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Leeswijzer
De Kwaliteitsgidsen Gelderse Streken hebben als doel te sturen en 

te inspireren op een goede streekeigen vormgeving en inpassing van 

ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in de Provincie Gelderland.

STREEKGIDS EN KOEPELGIDS

De voor u liggende Streekgids Liemers geeft een uit-

werking van de kernkwaliteiten & ontwikkeldoelen van 

de streek Liemers binnen de provincie Gelderland.

Naastliggend en overkoepelend aan dit katern is er een 

Koepelgids Gelderse Streken opgesteld die uitspraken 

doet over de kernkwaliteiten & ontwikkeldoelen voor de 

provincie Gelderland als geheel. Daarnaast beschrijft 

de Koepelgids het proces om samen te werken aan 

ruimtelijke kwaliteit (aanleiding, relatie met (provinci-

aal) beleid, proces van kwaliteitsborging) 

De Streekgids en Koepelgids zijn complementair aan 

elkaar en dienen in samenhang bekeken te worden.

OPBOUW STREEKGIDS

Deze Streekgids kent de volgende opbouw.

In het hoofdstuk Kenschets van de Streek wordt be-

knopt de essentie geschetst van de Liemers, waarbij in 

vogelvlucht wordt ingegaan op de ontstaansgeschie-

denis, verhalen en ruimtelijke dynamiek. Tevens wordt 

de streek op kaart weergegeven met hierbinnen de 

deelgebieden.

In de volgende hoofdstukken worden de Deelgebieden 

van de Liemers uitgewerkt. Per deelgebied zijn de 

kernkwaliteiten uitgewerkt en op kaart gezet. Dit zijn 

tijdloze kaarten waarin de bestaande ruimtelijke kwali-

teiten op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De kernkwalitei-

ten worden beschreven en verbeeld aan de hand van 

vier thema’s: 

•	 Landschappelijke karakteristiek

•	 Openheid, beslotenheid en ruimtebeleving

•	 Ordenende structuren

•	 Stad-landrelatie

Vervolgens zijn per deelgebied ontwikkeldoelen en 

-principes uitgewerkt om de ruimtelijke kwaliteit van 

het deelgebied te behouden en te versterken. Ter illus-

tratie van de ontwikkeldoelen is voor sommige deel-

gebieden een ruimtelijk perspectief geschetst.
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GEBRUIK VAN DE STREEKGIDS

De streekgidsen vormen een bron van informatie, met 

verwijzingen naar andere en aanvullende bronnen. Bij 

het beschouwen en doorgronden van landschappelijke 

ambities en implicaties zijn bij elke ruimtelijke ontwik-

keling de volgende vier stappen van belang. In hoofd-

stuk 3 van de Koepelgids zijn deze vier stappen verder 

uitgewerkt en geïllustreerd.

Stap 1 Bepalen Streek & Deelgebied

In welke streek en deelgebied ligt het initiatief of 

project? Bij grensgevallen, beide streken of gebieden in 

ogenschouw nemen.  

Stap 2 Bepalen Kernkwaliteiten & Ontwikkeldoelen

Welke kernkwaliteiten en ontwikkeldoelen zijn relevant 

voor de ruimtelijke ontwikkeling?

Stap 3 Behouden Kernkwaliteiten

Kunnen de relevante kernkwaliteiten in het project 

worden meegenomen? 

Past de ontwikkeling binnen de aard en schaal van het 

gebied?

Worden kernkwaliteiten aangetast en in welke mate? 

Is dit te vermijden door bijvoorbeeld een andere loca-

tiekeuze, door het project anders in te richten, vorm te 

geven of beter in te passen? 

Stap 4 Compensatie of versterking

Als na afweging van alternatieven toch tot die plek 

gekozen gaat worden en aantasting van kwaliteiten aan 

de orde is, zal compensatie of versterking geboden 

moeten worden door te investeren in het landschap van 

die streek conform de ontwikkeldoelen, eventueel op 

een andere plek. 
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Kenschets van de streek
Essentie Oude landstreek tussen Rijn, Pannerdens Kanaal, IJssel en Oude IJssel: Gelderse Poort 
van de Delta, “Kraan van Nederland”. Beboste stuwwal van Montferland met omliggende krans 
van oude bouwlanden en kleinschalige zandlandschappen, met hieromheen een overwegend open 
rivierenlandschap met rivieren, uiterwaarden of rivierweiden, rivierduinen (langs Oude IJssel), 
dijken, kleinschalige oeverwallen en open komgronden. Landschap mede gevormd door continue 
strijd tegen het water en de klei-, zand- en grindwinningen van de laatste decennia. Grensligging, 
nauwe relatie met het vergelijkbare aanliggende Duitse land.

Uitzicht vanaf de ‘s-Gravenwaardsedijk met op de achtergrond de hijskranen in Tolkamer

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

De Liemers is sterk gevormd door de verschillende 

lopen van de Rijn na de laaste ijstijd. Oorspronkelijk 

vormde de Oude IJssel de hoofdstroom van de Rijn, die 

tussen de hogere dekzandgronden van de Achterhoek 

en de toen nog verbonden stuwwal van Montferland en 

Nijmegen door stroomde. De rivier heeft zich door deze 

stuwwal heen geërodeerd, waarna de hoofdstroom van 

de Rijn zich verlegde naar het westen en de Gelderse 

Poort ontstond. De Liemers bestaat dus grotendeels 

uit rivierkleigronden met sporen van oude rivierlopen, 

oeverwallen en grote en kleine rivierduinen. Centraal in 

deze overstromingsvlakte liggen de stuwwal van Mont-

ferland en omliggende zandgronden.



De gebieden in de overstromingsvlaktes zijn heel lang 

erg nat en slecht ontwaterd geweest en konden alleen 

gebruikt worden voor extensief hooi- en weiland. Men 

woonde op spaarzame hogere plekken, zoals rivier-

duinen, de oeverwallen en soms op terpen. Ook na 

de bedijkingen overstroomde het gebied vaak, als de 

dijken braken. Dit gebeurde vaak langs de Rijn op Duits 

grondgebied, wat vervolgens de overstromingsvlakte 

langs de Oude IJssel onder water zette. 

Op de hogere zandgronden rondom Montferland is een 

organisch gevormd landschap ontstaan met een krans 

van essen rond de stuwwal. De hooggelegen stuwwal 

vormde een strategische plek in het gebied en de heren 

van Bergh vestigden zich in hier. Zij hebben lange tijd 

de macht gehad in een groot deel van de Liemers, met 

‘s-Heerenbergh als centrum. Het gebied is, net als een 

groot deel van de rest van de Liemers, Kleefs en later 

Pruisisch geweest.

Net na 1700 werd het Pannerdens Kanaal gegraven, 

aanvankelijk als verdediging van de Nederlanden, maar 

het kanaal bleek ook snel belangrijk voor het borgen 

van de watertoevoer naar de Nederrijn en IJssel. Door 

dit kanaal werd een deel van Overbetuwe afgesneden, 

het Gelders Eiland, wat pas 100 jaar later bestuurlijk bij 

de Liemers kwam.

Pas in de 19e eeuw werd de waterveiligheid op grote 

schaal aangepakt en kwam de Liemers pas echt tot ont-

wikkeling. Het is inmiddels een diverse regio met vooral 

in het westen een hoge stedelijke dynamiek, gericht op 

Arnhem en de verbinding naar het Ruhrgebied.
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Uitsnede hoogtekaart (bewerking van AHN en topographic-map.com)

De Liemers in 1578 getekend door cartograaf in dienst van de Spaanse koning Filips II
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INTERMEZZO: VERHALEN

Strategische ligging

De Liemers ligt aan de kraan van Nederland, daar 

waar de Rijn Nederland binnenkomt. Iets om trots 

op te zijn, maar ook iets dat nadelen heeft…

Op 12 juni 1672 stond één van de grootste vorsten 

uit de Europese geschiedenis op de Elterberg met 

uitzicht op Rijn. Het was niemand minder dan 

Lodewijk de Veertiende - de Zonnekoning. Met een 

enorme legermacht van 130.000 man was de Franse 

vorst richting het steenrijke Holland getrokken. 

Zijn grootste triomf vierde Lodewijk de Veertiende 

in de Liemers, bij Lobith. Daar stak het Franse leger 

de Rijn over.

Samen met de koning van Engeland en de bis-

schoppen van Münster en Keulen wilde Lodewijk 

de kooplieden uit de rijke Nederlandse repu-

bliek een toontje lager laten zingen. Een geza-

menlijke aanval leek daarvoor het beste middel. 

De Achterhoek en de Liemers kregen de eerste 

klappen. Hier kwam de aanval van twee kanten. 

De bisschop van Münster richtte zich op Groenlo 

en Bredevoort. Lodewijk de Veertiende trok dwars 

door de Liemers met als einddoel Amsterdam en 

Den Haag. Het Nederlandse leger onder leiding van 

prins Willem III van Oranje-Nassau gaf weinig pri-

oriteit aan het oosten van Gelderland en trok zich 

terug achter de IJssel.

De strijd in zes forten aan de Rijn

Zes forten aan de Rijn speelden een belangrijke rol 

bij de Nederlandse landverdediging in de zeven-

tiende eeuw. Dat waren de vestingsteden Orsouw, 

Burik, Rijnberk, Wezel, Rees en Emmerik. De steden 

hoorden, net als veel plaatsen in de Liemers, tot 

de gebieden van de keurvorst van Brandenburg. 

Ze waren een belangrijke troef om het Franse leger 

weg te houden bij de grenzen van de Nederlandse 

republiek. Helaas voor de Hollanders waren de 

zes Rijnforten geen partij voor de oppermachtige 

Lodewijk. Slechts elfhonderd soldaten moesten 

Burik verdedigen tegen een legermacht van dertig-

duizend Franse militairen. Rees hield het nog ver-

bazend lang vol met vierhonderd verdedigers tegen 

twaalfduizend aanvallers. De stad gaf de strijd als 

laatste van de zes Rijnforten op.

Bloedige gevechten in Lobith

Een paar dagen nadat de Rijnforten zich hadden 

overgegeven, stond Zonnekoning Lodewijk al op 

de Elterberg. In de nacht van 10 op 11 juni had 

veerman Jan Petersz uit Elten een doorwaardba-

re plaats in de Rijn bij Lobith aangewezen aan de 

Franse generaal. Wie in 1672 de Rijn bij Lobith 

overstak, kwam direct in de Betuwe terecht, omdat 

het Pannerdens Kanaal nog niet gegraven was. 

De weg naar Holland lag daarmee open voor het 

Franse leger. Op het laatste moment probeerden de 

Nederlanders de Rijnoversteek te voorkomen. Het 

waren voornamelijk Friese soldaten die de vijand 

aan de Rijn bij Lobith moesten tegenhouden. In 

totaal sneuvelden vijftienhonderd Nederlanders bij 

de gevechten. Ook de Fransen leden veel verliezen. 

De gevechten speelden zich af in de Ossenwaard, 

ten noordoosten van de bebouwde kom van Lobith. 

De Fransen namen wraak door na de Rijnoversteek 

de omgeving van Lobith te plunderen.

Dit verhaal is ontleend aan de website 

MijnGelderland, het is gemaakt door René 

Arendsen n.a.v. van het project ‘Leven in de 

Liemers’.

https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/de-rijn-

oversteek-van-lodewijk-de-veertiende-bij-lobith

De Franse legers steken in 1672 bij Lobith de Rijn over. 
Prent Charles Louis Simonneau naar Adam Frans van der Meulen (1672)
© Rijksmuseum Amsterdam (Rijksstudio) PDM

Zicht op Lobith. Het dorp is hoger gelegen ten opzichte van de 
omgeving, gebouwd op de vesting die het eens was. De Bovenrijn 
stroomt achter de rug van de kijker. In het midden de kerk die op 
zijn beurt op de plaats van de Gelderse tolburcht stond die de 
ongedeelde Rijn beheerste.
(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licen-
se; Michiel Verbeek)
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RUIMTELIJKE DYNAMIEK

Een groot aantal opgaven van formaat dient een plek te 

vinden in heel Gelderland. De opgaven gaan, zoals de 

provinciale omgevingsvisie aangeeft, over energietran-

sitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiver-

siteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en woon- en 

leefomgeving. Deze ruimtelijke dynamiek staat kort 

beschreven in de Koepelgids Gelderland en uitgebrei-

der in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (2018).

In afzonderlijke streekgidsen wordt de ruimtelijke 

dynamiek die specifiek is voor die streek, in relatie tot 

de landschappelijke kwaliteiten, kort en puntsgewijs 

beschreven. Dit zijn voor de Liemers de volgende ont-

wikkelingen.

•	 Omdat we hier te maken hebben met een gebied 

dat haar wezen ontleent aan rivieren is integraal ri-

viermanagement van allergrootst belang. Het gaat 

om hoogwaterveiligheid gecombineerd met pas-

sende functies voor de uiterwaarden buitendijks 

en functionele relaties binnendijks. Tegenwoordig 

is het meewegen van landschappelijke implicaties 

en ruimtelijke kwaliteit behoorlijk gemeengoed 

geworden.

•	 De oost-west lopende A12 (in verbinding met 

Duitsland) heeft aantrekkingskracht voor (logis-

tieke) bedrijvigheid en het opwekken van duur-

zame energie. De doortrekking van de A15 zal dit 

nog eens versterken. Meer en meer wordt het 

van belang om de implicaties voor landschap en 

leefbaarheid goed mee te laten wegen. Dit geldt in 

mindere mate ook voor de A18. 

•	 De streek kent een voortgaande mate van verste-

delijking. Gezien de ligging van de streek is een 

zekere woondruk waarneembaar vanuit Arnhem 

en omgeving, die zich meer en meer manifes-

teert als dynamisch onderdeel van de Groene 

Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.  

Deze verstedelijking vraagt om een goede balans 

met het omliggende landschap, dat op haar 

beurt immers een belangrijke vestigingsfactor 

is. Verstedelijkingsdruk is in de A12-zone waar-

neembaar, waar wonen, werken, voorzieningen en 

infrastructuur meer en meer met elkaar verknoopt 

raken. Voor kleinere dorpen is het zaak om hun 

‘binnenstedelijke’ kwaliteiten te bewaren. Met 

name dorpen langs de IJssel en Oude IJssel tonen 

een fijn en gevarieerd woonklimaat met veel 

groene en open(bare) ruimtes. Ook goed voor 

tegengaan van hittestress en wateroverlast. 

•	 De vitaliteit van het landelijk gebied staat onder 

invloed van geheel eigen ontwikkelingen op het 

gebied van reguliere veehouderij (transitie naar 

duurzame landbouw en korte ketens), klimaat-

adaptatie en energietransitie, natuurontwikkeling 

(Rijnstrangengebied), drinkwaterwinning, erfgoed 

en recreatie. Opdracht is wel deze dynamiek met 

aandacht voor landschappelijke kwaliteiten te blij-

ven begeleiden. Voorts de luwe gebieden (Looveld 

en Duivens Broek), de oeverwal ten zuiden van 

Duiven-Zevenaar en het Rijnstrangengebied in 

deze streek beter op waarde schatten en zoveel 

mogelijk vrijwaren van ruimtelijke druk. 
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OPDELING IN DEELGEBIEDEN

De streek Liemers wordt onderverdeeld in vier deelge-

bieden:

• De Oude IJssel

• Liemers West

• Montferland & Land van Wehl

• Rijnstrangen & Gelders Eiland

Aangrenzende streken, provincies en landen:

• Boven IJssel

• Nederrijn & Pannerdens Kanaal (Overbetuwe)

• Boven Waal (Rijk van Nijmegen)

• Rivierduinen Oude IJssel (Achterhoek)

• Duitsland

Deelgebieden binnen de streek

Arnhem

Oosterbeek

Huissen

Elst

Bemmel

Nijmegen

Oosterhout



-   11Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   I   Liemers

Liemers West

Montferland & Land van Wehl

Achterhoek

IJsselvallei

Veluwe

Rijnstrangen & Gelders Eiland
Oude IJsselOverbetuwe

Rijk van Nijmegen

Duitsland

Arnhem

Velp

Huissen

Westervoort

Duiven

Zevenaar

Loo Groessen

Babberich

Giesbeek

Pannerden
Herwen

Tolkamer

Elten (DE)

Emmerich (DE)

Lobith

Spijk

Beek

Wehl

Angerlo

Doesburg

Rheden
Zelhem

Ulft

Gaanderen

Etten

‘s-Heerenberg
Gendringen

Zeddam

Netterden

Megchelen

Anholt 
(DE)

Millingen aan 
de Rijn

Gendt

Doornenburg

Angeren

Silvolde

Didam

Doetinchem
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INTERMEZZO
KERNKWALITEITEN 

De kernkwaliteiten in elk deelgebied worden be-

schreven aan de hand van vier vaste thema’s. Dit zijn 

dezelfde thema’s die in de Koepelgids worden gebruikt 

om de kernkwaliteiten van de provincie Gelderland te 

beschrijven:

•	 De landschappelijke karakteristiek: de landschap-

stypen en de belangrijkste kenmerken van deze 

landschappen;

•	 Openheid, beslotenheid & ruimtebeleving: de 

beleving van ruimte, horizon, donkerte, stilte, 

openheid & beslotenheid, landmarks & oriëntatie-

punten en zichtlijnen; 

•	 Ordenende structuren: de (3-dimensionale) 

structuren en lijnen die in het landschap het beeld 

bepalen en begrenzen en sterk bepalend zijn voor 

de ruimtelijke ontwikkelingen;

•	 Stad-land relatie: stedelijke ontwikkeling in het 

landelijk gebied, waaronder recreatie.

Landschappelijke karakteristiek

Openheid, beslotenheid & ruimtebeleving

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Ordenende structuren

Stad-land relatie

ONT WIKKELDOELEN

Het algemene uitgangspunt is behoud en versterken 

van de kernkwaliteiten, waarbij ruimtelijke ontwik-

kelingen:

•	 Bijdragen aan het zichtbaar en herkenbaar 

houden van de landschappelijke karakteristiek;

•	 Bijdragen aan het versterken van (de beleving 

van) openheid & beslotenheid en ruimtebele-

ving;

•	 Helder worden gepositioneerd ten opzichte van 

de ruimtelijke dragers;

•	 Bijdragen aan het ruimtelijk sturen en verster-

ken van stad-land relaties.

In de Koepelgids zijn een 16-tal ontwikkeldoelen 

geformuleerd die gelden voor het schaalniveau 

van de provincie Gelderland. Deze zijn hiernaast 

samengevat. In deze streekgids worden de provinci-

ale ontwikkeldoelen nader uitgewerkt tot ontwikkel-

principes per deelgebied.

Landschappelijke karakteristiek

1. Koester de verschillen tussen streken & deelgebieden en 
versterk de karakteristieken van de verschillende landschaps-
typen 
Behoud en ontwikkel de veelkleurigheid van Gelderland met 
haar rijke variatie aan regio’s, streken en landschapstypen. Erken 
en koester de differentiatie tussen streken en gebieden zoveel 
mogelijk. Probeer de aanwezige karakteristieken van de verschil-
lende landschapstypen te versterken of indien nodig een nieuwe 
onderscheidende karakteristiek te ontwikkelen.

2. Volg het reliëf en maak de ondergrond weer sturend
Ruimtelijke ontwikkelingen bouwen voort op de fysieke ken-
merken van de ondergrond; zoals het watersysteem (droog, 
nat, kwel), de bodemopbouw en het reliëf. Maak daarbij de 
landschappelijke gradiënten meer beleefbaar. De ondergrond 
sturend maken draagt bij aan een duurzame inrichting van de 
Gelderse leefomgeving en het versterken van de landschappe-
lijke karakteristiek. Het levert een aantrekkelijk landschap op, 
waarin op welhaast logische wijze plaats is voor verschillende 
opgaven, zoals klimaatopgaven, biodiversiteit, landbouwtransi-
tie, verstedelijking, vrijetijdsbesteding en erfgoedbeheer. 

3. Koester het erfgoed van Gelderland 
Vertel de vele verhalen van Gelderland; een aansporing om 
geschiedenis afleesbaar te maken in het landschap en in steden 
en dorpen. Door behoud, restauratie en ontwikkeling  van verwij-
zende artefacten, monumenten en structuren en door beleefbare 
herinneringsplekken, -routes en -evenementen. Zie de uitdaging 
om ook nieuw toekomstig erfgoed te creëren.

4. Behoud en ontwikkel de landgoederen van Gelderland 
Herstel de historische identiteit en samenhang van de landgoe-
deren. Het gaat om het behouden en ontwikkelen van natuurrijke 
landgoederen en buitenplaatsen, inclusief passende verbreding 
van de economische basis en versterking van recreatieve bele-
ving (o.a. toegankelijkheid). Gebruik nieuwe landgoederen als 
bouwsteen om landschappelijke opgaven te realiseren.
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Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

1. Vergroot de contrasten tussen open en (half)besloten 
gebieden
Maak een bewuste keuze tussen gebieden die open moeten 
blijven en gebieden die verdicht kunnen worden. 
Voorkom aantasting van waardevolle openheid door passende 
voortzetting van huidig grondgebruik en terughoudendheid ten 
aanzien van verdere bebouwing. Zet zo nodig in op het actief 
versterken van waardevolle open gebieden door het verwijderen 
van gebiedsvreemde beplanting en bebouwing.
Zorg voor een passende verdichting van besloten en halfopen 
gebieden door het ontwikkelen van passende beplantingen en 
vegetaties. 

2. Verdedig en versterk de rust & stilte
Versterk de rust & donkerte van verstilde gebieden, ook buiten 
de formeel aangewezen stiltegebieden. Wees terughoudend bij 
de ontwikkeling van rode functies en nieuwe infrastructuur, zorg 
voor een slimme zonering van recreatieve functies en tref zo 
nodig geluidswerende voorzieningen langs grote infrastructuur.
Koester ook de duisternis en donkerte in deze gebieden.

3. Koester de landschappelijk bakens en zichtlijnen
Koester de iconische landschappelijke bakens als torens, molens, 
bruggen en kastelen, als prominent zichtbare objecten, die bij-
dragen aan de oriëntatie en betekenis geven aan het landschap. 
Behoud en ontwikkel zichtlijnen en panorama’s op het Gelderse 
landschap (zoals de stuwwallen) en op waardevolle stads- en 
dorpsgezichten.

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

Ordenende structuren

1. Ontwikkel de grote wateren als de structuurdragers van 
Gelderland
Gelderland is trots op haar rivieren en koestert de voormalige 
Zuiderzeekust. Het gaat om het optimaliseren van de (nationale) 
waterhuishouding en riviermanagement, ook ten behoeve van de 
scheepvaart. Borg de hoogwaterveiligheid door het uitvoeren van 
het Deltaprogramma. Blijf de rivieren en uiterwaarden ontwikkelen 
als ecologische corridors en behoud en ontwikkel het karakte-
ristieke rivieren- en randmeerkustlandschap. Mede met oog op 
recreatie.

2. Ontwikkel de kleine waterlopen als een fijnmazig verbindend 
raamwerk
Ontwikkel de beken, kleine rivieren, kanalen en weteringen als 
groen/blauwe linten die het landschap dooraderen en natuurge-
bieden, landschappen, dorpen & steden ruimtelijk, ecologisch en 
recreatief met elkaar verbinden.

3. Ontwikkel infrastructuur als scenic-routes door Gelderland
Zet in op een goede beleving van het Gelderse landschap door de 
gebruiker van auto(snel)weg en spoor, door een passend routeont-
werp: o.a. het creëren van panorama’s en het zorgvuldig inpassen 
van nieuwe ontwikkelingen langs de snelweg. Zorg daarnaast voor 
een doelmatige inpassing van de (snel)weg bezien vanuit de omge-
ving (naast het beperken van visuele hinder, aandacht voor fijnstof, 
geluid en barrièrewerking).

4. Draag bij aan het natuurnetwerk van Gelderland
Gelderland heeft veel natuur binnen haar grenzen. Grote en kleine 
natuurgebieden vormen samen het Gelders natuurnetwerk (GNN). 
Onderdelen van het GNN hebben met Natura 2000 een Europese 
kwalificatie. Om de natuur in Gelderland robuuster en meer ver-
bonden te maken, moeten eveneens op kaart aangegeven groene 
ontwikkelingszones (GO) ecologisch worden ingericht. 
Verhogen van de biodiversiteit ook buiten het GNN/GO is een 
leidend principe, waarbij koppeling gezocht wordt met cultuurhis-
torische en recreatieve waarden en klimaatdoelen.

5. Bouw voort op historische structuren en geef ze een nieuwe 
betekenis
Militaire linies (zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Limes, 
de Grebbelinie en de IJssellinie), historische wegen en ontginning-
sassen vormen (in potentie) landschappelijke dragers en vertellen 
tegelijkertijd het verhaal van Gelderland. Opgave is het behoud van 
erfgoedwaarden en het versterken van de landschappelijke conti-
nuïteit. Door behoud en herstel te combineren met nieuwe functies 
(waterberging, recreatie, natuurontwikkeling) kan hun betekenis 
worden versterkt, onder het motto: ‘behoud door ontwikkeling’.

Stad-land relatie

1. Draag bij aan de vitaliteit van het landelijk gebied 
Behoud het landelijke karakter van de luwe delen van de provin-
cie Gelderland. Wees terughoudend ten aanzien van stedelijke 
ontwikkelingen en ontwikkel duurzame economische dragers die 
bijdragen aan de leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap. 
Creëer nieuwe verdienmodellen voor de landbouw, gericht op 
voedselproductie in combinatie met landschap en natuurbeheer 
en stimuleer het recreatief medegebruik. 
Geef vorm aan de inpassing van de grote transitie-opgaven 
(klimaat, energie en landbouw). Aantrekkelijke en innovatieve 
conceptontwikkeling helpt bij het denken over en inrichten van 
het landelijk gebied.

2. Geef elke stad en dorp zijn eigen kleur
Breng de voortgaande verstedelijking (wonen, werken, voorzie-
ningen en infrastructuur) in balans met de onderscheidende ka-
rakteristieken van steden, dorpen en omliggende landschappen. 
Kies naar gelang de omvang van de opgaven voor een strategie 
van inpassen, aanpassen of transformeren. Schenk daarbij meer 
dan voorheen aandacht aan goede stedenbouw, architectuur en 
openbare ruimte. 
Zowel in het landelijke als in het stedelijke gebied moet ruimte 
worden gezocht voor grote transitieopgaven, bijvoorbeeld op 
het gebied van energie, klimaat en biodiversiteit. Aantrekkelijke 
en innovatieve conceptontwikkeling helpt bij het denken over en 
inrichten van steden, dorpen en het aangrenzende buitengebied. 

3. Geef vorm aan de overgang van stad/dorp naar land 
Onderken de betekenis van de in breedte variërende stads- en 
dorpsrandzones. Bepaal - 360 graden rond - de verschillende 
sferen in de stads- en dorpsrandzone die behouden en verder 
ontwikkeld kunnen worden. Streef naar passende afronding van 
dorps- en stadsranden, die inspeelt op de ruimtelijke kenmerken 
van het aanliggende landschap en waarbij sprake is van aantrek-
kelijke verbindingen tussen kern en landschap.
Maak het ontwikkelen van een robuuste groenstructuur onder-
deel van de verstedelijkingsstrategie in dynamische gebieden. 
Ontwikkel hier regionale groengebieden, die dienen als groene 
buffer en uitloopgebied voor de stedeling.  

4. Versterk de recreatieve betekenis en vergroot daarbij de 
toegankelijkheid van het buitengebied
Geef, gekoppeld aan het patroon van verstedelijking, aandacht 
aan het versterken van het recreatieve routenetwerk en het 
ontwikkelen en faciliteren van landschapsinclusieve recreatieve 
voorzieningen. Dit vergroot de landschapsbeleving en draagt bij 
aan de alsmaar toenemende recreatieve behoefte. Bovendien 
creëert het nieuwe economische dragers van het landschap.
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De komgronden van het Hooge Welleveld met op de achtergrond bedrijventerrein Nieuwgraaf-Centerpoort
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Deelgebied
Liemers West
Streekgids Liemers
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Deelgebied Liemers West

Motto: Verstilde kom naast dynamische oeverwal

Karakteristieke foto’s

Grootschalig kommenlandschap van het Lathumsche Broek, met Centerpoort-Nieuwgraaf op 
de achtergrond, bron: 

In de buurt van Didam met op de achtergrond de stuwwal van Montferland

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of  
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Arnhem

Velp

Huissen

Westervoort

Duiven

Zevenaar

Loo

Angeren
Elst

Bemmel

Oosterbeek

Groessen

Babberich

Giesbeek

Lathum

Pannerden
Herwen

Tolkamer

Elten (DE)
Lobith

Spijk

Beek

Wehl

Nieuw-Wehl

Angerlo

Doesburg

Rheden

Millingen aan de 
Rijn

Gendt

Didam

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Vlak en laaggelegen kommengebied omgeven door de 

hogere oeverwallen van de Rijn en IJssel

Het midden van het gebied bestaat uit een groot aan-

eengesloten kommengebied met een kleibodem, waar 

lokaal diepe kwel afkomstig van de Veluwe uittreedt. 

Langs de rivieren ligt een meer zavelige oeverwal, die 

langs de IJssel smal en langs het Rijnstrangengebied 

breder is. Aan de oostzijde van het gebied, rond 

Didam, ligt een zandige uitloper van de stuwwal van 

Montferland.

Grootschalig kommenlandschap omgeven door klein-

schalige landschappen op de randen

Langs de IJssel is het oeverwallenlandschap smal, 

met buurtschappen, losse boerderijen en Landgoed 

Bingerden gekoppeld aan de dijk. Ten noorden van 

de Rijnstrangen ligt een brede besloten en kleinscha-

lige oeverwal. Op de oeverwal liggen grotere kernen 

als Westervoort en Zevenaar en kleinere dorpen en 

buurtschappen als Loo, Groessen, Ooy, Oud Zevenaar 

en Babberich. 

Achter de oeverwallen ligt een vlak, open en groot-

schalig komgebied met monumentale laanbeplantingen 

en herkenbare dorpspolderstructuur. Duiven is ontstaan 

op een rivierduin in het kommenlandschap, maar het 

zuidelijke deel van de kom is tegenwoordig bijna hele-

maal verstedelijkt en niet meer herkenbaar als kom.

Rondom Didam, op het zand, ligt een essen- en kam-

penlandschap met grillige kavelpatronen, microreliëf en 

zandwegen. Het Loilsche Veld en Holthuizenscheveld 

zijn voormalige escomplexen.

Oude boskern (Greffelkamp)

Op de overgang van zand naar klei bij Greffelkamp ligt 

een oude boskern, met houtwallen en heggen.

Erfgoed: getuigen van strijd en leven met het water

Het erfgoed in het gebied is grotendeels gerelateerd 

aan de strijd en het leven met het water. Zo zijn er oude 

dijken, kaden, kolken van oude dijkdoorbraken, overla-

ten en gemalen en liggen oude boerderijen op terpen. 

In de uiterwaarden liggen oude steenfabrieken. In het 

gebied is ook militair erfgoed te vinden. Zo liggen bij 

Westervoort relicten van de Schans Geldersoord en is 

het komgebied ooit aangewezen als inundatiegebied 

voor de IJssellinie.

A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.

Grootschalig komlandschap
Smalle oeverwal langs de IJssel
Brede oeverwal langs de Rijnstrangen
Kleinschalig essen- en kampenlandschap 
rondom Didam
Oude boskern Greffelkamp
Schans Westervoort
Inundatiegebied van o.a. de IJssellinie 
(paarse stippel)

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Uiterwaardenlandschap

A

B

C

D
E

F

G
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Openheid van het kommengebied

Het komgebied in het midden is grootschalig en open. 

Het gebied is vooral in gebruik als weiland en akkerland 

en langs de lange rechte wegen staan grote populie-

renlanen. De randen van het komgebied waren vroeger 

wat meer besloten door de aanwezigheid van hagen en 

singels. Door schaalvergroting zijn deze voor een be-

langrijk deel verdwenen. Het ten zuiden van Giesbeek 

is in de omgevingsverordening bestempeld als waarde-

vol open gebied.

Bijzondere openheid van het Looveld

Het Looveld vormt een landschappelijke eenheid, die in 

het noorden wordt begrensd door de waterloop de Lee, 

met een onbebouwd en zeer weidskarakter en een gave 

verkavelingsstructuur. Het open gebied is onderdeel 

van de oeverwal en ligt hoger dan het Duivens broek. 

Vanaf de Loodijk heeft men verre zichten over het 

gebied.

Zichtlijnen op stuwwalcomplexen van de Veluwe en 

Montferland

Vanuit het open midden gebied zijn de beboste stuw-

wallen van de Veluwe en Montferland van veraf te zien 

als heuvels aan de horizon. Ook vanaf de dijk zijn ze 

goed te zien.

Rivierpanorama’s vanaf de dijk

De dijk vormt een belangrijke belevingslijn in het 

landschap en door de verhoogde ligging zijn er fraaie 

rivierpanorama’s te zien. Vanaf de IJsseldijk heeft men 

verre zichten over het Duivense Broek.

Natuurgebied Driegaarden (Bult van Putman)

In Westervoort langs de IJsseldijk ligt de voormalige 

stortplaats de Bult van Putman van ruim 30 meter 

hoog en deze vormt daarmee een groen baken in het 

landschap. De bult vormt nu samen met de omringen-

de kleiputten het natuurgebied Driegaarden (eigenaar 

Natuurmonumenten). Vanaf de bult heeft men fraai 

uitzicht over het landschap.

Bakens in het landschap

De bakens in het landschap worden gevormd door 

de kerktorens van de dorpen en steden in het gebied 

en door enkele molens langs de rand van dorpen en 

wegen. Ook de schoorstenen van steenfabrieken en de 

boogbrug over de IJssel naar Arnhem vormen bakens in 

het landschap.

A.
B.
C.
I
II
D.

Het open kommengebied Duivens Broek
Het Looveld
De stuwwalcomplexen van:
De Veluwe
Montferland
De Bult van Putman

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Rivierpanorama’s
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Bruggen
Landgoederen met zichtlijnen
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen

A

B

CI

CII

D
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Doorgaande ringdijk om het deelgebied

De Liemers wordt al sinds de late middeleeuwen be-

schermd door de Liemerse Bandijk. De dijk heeft vooral 

langs de Rijnstrangen een kronkelende loop door de 

vele dijkdoorbraken en verleggingen in het verleden.  

De doorlopende dijkstructuur vormt al lang een belang-

rijke ontwikkelingslijn in het landschap. 

Doorgaande oeverwalstructuur

Langs de rivieren ligt een doorgaande oeverwalstruc-

tuur met de boven beschreven Liemerse Bandijk, maar 

ook de historische dorpskernen en wegen. Langs de 

IJsseldijk zijn de ontwikkelingen en bebouwing sterk 

gekoppeld aan de dijk en langs de Rijnstrangen liggen 

deze meer op de brede oeverwallen achter de dijk.

Concentratie van historische waterlinies

Het gebied heeft een lange historie als grensgebied van 

verschillende Nederlandse en Duitse machten. Dit heeft 

geleid tot een concentratie van historische linies: de 

Romeinse Limes, de 17e eeuwse Mauritslinie en de 20e 

eeuwse IJssellinie, waarbij het laaggelegen broek als 

inundatiegebied functioneerde. Bij Westervoort is rond 

1740 de schans Geldersoord aangelegd, die as verdedi-

ging tegen het Pruisische rijk diende, wat destijds bijna 

de gehele Liemers bevatte. Het fort moest de inlaat- 

sluis beschermen die het gebied tussen Westervoort en 

Doesburg onder water kon zetten.

Historische straatweg Arnhem-Duitsland

De dorpen en steden op de oeverwal worden historisch 

met elkaar verbonden door de straatweg van Arnhem 

naar Duitsland. Dit was een belangrijke handelsroute 

en de aanliggende kernen hebben hiervan geprofiteerd. 

De weg staat deels nog in de laanbeplanting.

De A12-corridor (snelweg/spoorlijn) met zijtakken

De straatweg is inmiddel overschaduwd door de A12, 

die van de randstad via Arnhem naar het Ruhrgebied 

loopt. Aan de snelweg is een reeks van grote kernen 

ontstaan met daartussen nog kleine stukken landschap 

als groene wiggen. Met de komst van de A15 en de 

bestaande zijtak A18 is de snelweg nog belangrijker 

geworden als ontwikkelas. De zichtrelatie naar het 

Duivense broek staat onder druk door ruimtelijke ont-

wikkelingen langs de A12.

A.

B.
I
II

C.

D.
E.
F.

G.
H.
I.

Liemerse Bandijk als doorgaande ringdijk 
om het gebied
Doorgaande oeverwalstructuur met kernen
langs de IJssel gekoppeld aan de dijk
langs de Rijnstrangen van de dijk af op de 
brede oeverwallen
Inundatiegebied van verschillende water-
linies
Schans Geldersoord
Historische straatweg Arnhem-Duitsland
A12 tussen de randstad en het Ruhrgebied

De toekomstige A15
De A18
De Betuwelijn

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren

A

C

D

E

F

G HI

BI

BII
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Reeks van zelfstandige kernen langs A12-corridor

In het gebied ligt de reeks van sterk uitgroeiende 

kernen Westervoort-Duiven-Zevenaar-Didam met 

woonwijken en regionale bedrijventerreinen. De kernen 

zijn onderling gescheiden door groenstructuren, maar 

deze staan onder druk van verstedelijking.

Zeer dynamisch gebied

Het gebied is onderdeel van het stedelijk gebied van 

Groot Arnhem-Nijmegen. De goede bereikbaarheid 

langs de A12 heeft gezorgd voor een gunstig vestigings-

klimaat voor bedrijven, maar ook voor prettig wonen 

dicht bij Arnhem en dicht bij het landschap. De ontwik-

keling van de A15 zorgt voor nog meer dynamiek in het 

gebied, maar bedreigt ook de groenstructuur tussen 

Duiven en Zevenaar.

Diversiteit in dorpsranden

De kernen kennen een zachte groene dorpsrand aan de 

zuidzijde, waar kern en landschap geleidelijk in elkaar 

overgaan. Aan de noordzijde is sprake van een harde 

overgang gevormd door de A12 en het bedrijventerrein 

bij Duiven.  

Didam is gelegen in het kampenlandschap, met diffuse 

randen naar alle zijden.

Giesbeek en Lathum als onderdeel recreatiegebied 

Rhederlaag

De uiterwaarden bij Giesbeek en Lathum zijn geheel 

vergraven tot meren en vormen nu recreatiegebied 

Rhederlaag, wat een regionale betekenis heeft voor 

waterrecreatie. Giesbeek en Lathum zijn sterk op dit re-

creatiegebied gericht, met campings en voorzieningen. 

Dijken als drager recreatieve hoofdstructuur

De dijken vormen de recreatieve hoofdstructuur in het 

gebied, met goed befietsbare dijken en recreatieve 

pleisterplaatsen langs de dijk.

A.

B.
C.
D.
E.

A12 corridor met sterk uitgegroeide kernen 
en bedrijvigheid
Ontwikkeling van de nieuwe A15
Harde stadsranden naar het landschap
Recreatiegebied Rhederlaag
Dijken als recreatieve hoofdstructuur

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont

A

B

C

D

E
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ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

Voorbeeld van een zachte groene 
overgang tussen kern en landschap . 
(bron: voorbeeldenboek Berg en Dal)

A

B

C

D

E

E

F

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Veelkleurig palet aan landelijke functies
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen
Versterk de recreatieve toegankelijkheid
Geef vorm aan de dorpsentrees
Behoud het lommerijke karakter van de kernen
Zorg voor een passende overgang naar de kom

G

Versterk het landschapsmozaïek op de oeverwallen
• Zet in op een aantrekkelijke mix van grondgebruiksfuncties en

sferen die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek.

• Voorkom het aan elkaar groeien van de dorpen door het ontwikke-

len van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor land-

bouw, natuur, recreatie en incidentele bebouwing.

• Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door

aanleg en beheer van groene gebiedseigen landschapselementen

zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages.

Deze dragen tevens bij aan het versterken van de biodiversiteit in

het gebied.

• Bouw voort op de organisch gegroeide opzet van het landschap met

slingerende wegen en onregelmatige verkaveling.

• Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbind de dorpen met de

rivier en de kommen in het achterland.

• Versterk het lommerijke karakter van de dorpen door het behoud

van kleine weidepercelen en boomgaarden in de kernen en het ont-

wikkelen van groene rafelige dorpsranden met een afwisseling van

rode ontwikkelingen en groen gebieden.

• Weghalen van storende bebouwing/oude kassen op kwetsbare

plekken.

• Zorg voor een mooie landschappelijke overgang naar de komge-

bieden, waarin de landschappelijke gradiënt van droog naar nat

herkenbaar wordt gemaakt.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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A

B

C

D

E

Versterk herkenbaarheid van de kommen: Open houden 
van de kom 
In het deelgebied bevinden zich een aantal open komgebieden. De open-

heid van deze kommen is waardevol en vormt een contrast met de meer 

besloten oeverwal. Ook hebben deze open gebieden vaak een waarde als 

weidevogelgebied.

Uitgangspunt is het stringent openhouden van deze kommen:

• Voorkom extra bebouwing;

• Opgaande beplanting zeer spaarzaam toepassen: Nee, tenzij.

Bijvoorbeeld ter subtiele markering van een landschappelijk baken of

structuurlijnen zoals lanen;

• Zonodig actief inzetten op het versterken van de openheid door het

verwijderen van bebouwing en niet gebiedseigen opgaande beplan-

ting;

• Openheid en grondgebonden duurzame veehouderij gaan hier hand

in hand, wanneer zoveel mogelijk de karakteristieke verkaveling en

zichtlijnen gerespecteerd worden. Bijvoorbeeld: de zichtrelatie naar

het open landschap vanaf de A12;

• Aandacht voor een goede landschappelijke inpassing van de randen:

deze ‘tekenen‘ de openheid;

• Eventueel vernatten van de laagste delen van de kom, waarbij invul-

ling wordt gegeven aan klimaat-, water- en natuuropgaven;

• Versterken van het recreatief en ecologisch netwerk door de kom.

Versterk het landschapsmozaïek van het zandlandschap 
rondom Didam
• Zet in op een aantrekkelijk palet van natuur, landbouw en extensieve

woonvormen die bijdragen aan het versterken van het landschapsmo-

zaïek. Breng daarbij de landschappelijke overgang van droge zand-

gronden naar kleiige komgronden tot expressie.

• Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het kampenlandschap

door aanleg en beheer van groene landschapselementen zoals lanen,

singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages. Het draagt

ook bij aan versterken van de biodiversiteit en leefgebied voor soor-

ten.

• Creëer zachte groene dorps- en stadsranden.

• Versterk herkenbaarheid van oude weg structuren, zoals radialen als

verbindingen naar het buitengebied: bijvoorbeeld door eenduidige

laanbeplanting, bloemrijke bermen, aandacht voor continuïteit en

herinrichting als aantrekkelijke verblijfsruimte.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

• Dorpsomgevingsplan Hierden 2008, BoschSlabbers

Ontwikkelen van een kleinschaligwoonlandschap. (referentie: dorpsomgevingsplan Hierden 2008, 
BoschSlabbers)

A.
B.
C.
D.
E.

Spaarzaam toepassen opgaande beplanting
Eventueel actief verwijderen van bebouwing en beplanting
Inpassing van de randen
Eventueel vernatten laagste delen van de kom
Versterken recreatief netwerk door de kom
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Rivierklimaatpark IJsselpoort: Uitloopgebied, dag- en verblijfsrecreatie, natuurontwikkeling 
en klimaatopgaven
Rivierpark Nederrijn: uitloopgebied, natuurontwikkeling en klimaatopgaven
Natuurpark Rijnstrangen: natuurontwikkeling
Oeverwalpark Lathum: kleinschalig palet van functies dooraderd door groen
Oeverwalpark Duiven-Westervoort: robuuste groenstructuren tussen de kernen
LandschapsmozaÏek Didam: kleinschalig palet van functies op het zand
Duivensbroek: grootschalig landschap dooraderd door blauwe structuren
Looveld: open enclave in een verstedelijkt gebied
A15 en A12 als scenic-route, verminderen barrièrewerking

A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Ontwikkelen Regionaal Rijn-IJsselpark
Ontwikkelen van een robuust groenblauw raamwerk als buffer, die zorgt 

voor de landschappelijke inpassing van bestaande en nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen en zorgt voor ruimtelijke geleding van de sterk verste-

delijkte O-W corridor en dient als uitloopgebied voor de stedeling. Het 

groenblauwe raamwerk biedt ruimte aan water, natuur en klimaat-opgave. 

Ook de landbouwtransitie (stimuleren duurzame landbouw) en de energie-

transitie kan een plek vinden in dit raamwerk: 

• Ontwikkelen van een aaneengesloten landschapspark van IJssel tot de

Rijnstrangen en van Didam tot aan de Pleij;

• De uiterwaarden van IJssel (rivierklimaatpark) en Nederrijn ontwikke-

len tot een rivierpark en deze met robuuste groene en blauwe structu-

ren verbinden met binnendijks gebied;

• Bestaande en nieuwe stedelijke uitbreidingen verbinden met het land-

schapspark d.m.v. lokale parkstructuren, (bestaande) groenelementen

en recreatieve routes;

• Landschapspark bouwt voort op de aanwezige landschappelijke

karakteristieken (o.a. verkaveling, cultuurhistorische objecten, wegen- 

en waterlopen) en geeft deze een nieuwe betekenis (transformatie) als

onderdeel van de groenblauwe structuur;

• Inpassing van de A12 en A15. Zowel vanuit de beleving van de weg-

gebruiker (scenic-route) als vanuit de omgeving (beperken zicht- en

geluidshinder, verminderen barrièrewerking).
Ruimtelijk perspectief: Regionaal Rijn-IJsselpark
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoeld om te inspireren en te prikkelen. Ze geven een suggestie 
voor hoe het zou kunnen zijn, maar zijn niet bindend

Eén aaneengesloten landschapspark van IJssel tot Rijnstrangen en van Didam tot de Pleij, dat is 
opgebouwd uit deelgebieden met een onderscheidende identiteit gebaseerd op de landschappelijke 
karakteristiek:

A

B

C

E

D

F

G

H

I
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Open akkers op de flank van de stuwwal van Montferland met Loerbeek op de achtergrond
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Deelgebied
Montferland &   
Land van Wehl
Streekgids Liemers
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Deelgebied Montferland & Land van Wehl

Motto: zandopduiking omgeven door rivieren

Karakteristieke foto’s

Open bouwlanden op de flank van de stuwwal van Montferland

Oud broekontginningslandschap met houtwallen haaks op de Wehlsche Beek langs de Grind-
straat, bron: Google Streetview

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of  
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Arnhem

Velp

Huissen

Westervoort

Duiven

Zevenaar

Loo Groessen

Babberich

Giesbeek

Pannerden
Herwen

Tolkamer

Elten (DE)

Emmerich (DE)

Lobith

Spijk

Beek

LoerbeekNieuw-Dijk

Kilder

Nieuw-Wehl

Wehl

Angerlo

Drempt

Hummelo

Azewijn

Doesburg

Rheden
Zelhem

Gaanderen

Etten

‘s-Heerenberg
Gendringen

Zeddam

Netterden
Millingen aan de 
Rijn

Gendt

Ooij

Bemmel Doornenburg

Didam

Doetinchem

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Aaneengesloten dekzandgebied omgeven door rivieren

Het gebied wordt gevormd door de stuwwal van Montferland en aanliggende dekzand-

gronden naar het noorden. De stuwwal heeft toppen van 93m hoogte en loopt deels 

door in Duitsland. Aan de voet van de stuwwal treedt kwel aan de oppervlakte, wat 

oorspronkelijk zorgde voor broekgebieden, zoals het Beeksche Broek en het Vinkwijkse 

Broek. Het gebied wordt omsloten door rivierenlandschappen van de IJssel, Oude 

IJssel en Rijn.

Stuwwallandschap Montferland als een samenhangende eenheid

De hogere delen van de stuwwal van Montferland zijn dicht bebost en op de randen 

ligt een karakteristieke krans van kleine dorpen en bijbehorende open essen. Dwars 

over de essen liggen oude zandwegen.

Landschapsmozaïek van Land van Wehl

Het gebied rondom Wehl is een kleinschalig organisch gegroeid landschap met slinge-

rende wegen, verspreide bebouwing en beplanting, beken en voormalige escomplexen. 

Direct rond het dorp lagen van oudsher ook grote escomplexen, maar deze zijn veelal 

volgebouwd. In de laagtes tussen de stuwwal en de dekzandgronden stagneerde van 

oudsher water en hier lagen natte heide en broekgebieden. Ook in de lagere gronden 

tussen de zandgronden en de oeverwallen van de rivieren liggen broekontginningen.

‘s-Heerenberg en Zeddam als historische ensemble aan de voet van de stuwwal

Verscholen achter de stuwwal liggen ‘s-Heerenberg, met een historisch stadscentrum 

met een oude omwalling, Huis Bergh en bijbehorende Plantage en op de stuwwal een 

oude motteheuvel die de voorganger van Huis Bergh vormde. Het gebied hoorde bij het 

land van de graven van Bergh. Zeddam vormt samen met ‘s-Heerenberg een ensemble 

met de Galgenberg en de torenmolen van Zeddam als bijzondere elementen.

A.

B.

C.

D.
E.

De beboste stuwwal van Montferland met krans van 
dorpen en essen
Kleinschalig essen- en kampenlandschap rondom Wehl 
(Land van Wehl)
Oude broekontginningen met onregelmatige verkave-
lingspatroon langs de Oude IJssel
Natte heide- en broekontginningen langs de stuwwal

Oude boskernen, als het Stille Wald
F. Kasteel Huis Bergh en historisch stads-

centrum
G. De verhoogde Motteheuvel

H. Prehistorische ijzer-
putten

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Essen

A

B

C

D

E

F

G

H
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

A.
B.
C.

D.

Open escomplexen op de rand van de beboste stuwwal
Relatief open Wehlse broeklanden langs de Oude IJssel
Zichten vanaf de stuwwal, zoals vanuit de Plantage op 
de kerktoren van Hoch Elten
Uitkijktoren Hulzenberg
Kerktorens
Molens

A

B

C

D

KERNKWALITEITEN

Doorgaande, gave structuur van open escomplexen op de flank

Op de rand van de stuwwal van Montferland ligt een karakteristieke krans van open 

essen. Het is misschien wel de laatste open essenreeks van Nederland en is daarom 

van grote waarde. De essen waren historisch de bouwlanden voor de dorpen Stokkum, 

Zeddam, Beek, Braamt, Kilder, Loerbeek en het stadje ‘s-Heerenberg en worden ge-

kenmerkt door het ontbreken van bebouwing en de zandwegen over de essen. De open 

ruimte staat sterk in contrast met de beboste kern en de meer besloten gebieden onder 

aan de flank.

Wehlse broeklanden, groen gebied tussen bebouwing

De broeklanden in de buurt van Wehl vormen een relatief open en groen gebied tussen 

de meer hoger gelegen en besloten oeverwallen langs de Oude IJssel en de zandland-

schappen rond Wehl. Historisch waren deze minder open door de vele knotwilgen, 

singels en grienden.

Besloten boscomplex Montferland

De heuvels van Montferland zijn bedekt met een dicht bos met een gesloten bladerdak 

van Elten tot Braamt. De randen van de bossen zijn scherp, door de grens met de open 

essen. In het bos komt ook bijna geen bebouwing voor en daarom is hier echt donkerte 

te ervaren.

Panorama’s vanaf en zichten op de stuwwal

Vanuit ver in de omgeving is de beboste stuwwal van Montferland te zien als heuvel 

aan de horizon en vormt zo een belangrijk orientatiepunt in het gebied. Vanaf de stuw-

wal heeft men ook fraaie panorama’s over de omliggende landen en de open essen. 

Onder andere vanaf de uitkijktoren Hulzenberg kijkt men over het bladerdak en het 

omliggende landschap.

Bakens in het landschap

Bakens in het gebied worden lokaal gevormd door de kerktorens van de dorpen en 

verschillende molens aan de randen van de open escomplexen. Verder zijn er zichten 

vanaf de Motteheuvel, Uitzichtpunt Kale Jacob en zicht vanuit de plantage op de kerk-

toren van Hoch Elten.
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ORDENENDE STRUCTUREN

1. Nemen we grensoverschrijdende zaken mee?:
a. Eltenberg (vrijetijdseconomie: stad-landrelaties)
b. Reichswald

KERNKWALITEITEN

Spectaculair macro- en microreliëf

De stuwwal van Montferland vormt spectaculair reliëf in het gebied, met de steile 

hellingen, toppen en stuifzandduintjes. Bij Hoch-Elten in Duitsland liggen kliffen tot 

50 meter hoog, waar de stuwwal is doorsneden door de Rijn. Het gebied kent veel 

aardkundige waarden.

Het Stille Wald en Landgoed De Byvank als zelfstandige enclaves

Naast de bossen op de stuwwal vormen het Stille Wald en landgoed De Byvank stevige 

boscomplexen in het gebied. Het zijn al oude bossen met verschillende bostypen.

Dorpenweg op de flank van de stuwwal

De reeks van esdorpen op de flank van de stuwwal worden historisch onderling verbon-

den door een weg rondom de stuwwal op ongeveer de hoogtelijn 18-20m. Deze weg is 

deels opgegaan in de N815 en bestaat uit de Doetinchemseweg/Sint Jansgildestraat/

Eltenseweg. Vanaf de weg heeft men zichten naar beide zijden en van oudsher was het 

een veelal onbeplante weg, dwars over de open essen.

De A18 als autonome lijn door het landschap

Vrij door het landschap loopt de A18 richting Twente, als aftakking van de A12. De weg 

loopt vrij door het landschap en aan de afslagen is geen bedrijvigheid/verstedelijking 

gekoppeld, met uitzondering van het bedrijvenpark bij Wehl.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Spectaculair reliëf van de stuwwal van Montferland
Het Stille Wald
Landgoed De Byvank
De dorpenweg rond de stuwwal
De N815
De A12
De A18

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en 
Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren

A

B

C

D

E

F

G
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1. Nemen we grensoverschrijdende zaken mee?:
a. Eltenberg (vrijetijdseconomie: stad-landrelaties)
b. Reichswald

STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Relatief luw gebied met stedelijke druk vanuit snelwegafslagen

Het is een relatief luw gebied met enkele kleine kernen als Wehl en ‘s-Heerenberg. 

De stedelijke dynamiek in het gebied ligt, met uitzondering van het bedrijvenpark bij 

Wehl, op enkele kilometers afstand van de snelwegafslagen. ‘s-Heerenberg ontwikkelt 

zich sterk richting de A3 (A12) in Duitsland, met een relatief groot bedrijventerrein.

Kleinschalig recreatief medegebruik verweven met het landschap

De stuwwal met de bossen vormt een geliefd recreatiegebied voor wandelaars en 

fietsers en er ligt een concentratie van recreatieve voorzieningen rondom Stroombroek 

Grote Zand en in mindere mate Stokkum. De recreatie heeft een sterke relatie met het 

Duitse deel van het gebied, met bijvoorbeeld de Eltenberg. In de rest van het gebied, 

zoals in het Stille Wald, vindt kleinschalige recreatie plaats.

A.
B.
C.
D.
E.

A12
A18
Stedelijke dynamiek bij de afslag Wehl
Ontwikkeling naar de A3/A12 in Duitsland
De Eltenberg

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont

A

B

C

D
E
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ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

Herkenbare gradiënt van Montferland naar Oude IJssel
• Landschappelijke gradiënt respecteren, zichtbaar en beleefbaar

maken.

• De gradiënt met overgang hoog naar laag, droog naar nat, zand naar

klei, is sturend voor ruimtelijk gebruik en inrichting.

• Benutten van kwel: Bevorder de inzijging, houd het uittredend kwel-

water zo lang mogelijk vast en benut de ecologische potenties.

• Creëer plekken om water vast te houden langs de Oude IJssel (te

gebruiken in tijden van droogte).

A

B

C

D

Benutten kwelpotenties voor natuur
Vergroten inzijging op hogere gronden
Verstedelijking op de droge gronden, 
Versterken karakteristieken van de verschillende 
landschappen op de overgang

Verbinden met omliggende natuur-
gebieden
Open houden van oude bouwlanden 
(essen)
Versterken herkenbaarheid ‘ringweg’
Beleving Motteheuvel versterken 
Samenhang met Huis Bergh verster-
ken

Versterken kleinschalig landschap rond Angerlo en land-
goed Bingerden
• Constatering: het gebied rond Angerlo en Bingerden, op de overgang

van oeverwal en kom, kent een sterke achteruitgang van een van

origine meer kleinschalig landschap.

• Kleinschaligheid versterken door aanleg, herstel en beheer van groene

landschapselementen zoals erfbeplanting, hagen, beplanting langs

waterlopen, etc. Dit draagt bij aan versterken biodiversiteit, leefge-

bied voor soorten.

Versterk het ensemble van het Montferland
Versterk het landschappelijk en cultuurhistorische ensemble van de 

stuwwal als markante opduiking in het gebied:

• Versterken van de stuwwalkern door natuur- en bosontwikkeling,

verbinden bosgebied met omliggende natuurgebieden;

• Zorgvuldig openhouden van de oude bouwlanden (essen) op de

flank;

• Versterken herkenbaarheid ‘ringweg’ om het Montferland als één

doorgaande structuur;

• Vrijwaren van de panorama’s van storende elementen en mogelijk

belvedères toevoegen;

• Historische verbondenheid en de beleving van de Motteheuvel

versterken;

• Samenhang met (Huis) Bergh versterken;

• Combineer recreatieve routes ook met de molen van Zeddam en

Galgenberg.

A.

B.

C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.

Ruimtelijk Perspectief Montferland 
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoeld 
om te inspireren en te prikkelen. Ze geven 
een suggestie voor hoe het zou kunnen 
zijn, maar zijn absoluut niet bindend.

A

A
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Versterk het landschapsmozaïek van het Land van Wehl
•	 Zet in op een aantrekkelijk palet van natuur, landbouw en extensieve 

woonvormen die bijdragen aan het versterken van het landschaps-

mozaïek op de zandruggen. Breng daarbij de landschappelijke over-

gang van droge zandgronden naar kleiige komgronden en het Oude 

IJsseldal tot expressie.

•	 Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het kampenland-

schap door aanleg en beheer van groene landschapselementen 

zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages. 

Maak daarbij gebruik van inheems en autochtoon plantmateriaal dat 

bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit.

•	 Versterk de herkenbaarheid van escomplexen door het versterken 

van de openheid en het verdichten van de randen (met behoud van 

zichtlijnen)

•	 Versterk de geometrische opzet van het heideontginningslandschap 

met lange rechte lijnen.

•	 Creëer zachte groene dorps en stadsranden, resp. ontwikkel een 

aantrekkelijk kleinschalig woonlandschap.

•	 Versterk de herkenbaarheid van het historisch wegenpatroon, waar-

onder radialen, als verbindingen naar het buitengebied: bijvoorbeeld 

door eenduidige laanbeplanting, bloemrijke bermen, aandacht voor 

continuïteit, herinrichting wegprofiel met aangename verblijfskwa-

liteit

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Voorbeeld van een zachte groene 
overgang tussen kern en landschap . 
(bron: voorbeeldenboek Berg en Dal)

Versterk de herkenbaarheid van de historische 
radiale wegenstructuur
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De Oude Waal bij Herwen, bron: BoschSlabbers
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Deelgebied
Rijnstrangen &    
Gelders Eiland
Streekgids Liemers
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Deelgebied Rijnstrangen & Gelders Eiland

Motto: Natuur, rust en ruimte rond het startpunt van de Delta

Karakteristieke foto’s

Geitenwaardse Dam langs de Oude Waal bij Herwen

Gemaal Kandia en de Keel als voormalige Rijnstroom

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of  
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Arnhem

Velp

Huissen

Westervoort

LathumOosterbeek

Duiven

Zevenaar

Loo Groessen

Babberich

Giesbeek

Pannerden

Herwen

Aerdt

Tolkamer

Elten (DE)

Emmerich (DE)

Lobith

Spijk

Beek

Wehl

Angerlo

Doesburg

Rheden
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Elst Angeren

Doornenburg
Bemmel

Nijmegen
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INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Stelsel van voormalige Rijnstrangen

De Rijnstrangen zijn relicten van stelsels van oude 

rivierarmen van de Rijn, dat tot in de jaren ‘70 van de 

vorige eeuw nog overstroomde bij hoog water. De 

rivier is keer op keer door haar eigen oeverwallen heen 

gebroken (crevasse) en parallel aan de voormalige 

stroombeddingen heeft zich een opvallend microreliëf 

gevormd. Het voormalige uiterwaardenlandschap 

bestaat uit landbouw op de hogere delen met waarde-

volle natte natuur rondom de oude strangen.

Gelders Eiland als cultuurlijke enclave tussen de 

rivierlopen

Het Gelders Eiland ligt als een samenhangend cul-

tuurlandschap in de (voormalige)uiterwaarden van het 

Rijnstrangengebied. Rond het eiland loopt een door-

gaande ringdijk, die de boerderijen en rivierdorpen 

Pannerden, Aerdt, Herwen, Tolkamer en Lobith moest 

beschermen. Het landschap bestaat uit een oever-

wallenlandschap met dorpen, verspreide boerderijen, 

boomgaarden en open bouwlanden.

Rijkdom aan watererfgoed

Het landschap is mede gevormd door de continue strijd 

tegen water met dijken, kaden, kolken, regelwerken, 

terpen, verdronken dorpen, etc.  

Ook liggen er een aantal steenfabrieksterreinen met 

oude schoorstenen in de uiterwaarden.

Tevens vormden de lage delen rond de rivier inundatie-

gebied voor de IJssellinie.

A.
B.

C.
I
II
III
IV
D.

Stelsel van voormalige rivierarmen van de Rijn
Het Gelders Eiland verschillende dorpen en een oeverwallen-
landschap
Watererfgoed als:
Dijken
Terpen
Gemalen
Steenfabrieken
Inundatiegebied IJssellinie

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap

A

D

B

CI

CII

CIII

CIV
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

De open grotendeels onbebouwde ruimte langs de 

rijnstrangen

In de voormalige uiterwaarden van het Rijnstrangen-

gebied ligt, op een paar verspreide boerderijen op 

terpen na, geen bebouwing. Het gebied is voornamelijk 

in gebruik als landbouwgrond en natuur langs de stran-

gen. Langs deze strangen liggen enkele langgerekte 

bossen.

Het winterbed langs Waal en Pannerdens Kanaal als 

langgerekte open ruimte

De uiterwaarden langs de Waal en het Pannerdens 

Kanaal vormen grootse langgerekte ruimtes met enkele 

ooibossen als eilanden in de ruimte. De ruimte wordt 

aan weerszijden begrensd door de dijken.

Stiltegebied Rijnstrangen

In het Rijnstrangengebied is een groot deel van het 

gebied aangeduid als stiltegebied. Hier wordt de stilte 

en rust beschermd door beleid op het voorkomen of 

beperken van geluidshinder. De stiltegebieden liggen 

vooral in de natuurlijke delen van de voormalige uiter-

waarden, maar ook in het onbebouwde hart van het 

Gelders Eiland.

Zichten vanaf de dijk

Vanaf de dijken in het gebied heeft men fraaie zichten 

over de uiterwaarden langs de Waal en het Pannerdens 

Kanaal, maar ook over het binnenland van het Gelders 

Eiland en de Rijnstrangen. Ook zijn de stuwwalcom-

plexen van de Veluwe, Montferland (Eltenberg) en 

Nijmegen/Reichswald duidelijk te zien als heuvels aan 

de horizon.

Bakens in het landschap

De kerktorens in de dorpen, de Tolhuys Coornmolen 

in Lobith en de schoorstenen van de steenfabrieken 

vormen bakens in het landschap.

A.
B.

C.
D.

Grotendeels onbebouwde ruimte langs de rijnstrangen
Het winterbed langs Waal en Pannerdens Kanaal als 
langgerekte open ruimte
Stiltegebied Weide Oude Rijnstrangen
Stuwwalcomplex van Montferland
Kerktorens
De Tolhuys Coornmolen in Lobith
Fabrieksschoorstenen
Rivierpanorama’s

A

B

B

C

D
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Stuwwallen aan weerszijden van de Gelderse Poort

De rivier de Rijn stroomt als door een poort tussen de 

stuwwallen van Montferland en Nijmegen, Groesbeek 

en Kleef het land binnen. De stuwwallen vormden 

oorspronkelijk één stuwwalcomplex, maar tussen de 

laatste twee ijstijden is de Rijn erdoorheen gebroken en 

heeft een groot deel van het middenstuk weggesleten.  

De diverse rivieren en bijbehorende (voormalige) 

splitsingspunten

De Rijn heeft voor de vaste bedijking door de mens 

veel verschillende lopen gehad en is meerdere keren 

gesplitst. Dit heeft geleidt tot verschillende rivieren en 

oude lopen die nog herkenbaar in het landschap liggen, 

zoals de Boven Rijn, het Bijlandskanaal, de Oude Rijn, 

de Oude Waal, het Pannerdens Kanaal en de Nederrijn.

De ringdijk om het Gelderse Eiland

Rond het Gelderse Eiland ligt een oude ringdijk die het 

land tegen overstromingen moest beschermen. De ont-

wikkelingen op het eiland hebben vooral plaatsgevon-

den langs de dijk en deze vormde tevens de belangrijk-

ste doorgaande route op het eiland. 

Concentratie van historische waterlinies

De Rijn heeft in de geschiedenis vaak de functie van 

grens gehad en dat heeft geleid tot een concentratie 

van historische waterlinies in het gebied, namelijk:

• De LIMES: De Rijn vormde de noordelijke grens

van het Romeinse Rijk, met daarlangs sporen van

nederzettingen;

• Fort Pannerden als voorpost van de Nieuwe

Hollandse Waterlinie;

• Het gebied maakt deel uit van het inundatiegebied

van de 20e eeuwse IJssellinie;

• De hoofdverdedigingslijn van de Mauritslinie.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

De stuwwal van Montferland
Boven Rijn
Bijlandskanaal
Oude Rijn
Oude Waal
Pannerdens Kanaal
Nederrijn
Ringdijk om het Gelders Eiland
De LIMES
Fort Pannerden (NHW)
Inundatiegebied van de IJssellinie
Hoofdverdedigingslijn van de Mauritslinie

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Rust en ruimte in de luwte van doorgaande infra-

structuur

Het gebied ligt op relatief grote afstand van doorgaan-

de infrastructuur. Op de enkele dorpen na is er weinig 

bebouwing en er zijn erg weinig stedelijke ontwikkelin-

gen.

Recreatiegebied De Bijland en Europa-boulevard 

Tolkamer als recreatieve hotspot aan de Waal

De natuur, rust en ruimte en de charme van het 

rivierengebied zorgen voor een aantrekkelijk gebied 

voor kleinschalige recreatie als wandelaars en fietsers. 

De dijken vormen hierbij de drager van het recreatieve 

netwerk, met haaks hierop aantrekkelijke verbindingen 

in de vorm van pontjes.

Het waterrecreatiegebied De Bijland met jachthaven en 

de Europa-boulevard in Tolkamer vormen recreatieve 

hotspots langs de rivier.

A.

B.

C.
D.

Kleine dorpen met weinig stedelijke dynamiek op het 
Gelders Eiland
De dijken als dragers van het recreatief netwerk en 
pontjes als haakse verbindingen
Waterrecreatiegebied de Bijland
Europa-boulevard Tolkamer

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont

A

B

C

D
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ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

Een herstelde redoute van de Maurits-linie

De aanleg van rietlanden bij Ossenwaard

Het trekpontje over de Oude Waal in de Bijland

Laagdynamische natuur en watererfgoed in de 
Rijnstrangen
• Behoud en versterk de laagdynamische natuur in voormalige geiso-

leerde rijnstrangen. (Her)ontwikkel verdwenen geulstructuren in met

name het oostelijke deel. Benut kansen voor kwelgevoede geulen

vanuit stuwwal.

• Het openen van de Rijnstrangen kan nodig zijn om in de toekomst

nog grotere rivierafvoeren beter te accommoderen. Het herstel tot

een (periodiek) stromend systeem kan tot specifieke en waardevolle

kansen leiden, maar moet altijd afgezet worden tegen de effecten op

de laagdynamische natuur van nu en het erfgoed.

• Behoud en ontwikkel het watererfgoed:

• De authentieke 17e-eeuwse dijken bezitten een grote cultuurhis-

torische waarde, waaraan veel woningen zijn gesitueerd;

• Versterk herkenbaarheid verdronken dorpen. Bijvoorbeeld d.m.v.

land-art project i.c.m. het vergroten van de recreatieve betekenis;

• Oude kades (zomerdijken, kwelkades) als onderdeel recreatieve

ontsluitingsstructuur;

• Fraai beplante terpen in de voormalige uiterwaard als ‘groene

eilanden‘ in de ruimte;

• Reconstructie van redoutes van de Mauritslinie als uitkijkpunten

en bakens in het landschap;

• Versterken herkenbaarheid instroompunt: Spijkse Overlaat;

• Oude kleiwinputten langs de teen van de dijk kunnen dienen als

ecologische habitat.

• Behoud donkerte en stilte: rust en ruimte koesteren.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Rivierverruiming Rijnstrangen, ARK Natuurontwikkeling
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Versterk herkenbaarheid en samenhang van Gelders 
Eiland
Versterk het onderscheid tussen binnen- en (voormalig) buitendijksge-

bied: 

•	 Buitendijks gebieden ontwikkelen tot een aaneengesloten natuur-

landschap;

•	 Kwaliteitsimpuls voor recreatiegebied de Bijland, inrichting passend 

bij het natuurlijke karakter van de Waal.

Versterk het landschapsmozaïek op het ‘eiland‘:

•	 Zet in op een aantrekkelijke mix van grondgebruiksfuncties en 

sferen. Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het land-

schap door aanleg en beheer van groene landschapselementen 

zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages;

•	 Bouw voort op de organisch gegroeide opzet van het landschap met 

slingerende wegen en onregelmatige verkaveling.

Ontwikkel herkenbare entrees tot het eiland

Behoud en versterk het dijkenlint als een doorgaande kleinschalige 

structuur; als begrenzing van het eiland:

•	 Continuïteit/samenhang tussen oude en recente dijktraces;

•	 Onderscheid met aantakkende dijken;

•	 Dijk als scenic route;

•	 Behoud en versterk het watererfgoed langs de dijk.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Versterken van het onderscheid tussen binnen- en (voormalig) buitendijksgebied
Inzichtelijk maken van de oude stroom van de Rijn tussen Tolkamer en Spijk
Kwaliteitsimpuls voor recreatiegebied de Bijland op basis van oude Rijnstroom
Versterken van het landschapsmozaïek op het ‘eiland‘
Ontwikkelen van herkenbare entrees tot het eiland
De dijk als drager van de cultuurhistorie en recreatie

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ruimtelijk perspectief: Gelders Eiland
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoeld om te inspireren en te prikkelen. Ze geven een suggestie 
voor hoe het zou kunnen zijn, maar zijn absoluut niet bindend.

A

B

C

D

E

F
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Deelgebied
Oude IJssel
Streekgids Liemers
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Deelgebied Oude IJssel

Motto:  Stromenland tussen stuwwal en rivierduin

Karakteristieke foto’s

Een oude geul in de overstromingsvlakte van de Oude IJssel

Het DRU-terrein in Ulft

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of  
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Velp

Westervoort

Duiven

Zevenaar

Loo Groessen

Babberich

Giesbeek

Pannerden
Herwen

Tolkamer

Elten (DE)

Emmerich (DE)

Lobith

Spijk

Beek

Wehl

Angerlo

Doesburg

Rheden
Zelhem

Ulft

Gaanderen

Etten

‘s-Heerenberg
Gendringen

Zeddam

Netterden

Azewijn

Braamt

Megchelen

Millingen aan de 
Rijn

Silvolde

Didam

Doetinchem

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Brede overstromingsvlakte van de Oude IJssel

Ten zuiden van Doetinchem ligt de brede 

overstromingsvlakte van de Oude IJssel. Het is 

een vlakte met sporen van voormalige rivierlopen, 

broeklanden en hoger gelegen ruggen en rivierduinen. 

Aan de noordoostkant wordt het Oude IJsseldal 

begrensd door rivierduinen en hogere zandgronden en 

aan de zuidwestzijde door de stuwwal van Montferland. 

De historische bebouwing ligt deels op terpen en in het 

gebied liggen sporen van zand- en kleigaten.

Smalle uiterwaarden ingeklemd tussen de zandgronden

De uiterwaarden van de Oude IJssel kennen een vrij open rivierweidelandschap, 

met vooral grasland en af en toe een bosje. Rondom Ulft ligt een meer kleinschalig 

landschap op de oude oeverwallen en rivierduinen met verspreide bebouwing, dorpen 

en van oudsher hagen en steilranden. Rondom Azewijn ligt een grootschalig en open 

kommenlandschap. Het gebied heeft historisch een nauwe relatie met het vergelijkbare 

aanliggende Duitsland. De Rijn is in Duitsland pas recent bedijkt en het gebied kon 

lange tijd nog overstromen bij hoog water.

Vruchtbare grond vanwege kleiige bodem

Het is een gebied met een agrarisch gebruik wat met name intensief is tussen Azewijn, 

Netterden en Megchelen. Tijdens de ruilverkaveling is het gebied grootschalig 

aangepakt en zodoende zijn hier, uit andere delen van de Achterhoek en Liemers, 

agrarische bedrijven naartoe verhuisd om de kansen die hier werden geboden.

Erfgoed verbonden aan de rivier

Langs de Oude IJssel lag historisch een bloeiende ijzerindustrie, waarvan nog 

verschillend erfgoed bestaat, zoals de DRU-fabriek in Ulft.

Langs de rivier liggen ook verscheidene landgoederen, als Keppel, Wisch, Kemnade, 

Landfort, Anholt (DE) en Haus Hardenberg (DE).

A.
B.

C.
D.
E.
F.
G.
H.

Sporen van oude rivierlopen
Rivierduinen langs de Oude IJssel, vooral ten noor-
den maar ook rond Ulft
De stuwwal van Montferland
Rivierweidelandschap langs de Oude IJssel
Kleinschalig oeverwallenlandschap rondom Ulft
Grootschalig kommenlandschap rondom Azewijn
De DRU-fabriek in Ulft
Landgoederen langs de Oude IJssel als Huize 
Landfort

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Uiterwaardenlandschap

A

B

C

D

E

F

G

H
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KERNKWALITEITEN

Weids landschap van de voormalige overstromings-

vlakte en Oude IJsseldal

De overstromingsvlakte rond Azewijn is een grootscha-

lig en voornamelijk open landschap. De broekgebieden 

hier waren oorspronkelijk kleinschaliger met elzen- 

singels langs de kavelsloten en heel karakteristiek voor 

dit gebied de struweelhagen en knip- en scheerhagen. 

Deze zijn in de ruilverkaveling grotendeels verloren 

gegaan. De uiterwaarden van de Oude IJssel vormen 

een langgerekt open ruimte door de meer besloten landschappen op de flanken. 

Met name tussen Doesburg en Doetinchem is dit contrast opvallend.

Sterk contrast tussen de open uiterwaarden en de besloten noordflank

Aan de noordflank van de rivier ligt een reeks rivierduinen met daarop dichte bossen 

en bebouwing. Deze vormen een sterk contrast met het open IJsseldal. 

Aan de zuidzijde is de overgang naar de hogere gronden meer subtiel.

Zichten op de stuwwallen van Veluwe en Montferland in de verte

Vanuit het gebied zijn de beboste stuwwallen van de Veluwe en Montferland van veraf 

te zien als heuvels aan de horizon. 

Bakens in het landschap

De bakens in het landschap worden gevormd door de kerktorens van de dorpen en 

steden in het gebied, de oude schoorstenen van fabrieken en door enkele molens. Ook 

sluiscomplexen, bruggen en Kasteel Keppel vormen herkenningspunten langs de oude 

IJssel.

OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

A.
B.
C.

D.
E.

Relatief open overstromingsvlakte rond Azewijn
De open ruimtes van het Oude IJsseldal
Beboste en bebouwde rivierduinen langs de noord-
flank van de Oude IJssel
De stuwwal van Montferland
Kasteel Keppel als herkenningspunt langs de rivier
Kerktorens
Molens
Fabrieksschoorstenen

A

B

C

D

E
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

De gekanaliseerde rivierloop van de Oude IJssel

De Oude IJssel loopt als een kleine gekanaliseerde 

rivier door het gebied, maar relicten van oude mean-

ders verraden haar voorgaande kracht. In de Eldrikse 

weiden ligt een reeks van oude meanders, wielen en 

andere natte natuurwaarden.

De Oude IJssel is historisch de drager van het gebied 

en de aanjager van ontwikkelingen. De kernen zijn 

groot geworden door handel over en industrie langs de 

Oude IJssel en de Aa-strang naar Duitsland. De Oude IJssel kenmerkt de overgang van 

Achterhoek naar Liemers.

Verborgen rivierlopen in overstromingsvlakte

In de overstromingsvlakte tussen de Duitse grens bij Megchelen en Doetinchem ligt 

een trechterend stelsel van Oude IJsselstromen. Deze oude stromen lopen kronkelend 

door het landschap en zijn veelal nog herkenbaar als laagtes. Voor een deel zijn ze nog 

steeds onderdeel van het ontwateringssysteem, zoals bijvoorbeeld de Roode Wetering.

De A18 haaks op de rivier

De snelweg de A18 kruist het dal van de Oude IJssel haaks op de rivier. De weg vormt 

een duidelijke begrenzing van de stad Doetinchem, maar is ook de beeindiging van 

het brede rivierdal, waarna de Oude IJssel door een smaller dal doorstroomt naar 

Doesburg.

A.
B.

C.

D.

De gekanaliseerde rivierloop van de Oude IJssel
Reeks van oude meanders, wielen en natte natuur-
waarden in de Eldriksche Weiden
Trechterend stelsel van Oude IJsselstromen, 
waarvan deels nog functionele waterlopen als de 
Roode Wetering
A18 haaks op het rivierdal, als beeindiging van het 
brede stroomdal en de begrenzing van Doetinchem

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren

A

B

C

D
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Doetinchem als centrumplaats, met het historische 

hart aan de Oude IJssel

Doetinchem vormt de grootste stad langs de Oude 

IJssel en ligt met haar historische centrum direct aan 

de rivier. De stedelijke uitbreidingen hebben plaats-

gevonden op de hogere flanken aan weerszijden van de 

rivier. De industrie en bedrijvigheid ligt vanouds langs 

de rivier.

Ulft, Etten en Gendringen als onderdeel van een conglomeraat van dorpen rondom 

de Oude IJssel

De dorpen Etten, Ulft en Gendringen vormen samen met Terborg en Silvolde aan de 

overzijde van de rivier, een conglomeraat van dorpen rondom de Oude IJssel. De rela-

tie van deze dorpen met de IJssel is niet optimaal, doordat de dorpen veelal met de rug 

naar de rivier liggen. Ulft heeft een betere relatie met de rivier, deels door een gezicht 

naar de rivier en recreatieve paden langs de waterkant.

Recreatie

De Oude IJssel en het omliggende landschap bieden potentie voor een prachtig recre-

atielandschap voor fietsers en wandelaars. Het huidige recreatieve netwerk mist conti-

nuiteit, bijvoorbeeld omdat het doorsneden wordt door doorgaande infrastructuur.  

De Oude IJssel biedt verder ook goede vaar- en vismogelijkheden.

A.

B.

Doetinchem als centrumplaasts met 
stedelijke dynamiek op de hogere 
flanken van de rivier
Ulft, Etten en Gendringen als on-
derdeel van een conglomeraat van 
dorpen langs de IJssel

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont

A

B
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ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, zijn ver-

taald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn verkleinde beel-

den uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de leesbare versie van deze 

beelden de referentie.

Maak het Oude IJsselsysteem meer manifest: van smalle lijn 
naar brede zone
Ontwikkel een klimaatrobuust systeem voor het hele Oude IJsselsysteem: hoofd-

loop, oude meanders en geulen, toevoerende beken en brongebieden (inclusief 

Duits deel): 
• Ruimtelijke ontwikkelingen bouwen voort op de fysieke kenmerken van de

ondergrond; zoals het onderscheid tussen nat en droog en de bodemop-
bouw;

• Op de hogere ruggen worden functies gesitueerd die gebaat zijn bij droge
omstandigheden zoals stedelijke functies (woonwijken, bedrijventerreinen,
sportvelden), akkerbouw etc. Functies zijn zodanig ingericht dat regenwater
maximaal kan infiltreren in de bodem (water vasthouden in bodem en kwel
in laagtes stimuleren). Verbeter de sponswerking van de bodem (demp grep-
pels, verhoog de organische stof in bodem);

• Het oorspronkelijke rivierdal wordt vernat en ontwikkeld tot een groenblau-
we structuur, gericht op waterberging, natuur en extensieve landbouw.
De hoge gronden aan weerszijden van de Oude IJssel vormen zoveel mo-
gelijk de natuurlijke begrenzing van het rivierdal. Dijken en kades worden
zoveel mogelijk voorkomen. Oude rivierlopen van de IJssel binnen het rivier-
dal blijven behouden of worden hersteld;

• De ‘fossiele meanders’  van de Oude IJssel in de overstromingsvlakte ten
westen van Etten en Ulft worden vernat. Het opkwellende schone kwelwater
uit de stuwwal wordt zo lang mogelijk vastgehouden en optimaal benut voor
natuur. De meanders kunnen tevens worden ingericht als waterbuffer voor
drogere tijden voor de landbouw. De zandwinputten worden geintegreerd in
het patroon van de oude meanders; ‘littekens wegpoetsen‘.

Verbind de Oude IJssel met de kernen:
• Geef de dorpen en Doetichem een gezicht naar de rivier door ontwikkelen

van passende bebouwing gericht op de rivier: nieuwe waterfronten, herbe-
stemming industrieel erfgoed;

• Ontwikkel het Oude IJsseldal als onderdeel uitloopgebied rondom de
kernen door ontwikkelen routenetwerk en recreatieve voorzieningen aan het
water;

• Ontwikkel een doorgaande  recreatieve structuur langs de hoofdwaterloop
en de oude meanders.

A

A

B

B

B

D

D

Manifest maken van de ‘fossiele‘ meanders t.bv. waterbuffer en natuur
Kernen verbinden met de IJssel (waterfronten, recreatieve routes)
Groen/blauwe geledingszones tussen de woonwijken van Doetinchem 
Ontwikkelen van een aantrekkelijke doorgaande recreatieve route langs de oevers 
van de Oude IJssel

A.
B.
C.
D.

C

Ruimtelijk perspectief Rivierpark Oude IJsselstrangen
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoeld om te inspireren en te prikkelen. Ze geven een suggestie 
voor hoe het zou kunnen zijn, maar zijn absoluut niet bindend.

Balans brengen in verdere verstedelijking met andere opgaven: landschap, natuur, landbouw, recrea-
tie, energie, door het ontwikkelen van een regionale parkstructuur.
Vernatten van het natuurlijke rivierdal, begrensd door de hoge gronden.



-   55Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   I   Liemers

Versterk het landschapsmozaïek van de oeverwal van Ulft:
•	 Zet in op een aantrekkelijke mix van grondgebruiksfuncties en sferen 

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek op de 

oeverwal van Etten-Ulft-Gendringen;

•	 Voorkom het aan elkaar groeien van de dorpen door het ontwikkelen 

van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor landbouw, 

natuur, recreatie en incidentele bebouwing;

•	 Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door 

aanleg en beheer van groene gebiedseigen landschapselementen 

zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages;

•	 Bouw voort op de organisch gegroeide opzet van het landschap met 

slingerende wegen en onregelmatige verkaveling;

•	 Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbind de dorpen met de 

Oude IJssel en het achterland;

•	 Geef vorm aan de nieuwe dorpsentrees langs de N317/N817. Geef de kernen een 

‘dorps‘ gezicht naar de weg met een afwisseling van groen en bebouwing; 

•	 Versterk het lommerijke karakter van de dorpen door het behoud van kleine wei-

depercelen en boomgaarden in de kernen en het ontwikkelen van groene rafelige 

dorpsranden met een afwisseling van kleine rode ontwikkelingen en groen gebie-

den. 

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Voorbeeld van een zachte groene 
overgang tussen kern enn landschap . 
(bron: voorbeeldenboek Berg en Dal)

A

B

C

D

E

E

F

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Veelkleurig palet aan landelijke functies
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen
Versterk de recreatieve toegankelijkheid
Geef vorm aan de dorpsentrees
Behoud het lommerijke karakter van de kernen
Zorg voor een passende overgang naar de kom

G



Den Haag

1e Sweelinckstraat 30

2517 GD  Den Haag

T 070 3554407

denhaag@bsla.nl

Middelburg

Oude Vlissingseweg 1

4336 AA  Middelburg

T 0118 592288

middelburg@bsla.nl

Maarn

Landgoed Plattenberg – Het Koetshuis

Amersfoortseweg 38

3951 LC  Maarn

T 0118 592288

boschslabbers.nl 

mailto:denhaag@bsla.nl
mailto:middelburg@bsla.nl
http://www.boschslabbers.nl/
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