
Oplegnotitie Oude IJsselzone 
 

Inleiding/aanleiding 

In vervolg op de Visie Oude-IJsselzone uit 2008, hebben de bestuurders van de gemeenten 

Doesburg, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten, het Waterschap Rijn en 

IJssel en het O-Team in 2018 opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een perspectief voor de 

Oude IJsselzone als geheel. Doelstelling was het benoemen van de kwaliteiten en kansen van de 

rivier, het stroomgebied en haar omgeving om deze duurzaam verder te ontwikkelen. De opdracht is 

uitgevoerd onder leiding van het Ontwerp-team (O-team) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

De afgelopen 18 maanden is met ondersteuning van het O-team een inventarisatie gedaan naar de 

gezamenlijke kansen en belangen. Twee ontwerpbureaus zijn middels een ontwerpend onderzoek 

aan de slag gegaan om de opgave verder vorm te geven. Op basis van deze twee ontwerpen die zij 

op de Spiegeldag van 18 september 2020 aan ons hebben gepresenteerd, heeft het O-team een 

adviesrapport opgesteld met aanbevelingen voor een vervolg. Binnenkort verschijnt een boekwerk 

(Speldenprikken) met een projectenoverzicht waaraan in den lande onder begeleiding van het O-

Team is gewerkt. Het ontwerpend onderzoek “Oude-IJsselzone” krijgt ook een plek in het overzicht. 

 

Het adviesrapport met beide ontwerpen wordt gezien als inspiratiedocument. Het is een vertrekpunt 

voor verdere verkenningen. Tijdens het op 4 februari 2021 gehouden bestuurlijk overleg is 

afgesproken dat de ambtelijke begeleidingsgroep een oplegnotitie voorbereidt waarin we voor het 

vervolg focussen op de volgende concrete onderwerpen:  

a) Vrijetijdseconomie (beleving water, landschap en cultuurhistorie) Oude IJssel;  
b) Klimaatadaptatie; 
c) Natuur&Landschap; natuurontwikkeling; 
d) Vaarwegbeheer;  
Tevens is afgesproken dat in de oplegnotitie wordt ingegaan op waar de nadere uitwerking en 

uitvoering van deze 4 onderwerpen kan worden belegd. Uitgangspunt hierbij is dat zo veel mogelijk 

aansluiting wordt gezocht bij bestaande structuren.  

 

 

Inspiratiekaartbeeld Fysiek             Inspiratiekaartbeeld Conceptueel 

 

  



Voorgestelde aanpak van de vier focus-onderwerpen: 

A. Vrijetijdseconomie (beleving water, landschap en cultuurhistorie) Oude IJssel;  
De vrijetijdseconomie is een sector waarin ongeveer 7% van de Achterhoekse beroepsbevolking 
werkzaam is. De VE-sector is dus van economisch belang. Meer op inhoud zorgt de VE-sector 
voor een aantrekkelijk recreatieaanbod voor de inwoners binnen onze regio en een aantrekkelijk 
toeristisch aanbod voor bezoekers van buiten onze regio.  
 
De Achterhoek staat bekend om haar coulisselandschap met landgoederen en 
scholteboerderijen. De Berkel in het noordoostelijk deel van onze regio en de Oude-IJssel en de 
A-strang in de zuidwestelijk deel van de Achterhoek bieden een geheel ander en zeker ook 
interessant landschapstype. Tijdens droge perioden rond de laatste ijstijd (meer dan 10.000 jaar 
geleden) zijn langs de Oude-IJssel rivierduinen ontstaan die de basis vormden voor de 
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden en de stedelijke ontwikkeling binnen de Oude-
IJsselzone zoals we die nu kennen. Het “decor” is aanwezig, maar het verhaal over de 
ontstaansgeschiedenis wordt nauwelijks vertelt. Versterking van de recreatief-toeristische 
beIeving van de Oude-IJssel en A-Strang heeft een conceptuele en fysieke component.  
 
- Conceptueel: 

De uitwerking van het eerste deel van de onderzoeksopdracht “De rivier, het concept” biedt 
diverse aanknopingspunten. Gedacht kan worden aan het ontwikkelen van routes om de 
rivierloop met haar natuur & landschapswaarden en in contrast hiermee de historische 
stedelijke ontwikkeling langs het water te beleven, kunst & cultuurroutes, een 
evenementenkalender, maar ook aan het ontwikkelen van een culinaire tocht om te genieten 
van het rijke aanbod aan producten die onze streek te bieden heeft. 
 

- Fysieke maatregelen: 
Het fietspad Doesburg-Bocholt vormt een bijna aaneengesloten hoofdverbinding langs de 
Oude-IJssel en A-Strang/Bocholter-AA. In de uitwerking van het tweede deel “De rivier, 
fysieke ingrepen” wordt voor wat betreft de recreatief-toeristische beleving van de Oude-IJssel 
ingezet op het ontwikkelen van informele parallelle padenstructuren. Ook zijn eerste ideeen 
geopperd voor het realiseren van een netwerk van uitzichtpunten langs de Oude-IJssel en A-
Strang. Het verblijven in de Oude IJsselzone zou gericht moeten zijn op eenvoud, maar toch 
luxe: slapen onder de sterrenhemel, in glazen lodges op een natuurterrein langs het water of 
in boomtoppen. Tot rust komen in de Abdij of in een ander retraitecentrum.  
 

Vervolg 
- In de Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030 is “Waterbeleving Berkel, Oude-IJssel en A-

Strang” in het overzicht van mogelijke uitvoeringsprojecten opgenomen. In gesprek met 
Achterhoek Toerisme kunnen we onderzoeken hoe vooral het bovenbeschreven onderdeel 
conceptontwikkeling opgepakt kan worden en vervolgens in de markt kan worden gezet. 
Gebiedspartners zijn in deze aan zet. Wellicht kan Achterhoek Toerisme wel expertise-inbreng 
leveren; 

- Voor het realiseren van nieuwe padenstructuren kan mogelijk gebruik gemaakt worden van 
regelingen die de provincie met enige regelmaat open stelt. Momenteel inventariseert het 
Routebureau van Achterhoek Toerisme opgaven en wensen in de Achterhoek. 

- Voor verblijfsrecreatie geldt dat het van belang is dat de aanliggende gemeenten indien 
mogelijk ontwikkelruimte bieden voor onderscheidende marktinitiatieven. Het regionale 
Vitaliteitsonderzoek Verblijfsrecreatie biedt aanknopingspunten voor kansrijke doelgroepen. 

- Verdere ontwikkeling van het LEADER project beleving Oude IJssel. 
 

B. Klimaatontwikkeling en klimaatadaptatie; 
Klimaatontwikkeling en klimaatadaptie is een thema dat alle deelnemende gemeenten en 
waterschap bezig houdt en waarbij de Oude IJssel een gemeenschappelijke bijdrage kan 
leveren. Vanuit de huidige samenwerking die vanuit het proces van de Oude IJssel tussen de 
verschillende overheden is ontstaan, kunnen we aansluiten bij de lopende processen van DPRA 
(DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie) en ´Verkenning Droogte Achterhoek’.  
 
DPRA - het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, 

waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te 

richten. Het deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte 



en de beperking van gevolgen bij overstromingen, door maatregelen in de ruimtelijke inrichting. 

Het doel is om in 2050 Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. Het Rijk 

reserveert in de begroting van 2021 een bedrag tussen de € 150 en 250 miljoen voor de 

Impulsregeling. De Impulsregeling Klimaatadaptatie is bedoeld om de versnelling en intensivering 

van de aanpak van klimaatadaptatie door decentrale overheden financieel te ondersteunen. 

Verkenning Droogte Achterhoek – Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, tien gemeenten, 
natuurorganisaties, provincie Gelderland en LTO Noord hebben begin 2020 een verkenning 
uitgevoerd. Knelpunten en samenhang met andere ontwikkelingen die klimaatverandering met 
zich meebrengt zijn in beeld gebracht. Waterschaarste raakt alle functies van het gebied en het 
inrichten van het landschap. Het is daarom mede een complex ruimtelijk, economisch vraagstuk. 
Er volgt een programmaplan met een lange termijn visie voor het hele gebied.  
Mogelijke uitwerkingen van het thema klimaat in relatie tot de Oude IJssel zijn:            
- Waterberging en kwaliteit – het gebied is zeer geschikt voor het vasthouden van 

oppervlaktewater en goed in te richten voor beperkte piekberging. Met behulp van ecologische 
ingrepen kan de waterkwaliteit vergroot worden. 

- Energie - de Oude IJssel-zone is geschikt om zelfvoorzienend te zijn met schone energie. 
Daarbij zijn er ook kansen voor biodiversiteit.  

- Recreatie en onderwijs– er liggen kansen voor crossovers tussen klimaat, recreatie en 
onderwijs 

C. Natuur&Landschap;  
De Oude IJssel ontspringt in Duitsland als de Issel en mond bij Doesburg uit in de Gelderse 
IJssel. Het Nederlandse deel van de Oude IJssel heeft het karakter van een gekanaliseerde 
kleine rivier. De Oude IJssel wordt ook gevoed vanuit het oosten, vanaf het Winterswijks plateau.  
De Winterswijkse beken, zoals de Siepersbeek, de Limbeek, de Stortelersbeek en de Dambeek 
zijn van groot ecologisch en landschappelijk belang in het hier aanwezige coulisselandschap. Het 
water uit de bovenstroomse beken verzamelt zich via de Boven Slinge, Keizersbeek en Aa-
Strang in de Oude IJssel. Het landschap in het stroomgebied van de Oude IJssel kenmerkt zich 
door een afwisseling van agrarisch grondgebruik en natuur. In het Nationale Landschap 
Winterswijk zijn deze functies sterk verweven en spelen de bovenstroomse beken een grote rol in 
het cultuurhistorische landschap.  
 
Gelders Natuurbeheerplan (NBP) 2021 
In het NBP 2021 heeft de provincie de bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in het Gelders 
Natuurnetwerk vastgelegd. Voor de Oude IJssel geldt dat de nadruk ligt op het behoud en beheer 
van bestaande natuur. De nieuw te ontwikkelen natuur is (kleinschalig) perceelsgewijs te vinden 
langs de Winterswijkse beken en een beperkt aantal gebieden langs de Oude IJssel.  
 
Wateropgaven 
Het waterschap Rijn en IJssel streeft naar robuust watersysteem van een Oude IJssel, bestendig 
bij grote afvoerpieken en langdurige droogte, met een goede waterkwaliteit en hoge 
natuurwaarden in de bovenstroomse beekdalen. Bij deze opgaven zullen grondeigenaren, 
bewoners en gebruikers in het gebied nadrukkelijk worden betrokken. De ambitie tot 2027 ligt op:  
1. Ecologische opgaven watersysteem Winterswijks Plateau 
2. Opgave KaderRichtlijn Water Aa-Strang 
3. Ondersteunen van (particulier) waterbeheer voor een betere balans vasthouden en afvoeren 

in het hele stroomgebied 
4. Klimaatrobuust stedelijk water (Gendringen, Ulft, Doetinchem, Doesburg) 

 
Vergezicht 

Voor de lange termijn werken we samen aan een Oude IJsselzone waar het mooi wonen en 
werken is aan het water. In een afwisselend agrarisch landschap met een hoge biodiversiteit zijn 
er kansen voor recreatief medegebruik van de blauwe en groene kwaliteiten.  
 
Vervolg  
De provinciale doelen natuur en landschap beperken zich over het algemeen tot behoud en 
beheer. Daarnaast zijn er gebiedsgerichte projecten in het stroomgebied, waarbij wateropgaven 
leidend zijn. Gedurende het tijdvak 2021 tot 2027 richten we onze samenwerking hoofdzakelijk op 
deze opgaven. Echter, indien er zich tussentijds kansen aandienen om het “vergezicht” dichterbij 
te brengen, dan is het uiteraard van belang om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken.  Het 



waterschap treft momenteel voorbereidingen om de oeverinrichting van de A-Strang tussen 
Dinxperlo en Ulft zodanig aan te passen dat de natuur- en landschapswaarden worden versterkt. 
 

D. Vaarwegbeheer;  
Van de bron in Duitsland tot aan Doesburg heeft de Oude IJssel een lengte van 75 km. Het 
Nederlandse deel is 36 km lang. Langs Oude IJssel is het mooi wonen en werken aan het water.  
Tussen Ulft en Doesburg is pleziervaart mogelijk en tussen Doesburg en Doetinchem ook 
beroepsvaart. Langs de Oude IJssel liggen dorpen en steden met een rijke geschiedenis, die de 
kwaliteit van de rivier benutten voor recreatie en toerisme. Ook waterkwaliteit is een belangrijk 
punt als het gaat om recreatie op en aan het water. 
 
Beleid 
De provincie Gelderland heeft in haar Vaarwegverordening (2009) het (beroeps)vaarweg- en 
nautisch beheer van vastgelegd. Daarin is vastgelegd dat het Waterschap Rijn en IJssel het 
vaarwegbeheer voert over de Oude IJssel. De Basisvisie RecreatieToervaart Nederland (BRTN) 
2015-2020, opgesteld in opdracht van provincies en het Ministerie van I&M, geeft een kader voor 
besluitvorming en investeringen voor het behoud en ontwikkeling van een samenhangend en 
bevaarbaar landelijk basistoervaartnet. Voor Gelderland wordt de Oude IJssel genoemd als 
aantrekkelijke rivier met aanlegvoorzieningen. De ambitie/wens is beschreven om een verbinding 
te maken met de Bocholter Aa. 
 
Vervolg 
De laatste jaren is de recreatievaart en het (spele)varen in intensiteit toegenomen. In combinatie 
met de beroepsvaart kan dit voor onveilige situaties op het water zorgen. Er lijkt een kanteling 
plaats te vinden waarbij recreatievaart op de Oude IJssel groter wordt ten opzichte van de 
beroepsvaart. Deze ontwikkeling vraagt van het vaarwegbeleid en –beheer een hernieuwde visie 
en standpunt over de (on)mogelijkheden op de Oude IJssel. Dit wordt in de eerste plaats door 
provincie en waterschap opgepakt, waarbij ondersteuning en samenwerking vanuit de 
gemeenten zeer gewenst is.  

 


