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Gebiedsvisie

Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, is gemeente 
oude IJsselstreek niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van 
onjuistheden en/of onvolledige informatie. 
 
Het gebruikte beeldmateriaal in deze uitgave is deels via de direct betrok-
ken partijen verkregen. gemeente oude IJsselstreek heeft haar uiterste 
best gedaan om de rechtmatige eigenaar van de beelden te achterhalen en 
het gebruik van dit beeldmateriaal af te stemmen. Mochten de rechtmatige 
eigena(a)r(en) moeite hebben met het beeldmateriaal in deze visie dan kun-
nen zij contact opnemen met gemeente oude IJsselstreek. 

CoLoFon

Deze uitgave maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie DrU Industriepark. 
De visie bestaat uit deel 1 en deel 2.

opdrachtgever:
gemeente oude IJsselstreek

Postadres:
Postbus 42, 7080 aa gendringen

bezoekadres:
staringstraat 25, 7081 bn gendringen

t (0315) 292 292
e info@oude-ijsselstreek.nl
W www.oude-ijsselstreek.nl

Zie ook: www.dru-industriepark.nl

gemeente oude IJsselstreek is lid van de ring van europese IJzersteden, 
het samenwerkingsverband van steden met een waardevolle ijzer- en 
smeedcultuur.

Deze gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op: 17 maart 2011.
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De gemeente oude IJsselstreek is sinds 
1997 bezig met het omvormen van 
het voormalige industrieterrein van 
de DrU en de etna naar een nieuwe 
toekomst. om het bekende gebied van 
de voormalige ijzergieterij weer een 
bruisend en nieuw leven in te blazen 
met aansprekende en vernieuwende 
bestemmingen.  

na besluitvorming in 2005 kwam eerst 
de grondsanering; een ingrijpende klus 
gezien het bijzonder vervuilde terrein. 
provincie Gelderland heeft hier de 
belangrijkste rol in gehad. in 2007 
startte de echte transitie, samen met 
de partners nationale Maatschappij tot 
behoud, Ontwikkeling en exploitatie 
van industrieel erfgoed (bOei),  
wooncorporatie Wonion, klaassen vast-
goedontwikkeling (kvO),  Waterschap 
rijn en iJssel, provincie Gelderland en 
rijksdienst Cultureel erfgoed.
in de afgelopen jaren is veel moois 
gerealiseerd in dit gebied. 

Ondertussen is in de maatschappij ook 
veel veranderd. Met name de econo-
mische ontwikkelingen en de gevolgen 
daarvan voor de woningmarkt, hebben 
er voor gezorgd dat de oorspronkelijke 
visie uit 2000 nodig herzien moest 
worden. een belangrijke aanleiding 
voor de ontwikkeling van de gebieds-
visie vormt de motie paasberg van de 
gemeenteraad uit 2008. Hierin nam 
de raad unaniem aan dat er op de 
paasberg in terborg geen woningen 
gebouwd mogen worden. naast deze 
motie vroeg de raad om een integrale 
visie voor het gebied. 

Onder het motto ‘bedreigingen inzet-
ten als kansen’ is de herziening van de 
visie aangepakt. een nieuwe manier van 
denken heeft zijn intrede gedaan.
in dit rapport wordt weergegeven wat 
er gedaan is, wat er anders wordt in ver-
gelijking tot de eerste visie en waar het 
naar toe gaat. door het gebied als één 
project te benaderen, komen plannen 

voor individuele ontwikkelingen in het 
grotere kader te staan. 

de maatschappij ontwikkelt zich  
immers in een veel sneller tempo dan 
vroeger. visies moeten ook in een 
sneller ritme worden geëvalueerd en 
zonodig worden bijgesteld. een visie 
geeft vandaag de dag vooral richting in 
plaats van een vaststaand eindbeeld.

deze gebiedsvisie is derhalve een  
dynamische visie die vaker beoordeeld 
zal gaan worden dan tot vandaag de 
dag met visies gebeurde.  

een nIeuwe manIer 
van denken heeft 
haar Intrede gedaan

Uitgangspunt in de structuurschets van 
2000 was de transitie van het fabrieks-
terrein naar een nieuw vormgegeven  
toekomst, waarin in eerste instantie  
“gekozen (wordt) voor een casco waar- 
binnen in de komende jaren verschillende 
ontwikkelingen en functies mogelijk 
blijven. Hierbij wordt gedacht aan zowel 
wonen, werken als recreatie”. 

onder de subkop ‘van email naar e-mail’ 
wordt in deze nota een schets gegeven 
van hoe deze drie functies vorm zouden 
kunnen krijgen in de transitie. economisch 
zou de factor wonen één van de belang-
rijke dragers zijn van de investeringen in 
de ontwikkeling van het gebied.

doordat de laatste jaren een duidelijke 
kentering is opgetreden in de woonfunctie 
in de regio achterhoek, is in de onlangs 
vastgestelde woonvisie de vermindering 
van het aantal nieuw te bouwen wonin-
gen in dit gebied meegenomen. in 
totaal worden er een 80-100 woningen 
minder gebouwd in dit plangebied.  
als gevolg daarvan is ook het ruimte-

lijke concept van dit deel bijgesteld; de 
ruimte binnen de Cité industrielle (het 
voormalige dru-terrein waar de zeven 
rijksmonumenten staan) wordt veel 
meer open, ruimtelijk geeft het dan een 
nog sterker uitnodigend beeld.

in de genoemde structuurschets uit 
2000 is reeds het verband aangegeven 
met het gebied aan de overkant van de 
Oude iJssel. door de huidige ontwik-
kelingen binnen de Cité industrielle 
wordt dit verband versterkt. vandaar 
dat deze zijde van de Oude iJssel wordt 
meegenomen in deze gebiedsvisie. 
tevens is de roep om een versterkte lo-
gische samenhang van de al genoemde 
gebieden en het gebied ten noorden 
daarvan. daardoor omvat deze ge-
biedsvisie naast het hele gebied van 
het voormalige dru-fabrieksterrein 
ook het gebied aan de oostzijde van de 
Oude iJssel tot aan terborg. Het totale 
gebied wordt aangeduid met de naam 
dru industriepark. 

aan de zuidzijde van het gebied aan 
de oostkant van de Oude iJssel ligt het  
gebied engbergen dat qua landschap 
en ontwikkeling voorloopt op de ontwik-
kelingen die hier beschreven worden.  
er bestaat een gebiedsvisie voor en deze 
is al ver in uitvoering. engbergen is voor 
de provincie Gelderland één van de  
provinciaal Meerjaren programma- 
gebieden (pMJp) in de achterhoek. aan-
gezien binnen de visie verbanden bestaan 
(met name ecologische en recreatief- 
toeristische doelen) is het gebied eng-
bergen aan het kaartbeeld toegevoegd.  

InLeIdIngaChtergrond

Wooncorporatie Wonion verhuurt zo’n 4000 woningen 
in gemeente oude IJsselstreek. Zij realiseert vanuit 
de maatschappelijke behoefte duurzaam wonen voor 
mensen in en om de gemeente met aandacht voor zorg 
& welzijn. Wonion is gevestigd in het beltmancomplex 
op het DrU Industriepark.

Provincie gelderland is met oppervlakte van  
5.137 km² de grootste provincie van nederland.  
De provincie is opgedeeld in zes regio’s waarvan  
de achterhoek er één is.

Waterschap rijn en IJssel is de waterbeheerder 
in oost-gelderland, het zuiden van overijssel en 
Zuidoost Veluwe. Het waterschap zorgt voor schoon 
water en droge voeten in een gebied van meer dan 
200.000 hectare waarin 22 gemeenten liggen.

Klaassen Vastgoedontwikkeling maakt onderdeel 
uit van de Klaassengroep. Het van oorsprong achter-
hoekse familiebedrijf is uitgegroeid tot een moderne, 
allround ontwikkel- en bouwonderneming met  
vestigingen in Dinxperlo, arnhem en Doetinchem.

boei, nationale Maatschappij tot behoud, 
ontwikkeling en exploitatie van Industrieel erfgoed, 
is een non-profit organisatie die industrieel erfgoed 
ontwikkelt en exploiteert en hierin ook investeert. 
boei is gevestigd in Hoevelaken.

oude IJsselstreek ligt in de achterhoek aan de Duitse 
grens. De gemeente bestaat uit 1 stad, 14 dorpen en 
diverse buurtschappen. Het heeft een oppervlakte 
van zo’n 140 km². er wonen bijna 40.000 mensen. 
De rivier de oude IJssel loopt als een belangrijke ader 
door haar gebied.
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ontstaansgesCHIeDenIs 
Het rivierlandschap is ontstaan in de tijd 
dat de Oude iJssel nog deel uitmaakte 
van de delta van de rijn. de stuwwal die 
we nu Montferland noemen, voorkwam 
waarschijnlijk zelfs dat het water langs 
de zuidkant stroomde. Zeker is het dat in 
die tijd grote massa’s rivierwater, zowel 
regenwater als smeltwater uit de bergen, 
het dal van de Oude iJssel passeerden. 
 
na het volledig doorbreken van de 
rijn aan de zuidzijde van Montferland 
voerde het gebied ineens veel minder 
water af. de oorspronkelijke dynamiek 
van het gebied is nog steeds goed zicht-
baar in het landschap. aan de oostzijde 
van het brede rivierdal stoven door de 
heersende windrichting rivierduinen op 
die nu als goed herkenbare elementen 
in het landsschap zichtbaar zijn. in het 
rivierdal zelf, dat zich uitstrekt van de ri-
vierduinen tot aan het Montferland, zijn 
de stroomruggen, die destijds vaak 

onder water lagen, als unieke elementen 
in dit rivierkleigebied aanwezig.

MenseLIJKe InVLoeDen
de bewoning aan de westzijde van de 
Oude iJssel ontwikkelde zich op deze 
oude stroomruggen. aan de oostzijde 
gingen de mensen op de oude rivierdui-
nen wonen, waarop zich ook al snel een 
wegenpatroon ontwikkelde. de typische 
lintbebouwing is langs de oude rijksweg 
van doesburg naar duitsland in terborg 

een dorpsbeeld van Ulft, dertiger jaren, 
met op de achtergrond schoorsteen en 
machinekamer van ijzergieterij becking en 
bongers en daarachter de schoorsteen van 
houtzagerij Het anker.

De nauwkeurige kwaliteitscontroles  
droegen bij aan de jarenlange sterke 
marktpositie van de DrU-producten.

een luchtfoto (1927) van het dorp Ulft. 
onder firma becking en bongers, later 
de Ulftsche IJzergieterij. boven de firma 
Diepenbrock & reigers n.V., beter bekend 
als DrU.
 
tekening van het voormalige Huis Ulft, 
1731. Het kasteel is in 1761 omgebouwd 
tot landhuis dat in 1895 is afgebroken. In 
het landschap is nu ‘de bult’ nog te zien, 
waarin zich de onderste muurfragmenten 
en de fundering bevinden en waarop nu 
twee boerenwoningen staan.

een historische kaart uit 1760 met ‘Huijs 
Uelfft’ (rechts) en de ‘IJser Huette’ (links)

een historische landkaart met het stroom-
gebied van de ‘olde Ysel’. De kaart dateert 
van de 16de eeuw en is Zuid-noord gericht. 

een doorkijkje vanuit Ulftse kant op 
silvolde. 

Kasteel schuilenburg, gelegen tussen 
terborg en silvolde, is vaak verwoest en 
herbouwd. De laatste verwoesting aan het 
eind van de tweede Wereldoorlog kwam 
het niet meer te boven; er rest nu nog 
slechts een deel van een muur. De ansicht-
kaart geeft een impressie van het gebouw 
in volle glorie in 1917. 

en silvolde nog goed zichtbaar. de lage 
gronden tussen de rivierduinen en de 
Oude iJssel, in de streek iJsselweiden 
genoemd, werden al snel ingezet voor 
agrarisch gebruik. Omdat er nog regel-
matig overstromingen plaats vonden was 
veeteelt de meest gebruikte vorm. Op de 
overgang naar de rivierduinen was ook 
landbouw mogelijk. boeren gaven op 
deze wijze vorm aan het karakteristieke 
landschap met haar eigen natuur- en 
cultuurwaarden.

steDeLIJKe ontWIKKeLIng
Met de toename van de bevolking in met 
name de vorige eeuw nam de stedelijke 
invloed snel toe. voor terborg, daadwer-
kelijk ook een stad, begon dit al eerder. re-
cente opgravingen hebben hierover veel 
aan het licht gebracht. de stadsrechten 
maakten mogelijk dat de plaats invloedrijk 
werd en daarmee ook een grote aantrek-
kingskracht kende. dit is nog herkenbaar 
aan de typisch woningen van notabelen, 
de grafkelders op de begraafplaats en de 
rechtbank aan de rijksweg.  Ook het dorp 
silvolde maakte een groei door, maar 
meer oostwaarts. de iJsselweiden aan de 
westzijde waren wellicht te nat om te bou-
wen en ook een prima agrarische grond. 

ulft heeft zich ontwikkeld naar het noor-
den, rondom de fabrieksterreinen van 
dru en etna. deze plaats was het hart 
van de metaalnijverheid in de achterhoek.

bUItengebIeD
de eigenaren van kasteel Wisch verruil-
den hun woonstek aan de westzijde van de 
rivier voor het huidige kasteel Wisch en 
ontwikkelden daaromheen het landgoed 
Wisch. naast dit landgoed lag aan de 
silvoldse kant het landgoed schuilenburg 
met daarop het inmiddels verdwenen 
gelijknamige kasteel. de iJsselweiden zijn 
zo op het eerste gezicht niet erg veran-
derd, wanneer de hoogspanningsmasten 
buiten beschouwing worden gelaten. in 
de verte zijn de dorpsranden van silvolde 
aan de moderne tijd aangepast. er is een 
fietspad aangelegd. de grootste ver-
andering hier is de provinciale weg die 
dwars door het gebied loopt. 

FabrIeKsterreInen
Het terrein van de dru en etna,  
de Olde Hut, is eeuwenlang de plek 
geweest waar in een of andere vorm  
en nagenoeg zonder onderbreking 
ijzerindustrie of metaalnijverheid  
heeft plaatsgevonden.   

korte gesChIedenIs

9   Gebiedsvisie dru industriepark8



Het bovenaanzicht en vooraanzicht van het 
dru-complex rond 1930.

de architecten vader arend en zoon Gerrit 
beltman waren de ontwerpers van veel gebou-
wen van de dru in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw. Op de foto arend beltman.

prinses beatrix op werkbezoek op de dru, 1962. 

tot in de zestiger jaren gingen veel arbeiders 
tussen de middag naar huis; hier arbeiders van 
de dru op weg naar de fietsenstalling, exact 
twaalf uur.

Het gebied kan met recht een van de 
oudste en langst in gebruik genomen in-
dustrieterreinen van nederland worden 
genoemd. Het gebied is een symbool 
voor de identiteit van Ulft, het hart van 
de metaalnijverheid in de achterhoek, 
dat tegelijkertijd de katalysator is van 
de veranderende economie. Het terrein 
van eeuwenlang de plek waar goederen 
zijn ontworpen en geproduceerd. 
De voormalige DrU was met de giet-
ijzeren pannen en geëmailleerde  
gasfornuizen en kachels één van de 
voorlopers van wat we nu Dutch Design 
noemen. De zware oranje pannen zijn 
daar het uitgesproken voorbeeld van. 

Voor het proces van ijzergieten was 
energie en water nodig. Hiervoor is eeu-
wen geleden de loop van de oude IJssel 
verlegd. tijdens archeologisch onderzoek 
zijn verschillende sporen en fundamenten 
aangetroffen van een molenbeek en een 
watermolen. Later, eind 19e eeuw, werd 
aan de oude IJssel en ten zuiden van het 
huidige centrum van Ulft een tweede ijzer-
gieterij, de nije Hut, aangelegd. Het dorp 
Ulft is in de loop van de tijd om de olde 
Hut en de nije Hut heen gebouwd.
In de hoogtijdagen werkten alleen al bij 
de DrU 1800 mensen op een fabrieks-

terrein van 14 hectare. aan het eind van 
de 20e eeuw zijn alle bedrijven op de olde 
Hut en de nije Hut vertrokken naar andere 
bedrijventerreinen in de buurt, onder 
andere naar nieuw aangelegde bedrijven-
terreinen in Ulft. Hiermee was een belang-
rijke doelstelling, behoud van werkgele-
genheid in de regio, veilig gesteld. 

Voor beide locaties is de ‘structuurschets 
en beeldkwaliteitsplan Ulft en oude  
IJssel’ opgesteld. Deze structuurschets,  
uit 2000, geeft richting aan de heront-
wikkeling van niet alleen de olde Hut  
(een deelgebied van het huidige DrU In-
dustriepark) en de nije Hut (Hutten-Zuid) 
maar ook van het centrum van Ulft en de 
overzijde van de oude IJssel. 
Het landschap aan de overzijde van het 
voormalige DrU-terrein is in die struc-
tuurschets aangegeven als toekomstig 
ecologisch waardevol recreatief uitloop-
gebied met het thema ‘De Wilde tuin’. 
gelijktijdig met het herontwikkelen van het 
voormalige DrU-terrein en Hutten-Zuid 
zijn de oevers van de oude IJssel ingericht 
als ecologische verbindingszone en worden 
aan de oevers informele verblijfsplekken, 
paden, passages en ankerpunten voor 
fietsers en voetgangers aangelegd.  

10 11   Gebiedsvisie dru industriepark



het voormaLIge dru-terreIn 
wordt gezIen aLs één van de 
beLangrIjkste IndustrIëLe 
erfgoederen van nederLand

structuurvisie ulft en Oude iJssel met 
‘contrast’ als ontwerpmotief voor Cité 
industrielle     
  

• start cascorestauratie portiersgebouw 
• archeologische opgravingen op het terrein 
   

december: gemeenteraad 
Oude iJsselstreek akkoord met 
plannen portiersgebouw

7 gebouwen van dru-complex 
beschermd rijksmonument

• aanstelling bestuur en directeur portiersgebouw 
• Oplevering eerste 29 woningen noordelijke rand 
 

• 1 september: portiersgebouw in gebruik genomen 
• 28 oktober: dru Cultuurfabriek in portiersgebouw officieel geopend 
• Winnaar Gelders Genootschapsprijs 2009
• aanleg noordelijke scheg afgerond 
• Huntenpop voor het eerst in het dru park 

• Winnaar architectuur prijs achterhoek 2010
• Jaarvergadering ring van iJzersteden en week van het iJzer
• Oplevering eerste 10 woningen zuidelijke rand
• start restauratie beltmancomplex
• start restauratie loonbureau
• start restauratie ssp-hal 
• Oplevering woningen beltmancomplex 

• Optimaal FM tekent overeenkomst voor vestiging in loonbureau 
• 28 februari: beltmancomplex door Wonion in gebruik genomen 
• Oplevering 20 startersappartementen in complex iJzergieter (zuidelijke rand) 
• 17 maart: Gemeenteraad stelt gebiedvisie vast
• Mei: start bouw 7 + 3 woningen zuidelijk plandeel
• 7 en 8 juni: vnG congres 

• Gemeentelijke herindeling Oude iJsselstreek  
• aanvang grondsanering en sloop gebouwen  
• Ondertekening exploitatieovereenkomsten  
 

2000
20062001

2007 20092002
20082005

2004
2010

2011

ontwIkkeLIngen Laatste jaren 
bInnen het voormaLIge fabrIeksterreIn

onder het motto “Het DrU-terrein terug-
geven aan de bevolking” is begonnen aan 
de planvorming en de transitie naar een 
nieuwe functie voor het voormalige 
fabrieksterrein. Vanuit een gesloten 
terrein, waar alleen arbeiders mochten 
komen, is het gebied nu een publiek 
domein waar oude fabrieksgebouwen al 
allerlei nieuwe bestemmingen hebben of 
nog krijgen. 

als eerste is in 2000 de structuurvisie 
Ulft en oude IJssel opgesteld. Daarin is 
aangegeven dat het ontwerpmotief voor 
de Cité Industrielle ‘contrast’ is.  
De opgeknapte, nieuwe en nog op te 
knappen en nieuw te bouwen gebouwen 
van het industriële complex vormen  
samen in meerdere opzichten (ruimte-
lijke, programmatisch, inrichting  
openbare buitenruimte) een contrast  
met het dorp en de nieuwe dorpsranden. 

na de omvangrijke bodemsanering is  
begonnen met woningbouw aan de 
noord- en zuidkant van het gebied.  
Deze is als het ware gevouwen om  
het middenterrein, de Cité Industrielle. 
Voorheen stonden de huizen met de 
achterkant naar het fabrieksterrein, nu 
is door deze randen van woningen weer 
een voorzijde ontstaan en verbinden deze 
randen het dorp met de Cité Industrielle, 
het geheel van de zeven rijksmonumenten 
in het hart van het oorspronkelijke  
fabrieksterrein.

13   Gebiedsvisie dru industriepark12



noorDeLIJKe ranD 
Op verschillende plekken rondom de fa-
briek waren er stukken land waar bergen 
met vormzand waren neergelegd of die 
waren verpacht als landbouwgrond. Het 
terrein was nagenoeg ontoegankelijk. 
de bergen vormzand ontnamen het 
zicht vanuit het dorp op de rivier en de 
iJsselweiden. na het afvoeren van het 
vormzand en het saneren van de bodem 
is de noordelijke dorpsrand aangevuld 
met vrijstaande en halfvrijstaande he-
renhuizen. aan de thorbeckestraat, een 
van de doodlopende straten tussen de 
dr. ariënsstraat en de Oude iJssel met 
typische arbeiderswoningen, zijn wo-
ningen in dezelfde stijl gebouwd. tussen 
de dorpsrand en de Oude iJssel worden 
grotere en vrijstaande villa’s ontwikkeld 
in klassieke stijl. 

noorDeLIJKe sCHeg 
als afscheiding met de rest van het 
gebied is een groene scheg aangelegd, 
deze is ingericht en in gebruik als park. 
Het park loopt geleidelijk af naar de 
rivier. Het hoger gelegen deel heeft een 
open karakter zonder ondergroei. dit 
park loopt geleidelijk af naar de rivier, 
waar het aansluit op de ecologische 
verbindingszone (evZ). deze scheg 

vormt een duidelijke scheiding tussen de 
dorpsrand en de Cité industrielle. door 
het open karakter ontstaat er een fraai 
zicht op de rijksmonumenten. 

ZUIDeLIJKe ranD 
de zuidelijke dorpsrand grenst aan de 
(achterkanten van de) bebouwing van de 
Frank daamenstraat, de ir. sassenstraat 
en de Hutteweg. dit deel ligt het dichtst 
tegen het centrum aan. inmiddels is 
aan de Frank daamenstraat een com-
plex met appartementen en vrijstaande 
bedrijfspanden ontwikkeld en gereali-
seerd. Het complex met appartementen, 
de ‘iJzergieter’ genaamd, is een van blik-
vangers, zogenaamde ‘landmarks’, aan 
één van de entrees van het terrein van 
het dru industriepark, de dru-laan.

ZUIDeLIJKe sCHeg 
de zuidelijke groene scheg tussen de 
zuidelijke dorpsrand en het dru indus-
triepark bestaat uit vier aaneengeschakel-
de en verbindende driehoekige ruimten 
aan de entree van het terrein langs de 
dru-laan. deze ruimten grenzen aan 
achtereenvolgens het voormalige kantoor, 
nu het intergemeentelijk samenwerkings-
verband Werk en inkomen (isWi), de 
voormalige badkuipenfabriek, de ssp-hal, 

en het portiersgebouw, waarin nu de 
dru Cultuurfabriek is gevestigd. deze 
vier ruimten hebben uiteenlopende 
gebruiksfuncties van parkeerterrein tot 
evenemententerrein en waterspeelplaats 
en worden ook als zodanig vormgege-
ven. de rode, of beter de groene, draad 
wordt gevormd door de laan met bomen 
langs de dru-laan. in de inrichting van 
de zuidelijke groene scheg voert daar-
naast zoveel als mogelijk het industriële 
en functionele karakter de boventoon.

PortIersgeboUW
de transitie van het portiersgebouw 
tot dru Cultuurfabriek is klaar. er zijn 
verschillende functies in ondergebracht: 
onder andere een succesvol poppo-
dium (vrijwel altijd uitverkocht in de 
voorverkoop), een zeer gewaardeerde 
bibliotheek (nummer 4 op de neder-
landse ranglijst van 2010), een goed 
functionerende muziekschool, een 
galerie, de oudheidkundige vereniging, 
een café-restaurant, een theater dat 
samenwerkt met schouwburg amphion 
in doetinchem en een turks cultureel 
centrum. de plannen van het gebied 
en de dru Cultuurfabriek zijn vaak in 
de prijzen gevallen. Zo werd het ver-
nieuwende en duurzame planproces 

beloond met stimuleringssubsidies van 
de toenmalige ministeries vrOM en 
eZ (o.a. stimuleringsregeling intensief 
ruimtegebruik en innovatie programma 
stedelijke vernieuwing), verder kreeg de 
dru Cultuurfabriek 2009 de Gelders 
Genootschapprijs en is het in december 
2010 uitgeroepen tot winnaar van de 
architectuur prijs achterhoek.

beLtManCoMPLex 
in het beltmancomplex heeft wooncor-
poratie Wonion zich gevestigd. Wonion 
is ook de ontwikkelaar van dit gebouw. 
in het complex zijn tevens 15 woningen 
in het sociale huursegment gerealiseerd 
en verhuurd. een ondernemerscentrum 
gaat het gebouw verder vullen. Het 
gaat dan om goedkope werkruimte met 
minimaal de noodzakelijke voorzienin-
gen die gehuurd kunnen worden door 
jonge ondernemers. daarmee wordt de 
economie gestimuleerd, maar ook in-
novatiekracht. Het zijn immers over het 
algemeen meer jonge ondernemers die 
innovatie stimuleren. door hen in deze 
innovatieve omgeving op te nemen, 
wordt die kracht versterkt.
Met de beeldbepalende watertoren is het 
beltmancomplex nu een prachtig geres-
taureerd en goed geëxploiteerd gebouw.

oVerIge MonUMenten 
Het loonbureau is gerestaureerd en 
Optimaal FM, de regionale radiozender, 
heeft het tot uitvalsbasis verkozen voor 
haar dagelijkse nieuwsuitzendingen.  

in de badkuipenfabriek worden werk-
woon-lofts ontwikkeld die zelfstandige 
professionals en ambachtelijke specia-
listen naar ulft moeten trekken.  

voor de afbramerij ligt een plan klaar 
voor de vestiging van een medialab, 
een smederij, een historische collectie 
en ontmoetingsruimtes. Ondertussen 
gebruikt een kunstenaar de locatie als 
atelier totdat het plan uitgevoerd gaat 
worden. restauratie van de afbramerij 
gaat hand in hand met verbouwing 
voor de toekomstige functie. 

de ssp-hal is tijdelijk in gebruik voor 
verschillende doeleinden. deze wordt 
ontwikkeld tot evenementenhal. 

Het ketelhuis krijgt een hotelfunctie. 

de restauratie van alle overige monu-
menten start in 2011. 

ZUIDeLIJKe ranD 

noorDeLIJKe ranD

PortIersgeboUW

noorDeLIJKe sCHeg

beLtManCoMPLex

sUCCesVoLLe transItIe 
de transitie van het voormalige fabrieksterrein was van meet af aan duurzaam 
en innovatief. Het open planproces, het aanleggen van een ecologische ver-
bindingszone, de gecombineerde water- en energievisie, het hergebruik van 
industriële gebouwen, het innovatief omgaan met het bouwen en het mengen 
van functies waren vernieuwend. 

voor een groot deel is het succes ook ingegeven door de kracht en samenwer-
king van het partnerschap dat is ontstaan. de passie, de drive en het geloof van 
alle betrokken spelers maakt het tot een project waarin het onhaalbare iedere 
keer toch weer realiteit wordt. niet in het minst door te kunnen en durven 
vertrouwen op de vakkennis en –kunde van de vele partijen die bij de transitie 
betrokken zijn. de partners zelf en veel achterhoekse ondernemers en hun werk-
nemers hebben laten zien te beschikken over een mix van oude ambacht en tech-
nische hoogstandjes. deze combinatie heeft geleid tot daar waar we nu staan. 

de Cité industrielle en de dru Cultuurfabriek trekken bezoekers uit het hele 
land. in juni 2011 vindt op het dru industriepark het jaarlijkse vnG congres 
plaats met enkele duizenden deelnemers vanuit het hele land. Op zichzelf is dat 
al een groot succes. bezoekers leggen vaak het verband met ontwikkelingen op 
de Westergasfabriek in amsterdam en herkennen de inspiratie die is opgedaan 
in de herontwikkeling van industrieel erfgoed van oude mijncomplexen en 
hoogovens in het ruhrgebied in duitsland. als aanpak en uitvoering is het 
totaal van de Cité industrielle samen met artis door Minister plasterk uitge-
roepen tot voorbeeldproject van moderne monumentenzorg (ook wel MoMo 
genoemd). daarnaast is het project opgenomen als een van de zes nederlandse 
voorbeeldprojecten in het boek ‘duurzame stedenbouw - sustainable  
urban design’. 
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waar gaat het naar toe
aLgeMeen
De wereldeconomie is snel aan het 
veranderen, iedereen maakt gebruik van 
mobiele telefoons, mobiel internet, so-
cial media en de bevolking in nederland 
vergrijst en ontgroent in rap tempo.  
De inwoners van nederland leven 
gezonder, blijven langer fit en actief, 
blijven langer doorwerken en worden 
ouder dan voorgaande generaties.  
Dit heeft allemaal gevolgen voor de 
manier waarop mensen wonen,  
werken, studeren, recreëren en zelfs 
politiek bedrijven. De samenleving maakt 
zich op voor een snelle verduurzaming, 
het nieuwe rijden, het nieuwe wonen, het 
nieuwe werken en het nieuwe recreëren. 
De gemeente oude IJsselstreek zal over 
tien jaar heel anders functioneren dan 
nu het geval is.  
Deze gebiedsvisie is een reactie op  
de snel veranderende samenleving.

LeIDenDe FaCtoren
in de gebiedsvisie zijn twee factoren 
leidend. enerzijds de negatief bijgestelde 
woningbouwdoelstellingen die een groot 
financieel gevolg hebben en anderzijds 
een andere wijze van reageren op veran-
deringen: bedreigingen zien als kansen, 
vernieuwing duurzaam opzetten, zowel 
ecologisch als economisch.

de bijgestelde economische omstan-
digheden maken dat er naar andere 
economische dragers gezocht moet 
worden. de andere wijze van bena-
deren, door sommigen “het nieuwe 
denken” genoemd, maakt dat dit als 
een kans, een nieuwe mogelijkheid 
wordt benut.

daarnaast wordt beseft dat het cruciaal 
is dat de ontwikkelingen in een groter 
perspectief geplaatst worden. Het dru 
industriepark heeft naast een regionale 
functie, ook landelijke en internationale  
potentie waar industrieel erfgoed, kunst 

en cultuur, recreatie en toerisme, land-
schapsontwikkeling, economie en wonen 
elkaar versterken en waardoor het kan 
uitgroeien tot één van de belangrijkste 
cultuurerfgoederen van nederland.

eConoMIe Door DUUrZaMe 
InnoVatIe
in deze vernieuwde visie staat duurzame 
economie door innovatie centraal. de 
basis wordt gevormd door de maak-
industrie, vanouds een peiler van de 
achterhoekse economie. deze basis 
blijft omdat de innovatie op het ‘maken’ 
betrekking heeft. Of dat nu vernieuwend 
hoogwaardig vakmanschap is, of baan-
brekende tuinarchitectuur, of onderdelen 
van de nieuwe economie in de zin van 
slow Food, al dan niet aansluitend bij 
streekproducten. 

voor innovatie is inspiratie, trots en durf 
noodzakelijk. inspiratie door toonaan-
gevende mensen, uit kruisbestuiving 
doordat verschillende innovators kennis 

kunnen nemen van elkaars ideeën.  
Overdracht van nieuw hoogwaardig 
vakmanschap door het onderwijs de 
gelegenheid te geven de theorie in de 
praktijk toe te passen. en hiervoor is het 
dru industriepark dé perfecte plek.  
dé plek voor inspiratie, voor ideeën, 
producten, nieuwe verbanden, kennis 
en ontmoetingen. een plek vol energie, 
bezieling, bevlogenheid en meer. 

De achterhoek kent veel technische 
bedrijven die klein en gespecialiseerd zijn 
en kwalitatief hoogwaardige producten 
leveren en verwerken. Mecon engineering 
(boven) is een mooi voorbeeld van de hoog-
waardige maakindustrie in de achterhoek. 
Zij ontworpen, in samenwerking met sron 
(het nederlands Instituut voor ruimte onder-
zoek) en tno, het in 2009 gelanceerde 
HIFI instrument (Heterodyne Instrument 
for the Far Infrared). Dit is een infrarood 
moleculenspeurder die in het heelal zoekt 
naar water en andere bouwstoffen.

een pLek voL energIe, 
bezIeLIng, bevLogenheId 
en meer
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UItgangsPUnten
op basis van eerder genoemde leidende 
factoren en een beschouwing van het hele 
gebied, zijn de volgende uitgangspunten 
gedefinieerd. Deze zijn richtinggevend 
door de verdere planvorming en invulling 
van het DrU Industriepark.
•  Functies binnen het gebied dienen aan-

vullend te zijn en elkaar te versterken.
•  synergie tussen deelnemende part-

ners die tot verrassende combinaties 
leidt is wenselijk.

•  partnerschap/ketensamenwerking/ 
ketendenken staat centraal.

•  de historische binding wordt door 
partners onderschreven. binding 
met terrein, gemeente en streek: het 
dru-gevoel en het achterhoek-gevoel 
hebben en willen hebben. partner in 
de keten dru industriepark willen zijn. 
Onderling afstemmen van aanbod  
en activiteiten.

•  innovatie en nieuwe energie. kunste-
naars, ondernemers en omwonenden 
vinden op het dru industriepark  
innovatief aanbod waarmee nieuwe 
energie en inspiratie ontstaat tot 
vernieuwing. Maar ook vernieuwende 
architectuur.

•  schoon, duurzaam en streekge-
bonden. duurzame ambachtelijke 
bedrijfsactiviteiten.

•  ecologie: ecologische verbindings-
zone versterken.

•  Het dru industriepark is het 
culturele hart van de gemeente  
Oude iJsselstreek.

•  behoudt en versterking van de 
onderlinge onderscheidende  
gebiedskarakteristieken.

•  Commercieel gezond. publiek-
private samenwerking.

•  Zorgen voor een goede bereikbaar-
heid (personenauto’s, touringcars, 
openbaar vervoer, langzaam verkeer) 
en voldoende parkeergelegenheid.

•  regierol ligt bij de gemeente 
Oude iJsselstreek.

aansLUIten bIJ agenDa Van regIo 
aCHterHoeK
in de regionale agenda van de achter-
hoek staan drie kerndoelen centraal:
•  Het versterken van de duurzame 

innovatiekracht van het bedrijfsleven;
•  Het duurzaam behouden van het land-

schap en maatschappelijke structuren;
•  Het vergroten van de bestuurlijke en fi-

nanciële slagkracht van de achterhoek.
deze gebiedsvisie geeft nadrukkelijk uit-
werking aan de eerste twee kerndoelen. 

in de aanpak weerspiegelt zich het 
gedachtegoed van de regio: Onderne-
mers, Onderwijs en Overheid werken 
samen in een coöperatief verband. 
de gemeente Oude iJsselstreek werkt 
aan de realisatie van de gebiedsvisie 
in nauwe samenwerking met partners 
uit de ondernemerswereld en uit het 
onderwijsveld. in deze samenwerking is 
al veel gerealiseerd in de Cité indus-
trielle en dat wordt nog versterkt bij het 
realiseren van de huidige gebiedsvisie. 

voor InnovatIe Is InspIratIe,  
trots en durf noodzakeLIjk

ProCes
In het proces staat samenwerking en  
aanpakken centraal. aanpakken is een 
belangrijke waarde in de achterhoek.  
niet teveel vergaderen en praten, maar  
ook gewoon ‘doen’. In de achterhoekse 
volksmond ook wel getypeerd door de 
uitspraak “attamottamotta” (:’als dat  
moet dan moet dat’). 
samenwerking tussen verschillende 
partijen, ondernemingen, onderwijs en 
overheid in projecten. belanghebbenden 
mee laten denken in een open plan proces. 
Zo hebben marktpartijen ook veel inbreng. 
Zie voor verdere toelichting pagina 41, 
Positionering en communicatie. 

ambacht, vakmanschap is een belangrijk 
achterhoeks goed dat hier op de juiste 
waarde wordt geschat.

Liefde voor hoogwaardige natuurlijke producten 
leidt in combinatie met de pioniersgeest van  
de achterhoeker tot heel scala aan (nieuwe) 
achterhoekse culinaire producten. 

de aChterhoek Is een regIo met een 
sterke IdentIteIt met kernwaarden 
aLs verbondenheId, pIonIersgeest, 
bevLogenheId en gedrevenheId
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VoorMaLIg FabrIeKsterreIn

naastliggende kaart brengt de 
toekomstige ontwikkelingen in 
vogelvlucht in beeld.  

besChrIjvIng per onderdeeL

LegenDa 

1  bruggen

2  Watertoren op het beltmancomplex

3  Verbindende pleinen

4  rietkraag, ecologische verbindingszone

5  afbramerij

6  nog te ontwikkelen wooncomplex

7  Ketelhuis

8  badkuipenfabriek

9  ssP-hal

10   Loonbureau

11  Portiersgebouw

12   Wooncomplex IJzergieter

13  Waterspeelplaats

14   energie-nul-woningen

15   nog te ontwikkelen wooncomplex
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nog te ontWIKKeLen WonIngen

aan de randen van het voormalige 
fabrieksterrein

langs en achter de dru-laan worden 
voornamelijk geschakelde woningen in 
gelijkwaardige volumes gebouwd en 
ontwikkeld. dit zijn starterwoningen in 
zowel de koop- als de huursector. de 
huurwoningen langs de dru-laan heb-
ben een gunstige ligging ten opzichte 
van de zon. de daken van deze woningen 
worden voorzien van een innovatief 
zonnedak dat zonlicht omzet in zowel 
elektriciteit als warmte voor ruimte-
verwarming en warm tapwater. 
Wonion en klaassen vastgoedontwik-
keling ontwikkelen samen innovatieve 
energie-nul-woningen in de huur- en 
koopsector. architectonisch wordt een 
beeld nagestreefd dat de afscheiding 
tussen wonen en Cité industrielle bena-
drukt. een aantal vrijstaande en half 

vrijstaande woningen op de hoek van de 
Hutteweg en de dru-laan krijgen een 
klassiek karakter, als vage echo en verwij-
zing naar villa Zeno, het woonhuis van 
de fabrieksdirecteur deurvorst dat hier 
ooit heeft gestaan. een woongebouw 
komt als landmark aan de noordkant 
van het oude fabriekskantoor, waar nu 
het isWi is gehuisvest.
de architectuur van dit gebouw sluit aan 
bij het andere landmark, de iJzergieter.
tussen de Hutteweg en de Oude iJssel 
komt een woontoren in een groene 
omgeving, de laatste landmark. 
de architectuur hiervan verwijst naar 
het landmark dat gevormd wordt door 
de watertoren.

de parkeerplaatsen worden weggewerkt 
onder een begroeid maaiveld van per-
gola’s en begroeide daken.  

Hierna worden de onderdelen die voorkomen per deel besproken. als eerste worden 
de ontwikkelingen in de Cité Industrielle weergegeven. Daarna wordt de oude IJssel 
overgestoken en vervolgens over de slingerparallel verder naar het noorden. 
De beschrijving eindigt met de landgoederen en de Paasberg.  

referentiebeelden voor de huizen die op 
de randen van het voormalige fabrieks-
terrein ontwikkeld en gebouwd worden.

een historische technische tekening  
van de voormalige directeurswoning  
Villa Zeno waar een aantal vrijstaande  
en halfvrijstaande woningen vaag naar 
zullen verwijzen. 

een sfeerimpressie van de vrijstaande 
woningen aan de oude IJssel (noordelijk 
plandeel).
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Het gebied van de Cité industrielle 
wordt afgebakend met vier zogenoemde 
“landmarks”, opvallende gebouwen 
met overeenkomsten in architectuur. 
twee bescheiden woningcomplexen 
op de hoeken van het gebied aan de 
binnenkant van het dorp. eén ervan is 
reeds gerealiseerd en valt op in het  
dorpsbeeld zonder dat het een té on-
derscheidende architectuur heeft. dit 
complex heet iJzergieter. Het tweede 
zal qua architectuur daar bij aansluiten. 
de landmarks aan de rivierkant bestaan 
uit de opvallende, en van ver zichtbare, 
watertoren. aan de andere kant komt 
de hierboven genoemde vrijstaande 
woontoren in een groene omgeving. 
de architectuur zal verwijzen naar de 
architectuur van de watertoren.
de opbouw van de Cité industrielle 
wordt fraaier door de ruimere opzet, 
woningbouw in dit gebied is in deze 
visie niet meer aanwezig behalve aan 
de genoemde randen. Het geheel krijgt 

daardoor een open structuur waarin 
de zeven rijksmonumenten prachtig tot 
hun recht komen.

de pleinen die de gebouwen verbinden 
krijgen zoveel mogelijk een open karak-
ter. Het plein tussen de afbramerij, het 
beltmangebouw, de badkuipenfabriek 
en de ssp-hal is een groen plein 
voor rust en ruimte die ook voor evene-
menten gebruikt kan worden, een soort 
overloopruimte voor de evenementen 
die in de ssp-hal worden georganiseerd. 
Het plein tussen de afbramerij, het 
loongebouw, het ketelhuis en het  
portiersgebouw is een besloten ruimte 
waarop de omliggende gebouwen  
zijn gericht en hun entree krijgen.  
de afbramerij en het loongebouw  
krijgen (opnieuw) een verbindend ele-
ment dat mede dienst doet als entree 
van de ssp-hal. 

de ruimte ten zuiden van het portiers-
gebouw krijgt de functie van een water-
speelplaats die aansluit op het terras van 
Het schaftlokaal. Het meest westelijke 
plein krijgt een parkeerfunctie.

Het totaalbeeld sluit aan bij de duitse 
aanpak van herbestemming en herge-
bruik van industrieel erfgoed.  
Het Cité industrielle zal zich dan ook 
aansluiten bij de european route of 
industrial Heritage (eriH). in de 32 
aangesloten landen zijn er 850 locaties 
opgenomen, waarvan er 77 tot ‘anker-
punt’ zijn benoemd: een bijzondere 
aanbeveling.  
de Cité industrielle heeft gegronde  
verwachtingen dat zij ook benoemd 
wordt tot ankerpunt. een onderschrijving 
van de succesvolle start van de  
herbestemming van de voormalige  
fabrieksgebouwen. 

referentiebeelden voor de waterspeel-
plaats naast het Portiersgebouw. De 
waterspeelplaats wordt een aantrekkelijke 
ontmoetingsplek voor jong en voor oud. 

Links: een referentiebeeld van hoe pleinen 
in de ruimere opzet als verbinding kunnen 
gaan werken. 

onder en boven: Het huidige plein voor 
het Portiersgebouw wordt nu al regelmatig 
ingezet voor kleinschalige evenementen. 
Deze functie zal het plein tussen de afbra-
merij, het beltmancomplex, de badkuipen-
fabriek en de ssP-hal overnemen.

De IJzergieter is één van de vier ‘land-
marks’. Het in 2011 opgeleverde complex 
bevat 20 startersappartementen.

voormaLIge fabrIeksterreIn: 
CIté IndustrIeLLe
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Het voormalige Loonbureau huisvest 
regionale zender optimaal FM en een 
publieksfunctie.

Het Ketelhuis, gelegen aan de rand van  
de oude IJssel, krijgt de functie van hotel. 
De karakteristieke west- en oostgevel 
(onder) blijven behouden. benodigde 
capaciteit betekent echter uitbreiding  
naar een groter gebouw.

LoonbUreaU

een perfecte aansluiting bij het media-
lab in de afbramerij vormt de vestiging 
van radiozender Optimaal FM op het 
terrein. de regionale zender krijgt 
haar onderkomen in het loonbureau. 
de overige ruimte van het gebouw 
is bedoeld voor een publieksfunctie, 
waarschijnlijk horeca. deze zal  
onderscheidend moeten zijn van het 
schaftlokaal, de horecafunctie van de 
dru Cultuurfabriek. 

KeteLHUIs

vanwege het geven van masterclasses 
en andere educatieve activiteiten, maar 
ook voor de recreatieve en culturele 
functies op het terrein, is de mogelijk-
heid tot dichtbij overnachten cruciaal. 
Het ketelhuis krijgt daarom de functie 
van hotel. Het is duidelijk, dat de beno-
digde capaciteit tot een groter gebouw 
zal leiden dan de bestaande omvang 
van het ketelhuis. dit ook omdat er in de 
wijde omgeving weinig overnachtings-
mogelijkheden zijn.
een hotel met een ruim overnachtings-
aanbod is een aanjager voor de verdere 
ontwikkeling van toerisme en recreatie  
langs de Oude iJssel. 

aFbraMerIJ

in de afbramerij vindt ruim 2400 m² 
fabriek een herbestemming, passend bij 
de initiatieven die in de achterhoek ont-
staan om samen te werken, inzichten te 
delen en voor een gezamenlijke aanpak 
te kiezen om daarmee gemeenschap-
pelijke doelen te bereiken. Het is het 
resultaat dat telt.
 
samen met partners uit het onderwijs 
zoals de bedrijfstakschool anton tijdink, 
het rOC Graafschap College, iselinge 
Hogeschool, uit de ondernemingen 
zoals het achterhoeks Centrum voor 
technologie en industrie belang Oude 
iJssel, en uit de kunst- en cultuursector 
zoals kunstenaarsCollectief breekijzer, 
het nederlands iJzermuseum en de 
oudheidkundige vereniging en parti-
culiere ambachtsmensen, worden in 
de afbramerij concrete plannen uitge-
werkt. die plannen moeten meer doelen 
dienen en het antwoord geven op actu-
ele maatschappelijke uitdagingen waar 
wij voor staan:
•  Hoe houden wij het platteland vitaal?
•  Hoe blijven wij als regio aantrekkelijk, 

rekening houdend met economische 
en demografische ontwikkelingen?

•  Hoe zorgen wij voor de verbetering 
van de instroom in techniek?

•  Hoe sluiten we aan bij de denkwereld 
van kinderen en jongeren?

•  Hoe profileren wij het Gelders indus-
trieel erfgoed, hoe kan het verbonden 
worden met elkaar en hoe wordt het 
geheel toegankelijker en interessanter 
voor een breed publiek?

•  Hoe en waarvoor kunnen bedrijven de 
krachten bundelen? 

in de afbramerij wordt het podium 
ontwikkeld voor deze gezamenlijke 
afstemming. Het wordt een centrum 
waar –in de symboliek van het gebouw– 
de vonken van af spatten. Het is een plek 
waar cultureel erfgoed, kunst, onderwijs 
en bedrijfsleven elkaar vinden, een plek 
die offline met online verbindt. kennis 
delen en etaleren, klassieke patronen 
doorbreken, met als doel een nieuw 
inzicht, een verrassende invalshoek, een 
andere aanpak. niet meer alleen een 
tentoonstellingsruimte, niet meer alleen 
een instructielokaal, niet meer alleen 
een werkplaats voor kunstenaars, niet 
alleen een smederij, niet alleen een me-
dialab, niet alleen een bedrijvenloket, 
niet alleen workshops. 

Maar laat het vooral een ruimte zijn 
waar veel mogelijk is rond het gemeen-
schappelijke belang van partners en 
burgers. laat daar langs verschillende 

wegen de interesse van jongeren in 
techniek oplaaien. Zeker in deze streek 
met high-techbedrijven waarvoor het 
belangrijk is om technisch personeel  
te blijven werven en vast te houden.  
Het prikkelen van de interesse voor 
hoogwaardig vakmanschap, ambacht en 
–innovatieve– techniek gebeurt niet al-
leen door het fysiek zichtbaar (smederij 
en de historische collectie) en interactief 
te maken, maar ook de virtuele wereld 
vervult een belangrijke rol; games, films 
en video, sociale netwerken, blogs en 
andere nieuwe mediatechnieken bieden 
tal van aanknopingspunten. 

daarnaast is het goed om de achter-
hoek landelijk op de kaart te zetten 
als gebied voor technisch personeel. 
samen sterk, gezamenlijke pr. de afbra-
merij biedt ook voor het bouwen aan dat 
imago een platform; fysiek in de vorm 
van ontmoetingsruimtes, virtueel door 
een medialab en andere voorzieningen.   

de afbramerij is een plek voor kruisbe-
stuiving en sparren, maar ook een plek 
die technologie met creativiteit verbindt. 
de faciliteiten vormen een mooie com-
binatie met andere activiteiten op het 
dru industriepark. denk bijvoorbeeld 
aan de studenten en ondernemers in 

themabijeenkomsten over tuin- en land-
schapsarchitectuur of slow Food die in 
de afbramerij kunnen congresseren en 
op internationaal niveau kennis kunnen 
delen. samen met aanvullende  horeca-
faciliteiten op het dru industriepark is 
niet alleen regionaal, maar ook (inter)-
nationaal succes te boeken. 

De afbramerij is de plek waar achterhoeks 
vakmanschap, ambacht en – innovatieve –   
techniek samen komen. Hier moet de 
interesse van jongeren geprikkeld worden. 
games, films en nieuwe mediatechnieken 
doen dit op een interactieve manier. 

een referentiebeeld voor het verbindend 
element tussen de afbramerij en het 
Loongebouw. 
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baDKUIPenFabrIeK

De badkuipenfabriek wordt ontwikkeld 
door boei tot werk-woon-lofts. gezien de 
landelijke en achterhoekse demo- 
grafische ontwikkelingen ligt het accent 
hierbij meer op werken dan op wonen. 
boei richt zich op startende ondernemers, 
ambachtsmensen en ‘doeners’ op een 
schaal die bij deze regio past. Dit bete-
kent opnieuw een stimulans voor nieuwe 
economie. Werk-woon-lofts voorzien in de 
behoefte van zelfstandige professionals uit 
diverse werkvelden.

samenvattend

Creativiteit leidt tot kunst en cultuur, 
creativiteit leidt tot innovatie, innovatie 
leidt tot vernieuwing in de economie.  
Door het bijeenbrengen van de aspecten 
creativiteit, mensen die voorop lopen in 
vernieuwing, de maakindustrie en het 
vermogen om denkbeelden om te zetten 
in werkelijkheid, wil de gemeente oude 
IJsselstreek dit gebied ontwikkelen tot een 
centrale innovatietank in de achterhoek.  

ssP-HaL

in de achterhoek is door het afbreken 
van de veemarkthal in doetinchem 
geen evenementenhal meer beschik-
baar. in deze leemte wordt voorzien 
door de ssp-hal om te vormen tot een 
evenementenhal met mogelijkheden 
voor innovatieve beurzen en exposities, 
culturele manifestaties en vrijetijdseve-
nementen. de vuurdoop is in juni 2011 
als hier het vnG congres plaatsvindt 
met enkele duizenden deelnemers. 

echter, een cruciale factor in het 
succesvol voltooien van de herbe-
stemming is het parkeren. Het herbe-
stemmen van de ssp-hal naar evene-
mentenhal leidt tot een volumineuze 
parkeervraag die niet binnen het 
gebied of het dorp kan worden opge-
lost. een geschikte plek zal gezocht 
moeten worden aan de andere kant 
van de Oude iJssel, waar ruimte is om 
een parkeerplaats van deze omvang 
ook landschappelijk in te passen  
(zie: dru park, pag. 29 en volgende). 
in dat geval kunnen de bezoekers via 
de baileybrug, die er immers al ligt, 
het Cité industrielle bereiken.   

In junI 2011 vIndt hIer 
het vng Congres pLaats, 
met enkeLe duIzenden 
deeLnemers

een referentiebeeld voor de werk-woon-lofts in 
badkuipenfabriek. ruimtes in de hal kunnen  
naar eigen inzicht en smaak ingedeeld worden. 
Kantoor, atelier, werkplaats of praktijkruimte 
en wonen worden zo optimaal gecombineerd. 
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aan de overzijde van de oude IJssel strekt 
een landschap van IJsselweiden zich uit, 
doorsneden door een paar watergangen. 
op luchtfoto’s is de oude loop van de 
stoerstrang nog te zien. In het gebied 
staan twee boerderijen. Vrijwel alle  
grond wordt gebruikt voor akkerbouw. 
eén van de boeren heeft een stuk hoger 
gelegen terrein, aan de oostzijde van 
het gebied naast de n317, beschikbaar 
gesteld voor evenementen. sinds 2009 
vindt hier het Huntenpop muziekfestival 
plaats. Voor bezoekers van het festival 
(18.000 in 2010) wordt daar ieder jaar 
een kleine, eenvoudige kampeervoor-
ziening ingericht.

aan de zuidzijde wordt de begrenzing 
gevormd door een klein wijkje langs de 
provinciale weg, noordelijk eindigend met 
een iets hoger in het landschap gelegen 
plek waar vroeger kasteel Ulft stond. 
naast de oude IJssel staat een niet meer in 
gebruik zijnde brandweerkazerne.  Langs 
de oude IJssel loopt hier een fietspad 
dat onderdeel uitmaakt van de fietsroute 
Doesburg – anholt/bocholt (D).  

PLannenLegenDa 

16  brandweerkazerne

17  Contouren Kasteel Ulft

18  agrarisch bedrijf

19  aanlegsteiger

20  Zoekgebied tennet

 

Kansen

• oude waterloop verloren a-strang

• natuurlijke waterspeelplaats 

• Landschapspark

• Kampeerplek

• ‘broedplek’

• beeldentuin

• Parkeerplaats

• bushalte, Halte bijz. oV

• bijzonder gebouw

• agrarisch grondgebruik, waterberging

• ecologische stapsteen

• Permacultuur, experimenteel

• energielandschap

DrU ParK

16

17

18

18

19

19

20

20

CIté InDUstrIeLLe

ULFt

Het voormalige dru-terrein is verbonden 
met een uitgestrekt weidelandschap aan 
de overzijde van de Oude iJssel. Hiervoor 
is in 2010 een authentieke baileybrug 
over de Oude iJssel geplaatst. deze nieu-
we brug ligt 600 meter stroomafwaarts 
van de voormalige oude brug bij de sluis 
in ulft die in 1945 werd opgeblazen. 
de nieuwe brug vormt een logische 
fysieke verbinding tussen de beide delen 
van het dru industriepark. in alle plan-
nen op en rondom het oude fabrieks-
terrein en de plannen en ideeën voor 
het uitgestrekte weidelandschap lopen 
echter talloze verbindingen en schakels. 

de kansen voor het dru park laten de 
meest ingrijpende veranderingen zien in 
het gebied. uitgangspunt is het bestaan-
de landschapsbeeld te laten prevaleren. 

de huidige natuur- en landschapswaarden 
zijn leidend voor de inrichting. 

Om het dru park een meer structureel 
karakter te geven, lijkt het uitplaatsen 
van één van beide agrarische bedrijven 
wenselijk. daarnaast kan het verbreden 
van het blijvende bedrijf leiden tot een 
boerderij met bijzondere functies als 
bijvoorbeeld een evenementenlocatie.
de voorkeur gaat er naar uit om de vrijko-
mende grond als nieuw landschap in te 
richten, aan de hand van diverse biotopen 
die een voorbeeld zijn voor hoe ecologie 
met het ontwerp verweven en beheerd 
kan worden. de eenheid die vervolgens 
ontstaat is een inspirerende vertaling van 
vernieuwende ideeën over tuin- en land-
schapsinrichting, van innovatieve, groene 
architectuur en van organische interactie 
tussen landschap en gebouwen.

 
dit landschap met een spraakmakend 
kenniscentrum, zeker de afbramerij maar 
wellicht ook in dit gebied, kan zo uitgroeien 
tot een broedplaats voor bewoners, 
professionals (studenten, onderzoekers en 
wetenschappers) en geïnteresseerde be-
zoekers, die kennis maken met ervaringen, 
ontwikkelingen en vernieuwingen op het 
gebied van groene en duurzame toepas-
singen, in de ruimste zin van het woord.   

de brug over naar het dru park

omdat huidige natuur- en landschapswaarden 
leidend zijn bij inrichting van het gebied zal 
het huidige landschapsbeeld blijven bestaan. 
nieuwe natuurlijke, duurzame elementen kun-
nen echter toegevoegd worden. een voorbeeld 
hiervan is het kunstwerk van Marius boender 
(rechts) in West-brabant waar schapen grazen 
en wandelaars het kunstwerk beklimmen om 
vogels te bestuderen. 

evenementen zoals Huntenpop hebben 
ruime mogelijkheden in het DrU Park.  
De faciliteiten op het Cité Industrielle  
maken het tot een extra aantrekkelijke  
evenementenlocatie. 
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  De voormalige brandweerkazerne kan 
een nieuwe functie krijgen, passend bij 
de ontwikkelingen in het gebied. een 
eenvoudige verblijfsfunctie voor studen-
ten die wat langer in het gebied blijven is 
een goed voorbeeld. 

  De contouren van het verdwenen kasteel 
Ulft kunnen zichtbaar worden gemaakt 
in het landschap.

  Het aansluitende gebied is een mooie mo-
gelijke locatie voor een parkeerplaats, inge-
bed in het landschap, die parkeren voor een 
opeenstapeling van activiteiten of grotere 
evenementen mogelijk maakt. Door deze 
op deze plaats te situeren is er sprake van 
een korte loopafstand naar de gebouwen in 
de Cité Industrielle, een mooie landschap-
pelijke inpassing en wordt verkeersdrukte 
in de plaats Ulft voorkomen.

  Het lijkt wenselijk om één van beide 
agrarische bedrijven uit te plaatsen.   
De functie van weidegebied zou uitge-
breid moeten worden met mogelijkheden 
voor evenementen. tot nu toe alleen het 
muziekfestival Huntenpop, maar er zul-
len ook andere bijzondere evenementen 
komen op gebied van kunst en cultuur, 
slow Food, een tuinenfestival en andere 

tuingerelateerde activiteiten. 
  De oude waterloop van de stoerstrang 
kan weer zichtbaar gemaakt worden in 
het landschap door de ontsluitingsweg 
voor het parkeren de loop te laten volgen 
en door het afvoerwater van de weg in 
de loop te laten vloeien. Deze weg kan 
aansluiten op de rotonde voor de afslag 
silvolde van de slingerparallel. 

  een natuurlijke speelplaats kan de kinder-
activiteiten die hier plaatsvinden verbin-
den met die van de waterspeelplaats aan 
de overzijde van de oude IJssel. Daar 
wordt op ongeveer dezelfde hoogte een 
stadswaterspeelplaats aangelegd.

  er komen twee aanlegsteigers aan 
weerszijden van de baileybrug, zodat 
varende passanten het gebied kunnen 
bezoeken.

  een landschapspark binnen dit DrU 
Park is de ultieme vertaling van de 
missie en visie van Piet oudolf en nico 
Wissing en zou als zodanig deel kunnen 
gaan uitmaken  van een internationaal 
trefpunt voor vernieuwing in tuin en 
landschap. De inrichting en vormgeving 
zouden deel moeten uitmaken van het 
omliggende landschap en deze moeten 

versterken. De aanleg en het gebruik 
van het DrU Park als landschapspark 
tonen de visie voor de ‘nieuwe wereld’ 
waarin groen leidend en verbindend is.

  een eenvoudige kampeerplek die is inge-
past aan de omgeving. tijdens evenemen-
ten zou hier kunnen worden overnacht.

  een broedplek is een fysieke locatie, 
gebouwd met organische materialen 
uit de omgeving. sober en elementair, 
passend in de sfeer van de achterhoek, 
zou de broedplek op moeten gaan in het 
landschap. Het kan als een afgeschermde 
en inspirerende, multifunctionele plaats 
gelegenheid bieden tot zowel individuele 
beleving als ook tot het houden van 
groepsbijeenkomsten zoals vergade-
ringen en masterclasses.

  In de visie van de landschapsinrichting 
kan een beeldentuin de functie van ver-
bindende ader van Ulft richting silvolde 
vervullen. een functie die versterkt wordt 
door de loop van de oude stoerstrang 
te volgen. De slingerende tentoonstel-
ling van werken van lokale en regionale 
kunstenaars kan verfraaid en versterkt 
worden door de inbedding in speciale 
bloemen- en plantenperken.

  een aanvullende parkeerplek kan bij 
de rotonde aangelegd worden rondom 
de huidige noordelijke boerderij. Deze 
parkeerplek kan een beperkt aantal  
keren per jaar gebruikt worden. Daar-
door kan deze op een natuurlijke manier 
worden aangelegd; door de grond zo-
danig te verstevigen dat erop geparkeerd 
kan worden, maar dat het grondgebruik 
wel agrarisch blijft.

  bij de rotonde is een extra bushalte voor 
de snelle busverbinding Doetinchem - 
bocholt (D.) gewenst.

  een verrassend element in het landschap 
kan een levend, groeiend bijzonder ge-
bouw zijn dat opvalt én uitstraling heeft. 
een ‘multi issue space’ die bijvoorbeeld 
een tentoonstellingruimte, een podium 
en werkruimte voor kunstenaars bevat. 
bijzonder idee is bijvoorbeeld om depot-
stukken van musea ‘van hun donkere 
ruimte’ in het licht te brengen door ze 
te exposeren in een dergelijk gebouw. 
Het gebouw kan het groeimodel van de 
maakindustrie in de regio belichamen. 

Vraag en aanbod bepalen de ontwikke-
ling, een gezamenlijk project maakt de 
uitvoering mogelijk van het grondmodel 
dat later naar wens en behoefte zou  
kunnen worden vergroot en uitgebouwd.

  een agrarisch deel dat tevens dienst 
doet als waterberging bij hoog water 
kan aansluiten op de beeldentuin.

  aan de noordoostzijde hiervan zou het 
Waterschap rijn en IJssel een stapsteen 
kunnen ontwikkelen, een natuurlijk en 
nat gebied waar water en groen een  
rustpunt creëren in de ecologische ver-
bindingszone. 
 

Vele van de bovengenoemde opdrachten 
en kansen zullen van initiatieven uit de 
markt moeten komen.  

opdraChten en mogeLIjke kansen dIe In het 
dru park IngevuLd zouden kunnen worden:

De achterhoekse Jolanda assinck is een 
goed voorbeeld van andere kleinschalige 
landbouwproductie. Zij heeft een kruiden-
tuin en teelt eetbare bloemen. 

Het gaat om een onderzoeksterrein voor 
andere toepassingen van landbouwgewas-
sen, zoals het onderling combineren bij 
de aanplant van de gewassen, zodanig dat 
reductie van gebruik van bestrijdingsmid-
delen ontstaat. een ander voorbeeld is het 
verwerken van landbouwproducten als 
grondstof voor andere eindproducten  
dan voedingsmiddelen en veevoer. 
Ook in de technische industrie kan hiervan 
gebruik gemaakt worden, dit vormt dan 

een onderdeel van de biobased economy. 
daarnaast wordt in dat gebied gedacht aan 
de mogelijkheid van het ontwikkelen van 
een energielandschap dat door zijn  fraaie 
vormgeving opgaat in de omgeving. 
Hier worden verschillende methoden van 
solar- en windenergie toegepast. Omdat 
dit gebied niet in deze visie is opgenomen, 
worden deze ideeën hier niet verder 
besproken. 

aanpaLende ontwIkkeLIng

wIj weten nog hoe we 
kLeInsChaLIg authentIeke 
gewassen kunnen verbouwen
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Dit gebied noemen we ook wel het Mozaïek Landschap vanwege de verkavelde per-
celen die de indeling en mogelijkheden bepalen en de vele watergangen die dit ver-
kavelde beeld versterken. Verspreid liggen boerderijen die hun eigen of soms gepachte 
agrarische gronden in beheer hebben. Verkoop van grond aan particulieren heeft 
het vertrouwde beeld van het gebied veranderd. Her en der zijn kavels in gebruik voor 
hobbydieren. Deze opmerkelijke vorm van verstedelijking van het landschap is waar-
neembaar links en rechts van het fietspad naar het Melkvonder in Ulft. Het roodbont 
IJsselrund heeft hier en daar plaats gemaakt voor pony’s en andere kleine hobbydieren. 
gebruik van deze kavels en van de agrarische gronden leveren de enige activiteiten op. 
Dit gebied is niet ontsloten en slechts toegankelijk voor bewoners en gebruikers.  
alleen een fietspad, waar vooral scholieren gebruik van maken, loopt in zuidwestelijke  
richting naar Ulft.

In het noorden van het gebied gaat de uitloper van de rivierduinen, met het dorp 
silvolde,  over in de IJsselweide die afloopt naar de rivier. De grens met deelgebied 
Paasberg (zie verderop beschreven) wordt gevormd door de dorpsrand van silvolde 
en is zichtbaar als harde wand van onder meer hagen en schuttingen aan het einde 
van de achtertuinen. naar de oude IJssel toe is een weids uitzicht over het lager gele-
gen rivierenlandschap. Van nature kent dit landschap weinig bebouwing en opgaande 
beplanting. er zijn enkele rechte wegen die toegang geven tot de kavels. Het gebied 
kent veel kleine watergangen die in de oude IJssel uitmonden, ook hier vormt één van 
de watergangen de afscheiding van de bebouwing van silvolde. De boerderijen liggen 
vooral langs de slingerparallel. Prominent aanwezig is de hoogspanningsleiding met 
twee transformator-stations.  

de weg over 
 naar de IjsseLweIden

DrU ParK

IJsseLWeIDen
sILVoLDe

schetsen van hoe innovatieve, landschaps-
eigen woningen op een duurzame manier 
kunnen opgaan in het landschap.

Vanaf de rand van silvolde heeft men  
een mooie doorkijk in het groene gebied. 
De huidige (en toekomstige) hoogspan-
ningsmasten van tennet doorbreken  
het blikveld. 

slow Food staat voor het terugbrengen 
van eerlijke, authentieke producten op de 
eettafel. slow Food markten en het inbed-
den van kleinschalige foodketens zoals 
bijvoorbeeld voor de Kemper Landhoen 
zijn ontwikkelingen die elkaar versterken. 

aanpassingen zijn er daarnaast vooral 
aan de oevers van de rivier, waar het  
Waterschap rijn en iJssel projecten 
uitvoert uit het rapport van de herinrich-
ting van de Oude iJssel.

Het verkavelde landschap laat hier 
weinig ruimte voor grote veranderingen. 
primair doel is om de oude waarden van 
het gebied op een nieuwe manier vorm te 
geven. dat kan op meerdere manieren:
•  door voor dit gebied een innovatief 

landschapseigen en creatief woning-
bouwplan te ontwikkelen dat zowel  
de huidige als de toekomstige gebrui-
kers van de grond laat kennismaken 
met nieuwe, duurzame ideeën en 
technieken. deze plannen moeten 
afgezet worden tegen de dan geldende 
woonvisie; 

•  door bewoners en gebruikers te 
inspireren om te komen tot duurzame 
aanpassing in het landschap die meer 
eenheid en verfraaiing met zich mee-
brengt;

•  door alternatieve mogelijkheden aan 
te dragen die kunnen bijdragen tot 
versterking van de bedrijfsvoering van 
de agrarische bedrijven;

•  door in de toekomst vrijkomende 
boerderijen en grond een nieuwe  
 
 

bestemming te geven die past in de  
visie van duurzaam, agrarisch gebruik. 
Hierbij sluit de missie van de steeds 
belangrijker wordende slow Food-   
beweging heel goed aan. 

daarnaast is er aandacht voor het ver-
fraaien van de dorpsrand van silvolde. 
Op dit moment kijkt men van de slinger-
parallel naar achterkanten van woningen 
met ieder een eigen invulling van de tuin. 
door dit landschappelijk in te kleden 
wordt het gezicht op het dorp mooier. 
Ook worden op bescheiden schaal fiets- 
en wandelpaden aangelegd waardoor 
het gebied meer wordt ontsloten voor de 
inwoners van silvolde en bezoekers. Het 
toeristische fietspad doesburg - bocholt 
(d.) loopt door het gebied en geeft de 
mogelijkheid voor toeristisch bezoek. 
Op deze wijze geeft de gemeente invul-
ling aan een aantal wensen die door het 
silvolds belang zijn opgenomen in hun  
rapport ‘dorpsplan silvolde onder de loep’.

Ook voor dit gebied geeft de visie weer 
hoe, uitgaande van de huidige natuur-
waarden, in de toekomst gericht wordt 
ingezet op verbetering van de kwaliteit 
van het landschap en ontplooiing van 
nieuwe kansen.  

CIté InDUstrIeLLe

PLannen

Het huidig gebruik van dit gebied zal  
op korte termijn niet veranderen. 
pas wanneer boerderijen en gronden 
vrijkomen kunnen projecten uit de visie 
worden gerealiseerd. uitgangspunt is 
dat de agrarische functie in dit gebied 
gehandhaafd blijft.

belangrijkste verandering de komende 
jaren is het plan om de hoogspannings-
masten te verplaatsen. voor zover nu be-
kend, brengt dat een aantal ingrijpende 
veranderingen met zich mee. 
de overzichtskaart toont het zoekgebied 
van tennet.

een nieuw tracé zal mogelijk inhouden 
dat een aantal nu bestaande hoogspan-
ningsmasten komt te vervallen. deze 
masten, met zeer zware betonnen ver-
ankering, staan in het landschap in twee 
uitvoeringen; naast de grote masten 
staat er ook een aantal kleinere masten.
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Landgoederen   
 wIsCh en sChuILenburg

HUIDIge sItUatIe gebIeD 

Dit deel wordt ook wel gekenschetst als 
“het trage landschap”. een benaming 
die duidelijk maakt dat veranderingen 
over een grote periode plaats hebben 
gevonden. De twee landgoederen, 
Wisch, met een nog bewoond kasteel, 
en schuilenburg, waarvan het kasteel  
alleen nog een ruïne is overgebleven, 
zijn in handen van één eigenaar.  
Hier wordt landbouw bedreven en het 
landschap is beschermd. Het is een 
afgesloten gebied. 

De IJsselweiden binnen de landgoede-
ren kennen een agrarisch gebruik. Door 
de verdergaande ontwatering vindt nu 
naast veeteelt ook akkerbouw plaats.  
er bevindt zich één groot boerenbedrijf 
dat onderdeel uitmaakt van het land-
goed Wisch. Dit landgoed zou geen 
landgoed zijn zonder bos. De meeste 
houtopstanden zijn aangeplant voor  
de houtopbrengst.  

PLannen

landschappelijk gezien vormen de 
landgoederen al een aantrekkelijk 
gebied. Het landschap hier vraagt 
om weinig verandering en zeker niet 
in een hoog tempo. Gemeente Oude 
iJsselstreek staat dan ook geen grote 
ingrepen voor. Wel zoeken we naar 
accenten, met name aan de randen, die 
de functies van dit gebied versterken. 
door deze strategie wordt de ‘groene’ 
functie van het geheel versterkt en 
krijgt een eigen steviger inbreng in het 
grotere geheel. 

in het kader van deze visie kan gesteld 
worden dat het behoud van de huidige 
natuur- en landschapswaarden binnen 
de landgoederen voldoende gezekerd is. 

beide landgoederen hebben de natuur-
schoonWet-status en moeten aan de daar-
voor geldende voorwaarden voldoen. 
aan de Oude iJssel realiseert het Water-
schap rijn en iJssel projecten van de eco-
logische verbindingszone. Hiervoor is 
met alle belanghebbende partijen, ook 
de grootgrondbezitters, een convenant 
afgesloten. voor het landgoed betekent 
dat concreet het, in overleg met de naast-
liggende eigenaren, meer natuurlijk 
inrichten van de rivieroever en eventueel 
aanpassen van oevers van instromende 
watergangen. Het Waterschap rijn en  
iJssel overlegt met de landgoedeigenaar 
in hoeverre dit landschappelijk kan wor-
den aangesloten.  De twee voormalige landgoederen zijn  

in handen van één eigenaar. Kasteel Wisch 
wordt door hen bewoond. Van kasteel 
schuilenburg rest slechts nog een ruïne. 

Paasberg-
gebIeD

LanDgoeDeren

IJsseLWeIDen

terborg

de serene rust 
dIe zo bIjzonder 
Is voor dIt gebIed

een doorkijkje naar de weilanden van het 
landgoed Wisch vanaf de Paasberglaan. 

nieuwbouw van melkveestal  
binnen landgoed Wisch.
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paasberggebIed
HUIDIge sItUatIe gebIeD 

De Paasberg en het daar tegenaan 
liggende gedeelte van de Paasberg-
laan horen bij het landgoed. over het 
beheer zijn afspraken gemaakt en de 
Paasberg is opengesteld voor publiek. 
Het heeft een grote aantrekkings-
kracht op de bewoners van terborg 
en silvolde. bovenop de Paasberg zijn 
begin 20e eeuw drie villa’s gebouwd, 
op de hoek met de Laan van Wisch (de 
toegangsweg naar kasteel Wisch) staat 
de boswachterwoning van het kasteel; 
de boerderij bevindt zich op het land-
goed zelf. naast de boswachterwoning 
is een garagebedrijf gevestigd.
Het gebied tussen de Paasberg en de 
oude rijksweg is in de loop der tijden 
ontwikkeld tot een woon-, sport- en 
recreatiegebied. Door de bouw van 
de woningen is de achterzijde van de 
lintbebouwing niet meer herkenbaar. 

De aanwezigheid van sportvoorzie-
ningen, een middelbare school en het 
zorgcomplex De schuylenburgh zorgt 
voor een grote verkeers- aantrekkende 
werking. Met name het parkeren vraagt 
veel ruimte.
De Paasberglaan zelf, een zandweg, 
vormt een prachtige verbinding tussen 
terborg en silvolde. Vanaf het rivier-
duin kijkt men prachtig uit over de 
landgoederen en het IJsseldal. 

PLannen

De Paasberg en omgeving staan behoorlijk 
onder druk. Het rivierduin is vrij toegankelijk 
op wegen en paden. Het natuurlijk hoogte-
verschil oefent een aantrekkingskracht uit op 
kinderen waardoor het gebied aan slijtage 
onderhevig is. 
Het beheer richt zich erop dat de activitei-
ten zich gaan beperken tot de vrij toegan-
kelijke paden. Dit kan in combinatie met 
het meer licht brengen in het bos, zodat 
ook de struik- en kruidlaag zich plaatselijk 

weer kan ontwikkelen.
overige delen van het bosgebied bestaan 
voor een deel uit verlopen sparrenop-
standen, die  vooral bedoeld waren om de 
sportvelden en het zwembad aan het zicht 
te onttrekken. Inmiddels zijn de bomen 
hoog en groeit er niets meer onder, waar-
door er juist een onaantrekkelijk beeld  
ontstaat. bovendien heeft het een erg 
lage natuurwaarde. 
er zal voor de bospercelen in het hele 
gebied een revitaliseringsplan opgesteld 
worden, waarbij vervanging van de spar-
ren vooropstaat. Hierbij wordt meteen 
gekeken naar het beter inpassen van 
de diverse functies en het aan het zicht 
ontrekken van met name de sporthal. 

Door aanpassing van de ligging van  
de zonneweide bij het zwembad en  
de tuin rondom de beheerderwoning van 
de sporthal wordt een landschappelijk 
mooier beeld verkregen. Voor de honden-
club zal een nieuw onderkomen buiten 

het gebied moeten worden gezocht.
bij het inrichten van (deels) gevelde 
bospercelen wordt zorgvuldig herplant: 
gebruik maken van streekeigen soorten  
en waar mogelijk een boszoom aanbren-
gen. Dit vergroot de natuurwaarde van  
de bossen in hoge mate en maakt ze  
duurzamer. Voor de verschillende sport-
functies op de Paasberg loopt onderzoek 
naar toekomstige ontwikkelingen.

een bijzondere uitdaging vormt aanpas-
sing van de oever bij het industriegebied 
nabij de brug in de ettenseweg. Deze 
wordt uitgewerkt binnen de gebiedsvisie 
voor het aangrenzende industriegebied 
akkermansweide.  

het gebIed tussen de paasberg en 
de oude rIjksweg Is In de Loop der 
tIjden ontwIkkeLd tot een woon-, 
sport- en reCreatIegebIed

aan de voet van de Paasberg staat het 
kunstwerk elsa van Maïté Duval.

PaasberggebIeD

LanDgoeDeren

een karakteristiek beeld van de Paas-
berglaan. De laan vormt een prachtige 
verbinding tussen terbog en silvolde. 
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aanvuLLende thema’s   
In het gebIed

VrIJetIJDseConoMIe

In de regionaal economische structuur-
visie II voor de achterhoek (res II)   
is de sector toerisme & recreatie 
benoemd tot speerpunt. De regio wordt 
hierin gezien als een kleurenpalet 
waarin elke kleur staat voor een ander 
toeristisch thema in de achterhoek.  
De inzet is erop gericht om de toerist 
een compleet en onderscheidend aan-
bod te bieden. Voorbeelden van toeris-
tische plaatsen in het palet zijn onder 
andere Doesburg Hanzestad, groenlo 
Vestingstad, bredevoort boekenstad 
en ook de ijzerhistorie rondom de 
DrU in Ulft.
Door de realisatie van de visie wordt 
hiermee niet alleen het toeristisch 
aanbod binnen gemeente oude IJssel-
streek versterkt, maar zeker ook het 
op authenticiteit en beleving gerichte 
totaalaanbod in de regio achterhoek 
en de grensstreek. 

KnooPPUnt Voor toerIstIsCHe 
aCtIVIteIten
Ondertussen is er al een toeristische 
Overstap plaats (tOp) gerealiseerd bij 
het portiersgebouw. er is een vier ver-
halenbankjes-fietsroute uitgezet waar 
deze dru tOp ook wordt aangedaan.  
in de verhalen wordt de geschiedenis 
van de streek verteld.
behalve een fraaie omgeving waar bij-
zondere fiets- en wandelmogelijkheden 
zijn, zal het dru industriepark grote 
bekendheid genieten door de volgende 
ontwikkelingen:

•  Het dru industriepark verenigt 
het industriële erfgoed in de Cité 
industrielle met het aanliggende 
landschap en de rivier tot een unieke 
belevingswereld in nederland. Het 
vormt zo een nieuwe parel aan het 
snoer van toeristische trekpleisters 
langs de Oude iJssel.

•  de Cité industrielle heeft de status 
aangevraagd van ‘ankerpunt’ bij de  
european route of industrial Heritage 
(eriH). van de 850 locaties bij deze 
organisatie hebben er slechts 77 de 
status van ankerpunt. een internationaal 
belangrijke kwalificatie.

•  verder spelen het fietspad doesburg-
bocholt (d) en het rivierenconcept 
een rol van betekenis.

•  als onderdeel van het convenant 
‘uitvoering ecologische verbindings-
zone Oude iJssel’ wordt gewerkt aan 
de realisatie van de doorgaande fiets-
verbinding doesburg-bocholt. Het  
tracé van doesburg tot aan doetin-
chem is gereed. Het tracé van bocholt 
tot aan voorst is ook gereed. Het ont-
brekende tracé tussen doetinchem  

en voorst is in voorbereiding en loopt 
door het dru industriepark, zoveel 
mogelijk langs de Oude iJssel. dit staat 
in het teken van het rivierenconcept.  

Het DrU Industriepark en haar omgeving 
biedt bijzondere fietsmogelijkheden. 
Deze mogelijkheden worden verder uitgebreid 
met de komst van het fietspad Doesburg-
bocholt (D) en het rivierenconcept. 

Veel thema’s spelen een rol in het gebied 
van het DrU Industriepark. een groot 
aantal thema’s is al onderling verbonden 
en verankerd in de plannen zoals ze in 
voorgaande pagina’s zijn beschreven 
(denk aan: economie, industrieel erfgoed, 
onderwijs, kunst en cultuur, duurzaamheid, 
innovatie & hoogwaardig vakmanschap). 
twee aanvullende belangrijke thema’s voor 
het gebied zijn water en vrijetijdseconomie. 
Deze thema’s worden hier besproken.

Water

Hoofdader van dit rivierlandschap is de 
oude IJssel, overblijfsel uit de tijd dat hier 
de rijn nog de dienst uitmaakte. omdat de 
inzet van paard en wagen door de groei-
ende industriële activiteiten in Ulft geen 
goede optie meer was, werd het noodzake-
lijk om de rivier te kanaliseren. Zo waren 
de ijzerindustrie en houthandel goed en 
constant bereikbaar voor vrachtschepen 
die de zware grondstoffen aanvoerden en 
eindproducten konden afvoeren. omdat 
de rivier na Ulft behalve voor kano’s niet 

meer bevaarbaar is, is het nooit een rivier 
geworden met een recreatief karakter. ook 
omdat het industriedorp Ulft recrea-tief 
gezien niet direct aantrekkelijk is. Verder 
kwam de natuurkwaliteit door de toe-
nemende vervuiling van het water en de 
bodem steeds meer onder druk te staan. 
Met het verdwijnen van de industrie, het 
toenemen van de vrije tijd en de ontdek-
king van het belang van biodiversiteit voor 
ons voortbestaan wordt de oude IJssel 
nu met ander ogen bekeken. De rivier is 
aangewezen als ecologische verbindings-
zone. omdat ook de andere belangen zijn 
onderkend, is een ecologisch uitvoerings-
plan opgesteld waarin ook de belangen 
van waterafvoer en -berging, scheepvaart, 
recreatie en sportvisserij werden meege-
nomen. 

over het uitvoeringsplan is met alle be-
langhebbende organisaties een convenant 
afgesloten. Voor het DrU Industriepark 
betekent het concreet dat de rivieroevers 
zo natuurlijk mogelijk worden ingericht en 
beheerd (waar mogelijk rietkragen) en dat 

er enkele ecologische stapstenen, horend 
bij het gekozen ecologische model Winde, 
worden gerealiseerd. 
De inrichting richt zich met name op open 
water met natuurlijke oevers  
(riet, lisdodde) en meer ruimte voor water-
plantenbegroeiing. Daar waar zich moge-
lijkheden voordoen, wordt model Winde 
gecombineerd met model rietzanger. Dit 
model richt zich meer op een inrichting 
met (overjarig) rietmoeras.

De ecologische stapstenen worden aan de 
westzijde gerealiseerd op één uitzondering 
na: de monding van de bergerslagbeek 
bij het Melkvonder zal ook als ecologi-
sche stapsteen worden ingericht. Met het 
Waterschap rijn en IJssel is overleg over 
alles wat op en aan de oude IJssel gebeurt. 
over bijvoorbeeld aanleg van jachthavens, 
aanlegsteigers, bevaarbaarheid enzovoorts 
heeft het Waterschap de zeggenschap. 
ook in de IJsselweiden kan niet worden 
gebouwd zonder dat voldaan wordt aan de 
watertoets van het waterschap. 

hoofdader van dIt 
rIvIerLandsChap Is 
de oude IjsseL, 
overbLIjfseL uIt de tIjd 
dat hIer de rIjn nog de 
dIenst uItmaakte

een voorbeeld van een ecologische stapsteen 
van Waterschap rijn en IJssel in Wijnbergen, 
Doetinchem. stapstenen maken het verhuizen 
van diersoorten van het ene leefgebied naar 
het andere makkelijker doordat zij als rust- en 
voortplantingsplaats zijn ingericht. stapstenen 
dragen zo bij aan het realiseren van ecologi-
sche verbindingszones (eVZ). 
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in de euregio wordt een rivierenconcept 
ontwikkeld. normaliter kan alleen van 
a naar b gefietst worden (bijv. van bron 
naar monding van een rivier). in dit 
nieuwe concept kan in het rivierenland-
schap in de achterhoek en het aanlig-
gende deel van duitsland een aantal 
róndgaande fietsroutes worden aange-
boden langs een netwerk van beken en 
rivieren. de recreant of toerist beleeft 
daarbij enerzijds de interessante ver-
schillen in aard tussen de beide landen, 
anderzijds ervaren zij ons grensgebied 
als grenzenloze rivierenregio. 

dit grensoverschrijdende project heeft 
daarom als insteek om meerdaagse 
fietsarrangementen aan te bieden langs 
de berkel, de Oude iJssel, de bocholter 
aa, de aastrang en de Groenlose slinge 
en boven-slinge. 

door de fietsverbinding te leggen langs 
de waterlopen met de aanwezigheid van 
bezienswaardigheden op gezette afstan-
den, ontstaat er een toeristisch parel-
snoer. daarbinnen is de Cité industrielle 
een van de mooie parels langs het snoer 
van doesburg naar bocholt (d.). 

oVer Het Water
sluiscomplex de pol in Gaanderen is 
onlangs in opdracht van Waterschap 
rijn en iJssel gemoderniseerd. Het 
sluiscomplex en ook de ophaalbrug in 
terborg worden nu op afstand vanuit 
doesburg bediend. een hele verbete-
ring ten opzichte van de oude situatie. 
daarin moest je voor doorvaart van en 
naar ulft enkele dagen voorafgaand 
aan de boottocht aan het waterschap 
nog medewerking vragen. een mede-
werker van het waterschap bediende 
dan op afroep de sluis of brug voor de 
doorvaart. dit werkte uiteraard niet be-
vorderend voor het recreatief gebruik. 
na uitvoering van de werkzaamheden 
ligt dit anders. ulft is nu per boot goed 
bereikbaar. 

er zijn plannen om een pendeldienst 
over het water in te stellen tussen ulft 
en doetinchem en vervolgens richting 
doesburg. de aanlegsteiger op de Cité 
industrielle biedt hierin een mooie 
opstapplaats voor vele arrangementen 
op en langs het water. Het toeristische 
parelsnoer kan tot ulft ook per boot 
bezocht worden!  

  vervolg

posItIonerIng & CommunICatIe 

Het DrU Industriepark is een uniek en 
verscholen gebied in de achterhoek. Voor 
gemeente oude IJsselstreek is het al een 
tijd duidelijk dat hier grote kansen liggen. 
nu zien ook steeds meer andere betrok-
ken partijen in dat hier nog veel grotere 
en unieke kansen liggen dan gedacht. 
om actief in te steken op deze potentie 
is deze visie van groot belang. succesvol 
uitvoering geven aan deze nieuwe visie 
vraagt om een actieve aanpak op het ge-
bied van positionering en communicatie. 

sterKe betroKKenHeID aLs KraCHt
De grote dynamiek en diversiteit binnen 
het gebied maken duidelijk dat er een 
grote groep betrokkenen en participan-
ten is die bij verdere realisatie betrokken 
is. Wat bij al deze mensen opvalt is het 
enthousiasme en de sterke betrokkenheid. 
Deze betrokkenheid is een sterke kracht in 
de toekomstige ontwikkeling en realisatie 
van het gebied. Daarnaast wordt duidelijk 
dat de reikwijdte en daarmee de externe 

doelgroep behoorlijk omvangrijk is.  
De cirkel gaat de regio en landsgrenzen 
te buiten.

CoMMUnICatIe tot nU toe
De communicatie heeft zich tot nu voor 
een groot deel gericht op interne project-
communicatie. In de vorm van gesprek-
ken, vergaderingen, bijeenkomsten en 
presentaties. Voor de DrU Cultuurfa-
briek is er –sinds de opening in 2009– 
natuurlijk al wel sprake van uitgebreide 
externe communicatie naar doelgroepen 
en potentiële bezoekers en klanten. 

Met het vastleggen van de nieuwe visie, 
en met de komst van steeds meer partijen 
op het terrein (wooncorporatie Wonion, 
radiozender optimaal FM), komt ook het 
moment dichterbij om over het geheel 
naar buiten te treden. een aantal stappen 
zijn hierin al concreet gezet. Zo is er een 
informatiebijeenkomst met belanghebben-
den gehouden op 18 januari jongstleden. 

Het doel van de avond was om de plan-
nen en ideeën uit de visie te toetsen 
onder raadsleden en geïnteresseerden 
en belanghebbenden. en om aanvul-
lende ideeën mee te nemen in de finale 
uitwerking van de visie. Daarnaast is in 
januari de eerste digitale nieuwsbrief 
verzonden. een middel om betrokkenen 
en geïnteresseerden de komende tijd te 
informeren over alle ontwikkelingen.
Met ‘stakeholders’ is een avond gehou-
den op 1 februari 2011. net zoals de 
avond met direct belanghebbenden zijn 
zij betrokken bij de ontwikkelingen en 
hebben hun mening daarover kunnen 
geven. In alle communicatie is eenheid 
en duidelijkheid van belang. een sterke 
positionering is hierin zeer waardevol.  

Het stroomgebied van de oude IJssel is niet 
alleen aantrekkelijk voor fietsers. Met de 
modernisering van sluiscomplex De Pol 
in gaanderen wordt recreatie op het water 
steeds aantrekkelijker. 
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PosItIonerIng
nu is het moment daar om veel meer dan 
voorheen het totale gebied als eenheid 
neer te zetten. Het is immers één groot 
gebied dat zijn kracht ontleent aan de 
verscheidenheid én de dwarsverbanden 
en kruisbestuivingen tussen alle deelge-
bieden en –projecten. Met inspiratie en 
innovatie als verbindend element.  
aan de andere kant moet er ook nadruk-
kelijk ruimte gegeven worden aan kleine, 
individuele ontwikkelingen binnen het 
dru industriepark. Zij hebben ook iets 
eigens. een eigen insteek. een eigen ver-
haal. een eigen boodschap. deze ruimte 
zal er blijven. er wordt gekeken hoe een-
heid en verscheidenheid gecombineerd 
kunnen worden. Op een versterkende 
manier. en hoe ontwikkelingen en initia-
tieven elkaar zelf opzoeken en synergie 
creëren. 

MerKenFaMILIe
een eerste aanzet voor het ontstaan van 
eenheid is de naamgeving van dru 

industriepark voor het geheel. de naam 
verwijst naar het verleden en sluit aan op 
de moderne hedendaagse herbestem-
ming van het oude industriële terrein. 
de oude wyber van de voormalige dru 
ijzergieterij vormt een mooie basis voor 
het logo, waarmee dru industriepark 
kan uitgroeien tot een herkenbaar en 
sterk merk.
 
behalve het hoofdmerk dru industrie-
park zijn er submerken binnen de 
merkenfamilie. Het logo dru Cultuur-
fabriek is daarvan een recent voorbeeld 
(afbeelding 1). 

Het streven is om zoveel mogelijk ont-
wikkelingen onder een familieverband 
van dru te scharen. dat betekent dus 
dat zowel huidige als nieuwe initiatieven 
waar mogelijk worden gestimuleerd om 
de activiteiten onder de dru-naam ver-
der vorm en inhoud te geven. dit geldt 
zeker voor de (semi)publieke functies. 

voorbeelden van mogelijke initiatieven 
binnen de dru industriepark familie 
zijn afbeeldingen 2, 3 en 4. 

de huisstijl voor dru industriepark 
wordt uitgewerkt en vastgelegd. verder 
is van belang is dat de manier van com-
municeren aansluit op het inspirerende 
en vernieuwende van dru industrie-
park. Het is de bedoeling om voor de 
diverse doelgroepen vooral in te zetten 
op innovatieve mediavormen en com-
municatie-instrumenten, zoals social 
media. daarnaast vormen een digitale 
portalsite en een duidelijke bebording 
op het dru industrieparkterrein onder-
delen van het merkenbeleid.  

1.

3.

2.

4.

het streven Is om zoveeL mogeLIjk 
ontwIkkeLIngen onder een dergeLIjke 
famILIeverband van dru te sCharen

‘stakeholders’ op het gebied van Onder-

nemen, Onderwijs en Overheid (de 3 O’s) 

kwamen bijeen op 1 februari 2011.  

Op 18 januari 2011 was er een informatie-

bijeenkomst met belanghebbenden waarin zij 

actief hun mening en ideeën konden delen. 
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verder op weg
een gebiedsvisie geeft de richting 
weer die opgegaan wordt met een 
bepaald gebied. tegenwoordig is 
een dergelijke visie dynamischer dan 
vroeger. Onderweg naar de realisatie 
kan het nodig zijn om de richting om 
te buigen: bouw de brug terwijl je er 
op loopt. deze visie is een herziening 
van de structuurschets de Hutten uit 
2000. daarom heet dit hoofdstuk ook 
“verder op weg” en niet “op weg”.

bijstellen kan nodig zijn onder in-
vloed van simpelweg de uitwerking 
van een deelplan. in de uitwerking 
kan blijken dat de grove gedachte 
uit de visie in de praktijk een aantal 
wijzigingen vraagt. Gedwongen door 
omstandigheden, door onverwachte 
ontmoetingen in de verwerkelijking, 
bijvoorbeeld ontmoetingen met ar-
cheologische vondsten, ontmoetingen 
met ondergrondse waterstromen, ont-
moetingen met een uitvoeringspart-
ner die aanvullende ideeën inbrengt.

dat kan ook onder invloed van veran-
deringen in de maatschappij. plotse-
linge, langzame, onverwachte, maar 
soms ook veranderingen in snelheid 
van ontwikkelingen. te denken valt 
aan technologische ontwikkelingen, 
economische ontwikkelingen, maat-
schappelijk veranderd denkraam.

dat betekent dat een open oog  
gevraagd wordt van met name de  
verantwoordelijke persoon voor de  
realisatie. deze moet zeker veran-
derende omstandigheden afzetten 
tegen de uitgangspunten. is het getij 
zo veel verlopen dat er bakens moeten 
worden verzet, dan is het tijd om terug 
te gaan naar de visie en deze afzetten 
tegen de veranderingen. als uitgangs-
punten de toets van de verandering 
niet kunnen doorstaan, dan is het nodig 
terug te keren naar de visie zelf. de 
projectleider en de verantwoordelijke 
bestuurders moeten hier alert op zijn.

saMen oP Weg gaan: 
ProJeCtstrUCtUUr
verder op weg gaan, betekent samen 
de weg afgaan met de belangrijkste 
partners. provincie Gelderland en  
Waterschap rijn en iJssel zijn vanuit  
de overheid de natuurlijke samenwer-
kingspartners evenals de regio achter-
hoek. na het vaststellen van de gebieds-
visie zal structureel uitvoeringsoverleg 
plaatsvinden, structureel om de grote 
lijnen vast te houden en flexibel om op 
deelgebieden tijdelijk deskundigheid  
in te zetten.
uitvoering van plannen wordt sinds 
het begin van de transitie gedaan in 
samenwerking met enkele partners: 
bOei, klaassen vastgoedontwikkeling 
en Wonion samen met de gemeente. 
dit samenwerkingsverband functio-
neert nog steeds tot volle tevredenheid 
van de betrokken partners. door de an-
dere aard van nieuwe projecten zullen 
ook nieuwe partners in de uitvoering 
naar voren komen.

een nauwe samenwerking met onder-
nemingen en onderwijs wordt in de 
nieuwe structuur van de regio gevonden 
waar overheid, ondernemingen en  
onderwijs een coöperatie vormen.  
Onder deze coöperatie worden in  
zogenoemde werkplaatsen thema’s  
in concrete projecten uitgewerkt.  
Het streven is de realisatie van de 
gebiedsvisie in een werkplaats bij de 
coöperatie onder te brengen. Qua 
structureel uitvoeringsoverleg geldt 
eenzelfde aanpak als met de overheden.

saMen VerDer oP Weg gaan: 
FInanCIerIng
de ondertitel “economie door duur-
zame innovatie” geeft aan, dat gezocht 
wordt naar economisch duurzame 
dragers voor de ontwikkelingen. van-
zelfsprekend kan een gezamenlijke 
investering de duw in de rug zijn voor 
een bepaalde gewenste ontwikkeling. 

de overheid moet dat soms ook doen 
vanuit een faciliterende rol om die ont-
wikkelingen mogelijk te maken. de in 
deze gebiedsvisie opgenomen ontwik-
kelingen, vragen vooral investeringen in 
de rijksmonumenten, in de infrastruc-
tuur voor de gebieden over de Oude 
iJssel en in de landschapsontwikkeling. 
de samenhang met de Gelderse inves-
teringsagenda is dan als volgt:

1.  Ontwikkeling  valt onder het thema i, 
stedelijke kerngebieden en onder 
thema iv, economische motor.

2.  infrastructuur valt onder thema vi, 
Gebiedsontwikkeling.

3.  landschapsontwikkeling valt onder 
thema ii, landelijk gebied én onder 
thema iv, economische motor.  

bouw de brug 
terwIjL je er op Loopt pLannIng

WonIngboUW
de woningbouw in het voormalige fabrieks-
terrein, buiten de Cité industrielle gaat door 
volgens het nieuwe plan. Zo zullen ook de 
nieuwe ‘landmarks’ gerealiseerd worden 
door woningbouw. 

CIté InDUstrIeLLe 
de zeven rijksmonumenten worden suc-
cessievelijk ontwikkeld. na het portiers-
gebouw met haar dru Cultuurfabriek 
is het loonbureau in ontwikkeling. Met 
de komst van radiozender Optimaal FM 
dit jaar krijgt dat al voor een groot deel 
gestalte. daarna staat als volgende de 
afbramerij op het programma, nog te 
beginnen in 2011. Ook de ssp-hal wordt 
dit jaar in ieder geval gerestaureerd en 
krijgt experimenteel de functie als evene-
mentenhal. Het onderzoek naar een mo-
gelijke hotelfunctie voor het ketelhuis is 
in volle gang. voor de badkuipenfabriek 
is het afwachten hoe de markt reageert.

De brUg oVer naar Het DrU ParK
naast de herverdeling van gronden komt 
de infrastructuur als eerste aan bod. 
vanaf 2012 wordt parkeren en ontsluiten 
aangepakt. in de jaren daarna zal de 
verdere inrichting plaatsvinden.
de ontwikkeling van het bijzondere 
gebouw komt pas aan de orde ná de 
herontwikkeling van de gebouwen in de 
Cité industrielle.

De Weg oVer naar De IJsseLWeIDen
voor wat betreft de ontwikkelingen van 
bouwplannen is de gemeente volgend. 
de markt zal hier het initiatief moeten 
nemen op basis van de beleidsruimte  
die de gemeente schept. Het tracé voor 
de hoogspanningsleidingen wordt 
getrokken door tennet, daar heeft ge-
meente Oude iJsselstreek geen invloed 
op. Het toeristische fietspad wordt nu 
al ontwikkeld en in de komende jaren 
aangelegd.

agrarische ontwikkelingen komen voort 
uit particuliere initiatieven, de gemeente 
is hier volgend, maar wil wel actief mee-
denken en meewerken.

LanDgoeDeren WIsCH en 
sCHUILenbUrg
Op de landgoederen komt geen ontwik-
keling. Het Waterschap rijn en iJssel richt 
de oever in als ecologische verbindings-
zone. dit proces loopt.

Paasberg
deze ontwikkelingen worden na de vast-
stelling van deze visie uitgevoerd.  
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dru industriepark heeft alles in zich 
voor een succesrijk nieuw leven. Met een 
goedgevulde gereedschapskist staan 
energieke initiatiefnemers te popelen 
om aan de weg te timmeren. Zodat dit 
project een krachtige motor wordt voor 
de regio. tijd om aan de slag te gaan!




