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A. Inleiding 

Eerste stap in het MIRT-onderzoek voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard 
bestond uit het zo breed mogelijk ophalen van opgaven, ambities en kansen voor het gebied. 
Voor de inventarisatie is geen onderscheid gemaakt in “type” ambitie, opgave of initiatief. 
Daarbij zijn de volgende begrippen gehanteerd. 
- Ambitie: Een geconcretiseerde mogelijkheid om een verbetering door te voeren voor een 

bepaalde (beleids-)doelstelling, welke nog niet is vastgesteld als een bestuurlijk besluit. 
- Opgaven: Een op overheidswetgeving of -beleid gebaseerde en bestuurlijk vastgestelde taak 

om een bepaalde doelstelling te bereiken. 
- Initiatieven: Een concreet (voorgestelde) activiteit op basis van een vastgestelde opgave, 

waarbij de locatie en de fysieke scope van de opgave al in beeld zijn gebracht. Hierbij hoeft 
nog niet in beeld te zijn gebracht wat o.a. de kosten, maatschappelijke baten, technische 
risico’s, omgevingsknelpunten en de gewenste realisatiestrategie zijn. 

 
Voor de inventarisatie zijn verschillende sporen gevolgd. Elk onderdeel van de inventarisatie had 
een ander doel, te weten: 
- Een literatuuronderzoek: een scan van de aanwezige beleidsmatige stukken om ambities en 

eventueel daaruit volgende opgaven en initiatieven te inventariseren. 
- Factsheets: een overzicht van initiatieven op basis van door initiatiefnemers aangeleverde 

gegevens. 
- Een online gebiedsconsultatie: een open inventarisatie van initiatieven en wensen. 
- Een stakeholderconsultatie: Stakeholders in een online sessie op kaart aan laten geven waar 

ambities, opgaven of initiatieven gelden. 
- Een analyse van openbaar beschikbare databronnen: Verkrijgen van inzicht in opgaven en 

kansen. 
 
Deze bijlage is bedoeld als naslagwerk, gericht op de lezer die meer achtergrondinformatie zoekt 
bij de in het hoofrapport benoemde ambities, opgaven of initiatieven. 
 
Deze paragraaf vat de relevante lokale, provinciale en nationale beleidsdoelen- en ambities 
samen. De beleidsambities zijn in veel gevallen abstract en geven niet altijd aanleiding tot het 
ontplooien van een initiatief. Beleidsambities zijn vooral als “toetsingskader” van belang. Voor 
ieder initiatief zal bezien moeten worden of het initiatief ondersteund wordt door beleid of juist 
tegenstrijdig is met beleid. Dit levert dus kansen of juist risico’s op voor de haalbaarheid.  
 

B. Beleidsambities 

B.1 Lokaal beleid 

Gemeente Rheden 
De Havikerwaard, een groot deel van de Fraterwaard en de landgoederenzone langs de Veluwe 
vallen in de gemeente Rheden. De ambities van de gemeente Rheden sluiten aan bij de hoge 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het gebied. Aanvullend hierop heeft de 
gemeente een sterke recreatief-toeristische ambitie geformuleerd, waarin veel aandacht is voor 
het creëren van wandelroutes, ommetjes of fietspaden. Het vastgestelde beleid is enerzijds een 
ontwikkelingskader voor initiatiefnemers en anderzijds een kader waarbinnen de gemeente 
diverse initiatieven faciliteert en stimuleert. Tabel A.1 geeft een overzicht van relevante 
beleidsstukken thema’s die op de beleidsmatige agenda van de gemeente Rheden staan.  
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Tabel B.1: Overzicht relevante ambities, opgaven en initiatieven gemeente Rheden 

Naam beleidsstuk Datum v. product Korte karakteristiek 

Omgevingsvisie 
Buitengebied (Deel I en 
II) 

29 oktober 2019 Focus op 7 thema’s, waarvan het meest van belang: 
- Duurzamere landbouw 
- Landschappelijke samenhang hoog/laag 
- Beleving van kwaliteiten 
- Duurzaam toegankelijk 
- Aanpassing aan het veranderende klimaat 
- Energietransitie 
- Omgaan met kwaliteiten 

Klimaataanpak Rheden 26 februari 2019 - Aanpassing aan het veranderende klimaat 
- Energietransitie  

Erfgoednota Rheden 
Verbinden Verleden 

2017 - Behoud erfgoed 
- Recreatief ontsluiten erfgoed (wandelen door het 

rivierenlandschap) 

Fietsplan 2016 19 april 2016 - Goed en veilig utilitair fietsverkeer (woon-werk / 
woon-school / woon-winkel) 

Gebiedsvisie Landgoed 
Avegoor 

20 oktober 2015 - Versterking historisch karakter en ruimtelijke 
samenhang landgoed Avegoor 

Masterplan toerisme 
Veluwezoom 

September 2016 - Profilering van het gebied: één sterk merk 
- Gastheerschap 
- Spreiding van bezoekers in tijd en ruimte 
- Kwaliteit gebied versterken 

Structuurvisie Dieren Maart 2019 Betere verbinding tussen dorp en buitengebied (Door 
het weghalen van barrières en het uitbreiden 
van wandel- en fietsnetwerken) 

Structuurvisie Kleine 
Kernen (waarvan 
Ellecom en de Steeg 
van belang) 

September 2016 - Behoud zichtrelaties dorp-omgeving.  
- Beleefbaarheid buitengebied vergroten door 

wandelroutes of ommetjes 
- Versterking cultuurhistorische betekenis van 

Middachten in De Steeg 

 
In aanvulling op de in de tabel A.1 genoemde beleidsstukken ontwikkelt de gemeente Rheden op 
dit moment (2021) beleid voor grootschalige vormen van energieopwekking en biodiversiteit. 
Beide stukken worden in 2021 afgerond voor besluitvorming. Ten slotte heeft de gemeente in 
samenwerking met LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe in 2020 een verkenning van 
mogelijkheden voor duurzame(re) landbouw uitgevoerd. Deze geeft aan wat er al gebeurt in de 
gemeente en wat de wensen/behoeften voor de toekomst zijn. De verkenning krijgt in 2021 een 
vervolg.  
 
Gemeente Bronckhorst  
De Olburgerwaard is gelegen in de gemeente Bronckhorst. De gemeente heeft haar beleid voor 
deze uiterwaarde opgenomen in de structuurvisie, het biodiversiteitsplan, het landschaps-
ontwikkelingsplan en de routekaart energietransitie. De Olburgerwaard is aangewezen als een 
cultuurhistorisch kansgebied. In deze gebieden is cultuurhistorie een inspirerende leidraad en zijn 
er kansen voor ontwikkelingen met kwaliteit. De cultuurhistorische hoofdstructuur die vaak 
bestaat uit wegen, waterlopen en beplantingen, is de structuur waaraan ontwikkelingen worden 
opgehangen. Een gedeelte van de Olburgerwaard heeft in het bestemmingsplan een 
dubbelbestemming landschap. Tabel A.2 een overzicht van relevante beleidsstukken thema’s die 
op de beleidsmatige agenda van de gemeente Bronckhorst staan.  
 
De gemeente Bronckhorst werkt aan een visie op de inrichting van het landschap in relatie tot 
landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied. Als doel hierbij geldt natte 
landschaps- en natuurontwikkeling in de uiterwaarden, rekening houdend met veehouderij, 
herstel van landschapselementen, behoud en versterking van de relatie tussen kern en open 
omgeving en het versterken van leefgebieden van specifiek voorkomende soorten. 
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Tabel A.2: Overzicht relevante ambities, opgaven en initiatieven gemeente Bronckhorst 

Naam beleidsstuk Datum v. product Korte karakteristiek 

Structuurvisie 
cultuurhistorie 
Bronckhorst 

Maart 2013 Behoud van hoge cultuurhistorische waarde en 
ontwikkeling met landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteit. 

Samen voor 
biodiversiteit 

September 2019 Er zijn geen gemeentelijke initiatieven in de 
Olburgerwaard. Wel is ontwikkeling van biodiversiteit 
in algemene zin een gemeentelijke ambitie. Meer 
concreet: 
- verankering biodiversiteit in beleid en beheer; 
- vergroting bewustwording en handelen; 
- projecten die bijdragen aan vergroten 

biodiversiteit. 

Soortenatlas 
biodiversiteit  

12 augustus 2019 - Leefgebied o.a. Putter, waterhoen, steenuil,  
- Recreatief ontsluiten erfgoed (wandelen door 

rivierenlandschap 

Routekaart 
Bronckhorst 
energieneutraal 2030 

September 2019 Bevat randvoorwaarden voor initiatieven i.h.k.v. de 
energietransitie, o.a. ten aanzien van:  
- participatie; 
- ontwikkeling zonder landschappelijke 

aantastingen. 

 
Gemeente Doesburg 
De Fraterwaard ligt in de gemeente Doesburg. Het beleid (o.a. Omgevingsvisie en Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit) dat geldt voor de landschappelijke kwaliteiten van de Fraterwoord is het 
behouden, beschermen en waar mogelijk het bieden van kaders voor het ontwikkelen ervan. Bij 
de Fraterwaard gaat het om het behouden en beschermen van de aanwezige hoogteverschillen 
en de openheid. Voorbeeld van kaders zijn het uitsluiten van duurzame energieopwekking door 
wind- en zonne-energie. In aanvulling hierop is het economische beleid van de gemeente 
Doesburg van belang. Deze geeft ruimte voor het faciliteren van een opwaardering van het 
riviergebonden bedrijventerrein waar Rotra en Ubbink gevestigd zijn. 
 

B.2 Provincie Gelderland 

De provinciale Omgevingsvisie 2018 met bijbehorende verordening richt zich op de versterking 
van de kwaliteiten van Gelderland en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Het beleid gaat uit van 
een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit wil de provincie bereiken door de focus 
te leggen op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met behulp van 
zeven ambities (op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, 
biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en op het woon- en leefklimaat) 
geeft de provincie hier richting aan. Door vier ‘spelregels’ (doen, laten, zelf en samen) geeft de 
provincie hier werking aan. Tezamen vormen zij het kader waarbinnen de provincie afwegingen 
maakt. 
 
Een belangrijke provinciale ambitie is gericht op natuurbehoud en ontwikkeling van het Gelders 
Natuurnetwerk en de Natura 2000-gebieden. Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) bestaat uit 
bestaande natuurgebieden, maar er geldt een ambitie om deze uit te breiden met nieuwe 
natuurgebieden. Het GNN is beschermd en de regels voor bescherming en 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie. Een deel van het Gelders 
Natuurnetwerk heeft Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Er zijn 15 Natura 2000-
gebieden in Gelderland. Het plan gebied Havikerwaard- Fraterwaard en Olburgerwaard maakt 
deel uit van het N2000 gebied Rijntakken In die gebieden neemt de Provincie maatregelen om de 
kwaliteit en de soortenrijkdom van de natuur te verbeteren. Deze maatregelen zijn vastgelegd in 
het Beheerplan Natura 2000. 
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In aanvulling hierop wil de Provincie ook gezien de stikstofproblemen maatregelen nemen om de 
natuurkwaliteit in deze gebieden en aangrenzende overgangsgebieden vergroten. Dit zal worden 
vastgelegd in het Programma Natuur 2021-2030 waar rijk en provincie nu aan werken.  
 
De Kadernota Agrifood 2021 – 2030 is gericht op het ondersteunen van duurzame vormen van 
landbouw waaronder kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw.  
 
De Provincie Gelderland heeft van het Rijk de vraag gekregen om Aanvullende Strategische 
Voorraden (ASV) grondwater voor de drinkwatervoorziening aan te wijzen.  
Als ambitie voor de lange termijn (2040) wordt uitgegaan van een extra capaciteit van maximaal 
45 miljoen m3 per jaar drinkwater in de provincie Gelderland. Op basis van uitgebreid onderzoek 
naar mogelijke bronnen en geschikte locaties zijn er verschillende kansrijke mogelijkheden om 
deze capaciteit te realiseren waaronder nieuwe grondwaterwinningen, uitbreiding van bestaande 
winningen, winning van oevergrondwater. Verschillende alternatieven worden beschouwd 
waaronder ook locaties in het gebied Havikerwaard. Medio 2021 zal Provinciale Staten de ASV 
aanwijzen.  
 
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben afgesproken om een regionale energie-
strategie (RES) uit te werken. Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio’s. De gemeente Rheden en 
Doesburg vallen in de regio Arnhem – Nijmegen, de gemeente Bronckhorst in de regio 
Achterhoek. In het kader van de RES zijn in dit gebied tot 2030 geen zoekgebieden aangewezen 
voor de bouw van windmolens of de aanleg van zonnevelden. 
 

B.3 Waterschap Rijn & IJssel 

De Havikerwaard kent de combinatie van landbouw met vochtafhankelijke natuurgebieden. Het 
herstel van de kwelafhankelijke natuur is de opgave. Hiervoor zijn in 2015 reeds maatregelen 
uitgevoerd op basis van het GGOR-plan Havikerwaard. Het waterschap gaat in de planperiode de 
riviermonding van de Dierense Hank vispasseerbaar maken en werkt aan de ecologische 
waterkwaliteit van de watergangen in de Havikerwaard. Het waterschap is ook verantwoordelijk 
voor veilige dijken. In dit kader onderzoekt het waterschap de veiligheid van de dijktrajecten 49-2 
en 48-2 langs de IJssel. 
 

B.4 Rijk 

Sinds juli 2019 is het Programma IRM in ontwikkeling. In dit kader werken het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) samen met provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en 
Limburg en betrokken waterschappen toe naar een programma onder de Omgevingswet voor de 
inrichting en het beheer van de Rijntakken en de Maas. Het doel is te komen tot een 
toekomstbestendig rivierengebied dat meervoudig bruikbaar is en als systeem goed functioneert. 
Het programma onder de omgevingswet omvat: 

- een integrale visie op het rivierengebied; 
- een beleidskeuze voor afvoercapaciteit en rivierbodemligging; 
- een globale locatie en type maatregelen waarmee de toekomstvisie kan worden bereikt; 
- een uitvoeringsparagraaf met verantwoordelijkheden en bekostiging. 

 
Het MIRT-onderzoek in de De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard is één van de 
pilotprojecten in het kader van IRM. De leerpunten uit deze projecten zijn input voor de 
ontwikkeling van het programma IRM, bijvoorbeeld op het gebied van integratie van opgaven of 
verbetering van het afstemmingsproces. 
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C. Opgaven en initiatieven voor het plangebied 

Tijdens de inventarisatie van ambities, opgaven en initiatieven is onderscheid gemaakt tussen 
vier overkoepelende thema’s. Het betreft: 
- Rivier en waterbeheer: scheepvaart, zoetwatervoorziening, hoogwaterveiligheid; 
- Groene ruimte: natuur/waterkwaliteit, landschap/cultuurhistorie, recreatie/beleving, 

leefomgeving/wonen; 
- Economische ontwikkeling: investeringen en/of vestigingsklimaat bedrijven; 
- Klimaatbestendigheid: energietransitie, verdere verduurzaming van de landbouw, 

klimaatadaptatie. 
 
Die thema’s worden in de navolgende paragrafen middels een vaste structuur nader toegelicht. 
Per thema worden de opgaven opgesomd. Voor een aantal opgaven geldt dat er al concrete 
initiatieven aanwezig zijn. Om dat te duiden, wordt bij iedere opgave vermeld of hij betrekking 
heeft op de korte termijn (tot 2025), de middellange termijn (tot 2030) of de lange termijn (tot 
2050).  

 

C.1 Rivier- en waterbeheer 

Overzicht 
 
 
 
 
Icoo 
 
 
 
In deze paragraaf komen de volgende ambities en opgaven aan de orde: 
 
Tabel A.3: Overzicht relevante opgaven en initiatieven Rivier- en waterbeheer 

Opgave Op initiatief van Initiatieven 

Oplossen 
scheepvaartknelpunten en 
verbeteren bevaarbaarheid 

Rijkswaterstaat Voor het hele gebied verbeteren van 
bevaarbaarheid.  
Aanpak van scheepvaartknelpunten in 
IJssel ten zuiden van de brug bij Doesburg 
en in de bocht bij Dieren. 

Aanpakken rivierbodemdaling Rijkswaterstaat Ingrepen aan de rivier om de 
bodemerosie te stoppen.  

Dijkversterkingen Waterschap Rijn en IJssel Dijkversterking in dijkvakken 48-2 (nog 
weinig concreet in tijd) en dijktraject 49-2 
(verkenning vanaf 2023, uitvoering na 
2027) 

KRW-maatregelen Rijkswaterstaat Uitvoering maatregelen in kader van KRW: 
- Nevengeulen en strangen 
- Natuurvriendelijke oevers 
- Rivierhout 

Reserveren gebied 
drinkwaterwinning 

Provincie Gelderland, 
Vitens 

Reservering van ASV’s voor toekomstige 
drinkwatervraag. Het nog aan te wijzen 
regime kan gevolgen hebben voor andere 
functies en activiteiten 

Tegengaan effecten 
verdroging 

Landgoed Middachten, 
overheden 

Tegengaan van verdroging grachten en 
bekensysteem Middachten 
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Scheepvaart op de IJssel 
De Boven-IJssel is in het nationale beleid aangewezen als een CEMT-klasse Va vaarweg en is van 
belang voor de ontsluiting van Noord-Nederland en met name het economische kerngebied 
Twente. In 2006 is er een planstudie uitgevoerd voor het deeltraject Boven-IJssel, met daarin een 
nadere concretisering van de problemen, de verruimingsmaatregelen, de kosten en de baten en 
een prioritering. De Boven-IJssel blijkt nog niet overal aan de eisen die aan een klasse Va vaarweg 
te voldoen. Op basis van een vaargeul met een gewenste minimale waterdiepte van 2,5 meter en 
een breedte, waarbinnen grote schepen veilig kunnen passeren bij een overeengekomen lage 
rivierafvoer (OLA), zijn 17 knelpunten geconstateerd. De studie maakt geen onderscheid tussen 
knelpunten voor klasse IV en/of klasse Va schepen. De gewenste diepgang van klasse IV schepen 
is – evenals voor klasse Va schepen – groter dan 2,5 meter. In het plangebied van het 
voorliggende MIRT-onderzoek liggen 2 knelpunten (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.), te w
eten: 

1. Aanpassing oeverbelijning, aanleg natuurvriendelijke oever en baggerwerk bocht bij 
Dieren (knelpuntlocatie J); 

2. Aanpassing oeverbelijning en baggerwerk ten zuiden van de brug bij Doesburg 
(knelpuntlocatie I); 

 

 

   

Figuur 1: Rivier- en waterbeheer 
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Op de andere knelpunten (bij Rheden en bij de Invaart Steegse Haven) wordt een constructieve 
oplossing niet haalbaar geacht. Het huidige baggerbeheer dient hier te worden gecontinueerd.  
 
Schuttevaer en bedrijfsleven (verladers en vervoerders) vinden het wenselijk dat er grote 
vrachtschepen moeten kunnen varen (klasse Va) en dat het Rijk maatregelen treft om knelpunten 
weg te nemen. Het Rijk heeft dit nog niet vertaald in een concrete opgave met maatregelen.  
 

 
Figuur 2: Scheepvaartknelpunten en breedtetekorten 

Dijkversterking langs de IJssel 
Waterschap Rijn en IJssel heeft voor normtraject 49-2, Doesburg-Bronkhorst een 
versterkingsopgave. Op dit moment formuleert het waterschap de scope in een zogenaamde 
trajectaanpak. In dat kader worden naast de waterveiligheidsopgave ook ruimtelijke opgaven 
langs het normtraject in beeld gebracht. Dat is nodig om de dijkversterking op te nemen in het 
landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en om financiering vanuit het HWBP te 
regelen. Zo ontstaat een scherper beeld van de scope, planning, raming en onzekerheden van de 
dijkversterking in normtraject 49-2. De verkenning en planuitwerking is voorzien in de periode 
van 2023 tot 2027. Daarna is uitvoering van de dijkversterking aan de orde. 
 

I 

J 
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Figuur 3: Dijktraject 49-2 (blauwe markering) 

Wat precies nodig is om de dijk te versterken, is nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat 
maatregelen vooral plaatsvinden in het beschermingsgebied of de kernzone van het dijklichaam 
zelf. Op voorhand kan al opgemerkt worden dat maatregelen in de Olburgerwaard effect kunnen 
hebben op de dijkversterkingsopgave. Vooralsnog lijkt er geen sprake van een hoogteopgave. 
 
Voor traject 48-2 Westervoort - Doesburg komen de resultaten van de wettelijke beoordeling 
binnenkort beschikbaar. Op zijn vroegst wordt met de planvorming rond versterking in 2029 
gestart, maar dit is nog erg onzeker. Ook hier lijkt vooralsnog geen sprake van een hoogteopgave. 
 

 
Figuur 4: Dijktraject 48-2 (blauwe markering) 

 
Bodemerosie en afvoercapaciteit IJssel 
Rivieren zijn dynamische, natuurlijke systemen, die zich aanpassen aan nieuwe situaties. 
Menselijke ingrepen in het rivierengebied, zoals normalisatie, de aanleg van reguleringswerken 
en (stuw)dammen en het onttrekken van sediment hebben geleid tot aanzienlijke erosie in het 
bovenstroomse deel van de Rijn en Maas. Ook de samenstelling en omvang van het 
binnenkomend sedimenttransport is veranderd. De verwachting is dat als niet ingegrepen wordt, 
de bodemveranderingen zich ook de komende decennia zullen doorzetten.  
 
De Boven-IJssel, het traject tussen IJsselkop en Dieren, ligt in het deel van de Rijn waar insnijding 
in de rivierbodem plaatsvindt. Studies in het kader van IRM laten zien dat de rivierbodem in dit 
traject in de afgelopen tientallen jaren grootschalig gezakt is met een snelheid van 0,4 cm per 
jaar. Doordat de Waalbodem nog sneller zakt dan de rivierbodem op de IJssel, trekt de Waal 
geleidelijk meer afvoer. Dat betekent dat er tijdens laagwaterafvoer minder water naar de IJssel 
gaat en de waterdiepte op de IJssel afneemt. De bodemligging van de IJssel zelf is ook relevant in 
verband met de verbinding naar de Twente-Kanalen. Bij die aansluiting daalt de IJsselbodem, 
terwijl het rivierpand naar de sluis van Eefde op hoogte blijft en zelfs aanzandt.  
 
Binnen het Programma IRM worden verschillende beleidsopties beschouwd. Meest realistische 
opties voor de Boven-IJssel lijken: 
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• Huidige bodemligging zomerbed handhaven: Hierbij wordt de grootschalige bodemerosie 
gestopt en de bodemligging van het zomerbed op het huidige niveau (2020) gehandhaafd.  

• Bodemligging van het zomerbed herstellen naar de situatie van 10 jaar geleden en op dat 
niveau onderhouden: De bodemligging van 10 jaar geleden past bij de uitgangpunten voor 
de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI-
2017) voor dijken en keringen (hoogwaterveiligheid). 

• Bodem van het zomerbed herstellen naar de situatie van 20 jaar geleden en op dat niveau 
onderhouden: De bodemligging van 20 jaar geleden past bij de uitgangspunten voor Ruimte 
voor de Rivier en de Maaswerken. Dit bodemniveau sluit ook aan bij de bodemligging waar 
Duitsland op handhaaft.  
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Welke maatregelen deze opties opleveren en welke optie de voorkeur verdient, wordt de 
komende jaren onderzocht. Mochten maatregelen ertoe leiden dat de afvoercapaciteit verkleind 
wordt, dan kan dat leiden tot een hogere waterstand bij hoogwater. Bij ingrepen in het 
rivierengebied is het handhaven van de maximale waterstanden bij hoogwatersituaties echter 
een belangrijke vereiste. De Beleidslijn Grote Rivieren schrijft daarom voor dat ingrepen in het 
rivierengebied er niet toe mogen leiden dat de hoogwaterstand stijgt. Dat kan bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer blijkt: 
- dat de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks 

obstakels aanwezig zijn; 
- dat de rivier verbreed moet worden om de bevaarbaarheid te verbeteren; 
- de bodem van de IJssel verhoogd moet worden om bodemerosie in de afgelopen jaren te 

compenseren; 
- dat nieuw aan te leggen natuur zorgt voor ‘verruwing’ van de uiterwaarden. 
 
In het geval dat een herinrichting resulteert in een verkleining van het doorstroomoppervlak of 
vergroting van de weerstand door meer verruwing, moet de afvoercapaciteit ter compensatie 
worden uitgebreid om verhoging van hoogwaterstanden te voorkomen. In het kader van de 
Voorkeursstrategie die voor de IJssel werd ontwikkeld in het kader van het Deltaprogramma is 
onder meer gekeken naar verlaging van de zomerkaden in de Havikerwaard, aanleg van een 
hoogwatergeul, verwijdering van hoogwatervrije terreinen etc. Vanuit deze invalshoeken is 
echter nog geen ambitie of opgave geformuleerd. 
 
Gebiedsontwikkeling Rivierklimaatpark IJsselpoort 
Bovenstrooms grenst het plangebied aan Rivierklimaatpark IJsselpoort. Daar werken gemeenten 
Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en 
IJssel, Rijk en Natuurmonumenten met inwoners, agrariërs en andere ondernemers aan een plan 
voor een integrale gebiedsontwikkeling. Daarin staan vier opgaven centraal, te weten: 
- Waterveiligheid: realiseren waterstandsdaling in afstemming met versterken dijken door het 

waterschap; 
- Economie: passende (agrarische) bedrijvigheid, vaarwegverbetering en bijdrage kleinschalige 

duurzame energiewinning; 
- Natuur en waterkwaliteit: verbinden natuurgebieden en verbeteren waterkwaliteit; 
- Recreatie: verbeteren toegankelijkheid en vergroten beleving gebied.  
 
Inmiddels is een MIRT-Verkenning uitgevoerd, die heeft geleid tot een voorkeursalternatief (zie 
Figuur 5). Door het verlagen van de kades in de Koppenwaard zal er meer water via het Rederlaag 
stromen. Dat leidt tot enige opstuwing in het plangebied van het voorliggende MIRT-onderzoek 
(zogenaamde zaagtandpiek). In de MIRT-planstudie voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort zal 
onderzocht worden of deze opstuwing door ontwerpoptimalisatie kan worden beperkt of 
weggenomen. Ook een rivierverruiming in het plangebied van de Havikerwaard, Fraterwaard en 
Olburgerwaard kan deze opstuwing beperken of wegnemen. Een dergelijke maatregel zou zeer 
positief zijn voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Er is formeel nog geen sprake van een 
maatregel die dit effect bewerkstelligt. Er kunnen ook andere redenen zijn om in de 
Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard te zoeken naar rivierverruiming, bijvoorbeeld 
wanneer blijkt: 
- dat de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks 

obstakels aanwezig zijn; 
- dat de rivier verbreed moet worden om de bevaarbaarheid te verbeteren; 
- de bodem van de IJssel verhoogd moet worden om bodemerosie in de afgelopen jaren te 

compenseren; 
- dat nieuw aan te leggen natuur zorgt voor ‘verruwing’ van de uiterwaarden. 
 
Vanuit deze invalshoeken is echter nog geen ambitie of opgave geformuleerd. 
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Voor rivierverruiming in het gebied bestaan verschillende mogelijkheden. In het kader van de 
Voorkeursstrategie die voor de IJssel werd ontwikkeld in het kader van het Deltaprogramma is 
onder meer gekeken naar verlaging van de zomerkaden in de Havikerwaard, aanleg van een 
hoogwatergeul, verwijdering van hoogwatervrije terreinen etc.  
 

Figuur 5: Voorkeursalternatief Rivierklimaatpark IJsselpoort 

 
Waterkwaliteit IJssel 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland werkt aan het bereiken van een goede chemische en ecologische 
toestand van de IJssel. Dit zijn maatregelen die voortkomen uit de Europese verplichtingen die 
vastgelegd zijn in de Kaderrichtlijn Water. In de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard 
zijn meerdere maatregelen gepland, te weten: 
- de aanleg van een tweezijdig aangetakte nevengeul in de Olburgsche waard (via de reeds 

aanwezige plas aangetakt op de IJssel); 
- de aanleg van een tweezijdig aangetakte geul in het zuiden of een eenzijdig aangetakte 

strang in het noorden van de Zwarte Schaar; 
- de aanleg van een eenzijdig aangetakte strang (Lamme IJssel) welke de bestaande plassen 

en laagtes in dit deel van de Havikerwaard met elkaar verbindt; 
- de aanleg van een tweezijdig aangetakte nevengeul bij Kroonenstein; 
- de aanleg van 5 natuurvriendelijke oevers langs de IJssel in de Havikerwaard en 

Olburgerwaard; 
- het aanbrengen van 7 bomen in de oude arm van de IJssel.  
 
Voor deze maatregelen is een MIRT-planstudie gestart. Het is de bedoeling om de maatregelen 
uiterlijk in 2027 te realiseren.  
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Figuur 6: KRW-maatregelen langs de IJssel (in blauw en rood) 

Drinkwatervoorziening 
Op dit moment heeft Vitens twee waterwinlocaties in het gebied: nabij Pinkenberg en nabij 
Ellecom. Omdat de regionale vraag naar drinkwater toeneemt, zoeken de provincie Gelderland 
en Vitens samen naar nieuwe en/of aanvullende voorraden om drinkwater te winnen. Binnen de 
provincie loopt daarvoor het proces tot aanwijzen van Aanvullende Strategische Voorraden 
(ASV's). In dit proces worden de mogelijkheden onderzocht om de huidige winlocaties aan te 
passen en om een nieuwe oeverwaterwinning tussen Velp en Doesburg te realiseren. Medio 
2021 zal Provinciale Staten de ASV's aanwijzen en daarbij ook een beschermingsregime 
vastleggen. Afhankelijk van het gekozen beschermingsregime zullen bepaalde andere activiteiten 
in het gebied (in de diepe ondergrond) mogelijk niet zijn toegestaan.  
 
Tegengaan verdroging 
Bepaalde gebieden lenen zich goed voor het vasthouden en bergen van water tijdens 
piekbelasting. Voor de landgoederen kan dit een interessante maatregel zijn omdat zij ernstige 
gevolgen ondervinden van droogteperiodes. Middachten en Hof te Dieren hebben veel last van 
verdroging van tuin, park en landerijen. Stakeholders in de Havikerwaard wijzen meerdere 
oorzaken aan, zoals klimaatveranderingen, voortschrijdende bodemerosie van de IJssel, 
wijzigingen in de wateraanvoer vanuit Duitsland en een verminderde kwelstroom vanuit de 
Veluwe. Nog niet duidelijk is welke oorzaken in welke mate zorgen voor verdroging en welke 
initiatieven op korte-, middellange en lange termijn nodig zijn. Daarvoor voeren landgoed 
Middachten en Stichting Twickel op dit moment een systeemanalyse uit.  
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C.2 Groene ruimte 

Overzicht 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel A.4: Overzicht relevante opgaven en initiatieven Groene Ruimte 

Opgave Verantwoordelijkheid Initiatieven 

Gebiedsontwikkeling 
zandwinningen 

K3Delta Grootschalige gebiedsontwikkelingen. 
Zandwinning i.c.m. natuurontwikkeling en 
hoogwaterveiligheid 

Maatregelen 
waterkwaliteit regionaal 
watersysteem 

Waterschap Rijn en IJssel Optimalisering van het watersysteem passend 
bij de aanwezige en toekomstige functies zoals 
(KRW, HEN- SED en) vergroting van het 
paaigebied 

Landschap en 
cultuurhistorie 

Gemeenten, 
(landgoed)eigenaren, 
maatschappelijke partijen 

- Herstel historische landschapselementen 
- Maatregelen voor behoud erfgoed (groen 

en bebouwd) 
- Maatregelen tegen verdroging 

grachtensysteem Middachten 

Natuurontwikkeling Verschillende, Provincie 
Gelderland 

Verschillende ambities/initiatieven: 
- Realiseren van vochtige alluviale bossen 

(essen-iepenbos).  
- Realiseren nieuw aan te leggen 

moeraszones  
- Verbeteren kwaliteit van het leefgebied 

van de kwartelkoning door beheer. 

Benutten recreatieve 
potenties 

Maatschappelijke partijen, 
gemeenten 

- Aanleg fietspad Weertsdijk 
- Vergroten toegankelijkheid uiterwaarden 
- Recreatie ontsluiten van dorpen met het 

buitengebied via bv ommetjes  
- Beter benutten potenties van het gebied, 

o.a. aan oevers IJssel. 

Verschillende kleine 
initiatieven en wensen 

Verschillende - Saneren voormalige vuilstort te 
Rouwenbos 

- Wens tot behoud/uitbreiding van 
hengelsportmogelijkheden  

- Stimulering biodiversiteit Fraterwaard 
door Twickel. 

- Instandhouding rustgebieden voor ganzen  
- Wens jachtvereniging om ganzenschade 

tegen te gaan 
- Realisatie aanlegsteigers Doesburgseweg 6 
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Figuur 7: Groene Ruimte 
 
Gebiedsontwikkeling bouwstoffenwinningen 
Op initiatief van K3 Delta lopen er in het plangebied twee grote gebiedsontwikkelingen. Beide zijn 
in een vergevorderd stadium. Het betreft de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid en het 
verondiepen van de plassen te Olburgen. De Havikerwaard betreft een delfstofwinning en een 
herinrichting van 125 ha nieuwe natuur. Het project speelt in op KRW-doelen en voorziet in 
bouwgrondstoffen (zie Figuur 8). 
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Figuur 8: Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid 

Het verondiepen van de plassen nabij Olburgen betreft een verondieping conform het Besluit 
Bodemkwaliteit. Door de plas minder diep te maken en de oevers te verflauwen zal het 
landschap veranderen in een meer geulachtige contour waarbij het gebied geschikter wordt voor 
micro- en macrofauna en de biodiversiteit zal toenemen. Onderstaande inrichtingsschets geeft 
het voornemen weer. 
 

 
Figuur 9: Verondieping Plas Olburgen 

Natuurontwikkeling N2000 en GNN 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en het N2000-gebied 
Rijntakken. De Rijntakken zijn in 2008 aangewezen in de ontwerpbesluiten Gelderse Poort, 
Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Uiterwaarden IJssel. Het plangebied is een 
belangrijk kerngebied voor beschermde moerasvogels, zoals de porseleinhoen en de 
kwartelkoning. Naast agrarisch natuurbeheer, zet de provincie Gelderland diverse initiatieven in 
gang om nieuwe natuur te ontwikkelen (zie Figuur 10 en tabellen A.5 en A.6).  



MIRT-onderzoek Havikerwaard, Fraterwaard, Olburgerwaard 
Bijlage 1: Inventarisatie ambities, opgaven en initiatieven 
projectnummer 0465297.100, 30 april 2021  
Provincie Gelderland 

Pagina 17 van 31 
 

Waar mogelijk zoekt de provincie aansluiting bij andere initiatieven zoals de verbetering van de 
KRW, de gebiedsontwikkeling Havikerwaard-Zuid en de verondieping van de plas van Olburgen.  
 
Tabel A.5: Natuurontwikkeling N2000-beheerplan (beheerplanperiode 1 loopt van 2018 tot 2024, 

beheerplanperiode 2 loopt van 2024 tot 2030 en beheerplanperiode 3 loopt van 2030 tot 2036) 

Deelgebied Doel Natura2000-beheerplan Oppervlak Planperiode 

Havikerwaard Boskern H91E0B Vochtige alluviale bossen 
(essen-iepenbos).  

<50 ha 1, 2  

Verbeteren kwaliteit leefgebied 
kwartelkoning door beheer. 

 1, 2, 3  

PAS, O4 Locatie specifiek onderzoek tbv 
H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbos).  

23 ha 1 

PAS, M20 Ingrijpen in soortensamenstelling 
tbv H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbos).  

23 ha 1, 2, 3  

Fraterwaard Verbeteren kwaliteit leefgebied 
kwartelkoning door beheer. 

 1, 2, 3  

Olburgerwaard Verbeteren kwaliteit leefgebied 
kwartelkoning door beheer. 

 1, 2, 3  

 
Tabel A.6: Natuurontwikkeling Gelders Natuur Netwerk (* betreft de totale opgave) 

Deelgebied Doel Gelders Natuurnetwerk Oppervlak Periode 

Havikerwaard 
 

Realisatie restopgave nieuwe natuur, onderdeel 
van inrichtingsvisie Havikerpoort 

56 ha* 2025 

Natuurbeheerplan 2017 N00.01 Nog nader te 
specificeren 

Ca 12 2025 

Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N05.01 
Moeras) 

Ca 36 ha 2025 

Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N14.01 
Rivier- en beekbegeleidend bos) 

Ca 4 ha 2025 

Natuurbeheerplan 2017: A02.01 Botanisch 
waardevol grasland 

 2025 

Natuurbeheerplan 2017: A02.02 Botanisch 
waardevol akkerland 

 2025 

Fraterwaard Realisatie restant opgave nieuwe natuur. 2 ha 2025 

Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N05.01 
Moeras) 

Ca 30 ha* 2025 

Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N12.02 
Kruiden- en faunarijkgrasland) 

0,5 ha 2025 

Natuurbeheerplan 2017: A01.01 
Weidevogelgebied 
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Figuur 10: Natuurontwikkeling (N2000, GNN) 

 
Waterkwaliteit regionaal watersysteem 
Waterschap Rijn en IJssel heeft het doel om te komen tot een optimalisering van het 
watersysteem passend bij de aanwezige en toekomstige functies zoals (KRW, HEN- SED en) het 
vergroten van het paaigebied voor vissen. Hierbij zijn drie watersystemen gedefinieerd met 
verschillende functies om kwalitatief goed water zo lang mogelijk te scheiden van kwalitatief 
minder goed water. Maatregelen die hierbij horen, zijn het vispasseerbaar maken van de stuw 
Ruitersbeek en het verwijderen en plaatsen van stuwen (zie Figuur 11). Het vispasseerbaar maken 
van de stuw in de Ruiters Aa is één van de maatregelen en is onderdeel van het Waterakkoord 
blauwe knooppunten. Deze wordt als onderdeel van de derde tranche KRW-maatregelen 
uitgevoerd. 
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Figuur 11: KRW-maatregelen in het regionale watersysteem 

 
Programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW) 
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken 
in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) aan de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Het programma 
beoogt toekomstbestendige, grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een 
krachtige economie. Het plangebied valt in de hotspot Gelderse poort. Voor 2050 beoogt de 
PAGW hier de aanleg van ooibos, rietmoeras, ondiepe wateren, nevengeulen en strangen en 
vernatting van graslanden (zie figuur 12). Zo kan het plangebied zich verder ontwikkelen als 
leefgebied van bijvoorbeeld de zwarte ooievaar, otter, roerdomp en grote karekiet.  
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Het vernatten van graslanden en het aanleggen van rietmoeras strookt met de ambities zoals die 
zijn geformuleerd voor het Gelders Natuurnetwerk (GNN). De realisatie van de PAGW geldt als 
ambitie en maakt onderdeel uit van het IRM-programma. 
 

 
Figuur 12: Uitsnede uit kaart Gelderse poort Hotspot 2050  

Ontwikkeling landschap en cultuurhistorie 
De stakeholderconsultaties hebben verschillende ideeën opgeleverd voor versterking van het 
cultuurlandschap. Voor verschillende opgaven bestaan verschillende eigenaren. De ambities 
lopen bovendien uiteen van concrete initiatieven die op korte termijn ontwikkeld worden tot 
abstracte wensen die nog op geen enkele wijze verder op haalbaarheid verkend zijn. 
- Fraterwaard: uitbreiding heggenlandschap langs stroomlijnen, bescherming gemeentelijke 

monumenten, bescherming bodemarchief, bescherming Pointbar landschap. Verschillende 
partijen, zowel aan overheidszijde (gemeenten, provincie) als maatschappelijke organisaties 
en grondeigenaren hechten belang aan het historisch cultuurlandschap en de 
archeologische waarde van de Fraterwaard. 

- Havikerwaard:  
o Nabij de IJssel bevond zich vroeger de steenfabriek Bingerden. Van deze fabriek en de 

bijbehorende woongemeenschap is alleen nog een locomotievenloods aanwezig. Deze 
remise herinnert aan een industrie die veel betekenis heeft gehad voor een belangrijk 
deel van de inwoners langs de dorpen van de benedenloop van de IJssel. Elders in 
Nederland zijn de meeste remises verdwenen. De Oudheidkundige kring Rheden 
Rozendaal heeft de gemeente Rheden daarom gevraagd om de loods op de 
gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit mede omdat plannen voor een 
voorgenomen ontzanding op deze plaats (zie paragraaf C.3) een bedreiging kunnen 
vormen voor het behoud van de loods. 

o Stakeholders pleiten voor verduurzaming van de landbouw, vergroting van de 
biodiversiteit en behoud/ontwikkeling van cultuurhistorische waarden van het gebied. 
Dat kan bijvoorbeeld door aanpassing van het natuur- en landschapsbeheer, 
intensivering van het ganzenbeheer, etc. 
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- Herstel van de ruimtelijke eenheid van landgoed Avegoor.  
- Effect van snelweg op recreatieve beleving mitigeren door o.a. aanplant of versterking 

cultuurlandschap. 
 
Benutten recreatieve potenties 
Het benutten van recreatieve potenties staat op de agenda van meerdere stakeholders in het 
gebied en wordt ook beleidsmatig ondersteund (o.a. door de gemeente Rheden). Recreatie 
wordt vaak gekoppeld aan andere ontwikkelingen. Initiatieven en ideeën die stakeholders tijdens 
de consultaties benoemden, zijn onder andere: 
- de aanleg van fietspaden langs de Weertsdijk en nabij de gebiedsontwikkeling Havikerwaard 

Zuid (betreft een concreet voornemen op initiatief van Landgoed Middachten; 
- de realisatie ommetjes van kernen naar de uiterwaarden, bijvoorbeeld tussen De Steeg, 

Ellecom en Doesburg of tussen Dieren en Olburgen (nog niet concreet gemaakt); 
- een wandel- of struinpad tussen veerpont Dieren en brug bij Doesburg ten zuiden langs de 

IJssel (nog niet concreet gemaakt); 
- een landschappelijke “aankleding” van de Ellecomsedijk, ook vanuit leefbaarheidsoogpunt 

(geluid) (nog niet concreet gemaakt). 
 

Behoud leefbaarheid 
De ambities voor de leefomgeving zijn breed en komen alle min of meer terug in andere thema’s. 
Voor de uiterwaarden is het van belang dat het toevoegen van nieuwe planologische 
bebouwingslocaties (waaronder woningen) niet mogelijk is, tenzij deze het gevolg zijn van een 
betere ruimtelijke inpassing. 
 
Partijen in het gebied noemen de ontwikkeling van de Turnhal te Ellecom als een belangrijke kans 
voor het gebied. Verder speelt de aanwezigheid van de A348 voor de leefbaarheid. De aanwezige 
weg verstoort het woongenot en de beleving van het landschap door ruimtebeslag en 
verkeerslawaai. Voor bewoners geldt een belangrijke wens om de effecten van de autosnelweg 
te beperken of in elk geval niet groter te laten worden. Er zijn geen concrete maatregelen 
voorzien. 
 
Saneren vuilstort Rouwenbos 
In de Havikerwaard ligt tegen de Weertstdijk het Rouwenbos, deze staat op een voormalige 
vuilstort van de gemeente. De afdeklaag is te dun waardoor bomen omvallen. Door herinrichting 
ontstaan ook mogelijkheden biodiversiteit te verhogen. Het idee komt van Middachten, de 
verantwoording ligt bij overheden. 
 

C.3 Economische ontwikkelingen 

Overzicht 
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Tabel A.7: Overzicht relevante opgaven en initiatieven Economische ontwikkelingen 

Opgave Verantwoordelijkheid Initiatieven 

Voorzien in 
bouwgrondstoffen 

(Voornamelijk) K3Delta Grootschalige gebiedsontwikkelingen door middel 
van bouwstoffenwinning. 
Zandwinning i.c.m. natuurontwikkeling en 
hoogwaterveiligheid 

Benutten recreatieve 
potenties 

Maatschappelijke 
partijen, gemeenten 

Verder benutting kansen voor recreatie, onder 
meer door aanleggen recreatieve voorzieningen 
en bieden van ruimte aan recreatieve 
mogelijkheden voor verblijfsrecreatie, horeca, 
havens etc. 

Landbouw LTO, grondeigenaren, 
gemeenten 

Behoud van rol landbouwsector als economische 
sector. Inzetten op verduurzaming en 
natuurinclusieve landbouw. 

Havenuitbreiding Rotra Optimaliseren bedrijventerrein te Doesburg.  

 

 

 
Figuur 13: Economische ontwikkeling 
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Voorzien in bouwgrondstoffen 
Nederland is (op dit moment nog) grotendeels zelfvoorzienend in de winning van 
bouwgrondstoffen, met name op het gebied van zand, grind en klei. Deze winning raakt soms aan 
andere belangen zoals het waarborgen van waterveiligheid en een goede waterkwaliteit maar 
kan deze items ook faciliteren. Voor de winning van ophoog- en suppletiezand wordt de bodem 
van de Noordzee als de grote voorraad voor de toekomst gezien. Dat is beschreven in de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI).  
De winning van delfstoffen is onderdeel van de gebiedsontwikkelingen in de Havikerwaard en 
Olburgerwaard en is te combineren met natuurontwikkeling, dijkversterking, KRW-maatregelen 
en recreatie. Bouwstoffenwinning kan een financiële motor voor gebiedsontwikkelingen zijn. Op 
dit moment zijn er – buiten de initiatieven Havikerwaard Zuid en de Plas te Olburgen – geen 
operationele projecten. Wel is er een concrete privaat voornemen voor herinrichting door de 
winning van bouwstoffen als aanvulling op Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid en passend 
binnen het gedachtengoed Havikerpoort. De status van dit project is initiërend en er wordt 
momenteel gewerkt aan grondverwerving, een concept inrichtingsvisie is gemaakt. Kansen voor 
herinrichting door bouwstoffenwinning liggen wellicht nog wel in het gebied tussen Steenfabriek 
Bingerenden en de Doesburgsche Dijk en in combinatie met de KRW-maatregelen in de 
Havikerwaard (Lamme IJssel) en Fraterwaard (Zwarte Schaar) en de Olburgerwaard. De terreinen 
die daarvoor in beeld zijn, zijn nu nog in gebruik als gras- en bouwland.  
 

 
Figuur 14: Initiatief K3 herontwikkeling tussen Steenfabriek Bingerenden en de Doesburgsche Dijk 

Landgoederen en landbouw 
De landbouw in de Havikerwaard is – evenals in de rest van het plangebied – belangrijk voor het 
behoud van het bestaande, agrarische cultuurlandschap en het economisch vitaal houden van 
het gebied. In het gebied werken zowel gangbare als biologische agrariërs. Velen zijn actief in 
agrarisch natuurbeheer. Allen doen dit uit eigen beweging en verduurzamen op een manier en in 
een tempo die bij hen past. Ze vinden het van belang om die diversiteit in keuze en wijze van 
aanpak in stand te houden en iedere ondernemer en grondeigenaar zijn of haar eigen route af te 
laten leggen. De opgaven waar de landbouw in het gebied zich voor gesteld ziet, volgen 
grotendeels uit eigen ambitie en ideologie en overigens uit de veranderende wensen vanuit de 
overheid en samenleving.  
 
De ambities van de landbouw zijn gericht op duurzaamheid: het in economisch en ecologisch 
opzicht streven naar een vorm van landgebruik die langdurig volgehouden kan worden, zonder 
verstorende invloeden van buiten het gebied.  
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De landbouw staat op dit moment voor uitdagingen rond emissie, bodembeheer, interactie met 
de natuur, het uitsluiten van productierisico’s met chemische middelen en klimaatadaptatie. 
Binnen de sector en het plangebied werken agrariërs onder meer aan: 

- het verminderen van het gebruik van chemische hulpmiddelen (kunstmest en 
gewasbeschermingsmiddel), o.a. door precisielandbouw; 

- het sluiten van nutriëntenkringlopen op korte afstand (op bedrijfs- en/of gebiedsniveau); 
- het verbeteren van de beschikbaarheid van voldoende water door verbetering van de 

bufferwerking van de bodem, waterkering, waterbuffering en verbeterde aan- en toevoer bij 
piekbelastingen van het watersysteem (droogte en overstroming); 

- het investeren in biodiversiteit, nog meer verwevenheid met natuurlijke elementen; 
- het werken aan energie neutrale bedrijven/clusters van bedrijven, door investeringen in 

energieopwekking en bijv. landbouwvoertuigen die elektrisch worden aangedreven; 
- het duurzaam opwekken van energie voor eigen gebruik en omgeving; 
- het verbreden van activiteiten voor neveninkomsten, voor economisch meer robuuste 

bedrijfsvoeringen en verwerving/behoud van maatschappelijk draagvlak; 
- het vastleggen van meer CO2 in de bodem door verhoging van het organische stofgehalte, 

waardoor overheden/bedrijven buiten de landbouw CO2 neutraal projecten kunnen 
uitvoeren. 

 
Overheden en verpachtende grondeigenaren, zoals de Gestichten van Weldadigheid, stichting 
Twickel en landgoed Middachten en landgoederen stimuleren verduurzaming van de landbouw 
en biodiversiteit. Dat kan betekenen dat meer fysieke ruimte nodig is om dezelfde opbrengsten 
te kunnen realiseren. Verder worden geldende wetten en regels door agrariërs vaak als knellend 
ervaren. De gemeente Rheden, samenwerkingspartners en agrariërs hebben samen de 
mogelijkheden verkend voor onder andere aangepast mestbeleid, (agrarisch) natuurbeheer, 
openstelling voor de omgeving, biologische bedrijfsvoering en kleinschalige energieopwekking. 
Deze verkenning is een eerste aanzet om verder met elkaar in gesprek te gaan en op korte 
termijn te komen tot praktische oplossingen.  
 
Recreatie en toerisme 
Er liggen kansen om de recreatieve potenties meer te benutten dan nu gebeurt. Tijdens de 
stakeholderconsultatie werden de volgende mogelijkheden benoemd, die nog geen van alle vast 
zijn gelegd in concrete initiatieven: 
- dagrecreatie (bijvoorbeeld kanovaren) in combinatie met de KRW-maatregel Lamme IJssel; 
- verblijfsrecreatie ten zuiden van de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid; 
- bevordering recreatief-toeristische aantrekkelijkheid door kansen vanuit toerisme en 

recreatie te accommoderen, bijvoorbeeld door verblijfsaccommodaties (theetuin of 
rustpunt bijvoorbeeld). 

 
Voor deze en andere activiteiten in de uiterwaarden is de Beleidslijn Grote Rivieren. Deze richt 
zich op het behoud van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote 
rivieren. De ruimte in het Nederlandse riviersysteem is schaars. Daarom zijn ontwikkelingen in 
het rivierbed alleen onder voorwaarden mogelijk, te weten:  

- Behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed in 
hoogwatersituaties;  

- Ontwikkelingen tegengaan die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding 
en verlaging van het rivierbed onmogelijk maken.  

 
De Beleidslijn draagt eraan bij om riviergebonden functies mogelijk te maken (‘ja, mits’-beleid). 
Niet-riviergebonden ontwikkelingen zijn slechts in beperkte mate mogelijk (‘nee, tenzij’-beleid).  
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Versterken bedrijvigheid 
Rotra en Ubbink te Doesburg hebben uitbreidingsplannen aan de Verhuellweg. In eerste instantie 
zou sprake zijn van uitbreiding in de Fraterwaard, maar deze vindt geen doorgang. Er is een 
nieuw bestemmingsplan in de maak zodat het huidige bedrijventerrein geoptimaliseerd kan 
worden. Hiernaast bestaat bij het bedrijfsleven de wens om in de haven bij Rotra een zwaaikom 
klasse IV naar klasse VIa te maken. Bij voldoende economische ontwikkeling zal het Rijk 
opwaardering van de zwaaikom in overweging nemen. In de huidige situatie moeten schepen 
verderop keren om in de haven te kunnen komen. Qua veiligheid is het beter om er een klasse 
IVa zwaaikom van te maken. Een haven met een klasse IVa zwaaikom biedt meer mogelijkheden.  

 

C.4 Klimaat 

Overzicht 
 
 
 
 
Tabel A.8: Overzicht relevante opgaven en initiatieven klimaat 

Opgave Verantwoordelijkheid Initiatieven 

Duurzame 
energieopwekking 

Gemeenten en 
particulieren 

Energieopwekking meekoppelen aan ander 
initiatieven 

Natuurinclusieve 
landbouw 

Boeren, gemeenten, 
verpachters 

Een transitie naar een meer duurzame 
landbouwsector stimuleren. Kansen die zich 
voordoen benutten. 

 
Duurzame energieopwekking 
Verschillende partijen hechten belang aan het inspelen op de energietransitie. Enerzijds gebeurt 
dat als koppelkans (bijvoorbeeld het idee om drijvende zonneparken te realiseren bij de 
gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid of bij de KRW-maatregel Lamme IJssel), anderzijds als 
zelfstandig project. Zo bestaat het idee om planologische ruimte te creëren voor kleine 
windturbines op boerenerven in de gemeente Rheden en om bestaande daken te benutten voor 
duurzame energieopwekking door zon. Blijvend aandachtspunt is de grote ecologische en 
landschappelijke waarde van het uiterwaardenlandschap in relatie tot grootschaligere opgaven 
voor duurzame energieopwekking. Er is een initiatief voor een zonnepark bij de oprit/afrit 
snelweg A348 en er zijn boeren die interesse hebben getoond voor kleine windturbines op het 
erf en voor zon op dak. Er zijn verder geen initiatieven voor een grootschalige energieopwekking. 
 
Verduurzaming van de landbouw 
Grondeigenaren (en LTO en de boeren zelf) zien een belangrijke rol voor de landbouw en blijven 
dat zien. De Gestichten Doesburg stimuleren (als verpachter) de verduurzaming van de 
landbouw, maar vinden het ook een opgave voor de boeren zelf. De landbouw zorgt voor 
verscheidenheid en duurzaam grondgebruik. Sommige boeren zijn voorlopers en hebben al 
stappen in die richting genomen. Anderen blijven nog niet. Van belang voor de afwegingen die in 
het vervolg gemaakt gaan worden is dat een natuurinclusieve landbouw een blijvend grote 
ruimteclaim doet. De verschijningsvorm van de landbouw zal door allerlei ontwikkelingen 
veranderen, maar landbouw is en blijft een belangrijke grondgebruiker van de uiterwaarden. 
 
In hiernavolgende secties wordt per majeure grondeigenaar kort gereflecteerd op lopende 
ambities, opgaven en initiatieven van hun landgoederen/grondeigendommen: 
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Figuur 15: Klimaat 

Landgoed Middachten 
Een belangrijk gedeelte van het landgoed wordt sinds eeuwen bewerkt als landbouwgrond. De 
oudste boerderijen zijn langs de Boerenweg, op de overgang van Veluwe naar de IJssel ontstaan. 
Van deze 6 oude boerderijen zijn er nog twee in bedrijf. Ook in de Havikerwaard zijn vijf 
boerderijen gesticht, waarvan er twee nog in bedrijf zijn. De agrarische bedrijven op Middachten 
zijn moderne melkveehouderijen, die met de ontwikkelingen in de tijd zijn meegegroeid. 
In de kern van het landgoed, rondom de waardevolle bronbossen, worden de landbouwgronden 
bewerkt door het gemengde biologische bedrijf ‘de Wolfskuil’. Doordat op deze boerderij al vele 
jaren deze landbouwmethode wordt toegepast, zijn hier de oude bloemrijke hooilanden blijven 
bestaan. Een groot aantal planten, zangvogels en insecten word hier aangetroffen. De 
pachtinkomsten vanuit de landbouw zijn belangrijk voor de instandhouding van Middachten. 
 
Het zuidelijke gedeelte van de Havikerwaard betreft hoge kleigronden en zijn zeer productief 
voor de landbouw. Hier is het landschap grootschalig t.o.v. de cultuurgronden richting 
noordelijke gedeelte, die veel kleinschaliger zijn en dooraderd met hagen. Doel van Middachten 
is om biodiversiteit in dit landbouwgebied te verhogen door strokenteelt, aanleg van bloemrijke 
randen en hagen. Er is nog nader onderzoek en vooral overleg met gebruikers nodig. 
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Stichting Twickel 
Stichting Twickel ontwikkelt een visie op het Hof te Dieren. Centraal in deze visie staat het 
tegengaan van verdroging en het verduurzamen van de landbouw (zie Figuur 16). De boeren in 
het gebied zijn op onderdelen akkoord. Met hen sluit de stichting overeenkomsten. Ook gaat 
Twickel over de visie in gesprek met Rijkswaterstaat, gemeenten Rheden, Doesburg en 
Bronckhorst, provincie Gelderland, Vitens, pachters, grondeigenaren en andere 
belanghebbenden. 
 

 
 
Groslijst uit te werken maatregelen voor de korte termijn (tot 2030)  

1. Voorzien Dam toegangsweg Fraterwaard van duikers. 
2. Uitbaggeren dichtslibbende strang 
3. Aanleggen meestromende strang 
4. Toepassen bagger uit strang in Zwarte Schaar. 
5. Herstellen wegslaande teen kade 
6. Maken uitwateringsheul natuurlijker. 
7. Aanleggen drempels in uitwateringsheulen om te snel 

leeglopen te voorkomen. 
8. Ontwikkelen heggenlandschap 
9. Weidevogelbeheer, incl onderdrukking predatie 
10. Landbouwontwikkeling 
11. Aanleg vistrap in dierense hank 
12. Overnemen/in beheer nemen strook grond RWS. 
13. Verbinden strang met Ijssel en meestromend maken 

14. Pompen uittredende kwelwater in de Veluwe ter 
compensatie van de drinkwaterwinning 

15. Herstellen watertoevoer vijvers Hof te Dieren 
16. Afsluiten Doesburgsedijk 
17. Verleggen doesburgse dijk naar oude trace, nieuwe 

verwijderen. 
18. Verondiepen Ijssel en verhogen waterstanden 
19. Verruiming stroombed en doorgang Ijssel 
20. Maken en meestromend verbinden Lamme Ijssel  
21. Infiltreren oppervlaktewater in de Veluwe. 
22. Herstellen kwelwater in maaiveld 
23. Klimaatbestendigmaken bossen Veluwe 
24. Verloofing Veluwe 
25. Verduurzamen waterwinning, verminderen netto 

onttrekking. 

Figuur 16: Visie Stichting Twickel Hof te Dieren (in ontwikkeling) 

Gestichten van Weldadigheid Doesburg 
Economisch en ecologisch duurzaam beheer van landbouwgronden is de ruggengraat van dit 
gebied, dat zich kenmerkt door een afwisselend landschap. De weilanden, akkers, bossen en 
waterpartijen ziet de stichting in onderlinge samenhang. De schoonheid van het landschap en de 
hoge natuurwaarden zitten juist in de afwisseling. Voor statutaire doelstellingen van de stichting 
en de instandhouding van natuur en landschap zijn even duurzame inkomsten nodig. Daartoe wil 
de stichting de economisch en ecologisch duurzame landbouw als economische drager en 
beheerder van grote delen van het gebied versterken.  
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Steeds meer pachters van de stichting overwegen de stap naar biologische landbouw, of hebben 
deze onlangs gezet. Van belang is dat deze transactie niet afgedwongen wordt. De pachters zijn 
zelfstandige ondernemers en zij moeten er zelf aan toe zijn om deze stap te zetten. De transactie 
kan wel versneld worden door als eigenaar te faciliteren. Bijv. door uitplaatsing en 
herverkaveling. Via uitplaatsing van enkele pachters naar kavels die dichter bij de bedrijven van 
de pachters liggen, kan ruimte gecreëerd worden om de gronden opnieuw te verkavelen. Zodanig 
dat de landbouwstructuur verbetert en natuurinclusieve landbouw meer geleidelijk kan 
aansluiten bij de aanliggende natuurterreinen van de stichting. Dit vergt minnelijke verwerving 
van compensatiegronden en evt. ruiling met pachters en andere MIRT-partners. Eventuele 
directe opbrengsten uit verkoop, ontzanding/afwaardering van landbouwgrond dient bij 
voorkeur in de vorm van vervangende landbouwgrond te geschieden. 
 
In aanvulling op deze doelstelling ten aanzien van een verdere verduurzaming van de landbouw 
heeft de stichting ook tot doel het verkennen van duurzame energieopwekking en het versterken 
van het historisch cultuurlandschap: 
- Het Nieuwschoonoordpad is een belangrijke hoofdontsluitingsas door het gebied. Op 

gronden van de stichting naast dit fietspad ligt een kunstmatige ophoging. Deze ophoging 
biedt kansen om de beleving van natuur, cultuur en landschap te verbeteren. 

- Verdiepen van de verlandende Lamme IJssel voor meer biodiversiteit en grotere 
klimaatbestendigheid van de aquatische natuur. Plaatsing van zonnepanelen op een locatie 
waar dit goed in te passen is en zonder verlies aan natuur- of landbouwgrond. 

 
 

  



 
 
 

 

Contactgegevens 
Beneluxweg 125 
4904 SJ  OOSTERHOUT 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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	A. Inleiding 
	Eerste stap in het MIRT-onderzoek voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard bestond uit het zo breed mogelijk ophalen van opgaven, ambities en kansen voor het gebied. Voor de inventarisatie is geen onderscheid gemaakt in “type” ambitie, opgave of initiatief. Daarbij zijn de volgende begrippen gehanteerd. 
	- Ambitie: Een geconcretiseerde mogelijkheid om een verbetering door te voeren voor een bepaalde (beleids-)doelstelling, welke nog niet is vastgesteld als een bestuurlijk besluit. 
	- Ambitie: Een geconcretiseerde mogelijkheid om een verbetering door te voeren voor een bepaalde (beleids-)doelstelling, welke nog niet is vastgesteld als een bestuurlijk besluit. 
	- Ambitie: Een geconcretiseerde mogelijkheid om een verbetering door te voeren voor een bepaalde (beleids-)doelstelling, welke nog niet is vastgesteld als een bestuurlijk besluit. 

	- Opgaven: Een op overheidswetgeving of -beleid gebaseerde en bestuurlijk vastgestelde taak om een bepaalde doelstelling te bereiken. 
	- Opgaven: Een op overheidswetgeving of -beleid gebaseerde en bestuurlijk vastgestelde taak om een bepaalde doelstelling te bereiken. 

	- Initiatieven: Een concreet (voorgestelde) activiteit op basis van een vastgestelde opgave, waarbij de locatie en de fysieke scope van de opgave al in beeld zijn gebracht. Hierbij hoeft nog niet in beeld te zijn gebracht wat o.a. de kosten, maatschappelijke baten, technische risico’s, omgevingsknelpunten en de gewenste realisatiestrategie zijn. 
	- Initiatieven: Een concreet (voorgestelde) activiteit op basis van een vastgestelde opgave, waarbij de locatie en de fysieke scope van de opgave al in beeld zijn gebracht. Hierbij hoeft nog niet in beeld te zijn gebracht wat o.a. de kosten, maatschappelijke baten, technische risico’s, omgevingsknelpunten en de gewenste realisatiestrategie zijn. 


	 
	Voor de inventarisatie zijn verschillende sporen gevolgd. Elk onderdeel van de inventarisatie had een ander doel, te weten: 
	- Een literatuuronderzoek: een scan van de aanwezige beleidsmatige stukken om ambities en eventueel daaruit volgende opgaven en initiatieven te inventariseren. 
	- Een literatuuronderzoek: een scan van de aanwezige beleidsmatige stukken om ambities en eventueel daaruit volgende opgaven en initiatieven te inventariseren. 
	- Een literatuuronderzoek: een scan van de aanwezige beleidsmatige stukken om ambities en eventueel daaruit volgende opgaven en initiatieven te inventariseren. 

	- Factsheets: een overzicht van initiatieven op basis van door initiatiefnemers aangeleverde gegevens. 
	- Factsheets: een overzicht van initiatieven op basis van door initiatiefnemers aangeleverde gegevens. 

	- Een online gebiedsconsultatie: een open inventarisatie van initiatieven en wensen. 
	- Een online gebiedsconsultatie: een open inventarisatie van initiatieven en wensen. 

	- Een stakeholderconsultatie: Stakeholders in een online sessie op kaart aan laten geven waar ambities, opgaven of initiatieven gelden. 
	- Een stakeholderconsultatie: Stakeholders in een online sessie op kaart aan laten geven waar ambities, opgaven of initiatieven gelden. 

	- Een analyse van openbaar beschikbare databronnen: Verkrijgen van inzicht in opgaven en kansen. 
	- Een analyse van openbaar beschikbare databronnen: Verkrijgen van inzicht in opgaven en kansen. 


	 
	Deze bijlage is bedoeld als naslagwerk, gericht op de lezer die meer achtergrondinformatie zoekt bij de in het hoofrapport benoemde ambities, opgaven of initiatieven. 
	 
	Deze paragraaf vat de relevante lokale, provinciale en nationale beleidsdoelen- en ambities samen. De beleidsambities zijn in veel gevallen abstract en geven niet altijd aanleiding tot het ontplooien van een initiatief. Beleidsambities zijn vooral als “toetsingskader” van belang. Voor ieder initiatief zal bezien moeten worden of het initiatief ondersteund wordt door beleid of juist tegenstrijdig is met beleid. Dit levert dus kansen of juist risico’s op voor de haalbaarheid.  
	 
	B. Beleidsambities 
	B.1 Lokaal beleid 
	Gemeente Rheden 
	De Havikerwaard, een groot deel van de Fraterwaard en de landgoederenzone langs de Veluwe vallen in de gemeente Rheden. De ambities van de gemeente Rheden sluiten aan bij de hoge landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het gebied. Aanvullend hierop heeft de gemeente een sterke recreatief-toeristische ambitie geformuleerd, waarin veel aandacht is voor het creëren van wandelroutes, ommetjes of fietspaden. Het vastgestelde beleid is enerzijds een ontwikkelingskader voor initiatiefnemers en and
	 
	  
	Tabel B.1: Overzicht relevante ambities, opgaven en initiatieven gemeente Rheden 
	Naam beleidsstuk 
	Naam beleidsstuk 
	Naam beleidsstuk 
	Naam beleidsstuk 
	Naam beleidsstuk 

	Datum v. product 
	Datum v. product 

	Korte karakteristiek 
	Korte karakteristiek 




	Omgevingsvisie Buitengebied (Deel I en II) 
	Omgevingsvisie Buitengebied (Deel I en II) 
	Omgevingsvisie Buitengebied (Deel I en II) 
	Omgevingsvisie Buitengebied (Deel I en II) 
	Omgevingsvisie Buitengebied (Deel I en II) 

	29 oktober 2019 
	29 oktober 2019 

	Focus op 7 thema’s, waarvan het meest van belang: 
	Focus op 7 thema’s, waarvan het meest van belang: 
	- Duurzamere landbouw 
	- Duurzamere landbouw 
	- Duurzamere landbouw 

	- Landschappelijke samenhang hoog/laag 
	- Landschappelijke samenhang hoog/laag 

	- Beleving van kwaliteiten 
	- Beleving van kwaliteiten 

	- Duurzaam toegankelijk 
	- Duurzaam toegankelijk 

	- Aanpassing aan het veranderende klimaat 
	- Aanpassing aan het veranderende klimaat 

	- Energietransitie 
	- Energietransitie 

	- Omgaan met kwaliteiten 
	- Omgaan met kwaliteiten 





	Klimaataanpak Rheden 
	Klimaataanpak Rheden 
	Klimaataanpak Rheden 
	Klimaataanpak Rheden 

	26 februari 2019 
	26 februari 2019 

	- Aanpassing aan het veranderende klimaat 
	- Aanpassing aan het veranderende klimaat 
	- Aanpassing aan het veranderende klimaat 
	- Aanpassing aan het veranderende klimaat 

	- Energietransitie  
	- Energietransitie  




	Erfgoednota Rheden Verbinden Verleden 
	Erfgoednota Rheden Verbinden Verleden 
	Erfgoednota Rheden Verbinden Verleden 

	2017 
	2017 

	- Behoud erfgoed 
	- Behoud erfgoed 
	- Behoud erfgoed 
	- Behoud erfgoed 

	- Recreatief ontsluiten erfgoed (wandelen door het rivierenlandschap) 
	- Recreatief ontsluiten erfgoed (wandelen door het rivierenlandschap) 




	Fietsplan 2016 
	Fietsplan 2016 
	Fietsplan 2016 

	19 april 2016 
	19 april 2016 

	- Goed en veilig utilitair fietsverkeer (woon-werk / woon-school / woon-winkel) 
	- Goed en veilig utilitair fietsverkeer (woon-werk / woon-school / woon-winkel) 
	- Goed en veilig utilitair fietsverkeer (woon-werk / woon-school / woon-winkel) 
	- Goed en veilig utilitair fietsverkeer (woon-werk / woon-school / woon-winkel) 




	Gebiedsvisie Landgoed Avegoor 
	Gebiedsvisie Landgoed Avegoor 
	Gebiedsvisie Landgoed Avegoor 

	20 oktober 2015 
	20 oktober 2015 

	- Versterking historisch karakter en ruimtelijke samenhang landgoed Avegoor 
	- Versterking historisch karakter en ruimtelijke samenhang landgoed Avegoor 
	- Versterking historisch karakter en ruimtelijke samenhang landgoed Avegoor 
	- Versterking historisch karakter en ruimtelijke samenhang landgoed Avegoor 




	Masterplan toerisme Veluwezoom 
	Masterplan toerisme Veluwezoom 
	Masterplan toerisme Veluwezoom 

	September 2016 
	September 2016 

	- Profilering van het gebied: één sterk merk 
	- Profilering van het gebied: één sterk merk 
	- Profilering van het gebied: één sterk merk 
	- Profilering van het gebied: één sterk merk 

	- Gastheerschap 
	- Gastheerschap 

	- Spreiding van bezoekers in tijd en ruimte 
	- Spreiding van bezoekers in tijd en ruimte 

	- Kwaliteit gebied versterken 
	- Kwaliteit gebied versterken 




	Structuurvisie Dieren 
	Structuurvisie Dieren 
	Structuurvisie Dieren 

	Maart 2019 
	Maart 2019 

	Betere verbinding tussen dorp en buitengebied (Door het weghalen van barrières en het uitbreiden 
	Betere verbinding tussen dorp en buitengebied (Door het weghalen van barrières en het uitbreiden 
	van wandel- en fietsnetwerken) 


	Structuurvisie Kleine Kernen (waarvan Ellecom en de Steeg van belang) 
	Structuurvisie Kleine Kernen (waarvan Ellecom en de Steeg van belang) 
	Structuurvisie Kleine Kernen (waarvan Ellecom en de Steeg van belang) 

	September 2016 
	September 2016 

	- Behoud zichtrelaties dorp-omgeving.  
	- Behoud zichtrelaties dorp-omgeving.  
	- Behoud zichtrelaties dorp-omgeving.  
	- Behoud zichtrelaties dorp-omgeving.  

	- Beleefbaarheid buitengebied vergroten door wandelroutes of ommetjes 
	- Beleefbaarheid buitengebied vergroten door wandelroutes of ommetjes 

	- Versterking cultuurhistorische betekenis van Middachten in De Steeg 
	- Versterking cultuurhistorische betekenis van Middachten in De Steeg 






	 
	In aanvulling op de in de tabel A.1 genoemde beleidsstukken ontwikkelt de gemeente Rheden op dit moment (2021) beleid voor grootschalige vormen van energieopwekking en biodiversiteit. Beide stukken worden in 2021 afgerond voor besluitvorming. Ten slotte heeft de gemeente in samenwerking met LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe in 2020 een verkenning van mogelijkheden voor duurzame(re) landbouw uitgevoerd. Deze geeft aan wat er al gebeurt in de gemeente en wat de wensen/behoeften voor de toekomst zijn. De ver
	 
	Gemeente Bronckhorst  
	De Olburgerwaard is gelegen in de gemeente Bronckhorst. De gemeente heeft haar beleid voor deze uiterwaarde opgenomen in de structuurvisie, het biodiversiteitsplan, het landschaps-ontwikkelingsplan en de routekaart energietransitie. De Olburgerwaard is aangewezen als een cultuurhistorisch kansgebied. In deze gebieden is cultuurhistorie een inspirerende leidraad en zijn er kansen voor ontwikkelingen met kwaliteit. De cultuurhistorische hoofdstructuur die vaak bestaat uit wegen, waterlopen en beplantingen, is
	 
	De gemeente Bronckhorst werkt aan een visie op de inrichting van het landschap in relatie tot landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied. Als doel hierbij geldt natte landschaps- en natuurontwikkeling in de uiterwaarden, rekening houdend met veehouderij, herstel van landschapselementen, behoud en versterking van de relatie tussen kern en open omgeving en het versterken van leefgebieden van specifiek voorkomende soorten. 
	  
	Tabel A.2: Overzicht relevante ambities, opgaven en initiatieven gemeente Bronckhorst 
	Naam beleidsstuk 
	Naam beleidsstuk 
	Naam beleidsstuk 
	Naam beleidsstuk 
	Naam beleidsstuk 

	Datum v. product 
	Datum v. product 

	Korte karakteristiek 
	Korte karakteristiek 



	Structuurvisie cultuurhistorie Bronckhorst 
	Structuurvisie cultuurhistorie Bronckhorst 
	Structuurvisie cultuurhistorie Bronckhorst 
	Structuurvisie cultuurhistorie Bronckhorst 

	Maart 2013 
	Maart 2013 

	Behoud van hoge cultuurhistorische waarde en ontwikkeling met landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. 
	Behoud van hoge cultuurhistorische waarde en ontwikkeling met landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. 


	Samen voor biodiversiteit 
	Samen voor biodiversiteit 
	Samen voor biodiversiteit 

	September 2019 
	September 2019 

	Er zijn geen gemeentelijke initiatieven in de Olburgerwaard. Wel is ontwikkeling van biodiversiteit in algemene zin een gemeentelijke ambitie. Meer concreet: 
	Er zijn geen gemeentelijke initiatieven in de Olburgerwaard. Wel is ontwikkeling van biodiversiteit in algemene zin een gemeentelijke ambitie. Meer concreet: 
	- verankering biodiversiteit in beleid en beheer; 
	- verankering biodiversiteit in beleid en beheer; 
	- verankering biodiversiteit in beleid en beheer; 

	- vergroting bewustwording en handelen; 
	- vergroting bewustwording en handelen; 

	- projecten die bijdragen aan vergroten biodiversiteit. 
	- projecten die bijdragen aan vergroten biodiversiteit. 




	Soortenatlas biodiversiteit  
	Soortenatlas biodiversiteit  
	Soortenatlas biodiversiteit  

	12 augustus 2019 
	12 augustus 2019 

	- Leefgebied o.a. Putter, waterhoen, steenuil,  
	- Leefgebied o.a. Putter, waterhoen, steenuil,  
	- Leefgebied o.a. Putter, waterhoen, steenuil,  
	- Leefgebied o.a. Putter, waterhoen, steenuil,  

	- Recreatief ontsluiten erfgoed (wandelen door rivierenlandschap 
	- Recreatief ontsluiten erfgoed (wandelen door rivierenlandschap 




	Routekaart Bronckhorst energieneutraal 2030 
	Routekaart Bronckhorst energieneutraal 2030 
	Routekaart Bronckhorst energieneutraal 2030 

	September 2019 
	September 2019 

	Bevat randvoorwaarden voor initiatieven i.h.k.v. de energietransitie, o.a. ten aanzien van:  
	Bevat randvoorwaarden voor initiatieven i.h.k.v. de energietransitie, o.a. ten aanzien van:  
	- participatie; 
	- participatie; 
	- participatie; 

	- ontwikkeling zonder landschappelijke aantastingen. 
	- ontwikkeling zonder landschappelijke aantastingen. 






	 
	Gemeente Doesburg 
	De Fraterwaard ligt in de gemeente Doesburg. Het beleid (o.a. Omgevingsvisie en Nota Ruimtelijke Kwaliteit) dat geldt voor de landschappelijke kwaliteiten van de Fraterwoord is het behouden, beschermen en waar mogelijk het bieden van kaders voor het ontwikkelen ervan. Bij de Fraterwaard gaat het om het behouden en beschermen van de aanwezige hoogteverschillen en de openheid. Voorbeeld van kaders zijn het uitsluiten van duurzame energieopwekking door wind- en zonne-energie. In aanvulling hierop is het econom
	 
	B.2 Provincie Gelderland 
	De provinciale Omgevingsvisie 2018 met bijbehorende verordening richt zich op de versterking van de kwaliteiten van Gelderland en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Het beleid gaat uit van een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit wil de provincie bereiken door de focus te leggen op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met behulp van zeven ambities (op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vest
	 
	Een belangrijke provinciale ambitie is gericht op natuurbehoud en ontwikkeling van het Gelders Natuurnetwerk en de Natura 2000-gebieden. Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) bestaat uit bestaande natuurgebieden, maar er geldt een ambitie om deze uit te breiden met nieuwe natuurgebieden. Het GNN is beschermd en de regels voor bescherming en ontwikkelingsmogelijkheden zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie. Een deel van het Gelders Natuurnetwerk heeft Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Er zijn 15 Natura 
	 
	In aanvulling hierop wil de Provincie ook gezien de stikstofproblemen maatregelen nemen om de natuurkwaliteit in deze gebieden en aangrenzende overgangsgebieden vergroten. Dit zal worden vastgelegd in het Programma Natuur 2021-2030 waar rijk en provincie nu aan werken.  
	 
	De Kadernota Agrifood 2021 – 2030 is gericht op het ondersteunen van duurzame vormen van landbouw waaronder kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw.  
	 
	De Provincie Gelderland heeft van het Rijk de vraag gekregen om Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) grondwater voor de drinkwatervoorziening aan te wijzen.  
	Als ambitie voor de lange termijn (2040) wordt uitgegaan van een extra capaciteit van maximaal 45 miljoen m3 per jaar drinkwater in de provincie Gelderland. Op basis van uitgebreid onderzoek naar mogelijke bronnen en geschikte locaties zijn er verschillende kansrijke mogelijkheden om deze capaciteit te realiseren waaronder nieuwe grondwaterwinningen, uitbreiding van bestaande winningen, winning van oevergrondwater. Verschillende alternatieven worden beschouwd waaronder ook locaties in het gebied Havikerwaar
	 
	Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben afgesproken om een regionale energie-strategie (RES) uit te werken. Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio’s. De gemeente Rheden en Doesburg vallen in de regio Arnhem – Nijmegen, de gemeente Bronckhorst in de regio Achterhoek. In het kader van de RES zijn in dit gebied tot 2030 geen zoekgebieden aangewezen voor de bouw van windmolens of de aanleg van zonnevelden. 
	 
	B.3 Waterschap Rijn & IJssel 
	De Havikerwaard kent de combinatie van landbouw met vochtafhankelijke natuurgebieden. Het herstel van de kwelafhankelijke natuur is de opgave. Hiervoor zijn in 2015 reeds maatregelen uitgevoerd op basis van het GGOR-plan Havikerwaard. Het waterschap gaat in de planperiode de riviermonding van de Dierense Hank vispasseerbaar maken en werkt aan de ecologische waterkwaliteit van de watergangen in de Havikerwaard. Het waterschap is ook verantwoordelijk voor veilige dijken. In dit kader onderzoekt het waterschap
	 
	B.4 Rijk 
	Sinds juli 2019 is het Programma IRM in ontwikkeling. In dit kader werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg en betrokken waterschappen toe naar een programma onder de Omgevingswet voor de inrichting en het beheer van de Rijntakken en de Maas. Het doel is te komen tot een toekomstbestendig rivierengebied dat meervoudig bruikbaar is 
	- een integrale visie op het rivierengebied; 
	- een integrale visie op het rivierengebied; 
	- een integrale visie op het rivierengebied; 

	- een beleidskeuze voor afvoercapaciteit en rivierbodemligging; 
	- een beleidskeuze voor afvoercapaciteit en rivierbodemligging; 

	- een globale locatie en type maatregelen waarmee de toekomstvisie kan worden bereikt; 
	- een globale locatie en type maatregelen waarmee de toekomstvisie kan worden bereikt; 

	- een uitvoeringsparagraaf met verantwoordelijkheden en bekostiging. 
	- een uitvoeringsparagraaf met verantwoordelijkheden en bekostiging. 


	 
	Het MIRT-onderzoek in de De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard is één van de pilotprojecten in het kader van IRM. De leerpunten uit deze projecten zijn input voor de ontwikkeling van het programma IRM, bijvoorbeeld op het gebied van integratie van opgaven of verbetering van het afstemmingsproces. 
	 
	C. Opgaven en initiatieven voor het plangebied 
	Tijdens de inventarisatie van ambities, opgaven en initiatieven is onderscheid gemaakt tussen vier overkoepelende thema’s. Het betreft: 
	- Rivier en waterbeheer: scheepvaart, zoetwatervoorziening, hoogwaterveiligheid; 
	- Rivier en waterbeheer: scheepvaart, zoetwatervoorziening, hoogwaterveiligheid; 
	- Rivier en waterbeheer: scheepvaart, zoetwatervoorziening, hoogwaterveiligheid; 

	- Groene ruimte: natuur/waterkwaliteit, landschap/cultuurhistorie, recreatie/beleving, leefomgeving/wonen; 
	- Groene ruimte: natuur/waterkwaliteit, landschap/cultuurhistorie, recreatie/beleving, leefomgeving/wonen; 

	- Economische ontwikkeling: investeringen en/of vestigingsklimaat bedrijven; 
	- Economische ontwikkeling: investeringen en/of vestigingsklimaat bedrijven; 

	- Klimaatbestendigheid: energietransitie, verdere verduurzaming van de landbouw, klimaatadaptatie. 
	- Klimaatbestendigheid: energietransitie, verdere verduurzaming van de landbouw, klimaatadaptatie. 


	 
	Die thema’s worden in de navolgende paragrafen middels een vaste structuur nader toegelicht. Per thema worden de opgaven opgesomd. Voor een aantal opgaven geldt dat er al concrete initiatieven aanwezig zijn. Om dat te duiden, wordt bij iedere opgave vermeld of hij betrekking heeft op de korte termijn (tot 2025), de middellange termijn (tot 2030) of de lange termijn (tot 2050).  
	 
	C.1 Rivier- en waterbeheer 
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	In deze paragraaf komen de volgende ambities en opgaven aan de orde: 
	 
	Tabel A.3: Overzicht relevante opgaven en initiatieven Rivier- en waterbeheer 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 

	Op initiatief van 
	Op initiatief van 

	Initiatieven 
	Initiatieven 



	Oplossen scheepvaartknelpunten en verbeteren bevaarbaarheid 
	Oplossen scheepvaartknelpunten en verbeteren bevaarbaarheid 
	Oplossen scheepvaartknelpunten en verbeteren bevaarbaarheid 
	Oplossen scheepvaartknelpunten en verbeteren bevaarbaarheid 

	Rijkswaterstaat 
	Rijkswaterstaat 

	Voor het hele gebied verbeteren van bevaarbaarheid.  
	Voor het hele gebied verbeteren van bevaarbaarheid.  
	Aanpak van scheepvaartknelpunten in IJssel ten zuiden van de brug bij Doesburg en in de bocht bij Dieren. 


	Aanpakken rivierbodemdaling 
	Aanpakken rivierbodemdaling 
	Aanpakken rivierbodemdaling 

	Rijkswaterstaat 
	Rijkswaterstaat 

	Ingrepen aan de rivier om de bodemerosie te stoppen.  
	Ingrepen aan de rivier om de bodemerosie te stoppen.  


	Dijkversterkingen 
	Dijkversterkingen 
	Dijkversterkingen 

	Waterschap Rijn en IJssel 
	Waterschap Rijn en IJssel 

	Dijkversterking in dijkvakken 48-2 (nog weinig concreet in tijd) en dijktraject 49-2 (verkenning vanaf 2023, uitvoering na 2027) 
	Dijkversterking in dijkvakken 48-2 (nog weinig concreet in tijd) en dijktraject 49-2 (verkenning vanaf 2023, uitvoering na 2027) 


	KRW-maatregelen 
	KRW-maatregelen 
	KRW-maatregelen 

	Rijkswaterstaat 
	Rijkswaterstaat 

	Uitvoering maatregelen in kader van KRW: 
	Uitvoering maatregelen in kader van KRW: 
	- Nevengeulen en strangen 
	- Nevengeulen en strangen 
	- Nevengeulen en strangen 

	- Natuurvriendelijke oevers 
	- Natuurvriendelijke oevers 

	- Rivierhout 
	- Rivierhout 




	Reserveren gebied drinkwaterwinning 
	Reserveren gebied drinkwaterwinning 
	Reserveren gebied drinkwaterwinning 

	Provincie Gelderland, Vitens 
	Provincie Gelderland, Vitens 

	Reservering van ASV’s voor toekomstige drinkwatervraag. Het nog aan te wijzen regime kan gevolgen hebben voor andere functies en activiteiten 
	Reservering van ASV’s voor toekomstige drinkwatervraag. Het nog aan te wijzen regime kan gevolgen hebben voor andere functies en activiteiten 


	Tegengaan effecten verdroging 
	Tegengaan effecten verdroging 
	Tegengaan effecten verdroging 

	Landgoed Middachten, overheden 
	Landgoed Middachten, overheden 

	Tegengaan van verdroging grachten en bekensysteem Middachten 
	Tegengaan van verdroging grachten en bekensysteem Middachten 




	 
	Scheepvaart op de IJssel 
	De Boven-IJssel is in het nationale beleid aangewezen als een CEMT-klasse Va vaarweg en is van belang voor de ontsluiting van Noord-Nederland en met name het economische kerngebied Twente. In 2006 is er een planstudie uitgevoerd voor het deeltraject Boven-IJssel, met daarin een nadere concretisering van de problemen, de verruimingsmaatregelen, de kosten en de baten en een prioritering. De Boven-IJssel blijkt nog niet overal aan de eisen die aan een klasse Va vaarweg te voldoen. Op basis van een vaargeul met
	1. Aanpassing oeverbelijning, aanleg natuurvriendelijke oever en baggerwerk bocht bij Dieren (knelpuntlocatie J); 
	1. Aanpassing oeverbelijning, aanleg natuurvriendelijke oever en baggerwerk bocht bij Dieren (knelpuntlocatie J); 
	1. Aanpassing oeverbelijning, aanleg natuurvriendelijke oever en baggerwerk bocht bij Dieren (knelpuntlocatie J); 

	2. Aanpassing oeverbelijning en baggerwerk ten zuiden van de brug bij Doesburg (knelpuntlocatie I); 
	2. Aanpassing oeverbelijning en baggerwerk ten zuiden van de brug bij Doesburg (knelpuntlocatie I); 
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	Figuur 1: Rivier- en waterbeheer 
	Figuur 1: Rivier- en waterbeheer 
	Figure

	Figure
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	Op de andere knelpunten (bij Rheden en bij de Invaart Steegse Haven) wordt een constructieve oplossing niet haalbaar geacht. Het huidige baggerbeheer dient hier te worden gecontinueerd.  
	 
	Schuttevaer en bedrijfsleven (verladers en vervoerders) vinden het wenselijk dat er grote vrachtschepen moeten kunnen varen (klasse Va) en dat het Rijk maatregelen treft om knelpunten weg te nemen. Het Rijk heeft dit nog niet vertaald in een concrete opgave met maatregelen.  
	 
	 
	J 
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	Figuur 2: Scheepvaartknelpunten en breedtetekorten 
	Dijkversterking langs de IJssel 
	Waterschap Rijn en IJssel heeft voor normtraject 49-2, Doesburg-Bronkhorst een versterkingsopgave. Op dit moment formuleert het waterschap de scope in een zogenaamde trajectaanpak. In dat kader worden naast de waterveiligheidsopgave ook ruimtelijke opgaven langs het normtraject in beeld gebracht. Dat is nodig om de dijkversterking op te nemen in het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en om financiering vanuit het HWBP te regelen. Zo ontstaat een scherper beeld van de scope, planning, raming en
	 
	 
	Figure
	Figuur 3: Dijktraject 49-2 (blauwe markering) 
	Wat precies nodig is om de dijk te versterken, is nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat maatregelen vooral plaatsvinden in het beschermingsgebied of de kernzone van het dijklichaam zelf. Op voorhand kan al opgemerkt worden dat maatregelen in de Olburgerwaard effect kunnen hebben op de dijkversterkingsopgave. Vooralsnog lijkt er geen sprake van een hoogteopgave. 
	 
	Voor traject 48-2 Westervoort - Doesburg komen de resultaten van de wettelijke beoordeling binnenkort beschikbaar. Op zijn vroegst wordt met de planvorming rond versterking in 2029 gestart, maar dit is nog erg onzeker. Ook hier lijkt vooralsnog geen sprake van een hoogteopgave. 
	 
	 
	Figure
	Figuur 4: Dijktraject 48-2 (blauwe markering) 
	 
	Bodemerosie en afvoercapaciteit IJssel 
	Rivieren zijn dynamische, natuurlijke systemen, die zich aanpassen aan nieuwe situaties. Menselijke ingrepen in het rivierengebied, zoals normalisatie, de aanleg van reguleringswerken en (stuw)dammen en het onttrekken van sediment hebben geleid tot aanzienlijke erosie in het bovenstroomse deel van de Rijn en Maas. Ook de samenstelling en omvang van het binnenkomend sedimenttransport is veranderd. De verwachting is dat als niet ingegrepen wordt, de bodemveranderingen zich ook de komende decennia zullen doorz
	 
	De Boven-IJssel, het traject tussen IJsselkop en Dieren, ligt in het deel van de Rijn waar insnijding in de rivierbodem plaatsvindt. Studies in het kader van IRM laten zien dat de rivierbodem in dit traject in de afgelopen tientallen jaren grootschalig gezakt is met een snelheid van 0,4 cm per jaar. Doordat de Waalbodem nog sneller zakt dan de rivierbodem op de IJssel, trekt de Waal geleidelijk meer afvoer. Dat betekent dat er tijdens laagwaterafvoer minder water naar de IJssel gaat en de waterdiepte op de 
	 
	Binnen het Programma IRM worden verschillende beleidsopties beschouwd. Meest realistische opties voor de Boven-IJssel lijken: 
	• Huidige bodemligging zomerbed handhaven: Hierbij wordt de grootschalige bodemerosie gestopt en de bodemligging van het zomerbed op het huidige niveau (2020) gehandhaafd.  
	• Huidige bodemligging zomerbed handhaven: Hierbij wordt de grootschalige bodemerosie gestopt en de bodemligging van het zomerbed op het huidige niveau (2020) gehandhaafd.  
	• Huidige bodemligging zomerbed handhaven: Hierbij wordt de grootschalige bodemerosie gestopt en de bodemligging van het zomerbed op het huidige niveau (2020) gehandhaafd.  

	• Bodemligging van het zomerbed herstellen naar de situatie van 10 jaar geleden en op dat niveau onderhouden: De bodemligging van 10 jaar geleden past bij de uitgangpunten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI-2017) voor dijken en keringen (hoogwaterveiligheid). 
	• Bodemligging van het zomerbed herstellen naar de situatie van 10 jaar geleden en op dat niveau onderhouden: De bodemligging van 10 jaar geleden past bij de uitgangpunten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI-2017) voor dijken en keringen (hoogwaterveiligheid). 

	• Bodem van het zomerbed herstellen naar de situatie van 20 jaar geleden en op dat niveau onderhouden: De bodemligging van 20 jaar geleden past bij de uitgangspunten voor Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken. Dit bodemniveau sluit ook aan bij de bodemligging waar Duitsland op handhaaft.  
	• Bodem van het zomerbed herstellen naar de situatie van 20 jaar geleden en op dat niveau onderhouden: De bodemligging van 20 jaar geleden past bij de uitgangspunten voor Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken. Dit bodemniveau sluit ook aan bij de bodemligging waar Duitsland op handhaaft.  


	 
	  
	Welke maatregelen deze opties opleveren en welke optie de voorkeur verdient, wordt de komende jaren onderzocht. Mochten maatregelen ertoe leiden dat de afvoercapaciteit verkleind wordt, dan kan dat leiden tot een hogere waterstand bij hoogwater. Bij ingrepen in het rivierengebied is het handhaven van de maximale waterstanden bij hoogwatersituaties echter een belangrijke vereiste. De Beleidslijn Grote Rivieren schrijft daarom voor dat ingrepen in het rivierengebied er niet toe mogen leiden dat de hoogwaterst
	- dat de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks obstakels aanwezig zijn; 
	- dat de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks obstakels aanwezig zijn; 
	- dat de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks obstakels aanwezig zijn; 

	- dat de rivier verbreed moet worden om de bevaarbaarheid te verbeteren; 
	- dat de rivier verbreed moet worden om de bevaarbaarheid te verbeteren; 

	- de bodem van de IJssel verhoogd moet worden om bodemerosie in de afgelopen jaren te compenseren; 
	- de bodem van de IJssel verhoogd moet worden om bodemerosie in de afgelopen jaren te compenseren; 

	- dat nieuw aan te leggen natuur zorgt voor ‘verruwing’ van de uiterwaarden. 
	- dat nieuw aan te leggen natuur zorgt voor ‘verruwing’ van de uiterwaarden. 


	 
	In het geval dat een herinrichting resulteert in een verkleining van het doorstroomoppervlak of vergroting van de weerstand door meer verruwing, moet de afvoercapaciteit ter compensatie worden uitgebreid om verhoging van hoogwaterstanden te voorkomen. In het kader van de Voorkeursstrategie die voor de IJssel werd ontwikkeld in het kader van het Deltaprogramma is onder meer gekeken naar verlaging van de zomerkaden in de Havikerwaard, aanleg van een hoogwatergeul, verwijdering van hoogwatervrije terreinen etc
	 
	Gebiedsontwikkeling Rivierklimaatpark IJsselpoort 
	Bovenstrooms grenst het plangebied aan Rivierklimaatpark IJsselpoort. Daar werken gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijk en Natuurmonumenten met inwoners, agrariërs en andere ondernemers aan een plan voor een integrale gebiedsontwikkeling. Daarin staan vier opgaven centraal, te weten: 
	- Waterveiligheid: realiseren waterstandsdaling in afstemming met versterken dijken door het waterschap; 
	- Waterveiligheid: realiseren waterstandsdaling in afstemming met versterken dijken door het waterschap; 
	- Waterveiligheid: realiseren waterstandsdaling in afstemming met versterken dijken door het waterschap; 

	- Economie: passende (agrarische) bedrijvigheid, vaarwegverbetering en bijdrage kleinschalige duurzame energiewinning; 
	- Economie: passende (agrarische) bedrijvigheid, vaarwegverbetering en bijdrage kleinschalige duurzame energiewinning; 

	- Natuur en waterkwaliteit: verbinden natuurgebieden en verbeteren waterkwaliteit; 
	- Natuur en waterkwaliteit: verbinden natuurgebieden en verbeteren waterkwaliteit; 

	- Recreatie: verbeteren toegankelijkheid en vergroten beleving gebied.  
	- Recreatie: verbeteren toegankelijkheid en vergroten beleving gebied.  


	 
	Inmiddels is een MIRT-Verkenning uitgevoerd, die heeft geleid tot een voorkeursalternatief (zie 
	Inmiddels is een MIRT-Verkenning uitgevoerd, die heeft geleid tot een voorkeursalternatief (zie 
	Figuur 5
	Figuur 5

	). Door het verlagen van de kades in de Koppenwaard zal er meer water via het Rederlaag stromen. Dat leidt tot enige opstuwing in het plangebied van het voorliggende MIRT-onderzoek (zogenaamde zaagtandpiek). In de MIRT-planstudie voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort zal onderzocht worden of deze opstuwing door ontwerpoptimalisatie kan worden beperkt of weggenomen. Ook een rivierverruiming in het plangebied van de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard kan deze opstuwing beperken of wegnemen. Een derge

	- dat de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks obstakels aanwezig zijn; 
	- dat de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks obstakels aanwezig zijn; 
	- dat de dijken in het plangebied buitenwaarts moeten worden versterkt omdat er binnendijks obstakels aanwezig zijn; 

	- dat de rivier verbreed moet worden om de bevaarbaarheid te verbeteren; 
	- dat de rivier verbreed moet worden om de bevaarbaarheid te verbeteren; 

	- de bodem van de IJssel verhoogd moet worden om bodemerosie in de afgelopen jaren te compenseren; 
	- de bodem van de IJssel verhoogd moet worden om bodemerosie in de afgelopen jaren te compenseren; 

	- dat nieuw aan te leggen natuur zorgt voor ‘verruwing’ van de uiterwaarden. 
	- dat nieuw aan te leggen natuur zorgt voor ‘verruwing’ van de uiterwaarden. 


	 
	Vanuit deze invalshoeken is echter nog geen ambitie of opgave geformuleerd. 
	 
	Voor rivierverruiming in het gebied bestaan verschillende mogelijkheden. In het kader van de Voorkeursstrategie die voor de IJssel werd ontwikkeld in het kader van het Deltaprogramma is onder meer gekeken naar verlaging van de zomerkaden in de Havikerwaard, aanleg van een hoogwatergeul, verwijdering van hoogwatervrije terreinen etc.  
	 
	Figuur 5: Voorkeursalternatief Rivierklimaatpark IJsselpoort 
	Figure
	 
	Waterkwaliteit IJssel 
	Rijkswaterstaat Oost-Nederland werkt aan het bereiken van een goede chemische en ecologische toestand van de IJssel. Dit zijn maatregelen die voortkomen uit de Europese verplichtingen die vastgelegd zijn in de Kaderrichtlijn Water. In de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard zijn meerdere maatregelen gepland, te weten: 
	- de aanleg van een tweezijdig aangetakte nevengeul in de Olburgsche waard (via de reeds aanwezige plas aangetakt op de IJssel); 
	- de aanleg van een tweezijdig aangetakte nevengeul in de Olburgsche waard (via de reeds aanwezige plas aangetakt op de IJssel); 
	- de aanleg van een tweezijdig aangetakte nevengeul in de Olburgsche waard (via de reeds aanwezige plas aangetakt op de IJssel); 

	- de aanleg van een tweezijdig aangetakte geul in het zuiden of een eenzijdig aangetakte strang in het noorden van de Zwarte Schaar; 
	- de aanleg van een tweezijdig aangetakte geul in het zuiden of een eenzijdig aangetakte strang in het noorden van de Zwarte Schaar; 

	- de aanleg van een eenzijdig aangetakte strang (Lamme IJssel) welke de bestaande plassen en laagtes in dit deel van de Havikerwaard met elkaar verbindt; 
	- de aanleg van een eenzijdig aangetakte strang (Lamme IJssel) welke de bestaande plassen en laagtes in dit deel van de Havikerwaard met elkaar verbindt; 

	- de aanleg van een tweezijdig aangetakte nevengeul bij Kroonenstein; 
	- de aanleg van een tweezijdig aangetakte nevengeul bij Kroonenstein; 

	- de aanleg van 5 natuurvriendelijke oevers langs de IJssel in de Havikerwaard en Olburgerwaard; 
	- de aanleg van 5 natuurvriendelijke oevers langs de IJssel in de Havikerwaard en Olburgerwaard; 

	- het aanbrengen van 7 bomen in de oude arm van de IJssel.  
	- het aanbrengen van 7 bomen in de oude arm van de IJssel.  


	 
	Voor deze maatregelen is een MIRT-planstudie gestart. Het is de bedoeling om de maatregelen uiterlijk in 2027 te realiseren.  
	 
	 
	Figure
	Figuur 6: KRW-maatregelen langs de IJssel (in blauw en rood) 
	Drinkwatervoorziening 
	Op dit moment heeft Vitens twee waterwinlocaties in het gebied: nabij Pinkenberg en nabij Ellecom. Omdat de regionale vraag naar drinkwater toeneemt, zoeken de provincie Gelderland en Vitens samen naar nieuwe en/of aanvullende voorraden om drinkwater te winnen. Binnen de provincie loopt daarvoor het proces tot aanwijzen van Aanvullende Strategische Voorraden (ASV's). In dit proces worden de mogelijkheden onderzocht om de huidige winlocaties aan te passen en om een nieuwe oeverwaterwinning tussen Velp en Doe
	 
	Tegengaan verdroging 
	Bepaalde gebieden lenen zich goed voor het vasthouden en bergen van water tijdens piekbelasting. Voor de landgoederen kan dit een interessante maatregel zijn omdat zij ernstige gevolgen ondervinden van droogteperiodes. Middachten en Hof te Dieren hebben veel last van verdroging van tuin, park en landerijen. Stakeholders in de Havikerwaard wijzen meerdere oorzaken aan, zoals klimaatveranderingen, voortschrijdende bodemerosie van de IJssel, wijzigingen in de wateraanvoer vanuit Duitsland en een verminderde kw
	 
	C.2 Groene ruimte 
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	Tabel A.4: Overzicht relevante opgaven en initiatieven Groene Ruimte 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 

	Verantwoordelijkheid 
	Verantwoordelijkheid 

	Initiatieven 
	Initiatieven 



	Gebiedsontwikkeling zandwinningen 
	Gebiedsontwikkeling zandwinningen 
	Gebiedsontwikkeling zandwinningen 
	Gebiedsontwikkeling zandwinningen 

	K3Delta 
	K3Delta 

	Grootschalige gebiedsontwikkelingen. Zandwinning i.c.m. natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid 
	Grootschalige gebiedsontwikkelingen. Zandwinning i.c.m. natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid 


	Maatregelen waterkwaliteit regionaal watersysteem 
	Maatregelen waterkwaliteit regionaal watersysteem 
	Maatregelen waterkwaliteit regionaal watersysteem 

	Waterschap Rijn en IJssel 
	Waterschap Rijn en IJssel 

	Optimalisering van het watersysteem passend bij de aanwezige en toekomstige functies zoals (KRW, HEN- SED en) vergroting van het paaigebied 
	Optimalisering van het watersysteem passend bij de aanwezige en toekomstige functies zoals (KRW, HEN- SED en) vergroting van het paaigebied 


	Landschap en cultuurhistorie 
	Landschap en cultuurhistorie 
	Landschap en cultuurhistorie 

	Gemeenten, (landgoed)eigenaren, maatschappelijke partijen 
	Gemeenten, (landgoed)eigenaren, maatschappelijke partijen 

	- Herstel historische landschapselementen 
	- Herstel historische landschapselementen 
	- Herstel historische landschapselementen 
	- Herstel historische landschapselementen 

	- Maatregelen voor behoud erfgoed (groen en bebouwd) 
	- Maatregelen voor behoud erfgoed (groen en bebouwd) 

	- Maatregelen tegen verdroging grachtensysteem Middachten 
	- Maatregelen tegen verdroging grachtensysteem Middachten 




	Natuurontwikkeling 
	Natuurontwikkeling 
	Natuurontwikkeling 

	Verschillende, Provincie Gelderland 
	Verschillende, Provincie Gelderland 

	Verschillende ambities/initiatieven: 
	Verschillende ambities/initiatieven: 
	- Realiseren van vochtige alluviale bossen (essen-iepenbos).  
	- Realiseren van vochtige alluviale bossen (essen-iepenbos).  
	- Realiseren van vochtige alluviale bossen (essen-iepenbos).  

	- Realiseren nieuw aan te leggen moeraszones  
	- Realiseren nieuw aan te leggen moeraszones  

	- Verbeteren kwaliteit van het leefgebied van de kwartelkoning door beheer. 
	- Verbeteren kwaliteit van het leefgebied van de kwartelkoning door beheer. 




	Benutten recreatieve potenties 
	Benutten recreatieve potenties 
	Benutten recreatieve potenties 

	Maatschappelijke partijen, gemeenten 
	Maatschappelijke partijen, gemeenten 

	- Aanleg fietspad Weertsdijk 
	- Aanleg fietspad Weertsdijk 
	- Aanleg fietspad Weertsdijk 
	- Aanleg fietspad Weertsdijk 

	- Vergroten toegankelijkheid uiterwaarden 
	- Vergroten toegankelijkheid uiterwaarden 

	- Recreatie ontsluiten van dorpen met het buitengebied via bv ommetjes  
	- Recreatie ontsluiten van dorpen met het buitengebied via bv ommetjes  

	- Beter benutten potenties van het gebied, o.a. aan oevers IJssel. 
	- Beter benutten potenties van het gebied, o.a. aan oevers IJssel. 




	Verschillende kleine initiatieven en wensen 
	Verschillende kleine initiatieven en wensen 
	Verschillende kleine initiatieven en wensen 

	Verschillende 
	Verschillende 

	- Saneren voormalige vuilstort te Rouwenbos 
	- Saneren voormalige vuilstort te Rouwenbos 
	- Saneren voormalige vuilstort te Rouwenbos 
	- Saneren voormalige vuilstort te Rouwenbos 

	- Wens tot behoud/uitbreiding van hengelsportmogelijkheden  
	- Wens tot behoud/uitbreiding van hengelsportmogelijkheden  

	- Stimulering biodiversiteit Fraterwaard door Twickel. 
	- Stimulering biodiversiteit Fraterwaard door Twickel. 

	- Instandhouding rustgebieden voor ganzen  
	- Instandhouding rustgebieden voor ganzen  

	- Wens jachtvereniging om ganzenschade tegen te gaan 
	- Wens jachtvereniging om ganzenschade tegen te gaan 

	- Realisatie aanlegsteigers Doesburgseweg 6 
	- Realisatie aanlegsteigers Doesburgseweg 6 
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	Figuur 7: Groene Ruimte 
	 
	Gebiedsontwikkeling bouwstoffenwinningen 
	Op initiatief van K3 Delta lopen er in het plangebied twee grote gebiedsontwikkelingen. Beide zijn in een vergevorderd stadium. Het betreft de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid en het verondiepen van de plassen te Olburgen. De Havikerwaard betreft een delfstofwinning en een herinrichting van 125 ha nieuwe natuur. Het project speelt in op KRW-doelen en voorziet in bouwgrondstoffen (zie 
	Op initiatief van K3 Delta lopen er in het plangebied twee grote gebiedsontwikkelingen. Beide zijn in een vergevorderd stadium. Het betreft de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid en het verondiepen van de plassen te Olburgen. De Havikerwaard betreft een delfstofwinning en een herinrichting van 125 ha nieuwe natuur. Het project speelt in op KRW-doelen en voorziet in bouwgrondstoffen (zie 
	Figuur 8
	Figuur 8

	). 

	 
	 
	Figure
	Figuur 8: Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid 
	Het verondiepen van de plassen nabij Olburgen betreft een verondieping conform het Besluit Bodemkwaliteit. Door de plas minder diep te maken en de oevers te verflauwen zal het landschap veranderen in een meer geulachtige contour waarbij het gebied geschikter wordt voor micro- en macrofauna en de biodiversiteit zal toenemen. Onderstaande inrichtingsschets geeft het voornemen weer. 
	 
	 
	Figure
	Figuur 9: Verondieping Plas Olburgen 
	Natuurontwikkeling N2000 en GNN 
	Het plangebied maakt onderdeel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en het N2000-gebied Rijntakken. De Rijntakken zijn in 2008 aangewezen in de ontwerpbesluiten Gelderse Poort, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Uiterwaarden IJssel. Het plangebied is een belangrijk kerngebied voor beschermde moerasvogels, zoals de porseleinhoen en de kwartelkoning. Naast agrarisch natuurbeheer, zet de provincie Gelderland diverse initiatieven in gang om nieuwe natuur te ontwikkelen (zie 
	Het plangebied maakt onderdeel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en het N2000-gebied Rijntakken. De Rijntakken zijn in 2008 aangewezen in de ontwerpbesluiten Gelderse Poort, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Uiterwaarden IJssel. Het plangebied is een belangrijk kerngebied voor beschermde moerasvogels, zoals de porseleinhoen en de kwartelkoning. Naast agrarisch natuurbeheer, zet de provincie Gelderland diverse initiatieven in gang om nieuwe natuur te ontwikkelen (zie 
	Figuur 10
	Figuur 10

	 en tabellen A.5 en A.6).  

	Waar mogelijk zoekt de provincie aansluiting bij andere initiatieven zoals de verbetering van de KRW, de gebiedsontwikkeling Havikerwaard-Zuid en de verondieping van de plas van Olburgen.  
	 
	Tabel A.5: Natuurontwikkeling N2000-beheerplan (beheerplanperiode 1 loopt van 2018 tot 2024, beheerplanperiode 2 loopt van 2024 tot 2030 en beheerplanperiode 3 loopt van 2030 tot 2036) 
	Deelgebied 
	Deelgebied 
	Deelgebied 
	Deelgebied 
	Deelgebied 

	Doel Natura2000-beheerplan 
	Doel Natura2000-beheerplan 

	Oppervlak 
	Oppervlak 

	Planperiode 
	Planperiode 



	Havikerwaard 
	Havikerwaard 
	Havikerwaard 
	Havikerwaard 

	Boskern H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbos).  
	Boskern H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbos).  

	<50 ha 
	<50 ha 

	1, 2  
	1, 2  


	TR
	Verbeteren kwaliteit leefgebied kwartelkoning door beheer. 
	Verbeteren kwaliteit leefgebied kwartelkoning door beheer. 

	 
	 

	1, 2, 3  
	1, 2, 3  


	TR
	PAS, O4 Locatie specifiek onderzoek tbv H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbos).  
	PAS, O4 Locatie specifiek onderzoek tbv H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbos).  

	23 ha 
	23 ha 

	1 
	1 


	TR
	PAS, M20 Ingrijpen in soortensamenstelling tbv H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbos).  
	PAS, M20 Ingrijpen in soortensamenstelling tbv H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbos).  

	23 ha 
	23 ha 

	1, 2, 3  
	1, 2, 3  


	Fraterwaard 
	Fraterwaard 
	Fraterwaard 

	Verbeteren kwaliteit leefgebied kwartelkoning door beheer. 
	Verbeteren kwaliteit leefgebied kwartelkoning door beheer. 

	 
	 

	1, 2, 3  
	1, 2, 3  


	Olburgerwaard 
	Olburgerwaard 
	Olburgerwaard 

	Verbeteren kwaliteit leefgebied kwartelkoning door beheer. 
	Verbeteren kwaliteit leefgebied kwartelkoning door beheer. 

	 
	 

	1, 2, 3  
	1, 2, 3  




	 
	Tabel A.6: Natuurontwikkeling Gelders Natuur Netwerk (* betreft de totale opgave) 
	Deelgebied 
	Deelgebied 
	Deelgebied 
	Deelgebied 
	Deelgebied 

	Doel Gelders Natuurnetwerk 
	Doel Gelders Natuurnetwerk 

	Oppervlak 
	Oppervlak 

	Periode 
	Periode 



	Havikerwaard 
	Havikerwaard 
	Havikerwaard 
	Havikerwaard 
	 

	Realisatie restopgave nieuwe natuur, onderdeel van inrichtingsvisie Havikerpoort 
	Realisatie restopgave nieuwe natuur, onderdeel van inrichtingsvisie Havikerpoort 

	56 ha* 
	56 ha* 

	2025 
	2025 


	TR
	Natuurbeheerplan 2017 N00.01 Nog nader te specificeren 
	Natuurbeheerplan 2017 N00.01 Nog nader te specificeren 

	Ca 12 
	Ca 12 

	2025 
	2025 


	TR
	Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N05.01 Moeras) 
	Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N05.01 Moeras) 

	Ca 36 ha 
	Ca 36 ha 

	2025 
	2025 


	TR
	Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos) 
	Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos) 

	Ca 4 ha 
	Ca 4 ha 

	2025 
	2025 


	TR
	Natuurbeheerplan 2017: A02.01 Botanisch waardevol grasland 
	Natuurbeheerplan 2017: A02.01 Botanisch waardevol grasland 

	 
	 

	2025 
	2025 


	TR
	Natuurbeheerplan 2017: A02.02 Botanisch waardevol akkerland 
	Natuurbeheerplan 2017: A02.02 Botanisch waardevol akkerland 

	 
	 

	2025 
	2025 


	Fraterwaard 
	Fraterwaard 
	Fraterwaard 

	Realisatie restant opgave nieuwe natuur. 
	Realisatie restant opgave nieuwe natuur. 

	2 ha 
	2 ha 

	2025 
	2025 


	TR
	Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N05.01 Moeras) 
	Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N05.01 Moeras) 

	Ca 30 ha* 
	Ca 30 ha* 

	2025 
	2025 


	TR
	Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N12.02 Kruiden- en faunarijkgrasland) 
	Natuurbeheerplan 2017 N00.01 (100% N12.02 Kruiden- en faunarijkgrasland) 

	0,5 ha 
	0,5 ha 

	2025 
	2025 


	TR
	Natuurbeheerplan 2017: A01.01 Weidevogelgebied 
	Natuurbeheerplan 2017: A01.01 Weidevogelgebied 
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	Figuur 10: Natuurontwikkeling (N2000, GNN) 
	 
	Waterkwaliteit regionaal watersysteem 
	Waterschap Rijn en IJssel heeft het doel om te komen tot een optimalisering van het watersysteem passend bij de aanwezige en toekomstige functies zoals (KRW, HEN- SED en) het vergroten van het paaigebied voor vissen. Hierbij zijn drie watersystemen gedefinieerd met verschillende functies om kwalitatief goed water zo lang mogelijk te scheiden van kwalitatief minder goed water. Maatregelen die hierbij horen, zijn het vispasseerbaar maken van de stuw Ruitersbeek en het verwijderen en plaatsen van stuwen (zie 
	Waterschap Rijn en IJssel heeft het doel om te komen tot een optimalisering van het watersysteem passend bij de aanwezige en toekomstige functies zoals (KRW, HEN- SED en) het vergroten van het paaigebied voor vissen. Hierbij zijn drie watersystemen gedefinieerd met verschillende functies om kwalitatief goed water zo lang mogelijk te scheiden van kwalitatief minder goed water. Maatregelen die hierbij horen, zijn het vispasseerbaar maken van de stuw Ruitersbeek en het verwijderen en plaatsen van stuwen (zie 
	Figuur 11
	Figuur 11

	). Het vispasseerbaar maken van de stuw in de Ruiters Aa is één van de maatregelen en is onderdeel van het Waterakkoord blauwe knooppunten. Deze wordt als onderdeel van de derde tranche KRW-maatregelen uitgevoerd. 

	 
	 
	Figure
	Figure
	Figuur 11: KRW-maatregelen in het regionale watersysteem 
	 
	Programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW) 
	Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Het programma beoogt toekomstbestendige, grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Het plangebied valt in de hotspot Gelderse poort. Voor 2050 beoogt de PAGW hier de aanleg van ooibos, rietmoeras, ondiepe wateren
	Het vernatten van graslanden en het aanleggen van rietmoeras strookt met de ambities zoals die zijn geformuleerd voor het Gelders Natuurnetwerk (GNN). De realisatie van de PAGW geldt als ambitie en maakt onderdeel uit van het IRM-programma. 
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figuur 12: Uitsnede uit kaart Gelderse poort Hotspot 2050  
	Ontwikkeling landschap en cultuurhistorie 
	De stakeholderconsultaties hebben verschillende ideeën opgeleverd voor versterking van het cultuurlandschap. Voor verschillende opgaven bestaan verschillende eigenaren. De ambities lopen bovendien uiteen van concrete initiatieven die op korte termijn ontwikkeld worden tot abstracte wensen die nog op geen enkele wijze verder op haalbaarheid verkend zijn. 
	- Fraterwaard: uitbreiding heggenlandschap langs stroomlijnen, bescherming gemeentelijke monumenten, bescherming bodemarchief, bescherming Pointbar landschap. Verschillende partijen, zowel aan overheidszijde (gemeenten, provincie) als maatschappelijke organisaties en grondeigenaren hechten belang aan het historisch cultuurlandschap en de archeologische waarde van de Fraterwaard. 
	- Fraterwaard: uitbreiding heggenlandschap langs stroomlijnen, bescherming gemeentelijke monumenten, bescherming bodemarchief, bescherming Pointbar landschap. Verschillende partijen, zowel aan overheidszijde (gemeenten, provincie) als maatschappelijke organisaties en grondeigenaren hechten belang aan het historisch cultuurlandschap en de archeologische waarde van de Fraterwaard. 
	- Fraterwaard: uitbreiding heggenlandschap langs stroomlijnen, bescherming gemeentelijke monumenten, bescherming bodemarchief, bescherming Pointbar landschap. Verschillende partijen, zowel aan overheidszijde (gemeenten, provincie) als maatschappelijke organisaties en grondeigenaren hechten belang aan het historisch cultuurlandschap en de archeologische waarde van de Fraterwaard. 

	- Havikerwaard:  
	- Havikerwaard:  
	- Havikerwaard:  
	o Nabij de IJssel bevond zich vroeger de steenfabriek Bingerden. Van deze fabriek en de bijbehorende woongemeenschap is alleen nog een locomotievenloods aanwezig. Deze remise herinnert aan een industrie die veel betekenis heeft gehad voor een belangrijk deel van de inwoners langs de dorpen van de benedenloop van de IJssel. Elders in Nederland zijn de meeste remises verdwenen. De Oudheidkundige kring Rheden Rozendaal heeft de gemeente Rheden daarom gevraagd om de loods op de gemeentelijke monumentenlijst te 
	o Nabij de IJssel bevond zich vroeger de steenfabriek Bingerden. Van deze fabriek en de bijbehorende woongemeenschap is alleen nog een locomotievenloods aanwezig. Deze remise herinnert aan een industrie die veel betekenis heeft gehad voor een belangrijk deel van de inwoners langs de dorpen van de benedenloop van de IJssel. Elders in Nederland zijn de meeste remises verdwenen. De Oudheidkundige kring Rheden Rozendaal heeft de gemeente Rheden daarom gevraagd om de loods op de gemeentelijke monumentenlijst te 
	o Nabij de IJssel bevond zich vroeger de steenfabriek Bingerden. Van deze fabriek en de bijbehorende woongemeenschap is alleen nog een locomotievenloods aanwezig. Deze remise herinnert aan een industrie die veel betekenis heeft gehad voor een belangrijk deel van de inwoners langs de dorpen van de benedenloop van de IJssel. Elders in Nederland zijn de meeste remises verdwenen. De Oudheidkundige kring Rheden Rozendaal heeft de gemeente Rheden daarom gevraagd om de loods op de gemeentelijke monumentenlijst te 
	o Nabij de IJssel bevond zich vroeger de steenfabriek Bingerden. Van deze fabriek en de bijbehorende woongemeenschap is alleen nog een locomotievenloods aanwezig. Deze remise herinnert aan een industrie die veel betekenis heeft gehad voor een belangrijk deel van de inwoners langs de dorpen van de benedenloop van de IJssel. Elders in Nederland zijn de meeste remises verdwenen. De Oudheidkundige kring Rheden Rozendaal heeft de gemeente Rheden daarom gevraagd om de loods op de gemeentelijke monumentenlijst te 
	C.3
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	) een bedreiging kunnen vormen voor het behoud van de loods. 


	o Stakeholders pleiten voor verduurzaming van de landbouw, vergroting van de biodiversiteit en behoud/ontwikkeling van cultuurhistorische waarden van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld door aanpassing van het natuur- en landschapsbeheer, intensivering van het ganzenbeheer, etc. 
	o Stakeholders pleiten voor verduurzaming van de landbouw, vergroting van de biodiversiteit en behoud/ontwikkeling van cultuurhistorische waarden van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld door aanpassing van het natuur- en landschapsbeheer, intensivering van het ganzenbeheer, etc. 





	- Herstel van de ruimtelijke eenheid van landgoed Avegoor.  
	- Herstel van de ruimtelijke eenheid van landgoed Avegoor.  
	- Herstel van de ruimtelijke eenheid van landgoed Avegoor.  

	- Effect van snelweg op recreatieve beleving mitigeren door o.a. aanplant of versterking cultuurlandschap. 
	- Effect van snelweg op recreatieve beleving mitigeren door o.a. aanplant of versterking cultuurlandschap. 


	 
	Benutten recreatieve potenties 
	Het benutten van recreatieve potenties staat op de agenda van meerdere stakeholders in het gebied en wordt ook beleidsmatig ondersteund (o.a. door de gemeente Rheden). Recreatie wordt vaak gekoppeld aan andere ontwikkelingen. Initiatieven en ideeën die stakeholders tijdens de consultaties benoemden, zijn onder andere: 
	- de aanleg van fietspaden langs de Weertsdijk en nabij de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid (betreft een concreet voornemen op initiatief van Landgoed Middachten; 
	- de aanleg van fietspaden langs de Weertsdijk en nabij de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid (betreft een concreet voornemen op initiatief van Landgoed Middachten; 
	- de aanleg van fietspaden langs de Weertsdijk en nabij de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid (betreft een concreet voornemen op initiatief van Landgoed Middachten; 

	- de realisatie ommetjes van kernen naar de uiterwaarden, bijvoorbeeld tussen De Steeg, Ellecom en Doesburg of tussen Dieren en Olburgen (nog niet concreet gemaakt); 
	- de realisatie ommetjes van kernen naar de uiterwaarden, bijvoorbeeld tussen De Steeg, Ellecom en Doesburg of tussen Dieren en Olburgen (nog niet concreet gemaakt); 

	- een wandel- of struinpad tussen veerpont Dieren en brug bij Doesburg ten zuiden langs de IJssel (nog niet concreet gemaakt); 
	- een wandel- of struinpad tussen veerpont Dieren en brug bij Doesburg ten zuiden langs de IJssel (nog niet concreet gemaakt); 

	- een landschappelijke “aankleding” van de Ellecomsedijk, ook vanuit leefbaarheidsoogpunt (geluid) (nog niet concreet gemaakt). 
	- een landschappelijke “aankleding” van de Ellecomsedijk, ook vanuit leefbaarheidsoogpunt (geluid) (nog niet concreet gemaakt). 


	 
	Behoud leefbaarheid 
	De ambities voor de leefomgeving zijn breed en komen alle min of meer terug in andere thema’s. Voor de uiterwaarden is het van belang dat het toevoegen van nieuwe planologische bebouwingslocaties (waaronder woningen) niet mogelijk is, tenzij deze het gevolg zijn van een betere ruimtelijke inpassing. 
	 
	Partijen in het gebied noemen de ontwikkeling van de Turnhal te Ellecom als een belangrijke kans voor het gebied. Verder speelt de aanwezigheid van de A348 voor de leefbaarheid. De aanwezige weg verstoort het woongenot en de beleving van het landschap door ruimtebeslag en verkeerslawaai. Voor bewoners geldt een belangrijke wens om de effecten van de autosnelweg te beperken of in elk geval niet groter te laten worden. Er zijn geen concrete maatregelen voorzien. 
	 
	Saneren vuilstort Rouwenbos 
	In de Havikerwaard ligt tegen de Weertstdijk het Rouwenbos, deze staat op een voormalige vuilstort van de gemeente. De afdeklaag is te dun waardoor bomen omvallen. Door herinrichting ontstaan ook mogelijkheden biodiversiteit te verhogen. Het idee komt van Middachten, de verantwoording ligt bij overheden. 
	 
	C.3 Economische ontwikkelingen 
	Overzicht 
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	 
	 
	 
	 
	  
	Tabel A.7: Overzicht relevante opgaven en initiatieven Economische ontwikkelingen 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 

	Verantwoordelijkheid 
	Verantwoordelijkheid 

	Initiatieven 
	Initiatieven 



	Voorzien in bouwgrondstoffen 
	Voorzien in bouwgrondstoffen 
	Voorzien in bouwgrondstoffen 
	Voorzien in bouwgrondstoffen 

	(Voornamelijk) K3Delta 
	(Voornamelijk) K3Delta 

	Grootschalige gebiedsontwikkelingen door middel van bouwstoffenwinning. 
	Grootschalige gebiedsontwikkelingen door middel van bouwstoffenwinning. 
	Zandwinning i.c.m. natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid 


	Benutten recreatieve potenties 
	Benutten recreatieve potenties 
	Benutten recreatieve potenties 

	Maatschappelijke partijen, gemeenten 
	Maatschappelijke partijen, gemeenten 

	Verder benutting kansen voor recreatie, onder meer door aanleggen recreatieve voorzieningen en bieden van ruimte aan recreatieve mogelijkheden voor verblijfsrecreatie, horeca, havens etc. 
	Verder benutting kansen voor recreatie, onder meer door aanleggen recreatieve voorzieningen en bieden van ruimte aan recreatieve mogelijkheden voor verblijfsrecreatie, horeca, havens etc. 


	Landbouw 
	Landbouw 
	Landbouw 

	LTO, grondeigenaren, gemeenten 
	LTO, grondeigenaren, gemeenten 

	Behoud van rol landbouwsector als economische sector. Inzetten op verduurzaming en natuurinclusieve landbouw. 
	Behoud van rol landbouwsector als economische sector. Inzetten op verduurzaming en natuurinclusieve landbouw. 


	Havenuitbreiding 
	Havenuitbreiding 
	Havenuitbreiding 

	Rotra 
	Rotra 

	Optimaliseren bedrijventerrein te Doesburg.  
	Optimaliseren bedrijventerrein te Doesburg.  
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	Figuur 13: Economische ontwikkeling 
	  
	Voorzien in bouwgrondstoffen 
	Nederland is (op dit moment nog) grotendeels zelfvoorzienend in de winning van bouwgrondstoffen, met name op het gebied van zand, grind en klei. Deze winning raakt soms aan andere belangen zoals het waarborgen van waterveiligheid en een goede waterkwaliteit maar kan deze items ook faciliteren. Voor de winning van ophoog- en suppletiezand wordt de bodem van de Noordzee als de grote voorraad voor de toekomst gezien. Dat is beschreven in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).  
	De winning van delfstoffen is onderdeel van de gebiedsontwikkelingen in de Havikerwaard en Olburgerwaard en is te combineren met natuurontwikkeling, dijkversterking, KRW-maatregelen en recreatie. Bouwstoffenwinning kan een financiële motor voor gebiedsontwikkelingen zijn. Op dit moment zijn er – buiten de initiatieven Havikerwaard Zuid en de Plas te Olburgen – geen operationele projecten. Wel is er een concrete privaat voornemen voor herinrichting door de winning van bouwstoffen als aanvulling op Gebiedsont
	 
	 
	Figure
	Figuur 14: Initiatief K3 herontwikkeling tussen Steenfabriek Bingerenden en de Doesburgsche Dijk 
	Landgoederen en landbouw 
	De landbouw in de Havikerwaard is – evenals in de rest van het plangebied – belangrijk voor het behoud van het bestaande, agrarische cultuurlandschap en het economisch vitaal houden van het gebied. In het gebied werken zowel gangbare als biologische agrariërs. Velen zijn actief in agrarisch natuurbeheer. Allen doen dit uit eigen beweging en verduurzamen op een manier en in een tempo die bij hen past. Ze vinden het van belang om die diversiteit in keuze en wijze van aanpak in stand te houden en iedere ondern
	 
	De ambities van de landbouw zijn gericht op duurzaamheid: het in economisch en ecologisch opzicht streven naar een vorm van landgebruik die langdurig volgehouden kan worden, zonder verstorende invloeden van buiten het gebied.  
	De landbouw staat op dit moment voor uitdagingen rond emissie, bodembeheer, interactie met de natuur, het uitsluiten van productierisico’s met chemische middelen en klimaatadaptatie. Binnen de sector en het plangebied werken agrariërs onder meer aan: 
	- het verminderen van het gebruik van chemische hulpmiddelen (kunstmest en gewasbeschermingsmiddel), o.a. door precisielandbouw; 
	- het verminderen van het gebruik van chemische hulpmiddelen (kunstmest en gewasbeschermingsmiddel), o.a. door precisielandbouw; 
	- het verminderen van het gebruik van chemische hulpmiddelen (kunstmest en gewasbeschermingsmiddel), o.a. door precisielandbouw; 

	- het sluiten van nutriëntenkringlopen op korte afstand (op bedrijfs- en/of gebiedsniveau); 
	- het sluiten van nutriëntenkringlopen op korte afstand (op bedrijfs- en/of gebiedsniveau); 

	- het verbeteren van de beschikbaarheid van voldoende water door verbetering van de bufferwerking van de bodem, waterkering, waterbuffering en verbeterde aan- en toevoer bij piekbelastingen van het watersysteem (droogte en overstroming); 
	- het verbeteren van de beschikbaarheid van voldoende water door verbetering van de bufferwerking van de bodem, waterkering, waterbuffering en verbeterde aan- en toevoer bij piekbelastingen van het watersysteem (droogte en overstroming); 

	- het investeren in biodiversiteit, nog meer verwevenheid met natuurlijke elementen; 
	- het investeren in biodiversiteit, nog meer verwevenheid met natuurlijke elementen; 

	- het werken aan energie neutrale bedrijven/clusters van bedrijven, door investeringen in energieopwekking en bijv. landbouwvoertuigen die elektrisch worden aangedreven; 
	- het werken aan energie neutrale bedrijven/clusters van bedrijven, door investeringen in energieopwekking en bijv. landbouwvoertuigen die elektrisch worden aangedreven; 

	- het duurzaam opwekken van energie voor eigen gebruik en omgeving; 
	- het duurzaam opwekken van energie voor eigen gebruik en omgeving; 

	- het verbreden van activiteiten voor neveninkomsten, voor economisch meer robuuste bedrijfsvoeringen en verwerving/behoud van maatschappelijk draagvlak; 
	- het verbreden van activiteiten voor neveninkomsten, voor economisch meer robuuste bedrijfsvoeringen en verwerving/behoud van maatschappelijk draagvlak; 

	- het vastleggen van meer CO2 in de bodem door verhoging van het organische stofgehalte, waardoor overheden/bedrijven buiten de landbouw CO2 neutraal projecten kunnen uitvoeren. 
	- het vastleggen van meer CO2 in de bodem door verhoging van het organische stofgehalte, waardoor overheden/bedrijven buiten de landbouw CO2 neutraal projecten kunnen uitvoeren. 


	 
	Overheden en verpachtende grondeigenaren, zoals de Gestichten van Weldadigheid, stichting Twickel en landgoed Middachten en landgoederen stimuleren verduurzaming van de landbouw en biodiversiteit. Dat kan betekenen dat meer fysieke ruimte nodig is om dezelfde opbrengsten te kunnen realiseren. Verder worden geldende wetten en regels door agrariërs vaak als knellend ervaren. De gemeente Rheden, samenwerkingspartners en agrariërs hebben samen de mogelijkheden verkend voor onder andere aangepast mestbeleid, (ag
	 
	Recreatie en toerisme 
	Er liggen kansen om de recreatieve potenties meer te benutten dan nu gebeurt. Tijdens de stakeholderconsultatie werden de volgende mogelijkheden benoemd, die nog geen van alle vast zijn gelegd in concrete initiatieven: 
	- dagrecreatie (bijvoorbeeld kanovaren) in combinatie met de KRW-maatregel Lamme IJssel; 
	- dagrecreatie (bijvoorbeeld kanovaren) in combinatie met de KRW-maatregel Lamme IJssel; 
	- dagrecreatie (bijvoorbeeld kanovaren) in combinatie met de KRW-maatregel Lamme IJssel; 

	- verblijfsrecreatie ten zuiden van de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid; 
	- verblijfsrecreatie ten zuiden van de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid; 

	- bevordering recreatief-toeristische aantrekkelijkheid door kansen vanuit toerisme en recreatie te accommoderen, bijvoorbeeld door verblijfsaccommodaties (theetuin of rustpunt bijvoorbeeld). 
	- bevordering recreatief-toeristische aantrekkelijkheid door kansen vanuit toerisme en recreatie te accommoderen, bijvoorbeeld door verblijfsaccommodaties (theetuin of rustpunt bijvoorbeeld). 


	 
	Voor deze en andere activiteiten in de uiterwaarden is de Beleidslijn Grote Rivieren. Deze richt zich op het behoud van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote rivieren. De ruimte in het Nederlandse riviersysteem is schaars. Daarom zijn ontwikkelingen in het rivierbed alleen onder voorwaarden mogelijk, te weten:  
	- Behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed in hoogwatersituaties;  
	- Behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed in hoogwatersituaties;  
	- Behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed in hoogwatersituaties;  

	- Ontwikkelingen tegengaan die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en verlaging van het rivierbed onmogelijk maken.  
	- Ontwikkelingen tegengaan die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en verlaging van het rivierbed onmogelijk maken.  


	 
	De Beleidslijn draagt eraan bij om riviergebonden functies mogelijk te maken (‘ja, mits’-beleid). Niet-riviergebonden ontwikkelingen zijn slechts in beperkte mate mogelijk (‘nee, tenzij’-beleid).  
	 
	  
	Versterken bedrijvigheid 
	Rotra en Ubbink te Doesburg hebben uitbreidingsplannen aan de Verhuellweg. In eerste instantie zou sprake zijn van uitbreiding in de Fraterwaard, maar deze vindt geen doorgang. Er is een nieuw bestemmingsplan in de maak zodat het huidige bedrijventerrein geoptimaliseerd kan worden. Hiernaast bestaat bij het bedrijfsleven de wens om in de haven bij Rotra een zwaaikom klasse IV naar klasse VIa te maken. Bij voldoende economische ontwikkeling zal het Rijk opwaardering van de zwaaikom in overweging nemen. In de
	 
	C.4 Klimaat 
	Overzicht 
	 
	Figure
	Figure
	 
	 
	 
	Tabel A.8: Overzicht relevante opgaven en initiatieven klimaat 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 
	Opgave 

	Verantwoordelijkheid 
	Verantwoordelijkheid 

	Initiatieven 
	Initiatieven 



	Duurzame energieopwekking 
	Duurzame energieopwekking 
	Duurzame energieopwekking 
	Duurzame energieopwekking 

	Gemeenten en particulieren 
	Gemeenten en particulieren 

	Energieopwekking meekoppelen aan ander initiatieven 
	Energieopwekking meekoppelen aan ander initiatieven 


	Natuurinclusieve landbouw 
	Natuurinclusieve landbouw 
	Natuurinclusieve landbouw 

	Boeren, gemeenten, verpachters 
	Boeren, gemeenten, verpachters 

	Een transitie naar een meer duurzame landbouwsector stimuleren. Kansen die zich voordoen benutten. 
	Een transitie naar een meer duurzame landbouwsector stimuleren. Kansen die zich voordoen benutten. 




	 
	Duurzame energieopwekking 
	Verschillende partijen hechten belang aan het inspelen op de energietransitie. Enerzijds gebeurt dat als koppelkans (bijvoorbeeld het idee om drijvende zonneparken te realiseren bij de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid of bij de KRW-maatregel Lamme IJssel), anderzijds als zelfstandig project. Zo bestaat het idee om planologische ruimte te creëren voor kleine windturbines op boerenerven in de gemeente Rheden en om bestaande daken te benutten voor duurzame energieopwekking door zon. Blijvend aandachtspunt
	 
	Verduurzaming van de landbouw 
	Grondeigenaren (en LTO en de boeren zelf) zien een belangrijke rol voor de landbouw en blijven dat zien. De Gestichten Doesburg stimuleren (als verpachter) de verduurzaming van de landbouw, maar vinden het ook een opgave voor de boeren zelf. De landbouw zorgt voor verscheidenheid en duurzaam grondgebruik. Sommige boeren zijn voorlopers en hebben al stappen in die richting genomen. Anderen blijven nog niet. Van belang voor de afwegingen die in het vervolg gemaakt gaan worden is dat een natuurinclusieve landb
	 
	In hiernavolgende secties wordt per majeure grondeigenaar kort gereflecteerd op lopende ambities, opgaven en initiatieven van hun landgoederen/grondeigendommen: 
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	Figuur 15: Klimaat 
	Landgoed Middachten 
	Een belangrijk gedeelte van het landgoed wordt sinds eeuwen bewerkt als landbouwgrond. De oudste boerderijen zijn langs de Boerenweg, op de overgang van Veluwe naar de IJssel ontstaan. Van deze 6 oude boerderijen zijn er nog twee in bedrijf. Ook in de Havikerwaard zijn vijf boerderijen gesticht, waarvan er twee nog in bedrijf zijn. De agrarische bedrijven op Middachten zijn moderne melkveehouderijen, die met de ontwikkelingen in de tijd zijn meegegroeid. 
	In de kern van het landgoed, rondom de waardevolle bronbossen, worden de landbouwgronden bewerkt door het gemengde biologische bedrijf ‘de Wolfskuil’. Doordat op deze boerderij al vele jaren deze landbouwmethode wordt toegepast, zijn hier de oude bloemrijke hooilanden blijven bestaan. Een groot aantal planten, zangvogels en insecten word hier aangetroffen. De pachtinkomsten vanuit de landbouw zijn belangrijk voor de instandhouding van Middachten. 
	 
	Het zuidelijke gedeelte van de Havikerwaard betreft hoge kleigronden en zijn zeer productief voor de landbouw. Hier is het landschap grootschalig t.o.v. de cultuurgronden richting noordelijke gedeelte, die veel kleinschaliger zijn en dooraderd met hagen. Doel van Middachten is om biodiversiteit in dit landbouwgebied te verhogen door strokenteelt, aanleg van bloemrijke randen en hagen. Er is nog nader onderzoek en vooral overleg met gebruikers nodig. 
	 
	  
	Stichting Twickel 
	Stichting Twickel ontwikkelt een visie op het Hof te Dieren. Centraal in deze visie staat het tegengaan van verdroging en het verduurzamen van de landbouw (zie 
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	). De boeren in het gebied zijn op onderdelen akkoord. Met hen sluit de stichting overeenkomsten. Ook gaat Twickel over de visie in gesprek met Rijkswaterstaat, gemeenten Rheden, Doesburg en Bronckhorst, provincie Gelderland, Vitens, pachters, grondeigenaren en andere belanghebbenden. 
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	Groslijst uit te werken maatregelen voor de korte termijn (tot 2030)  
	1. Voorzien Dam toegangsweg Fraterwaard van duikers. 
	1. Voorzien Dam toegangsweg Fraterwaard van duikers. 
	1. Voorzien Dam toegangsweg Fraterwaard van duikers. 

	2. Uitbaggeren dichtslibbende strang 
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	3. Aanleggen meestromende strang 
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	4. Toepassen bagger uit strang in Zwarte Schaar. 
	4. Toepassen bagger uit strang in Zwarte Schaar. 

	5. Herstellen wegslaande teen kade 
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	6. Maken uitwateringsheul natuurlijker. 
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	7. Aanleggen drempels in uitwateringsheulen om te snel leeglopen te voorkomen. 
	7. Aanleggen drempels in uitwateringsheulen om te snel leeglopen te voorkomen. 

	8. Ontwikkelen heggenlandschap 
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	9. Weidevogelbeheer, incl onderdrukking predatie 
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	10. Landbouwontwikkeling 
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	12. Overnemen/in beheer nemen strook grond RWS. 
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	13. Verbinden strang met Ijssel en meestromend maken 
	13. Verbinden strang met Ijssel en meestromend maken 

	14. Pompen uittredende kwelwater in de Veluwe ter compensatie van de drinkwaterwinning 
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	15. Herstellen watertoevoer vijvers Hof te Dieren 
	15. Herstellen watertoevoer vijvers Hof te Dieren 

	16. Afsluiten Doesburgsedijk 
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	17. Verleggen doesburgse dijk naar oude trace, nieuwe verwijderen. 
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	18. Verondiepen Ijssel en verhogen waterstanden 
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	20. Maken en meestromend verbinden Lamme Ijssel  
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	21. Infiltreren oppervlaktewater in de Veluwe. 
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	22. Herstellen kwelwater in maaiveld 
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	23. Klimaatbestendigmaken bossen Veluwe 
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	25. Verduurzamen waterwinning, verminderen netto onttrekking. 
	25. Verduurzamen waterwinning, verminderen netto onttrekking. 


	Figuur 16: Visie Stichting Twickel Hof te Dieren (in ontwikkeling) 
	Gestichten van Weldadigheid Doesburg 
	Economisch en ecologisch duurzaam beheer van landbouwgronden is de ruggengraat van dit gebied, dat zich kenmerkt door een afwisselend landschap. De weilanden, akkers, bossen en waterpartijen ziet de stichting in onderlinge samenhang. De schoonheid van het landschap en de hoge natuurwaarden zitten juist in de afwisseling. Voor statutaire doelstellingen van de stichting en de instandhouding van natuur en landschap zijn even duurzame inkomsten nodig. Daartoe wil de stichting de economisch en ecologisch duurzam
	 
	Steeds meer pachters van de stichting overwegen de stap naar biologische landbouw, of hebben deze onlangs gezet. Van belang is dat deze transactie niet afgedwongen wordt. De pachters zijn zelfstandige ondernemers en zij moeten er zelf aan toe zijn om deze stap te zetten. De transactie kan wel versneld worden door als eigenaar te faciliteren. Bijv. door uitplaatsing en herverkaveling. Via uitplaatsing van enkele pachters naar kavels die dichter bij de bedrijven van de pachters liggen, kan ruimte gecreëerd wo
	 
	In aanvulling op deze doelstelling ten aanzien van een verdere verduurzaming van de landbouw heeft de stichting ook tot doel het verkennen van duurzame energieopwekking en het versterken van het historisch cultuurlandschap: 
	- Het Nieuwschoonoordpad is een belangrijke hoofdontsluitingsas door het gebied. Op gronden van de stichting naast dit fietspad ligt een kunstmatige ophoging. Deze ophoging biedt kansen om de beleving van natuur, cultuur en landschap te verbeteren. 
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	- Verdiepen van de verlandende Lamme IJssel voor meer biodiversiteit en grotere klimaatbestendigheid van de aquatische natuur. Plaatsing van zonnepanelen op een locatie waar dit goed in te passen is en zonder verlies aan natuur- of landbouwgrond. 
	- Verdiepen van de verlandende Lamme IJssel voor meer biodiversiteit en grotere klimaatbestendigheid van de aquatische natuur. Plaatsing van zonnepanelen op een locatie waar dit goed in te passen is en zonder verlies aan natuur- of landbouwgrond. 
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