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INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

VOORWOORD
We citeren Wim Kan en Simon Carmiggelt gezeten op het terras bij hotel De Engel in
De Steeg, begin jaren ’70:
‘Zo gaan die dingen. Zo gaat alles voorbij. We trekken de bocht uit de IJssel, hoorden we knappe
koppen al vijftien jaar geleden vertellen. En dat hebben ze gedaan. En die weg doen ze ook.
Ach Wim, zei ik. ‘Wij zijn oude mannen die nostalgisch treuren omdat ze ons decor aan het afbreken
zijn. Maar aan de bossen mogen ze niet komen, want die zijn van natuurmonumenten.’ ‘Hoe lang’?
vroeg hij. ‘Nou nog een vierbaansweg door de Onzalige Bossen, een stoeltjeslift naar de Posbank
en een pretpark bij de Imbos en het afscheid nemen van dit leven zal zeker minder moeilijk worden
dan wanneer alles in stand bleef zoals het eenmaal was’.
Zover is het echter niet gekomen maar gelukkig blijft ook niet alles zoals het was.
Met deze structuurvisie geven we richting aan de toekomst van Rheden. Het is geen
blauwdruk maar een visie van waaruit we toekomstige ontwikkelingen ter hand nemen.
Zo ver weg kijken is van belang ook voor het handelen van vandaag en morgen. En onze
gemeente is het meer dan waard om al die natuurlijke en cultuurhistorische rijkdommen
voor de inwoners veilig te stellen. Inspelen op de toekomst, alsof die maakbaar is,
bedoelen we niet letterlijk. Maar daar waar mogelijk ondernemen we wel actie, bijvoorbeeld door strategische grondaankopen, om straks keuzes te kunnen maken die voortvloeien uit deze visie.
Met de vaststelling van deze nota kiest de gemeente voor een ruimtelijke ontwikkeling
waarbij wonen in Rheden centraal staat. Onze dorpen scoren hoog als het gaat om een
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aantrekkelijk woonklimaat. Een kracht die we verder willen uitbouwen.
Vanuit deze visie werken we aan het versterken van contrasten tussen het groen van de
Veluwezoom, het stedelijk lint van de dorpen en het water van de IJssel. De daaruit voortvloeiende ruimtelijke accenten maken onze gemeente niet alleen voor de inwoners maar
ook voor toeristen nog interessanter.
We gaan voor een transformatie van de kanaalzone bij Dieren; van industrieel gebied
naar een nieuwe woonomgeving. En daar waar in de toekomst bedrijven naar elders in de
regio vertrekken denken we bij een nieuwe bestemming in eerste instantie aan woningbouw. Werkgelegenheid blijft van groot belang maar niet wanneer die afbreuk doet aan
de leefomgeving in de dorpen. Hierin ligt een nieuwe uitdaging: die bedrijvigheid faciliteren die past bij de aard en schaal van Rheden. Met de herstructurering van Velp-Zuid
en Stenfert I gaan we met de bewoners de wijk grondig aanpakken. Tussen de dorpen
langs de IJssel zoeken we naar passende invullingen van nieuwe landgoederen tot
de revitalisering van de steenfabriek die daar al jaren zichtbaar op wacht. We bieden
agrariërs meer mogelijkheden maar wel met oog voor de kwaliteit van ons landschap.
Onze visie is tot stand gekomen na een lange periode van overleg met verschillende
mensen vanuit de dorpen en belangenverenigingen. Een betrokkenheid die veel van
onze inwoners en bezoekers van onze omgeving hebben èn hadden, gezien ook het
gesprek op het terras bij De Engel.
Ook in de toekomst zal het decor aan verandering onderhevig zijn. In Rheden volgen
wij het adagium ‘behoud door ontwikkeling’. Tja, en dan zijn wij benieuwd naar wat u,
als bewoner of bezoeker van het nieuwe Hart van Dieren, op het stationsbankje nog te
dromen heeft.

Het College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Rheden
Januari 2006
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1

INLEIDING
1.1 Doelstellingen van de structuurvisie

Deze structuurvisie geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente tot
2020 aan met een doorkijk naar 2030. De gemeente beoogt hiermee het volgende:
- De structuurvisie is het kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
- Bij de toepassing van artikel 19 lid 2 procedure zal een afzonderlijke ruimtelijke
onderbouwing gemaakt worden (waarbij dan de structuurvisie als kader voor die
onderbouwing dient).
- De vorige visie is verouderd en speelt onvoldoende in op nieuwe ontwikkelingen.
Daarbij gaat het om zaken als vergrijzing van de samenleving, nieuwe inzichten op
het gebied van natuur en landschap, nieuwe wetgeving van rijkswege etc.
- Een structuurvisie is een middel om op integrale wijze ontwikkelingen te sturen.
Door een goed samenspel van ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en economische maatregelen wordt de leefbaarheid in de gemeente (in de meest brede zin van
het woord) in stand gehouden en verbeterd.
- De gemeente stuit op een aantal problemen en opgaven die om ruimtelijke oplossingen en keuzes vragen. Deze liggen op verschillende gebieden. In het bijzonder
gaat het om woningbouw, verkeer en bedrijventerreinen.
- De structuurvisie kan een aanzet betekenen voor uitwerking van beleid. In sommige
gevallen wordt de hoofdkeuze gemaakt in de structuurvisie en later vertaald in
gebiedsvisies (bv. voor het landschap en de kern Dieren) of visies per thema
(bv. water of verkeer).

1.2 Totstandkoming van de structuurvisie
De structuurvisie is het resultaat van de volgende stappen:
- In de herfst van 2001 is een aftrap voor het ontwikkelen van de structuurvisie gegeven
in de vorm van een startbijeenkomst voor het college van burgemeester en wethouders, raadsleden en ambtenaren.
- Vervolgens heeft in de periode tot medio 2002 een uitvoerige analyse plaatsgevonden van de bestaande situatie in de gemeente Rheden. Bij die analyse zijn alle
beleidsterreinen bekeken op die zaken die mogelijk consequenties hebben of
zouden moeten krijgen op ruimtelijk gebied. De resultaten van de analyse zijn vastgelegd in een “bouwstenennota”. Per beleidsterrein zijn daarin de belangrijkste
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ruimtelijke opgaven voor de middellange en lange termijn benoemd.
Op basis van de bouwstenennota is daarna een “discussienota” opgesteld.
Daarin is de voorlopige visie van het college van burgemeester en wethouders op
de ruimtelijke ontwikkeling weergegeven. Er is voor een discussienota gekozen
omdat besloten was de structuurvisie te ontwikkelen in interactie met belangenorganisaties, belanghebbende partijen, deskundigen en andere overheden.
Het interactief traject vond begin 2004 plaats. De uitkomsten ervan zijn zorgvuldig
bekeken en hebben op onderdelen geleid tot wijziging van in de discussienota ingenomen standpunten en uitgesproken voorkeuren. Dit heeft geleid tot de conceptstructuurvisie 2004: “Schets mij eens Rheden”. Dit plan heeft rond de jaarwisseling
ter visie gelegen en er zijn 22 schriftelijke reacties naar de gemeente gestuurd.
Daarnaast is het plan in het kader van artikel 10 van de wet RO verstuurd naar andere
overheden en verschillende instanties.
Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens de verschillende
belangen opnieuw afgewogen. Voor specifieke beleidsterreinen is extra overleg
gepleegd of onderzoeken uitgevoerd. De visie is aangepast en opnieuw de bevolking
voorgelegd. Deze ontwerpstructuurvisie 2005: “Een droom om in te wonen” heeft
van 6 oktober tot en met 16 november 2005 ter visie gelegen. In het kader van de wet
RO zijn hierop 18 zienswijzen ingediend.
Het college heeft wederom de visie aangepast en aan de raad aangeboden, ter
vaststelling. De raad van de gemeente Rheden heeft 31 januari 2006 de definitieve
structuurvisie vastgesteld.

1.3 De tijdshorizon
Met deze visie wordt in de verre toekomst gekeken. Bij het formuleren van concrete
programmapunten is gekozen voor een tijdshorizon tot 2020. Het betreft concrete
doelen die de gemeente nastreeft, met een gefaseerde uitvoering. Werkelijke uitvoering
is afhankelijk van onder meer bestemmingsplanprocedures en nadere financiële onderbouwingen.
Daarnaast worden uitspraken gedaan over ontwikkelingen op de langere termijn.
Het is belangrijk daarover nu reeds uitspraken te doen. In de lange looptijd van het plan
kunnen telkens beslissingen vallen die moeten passen in het idee voor de toekomst.
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1.4 Leeswijzer
Dit visiedocument is als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 2 staan de thema’s en de hoofdkeuzes van deze structuurvisie. De thema’s
zijn de onderwerpen die behandeld worden in de visie. Daarna maken de keuzes duidelijk welke de uitgangspunten zijn bij ruimtelijke vraagstukken. Daarbij worden de sterke
en zwakke kanten van de gemeente, de kansen en bedreigingen, rijks- en provinciaal
beleid en reeds geformuleerde beleidsambities van de gemeente zelf betrokken alsook
de belangrijkste ruimtelijke kenmerken.
De hoofdstukken 3 en 4 beschrijven de ruimtelijke en functionele
keuzes van de gemeente voor de komende vijftien jaar. In hoofdstuk 3 is per thema de bestaande ruimtelijke situatie beschreven
(de karakteristiek) en de gemaakte keuzen (ontwikkelingsrichting). Er wordt ingegaan op de verwachte ontwikkelingen op tal
van maatschappelijke terreinen. Er wordt inzichtelijk gemaakt
hoe de benodigde woningen, bedrijven en voorzieningen een
plek gaan krijgen binnen de gemeentelijke ruimtelijke structuur,
rekening houdend met de aanwezige duurzame waarden. In dit
hoofdstuk is ook aandacht voor het aspect milieu.
In hoofdstuk 4 zijn de keuzes vertaald naar gewenste ontwikkelingen per kern.
Van iedere kern wordt eerst de ruimtelijke structuur gekarakteriseerd en geanalyseerd.
Vervolgens wordt het programma van concrete maatregelen geformuleerd (programmapunten en zoekrichtingen). Het landelijk gebied krijgt in dit hoofdstuk aparte aandacht.
Op de voorkaft is een overzichtskaart van de visie weergegeven.
Hoofdstuk 5 is een samenvatting van de structuurvisie. In een schema staan de thema’s,
keuzes en programmapunten in de kernen en het landelijk gebied.
In hoofdstuk 6 wordt een financiële verantwoording van de gewenste maatregelen gegeven. Gezien de lange looptijd van de structuurvisie bestaat er groot verschil in hardheid
van planningen en financiële onderbouwingen.
In de bijlage staat tenslotte een opsomming van alle documenten die een rechtstreeks
verband kennen met de voorliggende visie. Het betreft vastgestelde beleidsnota’s en
specifieke onderzoeksgegevens.
Ter illustratie staan op de achterkaft en schutbladen negen ideeën, om aandacht te
vestigen op belangrijke items van de visie.
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BELEIDSTHEMA’S
EN KEUZES

2

Met deze structuurvisie wil de gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van
Rheden in de komende 15 tot 20 jaar in hoofdlijnen aangeven. Zo’n blik in de toekomst
is complex, zeker wanneer er rekening moet worden gehouden met uiteenlopende
factoren als de vergrijzing van de bevolking, ontwikkelingen in mobiliteit, economische
veranderingen en nieuwe inzichten over de toekomst van natuur en landschap en water.
Belangrijkste doel van de structuurvisie is de leefbaarheid in de gemeente te behouden
en te versterken. De bewoner staat centraal. Om te bepalen welke ingrepen daarvoor
nodig zijn is een grondige analyse vereist van alle factoren die de leefbaarheid in de
gemeente beïnvloeden.
En dat zijn er vele: van de inrichting (en behoud) van de landschappelijke omgeving
die Rheden zo geliefd maakt, tot de bereikbaarheid en toegankelijkheid van (zorg)voorzieningen, het aanbod van woningen en de vitaliteit van de lokale economie. In allerlei
‘lagen’ van de gemeente spelen ontwikkelingen en zijn keuzes nodig om de kwaliteit
van het wonen en werken te waarborgen. Keuzes die in de ene laag worden gemaakt
–bijvoorbeeld in het beheer van landschap of voor de aanleg van infrastructuur– moeten
rekening houden met de eisen of uitwerkingen van een andere laag. Pas dan wordt er
gewerkt aan duurzame en toekomstgerichte oplossingen.
Bij het bepalen van de koers is gekeken naar de sterke en zwakke punten, de kansen en
bedreigingen van Rheden. Op zich is het beeld dat daaruit opdoemt overwegend positief. Rheden heeft veel sterke punten. Het unieke en gevarieerde landschap, dat veel cultuurhistorische objecten herbergt maakt Rheden tot een aantrekkelijke woongemeente
en een toeristisch centrum. Ondanks de economische recessie zijn er in de gemeente
nog steeds veel en verschillende vormen van werkgelegenheid. Er is sprake van een
bloeiend sociaal-cultureel leven en het voorzieningenniveau (winkels, scholen, sport,
cultuur et cetera) is met name in Velp en Dieren goed te noemen. Ook de bereikbaarheid
van de dorpen laat weinig te wensen over.
Voor de toekomst liggen er goede kansen in de ontwikkeling van toerisme en recreatie,
voor de dienstverlening, voor de verdere uitgroei als aantrekkelijke woongemeente en
voor de vernieuwing van een aantal verouderde woon- en werkgebieden. Voor Velp biedt
de ontwikkeling van de KAN-regio extra kansen en voor de kern Dieren zal het project
Hart van Dieren een nieuwe impuls betekenen.
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Die kansen moeten evenwel wel aangegrepen worden. De grootste bedreiging voor
de toekomst van Rheden zou zijn wanneer er louter voor een conserverende opstelling
wordt gekozen. Dan liggen een economische terugval en een versterking van de
tweedeling tussen arm en rijk op de loer. Want de toekomst van Rheden kent zeker
ook bedreigingen. Door het waardevolle omringende landschap en de dominante
infrastructuur zijn de mogelijkheden voor woningbouw en (hinder veroorzakende)
bedrijvigheid beperkt. Na de realisering van 1100 woningen moet de gemeente klaar zijn
voor de situatie met een stagnerende bevolkingsgroei en wellicht wat ouder wordende
bevolking. Om te voorkomen dat voorzieningen dan verder onder druk komen te staan,
moet de gemeente werken aan de versterking van de sociaal-economische structuur.
Daarbij kan onder andere de vergrijzing als een kans worden gezien voor bedrijvigheid
in de dienstensector en het toerisme. Bedrijven hebben te maken met steeds strengere
milieuwetgeving. In de kernen Rheden en Spankeren laat het openbaar vervoer te wensen over en in enkele wijken in Velp en Dieren zijn dringend impulsen nodig om de leefbaarheid te verbeteren. En hoewel Rheden over het algemeen een redelijk welvarende
gemeente is, zijn de sociaal-economische verschillen tussen de dorpen en de wijken
binnen de grotere dorpen (vooral Velp) groot.
De structuurvisie is een plan van prioriteiten, verschuivende accenten. Het moet
mogelijk zijn meer te profiteren van de sterke kanten van de gemeente.
De gemeente kiest voor een versterking van de woonfunctie en woonomgeving.
Bij de ruimtelijke ingrepen die daarvoor nodig zijn vormen de kwaliteiten van
natuur en landschap het vanzelfsprekend uitgangspunt.
Om recht te doen aan de grote verscheidenheid in de gemeente wordt daarbij gezocht
naar op maat gesneden oplossingen, vanuit een consistente lijn. Om dat te bereiken
worden in de visie vijf thema’s onderscheiden, als vijf lagen in een piramidemodel.
De thema’s worden in dit hoofdstuk kort beschreven. Per thema staan de belangrijkste
beleidskeuzes aangegeven.
In hoofdstuk 3 volgt per thema een uitwerking van de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen en de richting waarin de toekomstige ruimtelijke maatregelen zich moeten
begeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het ruimtelijk beleid per kern uitgewerkt en
toegesneden op locaties.
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5 De bewoner centraal

4 Onderdeel van een
economische regio

3 Versterking van identiteit
van de plek

2 Mobiliteit biedt ruimte

1

Landschap en cultuurhistorie als basis

1. Landschap en cultuurhistorie als basis
Landschap en cultuurhistorie vormen de natuurlijke en historische context waarbinnen
Rheden zich heeft ontwikkeld tot de aantrekkelijke en gevarieerde gemeente die het nu
is. De bijzondere ligging en bijzondere geschiedenis hebben de gemeente veel goeds
gebracht; het is daardoor een zeer aantrekkelijke woongemeente en –hoewel iets
minder dan in het verleden– aantrekkelijk voor toeristen en recreanten.
De erfenissen vanuit het verleden en de landschappelijke omgeving brengen ook
beperkingen met zich mee; er zijn bijvoorbeeld weinig mogelijkheden om te bouwen.
Maar nog steeds bieden landschap en cultuurhistorie voldoende perspectief voor
behoud en ontwikkeling van een vitale gemeente.
De ambitie van Rheden voor de toekomst gaat verder dan alleen
het koesteren en conserveren van bestaande kwaliteiten.
Waar mogelijk moet er ook sprake zijn van versterking en betere
benutting. Het beleid van zowel rijk, als het provinciaal en regionaal bestuur biedt daar tegenwoordig ook wat ruimere mogelijkheden voor. Het bestaande restrictieve beleid zal zeker niet
volledig worden losgelaten, maar er dienen zich voor gemeenten
meer kansen aan om de ontwikkelingen op het eigen grondgebied te kunnen sturen. Daarbij wil Rheden landschappelijke en
cultuurhistorische kenmerken in de toekomst een leidend thema laten zijn bij uiteenlopende inrichtingsvraagstukken. Landschap en cultuurhistorie kunnen worden
beschouwd als de basis waarop Rheden zich verder ontwikkelt.
Belangrijk is dat er in de ruimtelijke ontwikkeling verbindingen worden gelegd tussen
de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten met de bebouwde omgeving.
Bij discussies over de ruimtelijke inrichting van de gemeente zal hiermee steeds reke-
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ning moeten worden gehouden. Daarbij is het oog niet alleen gericht op het behoud van
het verleden, maar ook de mogelijkheden voor de toekomst.
De kwaliteiten van de landschappelijke en cultuurhistorische omgeving bieden bijvoorbeeld kansen om in te spelen op nieuwe vormen van toerisme en recreatie. Rheden heeft
voor het stedelijk gebied van Arnhem en Nijmegen een functie die zich het best laat
vergelijken met die van een fraaie tuin. Er zijn tal van mogelijkheden voor de stedeling
om op een korte afstand van zijn woonplaats te recreëren en enkele dagen te verblijven.
Door hier gericht op in te zetten kan Rheden zich, met behoud en respect voor de natuurlijke en historische omgeving, profileren op de toeristische en recreatieve markt.
De landschappelijke kwaliteiten bieden de gemeente de mogelijkheid ook op nieuwe
locaties aantrekkelijke woonmilieus te creëren. Geconstateerd moet worden dat bepaalde waardevolle locaties –zoals de Kanaalzone in Dieren– daarvoor nog onvoldoende
worden benut. Aandacht daarbij blijft nodig voor de stedenbouwkundige kwaliteit van
de dorpen, de architectonische kwaliteit van gebouwen, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en duurzaamheid.
Kiezen bij ruimtelijke plannen met het landschap en cultuurhistorie als basis betekent:
- Cultuurhistorische elementen, zoals landgoederen, behouden door ontwikkeling.
- Het zichtbaar maken van contrasten en de samenhang tussen de verschillende
landschapstypes.
- Het zichtbaar maken van het water als beeldbepalend element.
- De ontwikkeling van het landschap als economische drager voor met name recreatie
en toerisme.

2. Mobiliteit biedt ruimte
Rheden kan als goed bereikbaar worden gekenschetst, zowel per auto als met het
openbaar vervoer. Maar er zijn ook problemen die om een oplossing vragen en ontwikkelingen waarop ingespeeld moet worden.
De druk op bestaande verkeersinfrastructuur neemt toe, vooral door de voortgaande
groei van het autogebruik. De profilering van Rheden op toeristisch-recreatief gebied zal
dit alleen maar versterken. De druk is op een aantal plaatsen nu al te ervaren en bedreigt
niet alleen de bereikbaarheid maar ook de leefbaarheid. Dat geldt ook voor het spoor
wanneer na 2005 de goederentreinen van de Betuweroute over de spoorlijn ArnhemZutphen gaan rijden.
Daarnaast bieden de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit de gemeente ook nieuwe kansen. Zo is het niet doorgaan van
de aanleg van een nieuwe noordoostelijke verbinding van de
Betuweroute een belangrijk argument geweest om het project
‘Hart van Dieren’ te ontwikkelen. Het nieuwe verdiept gelegen
station Dieren wordt tussenstation in de verbinding ArnhemZutphen. Hier ontstaat een belangrijk knooppunt van openbaar
vervoer met een oost-west (spoor)verbinding en noord-zuid
(bus)verbindingen richting Apeldoorn en Doetinchem, aansluitend op de plannen van de provincie voor een ‘snelnet’. Rond het station zijn goede kansen voor woningbouw, kantoren, voorzieningen en een plein. Bovendien zal het project
een aantal barrièrewerkingen in de dorpskern opheffen.

gemeente rheden structuurvisie | beleidsthema’s en keuzes

14

De ligging van de gemeente Rheden aan het spoor zorgt aan de ene kant voor leefbaarheidsproblemen, maar biedt –zeker wanneer de plannen voor de lightrailverbinding
(RegioRail) in het KAN tot uitvoering komen– ook nieuwe mogelijkheden. Op bescheiden schaal zijn ook rond het station van het dorp Rheden nieuwe ontwikkelingen mogelijk voor bedrijven en enige woningbouw in combinatie met bedrijfsverplaatsingen.
Investeren in verbetering van de infrastructuur is voor de gemeente Rheden zeker
interessant wanneer dat de aantrekkelijkheid van Rheden voor toeristen en recreanten
vergroot. Streven is onder andere het fietsnetwerk nog beter, veiliger en comfortabeler
te maken en toeristische routes uit te breiden of compleet te maken. Ook de recreatieve
functie van de Dorpenroute –inmiddels voor een deel al omgevormd tot 60-kilometerweg– kan verder worden versterkt.
Kiezen voor mobiliteit betekent:
- Opheffen van barrières bij veranderingen aan de infrastructuur.
- Investeren in de stationslocaties, vooral in Dieren en in bescheiden mate ook in
het dorp Rheden.
- Zorgdragen voor een betere ontsluiting en samenhang van recreatiegebieden en
verbeteren van recreatieve routes.
- Veiligheid afwegen tegenover bereikbaarheid.

3. Versterking van de identiteit van de plek
Verscheidenheid is een van de belangrijkste kenmerken van de gemeente Rheden.
Het karakter van de gemeente laat zich moeilijk onder één noemer vangen. In de gesprekken met bevolking, belangengroepen en deskundigen, die ter voorbereiding van
deze structuurvisie zijn gevoerd, kwam de identiteitsvraag ook steeds terug. Wat voor
gemeente zijn wij en zouden wij moeten gaan worden? Moeten wij vooral een woongemeente worden, inspelend op het groen en het landschap? Of ontkennen wij daarmee
dat wij honderden bedrijven binnen onze grenzen hebben die een belangrijke bijdrage
leveren aan de leefbaarheid van de gemeente en de aantrekkingskracht ervan vergroten?
Het antwoord op vragen als deze was niet eensluidend. Rheden kan vanuit verschillende
invalshoeken worden bekeken en gewaardeerd. En dat leidt tot uiteenlopende accenten
en toekomstbeelden.
‘Verscheidenheid’ bepaalt het gezicht van onze gemeente en
zal dat ook in de toekomst moeten blijven doen. De verscheidenheid, het gebrek aan eenvormigheid, is geen bezwaar maar juist
een bron van inspiratie. De kernen hebben een zeer verschillende ruimtelijke, sociale en economische identiteit waarmee de
bewoners zich ook verbonden voelen. De mix van wonen, werken
en recreëren die op verschillende plekken voorkomt draagt juist
bij aan de levendigheid en leefbaarheid. Contrasten tussen landschappen en dorpsgezichten moeten juist worden gekoesterd
en versterkt. Historische kwaliteiten kunnen worden verbonden met de ruimtelijke opgaven voor de toekomst. Daarmee wordt beslist geen louter behoudende koers ingezet,
maar juist een opmaat gegeven voor een actief en anticiperend ruimtelijk beleid, dat
rekening houdt met historische en landschappelijke kwaliteiten en inspeelt op de grote
verscheidenheid aan gebieden.
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De structuurvisie is gebaseerd op een ambitie die voor de gehele gemeente geldt, maar
de ontwikkelingsrichting wordt per kern aangegeven. Het accent ligt dus op deelgebieden en niet op het totaal. De keuzen in maatregelen en ruimtelijke ingrepen kunnen
daardoor per kern sterk verschillen. Dat doet recht aan het gegeven dat de gemeente
kernen heeft met een zeer verschillende identiteit in ruimtelijk, sociaal en economisch
opzicht en inwoners die zich daarmee verbonden voelen.
Kiezen voor versterking van de identiteit betekent:
- Afzonderlijk aangeven van de waardevolle structuurbepalende elementen en de
ruimtelijke ontwikkeling per kern en gebied.
- Het versterken van de ruimtelijke contrasten in de gemeente.
- De voor de gemeente zo kenmerkende landgoederen moeten worden behouden
en versterkt.

4. Onderdeel van een economische regio
De lokale economie heeft zich in het laatste decennium van de vorige eeuw gunstig ontwikkeld en het aantal arbeidsplaatsen is in die periode flink gegroeid. De economische
recessie van de jaren daarna heeft ook in Rheden zijn negatieve uitwerking gehad,
maar het algemene beeld van een gezond economisch klimaat blijft overeind.
De groei van het arbeidsaanbod zal door de vergrijzing op den duur minder worden.
Maar de komende vijftien jaar moet nog rekening worden gehouden met een
toename van het aantal werkzoekenden, vooral vrouwen, allochtonen en jongeren.
Behoud en waar mogelijk uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen blijft dus ook
een prioriteit.
Voor een gemeente die vooral aantrekkelijk is door zijn ligging, cultuurhistorische achtergrond en aangenaam woonklimaat, is het echter ook van groot belang dat economische groei niet leidt tot een grotere druk op het milieu. Gemikt wordt dan ook op vormen
van werkgelegenheid die passen bij de aard en de schaal van een gemeente als Rheden.
Speerpunten zijn toerisme en recreatie, ‘groene werkgelegenheid’ en zakelijke dienstverlening.
De gemeente wil daarmee inspelen op de veranderingen in de economische structuur
die zich al een aantal jaren voltrekt: van een op productie georiënteerde economie naar
een meer op kennis, organisatie en diensten gerichte economie.
Voor het ruimtelijk-economisch beleid is het van belang te onderstrepen dat zowel
de kernen van de gemeente zelf als de gemeente als geheel onderdeel uitmaken van
een grotere economische regio. Behoud van werkgelegenheid staat voorop, maar
wanneer bedrijven op hun huidige locatie te weinig uitbreidingsmogelijkheden hebben
(of overlast veroorzaken) wordt gestreefd naar verplaatsing naar bedrijventerreinen in
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de gemeente zelf of elders in de regio. Voor grootschalige bedrijvigheid is bijvoorbeeld ruimte aanwezig (en komt meer) in de
A12 zone (reden waarom de gemeente deelneemt aan het
bedrijfschap Arnhem-Liemers). Voor Dieren en omgeving is de
ontwikkeling van de bedrijventerreinen langs de A1 (ApeldoornDeventer) van belang. Behoud van werkgelegenheid is van
belang, maar uitgangspunt is dat het juiste bedrijf op de juiste
plaats gevestigd moet worden om de gewenste (milieu)kwaliteit
te realiseren.
Kiezen voor een economische regio betekent:
- Inzet voor behoud van arbeidsplaatsen in de economische regio waarvan de
gemeente Rheden deel uitmaakt.
- Zoeken naar de juiste plek voor het juiste bedrijf.
- Extra inspanning voor vormen van werkgelegenheid die passen
bij de aard en schaal van de gemeente.

5. De bewoner centraal
Het belangrijkste doel van de structuurvisie is een goed samenspel van ruimtelijke,
maatschappelijke en economische maatregelen te ontwikkelen waardoor de leefbaarheid voor de burgers in stand wordt gehouden en wordt verbeterd. De bewoner staat
immers centraal in het beleid.
Leefbaarheid heeft veel te maken met sociale en economische omstandigheden,
maar wordt ook in hoge mate bepaald door ruimtelijke aspecten: goede woningen
voor verschillende doelgroepen; een aantrekkelijke, duurzame en veilige inrichting
van de woonomgeving, bescherming van waardevolle dorpsgezichten, aandacht voor
landschap en architectuur en voor de milieukwaliteit. Maar ook voldoende ruimte voor
bestaande bedrijven en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven
dragen bij aan de leefbaarheid. Leefbaarheid betekent ook dat overlast en schadelijke
gevolgen van bijvoorbeeld de steeds drukker wordende spoorlijn en doorgaande wegen,
overlast van sommige bedrijven en een te grootschalige of intensieve bebouwing moeten
worden vermeden of tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
Zeker in de Rhedense situatie, waarbij op een beperkt bebouwd oppervlak ruimte
gevonden moet worden voor veel functies, vraagt dit om heldere keuzes. Ruimte voor
woningbouw en bedrijvigheid is gewenst, maar dat mag niet ten koste gaan van groenen speelvoorzieningen.
Voor een gemeente van 45.000 inwoners heeft Rheden een goed voorzieningenniveau,
of het nu om winkels, onderwijs, cultuur, sport, welzijn of zorg gaat. Dieren heeft een
verzorgende functie voor omliggende plaatsen als Brummen, Eerbeek en Doesburg.
De bewoners van Velp zijn deels georiënteerd op het nabij gelegen Arnhem. In Velp is
een concentratie van zorginstellingen aanwezig.
Er is sprake van een bloeiend sociaal-cultureel leven. Ook de ontsluiting en de bereikbaarheid van de dorpen laten weinig te wensen over. Dit is overigens wel een beoordeling
‘gemeentebreed’; per kern verschillen de niveaus sterk en zijn gedifferentieerde maatregelen nodig. De algemene lijn is dat het huidige voorzieningenniveau in stand moet
blijven en waar wenselijk uitgebreid en versterkt, uiteraard afhankelijk van de publieke
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taken en mogelijkheden van de gemeente. Vernieuwing is ook nodig, om in te spelen
op demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing.
Kiezen voor de leefbaarheid van de bewoner betekent:
- Zorg voor een kwalitatief goede openbare ruimte in al zijn facetten.
- Zorg voor een goed en bereikbaar woningaanbod, met name voor ouderen en
starters.
- Het in stand houden, verbeteren, vernieuwen en toegankelijk houden van het voorzieningenniveau, daarbij rekening houdend met demografische ontwikkelingen
zoals de vergrijzing.
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UITWERKING PER THEMA

3

3.1 Landschap en cultuurhistorie als basis

A. Landschap
Karakteristiek
De landschappelijke kenmerken van Rheden zijn uniek te noemen. Vrijwel nergens in Nederland zijn er zulke grote natuurlijke
contrasten naast elkaar te vinden: de hoogste heuvels van het
land grenzend aan een zeer vlak landschap, waardoor eindeloos
traag een grote rivier stroomt. In het uiterwaardengebied zijn
onder meer knotbomen, boomgroepen, grienden, oevervegetatie en kleine hoogteverschillen zoals dijken en waterstaatkundige werken de beelddragers. De uiterwaarden lopen over in hoger
gelegen gronden met bebouwing en agrarische activiteiten.
In de hogere bosgebieden is de grond droger en zijn de ruimtes
besloten. Vergezichten zijn zeldzaam.
Omdat het landschap kwetsbaar is, zijn de mogelijkheden tot woningbouw en hinder
veroorzakende bedrijvigheid beperkt. Een groot deel van het landschap (IJssel en
Veluwe) maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (Groenblauw raamwerk volgens het nieuwe streekplan). Dit sluit aan op een internationaal netwerk van ecologische
verbindingen. Hier geldt van oudsher een restrictief beleid. Onder andere de Vogel- en
Habitatrichtlijn, geregeld in de flora- en faunawet, beperken de mogelijkheden voor
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In de nieuwe Natuurbeschermingswet zijn grote
delen van het landschap aangewezen als Natura 2000-gebieden. Die beperkte bouwmogelijkheden hebben ook sociale gevolgen want ze leiden tot extra vergrijzing en
terugloop van het voorzieningenniveau.
Het beleid van rijk, provincie en KAN ten aanzien van het buitengebied is wel in
beweging. De komende jaren zullen gemeenten buiten de stedelijke gebieden zich meer
mogen ontwikkelen, wat onder andere tot uiting komt in het loslaten van vaste woningbouwaantallen (‘contingentering’) door de provincie, het nieuwe ‘concessiesysteem’
voor woningbouw van het KAN en de Nota Ruimte van het rijk. Het planologisch beleid
verschuift van toelating naar ontwikkeling en stimulering. Dit gaat gepaard met het
verruimen van bevoegdheden voor gemeenten en provincies om de ontwikkelingen in
het eigen gebied te kunnen sturen.
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Dit biedt kansen en mogelijkheden die Rheden zeker zal moeten benutten. Die kansen
zullen vooral liggen op het gebied van versoepeling van regelgeving. De nieuwe koers
betekent niet dat het bestaande restrictief beleid volledig wordt losgelaten. Zowel het
rivierenlandschap als het Veluwegebied zijn volgens de Nota Ruimte gebieden waar
behoud van de bestaande kwaliteiten en waarden een belangrijk doel is. Het Veluwegebied wordt aangewezen als Nationaal Landschap. Nog niet duidelijk is of de grens
gelijk loopt met de contour van het voormalige Centraal Veluws Natuurgebied of dat de
grens bij de IJssel komt te liggen, waarmee de hele gemeente onderdeel zou worden van
het Nationaal Landschap. De ontwikkelingsmogelijkheden binnen de groene gebieden
van de gemeente blijven beperkt en zijn alleen mogelijk als zij de kwetsbaarheid ervan
niet vergroten en van toegevoegde waarde zijn. Ook het beleid voor bijvoorbeeld het
project Ruimte voor de Rivier, de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de cultuurhistorie
(nota Belvedere) blijft grotendeels intact.

Landschap: ontwikkelingsrichting
-

-

-

-

Het uitbuiten van de natuurlijke verschillen zorgt voor herkenbaarheid van de plek
en ondersteunt uiteindelijk de eigen identiteit. Bij inrichtingsvraagstukken wordt
hier rekening mee gehouden.
Respect voor de natuurlijke onderlegger is noodzakelijk bij toekomstige ontwikkelingen. Grote gebieden zijn door de provincie aangewezen als beheers-, reservaat- of
natuurontwikkelingsgebied. Het doel van deze plannen is vorm te geven aan duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap, vooral binnen
de Ecologische Hoofdstructuur. Regelgeving (bestemmingsplannen), visie en meerjarenplanning (deze structuurvisie) zijn daarbij belangrijke instrumenten.
Vooral als (agrarische) functies uit het gebied verdwijnen is het van belang een
passende nieuwe invulling aan het gebied te geven. Natuurontwikkeling lijkt dan
voor de hand te liggen. Een beperkte recreatieve functie voor het gebied is mogelijk,
indien verharding en bebouwing vermeden kunnen worden (geen verrommeling).
Om samenhang te verkrijgen in de ontwikkelingen van het landschap wil de gemeente een Landschaps Visie opstellen, als basis voor een LandschapsOntwikkelingsPlan
en het bestemmingsplan landelijk gebied.
Gestreefd wordt naar het zoveel mogelijk verbinden van de twee ecologische hoofdsystemen, de Veluwe en de IJsselvallei. Het gaat om minimaal vier verbindingszones:
tussen Velp en Rheden, bij de Middachterallee, bij Hof te Dieren en bij de Soerense
beek. De verbinding bij Hof te Dieren maakt deel uit van het project ‘Hart van Dieren’.
Daarnaast vormen andere waterlopen en de zware bomenlanen (zoals haaks op de
Middachterallee) een vlechtwerk in het buitengebied (zie tekening op blz. 22).

B. Wa ter
Karakteristiek
Hoewel Rheden niet als een ‘watergemeente’ bekend staat, is het water op een aantal
plaatsen een beeldbepalend onderdeel van het landschap. Dit geldt uiteraard voor de
IJssel en de daaraan gelegen uiterwaarden. Maar daarnaast zijn er ook de beken,
sprengen en het Apeldoorns Kanaal. Door de ligging van de gemeente op de grens van
het Veluwemassief en de IJsselvallei is het beeld ook zeer afwisselend. De IJssel met zijn
uiterwaarden is een landschappelijk element van formaat. Een geheel andere, maar
eveneens waardevolle belevingssfeer hebben beken en sprengen die van het Veluwemassief afstromen (Soerense- , Beekhuizense- en Rozendaalse beek).
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Op sommige plaatsen is een sterke relatie tussen de bebouwing en het water. Het gaat
daarbij met name om de ligging van Dieren-Zuid aan de IJssel met zijn karakteristieke
veerstoep en de wijze waarop de Rozendaalse beek door Velp-Noord heen slingert.
Op andere plaatsen ontbreekt deze relatie of is deze verloren gegaan. Zo is Dieren door
de huidige bedrijventerreinen afgesloten van het Apeldoorns kanaal en Rheden door
het bedrijventerrein Haveland en de A348 afgesloten van de IJssel. De Rozendaalse beek
is in de jaren zestig in Velp-Zuid onder de grond gebracht. In Nieuw Velp-Zuid bepalen
de aangelegde vijvers en singels de hoofdstructuur van deze wijk, maar ontbreekt op
een aantal plaatsen de samenhang tussen de verschillende waterpartijen.
De aandacht voor het element water binnen het ruimtelijke beleid is de afgelopen jaren
sterk gegroeid. De aanwezigheid van water zal beter dan voorheen tot uitdrukking
worden gebracht in planvorming, bij woningbouwontwikkeling en de inrichting van
de openbare ruimte.
De gemeente Rheden gaat sterk rekening houden met de nieuwe inzichten en beleidslijnen op het gebied van waterontwikkeling en waterbeheer, die vooral op rijksniveau
worden geformuleerd. Deze krijgen een concrete vertaling in een aantal ruimtelijke
maatregelen.
Het project ‘Ruimte voor de Rivier’, waarbij de bergingscapaciteit van de rivier en de
uiterwaarden wordt vergroot, stelt beperkende eisen aan het gebruik van de uiterwaarden in het stroomgebied van de IJssel.
De noodzaak van een integraal waterbeheer wordt steeds meer onderkend. Het gaat om
veiligheid, kwaliteit en kwantiteit van water (waterberging en waterwinning), natuur en
ecologie, belevingswaarden en recreatieve mogelijkheden.
Bij het waterbeheer zijn veel verschillende overheden betrokken: rijk, provincie, het
KAN, de waterschappen en de gemeenten. Door deze partijen zijn verschillende beleidsdocumenten opgesteld die van belang zijn voor het waterbeleid van de gemeente
Rheden. Door het toenemend belang van het thema en de vele consequenties die de
verschillende beleidsuitwerkingen voor Rheden hebben is recent een watervisie voor
de gemeente Rheden opgesteld, in samenspraak met de waterbeheerders.

Water: ontwikkelingsrichting
-

-
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De belevingswaarde van het water in de bebouwde kommen wordt versterkt.
Bij alle ruimtelijke inrichtingsvraagstukken wordt rekening gehouden met het
element water.
Aansluitend op de ‘Ontwikkelingsvisie IJsselvallei’ van Rijkswaterstaat worden plannen ontwikkeld voor nieuwe vormen van drinkwaterwinning in de Haviker-, Beimeren Fraterwaard. Daarnaast wordt aangesloten bij het beleid van het Waterschap Rijn
en IJssel om de ecologische kwaliteit van de waterlopen die onder invloed staan van
de Veluwekwel en de IJsselkwel, te verbeteren.
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Aan het terrein De Groot wordt een nieuwe invulling gegeven, passend bij het
bijzondere karakter van de IJssel.
Het Apeldoorns Kanaal wordt in het kader van het project ‘Veluwe 2010’ aangepakt.
Het gaat om bodemsanering en het benutten van de toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden van het kanaal.
De kwaliteit en de belevingswaarde van de beken en sprengen wordt op verschillende
plaatsen verbeterd. Voor de Soerense beek is een onderhouds- en beheerplan ontwikkeld. In Velp-Zuid is het wenselijk de Rozendaalse beek, die daar ondergronds is
gelegd, weer geheel of gedeeltelijk boven de grond te brengen.
De relatie van Dieren en Rheden met de IJssel zal worden versterkt. Hier liggen mogelijkheden om de rivier en de natte uiterwaarden meer te ervaren, onder andere door
fiets- en wandelpaden.
De capaciteit voor het bergen en bufferen van water wordt vergroot. Het gaat daarbij
zowel om het afvalwatersysteem (riolering en dergelijke) als de retentiecapaciteit
van een aantal waterlopen in met name Nieuw Velp-Zuid. Deels wordt de regenwaterafvoer afgekoppeld van de riolering. De waterhuishouding in het laag gelegen
Nieuw Velp-Zuid vraagt de aandacht, omdat de afwatering van zowel Velp als delen
van Arnhem via deze wijk loopt. Ook is sprake van een hoge grondwaterstand.

Veluwemassief

IJsselvallei
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C. Cultuurhist orie
Karakteristiek
Het grondgebied van Rheden is rijk aan cultuurhistorische waarden; reden dat de
gemeente ook in een zogenaamd Belvederegebied ligt. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt
bezien is de drieledige opbouw van het landschap (van noord naar zuid) het belangrijkste ruimtelijke kenmerk:
- het stuwwallengebied met zijn bossen, stuifzanden, restanten heide en oude,
kleine agrarische enclaves,
- een overgangszone van wisselende breedte, met daarin de doorgaande wegen,
schaapsdriften, kernen en landbouwgronden,
- het rivierdal met zijn broek- en (uiter)waarden, veelal in gebruik als weiland.
In het stuwwallengebied is de huidige variatie aan landschapstypen een belangrijke waarde. Het naast elkaar bestaan van enerzijds duidelijk cultuurhistorische en anderzijds
meer (half )natuurlijke elementen (heidevelden en restanten oude bossen) is een
essentieel gegeven.
Van wezenlijk belang zijn ook de oude agrarische enclaves in de bosgebieden.
De overgangszone is van de drie landschapstypen het rijkst aan cultuurhistorische waarden. Hier liggen de oudste (intensief ) in cultuur gebrachte gronden en zijn dan ook de
grootste concentraties waardevolle monumenten te vinden. Door de groei van de kernen, met name Velp en Rheden, zijn zowel cultuurhistorische waarden toegevoegd als
verloren gegaan. In Velp is de groei zodanig geweest dat de karakteristieke drieledige
opbouw weinig herkenbaar meer is. Ook bij Rheden is het gebied tussen de IJssel en de
Arnhemsestraatweg vrijwel geheel volgebouwd. Het (half )open agrarische karakter van
Worth-Rheden is daarentegen behouden.
Van de in de overgangszone gelegen kernen is in het kader van het Monumenten Selectie
Project (MSP) de oude kern van Dieren (Dieren-Zuid) voorgedragen als een van rijkswege
te beschermen dorpsgezicht. Dit geldt ook voor het villapark Overbeek in Velp. Zoals de
monumentenkaart voor Velp laat zien is dit dorp rijk aan beschermde monumenten
waarbij heel Velp-Noord, de straatweg, het spoorweglint en de buurt rondom de oude
kerk in Velp-Zuid er duidelijk uitspringen. Het dorp Rheden kent slechts een zeer beperkt
aantal monumenten. In De Steeg en Ellecom is het aantal monumenten weer beduidend
groter. Ook Laag Soeren is in het kader van het MSP als een van rijkswege te beschermen
dorpsgezicht voorgedragen. Hier gaat het om een groot deel van het dorpsgebied met
uitzondering van de dorpskern.
Het rivierdal is op het eerste gezicht het minst rijk aan cultuurhistorische waarden, zeker als men vooral zou letten op de gebouwde elementen. Het is vooral het open karakter van de resterende
broekgronden en uiterwaarden dat van belang is, in contrast met
het veel geslotener landschap van de overgangszone en het
stuwwallengebied. Toch zijn in deze zone ook veel waardevolle
gebouwde objecten te vinden, zoals het veerhuis van het
Lathumse veer, de boerderijen in de Havikerwaard en het landgoed De Geldersche Toren.
Ook de reeks van landgoederen en historische buitenplaatsen langs de Veluwezoom vormt een
zeer belangrijk cultuurhistorisch thema. Met betrekking tot de bescherming van BiljoenBeekhuizen, Rhederoord, Valkenberg, Middachten, Hof te Dieren en De Geldersche
Toren heeft het rijk het voortouw genomen. Van de overige buitens zijn de cultuurhisto-
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rische waarden veelal zo groot dat bescherming van gemeentewege op zijn plaats is.
Het Belvedereproject landgoederen (Nieuw Gelders Arcadië) biedt mogelijkheden voor
Rheden de landgoederen (nog) beter tot hun recht te laten komen.
De invloed van met name de oudere landgoederen en buitenplaatsen op de inrichting
en ruimtelijke verschijningsvorm van het landschap strekte in veel gevallen ook uit tot
in de bossen op de stuwwallen en de broekgronden en uiterwaarden in het rivierdal.
Daarom breidde de aandacht zich uit van bescherming gericht op bebouwing naar
de (direct) daaromheen gelegen park- en tuinaanleg.
Het Apeldoorns Kanaal is in meerdere opzichten voor de ontwikkeling van de gemeente
Rheden van grote betekenis geweest. Aan de cultuurhistorische waarden van het kanaal
is in de afgelopen jaren veel aandacht besteed. Inmiddels wordt onderzocht in hoeverre
een eventuele aanwijzing van het kanaal als beschermd gezicht wenselijk en haalbaar is.
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is de aanwijzing van het kanaal als beschermd gezicht
gewenst. Binnen de gemeente Rheden is de kanaalzone een dynamisch gebied, waar
zich steeds weer nieuwe ontwikkelingen voordoen. In de afgelopen jaren zijn daarbij de
cultuurhistorische waarden herhaaldelijk in het gedrang gekomen. Nu de aan het kanaal
verbonden waarden duidelijk zijn omschreven, kunnen zij voortaan bij de belangenafweging een duidelijke rol spelen.
De gemeente is niet alleen rijk aan cultuurhistorisch erfgoed boven de grond maar ook
daaronder. Dat blijkt uit de archeologische verwachtingskaart die onderdeel uitmaakt van
de archeologienota ‘Zand erover’ die in 2004 is vastgesteld. Deze kaart laat zien dat een
groot deel van het grondgebied van de gemeente Rheden een hoge archeologische
verwachting kent, reden om in de nota beleidsvoornemens uit te spreken die zijn gericht
op een actief archeologiebeleid. Sommige terreinen in de gemeente staan bij rijk en
provincie al geregistreerd als archeologisch waardevol. Deze gebieden zullen als
archeologische aandachtsgebieden worden opgenomen in de bestemmingsplannen.
Zo staat bijvoorbeeld De Spankerensche Enk genoteerd als terrein van hoge archeologische waarde. Dit houdt in dat het gebied geen beschermde status heeft op grond van
de Monumentenwet, maar die wel kan krijgen omdat de te verwachten archeologische
waarden als behoudenswaardig zijn aangemerkt. Op grond van vervolgonderzoek zou
daarom tot een beschermde status kunnen worden besloten. Een dergelijk onderzoek
moet in elk geval worden uitgevoerd alvorens goedkeuring kan worden gekregen op een
bestemmingsplan dat bouwen mogelijk maakt. Beperkingen in ontwikkelingsmogelijkheden bieden soms ook nieuwe kansen, zoals opgenomen in de Nota Belvedere van het
Rijk en de Nota Belvoir van de provincie Gelderland.

Cultuurhistorie: ontwikkelingsrichting
-

-

Bij alle eventuele (grootschalige) ruimtelijke ingrepen
wordt de vraag gesteld wat de gevolgen zijn voor de
herkenbaarheid van de hier genoemde drieledige
opbouw. Indien nodig zal hiervoor een cultuurhistorische
verkenning worden verricht om risico’s en kansen in
kaart te brengen.
Historische patronen, paden en enclaves in de bossen
worden geconserveerd middels een bestemmingsplan
en aanlegvergunningen.
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Er blijft een ‘streng’ welstandstoezicht (categorie I) in gebieden die de status
hebben van beschermd dorpsgezicht of veel monumenten bevatten.
De vrije doorzichten vanaf het stuwwallengebied en de overgangszone naar de
IJssel worden zoveel mogelijk gehandhaafd.
Voor bouwlocaties in het rivierdal wordt een zeer terughoudend beleid gevoerd.
Om de toekomst van landgoederen en buitenplaatsen zeker te stellen moet er zicht
komen op de mogelijkheden in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals toeristisch
gebruik. Hiervoor is nader onderzoek nodig.
Diverse landgoederen moeten beter herkenbaar worden gemaakt. Vooral Hof te
Dieren en Rhederhof (Rheden) behoeven verbetering. Andere landgoederen
komen onvoldoende tot hun recht, zoals de Kruishorst (ten westen van Rheden)
en Rhederoord bij De Steeg. Of er kunnen complexen gecrëeerd worden met een
landgoeduitstraling, zoals Larenstein in Velp.
Bij de bescherming van historische buitenplaatsen zal ook aandacht zijn voor de
op wat grotere afstand gelegen cultuurhistorische waarden in de omgeving.
Behoud van de aangewezen beschermde dorpsgezichten, gevoelige gebieden en
afzonderlijke monumenten staat voorop. Dit krijgt een uitwerking in bestemmingsplannen.
Bij de ontwikkeling van de kanaalzone in Dieren zal de cultuurhistorische waarde
van het Apeldoorns Kanaal worden meegenomen.
Gestart is met het opstellen van een erfgoedplan om goed in beeld te hebben welke
gebieden bescherming behoeven, waar een ontwikkeling gaande is of kan zijn.
Dit erfgoedplan (geen objectgericht monumenten beleid) zal de drie onderbouwende terreinen van de cultuurhistorie omvatten, te weten de historische geografie, de
historische stedenbouw en de archeologie.
Alvorens een besluit wordt genomen over min of meer grootschalige ontwikkelingen
zal altijd een archeologisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek kan onderdeel
uitmaken van een bredere cultuurhistorische verkenning.
In de bestemmingsplannen zal verder ook voor de kleinere bodemingrepen worden
geregeld in welke gebieden of situaties archeologisch onderzoek nodig zal zijn en
welk type onderzoek dan vereist zal zijn.

D. Milieu
Karakteristiek
Milieukwaliteit is een absolute voorwaarde voor ruimtelijke
kwaliteit. Er is nu eenmaal een goede luchtkwaliteit, beperkte
geluidhinder, een schone bodem en voldoende veiligheid
nodig om te kunnen spreken van leefbaarheid, natuurwaarden,
belevingswaarden en duurzame ontwikkeling.
Overal binnen de gemeente zal een basismilieukwaliteit gegarandeerd moeten worden. Verder zal de gemeente kansen voor
het versterken van de ecologische kwaliteit, de leefbaarheid en
een duurzame ontwikkeling maximaal moeten benutten.

Milieu: ontwikkelingsrichting
-
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De gemeente zet bij de actualisatie van bestemmingsplannen de Milieuzonering in.
Doel is om hinder veroorzakende en hindergevoelige bestemmingen te zoneren.
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Door de werking van de Strategische Milieu Beoordeling zal bij plannen die mogelijk
effect hebben op de kwetsbare gebieden (waar Vogel- en Habitatrichtlijn van toepassing zijn) bij voorbaat het aspect milieu goed meegewogen worden.
Op basis van de regelgeving op het gebied van geluid worden bestaande knelpunten
aangepakt en zullen nieuwe knelpunten worden voorkomen (zoals bij een mogelijke
verbreding van de A12).
Het Besluit Luchtkwaliteit heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook al valt de
aanpak voor een groot deel buiten de competenties van de gemeente, zij stelt zich
wel als doel te zoeken naar combinaties van maatregelen op het gebied van verkeersen vervoersbeleid, snelheidsbeperkingen en zorgen voor adequate vergunningverlening en handhaving van bedrijven. Dit beleidsterrein verdient in de toekomst
meer aandacht.
De gemeente participeert volop in diverse overlegstructuren op het gebied van water.
Het streven is erop gericht de waterkwaliteit zodanig te verbeteren en de verdroging
zover terug te dringen dat waardevolle natuurwaarden behouden blijven, nieuwe
natuur ontwikkeld wordt, de MTR-waarden (maximaal toelaatbaar risico) gehaald
worden en de beleving van water verbeterd.
De basis voor het bodembeleid van de gemeente is de ‘beleidsvernieuwing
bodemsanering (BEVER)’. Voor hergebruik van licht verontreinigde grond geldt
het Bouwstoffenbeleid.
De AmvB Externe veiligheid is voor de komende jaren een belangrijk instrument
op het gebied van veiligheid. De veiligheidseisen zijn aangescherpt, niet alleen
wat betreft de technische eisen aan installaties en dergelijke maar ook wat betreft
afstandsnormen. De AmvB is gericht op het zo klein mogelijk maken van de risico’s
op ongelukken als gevolg van gebruik, transport en opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen. Het is hiervoor noodzakelijk dat bedrijven beschikken over een actuele
vergunning en dat voorschriften worden nageleefd. Zeker zo belangrijk is het voorkomen van nieuwe risico’s door hiermee rekening te houden bij de ruimtelijke
ontwikkeling en het verkeers- en vervoersbeleid.

3.2 Mobiliteit biedt ruimte
Karakteristiek
De gemeente wordt doorsneden door drie parallelle verkeersassen waaraan met uitzondering van Laag Soeren alle dorpen
liggen: de A348/N348 die de hoofdverbinding tussen Arnhem
en Zutphen vormt, de N785/N348, die als ‘Dorpenroute’ de
dorpen onderling verbindt en de spoorlijn Arnhem-Zutphen.
Langs Velp loopt verder de A12, de belangrijkste verbinding
tussen de Randstad en het Ruhrgebied. Vanaf Dieren zijn er
twee verbindingen met Apeldoorn, de N786 (Kanaalweg) en de
Harderwijkerweg. Verder is er een uitgebreid netwerk van fietspaden, sommige met een stroomfunctie (regionale verbindingen), andere hebben
vooral een verbindingsfunctie tussen wijken en naar voorzieningen of ontsluiten woonstraten en kleine doorsteken. Daarnaast zijn er ook vele recreatieve fietspaden.
Binnen de dorpen wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen ontsluitingswegen
en verblijfsgebieden (veelal 30 km zones) en vragen vooral de ontsluitingswegen in
Velp en Dieren de aandacht. In Velp neemt de verkeersdruk zodanig toe dat het nemen
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van maatregelen noodzakelijk zal zijn.
In Dieren zal het project “Hart van Dieren” van invloed zijn op de verkeerssituatie rondom de Kanaalzone. De aansluiting op de Burgemeester De Bruinstraat dient namelijk
ingrijpend te worden veranderd. Het verkeer richting Apeldoorn wordt zoveel mogelijk
via de Kanaalweg (N786) geleid. In dat geval kan de Kanaalweg na 2010 overbelast
raken. Het meeste verkeer dient dan aan de Spankerense in plaats van de Dierense
kant van het Apeldoorns Kanaal, dan wel ten noorden van de kern Spankeren, op de
Zutphensestraatweg (N348) aan te sluiten.

Mobiliteit: ontwikkelingsrichting:
-

-

-

-

-

-

-

-

De ligging van de gemeente Rheden aan de spoorbaan garandeert, ondanks de
leefbaarheidsproblemen die dit met zich meebrengt, een goede bereikbaarheid per
openbaar vervoer. Als de ideeën om in de toekomst een regiorail te gaan ontwikkelen
concreet worden zal Rheden de kansen die dit biedt om de bereikbaarheid te vergroten gaan benutten. De gemeente zal zich inspannen voor het behoud van Dieren
als intercity-station en voor doortrekking van de regiorail naar Dieren.
De gemeente zal zich inspannen om alle dorpen langs de route middels een halteplaats aan te sluiten op de regiorail.
De gemeente zal zich inspannen voor aansluiting van de openbaar vervoerssystemen
van bus en rail door bij alle railstations halterings- cq overstapplaatsen voor het busvervoer te behouden cq te realiseren.
Ingezet wordt op een verbeterde ontsluiting van De Beemd op de A348.
De N348 wordt tussen Ellecom en Dieren in het kader van het project ‘Hart van
Dieren’ gebundeld met de spoorlijn. De Burgemeester De Bruinstraat in Dieren
(onderdeel van de N348) wordt in het kader van ‘Hart van Dieren’ ter hoogte van
het station ondergronds gelegd.
De aansluiting van de N786 (Kanaalweg) op de N348 (Burgemeester De Bruinstraat)
wordt meegenomen met het plan ‘Hart van Dieren’. Bekeken zal worden hoe een
nieuwe aansluiting hetzij aan de Spankerense kant van het kanaal mogelijk is,
hetzij via een rondweg om Spankeren. Hiervoor vindt aanvullend onderzoek plaats.
Een te aantrekkelijke Kanaalweg kan extra verkeer opleveren met de bestemming
Apeldoorn en Deventer.
Als onderdeel van de Kanaalweg wordt een rondweg om Laag Soeren aangelegd.
Gestreefd wordt om de Dorpenroute zoveel mogelijk te bestemmen als ‘verblijfsgebied’, waarbij de toeristisch-recreatieve functie wordt versterkt. Tussen Rheden en
Velp is de weg inmiddels voor een gedeelte omgevormd tot 60 km zone (het resterende deel heeft een stroomfunctie, vastgesteld in KAN-verband). De Middachterallee
tussen De Steeg en Ellecom wordt aangepast aan het toeristisch-recreatief gebruik.
Hetzelfde gebeurt met het gedeelte Ellecom-Dieren wanneer de N348 is verlegd.
Het streven is het fietsnetwerk zodanig in te richten dat het voldoet aan de eisen van
samenhang, directheid (zo min mogelijk omrijden), aantrekkelijkheid, veiligheid en
comfort. Het gemeentelijk Fietspadenplan is inmiddels vastgesteld.
Gestreefd wordt naar versterking (uitbreiding en complementering) van toeristische
routes. Dit gebeurt met behoud van de natuurwaarden.
Om de capaciteit van de A12 te vergroten komen financiële middelen beschikbaar
vanuit het benuttingenprogramma ‘Zichtbaar, Snel en Meetbaar’. Binnenkort wordt
een tracébesluit genomen. Het verkeersgeluid is een belangrijk aandachtspunt.
De gemeente zal zich inspannen voor een verbetering van de doorstroming op de
A348/Pleyroute.
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Dieren

Rheden

Velp

3.3 Versterking van de identiteit van de plek
Karakteristiek
De smalle, langgerekte vorm –ingeklemd tussen de ecologische
hoofdstructuren van het Veluwemassief en de IJsselvallei– maakt
Rheden tot een van de fraaist gelegen gemeenten van Nederland
(vergelijk de tekeningen op blz. 22 en 29). Ook de directe ligging
van Velp tegen Arnhem aan en de goede infrastructuur (snelwegen en spoorlijnen naar de Randstad, het noorden van het
land en Duitsland) hebben voordelen.
De ligging biedt kansen maar remt ook de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden, vooral wanneer dat een uitbreiding van
het bebouwd gebied zou inhouden. Ook het beleid in het kader
van ‘Ruimte voor de Rivier’ en de Vogel- en Habitatrichtlijnen
beperken de verdere uitbreidingsmogelijkheden.
De oriëntatie op de omgeving is verschillend. Op het gebied van natuurontwikkeling
en landschapsbeleid is er vooral een oriëntatie op de Veluwegemeenten en de direct aan
de gemeente grenzende kleinere gemeenten. Voor de ontwikkelingen op het gebied van
wonen en werken is het KANgebied het oriëntatiepunt.
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De gemeente Rheden omvat drie grotere dorpen (Velp, Dieren en Rheden) en vier kleine
kernen (De Steeg, Ellecom, Spankeren en Laag Soeren). Deze dorpen en kernen hebben
elk een eigen identiteit en eigen kwaliteiten: Velp behoort tot het stedelijk kerngebied
van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), langs de A12. Dieren is een dorp met een
beperkte streekverzorgende functie (tevens georiënteerd op de Stedendriehoek,
Deventer, Zutphen en Apeldoorn), Rheden heeft een enigszins industrieel karakter.
De Steeg en Ellecom zijn villadorpen, gekoppeld aan de historische landgoederen.
Het beeld van het besloten Spankeren wordt bepaald door de nabijgelegen industrie en
het open agrarisch gebied. Laag Soeren is een uitgegroeid lintdorp in de Veluwezoom.
De dorpen van de gemeente maken sinds het begin van de 20e eeuw een transformatieproces door. Oorspronkelijk ontstaan als een agrarische gemeenschap of als nederzetting naast een groter landgoed, lagen zij zeer verspreid in het landschap. Met grote
sprongen zijn de dorpen in de afgelopen periode uitgebreid en vindt er bijna een omkering in de beleving plaats. De dorpen liggen niet meer in het landschap; het landschap
spoelt langs de kommen.
De randen van de dorpen dreigen te vervagen. De open groene ruimte wordt schaars.
Het groene buitengebied is aanlokkelijk voor bewoning. Er vindt een verstening plaats,
onder andere door de verharding van landbouwwegen en aanleg van privétuinen.
De huidige centra van Dieren en Rheden komen niet geheel overeen met de oude historische dorpskommen. In mindere mate geldt dit voor Velp. Toch zorgt de concentratie
van voorzieningen voor herkenbare dorpstructuren: in het centrum de meeste activiteit,
daarbuiten wordt het rustiger. De voorzieningen maken een centrumlocatie aantrekkelijk voor een concentratie van woningbouw (verdichting).
In Velp valt de sterke scheiding tussen noord en zuid op. Door verbetering van de verkeersstructuur en waterlopen zullen de dorpshelften in Velp meer met elkaar betrokken
raken. De snelwegen die het dorp aan de west- en zuidzijde begrenzen vormen een
barrière, maar dragen ook bij aan de herkenbaarheid van het dorp. Inrichting van deze
dorpsranden als een samenhangend gebied en verbetering van de doorgangen onder
de snelwegen zijn gewenst (vergroting van contrast open-gesloten).
In Rheden zijn de compactheid en overzichtelijke structuur in principe de kracht van
het dorp. De structuur van de ontsluitingswegen (Oranjeweg en Havelandseweg) en de
centrale as van de Groenestraat behoeven echter versterking. Het zuidelijke einde van de
Groenestraat vraagt om een aantrekkelijkere inrichting en versterking van de relatie met
de hooggelegen historische kerk; op dit moment overheerst de verkeersfunctie te veel.
Aan de kruising Oranjeweg-Zwarteweg is markante bebouwing gewenst als referentiepunt. De relatie tussen het dorp en het omringende water kan worden versterkt, vooral
bij de Steegse Haven en de Laak.
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In Dieren is momenteel sprake van weinig samenhang tussen de verschillende wijken.
Drukke wegen en de spoorlijn vormen barrières. Met het plan ‘Hart van Dieren’ wordt
de belangrijke relatie tussen het winkelgebied rond het Callunaplein en het historische
dorp (Dieren-Zuid) verbeterd. Een vermindering van het doorgaand verkeer op de
Harderwijkerweg versterkt de relatie tussen het centrum van Dieren en Dieren-West.
De oostzijde van het centrum (Ericaplein en omgeving) vraagt om een goede stedenbouwkundige afronding. De dorpsranden zijn zeer bepalend voor Dieren. Er kan meer
geprofiteerd worden van de ligging van Dieren-West tegen de bosrand. De relatie tussen
Dieren-Zuid en de nabijgelegen IJssel kan verder worden versterkt. De kanaalzone
behoeft kwaliteitsverbetering. Een revitalisering en herstructurering en een gedeeltelijke
transformatie van de bedrijventerreinen langs het Apeldoorns Kanaal kunnen dit deel
van Dieren aantrekkelijker maken.
De gemeente ligt in het het Belvederegebied “Veluwezoom” (zie blz. 32). Naast versterking van de oude landgoederen zoals Middachten en Hof te Dieren zijn er ook mogelijkheden om nieuwe landgoederen te creëren of complexen die een dergelijke ruimtelijke
uitstraling hebben. Het betreft bijvoorbeeld een nieuw wooncomplex (buitenplaats) ter
plaatse van een voormalige boerderij met landerijen, volgens de provinciale regeling
Nieuwe Landgoederen. Het kan ook gaan om het terrein van Hogeschool Larenstein
wanneer het dichte groen om het complex een opener karakter krijgt.

Identiteit: ontwikkelingsrichting
-

-

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten zoveel mogelijk binnen de huidige
bebouwingsgrenzen plaatsvinden.
Bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties zal rekening gehouden worden met
het belang van het behoud van de groene ruimtes in de dorpen.
Op verschillende plaatsen zal de relatie tussen de kernen en de natuurlijke omgeving
(groen en water) worden versterkt.
De entrees van de dorpen aan de hoofdwegen zullen meer herkenbaar worden
gemaakt om de grens tussen dorp en landschap scherp te houden. De exacte locatie
van de entree is bepalend voor het soort maatregel die getroffen wordt. Dat kan een
verkeersmaatregel zijn maar er kan ook gekozen worden voor het situeren van kunst,
een gebouw of groenvoorziening in de omgeving. Het kan ook betekenen dat juist
wordt afgezien van bebouwing of extra groen.
De dorpsranden worden versterkt. Van belang is te blijven werken aan het versterken
van de contrasten: open-gesloten en groen-steen.
Nieuwe landgoederen en buitenplaatsen of instituten in het groen kunnen een
impuls betekenen voor een locatie en tevens het imago van Rheden als historische
landgoederengemeente versterken.

3.4 Onderdeel van een economische regio

A. Economische struc tuur
Karakteristiek
De lokale economie heeft zich de afgelopen jaren gunstig
ontwikkeld. Er zijn op dit moment circa 2.200 bedrijven met
16.500 arbeidsplaatsen. De meeste bedrijven zijn kleinschalig,
vooral in de dienstverlenende sector. In het dorp Rheden en in
Dieren komen enige grootschalige industriële bedrijven voor.

31

gemeente rheden structuurvisie | uitwerking per thema

Een verdere kwalitatieve en zo mogelijk ook kwantitatieve versterking van de werkgelegenheid is gewenst. De gemeente Rheden richt zich vooral op modernisering van
de aanwezige werkgelegenheid en de vestiging van nieuwe lokale werkgelegenheid.
De gemeente neemt deel aan het bedrijfschap Arnhem-Liemers (A12-zone). Voor grootschalige bedrijvigheid is ruimte in de A12-zone, waarvan het bedrijventerrein De Beemd
in Velp deel uitmaakt. Voor Dieren en omgeving is de ontwikkeling van bedrijventerreinen
langs de A1 (Apeldoorn-Deventer) van belang.
Voor de provincie Gelderland in zijn totaliteit is de verwachting dat de groei van het
aantal werkenden en werkzoekenden door de vergrijzing afvlakt maar tot 2020 toch nog
flink toeneemt. De groei komt vooral voor rekening van vrouwen, allochtonen en hoger
opgeleiden.

Economische structuur: ontwikkelingsrichting
-

-

In de gemeente gevestigde bedrijven krijgen in beginsel voldoende ruimte om hun
bedrijfsvoering optimaal te kunnen uitvoeren. Waar bedrijven over onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden beschikken of door hun ligging in de woonbebouwing overlast veroorzaken, wordt gestreefd naar verplaatsing naar bedrijventerreinen in Velp,
Rheden of Dieren of in de regio. Uitgangspunt is: het juiste bedrijf op de juiste plek.
Naast de ontwikkeling van werkgelegenheid op specifieke bedrijven- en kantorenlocaties, moet ook worden gedacht aan geen overlast veroorzakende vormen van
werkgelegenheid in de directe woonomgeving. Deze functiemenging betekent niet
dat elk bedrijf zich zo maar in een woongebied kan vestigen. De afstandsnormen
vanuit milieuzonering en parkeernormen zijn daarbij sturende factoren.
Functiemenging bevordert de (tijds-)efficiënte dagindeling en de arbeidsparticipatie
van huishoudens, het leidt tot ruimtewinst, meer ruimtelijke kwaliteit en veiligheid,
vergroting van de leefbaarheid en het bespaart op maatschappelijke kosten als overbodige vervoersbewegingen. Functiemenging heeft consequenties voor de toekomstige (her)inrichting van bedrijventerreinen, maar ook voor de inrichting van de woonomgeving. De nieuwe bestemmingsplannen maken meer functiemenging mogelijk.
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De structuurvisie richt zich vooral op de ruimtelijke aspecten voor de versterking
van de economie (locaties voor bedrijvigheid, herstructurering bestaande bedrijventerreinen, ontwikkeling van kantorenlocaties, goede infrastructuur en openbaar
vervoer). In het kader van een integrale aanpak wordt tevens ingezet op een arbeidsmarktbeleid dat de werkloosheid terugdringt en een onderwijskansenbeleid dat
voorkomt dat jongeren een slecht perspectief op de arbeidsmarkt hebben.
Ook het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefmilieu met een voldoende
aanbod aan betaalbare huisvesting is belangrijk voor een versterking van de
economische structuur.
Afstemming van het economisch beleid vindt plaats binnen KAN-verband (met name
de A12 zone) en voor Dieren tevens met de Stedendriehoek Apeldoorn-DeventerZutphen.

B. Bedrijventerreinen
Karakteristiek
In Velp, Dieren en Rheden is (netto) 104 hectare bedrijventerrein aanwezig, dat
op enkele hectares na is uitgegeven. In Dieren kan nog 9 hectare binnen bestaande
plannen worden ontwikkeld. Voor de toekomst is meer ruimte voor gemengde
bedrijvigheid gewenst.
De mogelijkheden voor nieuwe bedrijventerreinen zijn beperkt. De oplossing ligt
dan ook vooral in functiemenging (wanneer het gaat om geen hinder veroorzakende
bedrijvigheid), het intensiveren van het ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen
en, waar dat nodig is, in de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen: ontwikkelingsrichting
-

-

-

-
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Na afronding van De Beemd ontbreken mogelijkheden voor nieuwe bedrijventerreinen in Velp. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen is evenmin aan de
orde. Herstructureren van bestaande bedrijventerreinen is een manier om ook voor
de toekomst voorzien te zijn van voldoende adequate bedrijfsvestigingsplaatsen.
In het dorp Rheden zullen vrijkomende delen van het huidige bedrijventerrein
Haveland worden geherstructureerd ten behoeve van kleinere, lokale bedrijvigheid
in combinatie met wonen.
Vooral aan de Dierense kant van de Kanaalzone is sprake van een verouderd bedrijventerrein dat vraagt om revitalisering en herstructurering. Een gedeelte van het
terrein zal worden getransformeerd naar woningbouw. Een verdere transformatie
van bedrijventerrein naar woningbouw in de toekomst wordt niet uitgesloten.
De bedrijventerreinen in de uiterwaarden bestaan van oorsprong uit steenfabrieken.
Deze bedrijvigheid past minder goed in het omringende landschap. Voor het bedrijventerrein in de Havikerwaard wordt uitgegaan van de huidige situatie; voor het

gemeente rheden structuurvisie | uitwerking per thema

gemeente rheden structuurvisie | uitwerking per thema

34

-

bedrijventerrein De Groot in de uiterwaarden tussen Velp en Rheden wordt een
andere invulling nagestreefd, passend bij het bijzondere karakter van de plek.
De uitstraling en het imago van bedrijventerreinen worden een steeds belangrijkere
factor. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de herstructurering van
bestaande bedrijvenlocaties zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
• Toepassing van het beleid op het gebied van milieuzonering.
• Een efficiënt en intensief ruimtegebruik, een en ander afgestemd op de wensen en
mogelijkheden van de nieuwe en al aanwezige bedrijven.
• Aansluitend bij het karakter en de ligging (aard en schaal) van de gemeente Rheden.
• Een goede bereikbaarheid van bedrijven, waarbij aan- en afvoerroutes niet mogen
leiden tot overlast in woongebieden.

C. Recrea tie en t oerisme
Karakteristiek
Het unieke landschap van de gemeente Rheden met onder andere het Nationaal Park
Veluwezoom en de landgoederenzone langs de Veluwezoom biedt perspectieven voor
een verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling. De randen van de Veluwezoom zijn in
het rapport “Milieu in Transformatie” van KAN benoemd als transformatiegebied, met
nadruk op behoud en versterking van de natuurwaarden en de milieukwaliteit. Gekozen
wordt voor een selectieve ontwikkeling van het toerisme om de draagkracht van natuurgebieden niet te overschrijden; in de meeste gevallen betekent dit kleinschalig.
Het gemeentelijk beleid is geformuleerd in het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan.
In deze Beleidsnotitie is een thematische visie opgenomen voor de gemeente Rheden.
Deze thematische visie is gebaseerd op de twee belangrijkste kwaliteiten van de
gemeente Rheden: natuur/landschap en cultuur. Met ‘cultuur’ wordt zowel kunst,
cultuur als cultuurhistorie (bv. landgoederen en de vele monumenten) bedoeld.
Natuur en cultuur vormen de basis van het toeristisch-recreatieve product.
De kracht van dit product ligt in de combinatiemogelijkheden. Vanuit deze gedachte
wordt een drietal thema’s onderscheiden die leiden tot een herkenbaar en onderscheidend totaalproduct van hoge kwaliteit:
- “Een sfeervol verleden”, dat vooral gericht is op de toeristische ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed.
- “Kunstzinnig Rheden”, waarbinnen het accent ligt op
Rheden als inspiratiebron voor kunstenaars en literatoren.
- “(Ont)spanning in Rheden”, waarbinnen het accent ligt
op de versterking van de verblijfswaarde voor toeristen en
recreanten.
Deze thema’s krijgen verschillende uitwerkingen die ook ruimtelijke gevolgen hebben:
- Het stimuleren van de vestiging van kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccommodaties. Het gaat daarbij om accommodaties in de dorpen en het buitengebied in
het gemiddelde prijssegment met een hoge kwaliteit en uitstraling. De beleidsnota
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (voorafgaand aan het nieuwe bestemmingsplan
voor het landelijk gebied) biedt meer mogelijkheden hiervoor.
- Verlevendigen cultuurhistorische karakter van de gemeente Rheden.
- Verbeteren van de recreatief-toeristische infrastructuur.
- Verbeteren van het routeaanbod.
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Recreatie en toerisme: ontwikkelingsrichting
-

-

-

-

-

Transformatie van het bedrijventerrein De Groot in een gebied mogelijk voor
recreatie, in combinatie met andere functies. Een nadere invulling wordt ontwikkeld
in samenspraak met de eigenaar, met respect voor de natuurlijke omgeving.
Binnen het kader van Veluwe 2010 worden transferia aan de randen van de Veluwe
gerealiseerd. Eén van de transferia is nabij dorp Rheden gepland. Dit transferium
vormt de hoofdtoegang tot Nationaal Park Veluwezoom.
Het meer dan thans benutten van landgoederen voor toerisme en recreatie (oa. daghoreca en overnachtingen), waarbij wel rekening moet worden gehouden met de
ligging. Een dergelijke invulling kan worden geblokkeerd door regelgeving of beleid
van andere overheden (bijvoorbeeld de ligging binnen de vroegere CVN-contour).
Er zal op toeristisch recreatief gebied een regionale afstemming plaatsvinden:
het toeristisch aanbod van Arnhem, Doesburg en Apeldoorn heeft een aantrekkingskracht waarvan ook Rheden kan profiteren.
In het kader van regionale plannen voor het Apeldoorns Kanaal wordt de kleine
watersport bij Dieren bevorderd. In samenhang met de voorgestelde transformatie
van de Kanaalzone zal vooral het gedeelte ten zuiden van de spoorlijn recreatief
worden ontwikkeld. Door de beperkingen die voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de beleidslijn ‘Ruimte voor de Rivier’, maar ook door het imago van de
gemeente (meer groen dan blauw) is bevordering van de watersport niet het grootste
toeristische speerpunt.

D. Landbouw
Karakteristiek
Hoewel de agrarische sector in de gemeente Rheden, als economische factor, van
beperkte betekenis is, verdient deze sector wel aandacht vanwege het ruimtebeslag en
de relatie met natuurontwikkeling en toerisme. Het perspectief voor de agrarische sector
is landelijk gezien niet gunstig. Uit onderzoek van de provincie Gelderland blijkt dat het
aantal agrarische bedrijven op de Veluwe daalt van 2.800 in 2000 naar ruim 1.300 in 2015.
Verwacht wordt dat op de Veluwe 20% van de landbouwgronden vrijkomt. In de gemeente
Rheden is sprake geweest van een teruggang van 50 naar 30 bedrijven in korte tijd. Deskundigen zien voor ongeveer 25 bedrijven een serieuze bestaansmogelijkheid. Daarmee
is het beeld voor de sector in Rheden minder somber dan op andere plaatsen in het land.
Voor de korte termijn zijn, naast de liberalisering van het Europese Landbouwbeleid,
vooral verscherpte eisen uit het Europese milieubeleid (nitraat en fosfaatrichtlijnen) van
belang. De concurrentie op wereldmarktniveau zal toenemen. De klant vraagt om veilige,
gezonde en milieu- en diervriendelijke producten. Op de langere termijn zal de landbouw mogelijk geconfronteerd worden met nog verdere liberalisering en aanscherping
van mestnormen. Daarnaast spelen veranderingen in de waterhuishouding en stijging
van de energieprijzen. Door versnippering van het landelijk gebied staan de omvang van
de huiskavels in de gemeente Rheden onder druk.

Landbouw: ontwikkelingsrichting
-
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Hoewel de toekomst van de agrarische sector in Rheden (iets) minder somber lijkt
dan elders, is extra aandacht nodig voor de modernisering van het platteland, ook
vanwege het ruimtebeslag en de relatie met natuurontwikkeling en toerisme.
Een nieuw economisch beleidsplan en een landschapsontwikkelingsplan schenken
aandacht aan deze problematiek.
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In dat kader zal ook aan nieuwe functies voor vrijkomende agrarische bedrijven
kunnen worden gedacht, zoals ‘zorgboerderijen’, het benutten van de toeristische
potenties (bed & breakfast) en verkoop van producten vanuit de boerderij.
Hiertoe is nieuw gemeentelijk beleid in voorbereiding.

E. Zakelijke dienstverlening
Karakteristiek
Velp en in mindere mate Dieren kennen een zekere concentratie van kantoorvestigingen.
Velp profiteert daarbij van het feit dat deze plaats deel uitmaakt van de Arnhemse agglomeratie. De gemeente Rheden telt 60.000 m2 kantoorruimte in kantoorgebouwen van
meer dan 500 m2, waarvan 45.000 m2 in Velp. In dit dorp worden de meeste kantoren
gevonden in Nieuw Velp-Zuid en langs de Arnhemsestraatweg. In Dieren gaat het overwegend om kleinschalige kantoren in en rond het centrum.
De behoefte aan kantoorruimte fluctueert sterk met de economische conjunctuur.
Het economisch perspectief lijkt op korte termijn niet in de richting van een sterke ontwikkeling te wijzen, maar dit beeld kan over enkele jaren weer anders zijn. Hierop moet
de gemeente Rheden anticiperen. Gezien de nabije ligging van Arnhem met z’n grote
mogelijkheden is dit niet echt een probleem.

Zakelijke dienstverlening: ontwikkelingsrichting
Op dit moment zijn de volgende plannen in Velp in ontwikkeling waarbinnen
kantoorruimte gerealiseerd kan worden:
- Winkelcentrum Velperbroek.
- Arnhemsestraatweg, nabij A12.
Andere mogelijke locaties zijn:
- Larenstein, rond Helicon en IPC Groene Ruimte, waarbij vooral gedacht kan worden
aan ‘groene’ werkgelegenheid (onderzoek, advies, uitvoering op het terrein van
bos-, land- en tuinbouw, waterbeheer) in samenhang met de gevestigde onderwijsinstellingen.
- Op lange termijn (na 2015) is een gedeeltelijke transformatie van het bedrijventerrein
De Beemd wellicht aan de orde, waar langs de snelweg (A348) kantoren zouden
kunnen komen. Het gaat daarbij in eerste instantie om het oude gedeelte van
De Beemd.
- Kleinschalige kantoorontwikkeling in de woonbebouwing zal op sommige plaatsen
mogelijk worden gemaakt. De Arnhemse- en Zutphensestraatweg in Velp leent zich
daartoe het meest (zoals in oude villa’s). Het vormt de verlenging van de kantorenas
rond de Velperweg in Arnhem vanaf het stadscentrum. In Dieren gaat het om de
omgeving van het project ‘Hart van Dieren’, met name richting centrum
(Callunaplein en omgeving).
- Met het toenemend aantal zelfstandigen in de dienstverlening en thuiswerkers
zal het “kantoor-aan-huis” verder toenemen. Het gaat hierbij om oppervlaktes
van 20 tot 50 m2. Bij de herziening van de bestemmingsplannen wordt dit
meegenomen.
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3.5 De bewoner centraal

A. Wonen
Karakteristiek
De dorpen van de gemeente Rheden kenmerken zich door
woonmilieus die zeer in trek zijn.
In Velp, Dieren en het dorp Rheden is sprake van een centrum
dorps woonmilieu met relatief hoge dichtheden en een menging
van wonen, voorzieningen (winkels, cultuur, onderwijs, welzijn,
zorg) en werkgelegenheid. De bereikbaarheid met het openbaar
vervoer (trein, bus) is goed. Woningbouw leent zich hier voor
alle doelgroepen: jongeren, een- en tweepersoonshuishoudens,
gezinnen met kinderen en ouderen. De mogelijke woningbouw in de Kanaalzone in
Dieren en Spankeren voegt een voor de gemeente Rheden nieuwe dimensie toe: wonen
aan het water, waarbij het Apeldoorns Kanaal een recreatieve functie krijgt met mogelijkheden voor kleine watersport (vissen, kanoën, etc.).
De Steeg, Ellecom, Laag Soeren en Spankeren Oost kennen een landelijk woonmilieu,
waar lagere dichtheden, ruimte en rust voorop staan. Dit woonmilieu is vooral aantrekkelijk voor gezinnen, starters uit de dorpen zelf en mobiele ouderen voor wie het grotendeels ontbreken van voorzieningen geen bezwaar is.
In Nieuw Velp-Zuid is sprake van een groen stedelijk woonmilieu, dat qua karakter meer
aansluit bij Arnhemse woonwijken. In deze wijk is sprake van een menging van laagbouw
en hoogbouw, een woonomgeving met veel water en groenvoorzieningen, een goed
voorzieningenniveau en frequente busverbindingen. Ook hier kan voor alle doelgroepen
worden gebouwd.
De bestaande woningvoorraad wordt gekenmerkt door eenzijdigheid. Er is sprake van
veel eengezinswoningen en flats/appartementen. Een groot deel van de huurwoningen
is goedkoop of betaalbaar.
Recente onderzoeken (zie de woonvisie) laten een aanzienlijke woningbehoefte zien:
de voorraad zou tot 2010 jaarlijks met 200 woningen moeten toenemen om te voorzien in
de lokale vraag. Een veelvoud hiervan is nodig als ook in de vraag van buiten de gemeente zou moeten worden voorzien. Door de beperkte woningproductie van de afgelopen
jaren (vanaf 2000 gemiddeld 80 woningen per jaar) is de druk op de woningmarkt dan
ook erg groot. Het KAN heeft aangegeven dat ook na 2010 sprake zal zijn van een aanzienlijke woningbehoefte. Deze is vooral ingegeven vanuit een voorziene kwalitatieve
behoefte en niet vanuit demografische ontwikkelingen. Dit rechtvaardigt te zoeken naar
mogelijkheden om meer ruimte voor woningbouw te realiseren dan op basis van alleen
demografische ontwikkelingen nodig zou zijn.
Er is een grote behoefte aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. Het grootste tekort
voor deze doelgroep zit in de huursector. Daarnaast is er meer in het algemeen sprake
van een grote vraag naar iets duurdere huurwoningen.
In de periode 2003 tot 2010 bedraagt de capaciteit 1.100 woningen, hoofdzakelijk op
inbreidingslocaties in de dorpen (zie woonvisie). In Velp gaat het naast veel kleine bouwlocaties om enkele grotere locaties zoals het VNB-terrein in het centrum en het winkel-
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centrum Velperbroek in Nieuw Velp-Zuid. Ook in Dieren zijn meerdere kleine en grotere
bouwlocaties aanwezig, vooral rond het nieuwe ondergrondse station (‘Hart van Dieren’)
en op voormalige schoollocaties. In Rheden is de belangrijkste bouwlocatie het voormalige Rhederhof (voorheen in gebruik als asielzoekerscentrum). In Laag Soeren gaat het
om Soeria en de uitbreidingslocatie Nimmer Dor, terwijl in de overige kleine kernen
slechts beperkte aantallen woningen worden gebouwd. Het aantal beschikbare kleine
locaties is groot (ongeveer 50).
N.B. Het gaat hierbij om locaties die vallen binnen de consessiegebieden en in 2010
kunnen zijn bebouwd. Het is denkbaar dat op sommige locaties de realisering pas later
plaatsvindt.

Wonen: ontwikkelingsrichting
De gemeente heeft in 2004 de woonvisie afgerond met daarin opgenomen het woonbeleid voor de periode tot 2010. De belangrijkste doelstellingen zijn:
- De bouwopgave richt zich tot 2010 op het goed huisvesten van de verschillende doelgroepen. Dat wordt bereikt door betaalbare woningbouw voor starters en huisvesting
voor ouderen nabij voorzieningen te realiseren, met name in het middensegment.
- Door het woningbouwprogramma te richten op bevordering van de doorstroming,
ontstaat meer evenwicht tussen vraag en aanbod. Ook door aanpassing van de
bestaande voorraad kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.
- Het woningaanbod (zowel bestaande voorraad als nieuwbouw) dient aan de eisen
van de tijd te voldoen. De inrichting van de woonomgeving dient bij te dragen aan de
leefbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid; waar mogelijk moet het voorzieningenniveau afgestemd zijn op de behoefte van de verschillende doelgroepen.
- Het is moeilijk nu al aan te geven welke differentiatie na 2010 gewenst is. Met het
KAN zijn afspraken gemaakt over de gewenste differentiaties (50% duur en 50%
goedkoop). Gezien de demografische trends (meer ouderen, meer alleenstaanden)
zal naar verwachting de vraag naar appartementen toenemen. De differentiatie naar
woningtype wordt ook ingegeven door de aard van de bouwlocatie.
- Oud Velp-Zuid en Dieren-Centrum (Stenfert I) worden aangewezen als herstructureringsgebieden. In deze wijken is sprake van een relatief grote hoeveelheid vooroorlogse en oudere naoorlogse sociale huurwoningen, die op langere termijn niet
meer voldoen aan de toekomstige woningvraag. Een van de opties is het op langere
termijn slopen van woningen in de beide wijken en vervangen door nieuwbouw.
Ook wanneer van sloop wordt afgezien, zijn in deze wijken ingrepen nodig om ze
weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen.
- Het ministerie van OC&W wil een start maken met een wederopbouwproject ter
bescherming van naoorlogse architectuur uit de wederopbouwperiode. Dit kan
leiden tot rijksbetrokkenheid in de vorm van beschermde dorpsgezichten of
monumenten.
- De bestaande bouwmogelijkheden worden grotendeels gevonden op kleinere
locaties. Het ontwikkelen daarvan is vanwege procedures vaak een moeizaam en
langdurig proces. Er wordt gezocht naar grotere locaties waarmee de druk op de
inbreidingsopgave kan worden verminderd. Het VNB-terrein te Velp en ‘Hart van
Dieren’ zijn projecten waarmee reeds een start is gemaakt. Vanuit deze structuurvisie
wordt een gedeeltelijke transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw in
de Kanaalzone te Dieren als nieuwe ontwikkeling ingezet.
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B. Voorzieningen
Detailhandel
Karakteristiek
De dorpscentra van Velp en Dieren beschikken met respectievelijk 11.400 m2 en
13.000 m2 verkoopvloeroppervlak over een volledig winkelassortiment, inclusief kleine
warenhuizen. In beide dorpen komen daarnaast nog kleinere buurtcentra en verspreide
winkels voor. Het centrum van het dorp Rheden telt 5.500 m2 verkoopvloeroppervlak,
terwijl in het westelijk deel van het dorp nog een supermarkt is gelegen. De kleine kernen
tellen nagenoeg geen winkels meer.
Versterking van de positie en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de centra van
Velp, Dieren en Rheden (onder andere detailhandel, samenhang met andere functies)
is een belangrijke opgave voor het komende decennium.

Detailhandel: ontwikkelingsrichting
-

-

-

-

Uitbreiding van het winkelgebied in het centrum van Velp wordt niet voorzien.
De invloed van het nabij gelegen Presikhaaf in Arnhem is groot. In het westelijk deel
van het centrum (VNB-terrein) worden woningen gerealiseerd. Aan de oostzijde van
het centrum is versterking van de relatie tussen ‘De Overtuin’ en de achterliggende
winkels van het complex ‘Den Heuvel’ en de Emmastraat gewenst. Het drukke doorgaande verkeer in de Hoofdstraat blijft een aandachtspunt.
In Nieuw Velp-Zuid wordt het buurtwinkelcentrum Velperbroek gesloopt. Er zal
binnen enkele jaren een nieuw omvangrijk centrum verrijzen met diverse functies,
waaronder winkels, woningen en kantoren.
Met het project ‘Hart van Dieren’ wordt de huidige barrière tussen Dieren-Centrum
en Dieren-Zuid rond 2010 opgeheven, doordat de spoorlijn en het station evenals de
Burgemeester De Bruinstraat gedeeltelijk ondergronds worden gebracht en daarbij
vrijkomende ruimte wordt bebouwd. De relatie tussen het winkelcentrum Calluna en
Dieren-Zuid kan vervolgens worden versterkt door het centrum in zuidelijke richting
uit te breiden en via ‘Hart van Dieren’ te laten aansluiten op de Spoorstraat in
Dieren-Zuid. Langs deze nieuwe as wordt de vestiging van zakelijke dienstverlening,
ambachtelijke bedrijven en winkels mogelijk. De detailhandel kan zich meer richten
op het groeiend aantal senioren: verzilvering van de vergrijzing.
Handhaving en versterking van de detailhandel in de kleine kernen is, gezien het beperkte verzorgingsgebied, moeilijk. Waar mogelijk worden echter nieuwe initiatieven
ondersteund en juridisch mogelijk gemaakt. Daarbij kan ook aan voorzieningen met
beperkte openingstijden en/of mobiele winkels worden gedacht. Dergelijke voorzieningen zijn vooral voor ouderen en anderen met mobiliteitsbeperkingen van belang.

Onderwijs
Karakteristiek
Velp heeft één hbo-instelling, te weten Hogeschool Larenstein, die een landelijke functie
op het gebied van ‘groene opleidingen’ heeft. Deze ligt dichtbij de locatie Presikhaaf van
de hogeschool Arnhem/Nijmegen. Dit betekent dat er op een klein gebied sprake is van
een concentratie van Hoger Onderwijs. Daarnaast komen in Velp enkele mbo-opleidingen voor, namelijk het Titus College (economisch-administratief, transport en logistiek)
en Helicon en het Groenhorst College (beide ‘groene opleidingen’). Het Titus College telt
tevens een vmbo-opleiding. Dieren beschikt met ‘Het Rhedens’ over vwo, havo en vmbo.
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Van de bijna 2000 Rhedense leerlingen in het voortgezet onderwijs bezoeken ruim
800 leerlingen scholen buiten de gemeente. Vooral Velp is voor het voortgezet onderwijs
tevens op Arnhem georiënteerd.
Alle dorpen, ook de kleine kernen, beschikken over scholen voor
basisonderwijs. Gemeentelijke prognoses zijn tot nu toe uitgegaan van een daling van het leerlingenaantal tot 2010 met 15%.
Dat leidt echter niet tot de sluiting van scholen, aangezien de
kleinere scholen samenwerkingsverbanden en fusies zijn aangegaan. Opvallend is dat een aantal scholen momenteel met
ruimtegebrek heeft te maken.
Het aantal leerlingen met een sociaal-economische of taalachterstand ligt onder respectievelijk op het provinciaal
gemiddelde. De verschillen per dorp en wijk zijn echter groot.

Onderwijs: ontwikkelingsrichting
-

-

-

Hogeschool Larenstein blijft in Velp gevestigd, waarbij een deel van de Wageningse
vestiging in de toekomst naar Velp wordt verplaatst. Door de terugloop van het aantal
studenten kan ook dan worden volstaan met de nieuwbouw die een aantal jaren
geleden is gerealiseerd.
Op het terrein Hogeschool Larenstein bevindt zich een concentratie van “groene”
opleidingen (naast Larenstein ook Helicon). Dit karakter kan in de toekomst versterkt
worden als ook het Groenhorstcollege naar die locatie verhuist. Het biedt een goede
basis voor de uitvoering van het beleid ten aanzien van “groene werkgelegenheid”.
In Velp-Zuid wordt het Elsweiden-terrein ontwikkeld. Een onderdeel daarvan is de
ontwikkeling van een brede school.

Cultuur en welzijn
Karakteristiek
Dieren en Velp beschikken elk over een theatervoorziening (schouwburg Theothorne en
Kunsthuis 13) en bibliotheekfilialen. Ook Rheden heeft een bibliotheekfiliaal.
Handhaving en zo mogelijk versterking van de positie van deze voorzieningen is van
groot belang. De gemeente spant zich in om de (particuliere) voorzieningen te ondersteunen, doch is ook sterk afhankelijk van de mogelijkheden van de markt en het ondernemersschap van de exploitant.
Wijkcentra en dorpshuizen verzorgen een breed aanbod aan activiteiten voor jongeren,
volwassenen en ouderen. Ook de kleine kernen beschikken elk over een dorpshuis.
Deze vervullen een zeer belangrijke maatschappelijke rol.

Cultuur en welzijn: ontwikkelingsrichting
-

-

De samenhang tussen cultuur en toerisme zal worden versterkt: een van de speerpunten van het toeristisch beleid is
het profileren van Rheden als cultuurgemeente (‘kunstzinnig
Rheden’). Kunst in de openbare ruimte draagt daaraan bij.
Er zijn plannen in ontwikkeling voor een verbeelding van de
lijn van de Dorpenroute tussen Velp en Spankeren.
Het beleid is erop gericht de dorpshuizen in stand te houden
en zo mogelijk de positie ervan te versterken. Daarbij zal worden aangesloten bij het provinciale initiatief van ‘Kulturhusen’
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Medische voorzieningen en zorg
Karakteristiek
Het ziekenhuis in Velp maakt deel uit van het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis. Het wordt
omgevormd tot een profielziekenhuis met als kernactiviteiten dagbehandeling en poliklinische behandeling. Dieren beschikt over een polikliniek. Velp, Dieren en Rheden tellen in voldoende mate eerstelijns gezondheidsvoorzieningen als huisartsen, tandartsen,
fysiotherapeuten en apotheken. De vraag is of op langere termijn de thans aanwezige
individuele praktijken zich kunnen handhaven gezien de vergrijzing van bijvoorbeeld het
huisartsen- en tandartsenbestand.
De huidige leeftijdsopbouw en de toenemende vergrijzing maken het noodzakelijk veel
aandacht te besteden aan voor ouderen geschikte huisvesting en zorg. Voor de structuurvisie is daarbij vooral de ontwikkeling van woonzorgzones met voorzieningen voor
ouderen en anderen van belang. Hierbij wordt gedacht aan een zekere mate van concentratie van zorgvoorzieningen in combinatie met voor ouderen geschikte huisvesting.
Zo mogelijk zijn daarbij andere voorzieningen aanwezig als winkels en medische voorzieningen en een natuurlijke omgeving. De aanwezigheid van goed openbaar vervoer
(eventueel aanvullend vervoer voor ouderen en mensen met een handicap) is een
voorwaarde.

Medische voorzieningen en zorg: ontwikkelingsrichting
-

De gemeente zal in planologische zin meewerken aan het realiseren van gezondheidscentra in de 3 grootste kernen. Dit speelt in op de behoefte van huisartsen en
andere eerstelijns disciplines om te gaan samenwerken in groepspraktijken.
Het gaat om vrij kleinschalige voorzieningen, echter geen solopraktijken.
In enkele gevallen kunnen deze in de woonomgeving worden gerealiseerd.
Daarbij is een nauwe relatie met de hieronder te bespreken ‘woonzorgzones’.
- Gezien de ontwikkelingen rond een aantal zorginstellingen zijn de volgende
woonzorgzones aan de orde:
• Velp-Noord: rond de Biesdel (eventueel in combinatie met woonzorgvoorzieningen
ter plaatse van de huidige vestiging van ‘Het Rhedens’ in de gemeente Rozendaal)
en Nieuw Schoonoord.
• Velp-Zuid: rond het zorgcentrum H.A. Lorentzhuis. De nieuwbouw van het zorgcentrum zal naar verwachting bestaan uit over de wijk verspreide huisvesting en
voorzieningen.
• Rheden: rond het zorgcentrum Meander.
• Dieren in of nabij het centrum (Beverode) en in Dieren-Zuid (rond De Oude Plataan).
In alle gevallen gaat het om een gedeconcentreerde opzet waarbij monoculturen van
ouderenhuisvesting in een klein gebied dienen te worden voorkomen.

Sp ort- en speelvoorzieningen
Karakteristiek
Velp, Dieren en Rheden beschikken over zwembaden, sporthallen en gymnastieklokalen. Ook in Laag Soeren is een gymnastieklokaal aanwezig. Gezien de daling van
de belangstelling voor de georganiseerde sport en de toenemende vergrijzing zal het
beleid vooral gericht zijn op het zo goed mogelijk instandhouden van het huidige
voorzieningenniveau. Daarbij moet worden ingespeeld op de veranderende vraag.
De gemeente telt twee soorten speelvoorzieningen. De ‘100 meter voorzieningen’
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betreffen kleine beschutte speelterreinen voor jonge kinderen. Bij de ‘400 meter voorzieningen’ gaat het om meer ruimtevragende voorzieningen voor grotere kinderen.
De jaarlijkse Leefbaarheidsmonitor LEMON laat zien dat vooral in Dieren en Spankeren
het aspect ‘speelvoorzieningen’ onvoldoende scoort.

Sport en speelvoorzieningen: ontwikkelingsrichting
-

-

-

-

Het terrein van de in de jaren ’80 van de vorige eeuw gesloten zwembad Beekhuizen
in Velp krijgt een nieuwe invulling, een natuurbestemming met een recreatieve
functie, passend bij de lokatie en uitgaande van het huidige bebouwingsoppervlak
(zie ook pag.52).
De aanwezigheid van een cluster sportvoorzieningen in Dieren (Nieuwland: o.a. voetbal, tennis, zwembad) vraagt op termijn om een heroriëntatie op de ontwikkeling en
inrichting van het gebied. De ruime setting kan wellicht beter benut worden.
Het inspelen op de wensen en behoeften van bewoners ten aanzien van nieuwe of
bestaande speelvoorzieningen verloopt niet zonder slag of stoot. Het voornemen
om meer wijk- en dorpsgericht te gaan werken beoogt onder andere om de communicatie hierover met de bevolking te verbeteren.
De nieuwe bestemmingsplannen bieden meer ruimte aan ‘jongeren ontmoetingsplekken’ (JOP’s), speelgelegenheden en inrichtingsmogelijkheden, zonder dat
hiervoor aanvullende vergunningen nodig zijn.
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UITWERKING PER KERN

4

4.1 Velp
Historie
De eerste bewoning van Velp vond plaats in de omgeving van de parochiekerk
Oude Jan. Een eenvoudige agrarische nederzetting ontstond vanaf de 12e eeuw op de
grens van de hoger gelegen heidegebieden en de lager gelegen weilanden (broek).
De nederzetting werd omgeven door diverse, strategisch gelegen, landgoederen
zoals Biljoen, Overhagen, Overbeek, Larenstein, Rozenhagen en Daalhuizen.
Na verharding van de Hoofdstraat in 1820 en de aanleg van het spoor in 1865 ontstond
het huidige centrum van Velp en werd het gebied tussen de Hoofdstraat, Kerkallee en
Kerkstraat bebouwd. Vanaf het begin van de 20e eeuw werd het noordelijk deel van
Velp steeds meer een vestigingsplaats voor welgestelde burgers. Landgoederen als
Overbeek en Schoonenberg werden verkaveld ten behoeve van villa’s.
Het huidige Oud Velp-Zuid was al in de 19e eeuw bebouwd met woningen van vaak
slechte kwaliteit. Kort na de Eerste Wereldoorlog werd hier sociale woningbouw
gerealiseerd: kleine arbeiderswoningen met vaak grote achtererven ten behoeve
van de eigen voedselvoorziening.
Na de Tweede Wereldoorlog, toen beheersing van de waterstand van de IJssel mogelijk
werd, is Velp in zuidelijke richting uitgebreid. De dal uitspoelings waaier als exclusief
woongebied was achterhaald. Als een verlengstuk van de gelijktijdig ontwikkelde
Arnhemse wijk Presikhaaf ontstond Nieuw Velp-Zuid in de zestiger jaren. Geheel in de
geest van de tijd werden stempel-verkavelingen ontworpen met veelal open bouwblokken, (middel-)hoogbouw en een eenvormige architectuur.
Het huidige inwoneraantal van Velp bedraagt 17.900. Dit is 40% van het totale aantal
inwoners van de gemeente Rheden. De bebouwde kom telt z’n 8.000 woningen,
42% van het totaal.

Karakteristiek
In de hoofdstructuur van Velp is heel helder het oorspronkelijke landschap te herkennen.
Ten noorden van de Hoofdstraat zijn de wegen hellend, men ervaart stromend water
en het stratenpatroon is parkachtig (als herinnering aan de vroegere landgoederen).
In de loop der jaren is de kern Rozendaal samengevloeid met Velp. De Ringallee en
Beukenweg doorsnijden bebouwingslobben; het groen dringt diep het woongebied
binnen. Iedere lob kent zijn eigen karakteristiek, van (beperkte) sociale woningbouw
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in de omgeving van de Bergweg tot aan luxe villabebouwing. Toch is Velp-Noord als
ruimtelijk geheel herkenbaar.
De zone tussen de Hoofdstraat en het spoor is de begrenzing van het Veluwemassief.
Ten zuiden van deze lijn wordt de sfeer bepaald door de IJsseluiterwaarden en snel
bouwrijp gemaakte gebieden voor woningbouw.
De Hoofdstraat is duidelijk de drager van het dorp. De doorgaande route is dé herkenningslijn. Het centrumgebied is ook gelegen aan deze route, tussen de kruispunten van
de Ommershofslaan en de President Kennedylaan. De zone tussen de Hoofdstraat en het
spoor kent een heel eigen, gemengde sfeer. Met name in het westelijk deel is het opvallend hoe kantoren, kleine bedrijven, verzorgingstehuizen en woningbouw samengaan.
Het NS-station is excentrisch gelegen, oostelijk van het centrum.
Naast het centrumgebied kent Velp ook een concentratie van voorzieningen aan de
kruising van de Waterstraat, Reigerstraat en President Kennedylaan (Nieuw Velp-Zuid).
Dit punt zal versterkt worden met de bouw van een nieuw winkelcentrum en Lorentzhuis.
Daarmee ontstaat een duidelijker middelpunt van een groot wigvormig gebied met grote
gebouwen in een open structuur. Het water is hier karakter bepalend.
Oostelijk en westelijk van de wig zijn vier gebieden te onderscheiden. De kerk Oude Jan
en naaste omgeving is lange tijd een vooruitgeschoven post geweest op hoger gelegen
gronden. Het water van de Rozendaalse en Beekhuizense beek stroomde, vanuit het
Massief, langs deze landtong naar de IJssel. Momenteel is in dit gebied het water niet
meer zichtbaar. Ten oosten van dit gebied ligt het prachtige landgoed Biljoen met vijvers.
Het noordwestelijk deel karakteriseert zich door veelal oude lintbebouwing en kleine
sociale woningen. De twee zuidelijke delen kennen open verkavelingen en eenvormige
architectuur. Langs de Reigerstraat is een aantal grotere instituten gesitueerd (scholen,
kantoren en sportvoorzieningen).
Het aantal complexen in Velp voor ouderen is opvallend groot zoals: zoals het Lorenzthuis,
Oosterwolde, Nieuw Schoonoord, het Jagthuis en De Biesdel. Op de grens van de kom
met het buitengebied bevindt zich een aantal grotere onderwijs- en medische instellingen (’t Rhedens, Larenstein en Ziekenhuis Velp).
De snelwegen met het Velperbroekcircuit vormen de definitieve grens van de woonbebouwing. Ten westen van de A12 ligt de bebouwde kom van Arnhem en ten zuiden
van de A348 ligt het bedrijventerrein De Beemd. De Broekdijk is de uiterste zuidgrens.
Buiten De Beemd kent Velp geen specifiek bedrijventerrein. Als industrieel relict uit het
verleden ligt het terrein De Groot nog tussen de A348 en de IJssel.
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Structurele aandachtspunten
-

-

-

-

-

-

-

-
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De scheiding tussen het noorden en zuiden van Velp is geografisch goed verklaarbaar
(met name de spoorlijn is een barrière), maar doet afbreuk aan de homogeniteit van
de kern. Door middel van de verkeersstructuur en het water kunnen de twee dorpshelften meer op elkaar betrokken raken.
De as Arnhemsestraatweg/Hoofdstraat/Zutphensestraatweg en de President
Kennedylaan zijn de belangrijkste wegen binnen de bebouwde kom. Buiten deze
wegen heeft het dorp een rechthoekig kader van ontsluitingswegen (Ringallee,
Daalhuizerweg, Nordlaan, Larensteinselaan, Waterstraat en Gasthuislaan).
De profilering van deze wegen is verschillend. Met name de aansluitpunten van
de verschillende wegen verstoren de herkenbaarheid van
het systeem.
Momenteel is de Beekhuizense beek vrijwel overal herkenbaar (onder andere met vijvers van Biljoen en Overhagen).
De Rozendaalse beek is in Velp-Noord wel herkenbaar (stromend water en ‘natuurlijke’ vijvers), in Velp-Zuid ligt de beek
echter geheel ondergronds (onder de President Kennedylaan
en achter de Overhagenseweg), om pas na de Gasthuislaan
bovengronds in de vijvers van Biljoen te stromen.
De gehele zone langs en ten zuiden van de Arnhemsestraatweg en Hoofdstraat heeft
potenties voor kantoren en kleine bedrijven. Het gebied sluit aan op de Velperweg in
Arnhem, waar vele grote en kleinere kantoren zijn gevestigd. Verkeersaantrekkende
bedrijven moeten worden geweerd.
Biljoen en Overhagen liggen enigszins afzijdig ten oosten van de kom. Het kasteel
met lanen, vijvers, bosschages en agrarische bebouwing is van alle zijden als geheel
te ervaren.
De Hogeschool Larenstein kenmerkt zich door een groen karakter. Het heeft mogelijkheden om zich te profileren als een soort landgoed. Het dichte groen om het
complex zal dan een opener karakter moeten krijgen.
De harde grenzen van de kom aan de west- en zuidzijde zijn enerzijds hinderlijk door
de geringe doorsteekbaarheid (en de geluidshinder). Anderzijds geven zij Velp ook
herkenbaarheid naast de grote stad Arnhem en de rivier de IJssel. Van belang is dan
wel de randen aantrekkelijk in te richten, als één samenhangend gebied en de doorgangen te verbeteren (met name voor het langzame verkeer). Door de verdiepte
ligging van de A12 zijn er misschien mogelijkheden voor het overkappen van de weg
of om, relatief eenvoudig, het verkeerslawaai af te schermen.
Voor de Bergweg en omgeving wordt de ontwikkeling van woningbouw mogelijk
geacht. De precieze invulling vraagt om nader onderzoek waarbij veel aandacht
moet zijn voor het karakter van het gebied.
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Velp en omgeving

Visie:

Woongebied

Programmapunt

1

Bedrijventerrein

Herstructureringsgebied

Gemengd gebied met woningen, kantoren, etc.

Versterking zone met voorzieningen

Recreatiegebied

Nieuw beeldbepalend gebouw

Hoofdontsluiting

Entree tot woongebied aan hoofdontsluiting

Spoorlijn met halte

Verbeterde / nieuwe langzaamverkeersverbinding

Beeldbepalend gebouw
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2

Ontwikkelingsperspectief
Velp is het meest stedelijke dorp van de gemeente Rheden en wordt steeds meer een
onderdeel van de Arnhemse agglomeratie. De gunstige situering maakt het een aantrekkelijke plaats om te wonen en te werken. Door de ligging tegen Arnhem, de uiterwaarden
van de IJssel en de Veluwe aan, ontbreekt echter elke mogelijkheid voor uitbreiding.
Alleen door intensivering van het ruimtegebruik en herstructurering kunnen nog nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Het accent ligt op behoud en versterking van
de kwaliteit binnen de bestaande bebouwingscontouren en het zoeken van oplossingen
voor bestaande en te verwachten probleemsituaties. Belangrijke speerpunten zijn het
oplossen van de verkeersproblemen en de herstructurering van oude wijken. De natuurlijke scheiding tussen het noorden en zuiden van Velp, met name door de barrièrewerking van het spoor, dreigt zonder ingrepen in de infrastructuur versterkt te worden.
Op economisch gebied worden goede mogelijkheden gezien in het versterken van de
werkgelegenheid in de zorgsector en de zakelijke en niet-zakelijke dienstverlening.

Programma
1

De verkeerssituatie
De verkeerssituatie is één van de belangrijkste problemen in Velp waarvoor een
oplossing moet worden gevonden. Dit is een complex vraagstuk. Er is sprake van toename van het autoverkeer dat onvoldoende doorstromingsmogelijkheden heeft op het
bestaande wegennet. Omdat de automobiliteit de komende jaren nog zal toenemen,
zal dit probleem groter worden. De ruimtelijke mogelijkheden voor forse ingrepen zijn
beperkt.
Bovendien zullen voor de toekomstige structuur van de ontsluitingswegen in Velp
keuzes moeten worden gemaakt in relatie tot de Noordtak van de Betuweroute.
De intensivering van de spoorlijn vraagt om een vermindering van het aantal overwegen.
Het spoor verdeelt het dorp letterlijk in twee helften en meer verkeer op het spoor in
combinatie met de doorstromingsproblemen voor het wegverkeer zal de noord-zuidscheiding versterken. Naast leefbaarheid en veiligheid is bij de beoordeling van de
verkeerssituatie op en rond het spoor dus ook de (sociale) samenhang van het dorp
in het geding.
Er zijn meerdere modellen voor de verkeersafwikkeling denkbaar en afgewogen.
Het overleg dat aan deze structuurvisie voorafging leert dat elk model voor- en nadelen
kent. Vanwege de complexiteit van het vraagstuk wordt in deze structuurvisie geen
definitieve keuze voor een oplossingsrichting gemaakt. Er zal een verkeerscirculatieplan
worden opgesteld dat de basis moet vormen voor de oplossing
voor de langere termijn. Dit plan moet in 2007 gereed zijn.
Tot die tijd blijft de bestaande situatie gehandhaafd.

2

Betere ontsluiting van De Beemd
Het streven is een directe ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein de Beemd op de snelweg A348 te realiseren. Er kan meer
geprofiteerd worden van de ligging van De Beemd, nabij de A12.
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3

Centrum Velp
In het centrum staat een goede menging van wonen, winkelen, uitgaan en werken centraal. In het verleden is veel geïnvesteerd om de uitstraling van het gebied te vergroten.
De komende jaren worden op verschillende plaatsen nog woonhuizen en appartementen
gerealiseerd. Een verdere kwaliteitsverbetering is gewenst nabij De Overtuin door de
passages tussen De Overtuin, Den Heuvel en de Emmastraat opnieuw vorm te geven.
Daarmee ontstaat een aantrekkelijk loopcircuit. De gemeente zal dit in nauw overleg
met ondernemers proberen te realiseren. Ook vraagt het parkeerterrein van Den Heuvel
om een herinrichting, waarbij de parkeerfunctie wordt gehandhaafd. Bij de passages en
in de onderbouw van Den Heuvel kunnen nieuwe winkels komen. Daarmee krijgt het
oostelijk deel van het centrum een belangrijke kwaliteitsimpuls. De gemeente zal zich
maximaal inspannen om de Hoofdstraat tot een winkelstraat met allure te ontwikkelen.
Aan de westzijde van het centrum (met name langs de Arnhemsestraatweg) kunnen
bestaande panden een kantoorfunctie krijgen, mits voldoende parkeergelegenheid op
eigen terrein aanwezig is. Verharding van de voorterreinen moet vermeden worden.
In het kader van aanpassingen in de hoofdwegenstructuur is het gewenst de Hoofdstraat
nog meer dan thans de functie van verblijfsgebied te geven. Daarmee wordt het winkelklimaat aantrekkelijker. Dit streven wordt meegenomen bij de opstelling van het verkeerscirculatieplan.

4

Spoorzone
De spoorzone grenst direct aan het centrum. Veel plekken in de spoorzone kennen
weinig uitstraling (ook voor het gebied ten westen van de Nordlaan). Voor de invulling
van het VNB-terrein worden momenteel plannen ontwikkeld. Het gaat om een combinatie van woningbouw, parkeervoorzieningen en kleinschalige werk- of woonvoorzieningen. Een nieuwe brandweerkazerne is onlangs gerealiseerd. Gezien het huidige winkelaanbod in Velp wordt hier niet gedacht aan een verdere uitbreiding. Het VNB-terrein
kan worden gezien als een eerste stap om de spoorzone te revitaliseren.

5

Oud Velp-Zuid
Voor het deel ten westen van de President Kennedylaan is de vraag aan de orde of de
huidige voorraad sociale huurwoningen op termijn een voldoende functie voor de
woningmarkt heeft. Sloop/nieuwbouw is een optie, maar ook kan worden gedacht aan
ingrijpende renovatie, samenvoeging van woningen, enz. Op een aantal plaatsen is
tevens aanpassing van de stedenbouwkundige structuur gewenst, waardoor meer
groen- en speelvoorzieningen en een betere verkeersstructuur kunnen worden
gerealiseerd. Er dienen zich voor de lange termijn twee opties aan:
- Een grootschalige herstructurering, waarbij sprake is van sloop/nieuwbouw van
delen van de bebouwing in combinatie met een nieuwe stedenbouwkundige opzet
van de wijk.
- Een meer kleinschalige en gefaseerde herstructurering met sloop/nieuwbouw,
waarbij de huidige stedenbouwkundige opzet blijft gehandhaafd.
Op dit moment wordt gewerkt aan een plan voor een brede school, zorg- en welzijnsvoorzieningen in het gebied waar momenteel het voormalig kantoorgebouw van
Vivare, de welzijnsvoorziening de Zuidhoek en basisschool de Elsweiden zijn gevestigd.
Dit project wordt gezien als een eerste belangrijke impuls voor de herontwikkeling van
de totale wijk.
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Los van een eventuele herstructurering speelt de uitplaatsing van milieuoverlast
veroorzakende bedrijven. Ter plaatse kunnen dan nieuwe bedrijven worden gevestigd
en/of woningbouw worden gerealiseerd.
6

Nieuw Velp-Zuid
In de komende jaren is in deze wijk sprake van nieuwe ontwikkelingen, zoals een nieuw winkelcentrum Velperbroek met woningen en kantoren en het nieuwe zorgcentrum H.A. Lorentzhuis.
Het nieuwe zorgcentrum zal waarschijnlijk een gedecentraliseerde opzet kennen, waarbij voorzieningen en woningen over de
wijk worden gespreid. Ter plaatse van het huidige Lorentzhuis
kunnen woningen worden gerealiseerd.
In het kader van het wijkplan Nieuw Velp-Zuid is afgesproken
dat het Titus College op de huidige locatie slechts nog binnen de mogelijkheden van
het huidige bestemmingsplan uitbreiding kan realiseren (dat wil zeggen richting
De Dumpel). Indien op lange termijn sprake is van een grotere ruimtebehoefte, kan
worden gedacht aan het terrein van Larenstein.
In het wijkplan Nieuw Velp-Zuid hebben de bewoners de voorkeur uitgesproken voor een
beperkte ontwikkeling van het gebied rond het ziekenhuis: de bouw van enkele tientallen woningen achter het ziekenhuis, herinrichting van het parkeerterrein, versterking
van de groenstructuur en speelvoorzieningen.

7

Zorgknooppunten
Voor Velp wordt gedacht aan twee ‘zorgknooppunten’: in Velp-Zuid rond het nieuwe
zorgcentrum H.A. Lorentzhuis en de toekomstige brede school op het Elsweidenterrein,
in Velp-Noord rond Nieuw Schoonoord en De Biesdel. Zo nodig kunnen hieraan centra
voor basisgezondheidszorg worden toegevoegd, wanneer in de toekomst de individuele
praktijken dreigen te verdwijnen. Daarin kunnen ook zorg en dienstverlening voor andere bevolkingsgroepen worden opgenomen. Daarmee ontstaat een ‘zorgknooppunt’ voor
een brede laag van de bevolking. De nabijheid van andere voorzieningen als winkels, een
postagentschap, enz. is een pré. Het ligt niet in de bedoeling rond de zorgknooppunten
te komen tot een sterke concentratie van huisvesting voor ouderen en mensen met
handicap. Wel zullen mensen met grote mobiliteitsproblemen in de nabijheid van de
zorgvoorzieningen worden gehuisvest.

8

Rozendaalse beek
Voor zover mogelijk wordt de in Velp-Zuid ondergronds lopende Rozendaalse beek
weer boven de grond gehaald. De beek loopt onder de President Kennedylaan, door
de Beekstraat en parallel aan de Overhagenseweg om vervolgens na de Gasthuislaan
in de vijvers van kasteel Biljoen uit te komen. Het bovengronds laten lopen van de
Rozendaalse beek langs de President Kennedylaan zal in samenhang met een herprofilering van de President Kennedylaan worden gerealiseerd. Een mogelijk tracé tussen
de Oude Jan en de vijvers van Biljoen vereist nadere studie. Voor de financiering kan
mogelijk een beroep worden gedaan op middelen van de provincie Gelderland of het
Waterschap Rijn & IJssel.
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9

Larenstein/Helicon
Hogeschool Larenstein en Helicon zijn belangrijke instellingen voor Velp, niet alleen als
onderwijsvoorziening maar in potentie ook als motor voor de ontwikkeling van ‘groene
werkgelegenheid’. In eerste instantie kan op het terrein van Larenstein/ Helicon zelf
ruimte gezocht worden voor onderzoeksinstellingen, adviesbureaus en dergelijke of
(studenten)huisvesting. Daarbij moet aan een landgoedachtige opzet worden gedacht.
Het terrein kan ook door andere onderwijsinstellingen worden benut. De aanwezigheid
van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen op Presikhaaf zorgt voor een concentratie van
hbo-instellingen die beter benut kan worden.

10

Zwembad Beekhuizen
Het terrein van het voormalige zwembad Beekhuizen krijgt voornamelijk een natuurbestemming met een recreatieve functie die passend is voor de locatie. Het bebouwingsoppervlak mag niet toenemen.

4.2 Rheden
Historie
Zoals meerdere kernen in het Nederlandse rivierengebied is het dorp Rheden ontstaan
op een verhoogd gebied aan de IJssel. Vanuit de kerk op het hoogste punt groeide het
dorp langs de belangrijkste uitvalswegen. De eerste agrarische bebouwing ontstond
langs de wegen Dorpsstraat, Veerstraat, en Groenestraat.
In tegenstelling tot Velp en Dieren gaven de schaapsdriften, richting de heidegebieden
in het noorden, geen aanleiding tot begeleidende bebouwing. Ook langs de Postweg,
de huidige Arnhemsestraatweg, kwam pas in een laat stadium bebouwing.
Tegelijkertijd met de ontwikkeling van industrie in Rheden-Oost is vooral na de
Tweede Wereldoorlog op grote schaal woningbouw gerealiseerd. Pas na de aanleg van
de A348 in de jaren ’70 van de vorige eeuw konden ook de lager gelegen gebieden
(onder 12,5 meter +NAP) bebouwd worden.
De kern Rheden telt ongeveer 7.500 inwoners. Dit is 16% van het totale inwoneraantal
van de hele gemeente. Het aantal woningen bedraagt 3.100 woningen, eveneens
16% van het totaal van de gemeente.

Karakteristiek
De kern Rheden kent een vrijwel symmetrische opbouw met de Groenestraat als aslijn.
Deze straat is gelegen tussen de oude kern, de omgeving van de kerk en het station. De
meeste winkels zijn in de Groenestraat geconcentreerd. Ten westen van de Groenestraat
ligt een rustig woongebied met veel kleinere, grondgebonden woningen. Centraal in de
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wijk ligt het nieuwe verzorgingscomplex De Meander. Door het gebied lopen enkele wegen
met oudere bebouwing, maar deze zijn nog moeilijk te herkennen. In het noorden wordt
het gebied afgegrendeld door de spoorlijn en de Arnhemsestraatweg. De wijk grenst in het
westen en zuiden aan een open gebied, Worth-Rheden, en een recreatiezone. Opvallend
is het nieuwe gele woningbouwcomplex aan de IJsselsingel in het zuiden van het dorp. De
hogere appartementen zijn goed zichtbaar vanaf de A348. Ten oosten van de Groenestraat
zijn veel grote industriecomplexen die zich moeilijk verhouden met de verspreide (oudere)
woningbouw. Het verschil in bebouwing, ten westen en oosten van de Groenestraat, is zeer
karakteristiek voor het dorp. De Steegse haven is het enige directe contact van het dorp
met het water van de IJssel. Maar ook hier domineert de grootschalige industrie, ondanks
de aanwezigheid van een jachthaven. De IJssel is verder moeilijk te ervaren als onderdeel
van de karakteristiek van het dorp Rheden. De A348 sluit de kom af van de stromende
rivier. Ten noorden van de Arnhemsestraatweg is langs enkele opgaande wegen naar de
Veluwe nog villabebouwing gelegen. Door de ruime verkavelingen en veel groen worden
deze opgenomen in de boszones. De open ruimtes met enkele landgoedcomplexen
bepalen het beeld van het noordelijke deel van het dorp Rheden.

Structurele aandachtspunten
-

-

-
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Eigenlijk moet de compactheid en overzichtelijke structuur de kracht zijn van het dorp
Rheden. De Groenestraat is de functionele (centrum-)as. De Oranjeweg en Laakweg/
Apollostraat/Havelandseweg vormen de ontsluitingsroute. Al deze wegen behoeven
echter versterking om het totaalbeeld te verbeteren. De raakpunten van de routes, de
entrees, zijn het meest van belang. Het dorp zou aan herkenbaarheid winnen wanneer
bijvoorbeeld de Oranjeweg en de Havelandseweg met een markant kruispunt zouden
aantakken op de Arnhemsestraatweg. Ook meer groen in de kom (groenplaatsen) en
langs deze hoofdroutes (lanen) kan de hoofdstructuur versterken.
De stationsomgeving kent weinig bijzondere bebouwing. Ook bij de kerk aan de
kruising van de Oranjeweg met de Groenestraat valt zeker nog aan ruimtelijke
kwaliteit te winnen. De kerk ligt geïsoleerd op een groene heuvel, zonder ruimtelijke
relatie met de omgeving. De verkeersfunctie is dominant, terwijl het voetgangersgebied van de Groenestraat en het water van de IJssel niet ervaren worden.
De Kruishorst is als landgoed moeilijk herkenbaar, terwijl dergelijke complexen zo
karakteristiek zijn voor het gebied tussen Veluwezoom en IJssel.
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Ontwikkelingsperspectief
Rheden is een woondorp met deels een industrieel karakter. De mogelijkheden om het
dorp uit te breiden met woningbouw zijn serieus onderzocht omdat dit voor de leefbaarheid van het dorp bijzonder gewenst zou zijn. Door de ligging tussen de uiterwaarden
van de IJssel, het cultuurhistorische Worth-Rheden aan de westzijde, de Veluwe en het
industrieterrein aan de oostzijde is dit echter niet mogelijk.
In het oostelijk deel van de kern (het gearceerde gebied van A ) is woningbouw ten
gevolge van milieuwetgeving niet mogelijk. Indien de gemeente in de toekomst wenst
dat bedrijfsterreinen mengen met woningbouwlocaties dan zal dit in overleg met de
bedrijven gebeuren. Hier zijn kansen volgens een zeer geleidelijke weg. De aanwezigheid van de bestaande bedrijven wordt van belang geacht voor de werkgelegenheid in
de gemeente. Binnen en buiten het gemeentelijk grondgebied zijn moeilijk alternatieve
locaties te vinden. Actieve uitplaatsing van bedrijven is dus niet direct aan de orde, tenzij
er door het nieuwe bestemmingsplan (met de milieuzonering) anders geconcludeerd
moet worden. De aanwezige industrie verhoudt zich slecht met de functie wonen door de
vergunningen van de bedrijven. Aan deze gegeven situatie wordt dus niet getornt. In de
omgeving van het station komen echter gronden vrij waar een start gemaakt kan worden
met een geleidelijke verkleuring van het gebied. Gestreefd wordt naar lichte vormen van
werkgelegenheid, gecombineerd met wonen.
Verder kan Rheden meer profiteren van de ontwikkelingen op toeristisch gebied. Het bij
Rheden geplande transferium leidt niet alleen tot een verbeterde ontsluiting van het
Nationaal Park Veluwezoom maar kan ook een stimulans zijn voor een bezoek aan de
kern en de daarin gelegen horeca- en winkelvoorzieningen.

Programma
11

Centrum (Groenestraat)
De Groenestraat vormt tot aan de Arnhemseweg/Veerweg de
ruggengraat van Rheden met winkels en horeca. Een uitbreiding
van de centrumfuncties aan de Groenestraat wordt niet waarschijnlijk geacht tegen het licht van de schaal van het dorp en de
marktontwikkelingen. De gemeente zal zich in faciliterende zin
maximaal inspannen om voorzieningen in de Groenestraat te
behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. Daarom zal
de Groenestraat worden heringericht.
Aan de zuidzijde vormt de –geïsoleerd gelegen– kerk de afsluiting van de Groenestraat
en tegelijkertijd de entree tot het dorp vanaf de Oranjeweg/afslag A348. Bij de herinrichting van dit gebied wordt een visuele relatie met het water van de Laak gemaakt en het
verkeer krijgt een minder prominent aanwezige functie. Daardoor wordt ook de relatie
tussen het centrum en het via een fiets-/wandelpad en een veerpontje over de IJssel te
bereiken recreatiegebied Rhederlaag versterkt. Het centrum van Rheden kan hierdoor
meer profiteren van het toerisme aan de overkant van de IJssel.

12

Steegse Haven en Laak
De relatie van Rheden met de IJssel is, zeker na de aanleg van de A348, verdwenen.
Toch kan het water meer prominent aanwezig zijn aan de zuidzijde van het dorp. De
mogelijkheden voor de watersport bij de Steegse Haven en de recreatiemogelijkheden
langs de oevers dienen te worden vergroot. Mochten ooit bedrijven langs de Schaarweg
vertrekken, dan zou ook hier enige woningbouw (wonen aan het water) in combinatie
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met andere functies gewenst zijn. De Laak kan worden verbreed. Er is dan een lange
visuele lijn van water mogelijk aan de zuidzijde van de kom. Het gehele gebied kan
een aantrekkelijker uitstraling krijgen.
Ook is het dan mogelijk het fietspad dat tussen Velp en Rheden langs de IJssel loopt,
door te trekken vanaf de Oranjeweg langs de Steegse Haven tot aan de Dorpenroute
(ten oosten van het industrieterrein).
13

Haveland
Natuurlijke transformatie van industriële bedrijvigheid naar een combinatie van
bedrijvigheid met wonen. Een start van dit proces kan plaatsvinden rond het station
van het dorp Rheden. Hier komen terreinen beschikbaar en er kan geprofiteerd worden
van de vervoersfunctie van het station, wellicht inclusief de regiorail.

14

Kruising Oranjeweg/Zwarteweg
Gepleit wordt voor een herinrichting van het openbare gebied (een ‘groen’ plein) en de
realisering van markante bebouwing in 3 à 4 lagen aan de Oranjeweg, waardoor een
herkenningspunt ter oriëntatie in Rheden West ontstaat.

15

Zorgknooppunt
In Rheden wordt een zorgknooppunt ontwikkeld waarbij het voor de hand ligt dat dit
gebeurt rond het zorgcentrum Meander.

16

Terrein Rhederhof (AZC)
Hier is een project voor ontwikkeling van woningbouw gestart, waarbij de woningbouw
wordt opgenomen in de natuur. Bepaalde elementen van het oude landgoed worden op
een nieuwe wijze ingericht. Voor het plan dient nog een bestemmingsplanprocedure
doorlopen te worden.

17

Entrees Dorpenroute
Door herinrichting van de aansluitingen van de Oranjeweg en de Havelandseweg op
de Dorpenroute zal de uitstraling van de entrees van Rheden aan de noordzijde worden
verbeterd. Hierbij moet aan beplanting, herprofilering en kunst worden gedacht.

18

Veluwetransferium Posbank
In het kader van het project “Veluwe 2010” wordt een transferium bij Rheden ontwikkeld.
Het complex krijgt een gepaste invulling om niet te veel inbreuk te doen op de omgeving.
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4.3 De Steeg en Ellecom
Historie
De Steeg is ontstaan aan wegkruisingen tussen het kasteel Middachten en het landgoed Rhederoord. Ondanks de aanleg van de A348 en de omlegging van de IJssel
circa 30 jaar geleden blijft De Steeg toch zeer landschappelijk gelegen. Het kasteel
Middachten, de Middachterallee, het gemeentehuis en Rhederoord bepalen de
randen. De centrale kerk aan de Hoofdstraat is het logische centrum.
Tegenwoordig wonen circa 1.500 mensen in De Steeg in 490 woningen.
De geschiedenis van Ellecom gaat terug tot ongeveer het jaar 1000. Oorspronkelijk
was het een hoevenzwerm: een verzameling boerderijen en arbeiderswoningen,
verbonden aan het kasteel Middachten. De oudste bebouwing is te vinden aan de
Binnenweg en de Friedhof. De kerk van Ellecom en de Buitensingel markeren fraai
de overgang van de uiterwaarden van de IJssel naar de hogere zandgronden. De meeste bebouwing is te vinden ten zuiden van de eind 19e eeuwse Zutphensestraatweg.
De zone tussen de Straatweg en de Binnenweg is steeds meer verdicht. Zelfs recent is
nog een nieuw woonhof op een achterterrein gerealiseerd.
Ten zuiden van de kom is het landgoed Avegoor gelegen. Het fraaie landhuis stamt
uit 1844. Van veel latere datum dateert de aanbouw waarmee het landgoed de functie
van hotel en conferentieoord verkreeg. Sinds kort is het complex weer vanaf de weg
zichtbaar.
Tegenwoordig telt Ellecom ruim 400 woningen en 1.100 inwoners.

Karakteristiek
Voor deze dorpen geldt een vergelijkbare karakteristiek. Zij worden gekenmerkt door
een hoge kwaliteit op het gebied van wonen, de woonomgeving (rust en groen) en het
omringende landschap. Daarnaast zijn landgoederen en monumentale panden beeldbepalend voor beide dorpen. Het voorzieningenniveau is laag maar dit wordt ruimschoots
gecompenseerd door het woongenot. Het dorp De Steeg ondervindt meer invloed van
de snelweg A348. Ellecom kent aan de zuidzijde een fraai uiterwaardenlandschap.

Structurele aandachtspunten
Voor het dorp Ellecom geldt dat de infrastructurele ontwikkelingen ten gevolge van het
project Hart van Dieren invloed kunnen hebben op het karakter van de noordoostelijke
rand van Ellecom. De uitvoering daarvan moet zodanig zijn dat de bestaande kwaliteit
van de dorpsrand gehandhaafd blijft.

Ontwikkelingsperspectief
Vanwege de bestaande kwaliteiten worden voor deze dorpen
geen ruimtelijke ontwikkelingen ingezet. Behoud van de
bestaande kwaliteit en waar nodig enige versterking daarvan, is
de opgave. In het algemeen bieden de nieuwe, flexibele, bestemmingsplannen de dorpen en de omliggende landgoederen meer
mogelijkheden.
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Landgoederen
De exploitatie van de historische landgoederen Middachten en Rhederoord zal ook in
de toekomst gewaarborgd moeten blijven. Samen met de eigenaren kan worden bezien
welke functies wenselijk en mogelijk zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld beperkte
verblijfsrecreatie. Bij Rhederoord moet rekening worden gehouden met de ligging
binnen het Groenblauw raamwerk. Bij Middachten moet ook de relatie met de plannen
voor de Haviker-/Beimer-/ Fraterwaard worden gelegd (zie hoofdstuk 4.6).

20 Middachterallee en omgeving
De Middachterallee zal worden aangepast om de weg een uitstraling te geven die meer
in de omgeving past. Tussen De Steeg en Ellecom is een ecologische verbinding geprojecteerd in het kader van het project ‘Veluwe 2010’ en wel bij de Eikenstraat. Gezien de
toekomstige functie en breedte van de Middachterallee behoeft deze verbinding niet
ongelijkvloers (tunnel of viaduct) te zijn. De spoorbaan wordt tussen Ellecom en Dieren
wel overkluisd ten behoeve van de ecologische verbindingszone. Het gaat hier overigens
om een plan van de provincie Gelderland.

4.4 Dieren en Spankeren
Historie
De ontstaansgeschiedenis van Dieren wijkt enigszins af van de meeste andere kernen
van de gemeente Rheden. De oorsprong ligt bij het veer over de IJssel, op de verbindingsweg tussen het Hof te Dieren en de kastelen in de Achterhoek. De Lagestraat is
de kortste verbinding tussen het Hof en het veer. Aan het kruispunt van deze weg en
de Hoflaan (verlengd als Harderwijkerweg) groeide het dorp. Het Apeldoorns Kanaal
en het station brachten in de 19e eeuw meer bedrijvigheid.
Na 1945 ontwikkelde Dieren zich in snel tempo in noordelijke richting. De nieuwe
woongebieden worden op de heide en in de bosgebieden gerealiseerd. Het centrum
van het dorp verschuift in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw van het oude Dieren,
ten zuiden van het spoor en Burgemeester De Bruinstraat, naar het noordwesten
(het huidige Calluna). Dieren heeft momenteel circa 15.500 inwoners. Dit is 34% van
het totale inwoneraantal van de gemeente Rheden. De kern telt 6.300 woningen,
33% van het totaal.
Vooral vanaf 1850 heeft Spankeren zich ontwikkeld van een gebied met verspreide
bebouwing tot een buurtgemeenschap langs de Dorpsweg. Spankeren kan nog
steeds gezien worden als een op zichzelf staande buurtgemeenschap. Door de
bedrijvenzone langs het kanaal en het spoor ligt de kern enigszins geïsoleerd ten
opzichte van Dieren. De Dorpsweg en de kerk zijn karakteristiek voor Spankeren.
De Dorpsweg is de verbindingslijn met Dieren en het open landschap in het oosten.
Er wonen bijna 1.100 mensen in Spankeren in circa 380 woningen.
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Karakteristiek
Dieren heeft een zeer aantrekkelijke omgeving. Deze omgeving is tevens een strak
keurslijf. De kern is opgesloten tussen het Apeldoorns Kanaal met de sluis, het
Veluwemassief, het Hof te Dieren en de IJssel.
De bebouwde kom van Dieren kent een lappendekenstructuur van zeer verschillende wijken. Het grootste contrast is te vinden tussen het oude en nieuwe Dieren (Zuid en Noord).
Het zuidelijk deel heeft veel historische monumenten en een
sterke relatie met de IJssel (o.a. door straten parallel aan de rivier
en het veer). Beeldbepalend voor het IJsselfront vanuit het zuiden zijn de enkele witte villa’s op de steilrand, de Dierense (voormalige kerk-)toren en het appartementencomplex Het Bastion.
Door de omvang, het materiaalgebruik en kleurstelling is het
Bastion zeer nadrukkelijk aanwezig. Geheel Dieren-Zuid is, op
basis van de gemeentelijke monumentenverordening, aangewezen als ‘Gevoelig Gebied’. De procedure om Dieren-Zuid aan te
wijzen als beschermd dorpsgezicht loopt.
Op een bruuske wijze doorsnijden het spoor en de Burgemeester De Bruinstraat de kom
van Dieren, waardoor Dieren-Zuid van de rest van het dorp is gescheiden. De van oudsher in Dieren-Zuid aanwezige bedrijvigheid is, mede als gevolg van gemeentelijk beleid,
weggetrokken. De bedrijven langs de spoorlijn Arnhem-Zutphen, op het terrein
De Komeet, en de Gazellefabriek met omgeving zorgen voor een vergroting van de
afstand tussen Dieren-Zuid en Noord.
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Het gebied ten noorden van het spoor is te verdelen in verschillende woongebieden
met hoofdontsluitingswegen als scherpe begrenzingen (zoals Harderwijkerweg en
Geitenbergweg). Ieder deel kent zijn eigen verkavelingsprincipe en functieaanbod.
Een duidelijk ruimtelijk centrum met geconcentreerde bebouwing is voor Dieren
nauwelijks aan te geven. Rond het winkelcentrum Calluna is sprake van een concentratie
van voorzieningen. Richting de IJssel neemt het voorzieningenaanbod af, tot in de
Spoorstraat van Dieren-Zuid. Rond Calluna bevindt zich het oudste deel van
Dieren-Noord met relatief eenvoudige arbeiderswoningen (Stenfert I).
Tussen de Geitenbergweg en de Imboslaan ligt de wijk Stenfert II met een zeer heldere
open verkaveling uit de zestiger jaren. Noordelijk van de Imboslaan ligt een grote
begraafplaats, de Breukinklaan met villa’s in het groen en de wijk Dieren-Noordoost.
Deze wijk is een typisch product van de jaren tachtig met een diffuse structuur en veel
geschakelde en twee-onder-één-kapwoningen.
Westelijk van de Harderwijkerweg en ten noorden van de Admiraal Helfrichlaan ligt
een wijk met veel vrijstaande woningen. De relatie met het achterliggende bos is groot
door kleine bospercelen in het woongebied. In de wijk ten zuiden van de Admiraal
Helfrichlaan vormen rijen eengezinswoningen (twee lagen met kap) het hoofdbestanddeel. De relatie met het bosgebied is minimaal. In het noordwesten van de kom, tegen
de bosrand, ligt Sportpark Het Nieuwland met diverse velden, zwembad en De Spelerij.
Langs het Apeldoorns Kanaal en nabij de kern Spankeren vinden momenteel de meeste
bedrijfsontwikkelingen plaats. Toch zijn de bedrijven niet meer afhankelijk van het water
of het spoor. Het kanaal met sluis is niet meer bevaarbaar voor scheepvaart en het spoor
doet slechts dienst voor toeristen. Het sluizencomplex heeft een grote ruimtelijke impact
op zijn omgeving.
Dieren kent weinig grote karakteristieke gebouwen maar zij zijn wel van belang voor
de identiteit van het dorp en als oriëntatiepunt. Het hoofdgebouw van Gazelle aan de
Wilhelminaweg is een belangrijk monument. De Schwer bey der Beckehof aan de
Harderwijkerweg ligt enigszins verscholen, maar is eveneens een rijksmonument.
Aan de zuidwestelijke entree van het dorp vallen het appartementencomplex Het Bastion
(met daarachter de Dierense Toren) en het verzorgingshuis Gelders Hof op. De middelbare school, het Rhedens, op de locatie De Punt kent met deze gebouwen een ruimtelijke
relatie. Aan de Admiraal Helfrichlaan is het tehuis Beverode en de naastgelegen kerk met
toren een oriëntatiepunt.

Structurele aandachtspunten
-

-

-

Opvallend zijn de zwakke onderlinge verhoudingen tussen de verschillende wijken.
Dit gaat ten koste van herkenbaarheid van Dieren als geheel. Natuurlijk is de
scheiding tussen Dieren-Noord en Zuid het meest problematisch. De hele zone, van
sluis tot en met het Hof te Dieren, vormt een enorme barrière in de kom van Dieren.
De routes (weg en spoor) hebben met name een doorgaande functie. Het station en
het centrumgebied langs de Wilhelminaweg en Spoorstraat kunnen de koppeling
tussen de dorpsdelen noord en zuid verbeteren. In samenwerking met de provincie,
rijkswaterstaat en de spoorwegen ontwikkelt de gemeente plannen om de hele
spoorzone van Dieren te verbeteren (plan Hart van Dieren).
In Dieren-Noord is de Harderwijkerweg met zijwegen de ruggengraat van de aanliggende woonbuurten. De weg kan meer een bindend karakter krijgen door een een-
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vormige inrichting, ruime oversteekbaarheid en toegesneden bebouwing.
De dorpsranden zijn zeer bepalend voor Dieren. In het zuiden grenst een grote buitenbocht van de IJssel aan de kom. Het feit dat de meeste bebouwing met de achterzijde gericht is naar de IJssel maakt de enkele openingen in het front zeer bijzonder.
Het oudste en belangrijkste contactpunt met de IJssel ligt bij de Veerstoep. Hier is het
ook mogelijk met een pont de rivier over te steken. Zonder afbreuk te doen aan dit
waardevol historisch gegeven moet het mogelijk zijn de relatie van Dieren-Zuid met
de rivier te versterken.
Aan de oostzijde vormt het Apeldoorns Kanaal met de Kanaalweg een zeer scherpe
begrenzing van het dorp. De oversteekbaarheid is verbeterd door de laatste brug,
in het verlengde van de Imboslaan. Ondanks dat het kanaal niet meer bevaarbaar is
voor scheepvaart heeft de kanaalzone onder meer door het begeleidend groen een
monumentale waarde. Het kanaal zou een positievere uitstraling kunnen hebben
op de naaste omgeving, bijvoorbeeld met representatieve bedrijfsbebouwing en/of
woningen.
Met name de oudere bedrijfszones ter weerszijden van het zuidelijk deel van het
kanaal hebben een mindere uitstraling in vergelijking tot het noordelijk deel.
Hierdoor is onder andere de entree van Spankeren visueel niet aantrekkelijk.
Ook naast het monumentale kantoorpand van Gazelle aan de Wilhelminaweg
is verbetering mogelijk. De bedrijfsbebouwing rond Spankeren tegen het open
landschap behoeft meer groeninplant om de overgang minder hard te maken.
Aan de westzijde dringt het bosgebied door kleine parkjes en straatgroen soms diep
in het woongebied. Dit geeft het noordwesten van Dieren een zeer waardevol groen
karakter.
De toegankelijkheid van het bosgebied kan voor wandelaars en fietsers verbeterd
worden.

Ontwikkelingsperspectief
Dieren is reeds een streekverzorgend centrum en ontwikkelt zich als zodanig verder.
Belangrijke pijlers voor deze functie zijn de winkel- en onderwijsvoorzieningen (‘Het
Rhedens’) en het toekomstige openbaar vervoerknooppunt (sneltrein, Regiorail, streekbussen). Dieren is de kern waarin, meer dan in de andere kernen, in het verlengde van
het project ‘Hart van Dieren’ nog mogelijkheden zijn voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ook Spankeren zal worden betrokken. Het doel is om de structuur en de
kwaliteit van Dieren te versterken en invulling te geven aan de woningbouwopgave voor
de toekomst.
De Kanaalzone biedt daarvoor de mogelijkheid, waarbij tegelijkertijd moet worden ingezet op de revitalisering en herstructurering van de daar gelegen bedrijventerreinen.
Het buitengebied blijft daarbij zoveel mogelijk onaangetast, mede vanwege de mogelijk
archeologische waarden. Thans loopt een onderzoek hiernaar. Er wordt ingezet op een
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N 500 meter

27

26
24

B

23

25

C

22

21

D

24

Visie:
19

Programmapunt

C

Zoekgebied voor veranderd gebruik
Herstructurerings- of transformatiegebied

20
Versterking zone met voorzieningen
Nieuw beeldbepalend gebouw

19

Entree tot woongebied aan hoofdontsluiting
Verbeterde / nieuwe langzaamverkeersverbinding
-

Mogelijk nieuwe halte regiorail

gefaseerde aanpak waarbij rekening wordt gehouden met meerdere belangen: behoud
van werkgelegenheid, landschappelijke en archeologische waarden, ruimtelijke kwaliteit
en de woningbouwopgave.
Gezien het aanbod aan sportfaciliteiten op sportpark Nieuwland en de toekomstverwachtingen is op termijn een herontwikkeling op deze locatie denkbaar. Het gebied is aangewezen als zoekgebied B .
Om de verschillende ontwikkelingslocaties ruimtelijk op elkaar af te stemmen is een
specifiek onderzoek hiernaar gestart (Houtskoolschets).

Programma
21

Hart van Dieren
De besluitvorming over dit majeure project is in 2004 gestart. Een bestemmingsplan
is in voorbereiding. Het project betekent een belangrijke impuls voor de totale gemeente
en in het bijzonder voor de kern Dieren. Het project wordt medegefinancierd door rijk,
provincie en KAN.
Het hoofddoel van het project is als volgt omschreven:
Het in de kern van Dieren tussen de bestaande spoorwegovergangen in de Harderwijkerweg en in de
Wilhelminaweg duurzaam inpassen van de provinciale weg N348 en de spoorlijn Arnhem-Zutphen
door middel van een ondertunnelde passage.
Als gevolg van de ondertunneling van de doorgaande weg- en railinfrastructuur treedt
een sterke verbetering op van het leefmilieu in Dieren en een verbeterde doorstroming
van het doorgaande verkeer.
Er zal een omvangrijke ruimte in de kern Dieren vrijvallen voor toekomstige andere invulling. Met gerichte stedenbouwkundige maatregelen zal deze vrijkomende ruimte worden
ingericht tot een nieuwe dorpsschakel waardoor de bestaande zware barrière wordt opgeheven en de huidige twee dorpshelften van Dieren beter met elkaar verbonden worden.
De problematiek van de aansluiting van de Kanaalweg op de Burgemeester De Bruinstraat
en andere verkeerskundige effecten in het dorp worden bij het project betrokken.
Door de ondertunneling in de kern zijn ook in het natuurgebied/landgoedgebied
Hof te Dieren, aan de westzijde van de kern, werkzaamheden aan de spoorlijn nodig.
Provincie en gemeente willen daarom gelijktijdig met de werkzaamheden aan de spoorbaan de provinciale weg noordwaarts verleggen en bundelen met de spoorbaan. Hierdoor wordt de huidige versnipperde situatie van het landgoed aanmerkelijk verbeterd.
Tevens ontstaat hierdoor de mogelijkheid door middel van een ecoduct over de nieuwe
infrastructuurbundel een belangrijke ecologische relatie tussen de Veluwe en het
IJsseldal (via het landgoed Hof van Dieren) te herstellen. Hiermee wordt de aansluiting
gezocht bij de plannen van provincie en rijk voor een grenzeloze Veluwe (Veluwe 2010).

22 Centrum Dieren
Mede als gevolg van het project ‘Hart van Dieren’ wordt het accent van Calluna meer aan
de Wilhelminaweg gelegd. De gemeente zal zich in faciliterende zin maximaal inspannen
om Calluna tot een goed bereikbaar winkelcentrum met een regionale functie te ontwikkelen. Het Ericaplein en omgeving biedt mogelijkheden voor andere functies. In het
gebied kan de verkeerstructuur verbeterd worden en is ruimte voor groen en woningbouw. Daarbij is sprake van een ruimtelijke samenhang met de herstructurering van de
bedrijvenzone langs het Apeldoorns Kanaal (zie 26 en zoekgebied C ).
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23 Herstructurering Stenfert I
Voor het woongebied ten noorden van het centrum (Stenfert I) is de vraag aan de orde
of de huidige voorraad sociale huurwoningen op termijn een voldoende functie voor
de woningmarkt heeft. Dit gebied wordt aangewezen als herstructureringsgebied.
24 Zorgknooppunten
In Dieren worden de zorgknooppunten Beverode en De Oude Plataan ontwikkeld.
25 Johan Wagenaarplein
Deze beeldbepalende locatie in het westen van Dieren kent nog steeds een ruime
bouwmogelijkheid. Realisatie is op termijn wenselijk.

Revitalisering, herstructurering, transformatie van terreinen
rond Apeldoorns Kanaal
Van belang is dat er duidelijkheid bestaat over de gehanteerde begrippen:
-

Revitalisering: integrale verbetering van een verouderd terrein met behoud van
bestaande economische functies.
Herstructurering: algehele reorganisatie van een verouderd terrein waarbij ook
de gebouwen en infrastructuur onder handen genomen worden.
Transformatie: oorspronkelijke bebouwing maakt plaats voor andere gebruiksfuncties.

Aansluitend aan het project Hart van Dieren zal de noodzakelijke aanpak van de verouderde en verpauperde bedrijventerreinen langs het Apeldoorns Kanaal plaatsvinden.
Het accent ligt daarbij op de Dierense kant, maar ook aan de Spankerense kant zijn
ingrepen gewenst. De aanpak van de Kanaalzone zal naast Hart van Dieren het belangrijkste ruimtelijke project in de gemeente Rheden zijn. Er is sprake van een directe
samenhang met de drie hierboven genoemde ontwikkelingen (Hart van Dieren, Centrum
Dieren en herstructurering Stenfert I). Het gaat om een intensief proces met als doel:
- het versterken van de kwaliteit van de kanaalzone;
- het revitaliseren en deels herstructureren van het bedrijventerrein;
- het transformeren van een deel van het bedrijventerrein tot woningbouwlocatie en
- het behoud van het buitengebied en de daar aanwezige landschappelijke en
archeologische waarden.
26 Transformatie bedrijvenlocaties tot woningbouw om te voldoen aan de bestaande
woningbehoefte.
Het gaat hier globaal om het gebied ter weerszijden van de Geitenbergweg, ten weers-
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zijden van de GSM-spoorlijn en ten noorden van Spankeren (deels in het landelijk gebied).
Eigendommen en milieuzones zijn sterk bepalend voor de concrete invulling en planning.
27 Vergroting en deels revitalisering van bedrijventerrein
De reeds voorziene uitbreiding van het bedrijventerrein ten noorden van het bestaande
terrein aan de Spankerense kant, aan de Van Rensselaerweg, wordt uitgevoerd en
wellicht nog licht vergroot. Daarnaast is een andere (bedrijfs-) invulling mogelijk van
het noordelijk deel van het voormalige Albany-complex.
C

Handhaving bestaande bedrijvenlocaties
De bedrijfsterreinen, gelegen aan de zuidelijke kant aan weerszijden van het kanaal zijn,
mede naar aanleiding van het interactief traject, bekeken op de mogelijkheid tot herbestemming als woningbouwlocatie. Dit is tot 2020 op initiatief van de gemeente niet
aan de orde vanwege het belang van behoud van de bestaande werkgelegenheid (zoals
Verzinkerij, Hoekloos en Gazelle). Mochten zich vanuit de bedrijven zelf initiatieven of
ontwikkelingen voordoen, dan zal de situatie op dat moment opnieuw worden bekeken.
Mogelijke nieuwe woningbouw mag de bedrijfsvoering van de bestaande bedrijven
niet hinderen. Een oplossing voor de Kanaalweg dient onderdeel uit te maken van de
toekomstplannen.

D

Recreatie aan het water
In samenhang met het zoekgebied C is ten noordoosten van de sluis, onder meer in
het kader van het project ‘Reconstructie Veluwe’, een recreatieve ontwikkeling langs
het water voorzien. Een complex kan de uitstraling krijgen van een nieuw landhuis met
een moderne architectuur, als entree van Dieren aan de oostkant.

E

Aanwijzing buitengebied Spankeren als zoekgebied
In het gebied is recent de ruilverkaveling Brummen Voorst afgerond. Door schaalvergroting zijn de huidige agrarische bedrijven in staat het land op een economische
en duurzame wijze te beheren. Een andere bestemming van het gebied (of een deel
daarvan) heeft direct consequenties voor het functioneren van de bedrijven en het
aanzicht van het landschap.
Gezien de ontwikkelingen in de agrarische sector en de nog weinig concrete plannen van
de gemeente is het hele gebied aangewezen als zoekgebied. Een nadere uitwerking volgt
(zoals een landschapsvisie, landschapsontwikkelingsplan en en het bestemmingsplan
Landelijk Gebied). In de bebouwde kom van Spankeren en de directe omgeving wordt
gezocht naar de mogelijkheden voor woningbouw. Indien uitbreiding van het bebouwd
gebied op landbouwgronden aan de orde komt zal in overleg met de agrariërs worden
getracht de huiskavels te ontzien. Indien dit niet mogelijk is zal in overleg naar andere
oplossingen worden gezocht. Mogelijkheden hierbij zijn het opkopen van het gehele
bedrijf of kavelruil. Indien deze ontwikkelingen zich voordoen moet er worden bezien
of dit mogelijkheden biedt om de verdeling van landbouwgrond voor agrariërs verder te
optimaliseren, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met eigendom, maar ook
met pacht.
De relatie van de kom van Spankeren met het buitengebied is bijzonder. Vanaf de centrale
Brink is er direct contact met het open land. Langs de Soerense beek, in het noorden
van het gebied, wordt gewerkt aan het versterken van de ecologische verbindingszone:
de Soerense poort.
Volgens de concept-archeologische waardenkaart wordt voor het buitengebied rond
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Spankeren een hoge archeologische waarde verwacht. Momenteel loopt een onderzoek
om hieromtrent meer zekerheid te krijgen. Dit is met name nodig voor het perspectief
op de lange termijn.
Bij de uitbreiding van de woningbouw in Spankeren wordt rekening gehouden met de
mogelijke komst van een rondweg om Spankeren, of een andere omleiding ten noorden
van de sluis. Dit speelt in het kader van de verkeersafwikkeling, na de ondertunneling in
het centrum, en een verdere transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw.
Wij spreken dan over de periode na 2020. De eventuele ontwikkeling van een rondweg
zal in nauw overleg met de gemeente Brummen plaatsvinden.

4.5

Laag Soeren

Historie
Ook Laag Soeren kent al een lange geschiedenis. Rond 1100 is een buurtschap
ontstaan op de kruising van de Soerense beek en de doorgaande weg DoesburgHarderwijk. Het tegenwoordige Laag Soeren bestaat voornamelijk uit het
bebouwingslint langs de Harderwijkerweg en naoorlogse woningbouw ten
noordwesten van de kruising met de Eerbeekseweg.
Laag Soeren telt momenteel circa 320 woningen en 800 inwoners.

Karakteristiek en ontwikkelingsperspectief
Laag Soeren is een rustig en prachtig gelegen woondorp met weinig voorzieningen.
De kern is omsloten door waardevolle natuur en landschappen.

Structurele aandachtspunten
Hiervan is in Laag Soeren geen sprake.

Ontwikkelingsperspectief
Net als voor De Steeg en Ellecom is de hoofdopdracht voor dit deel van de gemeente het
behouden en zonodig versterken van de bestaande kwaliteit. Er zijn mogelijkheden voor
woningbouw en het karakter van het dorp kan worden versterkt door het omleiden van
het doorgaand verkeer dat nu nog dwars door het dorp gaat. De komst van 120 woningen
in Nimmer Dor en 50 seniorenappartementen in Soeria op een dorp van 320 woningen
zal een impact heben op de demografische en sociaal-economische structuur (zoals
diverse voorzieningen). Om hierop te anticiperen laat de gemeente onderzoek doen
naar deze effecten.
Laag Soeren is aangewezen als praktijkexperiment kwaliteit dorpsontwikkeling in het
RSP. Met het KAN wordt bekeken welke impulsen de kern kan krijgen.
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Programma
28 Soeria
In het voormalige badhuis Soeria worden, met een uitbreiding, zo’n 50 appartementen
gerealiseerd.
29

Nimmer Dor
De locatie Nimmer Dor wordt ontwikkeld voor circa 120 woningen. Samen met de
geplande rondweg geldt dit als een afronding van de dorpskom.

30 Aanleg Rondweg
De rondweg verlost het dorp van het doorgaande verkeer tussen Eerbeek en Dieren.
Dit biedt mogelijkheden om de Harderwijkerweg en de kruising met de Eerbeekseweg
meer een verblijfskarakter te geven. Ondanks een recente negatieve uitspraak over
het bestemmingsplan van de Raad van State blijft de gemeente zich inspannen voor
de omleiding van de provinciale weg (al dan niet als rondweg).
31

Kulturhus
Er zijn plannen in ontwikkeling voor het realiseren van een “kulturhus” in deze kern.

4.6 De verbinding met het landelijk gebied
Karakteristiek
De bijzondere omgeving van de gemeente Rheden is al op meerdere plaatsen in deze
structuurvisie beschreven en gekarakteriseerd. Dat hoeft hier dus niet herhaald te
worden (zie daarvoor met name hoofdstuk 3.1).
Vooral de kernen Rheden, De Steeg, Ellecom, Laag Soeren en Spankeren zijn zeer nauw
verbonden met het omliggende landschap. Op veel plaatsen is sprake van een verwevenheid van cultuurhistorische, monumentale en landschappelijke waarden die gezamenlijk van grote betekenis zijn voor sfeer, identiteit en kwaliteit van de kernen. Zij vormen
ook de basis voor de aantrekkelijkheid van de gemeente voor recreanten en toeristen.

Structurele aandachtspunten
-

-
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Grote gebieden zijn door de provincie aangewezen als beheers-, reservaat- of natuurontwikkelingsgebied. Het doel van deze plannen is vorm te geven aan een duurzame
instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap binnen met name
de ecologische hoofdstructuur.
Het benadrukken van de natuurlijke verschillen en contrasten zorgt voor herkenbaarheid van de plek en ondersteunt uiteindelijk de eigen identiteit.
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overzicht gemeente Rheden
Visie:
33

Programmapunt voor het landelijk gebied

E

Zoekgebied voor veranderd gebruik
Uitbreiding dorp
Zichtbare bestaande en nieuwe landgoederen
Ecologische relatie Veluwe - IJsselvallei
Zichtbaar stromend water
Inrichting van natte zones
Route voor doorgaand verkeer
Verbeterde / nieuwe langzaamverkeersverbinding

34

Spoorlijn met extra haltes

E

Gemeentegrens
N

1000 meter

35

33
32
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-

Respect voor de natuurlijke onderlegger is noodzakelijk bij toekomstige
ontwikkelingen.
Ook de cultuurhistorische waarden zijn van belang, getuige de komende aanwijzing
beschermd dorpsgezicht Laag Soeren.

Ontwikkelingsperspectief
De ruimtelijke maatregelen die in het buitengebied worden genomen moeten beperkt
blijven tot zaken die de kwaliteit niet aantasten en zo mogelijk nog versterken. Op het
gebied van recreatie en toerisme kan het gebied nog beter worden gebruikt en ontsloten
door de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden (met name in de uiterwaarden),
het ontwikkelen van een fietspadennetwerk en verbetering van de dorpenroute.
De natuurontwikkeling in het buitengebied kan worden ontwikkeld en de relatie tussen
het riviergebied en de Veluwezoom kan met de aanleg van ecologische zones worden
hersteld. Wellicht kunnen oude beken worden verbeterd en nieuwe stromen worden
gecreëerd. De recente Watervisie is een start voor ontwikkeling op dit terrein.
De bestaande band tussen buitengebied en bebouwde omgeving kan worden versterkt
door groeninrichting in de kernen en het benadrukken van natuurlijke elementen bij
inrichtingsplannen en bouwontwikkelingen.
De agrarische sector staat onder druk. Daarom moet rekening gehouden worden met
verbreding van functies in het plattelandsgebied (bijvoorbeeld natuurbeheer of recreatie
in plaats van het agrarisch bedrijf ). Bij vrijkomende agrarische bebouwing zal de
gemeente de mogelijkheden tot functiewijziging bekijken, waarbij uiteraard ook een
kostenafweging zal worden gemaakt. Daarbij zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden voor beperkte ontwikkeling van wonen in het buitengebied op het moment dat
een agrarische functie verdwijnt. Dit is conform doelen uit het streekplan. Op het gebied
van de permanente bewoning van recreatiewoningen wordt gehandhaafd in lijn met het
rijksbeleid.
De aanwezige agrariërs krijgen meer armslag ten behoeve van
inkomstengenererende activiteiten. Vrijkomende agrarische
bebouwing kan worden benut voor nieuwe functies in de
toeristisch-recreatieve sfeer of voor bewoning. Ontwikkeling
van nieuwe buitenplaatsen, gekoppeld aan de bestaande landgoederen, versterken het karakter van Rheden als landgoederengemeente. Hiertoe wordt een beleidsnota opgesteld. Om verrommeling van het landelijk gebied tegen te gaan en ter voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het landelijk gebied
wordt een LandschapsVisie opgesteld in samenwerking met buurgemeente Rozendaal.
Dit zal ook leiden tot een, meer uitvoeringsgericht, LandschapsOntwikkelingsPlan.
Om de ruimtes tussen de kernen open te houden (Velp-Rheden / Dieren-De Steeg /
Dieren-Laag Soeren) zullen voor deze gebieden – in het streekplan aangeduid als groene
wiggen en ecologische poorten – ook gebiedsvisies worden opgesteld.

Programma
32 Het uiterwaardengebied tussen Velp en Rheden
Dit gebied is in het streekplan aangewezen als groene wig. In samenwerking met
het KAN en de provincie zal voor het hele gebied een gebiedsvisie worden opgesteld:
als onderdeel van het project De IJsselkop. Daarbij wordt aangesloten op de ontwikke-

69

gemeente rheden structuurvisie | uitwerking per kern

lingen in de Koppenwaard, aan de overzijde van de IJssel.
De belangrijkste kwestie in het uiterwaardengebied is de toekomst van het terrein
De Groot. Dit terrein kan volgens de huidige bestemming alleen als steenfabriek worden
gebruikt. Het terrein ligt er momenteel zeer slecht bij en een toekomst voor een bedrijf
binnen de huidige bestemming ligt niet voor de hand en is ook niet wenselijk.
Vanwege de kwetsbaarheid van het omringende landschap (de Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn van toepassing) zijn de mogelijkheden voor functies beperkt.
Recent is een onderzoek gestart door eigenaar en gemeente om te komen tot een
passende invulling voor het terrein, dat rekening houdt met de kwetsbaarheid van het
omringende landschap en het bijzondere karakter van de lokatie (aan IJssel en A348).
33 Haviker-, Beimer- en Fraterwaard
De plannen van Natuurmonumenten en de landgoederen Twickel en Middachten voor
de herinrichting van de waarden, gericht op natuurontwikkeling, water- en zandwinning,
agrarische bedrijfsvoering en kleinschalig toerisme worden onderschreven. Het project
loopt tot 2018. Het gaat om de realisering van drie ecologische verbindingen: de aanleg
van een boscorridor ter hoogte van het landgoed Middachten, de aanleg van een
corridor ter hoogte van het Hof te Dieren (in relatie met het project Hart van Dieren) en
de aanleg van een tunnel onder de A348 voor het wild. Verder voorziet het plan in natuurontwikkeling, nieuwe fietspaden, schaalvergroting van de agrarische bedrijfsvoering
en zandwinning.
Daarnaast heeft het Waterschap Rijn & IJssel de suggestie gedaan voor waterwinning
in de Havikerwaard en verbetering van de ecologische kwaliteit van enkele beken.
34 Ecologische zone tussen Dieren en Laag Soeren
Tussen Dieren en Laag Soeren is in het kader van het project “Veluwe 2010” een grote
ecopassage voorzien. Dit zal met name gevolgen hebben voor de zuidelijke rand van
Laag Soeren, langs de Soerense beek. De plannen hiervoor moeten nog worden
uitgewerkt.
35 Aanleg fietsvoorzieningen
Tot 2015 is de aanleg voorzien van nog ontbrekende schakels in
het netwerk van fietsverbindingen op de Veluwe, zoals vanaf
Velperend naar de Dorpenroute (en het dorp Rheden) en in de
Havikerwaard (met een fietspad richting Doesburg). Ook in de
dorpen worden nog enkele ontbrekende schakels aangelegd,
zoals een fietspad vanaf Larenstein langs het spoor naar Arnhem.
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FINANCIËLE
ONDERBOUWING

6

Inleiding
De financiële haalbaarheid van een structuurvisie kent enige onzekerheden.
Dit heeft twee oorzaken:
1. De ontwikkelingen in de structuurvisie kennen een lange tijdsspanne (10 tot 15 jaar).
Dit betekent dat thans voorziene ontwikkelingen er over enige jaren (welhaast per
definitie) wat anders uit zullen zien dan thans verwacht. Marktontwikkelingen,
gewenste woningtypen, prijsontwikkelingen kennen onzekerheden, gegeven deze
tijdsmarge. Gedachten over woonservicezones, verkeersveiligheid etc. blijven in
ontwikkeling en worden over 10 à 15 jaar wellicht in een ander perspectief gezien
dan thans wordt gedacht. Het bepalen van de financiële haalbaarheid kan alleen
gebeuren met de kennis en wensen van dit moment. Tussentijdse bijstelling van
zowel uitgangspunten als financiële consequenties is dan ook niet te voorkomen.
2. De structuurvisie beschrijft globaal de gewenste ontwikkelingen. Behoudens een
enkele beschrijving van reeds in gang gezette ontwikkelingen zijn er nog geen
uitwerkingen gemaakt van de wijze waarop een ontwikkeling gerealiseerd moet
worden. Een cijfermatige onderbouwing is in dit stadium dan ook niet te maken.
Om toch iets te kunnen zeggen over de financiële kant van de zaak wordt er gekeken
naar de financieringswijze.
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat de financiële haalbaarheid slechts indicatief
is. Naarmate plannen concreter worden, worden ook de financiële consequenties
helderder en kunnen daadwerkelijke financiële kaders worden benoemd. Een bijstelling
van het ambitieniveau kan hiervan de consequentie zijn.

Uitgangspunten
Deze financiële paragraaf is gestoeld op een aantal uitgangspunten die bepalend zijn
voor de keuze om, al dan niet, middelen beschikbaar te stellen voor bepaalde, uit de
structuurvisie voortvloeiende, activiteiten.
Concreet zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
- Daar waar de markt zaken op kan pakken, zal de gemeente niet actief optreden,
door zelf een grondexploitatie te draaien. De gemeente zal in deze gevallen vooral
faciliterend zijn en de voorwaarden scheppen, op basis waarvan de markt haar werk
kan doen.
- Op die plekken waar regievoering noodzakelijk is, bijvoorbeeld door een samenhang
van activiteiten, zal de gemeente actief optreden. Daar waar sprake is van een cruciale fasering, of ‘zoete’ aan ‘zure’ plannen gekoppeld gaan worden, is een gemeentelijke grondexploitatie gewenst om ontwikkelingen te sturen en financieel haalbaar
te maken.
- De financiële haalbaarheid moet verzekerd zijn, binnen de totale grondexploitatie,
voordat concrete acties worden ondernomen.
Vanuit deze uitgangspunten bezien, blijkt dat vele activiteiten uit de structuurvisie geen
(directe) gemeentelijk actie vragen. Zo komt de herstructurering in Velp en Dieren voort
uit de woningvoorraad problematiek van Vivare. Er is sprake van een marktontwikkeling
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met daaraan gekoppeld een (zware) faciliterende rol van de gemeente.
Voorts zijn er een aantal ontwikkelingen genoemd (Velperbroek, ziekenhuisterrein,
Rhederhof ) waar reeds marktpartijen actief zijn. Ook hierin zal de gemeente een
faciliterende rol op zich nemen.
Ten aanzien van bedrijfsverplaatsingen is aangegeven dat deze ‘langs natuurlijke weg’
plaats gaan vinden. Ook deze uitspraak betekent feitelijk het aan de markt overlaten van
bedrijfsverplaatsingen, waarbij van geval tot geval bekeken kan worden of een actieve
gemeentelijke rol noodzakelijk is.
Bedrijven die als gevolg van de bestemmingsplanactualisering worden wegbestemd
worden niet langs ‘natuurlijke weg’ verplaatst. Van geval tot geval zal worden bekeken
of er sprake kan zijn van een gemeentelijk grondexploitatie, danwel of er sprake is van
een verplaatsing zonder gemeentelijke grondverwerving.
De wens tot regievoering, marktpotentie en planologische belangen spelen een rol bij
het bepalen van de wijze waarop de gemeente in zal steken.
Een samenhangend geheel van activiteiten, waarin gemeentelijk
regie, ‘zoete’ en ‘zure’ onderdelen een rol spelen is de ontwikkeling rond de kanaalzone te Dieren. Hier is een actieve gemeentelijke rol onontbeerlijk. Deze ontwikkeling is dan ook financieel
vertaald in een grondexploitatie.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen op terreinen waar de gemeente
reeds eigendommen heeft (o.a. VNB en ex-onderwijslocaties)
en waar een gemeentelijke grondexploitatie gevoerd gaat
worden.

Financiële haalbaarheid
Voor het bepalen van de financiële haalbaarheid zijn de gewenste activiteiten gesplitst
in twee typen:
1. Grond- en gebiedsexploitatie
2. Sectoraal beleid
Grond- en gebiedsexploitatie
Daar waar de gemeente actief optreedt door het zelf produceren van bouwrijpe grond,
met het doel nieuwbouwontwikkelingen van de grond te krijgen, worden die ontwikkelingen vertaald in een grond- of gebiedsexploitatie. Sectoraal beleid dat daar direct aan
gekoppeld kan worden wordt in deze exploitatie meegenomen. In de nota grondbeleid,
vastgesteld 25 januari 2005, zijn die ontwikkelingen verwoord in onderstaande
activiteiten (geactualiseerd voor 2006). De financiële consequenties worden jaarlijks
verwoord in de Beleids- en Beheersbegroting Grondexploitatie (BBG).
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Activiteit

Fasering

Programma

Opmerkingen

Kanaalzone

Vanaf 2008

400-500 woningen
7 hectare
bedrijventerrein

Het gaat hier om herstructurering van zowel de
Spankerense als de Dierense kant van het kanaal.
Deels betreft het verkleuring van bedrijventerrein
naar woningbouwlocaties, deels herinrichting van
bestaande bedrijventerreinen en deels realisatie
van nieuwe gebieden.

Rozendaalselaan 34
(Kohnstamm)

2007

11 woningen

Ten opzichte van BBG2005 in planning naar
achteren geschoven.

VNB-terrein

2008-2010

127 woningen

Ten opzichte van BBG2005 in planning naar
achteren geschoven.

De Beemd

1998-2006

17 ha bedrijventerrein

Een winstgevende ontwikkeling die in de eindfase
is beland.

Elsweiden

2006-2010

80-100 woningen
brede school,
welzijnsvoorzieningen

De Elsweiden ontwikkeling vormt een vliegwiel voor
de herstructurering in Velp Zuid. Begin 2006 moet
gestart worden met de bouw van de brede school.

De Steeg

2007

1 woning

Gemeentelijke bouwkavel.

De Akker

2005

22 woningen

Voorbereiding in combinatie met Da Costa-terrein
reeds in gang gezet.

Da Costa

2007

48 woningen

Ontwikkeling sluit aan op De Akker qua fasering.

Imbos

2008

40 woningen

Na voorbereiding Akker kan Imbos worden
opgestart.

Bloemersschool

2007

33 woningen

Fasering is gezien ligging parallel geschakeld met
Hart van Dieren.

Calluna/Ericaplein

2013

35 woningen

Realisatie wordt voorzien nadat plein in Hart van
Dieren gerealiseerd is.

Hart van Dieren

2010-2012

250-300

Hart van Dieren is niet meegenomen in de BBG,
omdat het plan buiten de gemeentelijk grondexploitatie blijft. Gezien impact van het plan wordt
het wel in dit overzicht meegenomen

Du Commerce

2008-2009

1 ha bedrijventerrein

Terrein vormt onderdeel van herstructurering
Kanaalzone.

Nimmer Dor

2006

100-120 woningen

Plan is deels gemeentelijk, deels particuliere
ontwikkeling.
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Als gevolg van de actualisering van de bestemmingsplannen is mogelijk de verplaatsing
van bedrijven aan de orde. Welke bedrijven en wanneer verplaatsing aan de orde is,
is thans nog niet in beeld.
Uit een eerste globale inventarisatie is een onderzoek gedaan naar de financiële
gevolgen van bedrijfsverplaatsingen voor de gehele gemeente. Voor de kosten van
bedrijfs-verplaatsingen zal dekking grotendeels buiten de grondexploitatie moeten
worden gevonden.
Sectoraal beleid
In de structuurvisie zijn een aantal beleidswensen vertaald die niet resulteren in een
grond-of gebiedsexploitatie. De kosten van deze activiteiten kunnen niet uit een grondof gebiedsexploitatie worden gedekt. De financiële vertaling van deze beleidswensen
moet plaatsvinden binnen de begroting van het betreffende beleidsveld. Voor een deel
kunnen hiervoor reguliere budgetten (onderhoud, vastgesteld beleid) worden ingezet.
Ook zal voor een deel van de activiteiten te zijner tijd (we spreken over een periode van
10 tot 15 jaar) geld gereserveerd dienen te worden. Een indicatie van de kosten wordt
vaak reeds wel gegeven, doch de concrete dekking zal te zijner tijd in de productbegrotingen opgenomen moeten worden.
Op de volgende bladzijde staat een overzicht van de in de structuurvisie opgenomen
activiteiten die geen relatie hebben met een grond- of gebiedsexploitatie. Middelen voor
deze activiteiten dienen binnen de reguliere gemeentebegroting, al dan niet aangevuld
met subsidies, te worden opgenomen. De mogelijkheden hiertoe zijn nog niet nader
uitgewerkt. Ook qua fasering zijn deze elementen nog niet onderzocht.
Bij de allocatie van middelen voor bovenstaande lijst is een keuze gemaakt die aansluit
bij het huidige beleid: de gemeente faciliteert en stimuleert marktontwikkelingen,
maar beperkt financiële participatie tot die zaken die niet door marktontwikkelingen
en particulier initiatief van de grond kunnen komen.
Conclusie
Er moet rekening gehouden worden met een aanzienlijke gemeentelijke inzet in de
komende 15 jaar.
Voor de activiteiten die in de grond- of gebiedsexploitatie worden opgenomen worden
de financiële consequenties jaarlijks onderbouwd in de BBG.
Hierbij wordt uitgegaan van het zelfvoorzienend vermogen zoals beschreven in de
nota grondbeleid.
Voor de investeringen buiten de BBG is de dekking thans niet geregeld.
Reguliere (onderhouds) budgetten en subsidies zullen zoveel mogelijk voor deze
concrete plannen bestemd moeten worden.
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Activiteit

Beleidsveld

Opmerkingen

Zorgknooppunten

Marktpartijen, Welzijn

Gemeente stimuleert marktontwikkelingen met een
beperkte financiële inzet.
Gemeente faciliteert.

Herstructurering Oud Velp
Zuid en Stenfert I

RO (verkeer) en OW

Betreft herinrichting van het openbare gebied in de te
herstructureren woongebieden. Er wordt van uitgegaan
dat 50% van de totale herinrichtingskosten door de
woningbouwvereniging danwel subsidies (ISV) kan
worden opgebracht.

Hoofdwegenstructuur Velp

RO (verkeer) en OW

Budget NaNOV maatregelen plus reguliere budgetten

Overige herinrichting

RO (verkeer) en OW

Reguliere budgetten
Met name SBO; eventueel aangevuld met ISV,VVP.

Rozendaalse beek

RO en OW en Rayonbeheer

Particuliere projecten en
verbeteringen

Marktpartijen

Gemeente faciliteert en draagt voor sommige projecten
bij met aanpalende maatregel uit reguliere budgetten
of ISV.
Voorbeelden zijn:
Lorentzhuis, Ziekenhuisterrein, Velperbroek,
Rhederhof, Landgoederen, Veluwetransferium,
Haviker-,Beimer-, Fraterwaard
Ecologische verbindingszone Laag Soeren
Kleinschalige verblijfsrecreatie

Bedrijventerrein De Groot

Marktpartijen

Gemeente faciliteert

Herstructurering
bedrijventerrein Rheden,
Steegse Haven

Marktpartijen

Ontwikkeling langs natuurlijke weg.
Gemeente faciliteert maar levert geen financiële
bijdrage.

Regiorail

Provincie/KAN

Ontwikkelingen afwachten

Staf- en plankosten

Gemeente

Gemeentelijke kosten om uitvoering mogelijk te maken.
Deels via gemeentebegroting en deels via de grond- en
gebiedsexploitaties.
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