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_1 De opgave 
Het O-team zet ontwerpend onderzoek in om de opgave te analyseren en aan te 
scherpen. Daarmee worden belangen van betrokken partijen inzichtelijk en 
mogelijke oplossingen geëtaleerd.  
 
Het onderwerp is de Oude IJssel; een 75 km lange rivier, waarvan 36 km in 
Nederland ligt en de rest in Duitsland. Tot in de 19e eeuw was de Oude IJssel 
nog een meanderende ‘natuurlijke’ rivier, die pas rond 1900 ingrijpend veranderd 
werd vanwege de bevaarbaarheid en waterafvoer; het gebied had regelmatig te 
maken met overstromingen. Inmiddels is de Oude IJssel een belangrijke 
ruimtelijke en landschappelijke drager met een recreatief toeristisch potentieel 
en van betekenis voor het vestigingsklimaat. De IJsselzone kent verschillende 
uitdagingen, bijvoorbeeld het versterken van de waterbeleving van de rivier, het 
vermarkten van het landschap en het zichtbaar maken van de ijzergeschiedenis 
(oer) en klimaatgerelateerde issues. 
 
De gemeenten die deel uitmaken van deze zone en het Waterschap Rijn en IJssel 
zijn gezamenlijk op zoek naar een manier om het gebied vanuit een gedeeld 
perspectief op de kaart te zetten en duurzaam verder te ontwikkelen. Het 
perspectief moet dus in ieder geval de kwaliteiten en kansen van de rivier 
benoemen, alsook die van de Oude IJsselzone als geheel. 
In 2008 is al eens een samenhangend ontwikkelingsdocument op de Oude IJssel 
- met als ondertitel: toekomst voor een verborgen rivier - door de Stichting 
Verbetering Oude IJsselzone opgesteld.  
De wens van de betrokken partijen is nu om een aantal onderwerpen met het O-
team en via thematische verkenningen te onderzoeken. Op die manier ontstaan 
ideeën die bijdragen aan een globaal, inspirerend en kansrijk perspectief voor de 
Oude IJsselzone, die de partijen onderling bindt en hopelijk tot nieuwe 
samenwerkingen leidt. De meeste kansen voor samenwerking zien de gemeenten 
op de thema’s: wonen en recreëren, historische waarde Oude IJsselzone, 
streekgebonden producten en diensten en ondernemerschap en tenslotte 
toerisme en bedrijvigheid. 
 
Het perspectief, waarvoor de ontwerpers ingrediënten aanleveren, is pas 
compleet als het in een samenhangend verhaal bijeen wordt gebracht en in een 
verleidelijke vorm wordt gepresenteerd. Dan is het voor velen in te zien en wordt 
het mogelijk hogere overheden en subsidiefondsen te benaderen en gelden los te 
krijgen voor de ontwikkeling van het gebied.  
Het O-team vindt het een prachtige ambitie om de Oude IJsselzone vanuit een 
duurzaam en gedeeld perspectief op de kaart te gaan zetten en ondersteunt deze 
graag. Wij hopen dat de Duitse gemeenten straks alsnog aanhaken; binnen deze 
opdracht was dat vooralsnog een brug te ver, maar gelukkig zijn zij wel 
geïnteresseerd en willen graag geïnspireerd worden. 
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_2 Ontwerpthema’s  
Na een uitvoerige inventarisatie en in overleg met de gemeenten waarin de Oude 
IJsselzone ligt en met het Waterschap Rijn en IJssel en Stichting Achterhoek 
Toerisme, zijn een tweetal thematische verkenningen benoemd die bijdragen aan 
een kansrijk en enthousiasmerend perspectief voor het gebied rondom de Oude 
IJssel.  
 

 
 
 
_Thema DE RIVIER, HET CONCEPT 
Dit thema is door Klaas Jan Wardenaar van SMARTLAND voor het Nederlandse deel 
van de rivier uitgewerkt. De te onderzoeken onderwerpen die hij heeft 
meegekregen zijn: het uitbouwen van het thematische routenetwerk, het opstellen 
van een gebiedskalender en het onderzoeken van cross-overs.  
Nadere toelichting hiervan treft u in hoofdstuk 3. 
 
_Thema DE RIVIER, FYSIEKE INGREPEN 
Dit thema is door Nico Wissing van Studio Nico Wissing voor het Nederlandse deel 
van de rivier opgepakt. De onderwerpen waarvan wij tezamen met onze 
opdrachtgevers wilden dat hij zich op focuste - op deze onderwerpen verwachten 
dat er veel nieuwe kwaliteiten kunnen ontstaan - waren: het vergroten van het 
recreatieve gebruik van de waterrand, het vergroten van de 
recreatiemogelijkheden op het water, het opwaarderen van lelijke plekken door 
industrie (denk aan achterkanten), het duiden van nieuwe woonconcepten 
(gekoppeld aan plekken) en tenslotte het versterken van het verbindende 
routenetwerk. 
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_3 Ontwerpend onderzoek 
Het O-team zet ontwerpend onderzoek in om de opgave te analyseren en aan te 
scherpen. Daarmee worden de belangen van de betrokken partijen inzichtelijk en 
mogelijke oplossingen verkend. In uitvoerig overleg met de gemeenten uit de 
Oude IJsselzone en het Waterschap Rijn & is een tweetal verhaallijnen 
uiteengezet die interessant zijn om in kaart te brengen en een nieuw licht op de 
problematiek te werpen. Aan deze verhaallijnen zijn bureaus gekoppeld die door 
intensieve samenwerking tot twee producten zijn gekomen die naadloos op 
elkaar aansluiten.  
 
- SMARTLAND voor het thema DE RIVIER, HET CONCEPT 
- Studio Nico Wissing voor het thema DE RIVIER, FYSIEKE INGREPEN 

 

 
 
De opbrengst van de inventarisatie, het ontwerpend onderzoek door de bureaus 
en de reacties op de resultaten van de bureaus worden hierna per 
deelverkenning samenvattend uiteengezet. De volledige verkenningen van de 
bureaus zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. 
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_Thema DE RIVIER, HET CONCEPT door SMARTLAND 
Klaas Jan Wardenaar (SMARTLAND) is gevraagd om vanuit een conceptuele 
benadering drie thema’s te onderzoeken: 
Wat zijn voorstelbare themalijnen voor routeontwikkeling in de Oude IJsselzone 
en breng deze in kaart. 
Breng relevante activiteiten en evenementen in beeld door middel van een 
gebiedskalender. 
Welke cross-overs met andere onderwerpen in de Oude IJsselzone zijn te 
bedenken om het gebied verder onder de aandacht te brengen. 
 
Routenetwerken - Uit het onderzoek van Klaas Jan blijkt dat er al behoorlijk veel 
netwerk, routes en beschrijvingen aanwezig is. Hij heeft daarom een nieuwe 
invalshoek gekozen om het gebied een impuls te geven. Met geomorfologie als 
belangrijkste basis en verhaal van het landschap van de Oude IJssel, resulterend 
in een prachtige set nieuwe kaarten met een bijbehorende uitgebreide legenda. 
Hij koppelt daarmee de huidige urgente thema’s rond klimaat, energie, 
biodiversiteit en landbouw aan nieuwe kwaliteiten van het landschap. Naast een 
routenetwerk worden daarbij ook recreatieve rustpunten en elementen in het 
landschap aangegeven. Klaas Jan suggereert deze kaart ook als start voor 
mogelijke gesprekken over gebiedsinterventies met landeigenaren te gebruiken. 
 

 
 
Gebiedskalender - SMARTLAND heeft de relevante lokale/regionale evenementen 
en programma’s in beeld gebracht. Het geeft een beeld van een grote 
hoeveelheid activiteiten die het jaar door plaatsvinden in de verschillende delen 
van de regio. Met veel variatie in vorm, programma en thema’s en doelen. Maar 
een samenhangend concept of programma Oude IJssel ontbreekt. Om een 
bijdrage en impuls aan die samenhang te geven wordt voorgesteld om 
‘Expedities Oude IJssel’ te organiseren. Hier horen zes gebiedsdiners bij waar de 
ontwikkeling van het landschap op locatie wordt besproken; de nieuwe 
gebiedskaart vormt daarbij de hoofdschotel. 
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Cross-overs - Klaas Jan heeft het aangeven van cross-overs opgevat als het 
landschappelijk verhaal van de Oude IJssel verbinden met actuele urgente 
thema’s. En die verbinding landschapsversterkend in te zetten. Hieronder volgt 
een aantal voorstellen als impuls voor deze versterking, die leiden tot een 
innovatieve legenda en Nieuwe kaart voor de Oude IJssel. 
De resultaten van het onderzoek heeft Klaas Jan vertaald in een aantal 
oplossingen voor actuele opgaven. 
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Waterberging en kwaliteit - Het kleiige oude stroomgebied en de meanders 
van de Rijn en de Lippe zijn zeer geschikt voor het vasthouden van 
oppervlaktewater. Het oorspronkelijk vlechtend rivierpatroon van de Eldrikse 
Weiden is tevens goed in te richten voor beperkte piekberging.  
Pas een ‘waterharmonica’ in het landschap en stem deze af op een oude 
stroomgeul van de Rijn of de Lippe. Met deze waterharmonica wordt dood water 
gerevitaliseerd door het een serie van ecologische stappen te laten ondergaan. 
Door ook bovenstrooms in het stroomgebied van de Oude IJssel maatregelen te 
nemen kan het gehele stroomgebied een kwaliteitsverbetering worden 
bewerkstelligd die de streek op alle mogelijke aspecten versterkt. 
 
Land- en bosbouw - Ondersteun een aantal circulaire agrarische bedrijven 
en/of clusters, met hogere productwaarde als doelstelling. Koppel deze aan een 
lokale afzetmarkt rond de Oude IJssel. Als eerste pilot wordt gedacht aan de 
ontwikkeling van het Voedselpark, nabij het nieuwe ziekenhuis. Combineer deze 
met de ontwikkeling van kleinschalige ecologische en circulaire landbouw in het 
kampenlandschap en rond steden en dorpen langs de Oude IJssel. 
De eerdergenoemde maatregelen om afstromend water vast te houden en te 
infiltreren bieden kansen voor de ontwikkeling van meer bos. De zwaardere 
kleigronden zijn zeer geschikt voor nieuwe houtproductie (populierenbossen). 
Waarin populierhout kan worden gebruikt als bouwmateriaal en invulling geeft 
aan de maatschappelijke opgave om de CO2-uitstoot terug te dringen. 
 
Energie - De Oude IJsselzone leent zich er bij uitstek voor om zelfvoorzienend te 
zijn met schone energie. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan 
zonneparken, die zich volgens Klaas Jan goed laten combineren met het 
stimuleren van biodiversiteit. Randvoorwaarde is de nabijheid van het 
hoogspanningsnet. Er worden vier locaties voor zonneparken aangedragen langs 
de TenneT-lijn. Door een goede landschappelijke inpassing kunnen de 
zonneparken aansluiten bij het landschap rond de Oude IJssel, hiermee geschikte 
omstandigheden voor biodiversiteit benutten en tegelijk de morfologische 
structuur zichtbaar maken. Bewoners van de regio zouden mede-eigenaar 
kunnen worden van ‘Oude IJsselStroom’ en daarmee ook de TenneT-lijn gaan 
waarderen als herkenningslijn van hun eigen schone energievoorziening.  
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Wonen en bedrijvigheid - De huidige tendens van de landelijke woningmarkt 
laat een duidelijke positieve herwaardering van de landelijkere delen van 
Nederland zien. Een gebied met een sterke identiteit en goede bereikbaarheid als 
de Oude IJsselzone profiteert daarvan en biedt kansen voor nieuwe woonlocaties 
met hoge kwaliteit. Hierbij is de ontwikkeling van woonlocaties aan de Oude 
IJssel een schot voor open doel. Het onderzoek noemt onder andere Doesburg 
als poort van de Oude IJssel voor het ontwikkelen van wonen, maar ook 
Doetinchem met het voormalige waterzuiveringsterrein en de oeverzones van de 
bedrijventerreinen. Wonen in het brede IJsseldal kan worden gecombineerd met 
de herontwikkeling van de voormalige ijzerfabriek Vulcanus tot cultuurcentrum, 
gericht op duurzame ontwikkeling richting de 22e eeuw met Geopark Oude IJssel 
of het morfologisch monument De IJsselduinen als historisch uitgangspunt.  
Een soortgelijke locatie is te vinden in Terborgh, waarbij wonen gecombineerd 
kan worden met de ontwikkeling van een nieuwe jachthaven en de transformatie 
van de industriële locaties.  
 
Economie en recreatie - Veel van bovengenoemde maatregelen hebben ook 
een positief effect op de economische en recreatieve ontwikkelingen in de regio. 
Er zijn goede kansen voor een economisch haalbaar systeem van lokale 
productie van streekeigen kwaliteitsproducten, een relatief grote lokale 
afzetmarkt en circulariteit door bijvoorbeeld afvalstromen vanuit de steden weer 
naar het landbouwgebied terug te voeren. De ontwikkeling van het 
eerdergenoemde Voedselpark betekent een geleidelijke transformatie naar een 
kleinschaliger en natuurinclusief landschap in het brede stroomdal van de Oude 
IJssel en versterkt de leefkwaliteit, identiteit en economische vitaliteit van het 
gebied.  
De stuwwal van Montferland (de Bult) kan een aantrekkelijke recreatieve 
uitvalsbasis worden waarop zich een nieuwe economie van verblijfsrecreatie kan 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld met een nieuw uitkijkpunt van waaruit het totale Oude 
IJssellandschap haar verhaal toont en beleefd kan worden.  
 

 
 
Verhalen uit de Oude IJssel - Uit de vele verhalen over het landschap van de 
Oude IJssel heeft Klaas Jan er een aantal uitgelicht: 
Door toepassing van bijzondere vormgeving en materialisatie kunnen de 
dammen en stuwen het verhaal van de meanders uitdragen, maar ook die van 
de kleiafzetting en de latere winning voor de baksteenindustrie. 
Maak het rivierduin als uitzonderlijk element zichtbaar in het landschap door 
open zand weer meer in beeld te brengen en de kleine heiderestanten weer tot 
een meer robuuste eenheid te smeden.  
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Breng de historische kwaliteiten en de dynamiek van het water terug door een 
aantal projecten rondom het gekanaliseerde water te realiseren.  
Aan de noordzijde van de Oude IJssel bevinden zich markante steilranden waar 
de ligging van de provinciale weg een venster op het Oude IJsseldal biedt. Hier 
ligt een kans om een uniek visitekaartje voor het gebied te realiseren door 
‘vensters op het landschap’ te realiseren.  
 
 
_Thema DE RIVIER, FYSIEKE INGREPEN door Studio Nico Wissing  
Nico Wissing heeft een vijftal opgaven meegekregen als startpunt voor zijn 
ontwerpwerk. Het zijn het: 
• Vergroten van het recreatief gebruik van de waterkant;  
• Vergroten van de recreatie op het water; 
• Opwaarderen van industrieachterkanten naar het water;  
• Duiden van nieuwe woonconcepten + plekken daartoe;  
• Versterken van het verbindend routenetwerk. 
 
Hij heeft daar vrijelijk op gereageerd met een uitgebreide en verdiepende 
ontwerpstudie. Zijn drive is het verhaal van de Oude IJssel te vertellen; een 
verhaal dat logischerwijs groter is dan de bedijkte waterstroom en die over het 
hele stroomgebied van het Nederlandse deel van Oude IJssel gaat.  

 
Dit verhaal van de rivier hoort beschermd, beleefd en verteld te worden. 
Vervolgens heeft hij zijn inzichten gekoppeld aan de opgehaalde inzichten van de 
stakeholders. Deze leiden tot de volgende elementen: 
 
Landschap - Kanalisatie van de rivierloop maakt door de hoge dijken de relatie 
met het landschap van de hogere gronden minder zichtbaar. Zet daarom de 
dijken langs de rivier in als ondergrond voor (fiets-)paden, als start van 
bijzondere bruggen en voor uitkijkpunten met wellicht dijkwoningen en een 
dijkhotel. Zoek daarnaast de verbinding tussen de verschillende aanwezige 
landschappen: die van de dekzandgronden, de lagere gronden, de stuwwal en 
met als bijzondere elementen de IJsselduinen. Probeer verder de meanders en 
restgeulen te behouden. Maak tevens uitzichtpunten om hoogteverschillen goed 
beleefbaar te maken. 
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Natuur - Nevengeulen en vispassages zijn de dragers van de natuur langs de 
rivier. De daarbij behorende eilanden kunnen afwisselend worden ingezet voor 
natuur of recreatie. Realiseer de ecologische verbindingszone en het Gelders 
Natuurnetwerk. Betrek recreanten, bewoners en eigenaren bij het vergroten van 
biodiversiteit, als het gaat om onderhoud, faseren van activiteiten en beheer. 
Geef de beheerder de economische impuls. Geef ruimte voor natuurinclusief 
wonen en werken. Doe een poging om gifvrije gebieden aan te wijzen en de 
waterkwaliteit van de Oude IJssel op drinkwaterniveau te krijgen. 
 
Water - Zet in op meer mensen door de Oude IJssel te voeren en niet per se 
meer mensen/boten door de sluizen. Maak de rivier zoveel mogelijk 
oversteekbaar voor routeontwikkeling. Leg bij sluizen haventjes en 
aanlegsteigers aan met in de nabijheid fietsverhuur. Kijk naar kansen voor een 
(elektrische)watertaxi gekoppeld aan fiets- en kanoverhuur. Voorzie verder in 
opvang en retentie van regenwater en ontkoppel regenwater en riool en zoek 
naar plaatsen voor meer waterberging. 
 
Landbouw - De Oude IJsselzone is volgens Nico zeer geschikt om 
kringlooplandbouw voorop te zetten. Ga naar een agro-ecologisch systeem met 
traditioneel opgezette boerderijen, nieuwe voedselbossen, agro-forestry, 
gemengde noten/fruitgaarden en ook ziet hij kansen voor het kweken van 
waterplanten, wieren en algen. Zet bij deze transitie in op het meenemen van 
restaurants en winkels voor de streekeigen voedselproductie. 
 
Recreatie - Er zijn veel verschillende voet- en fietspaden, maar verbindt ze tot 
een gezamenlijk verhaal rond de rivier. Daarnaast zijn fysieke 
landschapsvertellers en ontdekkingsgidsen een welkome aanvulling om dat 
verhaal echt tot leven te laten komen. Het verblijven en beleven zou gericht 
moeten zijn op eenvoud, maar toch luxe: slapen onder de sterrenhemel, in 
glazen lodges langs het water of in boomtoppen. Tot rust komen in de abdij, 
binnenvaren in een natuurmuseum of op een bijzondere manier genieten van 
lokale producten. 
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Cultuur en historie - De rijke cultuurhistorie maakt het mogelijk om vanuit de 
rivier als rode draad te verwijzen naar verschillende tijdslijnen waarbij de 
ijzerhistorie - afgezien van het DRU Industriepark (hier is het al goed) - sterker 
belicht kan worden. De geloofslijn kan worden benadrukt door in de dorpen een 
van de twee kerktorens open te stellen voor uitzicht maar ook educatie: waarom 
zie je hier bijvoorbeeld meestal 2 kerken per dorp? 
 
Innovatie, klimaat en de mens - Centraal staat de mens. Zie daarbij klimaat 
als een kans, niet als bedreiging. Kies voor bescheidenheid, zet in op pure slow-
living recreatie. Geef duurzame energie een kans. Stimuleer bedrijven om 
zichtbaar te maken wat ze doen langs de rivier. Zorg dat de smart- industrie 
lokaal produceert als het gaat om elektrische platbodemtaxi’s, zelfvoorzienende 
verblijflodges. De Oude IJssel wordt een middelpunt van groene educatie. 
 
De bovenstaande visie - zoals hij deze noemt - wordt concreet gemaakt in een 
serie plankaarten die deelgebieden beschrijven, van Doesburg tot Anholt en 
Dinxperlo. Daarbij hoort een legenda met fysieke ingrepen/voorstellen voor 
wonen in het landschap, recreatie, bijzonder agrarisch gebruik, landgoederen, 
bos en natuur, stuwen bruggen en nieuwe oversteken, uitkijkpunten, 
fietssnelwegen fietspaden, voetpaden en bijzondere hotspots als restaurants. 
 

 
 
Verder beschrijft Nico een aantal speerpunten met concrete voorbeelden; 
voorbeelden die ook op moodboards zijn weergegeven. Zo schetst hij nieuwe 
glampings, ecolodges, een stilteklooster, slapen onder de sterren, tiny houses, 
en een revalidatielandgoed. Maar ook duidt hij de resten van kasteel 
Swanenburg en wil hij de bijzondere landsgrenzen bij de Hetter behouden. Ook 
stelt hij een boottaxi tussen Doesburg en Doetinchem/Ulft voor, een proefvaart 
voor lokaal en culinair genieten. En zegt hij dat het verstandig is werk te maken 
van mogelijke transformatieobjecten, van kerktorens tot leegstaande kassen bij 
wijngaard Duetinghem. 
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_4 De Oogst 
 
Waar staan we nu? 
De oogst van de twee ontwerpende onderzoeken heeft een rijk boeket aan 
suggesties, kaartmateriaal en sfeerbeelden opgeleverd. Wij zijn hiervan onder de 
indruk en zien veel voorzetten voor het op te stellen perspectief. Ook 
constateren we dat de ontwerpers naast de onderwerpen die hen zijn 
aangedragen om te onderzoeken, ook daarbuiten research hebben gedaan. 
Daarmee ligt er veel onderzoeksmateriaal op de plank.  
 
De twee verkenningen vormen tezamen echter nog geen visie, al zwerft hier en 
daar dit woord wel rond (verkenning van Nico Wissing). Een verkenning om de 
Oude IJsselzone vanuit een duurzaam en gedeeld perspectief verder te 
ontwikkelen moet nog worden opgesteld. Daarvoor is meer verdieping, een 
bredere aanhechting aan omgevingspartijen en belanghebbenden en uiteindelijk 
een concreet perspectief dat iedereen omarmt en zich sterk voor wil maken voor 
nodig.  
Kortom een ontwikkelingsdocument van waaruit men gezamenlijke afspraken 
kan maken, dat breed wordt gedragen en in gezamenlijkheid is opgesteld, 
waarmee men kan lobbyen voor extra cofinanciering en dat op een digitaal 
platform goed te vinden is. Wij zien al voor ons dat op deze website ook de 
activiteiten/ evenementen en uitgevoerde initiatieven rondom de Oude IJssel te 
ontdekken zijn... 
 

 
 
Om het vervolgproces handen en voeten te geven bieden wij u graag een 
reflectie en een set aan adviezen. Deze betreffen aanbevelingen op het gebied 
van ruimte, economie en governance.  
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Ruimte 
We gaan de verkenningen een voor een langs en duiden welke potentie wij zien 
om ermee verder te gaan.  
 
Perspectief - Wat betreft het werk van Klaas Jan Wardenaar (het concept van 
de rivier) vallen vooral de nieuwe gebiedskaarten ons op waarmee hij een impuls 
aan de Oude IJsselzone wil geven en die tonen wat is er en wat je ermee kan. 
Bestaande kwaliteiten in het gebied maakt hij op verschillende manieren 
zichtbaar en hij doet voorstellen voor nieuwe kwaliteiten, gekoppeld aan de 
urgente thema’s als water, klimaat, energie, biodiversiteit, circulariteit en 
ecologische landbouw. Hiermee wil hij de gebiedskwaliteit en identiteit van het 
Oude IJsselgebied versterken en de economische vitaliteit ervan verhogen.  
 
De voorstellen die hij voor de versterking van het landschap van de Oude IJssel 
doet is een voorstel waar de omgeving - buiten ons en de opdrachtgevende 
partijen - nog niet om heeft gevraagd en daarom nog niet breed wordt gedragen. 
Desondanks is het een oefening die de aanzet kan vormen voor een discussie 
over de toekomst van het landschap, met bestuurders en andere belangrijke 
spelers (omgeving). Wij adviseren daarom om de elf voorstellen - die 
terugkomen in de legenda van zijn kaart ‘Voorstellen versterking landschap Oude 
IJssel’ - met elkaar en de omgeving te gaan bediscussiëren. Vormen deze 
voorstellen de gewenste dragers voor de ontwikkeling van het Oude 
IJssellandschap? Dat betekent bijvoorbeeld dat op diverse plekken een 
transformatie van het landschap plaatsvindt; van landbouwgrond naar natuur of 
zonneweides of bosproductie. En daarmee naar andere verdienmodellen voor de 
boer, naast die van voedselproductie. Zien de boeren dit zelf ook zitten en hoe 
kunt u deze omschakeling naar natuur of bosbouw voor hen makkelijker maken/ 
financieel ondersteunen? 
 

 
 
De elf voorstellen voor versterking van het landschap zijn: 
1. Aankoppeling Bergherbos aan ecostructuur Oude IJssel 
2. Circulaire landbouw in kampenlandschap (met lokale infiltratiegebieden aan 

beken en nieuwe bossen voor CO2 vastlegging) 
3. Oude Rijnmeanders voor wateropslag 
4. Vlechtrivier voor waterberging en natte landbouw 
5. Kleinschalige ecologische landbouw rond de steden en dorpen 
6. Grootschalige landbouw en populierenteelt in kleigebied en 

recreatiewoningen aan kleiputten 
7. De rivierduinen/ IJsselduinen met herstel schrale natuur en heide 
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8. Versterking Oude IJsseldal: oeverafvlakking gecombineerd met 
recreatiepaden en voorzieningen langs de gekanaliseerde Oude IJssel + 
creëren van vensters op het landschap vanaf de provinciale weg aan de 
noordzijde van de rivier 

9. Vitale waterkwaliteit: door waterrevitalisatie (aanleg van een 
waterharmonica bij de RWZI bij Etten), bovenstroomse maatregelen (o.a. 
ontharding), lokale infiltratie en meer natuurvriendelijke oevers 

10. Koppeling nieuwe TenneT lijn aan vier zonneweides 
11. Nieuw wonen aan de rivier bij Doesburg, Doetinchem en Terborgh (oude 

ijzerfabriek) 
 
Verder stelt Klaas Jan Wardenaar een boeiende opwaardering van het 
routenetwerk voor, vanuit de constatering dat er al veel is dat echter weinig 
gevarieerd is en daarom aanvulling behoeft van routes en paden die gebaseerd 
zijn op de geomorfologie, zodat het verhaal van het landschap meer zichtbaar 
wordt. Voor dit idee zal - zoals hij dat zelf ook aangaf - met grondeigenaren 
moeten worden overlegd om dit mogelijk te maken. 
 

 
 
Kijkende naar de ‘nieuwe gebiedskaart’ die hij schetst wordt maar al te zeer 
duidelijk hoezeer de opgaven verbindend werken. Denk bijvoorbeeld aan het 
nijpende tekort aan zoet water (tegengaan droogte, zoet water langer 
vasthouden), het streven naar een vitale bodem, het herstel van de 
biodiversiteit, het verhogen van de recreatieve mogelijkheden op en aan de 
rivier, de energietransitie of alternatieve verdienmodellen. Deze vraagstukken 
werken regionale samenwerking in de hand. 
 
Dan het werk van Nico Wissing.  
Wat betreft het werk van Nico valt ons de fraaie tijdslijn voor het gebied op en 
de inventarisatiekaart met: cultuurhistorie in het gebied, recreatie, natuur, 
achterkanten van industrie, rotte kiezen van achterkanten aan de rivier, 
woonboten, bruggen, stuwen, beroepsvaart et cetera. Deze kaart geeft veel 
inzage in wat er is en biedt een basis voor verdere ontwikkeling. 
Ook vallen zijn voorstellen voor het landschap van de Oude IJssel op. Deze 
voorstellen zijn van een kleine korrel. Daar waar Klaas Jan zich over de 
landschapsschaal van het gebied heeft gebogen, heeft Nico Wissing een 
spreidschot aan kleinere fysieke ingrepen voorgesteld, waarmee het gebied als 
totaal wordt versterkt. 
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Juist dit maakt beide verkenningen aanvullend op elkaar en daarmee wordt het 
spannend te zien wat er gebeurt als beide kaarten over elkaar heen worden 
gelegd. Versterken de interventies van Nico Wissing en het grotere 
landschapsverhaal van Klaas Jan Wardenaar elkaar? 
 
Wij bevelen u verder aan om alle voorstellen/ initiatieven van Nico Wissing te 
gaan categoriseren naar thema, doel of onderwerp. Nu is namelijk nog lastig te 
beoordelen wat de waarde is van ieder individueel voorstel dat hij op de kaart 
heeft gezet. Als dit systematisch inzichtelijk wordt gemaakt, wordt het beter te 
begrijpen waarom het zinvol is om aan al deze voorstellen ruimte te bieden en 
waaraan zij een bijdrage leveren (vergroten van het recreatief gebruik op en aan 
het water, opwaarderen van industriële achterkanten, nieuwe woonconcepten et 
cetera).   
 
Verder verdienen de teksten in zijn verkenning op het gebied van de pijlers 
landschap, natuur, water, landbouw, recreatie, cultuur en 
innovatie/klimaat/mens aandacht, evenals zijn vijf genoemde speerpunten 
(verhalend landschap, beschermen, verantwoordelijkheid nemen, overgangen in 
het landschap beleefbaar maken, energieneutraal en klimaatbestendig). 
 

 
 
Het is een interessante exercitie om deze inzichten samen te gaan brengen met 
de elf voorstellen voor versterking van het landschap van Klaas Jan Wardenaar. 
Wij lezen de thema’s en speerpunten van Nico namelijk als sectorale doelen, 
daar waar Klaas Jan met een integraal ruimtelijk voorstel voor de Oude 
IJsselzone komt. In het op te stellen perspectief zal dit tot een eenduidig verhaal 
moeten leiden. 
 
Dan willen we nog een drietal voorstellen van Nico hier uitlichten, die wij voor 
het duurzaam verder ontwikkelen van de Oude IJsselzone buitengewoon relevant 
vinden.  
Ten eerste is dat het idee om de rivier de Oude IJssel als ‘taxi voor het gebied’ te 
benutten, zodat er meer op en aan gerecreëerd wordt.  
 
Dan het idee om de rivier als ‘het rode ijzerdraad’ in te zetten en daarmee de 
cultuur in het gebied beleefbaar te maken.  
 
En ten derde het idee om op het gebied van recreatie in te zetten op slow-living, 
eenvoud, duurzaamheid en puur genieten. Begrippen die heel dicht bij de 
identiteit van de Oude IJssel zitten en daarom zo passend zijn. 
Wat uiteindelijk niet meer in de verkenning van Nico Wissing aan bod is gekomen 
maar nog wel aandacht behoeft, is het weghalen van de fysieke barrières voor 
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kano’s tussen Aalten en Bocholt in Duitsland, wat nieuwe kansen voor recreatie 
op de rivier biedt. Een quickscan op de doorvaarbaarheid moet in dat kader dus 
nog gebeuren.  
 
Op het gebied van ruimte heeft u met de twee verkenningen een stapel aan 
ideeën aangeboden gekregen, die als basis kunnen dienen voor een integraal 
perspectief waarmee de Oude IJsselzone zich verder kan ontwikkelen in een 
mooi, levend en eigentijds landschap met veel rust en groen, maar ook met 
meer functiemenging.  
Mocht de kans zich voordoen om in het perspectief ook het Duitse deel van het 
stroomgebied van de rivier op te nemen, dan is dat zeer waardevol. Op z’n minst 
kan het Nederlandse perspectief een inspiratiebron zijn om op eenzelfde manier 
aan de Oude IJsselzone in Duitsland te werken. 
 
RUIMTE - Advies 
• Ontwikkel het gedane werk door naar een perspectief/ strategie die de 

verschillende opgaven, partijen, projecten en gebieden koppelt (leg daartoe 
de kaarten met voorstellen van de twee ontwerpers eens over elkaar als 
startpunt, bediscussieer deze met elkaar en de omgeving, categoriseer de 
voorstellen voor fysieke ingrepen en breng de ideeën uit de verkenningen tot 
een eenduidig verhaal samen) 

• Schaal het perspectief tot over de landsgrens op en betrek ook de Duitse 
gemeenten  

• Ga in gesprek met grondeigenaren om tot realisatie te komen (bijvoorbeeld 
voor een optimaal routenetwerk die het verhaal van het landschap van de 
Oude IJssel leesbaar maken en met paden en routes die gericht zijn op de 
geomorfologie) 

 
Economie 
Door een perspectief voor de Oude IJsselzone op te stellen van waaruit 
betrokken partijen gezamenlijk aan de ontwikkeling ervan werken én door de 
rivier beter te vermarkten, hopen we dat het gebied bij een breder publiek meer 
bekendheid krijgt en meer mensen de unieke kwaliteiten van de Oude IJsselzone 
willen ontdekken.  
Wij denken dat dit vooral inzichtzoekers en stijlzoekers zullen zijn. Verder is het 
voor de regio goed als er meer mensen voor kiezen om hier vanwege de groene 
omgeving, de rust en de ruimte te gaan wonen; er is namelijk personeel in de 
maakindustrie, de zorg en in mindere mate de bouw nodig. Het beter promoten 
van het gebied en het versterken van het Oude IJssellandschap, de 
landschapsbeleving en rivierbeleving dient dus meerdere doelen. 
 

 
Wat voor de Oude IJsselzone als eerste belangrijk is, is dat het ondernemerschap 
in de regio verder wordt ontwikkeld. Dit kan door bedrijven, cultuurinstellingen 
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en bijvoorbeeld scholen - die qua DNA of activiteiten bij elkaar passen en die van 
elkaar kunnen profiteren - beter met elkaar te verbinden. Daarmee krijgt de 
ondernemerssector als geheel een boost. Er is dan wel zicht op het aanwezige 
ondernemerschap nodig (als dat er nog niet is). 
Ten tweede kunnen er in de Oude IJsselzone nieuwe (gebieds)arrangementen/ 
inkomstenbronnen worden ontwikkeld op basis van de nieuwe opgaven en het 
perspectief. Een van die opgaven is bijvoorbeeld de hervorming in de landbouw; 
het kabinet zet in op kringlooplandbouw in Nederland gebaseerd op principes van 
circulaire ketens, aangezien zij niet op dezelfde weg kan doorgaan.  
 
Evenementen - Om te beoordelen wat er nu allemaal al op het gebied van 
activiteiten en evenementen aan het water en in de landschappelijke zone is, 
hebben we Klaas Jan Wardenaar gevraagd om een gebiedskalender op te stellen. 
Hieruit valt af te leiden wat er door de seizoenen heen wordt georganiseerd en 
wat de spreiding van deze activiteiten in de Oude IJsselzone is.   
Wat echter moeilijker naar boven komt is welke thema’s bij deze evenementen 
centraal staan (denk bijvoorbeeld aan oer/ ijzer) en of er wellicht nog thema’s 
zijn die nog niet aan bod komen, maar wel in het licht van het perspectief van 
toegevoegde waarde zijn. Wij bevelen u aan om dit te gaan duiden en de 
evenementen naar thema te ordenen. De vraag die u daarbij in het achterhoofd 
kan houden is of elk afzonderlijk evenement een bijdrage levert aan het 
vermarkten van de schoonheid van het landschap van de Oude IJsselzone en het 
versterken van de waterbeleving van de rivier. Concluderend valt dan op te 
maken wat er is en of er iets te bedenken is (en nog nodig is) om de rivier 
steviger op de kaart te zetten. 
 
In dit licht stelt Klaas Jan Wardenaar voor om zes gebiedsdiners en expedities 
gedurende het jaar te organiseren; hierbij wordt steeds een ander gebied van de 
Oude IJsselzone als locatie gekozen. Door de toevoeging van deze diners en 
expedities in de gebiedskalender lijkt dit een jaarlijks terugkerend evenement te 
zijn waarbij een deelgebied van de Oude IJssel wordt verkend en de discussie 
over de toekomst van het Oude IJssellandschap wordt gevoerd (maar wellicht 
zijn de diners eenmalig in de opmaat naar een perspectief voor de Oude 
IJsselzone). 
 

   
 

 
Een andere benadering is die van 
de IJsselbiënnale. Voor de IJssel 
wordt een keer per twee jaar in de 
zomer voor drie maanden lang een internationale kunstroute van hoogwaardige 
artistieke kwaliteit georganiseerd (eerste editie in 2017, tweede editie staat 
gepland in 2021) gecombineerd met een breed gedragen en rijk gevarieerd 
activiteitenprogramma in samenwerking met de regio. Dit evenement trekt 
65.000-85.000 bezoekers per jaar. Het thema is aankomend jaar: de impact van 
klimaatverandering op ons landschap, met als titel TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID. 
In de eerste editie stond het thema klimaatverandering ook centraal. 
De hamvraag is nu hoe hoog uw ambitie met de Oude IJssel is en welk type 
evenement (er zijn uiteraard nog andere opties dan de twee bovengenoemde 
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voorbeelden te bedenken) u kiest om een (economische) impuls aan de Oude 
IJsselzone te geven. Uiteraard levert een evenement à la de IJsselbiënnale qua 
inkomsten het gebied vele meer op dan de gebiedsdiners en expedities (dit is 
een meer laagdrempelige benadering) en ook veel meer bekendheid buiten de 
streek. Daar staat tegenover dat u er een organisatie voor in het leven moet 
roepen, want het vergt veel werk (projectorganisatie, programma, uitnodigen en 
selecteren kunstenaars, fondsenwerving et cetera).  
 
Cross-overs – Wat in de verkenning van Klaas Jan Wardenaar tenslotte nog 
onderbelicht is gebleven zijn de cross-overs waarmee het gebied nog verder 
onder de aandacht kan worden gebracht. Wij dachten hier bijvoorbeeld aan 
streekgebonden producten en diensten, maar hoopten ook op andere 
onverwachte ideeën. Vooralsnog is dit beeld nog niet breder geworden. Het is 
dan ook aan u om dit nader in te vullen en nieuwe kansen te ontdekken. 
 
ECONOMIE - Advies 
• Ontwikkel de gebiedskalender en de aanzetten voor het cross-over vraagstuk 

uit de ontwerpverkenning ‘De rivier, het concept’ door. Ga in gesprek met de 
omgeving (naast de stakeholders die al zijn aangesloten ook ondernemers en 
andere belanghebbenden) stimuleer de ontwikkeling van arrangementen en 
reik waar nodig inspiratie in de vorm van voorbeelden aan 

• Bedenk een evenement waarmee u terugkerend de Oude IJssel op de kaart 
zet/ onder de aandacht brengt. Bedenk daarbij hoe groot of klein u dit wil 
laten zijn en wat de frequentie zal zijn (1x/ 2mnd, 1x/ 2jr of daartussenin?)  

 
Governance 
In deze paragraaf gaat het er tenslotte om wie de verantwoordelijkheid en het 
eigenaarschap van de opgave naar zich toetrekt. We hebben daar meerdere 
ideeën bij en zien de volgende verschillende stappen als plan van aanpak voor 
ons.  
 
• Stap 1, opzetten perspectief in een coalitie en met de omgeving 

Bediscussieer doelen, leid gesprekstafels met belanghebbenden en 
betrokkenen en kom tot een perspectief - dat op inhoud gestoeld is - voor de 
duurzame ontwikkeling van het gebied 
 

• Stap 2, communicatiestrategie 
Bedenk welk evenement u voor de Oude IJssel terugkerend wil ontwikkelen 
en zet hier een website voor op. Hiermee kunt u ook verdere bekendheid 
geven aan het gebied, het perspectief en aan andere activiteiten. Zet hier 
financieel goed op in. 
 

• Stap 3, cofinanciering 
Benader regionale partners, het rijk en subsidiefondsen ter ondersteuning 
van de uitwerking en uitvoering van het perspectief in (gebiedsgerichte) 
pilots en voor het evenement. 
 

• Stap 4, uitvoering 
Zet een stip op de horizon en werk stapsgewijs aan de verschillende doelen 
en het perspectief voor de Oude IJsselzone. Stel een uitvoeringsplan op. 
Maak onderscheid tussen wat er in ieder geval gedaan moet worden en wat 
aanvullend is. En wat er op de korte termijn en lange termijn gerealiseerd 
wordt.  

 
 
 
 
Oude IJsselcoalitie - In stap 1 verwijzen we naar het oprichten van een Oude 
IJsselcoalitie.  
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In de coalitie sluiten naast de samenwerkende gemeenten, Waterschap Rijn en 
IJssel en Stichting Achterhoek Toerisme ook de provincie en andere 
gebiedspartijen aan, denk bijvoorbeeld aan landschaps- en natuurorganisaties, 
een drinkwaterbedrijf, ondernemers, onderzoek/ onderwijs en omgeving. 
De coalitie is ervoor verantwoordelijk dat er een gedragen perspectief komt. Dit 
is een integraal, enthousiasmerend en herkenbaar verhaal waarop mensen ook 
lokaal gaan aanhaken. Op basis van het perspectief maken de partijen 
gezamenlijk afspraken, bijvoorbeeld voor het bestrijden van droogte. Ze stellen 
ook gezamenlijk financiën beschikbaar voor de gebiedsgerichte Oude IJsselzone 
opgaven en projecten.  
Het Nederlandse perspectief vormt uiteindelijk een inspiratiebron voor de Duitse 
partners om het Duitse deel van de rivier langs dezelfde denklijnen te behouden 
en te ontwikkelen. Zij kunnen alvast in het proces aansluiten en daarmee in het 
samenwerkingsverband groeien. 
 
De totstandkoming van het perspectief wordt door een leidende gemeente 
getrokken. Het is echter ook goed mogelijk hier een externe coalitieleider met 
een adequaat projectbudget voor aan te trekken.  
De leidende gemeente/ coalitieleider bedenkt hoeveel gebiedstafels er nodig zijn 
om het perspectief met elkaar te bediscussiëren en te verdiepen, organiseert 
deze en bereidt de ontwikkeling van het perspectief en de gebiedstafels 
inhoudelijk voor, met ondersteuning van de externe ontwerpers.  
We verwachten dat het opstellen van dit perspectief een jaar in beslag neemt en 
dat hiertoe 6 tot 8 gebiedstafels voor nodig zijn. Bij de gebiedstafels staat het 
bediscussiëren (en schetsen) van de toekomst van het Oude IJssellandschap 
centraal en nemen de verschillende thema’s een belangrijke positie in.  
 
GOVERNANCE - Advies 
• Werk vanuit een coalitie voor de Oude IJssel waarin ook bestuurders van 

uitvoerende organisaties als gemeenten zitten en kom op regelmatige basis 
bij elkaar (voorstel 1x/mnd.) 

• Wijs een leidende gemeente of kwartiermaker aan die het perspectief – in 
samenwerking met de omgeving via gebiedstafels – gaat opstellen 

• Koppel het perspectief aan een agenda en maak keuzes 
• Zorg dat u gezamenlijk tot initiatieven komt die tot uitvoering worden 

gebracht. 
 

 



 

  
Adviesrapport O-team | Impulsen voor de Oude IJsselzone 

 

21 

BIJLAGE – reacties stakeholders op producten ontwerpers 
Omdat de stakeholders tijdens de spiegelbijeenkomst veel informatie te 
verwerken kregen heeft het O-team ze in de gelegenheid gesteld om achteraf 
nog te reageren op de producten van de ontwerpers en eventueel adviezen mee 
te geven aan het O-team. In deze bijlage een overzicht van de opmerkingen en 
suggesties, aangevuld met de reactie van het O-team. 
 
- Het document van SMARTLAND wordt door sommigen moeilijk leesbaar 

gevonden en daardoor lastig te duiden. Dit vraagt om meer landschappelijke 
kennis. Het gebiedsdiner concept is nog niet helder genoeg. Wat is het idee 
daarachter? Waarom een gebiedsdiner? Is dit een concept dat elders goed 
heeft gewerkt? Wie worden daarvoor uitgenodigd? Wat is de relatie tussen 
het gebiedsdiner en de andere activiteiten die worden genoemd in het 
schema in de folder (de bestaande evenementen etc.)? Kortom, het 
gebiedsdiner concept is niet duidelijk genoeg neergezet. 

o O-team: Het doel en de uitvoering van het gebiedsdiner hebben we 
in ons advies nader proberen uit te toe te lichten. 
   

- De nieuwe kaarten worden niet helemaal begrepen. Zijn deze kaarten 
geschetst om de geschiedenis van het gebied te duiden of...? Waarom 
noemen ze het “nieuwe kaarten”? En wat is de concrete relatie tussen de 
kaarten en gebiedsdiners? Bijvoorbeeld m.b.t. routes; kunnen we dan de 
nieuwe kaarten gebruiken om tijdens een gebiedsdiner nieuwe wandel- en 
fietsroutes uit te stippen?  

o O-team: De kaarten geven bestaande en nieuwe routes aan en zijn 
een aanleiding om gebiedsdiners te organiseren en daarbij urgente 
onderwerpen aan de orde te stellen. Bovendien moet ‘Nieuwe 
kaarten voor de Oude IJssel’ ook gezien worden als een titel met een 
kwinkslag. 
 

- Bij de beschrijving van de stuwwal zitten plaatjes van een te realiseren 
uitkijktoren terwijl we een prachtige uitkijktoren hebben op de stuwwal. 

o O-team: Deze uitkijktoren kan ook zeker onderdeel zijn van het 
routenetwerk. Er zijn meerdere – bestaande en nieuwe – locaties 
mogelijk om het verhaal van de Oude IJsselstreek te aanschouwen 
en beleven. 
 

- In het rapport van Nico Wissing wordt onder kopje “Recreatie” [pag.28] 
Hessenwegen als optie voor een routestructuur gemist en onder “Historie” 
[pag. 29] staat “Zandweg” vermeld terwijl dit “zandrug” moet zijn.   

o O-team: Dit betreft het rapport van Studio Nico Wissing, we gaan in 
ons advies niet tot op dit detailniveau. 

 
- Er moet meer focus aangebracht worden op de adviezen van SMARTLAND en 

Wissing. Beide bureaus presenteren veel aanbevelingen. Wat betekenen de 
aanbevelingen voor de gemeenten en hoe komen we tot 2 tot 3 
hoofdaanbevelingen? 
Kan er een win-win situatie geschetst worden voor de diverse termijnen?  

o O-team: In het laatste deel van ons advies ‘Governance’ hebben we 
een stappenplan geschetst om meer focus aan te brengen door met 
een gebiedscoalitie prioriteiten te stellen en samenwerking te 
organiseren.  
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- Het gevoel dat wel blijft hangen is “wat is dit veel”. De hoeveelheid ideeën is 
overweldigend waarbij een soort planning of tijdspad wordt gemist. Het is 
allemaal erg inspirerend, maar wat is laaghangend fruit en welk fruit hangt 
een stuk hoger? Met andere woorden kan er een soort volgorde aan worden 
gehangen, wat is het meest kansrijk en haalbaar op korte en lange termijn? 
Waar moet de komende 1-3 jaar op ingezet worden Het aggregatieniveau is 
nu ook heel divers. Van initiatieven die door de overheid dienen te worden 
opgepakt, tot initiatieven die echt uit de markt moeten komen, zoals een 
hotel en waarbij alleen een faciliterende rol van de overheid gewenst is. Dat 
loopt nu nog door elkaar heen.  

o O-team: In ons advies hebben onder het kopje ‘Governance’ een 
stappenplan benoemd om vorm te geven aan de vervolgstappen 
 

- De aansluiting op het Duitse gebied welke wel in de Visie Oude IJsselzone 
2008 uitvoerig is meegenomen ontbreekt. Met name de brug naar Duitsland 
en de mogelijkheden daar (Bocholt, Velen, Anholt, Isselburg) vormen het 
totale beeld. Door de grensoverschrijdende aansluiting zijn meerdere kansen 
qua subsidies en financiering mogelijk om het geheel uitvoerbaar te krijgen. 
Met name in het Duitse deel zou ook het aspect Droogte en waterwingebied 
c.q. opslag van water (energie) vanuit Aa See en grindwingebied bij Anholt 
meegenomen kunnen worden.  

o O-team: In de voorgesprekken met Oude IJsselzone is het Duitse 
deel van de Oude IJsselzone ter sprake gekomen. Uiteindelijk is 
ervoor gekozen om in deze opgave de focus te leggen op het 
Nederlandse deel en op het moment dat de grote lijnen meer 
duidelijk zijn en de plannen concreter Duitsland ook te betrekken. 
Wanneer we spreken over ‘Impulsen voor de Oude IJsselzone’ dan is 
deelname van de Duitse partijen zeker gewenst. 

- Aandacht in het advies van O-team gevraagd voor: 
In hoeverre (welke thema’s of gebieden) het wenselijk/ noodzakelijk is om 
een gezamenlijke richting voor de toekomst te bepalen.  
Welke tussenstappen er nodig zijn om deze gezamenlijke toekomst te 
bepalen. Is er bijvoorbeeld aanvullend onderzoek wenselijk?  
Welke verwachtingen zijn er geschept in de omgeving, bij de totstandkoming 
van de ontwerpen, door de bureaus? Op welke zouden we moeten acteren?  
Welke organisatievorm(en), zowel bestuurlijk als maatschappelijk, bij kan 
dragen aan de verdere uitwerking en samenwerking. Waarbij aandacht is 
voor de eigen verantwoordelijkheden en taken van de verschillende 
overheden.  

o O-team: gezamenlijke toekomst en organisatievormen worden 
beschreven in het onderdeel ‘Governance’. Door de ontwerpers zijn 
er geen verwachtingen geschept in de omgeving 

- Eerst omgevingsvisie aftikken, dan volgt dit plan. Op den duur een 
gebiedsconferentie houden om colleges en raden uit te nodigen voor het 
bespreken van de vervolgstappen.  

o O-team: Bij het aftikken van de omgevingsvisie is het raadzaam de 
resultaten van de ontwerpers in het achterhoofd te houden en waar 
mogelijk nog mee te nemen, daar waar de ideeën relevant zijn.  
   

- Hoe is de toeristische invulling tot stand gekomen? Mist de achtergrond.  
o O-team: de ontwerpers hebben onderzoek gedaan in het gebied en 

gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Waaronder Stichting 
Achterhoek Toerisme en alle gemeenten tijdens de 1-op-1 
gesprekken.  
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- Het kaartbeeld wordt als zeer gedetailleerd ervaren. Een gedetailleerd 
kaartbeeld kan, maar dan wel met de juiste informatie. Graag onderdelen 
dan ook aanpassen aan de kaartbeeldontwerpen die we al kennen: visie 
Ondernemers aan Zet (zoals aangegeven in ons format: Terborg, betrekken 
Oude IJssel bij stad), locatie nieuwe ziekenhuis.  
Geconstateerd is dat het concept-kaartbeeld inspirerend is als de exacte 
locaties even buiten beschouwing gelaten worden. De kaart op functieniveau 
past in grote lijnen goed op de toekomstvisie. Het aspect klimaatadaptatie 
(“Ruimte voor de rivier”) is binnen ons gebied wat onderbelicht gebleven. 
Aangezien hier al geen sprake is van beroepsvaart, liggen hiervoor ruimere 
mogelijkheden dan het kaartbeeld suggereert. Ook zijn de lelijke plekken 
(Terborg en Ulamo) onvoldoende uitgewerkt. 

o O-team: Het betreft hier inspiratiedocumenten met veel ideeën, het 
aanpassen van deze resultaten aan bestaande onderzoeken en 
kaartmateriaal maakt geen onderdeel uit van de opdracht die de 
ontwerpers hebben meegekregen. Vanzelfsprekend is het wel 
verstandig om de resultaten van de ontwerpers naast al bestaand 
materiaal te leggen. 

 
- Er moet goed nagedacht worden over de boodschap en communicatie en hoe 

dit document naar buiten wordt gebracht. Publiceren als een product van de 
Oude IJssel: een inspiratiedocument met vele ideeën t.b.v. het versterken 
van de kwaliteit van het stroomgebied. Voorkeur geniet het de kansrijke 
ideeën om te vormen tot concrete plannen en die in gezamenlijkheid, met 
alle gemeenten en Waterschap uit te werken; niet afzonderlijk en ieder voor 
zich. Richting het O-team de opdracht om met ons mee te denken over de 
status van het eindproduct, het ambitieniveau en de wijze van communicatie. 

o O-team: Het is inderdaad belangrijk om na te denken over een 
gezamenlijke communicatiestrategie daar het een advies voor de 
gehele regio betreft. Dit moet aansluiten bij het plan van aanpak en 
de organisatie rondom de verschillende thema’s, In het onderdeel 
‘Governance’ wordt hier aandacht aan besteed. 
 

- Er wordt geworsteld met het abstractieniveau, de verbeelding is nu te 
concreet. Abstracter maken, vlekkenplan o.i.d., of anders aanpassen aan de 
kaartbeelden die we al kennen. 
Weinig stedelijke ontwikkeling bij Terborg en Ulft, de ontwerpen beperken 
zich tot ingrepen in de landbouw, recreatie en een stadsstrand. Past wellicht 
bij de type ontwerpers, landschapsontwerpers.  
Ondernemers aan zet ontwerpvisie intekenen in kaartbeeld OIJ. Ambities die 
door Guido Baten zijn ontwikkeld terug laten komen in ontwerp, worden nu 
gemist en het komt niet overeen met wat nu is geschetst.  
Bijzondere woonvormen worden ook gemist in het ontwerp.  

o O-team: Daar waar de een de resultaten te abstract vindt, vindt de 
ander deze te concrete. Opgave om met alle stakeholders tot een 
goede balans en gezamenlijke aanpak te komen. Ontwerpvisies 
kunnen naast de resultaten van de ontwerpers worden gelegd. In het 
onderzoek van Nico Wissing worden bepaalde ideeën voor 
(duurzame) woonvormen aan/op het water aangegeven. 
 

- Hoe verhoudt dit document zich met andere plannen? Dit moet elkaar niet in 
de weg zitten, dus hier goed over nadenken. Status en hoe het zich verhoudt 
tot bestaande plannen. Als het inderdaad ter inspiratie moet zijn, dan moet 
het geen discussiestuk zijn.  

o O-team: De documenten dienen in eerste instantie als inspiratie, 
maar wel met de intentie om met deze resultaten een impuls te 
kunnen geven aan de Oude IJsselzone. Hoe, wanneer en met wie dat 
is iets dat met de – zoals wij adviseren – met een Oude IJsselcoalitie 
opgepakt zou moeten worden. 
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- De ontwerpen van Guido Baten worden gemist in het kaartbeeld, evenals de 
combinatie met plaatselijke ambities. Mist het nieuwe ziekenhuis in het 
ontwerp. Kijkend naar het geheel, wat is het doel van de opdracht. Hoe 
moeten het uiteindelijk op te leveren document gezien worden? Let goed op 
welke woorden je gebruikt. Wat wordt bedoel met natuurlijk landbouw? 
Gebruik liever gangbare termen om verwarring/ discussie te voorkomen. 

o O-team: De onderzoekers zijn gevraagd om onderzoek te doen naar 
de Oude IJsselzone als geheel. Daarbij hebben ze wel gekeken naar 
plaatselijke ambities, maar is het onmogelijk om de helicopterview te 
koppelen aan alle lokale gemeentelijke ambities en andere regionale 
plannen. De ontwerpers is gevraagd een inspirerend document op te 
leveren, op basis waarvan het O-team de opdrachtgever(s) kan 
adviseren vervolgstappen te nemen.  
 

- Wat is het ambitieniveau: doen we dit samen of alleen. Wat is de status van 
het eindproduct: zijn dit wensen, ideeën of concreet uitvoerbare projecten? 
Wel mooi dat we in een regionale samenwerking gezamenlijk gekomen zijn 
tot dit inspirerende kaartbeeld.  

o O-team: Wanneer je een impuls wil geven aan de Oude IJsselzone 
werkt dat alleen wanneer je dat met een gezamenlijke aanpak doet. 
In de uitvoering hoeft dat niet altijd met alle stakeholders, maar wel 
in overleg en in de lijn met het grote verhaal zoals dat coalitiebreed 
is afgesproken, de ontwerpers is gevraagd met een inspirerende 
ideeën te komen. Gebaseerd op ontwerpend onderzoek en 1-op-1 
gesprekken met de stakeholders – waar mogelijk ook wensen zijn 
geuit. De opdracht is te beperkt in tijd om van de ontwerpers te 
verwachten dat zij met concreet uitvoerbare projecten te komen. 
Ook omdat bij de organisatie en uitvoering zoveel stakeholders 
betrokken zijn 



 

  
Adviesrapport O-team | Impulsen voor de Oude IJsselzone 

 

25 

_Stakeholders  
 
_O_Team  
Klaas de Boer (voorzitter), Ingeborg Thoral, Marcus Fernhout, Lex de Jong 
 
_Externe professionals namens het O_Team  
Klaas Jan Wardenaar – SMARTLAND 
Nico Wissing – Studio Nico Wissing  

_Stakeholders 
Ben Hiddinga   Gemeente Oude IJsselstreek 
Richard Krabben  Gemeente Oude IJsselstreek 
Jouke Lavalaye   Gemeente Oude IJsselstreek 
Conny Swenne   Waterschap Rijn en IJssel 
Antoinette Looman  Waterschap Rijn en IJssel 
Wouter Akkerman  Waterschap Rijn en IJssel 
Manon Klein-Kranenborg Waterschap Rijn en IJssel  
Louis Zweers   Waterschap Rijn en IJssel 
Babine Scholten  Provincie Gelderland 
Teun Spek   Provincie Gelderland 
Martin Veldhuizen  Gemeente Aalten 
Ben Wolsink   Gemeente Aalten 
Alexandra Arens  Gemeente Aalten 
Paul Hofman   Gemeente Bronckhorst 
Peter van der Meulen  Gemeente Bronckhorst 
Bernard Pasman  Gemeente Bronckhorst 
Arthur Boone   Gemeente Doesburg 
Judith van Baast   Gemeente Doesburg 
Ingrid Lambregts  Gemeente Doetinchem 
Bart Teunissen   Gemeente Doetinchem 
Albert Gerritsen   Gemeente Doetinchem 
Walter Gerritsen  Gemeente Montferland 
Renate Meiland   Gemeente Montferland 
Annemiek Riefel  St. Achterhoek Toerisme 
Michael Carbanje  Stadt Isselburg 
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_Contact 

Heeft u vragen over het werk of de werkwijze van het O-team? Neem contact 
met ons op via oteam@minbzk.nl 
 
www.oteam.nl 
 
 
 
 
 
 

http://www.oteam.nl/
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