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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,	en	
bij	sommigen	beruchte,	gebied	van	de	
voormalige	ijzergieterijen	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), woon-
corporatie Wonion, Klaassen vastgoed-
ontwikkeling (KvO),  waterschap Rijn 
en iJssel en Provincie Gelderland. 

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 2005 nodig herzien moest 
worden. Onder het motto ‘bedreigin-
gen inzetten als kansen’ is de her-
ziening 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. 

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

de maatschappij ontwikkelt zich im-
mers 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.  
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Uitgangspunt	in	de	structuurschets	van	
2000	was	de	transitie	van	het	fabriekster-
rein	naar	een	nieuw	vormgegeven	toe-
komst,	waarin	in	eerste	instantie	“gekozen	
(wordt)	voor	een	casco	waarbinnen	in	de	
komende	jaren	verschillende	ontwikkelin-
gen	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	een	van	
de	belangrijke	dragers	zijn	van	de	investe-
ringen	in	de	ontwikkeling	van	het	gebied.

doordat de laatste jaren een duidelijke 
kentering is opgetreden in de woonfunc-
tie in de regio Achterhoek, is in de on-
langs vastgestelde woonvisie de vermin-
dering van het aantal nieuw te bouwen 
woningen in dit gebied meegenomen. in 
totaal worden er een honderdtal wonin-
gen minder gebouwd in dit plangebied. 
Als gevolg daarvan is ook het ruimtelijke 
concept van dit deel bijgesteld, de ruimte 
binnen de Cité industrielle (het voorma-
lige dRU-terrein waar de zeven rijksmo-
numenten 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 Program-
ma gebieden (PMJP) in de Achterhoek. 
Aangezien binnen de visie verbanden 
bestaan (met name ecologische en 
recreatief-toeristische doelen) is het 
gebied engbergen aan het kaartbeeld 
toegevoegd.  

achtergrond
InleIdIng
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al snel ingezet voor agrarisch gebruik. 
Omdat er nog regelmatig overstromin-
gen plaats vonden was veeteelt de meest 
gebruikte vorm. Op de overgang naar de 
rivierduinen was ook landbouw mogelijk.

STEDELIJKE	ONTWIKKELINg
Met de toename van de bevolking in 
met name de vorige eeuw nam de ste-
delijke invloed snel toe. voor Terborg, 
daadwerkelijk ook een stad, begon dit 
al eerder. Recente opgravingen hebben 
hierover veel aan het licht gebracht. de 
stadsrechten maakten mogelijk dat de 
plaats invloedrijk werd en daarmee ook 
een grote aantrekkingskracht 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 oost-
waarts. de iJsselweiden aan de westzijde 
waren wellicht te nat om te bouwen en 
ook een prima agrarische grond. Ulft 
heeft zich ontwikkeld naar het noorden, 
rondom de fabrieksterreinen van dRU 
en eTNA. deze plaats was het hart van 
de metaalnijverheid in de Achterhoek.

BUITENgEBIED
de eigenaren van kasteel Wisch ver-
ruilden 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 veranderd, wanneer de 
hoogspanningsmasten buiten beschou-
wing worden gelaten. in de verte zijn de 
dorpsranden van silvolde aan de mo-
derne tijd aangepast. er is een fietspad 
aangelegd; de grootste verandering 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. Het gebied kan met 
recht als een van de oudste en langst 
in gebruik genomen industrieterrei-
nen 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. 

korte geschIedenIs
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 herken-bare elementen 
in het landsschap zichtbaar zijn. in het 
rivierdal zelf, dat zich uitstrekt van de 
rivierduinen 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 rivier-
duinen wonen, waarop zich ook al 
snel een wegenpatroon ontwikkelde. 
de typische lintbebouwing is langs 
de oude rijksweg van doesburg naar 
duitsland in Terborg en silvolde nog 
goed zichtbaar. de lage gronden tussen 
de rivierduinen en de Oude iJssel, in de 
streek iJsselweiden genoemd, werden 
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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	
ijzergieterij,	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	fabriek-
sterrein	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	aange-
legde	bedrijventerreinen	in	Ulft.	Hier-
mee	was	een	belangrijke	doelstelling,		
behoud	van	werkgelegenheid	in	de	regio,	
veilig	gesteld.	

Voor	beide	locaties	is	de	“Structuurschets	
en	Beeldkwaliteitsplan	Ulft	en	Oude	IJs-
sel”	opgesteld.	Deze	structuurschets,	uit	
2000,	geeft	richting	aan	de	herontwik-
keling	van	niet	alleen	de	Olde	Hut	(een	
deelgebied	van	het	huidige	DRU	Indus-
triepark)	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	deze	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	verbindingszo-
nes	en	worden	aan	de	oevers	informele	
verblijfsplekken,	paden,	passages	en	
ankerpunten	voor	fietsers	en	voetgangers	
aangelegd.		

Nust	ium	hitior	sum	faccusa	erempelic	
nonsed	quam	fugiam,	us	volo	molor	mai.
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NOORDELIJKE	RAND	
Op verschillende plekken rondom de fabriek waren 
er stukken land waar bergen met vormzand waren 
neergelegd of die waren verpacht als landbouw-
grond. 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 herenhuizen. Aan de Thorbec-
kestraat, een van de doodlopende straten tussen 
de dr. Ariënsstraat en de Oude iJssel met typische 
arbeiderswoningen, zijn woningen 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 ka-
rakter 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 
duidelijk 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 complex met appartemen-
ten en vrijstaande bedrijfspanden ontwikkeld en 
gerealiseerd. Het complex met appartementen, de 
“iJzergieter” genaamd, is een van blikvangers, zoge-
naamde “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 industriepark bestaat uit vier 
aaneengeschakelde en verbindende driehoekige 
ruimten aan de entree van het terrein langs de dRU-

laan. deze ruimten grenzen aan achtereenvolgens 
het voormalige kantoor, nu het Centrum voor Werk 
en inkomen (CWi), de voormalige badkuipenfabriek, 
de ssP-hal, en het Portiersgebouw, waarin nu de 
dRU Cultuurfabriek is gevestigd. deze vier ruimten 
hebben uiteenlopende gebruiksfuncties van parkeer-
terrein tot evenemententerrein en waterspeelplaats 
en worden ook als zodanig vormgegeven. 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 daarnaast zoveel als 
mogelijk het industriële en functionele karakter de 
boventoon.

DRU	CULTUURfABRIEK	
de door bOei begeleidde transitie van het Portiers-
gebouw tot dRU Cultuurfabriek is klaar. er zijn ver-
schillende functies in ondergebracht: onder andere 
een succesvol poppodium (vrijwel altijd uitverkocht 
in de voorverkoop), een zeer gewaardeerde biblio-
theek (nummer 4 op de Nederlandse ranglijst van 
2010), een goed functionerende muziekschool, een 
galerie, de oudheidkundige vereniging, een goed lo-

pend 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 vernieuwende 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 Cul-
tuurfabriek 2009 de Gelders Genootschapprijs en is 
het in december 2010 uitgeroepen tot winnaar van 
de Architectuur Prijs Achterhoek.

BELTMANCOMPLEx	
in het beltmancomplex heeft wooncorporatie Wonion 
zich gevestigd. Wonion is ook de ontwikkelaar van dit 
gebouw. in het complex zijn ook 15 woningen in het 
sociale huursegment gerealiseerd huursegment in 
gerealiseerd en verhuurd. een ondernemerscentrum 
gaat het gebouw verder vullen. Het gaat dan om 
goedkope werkruimte met minimaal de noodzake-
lijke voorzieningen die gehuurd kunnen worden door 
jonge ondernemers. daarmee wordt de economie 

gestimuleerd, maar ook innovatiekracht. 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 beltman-
complex nu een prachtig gerestaureerd 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 woon-werkl ofts ontwik-
keld die zelfstandige professionals en ambachtelijke 
specialisten naar Ulft moeten trekken. de restauratie 
van dit gebouw wordt binnenkort door bOei gestart. 
de restauratie van dit gebouw begint binnenkort. voor 
de Afbramerij ligt een plan klaar voor de vestiging van 
een science centre. Ondertussen gebruikt een kunste-
naar 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 evenementen-
hal. Het Ketelhuis krijgt een hotelfunctie. de restauratie 
van alle monumenten die onder supervisie van bOei 
plaatsvinden, moeten eind 2011 zijn afgerond.

SUCCESVOLLE	TRANSITIE	
de transitie van het voormalige fabrieksterrein was 
van meet af aan duurzaam en innovatief. Het open 
planproces, het aanleggen van een ecologische 
verbindingszone, de gecombineerde water- en ener-
gievisie, 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 samenwerking 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 
lokale ondernemers en hun werknemers hebben laten 

zien te beschikken over een mix van oude ambacht 
en technische hoogstandjes. deze combinatie heeft 
geleid tot daar waar we nu staan. 

de Cité industrielle en de dRU Cultuurfabriek trek-
ken 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. be-
zoekers 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 aan-
pak en uitvoering is het totaal van de Cité industrielle 
samen met Artis door Minister Plasterk uitgeroepen 
tot voorbeeldproject van moderne monumentenzorg 
(ook wel MoMo genoemd). daarnaast is het project 
opgenomen als een van de zes Nederlandse voor-
beeldprojecten in het boek ‘duurzame stedenbouw 
- sustainable Urban design’. 

het voormalIge dru-terreIn 
wordt gezIen als één van de 
BelangrIjkste IndustrIële 
erfgoederen van nederland

INLEIDINg,	HET	DRU	TERREIN	
TERUggEVEN	AAN	DE	BEVOLKINg
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.
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waar gaat het naar toe
ALgEMEEN
In	korte	tijd	is	er	veel	veranderd	in	de	
samenleving	en	deze	veranderingen	
zetten	zich	steeds	verder	en	steeds	
sneller	door.	De	wereldeconomie	is	
snel	aan	het	veranderen,	iedereen	
maakt	gebruik	van	mobiele	telefoons,	
mobiel	internet,	e-mail	en	de	bevolking	
in	Nederland	vergrijst	en	ontgroent	
snel.	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	de	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	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 
woningbouw-doelstellingen die een 
groot financieel gevolg hebben en an-
derzijds een andere wijze van reageren 
op veranderingen: 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 een landelijke en 
internationale potentie waar industrieel 

erfgoed, kunst en cultuur, recreatie 
en toerisme, landschapsontwikkeling, 
economie en wonen elkaar versterken 
en waardoor het uitgroeit tot één van 
de belangrijkste cultuurerfgoederen 
van Nederland.

ECONOMIE	DOOR	INNOVATIE
in deze vernieuwde visie staat economie 
door innovatie centraal. de basis wordt 
gevormd door de maakindustrie, van-
ouds een peiler van de Achterhoekse 
economie. deze basis blijft omdat de in-
novatie op het “maken” betrekking heeft. 
Of dat nu vernieuwend hoogwaardig 
vakmanschap is, of baanbrekende tuinar-
chitectuur, 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 via 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. 

UITgANgSPUNTEN
Op	basis	van	eerder	genoemde	overwe-
gingen	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 partners 

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. 
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 verbindingszone 
versterken;

•  Het dRU industriepark is het culturele 
hart van de gemeente Oude iJssel-
streek en heeft een regionale functie;

•  behoudt en versterking van de onder-
linge onderscheidende gebiedskarak-
teristieken;

•  Commercieel gezond. Publiek-private 
samenwerking;

•  Zorgen voor een goede bereikbaarheid 
(personenauto’s, touringcars, open-
baar vervoer, langzaam verkeer) en 
voldoende parkeergelegenheid;

•  Regierol ligt bij de gemeente Oude 
iJsselstreek.

het mooIste Is dat jullIe 
de mensen en het landschap 
als vertrekpunt kIezen

Nust	ium	hitior	sum	faccusa	erempelic	

temodip	suntium	rectusa	ndaere	lis	diosam	

nonsed	quam	fugiam,	odis	doluptate	nimus	

volo	molor	mai.

Nust	ium	hitior	sum	faccusa	erempelic	

temodip	suntium.
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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, onderne-
mingen, onderwijs en overheid in projec-
ten. belanghebbenden mee laten denken 
in een open plan proces. Zo hebben tot 
nu toe marktpartijen ook veel inbreng ge-
had. Zie voor verdere toelichting Hoofd-
stuk 8, Positionering en communicatie.

AANSLUITINg	BIJ	REgIONALE	AgENDA
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 niet 
in een coöperatie, maar wel in nauwe 
samenwerking met partners uit de on-
dernemerswereld en uit het onderwijs-
veld. in deze samenwerking is al veel 
gerealiseerd in de Cité industrielle en 
dat wordt nog versterkt bij het realise-
ren van de huidige gebiedsvisie.   

Equi	aliquo	volorae	nullitati	berspedi	
rem.	Nem	volor	audaerovidus	dignam	aut	
resti	cusam	ex	eaqui	dolore,	ut	reperunt	
in	eicaboribus	apitate	ndessit	re	lanienet,	
ommo	maximagnisi	delignat.

lab	ilitate	ndionest,	con	niscienim	lam	
aliqui	demporpore	sed	quiat	volendi	odi	
dolenda	aditatur?

Equi	aliquo	volorae	nullitati	berspedi	
rem.	Nem	volor	audaerovidus	dignam	aut	
resti	cusam	ex	eaqui	dolore,	ut	reperunt	
in	eicaboribus	apitate	ndessit	re	lanienet,	
ommo	maximagnisi	delignat.

lab	ilitate	ndionest,	con	niscienim	lam	
aliqui	demporpore	sed	quiat	volendi	odi	
dolenda	aditatur?

door te netwerken, te delen, te lenen 
en uIt te wIsselen ontstaat er een  
nIeuwe vorm van collectIvIteIt

uItdagIng om samen  
met de maakIndustrIe  
In de regIo oplossIngen  
te Bedenken en  
te ontwerpen
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Hierna	worden	de	onderdelen	die		
voorkomen	per	deel	besproken.	
Als eerste worden de ontwikkelingen  
in de Cité industrielle weergegeven. 
daarna wordt de Oude iJssel over- 
gestoken en vervolgens over de 
slingerparallel verder naar het noor-
den. de beschrijving eindigt met de 
landgoederen en de Paasberg.  

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	De	IJzergieter

13 	 Waterspeelplaatsen

14 	 	Nog	te	ontwikkelen	woongebied	

met	groen

15 	 	Nog	te	ontwikkelen	wooncomplex
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3
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1
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3
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NOg	TE	ONTWIKKELEN	WONINgEN

op	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 wonin-
gen worden voorzien van een innovatief 
zonnedak dat zonlicht omzet in zowel 
elektriciteit als warmte voor ruimtever-
warming en warm tapwater. Wonion 
en Klaassen vastgoed ontwikkelen zo 
samen innovatieve energie-nul wonin-
gen in de huur- en koopsector.
Architectonisch wordt een beeld nage-
streefd dat de afscheiding tussen wonen 
en Cité industrielle benadrukt. 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 verwijzing 
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 
en het CWi gehuisvest zijn. 

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, het 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.  

VOORMALIgE	fABRIEKSTERREIN:	
CITé	INDUSTRIELLE

ALgEMEEN
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. Één ervan is 
reeds gerealiseerd en valt op in het  
dorpsbeeld zonder dat het een té on-
derscheidende architectuur heeft, dit 
complex heet de 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-hallen 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-hallen worden georgani-
seerd. 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 krij-
gen (opnieuw) een verbindend element 
dat mede dienst doet als entree van de 
evenementenhal. 

de ruimte ten zuiden van het Porties-
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 ‘Ankerpunt’ 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 her- 
bestemming van de voormalige  
fabrieksgebouwen.  

een ruImtelIjk samenhangend 
spel van volumes, verBIndende 
pleInen en landmarks

Nust	ium	hitior	sum	faccusa	erempelic	
temodip	suntium	volo	molor	mai.
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Equi	aliquo	volorae	nullitati	berspedi	
rem.	Nem	volor	audaerovidus	dignam	aut	
resti	cusam	ex	eaqui	dolore,	ut	reperunt	
in	eicaboribus	apitate	ndessit	re	lanienet,	
ommo	maximagnisi	delignat.
lab	ilitate	ndionest,	con	niscienim	lam	
aliqui	demporpore	sed	quiat	volendi	odi	
dolenda	aditatur?

Equi	aliquo	volorae	nullitati	berspedi	
rem.	Nem	volor	audaerovidus	dignam	aut	
resti	cusam	ex	eaqui	dolore,	ut	reperunt	
in	eicaboribus	apitate	ndessit	re	lanienet,	
ommo	maximagnisi	delignat.

AfBRAMERIJ

De	Afbramerij	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	op	het	
verleden	en	heden,	maar	vooral	op	de	
toekomst.	Een	optelsom	van	verschillende	
activiteiten.	
samen met partners uit het onderwijs, 
partners in ondernemingen en uit de 
kunst en cultuursector wordt in de  
Afbramerij een podium ontwikkeld 
waar het belangrijk is kennis uit te 
wisselen en elkaar te stimuleren om tot 
nieuwe stappen te komen. Naast functies 
als een museum en een kunst- en  
kenniscentrum komt er een medialab.  
Zo komen de activiteiten ook online tot 
uitdrukking. dit geeft een ongekend 
groot bereik naar klanten en afnemers. 

Het prikkelen van de interesse voor 
hoogwaardig vakmanschap, ambacht 
en – innovatieve – techniek gebeurt 
niet alleen door het fysiek zichtbaar te 
maken en door het interactief te maken, 
maar ook virtueel. Games, films en 
video, sociale netwerken, blogs  
en andere nieuwe mediatechnieken 
bieden tal van aanknopingspunten. 

verschillende doelgroepen worden 
vanuit één centrum maximaal bereikt. Of 
het nu gaat om de toerist, de wetenschap-
per, de scholier, de oudere, de student, de 
kunstliefhebber, de onder-nemer etc. etc.  
belangrijke maatschappelijke thema’s 
kunnen hier ondersteund worden. 

Het interesseren van jongeren in tech-
niek, het zichtbaar maken van innovatieve 
kracht door bedrijven, zichtbaar maken 
van ontwikkelingen in onderwijs, en inte-
resse voor de maakindustrie opwekken. 
Maar ook relaties met andere functies 
binnen het dRU industriepark zijn er 
volop. Zo worden er masterclasses op 
wereldniveau aangeboden bijvoorbeeld  
over tuinarchitectuur (verderop meer 
hierover).

de verbinding met de overkant van de 
Oude iJssel wordt gelegd door het  
aanleggen van voorbeeldtuinen. 

Het abstracte leren wordt daarmee 
vertaald in de werkelijkheid. 

de baileybrug die het Cité industrielle 
verbindt met de groene overkant krijgt 
daardoor extra betekenis.  

LOONBUREAU

Het crossmediaal werken wordt ook 
ondersteund door de vestiging van de 
regionale zender Optimaal FM in het 
loonbureau. in de overige ruimte van 
het gebouw komt een publieksfunctie. 
er wordt sterk gedacht aan een horeca 
functie, conceptueel en in uitvoering 
duidelijk onderscheidend van het 
schaftlokaal, de horecafunctie van de 
dRU Cultuurfabriek.  

KETELHUIS

vanwege het geven van master classes 
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 
leidt dan alleen de bestaande omvang 
van het Ketelhuis. 

door de mogelijkheid van overnachten 
wordt de verdere ontwikkeling van 
toerisme en recreatie aangejaagd.  
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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 eve-
nementenhal. daarin wordt dan ruimte 
geboden aan beurzen en exposities, 
ook in dienst van innovatie. 
vanzelfsprekend worden hier ook  
culturele manifestaties en vrijetijds- 
evenementen ontwikkeld en aangeboden. 
in juni 2011 vindt hier het vNG 
congres plaats, met enkele duizenden 
deelnemers. Het omvormen van de 
ssP-hal tot evenementenhal leidt tot 
een volumineuze parkeervraag die niet 
binnen het gebied of het dorp kan wor-
den opgelost. een cruciale factor in het 
verder succesvol voltooien van de her-
bestemming van het Cité industrielle.

Het parkeervraagstuk wordt opgelost 
aan de andere kant van de Oude iJssel 
(zie: dRU Park, pag 22 en volgende).  

Zo wordt het Cité industrielle verbon-
den met de overkant. daar wordt de 
ruimte gezocht voor het parkeren en 
deze wordt ruimtelijk ingepast in het 
landschap. Ook hiervoor is de verbin-
ding door de baileybrug nodig. Ook 
wordt zo voorkomen dat er een grote 
verkeersdrukte ontstaat in het dorp waar 
de infrastructuur niet op is ontwikkeld.  

In junI 2011 vIndt hIer 
het vng congres plaats, 
met enkele duIzenden 
deelnemers.

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	onderne-
mers,	ambachtsmensen	en	“doeners”	
op	een	schaal	die	bij	deze	regio	past.	Dit	
betekent	opnieuw	een	stimulans	voor	
nieuwe	economie.	Dit	soort	voorzienin-
gen	voorzien	in	de	behoefte	van	zelfstan-
dige	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.  

Nust ium hitior sum faccusa erempelic 
temodip suntium rectusa ndaere lis diosam 
qui cullupt aectas eaquas as que prem 
aniscil itempor ibearcipit pre volectiur?
esc imagni bea velibus, omnist asit offic 

Equi	aliquo	volorae	nullitati	berspedi	
rem.	Nem	volor	audaerovidus	dignam	aut	
resti	cusam	ex	eaqui	dolore,	ut	reperunt	
in	eicaboribus	apitate	ndessit	re	lanienet,	
ommo	maximagnisi	delignat.
lab	ilitate	ndionest,	con	niscienim	lam	
aliqui	demporpore	sed	quiat	volendi	odi	
dolenda	aditatur?
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HUIDIgE	SITUATIE	gEBIED	

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	
en	wat	veeteelt.	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	
ieder	jaar	een	kleine,	eenvoudige	kampeer-	
voorziening	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.  

LEgENDA	

16 	 Brandweerkazerne	/	Atelier

17 	 Contouren	Kasteel	Ulft

18 	 Parkeerplaats

19 	 Agrarisch	bedrijf

20 	 Oude	waterloop	verloren	A-strang

21 	 Natuurlijke	waterspeelplaats	

22 	 Landschapspark

23 	 Kampeerplek

24 	 “Broedplek”

25 	 Beeldentuin

26 	 Parkeerplaats

27 	 Bushalte,	Halte	bijz.	OV

28 	 	Aanlegsteiger

29 	 Bijzonder	gebouw

30 	 Agrarisch	grondgebruik,	waterberging

31 	 Ecologische	stapsteen

32 	 Permacultuur,	experimenteel

33 	 Energielandschap

34 	 Zoekgebied	TenneT
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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	meterstroom-afwaarts	
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	plannen	op	en	
rondom	het	oude	fabrieks-terrein	en	de	
plannen	en	ideeën	voor	het	uitgestrekte	
weidelandschap	lopen	echter	talloze	
verbindingen	en	schakels.	

DRU	PARK
de plannen voor het dRU Park laten 
de meest ingrijpende veranderingen 
zien in het gebied. Uitgangspunt is het 
bestaande 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 vrijkomende grond wordt ingericht 
als nieuw landschap, 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 vernieu-
wende ideeën over tuin- en landschaps-
inrichting, van innovatieve, groene 
architectuur en van organische interac-
tie tussen landschap en gebouwen.

dit landschap met een spraakmakend 
kenniscentrum, zowel in de Afbramerij als 
in dit gebied, kan zo  uitgroeien tot een 
broedplaats voor bewoners, professionals 
(studenten, onderzoekers en wetenschap-
pers) en geïnteresseerde bezoekers, die 
kennis maken met ervaringen, ontwik-
kelingen en vernieuwingen op het gebied 
van groene en duurzame toepassingen, 
in de ruimste zin van het woord.   

de Brug over naar het dru park

   Gebiedsvisie dRU industriepark

Nust ium hitior sum faccusa erempelic 
temodip suntium rectusa ndaere lis diosam 
qui cullupt aectas eaquas as que prem 
aniscil itempor ibearcipit pre volectiur?

Equi	aliquo	volorae	nullitati	berspedi	
rem.	Nem	volor	audaerovidus	dignam	aut	
resti	cusam	ex	eaqui	dolore,	ut	reperunt	
in	eicaboribus	apitate	ndessit	re	lanienet,	
ommo	maximagnisi	delignat.
lab	ilitate	ndionest,	con	niscienim	lam	
aliqui	demporpore	sed	quiat	volendi	odi	
dolenda	aditatur?

Nust ium hitior sum faccusa erempeas 
que prem aniscil itempor ibearcipit pre 
volectiur?
esc imagni bea velibus, omnist asit offic tet 
es et eat laccull aboriatur, molutem fugias-
pitae sequibus nonsed quam fugiam, odis 
doluptate nimus volo molor mai

vrIjwel alle grond 
wordt geBruIkt 
voor akkerBouw 
en wat veeteelt.
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		De	voormalige	brandweerkazerne	krijgt	een	
nieuwe	functie,	passend	bij	de	ontwikkelingen	in	
het	gebied.	Een	eenvoudige	verblijfsfunctie	voor	
studenten	die	wat	langer	in	het	gebied	blijven	is	een	
goed	voorbeeld.	
		De	contouren	van	het	verdwenen	kasteel	Ulft	wor-
den	zichtbaar	gemaakt	in	het	landschap.
		Aansluitend	komt	een	parkeerplaats,	ingebed	in	het	
landschap,	die	parkeren	voor	een	opeenstapeling	van	
activiteiten	of	grotere	evenementen	mogelijk	maakt.	
Door	dit	op	deze	plaats	te	situeren	is	er	sprake	van	
korte	loopafstand	naar	de	gebouwen	in	de	Cité	In-
dustriëlle,	mooie	landschappelijke	inpassing	en	wordt	
verkeersdrukte	in	de	plaats	Ulft	voorkomen.
		Het	hoger	gelegen	agrarische	bedrijf	blijft	intact,	
de	functie	van	het	weidegebied	is	uitgebreid	met	
mogelijkheden	voor	evenementen.	Tot	nu	toe	alleen	
het	muziekfestival	Huntenpop,	maar	er	zullen	ook	
andere	bijzondere	evenementen	komen	op	gebied	
van	kunst	en	cultuur,	Slow	food,	een	tuinenfestival	
en	andere	tuingerelateerde	activiteiten.	
		De	oude	waterloop	van	de	Stoerstrank	wordt	weer	
zichtbaar	gemaakt	in	het	landschap	door	de	ontslui-
tingsweg	voor	het	parkeren	de	loop	te	laten	volgen	
en	door	het	afvoerwater	van	de	weg	in	de	loop	te	
laten	vloeien.	Deze	weg	zal	aansluiten	op	de	rotonde	
voor	de	afslag	Silvolde	van	de	slingerparallel.	

		De	natuurlijke	speelplaats	verbindt	de	kinder-
activiteiten	die	hier	plaatsvinden	met	die	van	de	
waterspeelplaats	aan	de	overzijde	van	de	Oude	
IJssel.	Daar	wordt	op	ongeveer	dezelfde	hoogte	een	
stadswaterspeelplaats	aangelegd.
		Twee	aanlegsteigers	komen	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	zal	als	zodanig	deel	
uitmaken	van	een	internationaal	trefpunt	voor	
vernieuwing	in	tuin	en	landschap.	De	inrichting	en	
vormgeving	maken	deel	uit	van	en	versterken	het	
omliggende	landschap.	De	aanleg	en	het	gebruik	
van	het	DRU	Park	als	landschapspark	tonen	de	
visie	voor	de	‘nieuwe	wereld’	waarin	groen	leidend	
en	verbindend	is.
		De	eenvoudige	kampeerplek	wordt	aangepast	aan	
de	omgeving.	Tijdens	evenementen	kan	hier	wor-
den	overnacht.
		De	broedplek	is	een	van	organische	materialen	
gebouwde	fysieke	locatie,	gebouwd	met	materialen	
uit	de	omgeving.	Sober	en	elementair,	passend	in	
de	sfeer	van	de	Achterhoek,	is	de	broedplek	een	
ruimte	die	opgaat	in	het		landschap.		Het	is	een	
afgeschermde	en	inspirerende,	multifunctionele	

plaats	die	gelegenheid	biedt	tot	zowel		individu-
ele	beleving	en	als	ook	aan	de	mogelijkheid	voor	
groepsbijeenkomsten	zoals	vergaderingen	en	
masterclasses.
		In	de	visie	van	de	landschapsinrichting	heeft	de	
beeldentuin	de	functie	van	verbindende	ader	van	
Ulft	richting	Silvolde,	een	functie	die	versterkt	
wordt	door	de	loop	van	de	oude	Stoerstrang	te	vol-
gen.	De	slingerende	tentoonstelling	van	werken	van	
lokale	en	regionale	kunstenaars	wordt	verfraaid	en	
versterkt	door	de	speciale	aanleg	van	bloemen	en	
planten.
		Een	aanvullende	parkeerplek	wordt	bij	de	rotonde	
aangelegd	rondom	de	huidige	noordelijke	boerde-
rij.	Daarbij	wordt	uitgegaan	van	een	beperkt	aantal	
keren	per	jaar.	Daardoor	kan	deze	op	een	natuurlij-
ke	manier	worden	aangelegd,	door	de	grond	zoda-
nig	te	verstevigen	dat	erop	geparkeerd	kan	worden,	
maar	dat	het	grondgebruik	wel	agrarisch	blijft.
		Bij	de	rotonde	komt	een	extra	Bushalte	voor	de	
snelle	busverbinding	Doetinchem	-	Bocholt
		Verrassend	element	in	het	landschap	is	een	levend,	
groeiend	bijzonder	gebouw	dat	opvalt	én	uitstraalt.	
Een	‘multi	issue	space’	dat	bijvoorbeeld	een	ten-
toonstellingruimte,	een	podium	en	werkruimte	
voor	kunstenaars	kan	bevatten.	Bijzonder	idee	is	
bijvoorbeeld	om	depotstukken	van	musea	‘van	hun	

donkere	ruimte’	in	het	licht	te	brengen	door	ze	te	
exposeren	in	dit	gebouw.	Het	gebouw	belichaamt	
het	groeimodel	van	de	maakindustrie	en	de	regio.	
Vraag	en	aanbod	bepalen	de	ontwikkeling,	een	ge-
zamenlijk	project	maakt	de	uitvoering	mogelijk	van	
het	grondmodel	dat	later	naar	wens	en	behoefte	
kan	worden	vergroot	en	uitgebouwd.
		Een	agrarisch	deel	dat	tevens	dienst	doet	als	water-
berging	bij	hoog	water	sluit	aan	op	de	beeldentuin.
		Aan	de	noordoostzijde	hiervan	ontwikkelt	het	wa-
terschap	Rijn	en	IJssel	een	stapsteen,	een	natuurlijk	
en	nat	gebied	waar	water	en	groen	een	rustpunt	
creëren	in	de	ecologische	verbindingszone.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
veel van de genoemde ontwikkelingen zullen van 
initiatieven uit de markt moeten komen.

van zuId naar noord komen hIer de volgende ontwIkkelIngen aan Bod:

Nust	ium	hitior	sum	faccusa	erempelic	

temodip	suntium	rectusa	ndaere	lis	diosam	

qui	cullupt	aectas	eaquas	as	que	prem	

aniscil	itempor	ibearcipit	pre	volectiur?

Esc	imagni	bea	velibus,	omnist	asit	offic	

nonsed	quam	fugiam,	odis	doluptate	nimus	

volo	molor	mai.

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 is kan hier-
van 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
aan de oostzIjde van de slIngerparallel 
wordt gedacht aan het ontwIkkelen van 
toepassIngen uIt de permacultuur. 
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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. 

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.
Aanpassingen zijn er daarnaast vooral 
aan de oevers van de rivier, waar het  
waterschap Rijn en iJssel projecten 

HUIDIgE	SITUATIE	gEBIED	

Dit	gebied	noemen	we	ook	wel	het	Mo-
zaïek	Landschap	vanwege	de	verkavelde	
percelen	die	de	indeling	en	mogelijk-
heden	bepalen	en	de	vele	watergangen	
die	dit	verkavelde	beeld	versterken.	Ver-
spreid	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	verstede-
lijking	van	het	landschap	is	waarneem-
baar	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	
gelegen	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	be-
bouwing	van	Silvolde.	De	boerderijen	
liggen	vooral	langs	de	Slingerparallel.	
Prominent	aanwezig	is	de	hoogspan-
ningsleiding	met	twee	transformator-
stations.  

de weg over 
 naar de IjsselweIden

DRU	PARK

IJSSELWEIDEN

SILVOLDE

Nust	ium	hitior	sum	faccusa	erempelic	

temodip	suntium	rectusa	ndaere	lis	diosam	

nonsed	quam	fugiam,	odis	doluptate	nimus	

volo	molor	mai.

Nust	ium	hitior	sum	faccusa	erempelic	

temodip	suntium	rectusa	ndaere	lis	diosam	

qui	cullupt	aectas	eaquas	as	que	prem	volo	

molor	mai.

Nust	ium	hitior	sum	faccusa	erempelic	

temodip	suntium	rectusa	ndaere	lis	diosam	

Esc	imagni	bea	velibus,	omnist	asit	offic	

nonsed	quam	fugiam,	odis	doluptate	nimus	

volo	molor	mai.

uitvoert uit het rapport van de herin-
richting van de Oude iJssel.

Ook is er aandacht voor het verfraaien 
van de dorpsrand van silvolde. Op dit 
moment kijkt men van de slingerparal-
lel 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 aange-
legd waardoor het gebied meer wordt 
ontsloten voor de inwoners van silvolde 
en bezoekers.
Het toeristische fietspad doesburg – 
bocholt 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. 

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 
dan wel 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 
meebrengt;

•  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 be-
stemming 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. 

CITé	INDUSTRIELLE
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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,	waar	van	het	kasteel	
alleen	nog	een	ruïne	is	overgebleven,	
zijn	in	handen	van	één	eigenaar.	Hier	
wordt	landbouw	bedreven	en	het	land-
schap	is	beschermd.	Het	is	een	afgeslo-
ten	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	landgoed	
Wisch.	Dit	landgoed	zou	geen	landgoed	
zijn	als	er	geen	bos	zou	zijn.	De	meeste	
houtopstanden	zijn	aangeplant	voor	de	
houtopbrengst.  

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 

ecologische verbindingszone. Hiervoor 
is met alle belanghebbende partijen, 
ook de grootgrondbezitters, een conve-
nant afgesloten. voor het landgoed be-
tekent dat concreet het in overleg met de 
naastliggende eigenaren meer natuurlijk 
inrichten van de rivieroever en eventueel 
aanpassen van oevers van instromende 
watergangen. Het waterschap Rijn en iJs-
sel overlegt met de landgoedeigenaar in 
hoeverre dit landschappelijk kan worden 
aangesloten.  

Nust	ium	hitior	sum	faccusa	erempelic	
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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 schuilenburg 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 rivierduin 
kijkt men prachtig uit over de landgoe-
deren en het iJsseldal. 

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	activiteiten	zich	gaan	beperken	tot	de	vrij	
toegankelijke	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	herplanten	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	duurza-
mer.	Voor	de	verschillende	sportfuncties	
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,	samen	met	het	aan-
grenzende	industriegebied	zelf,	binnen	de	
gebiedsvisie	voor	Akkermansweide.	Nust	ium	hitior	sum	faccusa	erempelic	

temodip	suntium	rectusa	ndaere	lis	diosam	

nonsed	quam	fugiam,	odis	doluptate	nimus	

volo	molor	mai.

het geBIed tussen de paasBerg en 
de oude rIjksweg Is In de loop der 
tIjden ontwIkkeld tot een woon-, 
sport- en recreatIegeBIed.
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aanvullende thema’s   
In het geBIed

Er	spelen	veel	thema’s	een	rol	in	het	ge-
bied	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,	in-
dustrieel	erfgoed,	onderwijs,	kunst	en	
cultuur,	duurzaamheid,	innovatie	&	hoog-
waardig	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	
groeiende	industriële	activiteiten	in	Ulft	
geen	goede	optie	meer	was,	werd	het	
noodzakelijk	om	de	rivier	te	kanaliseren.	
Zo	waren	de	ijzerindustrie	en	houthan-
del	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	in	het	
industriedorp	Ulft	recreatief	gezien	niet	
direct	aantrekkelijk	is.	Verder	kwam	de	
natuurkwaliteit	door	de	toenemende	ver-
vuiling	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	ontdekking	
van	het	belang	van	biodiversiteit	voor	ons	
voortbestaan	wordt	de	Oude	IJssel	nu	met	
ander	ogen	bekeken.	De	rivier	is	aangewe-
zen	als	ecologische	verbindingszone.	Om-
dat	ook	de	andere	belangen	zijn	onderkend,	
is	een	ecologisch	uitvoeringsplan	opgesteld	
waarin	ook	de	belangen	van	waterafvoer	en	
-berging,	scheepvaart,	recreatie	en	sport-
visserij	werden	meegenomen.	
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	
waterplantenbegroeiing.	Daar	waar	zich	
mogelijkheden	voordoen,	wordt	model	
Winde	gecombineerd	met	model	Riet-
zanger.	Dit	model	richt	zich	meer	op	een	
inrichting	met	(overjarig)	rietmoeras.

Deze	ecologische	stapstenen	worden	aan	
de	westzijde	gerealiseerd	op	één	uitzonde-
ring	na:	de	monding	van	de	Bergerslagbeek	
bij	het	Melkvonder	zal	ook	als	ecologische	
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 rIvIerland-
schap Is de oude Ijssel, 
overBlIjfsel uIt de tIjd dat hIer 
de rIjn nog de dIenst uItmaakte.

VRIJETIJDSECONOMIE

In	de	Regionaal	Economische	Struc-
tuurvisie	voor	de	Achterhoek	(RES	
II)		is	de	sector	Toerisme	&	Recreatie	
benoemd	tot	speerpuntsector.	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	toe-
ristische	plaatsen	die	in	het	palet	zijn	
opgenomen	zijn	onder	andere	groenlo	
Vestingstad,	Bredevoort	Boekenstad.

Door	de	realisatie	van	de	visie	wordt	
hiermee	niet	alleen	het	toeristisch	
aanbod	binnen	gemeente	Oude	IJs-
selstreek	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 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 doetinchem 
is gereed. Het tracé van bocholt tot aan 
voorst is ook gereed. Het ontbrekende 
tracé tussen doetinchem en voorst is in 
voorbereiding en loopt door het dRU 
industriepark, zoveel mogelijk langs  
de Oude iJssel.  

het tracé van 
Bocholt tot 
aan voorst Is 
ook gereed.
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dit staat in het teken van het Rivieren-
concept. in de euregio wordt dit Rivie-
renconcept 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 
rivierenlandschap in de Achterhoek en 
het aanliggende deel van duitsland een 
aantal róndgaande fietsroutes worden 
aangeboden langs een netwerk van 
beken en rivieren. de recreant of toerist 
beleeft daarbij enerzijds de interessante 
verschillen in aard tussen de beide lan-
den, anderzijds ervaren zij ons grensge-
bied 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. Hieronder wordt dit 
concept in een kaart weergegeven.

door de fietsverbinding te leggen langs 
de waterlopen en 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. 

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 is hierin een mooie opstap-
plaats voor vele arrangementen op en 
langs het water. Het toeristische parel-
snoer kan tot Ulft ook per boot bezocht 
worden!. 

		vervolg
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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	uitvoe-
ring	geven	aan	deze	nieuwe	visie	vraagt	
om	een	actieve	aanpak	op	het	gebied	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	Cultuurfabriek	
is	er	–sinds	de	opening	in	2009-	natuur-
lijk	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. 

POSITIONERINg
Nu is het moment daar om veel meer 
dan voorheen het totale gebied als een-
heid neer te zetten. Het is immers één 
groot gebied dat zijn kracht ontleent 
aan de verscheidenheid én de dwars-
verbanden en kruisbestuivingen tussen 

alle deelgebieden en –projecten.  
Met inspiratie als verbindend element.  
Aan de andere kant moet er ook na-
drukkelijk ruimte gegeven worden aan 
kleine, individuele ontwikkelingen bin-
nen het dRU industriepark. Zij hebben 
ook iets eigens. een eigen insteek. een 
eigen verhaal. een eigen boodschap. 
deze ruimte moet er ook nadrukkelijk 
blijven. er wordt gekeken hoe eenheid 
en verscheidenheid gecombineerd 
kunnen worden. Op een versterkende 
manier. en hoe ontwikkelingen en  
initiatieven elkaar zelf opzoeken en 
synergie gaan creëren. 

ééN	gROOT	VERZAMELgEBIED
de eerste aanzet voor het ontstaan van 
eenheid is de naamgeving van dRU 
industriepark voor het geheel. de 
naamgeving en de visuele uitwerking 
daarvan kunnen nadrukkelijk bijdragen 
aan het een sterke en onderscheidende 
positionering. dRU industriepark heeft 
dit als naam in zich. Het is een naam 
die verwijst naar het verleden maar ook 

nadrukkelijk aansluit op de moderne, 
hedendaagse herbestemming van oude 
industriële terreinen.

deze naam is vertaald naar een logo.  
een herkenbaar en sterk logo met 
eenduidelijke binding naar het verleden. 
de oude wyber van de voormalige dRU 
ijzergieterij vormt de basis. (zie afb. 1) 

MERKENfAMILIE
dit dRU industriepark is het hoofd-
merk. en zal ook als zodanig gebruikt 
gaan worden. 
binnen het park is er volop ruimte voor 
huisvesting, initiatieven en ontwikke-
lingen. Ook van andere partijen, zoals 
huidige partijen zoals bibliotheek de 
Achterhoekse Poort, de Muziekschool 
Oost-Gelderland, wooncorporatie  
Wonion en radiozender Optimaal FM. 

Maar er zullen ook veel nieuwe, andere 
initiatieven ontstaan. Waar passend en 
mogelijk wordt gestimuleerd om deze 
initiatieven onder de dRU naam verder 

vorm en inhoud te geven, naar het voor-
beeld van de dRU Cultuurfabriek. 
Het streven is om zoveel mogelijk ontwik-
kelingen onder een dergelijke familie- 
verband van dRU te scharen. dit geldt 
zeker voor de (semi-)publieke functies 
die er ontstaan. Zoals de plannen voor 
het dRU Park. Maar ook het geplande 
hotel in het Ketelhuis en de plannen in 
de voormalige Afbramerij zouden onder 
een naam en logo met dRU… moeten 
gaan werken. 

Afbeelding 2, 3 en 4 zijn voorbeelden 
van mogelijke initiatieven binnen de 
dRU industriepark familie.

dit zal verder vorm en inhoud gegeven 
worden. de missie en uitgangspunten van 
het dRU industriepark zijn de vaste basis, 
het vertrekpunt in oriënterende gesprek-
ken met nieuwe potentiële initiatieven 
en in de concrete product – en concept-
ontwikkeling van deze initiatieven. 

1.

2.

3.

4.

het streven Is om zoveel mogelIjk 
ontwIkkelIngen onder een dergelIjke 
famIlIeverBand van dru te scharen.
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COMMUNICATIE
de hiervoor toegelichte basis voor de 
positionering moet middels communi-
catie ingevuld gaan worden. Hiervoor 
wordt een passende strategie ontwik-
keld. van belang is dat de manier van 
communiceren aansluit op het inspi-
rerende en vernieuwende van het dRU 
industriepark. Het streven is om voor 
de diverse doelgroepen vooral ook in 
te zetten op innovatieve mediavormen 
en communicatie-instrumenten. social 
media zoals Twitter en Facebook zijn 
hier zeker een voorbeeld van. 
Het streven is om hierin veel verder te 
gaan en vooral online vooruitstrevend te 
werk te gaan. de strategie en het daaruit 
voortvloeiende communicatieplan moet 
worden opgesteld. 

de filosofie zoals weergegeven in deze 
visie vormt daarin een zeer belangrijk 
vertrekpunt. belangrijke vraagstukken 
die eerst of tijdens het traject beant-
woord moeten worden, zijn:
•  Financiële borging van positionerings- 

en communicatieactiviteiten voor  
het geheel voor de lange termijn; 

•  Afspraken over eenheid in uitstraling 
van het gezamenlijke openbare terrein 
en de gebouwen. 

•   voor nu worden, onder regie van 
gemeente Oude iJsselstreek,  
de eerste stappen in dit traject gezet. 

de huisstijl voor dRU industriepark 
wordt verder uitgewerkt en vastgelegd. 
Met de direct betrokken partijen op 
het terrein wordt overeenstemming 
gezocht over gebruik van dRU indus-
triepark en bijbehorende uitingen en 
de eigen uitingen. er worden afspraken 
gemaakt over nieuwe initiatieven en hoe 
daarmee om te gaan. dit vormt de basis  
voor verdere uitwerking van de positi-
onering en voor toekomstige partijen 
op het dRU industriepark. daaronder 
horen een digitale portalsite en goede 
duidelijke bebording op het terrein. 
Ook zet de huidige drufabriek haar 
naam om naar dRU Cultuurfabriek. 

		vervolg

verder op weg
een gebiedsvisie geeft de richting 
weer die opgegaan wordt met een 
bepaald gebied. Tegenwoordig is een 
dergelijke visie meer een levende rich-
ting dan eerder, het is dynamischer. 
Onderweg naar de realisatie kan het 
nodig zijn om de richting bij te stellen, 
bij te buigen. deze visie is een herzie-
ning van de visie 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 samen- 
werkingspartners. Na het vaststellen 
van de gebiedsvisie 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, KvO en Wonion samen met 
de gemeente. dit samenwerkingsver-
band functioneert nog steeds tot volle 
tevredenheid van de betrokken part-
ners. door de andere aard van nieuwe 
projecten zullen ook andere partners in 
de uitvoering naar voren komen.

een nauwe samenwerking met onder-
nemingen en onderwijs wordt in de 
nieuwe structuur van de regio gevon-
den waar overheid, ondernemingen 
en onderwijs een coöperatie vormen. 
Onder deze coöperatie worden in 
zogenoemde werkplaatsen thema’s in 
concrete projecten uitgewerkt. Het stre-
ven is de realisatie van de gebiedsvisie 
in een aparte werkplaats bij de coöpe-
ratie 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.
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plannIng WONINgBOUW
de woningbouw in het voormalige fabriek-
sterrein, buiten de Cité industrielle gaat 
door volgens het nieuwe plan. Zo zullen ook 
de ‘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 ge-
bouw 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 worden getrok-
ken door Tennet, daar heeft gemeente 
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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