feesten en kermissen die in deze periode plaats-
vinden. 
Dimitri overnacht in Hotel DRU. Onderweg er-
naartoe rijden ze langs één van de vele nieuwe 
duurzame woonwijken in de gemeente. Prach-
tig om te zien hoe wonen en groen hand in 
hand gaan. Tijdens het diner vertelt de chefkok 
stralend over zijn samenwerking met de lokale 
landbouwers. Wat Dimitri en Sjoerd straks eten is 
100% de smaak van Oude IJsselstreek. 
Al snel blijkt dat dat naar meer smaakt. Dimitri 
belooft nog dit jaar terug te komen samen met 
zijn gezin. De combinatie van de nieuwste tech-
nieken, zoveel groen en zoveel gastvrijheid, vind 
je nergens anders!




