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Visie op landschap, natuur en groene kernen 
 

Onze visie geeft een samenhangend toekomstbeeld voor ons prachtige landschap, onze natuur en 

onze kernen. Samen met bewoners, maar ook organisaties en verenigingen hebben we hard gewerkt 

om deze visie te maken. En de uitvoering ervan zullen we ook samen moeten doen. We staan immers 

voor complexe opgaven: klimaatadaptatie, opwekking van duurzame energie, de agrarische transitie, 

natuurontwikkeling en woningbouw. 

  
 

Allemaal ontwikkelingen die op ons af komen en die invloed hebben op ons landschap. En daarmee op 

onze directe leefomgeving. Een visie helpt ons om samen, duurzaam te zorgen voor een groene en 

gezonde leefomgeving voor iedereen.  
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Basiskwaliteit van het landschap behouden  

Oude IJsselstreek bestaat uit twee landschappen, namelijk het rivierenlandschap en het 

dekzandlandschap. De Oude IJssel vormt een grens tussen deze twee landschappen. De twee 

landschappen kunnen worden onderverdeeld in een aantal landschapstypen. We hebben rivierduinen 

en rivierweiden in het open zuiden van de gemeente. Het noorden kenmerkt zich door een besloten 

kampenlandschap met eskopjes, heide en veen. Deze variatie in landschappen is onze basiskwaliteit 

die we willen behouden en beschermen. In de kernen is het groen vooral te zien bij de entree’s, langs 

de grotere wegen en in parkjes. Ook dat groen is belangrijk als basis om de leefbaarheid te behouden. 

 

Behoud en bescherming is niet statisch. De komende jaren spelen de nodige ontwikkelingen en uit-

dagingen die hun ruimte in dit landschap vragen. Ontwikkelingen die we aangrijpen om  het landschap 

opnieuw vorm te geven en daarmee te versterken.  

 

 
 

Vanuit de basiskwaliteit versterken 

Het landschap is altijd in verandering en blijft  in de nabije toekomst ook  veranderen. Er staan de 

komende jaren de nodige combinaties van grote opgaven op het programma. Zo vragen niet alleen de 

energietransitie en klimaatadaptatie ruimte, maar ook de natuurontwikkeling en de voortgaande 

verstedelijking. Tegelijkertijd staat de landbouw voor een omvangrijke transitie: van de huidige, 

voornamelijk lineaire bedrijfsvoering naar een duurzame, circulaire en mogelijk ‘natuur inclusieve’ 

bedrijfsvoering. Onze visie heeft niet hét antwoord op de transities. We geven wel aan hoe deze 

veranderingen kunnen worden ingezet als motor achter de ontwikkeling van het landschap. Immers, 

doelen voor energietransitie, landbouw, verstedelijking, klimaatadaptatie en biodiversiteit vergen 

ingrepen die op gebiedsniveau vaak goed zijn te combineren. Combinaties zoals waterberging én 

natuur; zonneparken in het landschap, wonen op het water of wonen in het landschap.  
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Onze plannen  

De visie op ons landschap, de natuur en groene kernen is dus dat we de basiskwaliteit willen behouden, 

versterken en uiteraard ook beheren. Dat doen we op verschillende terreinen en met diverse partijen. 

Hierna leest u wat meer over onze plannen.  

 

De agrarische transitie 

Voor het  agrarisch landschap vinden wij het belangrijk om de verdere perceelsverruiming in het 

landschap een halt toe te roepen door duidelijke spelregels. Daarnaast willen we de biodiversiteit in de 

landbouw vergroten door het aanleggen van landschapselementen, kruidenrijk grasland en 

akkerrandvegetatie te stimuleren bij de grondeigenaren. Verder wil de gemeente voor agrarische 

gronden die zij zelf verpacht in bos- en natuurgebieden de pachtvoorwaarden aanpassen, waardoor de 

landbouw hier meer te gast is. 

 

Energietransitie 

Het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking Oude IJsselstreek’, biedt voor 

grondeigenaren in het buitengebied; vaak stoppende en actieve agrariërs, een mogelijkheid om de 

gronden in te zetten voor bijvoorbeeld het telen van energie. Dit in combinatie met het herstellen van 

landschappelijke structuren, natuur en klimaatbestendigheid.  

 

Verstedelijking 

Bij nieuwe verstedelijking in het buitengebied moeten spelregels gelden. Het uitgangspunt bij die 

spelregels is dat het huidige landschap de basis vormt. Ook geven we ruimte aan nieuw groen binnen 

deze stedelijke ontwikkelingen. Verder willen we onderzoeken hoe het landschap versterkt kan worden 

in combinatie met het bouwen voor de doelgroepen jongeren en ouderen, dit onder de titel Es-wonen. 
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Natuurontwikkeling 

De gemeente zet zich de komende jaren, samen met de provincie, actief in op de ontwikkeling van 

nieuw bos en van kleine bossen binnen de gemeente. In samenwerking met de agrarische sector 

willen we boerenbossen (agrobosbouw) ontwikkelen, waarin een combinatie ontstaat van bosbouw en 

landbouw. Verder staat de ontwikkeling van kleine bosjes op voormalige vuilstortlocaties binnen de 

gemeente op onze agenda.  

 

Groen langs wegen en wateren 

De groenstructuur speelt een belangrijke rol bij het herkennen van (route)structuren binnen de ge-

meente. Op doorgaande routes, die meerdere landschapstypen doorkruisen, willen we het groen mee 

laten veranderen. Hiervoor planten we bomen en vergroten we de biodiversiteit. Andere structuurdra-

gers binnen het landschap worden gevormd door watergangen zoals sloten. Ook hier willen we de 

biodiversiteit vergroten door een aangepast ecologisch bermbeheer in samenwerking met het 

Waterschap Rijn en IJssel. 

 
 

Groene kernen 

Niet alleen het landschap in het buitengebied, maar juist ook het groen in de kernen is van groot 

belang voor de fysieke leefomgeving en daarmee de leefbaarheid van de kern. We willen extra groen 

aanplanten en de biodiversiteit vergroten. Ook bij nieuwe woningbouw in kernen moet er voldoende 

aandacht zijn voor groen. We dagen ontwikkelaars en bouwers uit om natuurinclusief te bouwen. 

Verder wordt er per kern een klimaatadaptiepan opgesteld zodat we weten welke maatregelen er 

genomen moeten worden voor de grotere neerslaghoeveelheden en de oplopende thermometer.  
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Samen, denken en doen 

Het visiedocument is gemaakt met de inbreng van veel inwoners, agrariërs en organisaties. We 

hebben een visie gemaakt die aan zoveel mogelijk wensen en ideeën voldoet. Vanuit de visie geven we 

de komende jaren uitvoering aan onze plannen. Laten we samen blijven zorgen voor een groene en 

gezonde leefomgeving in Oude IJsselstreek! 

 
 


