
LANDSCHAPSPARK 
OUDE IJSSEL
Het landschapspark Oude IJssel bestaat uit een aantal deelgebieden. Deze deelgebieden zijn bepaald 
op basis van logische (landschappelijke en stedelijke) grenzen. Per deelgebied beschrijven we kort de 
belangrijkste kenmerken van het gebied en daarnaast de kansen die er liggen voor het realiseren van nieuwe 
verbindingen, bijzondere woonlandschappen (thema wonen), vormen van recreatie en mogelijkheden 
voor toerisme (thema toerisme en recreatie) en natuur- en landschapsontwikkeling (thema klimaat en 
landschap). Ofwel we schetsen een toekomstbeeld van het landschapspark Oude IJssel ingezoomd per 
deelgebied aan de hand van deze thema’s.
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Het landschapspark 
in delen



 ¼ Transformatie van de dorpsranden van Terborg en Etten;

 ¼ Aanleg van nieuwe natuur in dit gebied, nat en droog, aanleg van een rivierstrand, geïnspireerd op 

de natuurlijke loop van de rivieren (meander en haarvaten) en de overgangen tussen hoog en laag; 

 ¼ Herstellen natuurlijke dynamiek in het waterrijke gebied;

 ¼ Klimaatbestendig maken van het landschap rondom de rivier;

 ¼ Landschapsbouw, aanleg van nieuwe landschapselementen;

 ¼ Betere verbindingen tussen de kernen Terborg en Etten;

 ¼ Versterken van de recreatieve mogelijkheden op en bij de Oude IJssel tussen Terborg en Etten;

 ¼ Het beter beleefbaar maken van de cultuurhistorische en aardkundige waarden;

 ¼ Toevoegen van bijzondere woonlandschappen bij Terborg en Etten.

Tussen Terborg & Etten
DEELGEBIED 1

Samenvattend, een opsomming van enkele bijzondere 
onderdelen van de visie in dit gebied:
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 ¼ Aanleg van nieuwe natuur in dit gebied, nat en droog, geïnspireerd op de natuurlijke loop van de 

rivieren, haarvaten en de overgangen tussen hoog en laag;

 ¼ Herstellen natuurlijke dynamiek in het waterrijke gebied;

 ¼ Klimaatbestendig maken van het landschap rondom de rivier;

 ¼ Landschapsbouw, aanleg van nieuwe landschapselementen;

 ¼ Realiseren fietsverbinding tussen Terborg en Ulft, langs de Oude IJssel;

 ¼ Betere verbindingen tussen de kernen Ulft en Silvolde voor mens en dier;

 ¼ Realiseren van extra bruggen over het water/weg;

 ¼ Versterken van de recreatieve mogelijkheden op en langs de Oude IJssel tussen Etten en Ulft;

 ¼ Het beter beleefbaar maken van de cultuurhistorische en aardkundige waarden; 

 ¼ Toevoegen van bijzondere woonlandschappen bij Silvolde;

 ¼ Ontwikkelen landschapskunst - klimbos;

 ¼ Tijdelijke schilderkunst achterkanten bedrijfshallen. 

Tussen Terborg, Silvolde 
& de Slinger- parallel

DEELGEBIED 2

Samenvattend, een opsomming van enkele bijzondere 
onderdelen van de visie in dit gebied:
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Landschapspark Oude IJssel - deelgebied 3 

 ¼ Aanleg van nieuwe natuur in dit gebied, nat en droog, geïnspireerd 

op de natuurlijke loop van de rivieren en de overgangen tussen 

hoog en laag;

 ¼ Betere verbindingen tussen de kernen Ulft en Silvolde, meer 

mogelijkheden voor ommetjes;

 ¼ Betere verbindingen voor mens en dier;

 ¼ Onderzoeken mogelijkheden (calamiteiten)ontsluiting 

evenemententerrein;

 ¼ Landschapsbouw, aanleg van nieuwe landschapselementen;

Tussen Ulft & 
Bontebrug

DEELGEBIED 3

Samenvattend, een opsomming van enkele 
bijzondere onderdelen van de visie in dit gebied:

 ¼ Versterken van de recreatieve mogelijkheden op en langs de 

Oude IJssel bij Ulft;

 ¼ Het toevoegen van publieke functies tussen Ulft en Silvolde, 

aansluitend op de reeds bestaande voorzieningen;

 ¼ Het beter beleefbaar maken van de cultuurhistorische en 

aardkundige waarden; 

 ¼ Toevoegen van landart;

 ¼ Toevoegen van bijzondere woonlandschappen bij Ulft.
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 ¼ Aanleg van nieuwe natuur in dit gebied, nat en droog, geïnspireerd op de natuurlijke loop van de 

rivieren en de overgangen tussen hoog en laag, mede in samenwerking met de Duitse overheden;

 ¼ Landschapsbouw, aanleg van nieuwe landschapselementen;

 ¼ Ontwikkelen natte natuur;

 ¼ Versterken entree zuidzijde Gendringen;

 ¼ Aanvullen en versterken van het recreatieve routenetwerk;

 ¼ Onderzoeken mogelijkheden voor klimbos;

 ¼ Het beter beleefbaar maken van de cultuurhistorische en aardkundige waarden; 

 ¼ Toevoegen van bijzondere woonlandschappen bij Gendringen.

DEELGEBIED 4

Tussen Gendringen 
& de Aa-Strang
Samenvattend, een opsomming van enkele bijzondere 
onderdelen van de visie in dit gebied:
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 ¼ Aanleg van nieuwe natuur in dit gebied, nat en droog, geïnspireerd op de natuurlijke loop van de 

rivieren en de overgangen tussen hoog en laag, mede in samenwerking met de Duitse overheden;

 ¼ Landschapsbouw, aanleg van nieuwe landschapselementen;

 ¼ Aanvullen en versterken van het recreatieve routenetwerk tussen Gendringen en Megchelen, ook 

richting Duitsland;

 ¼ Het beter beleefbaar maken van de cultuurhistorische en aardkundige waarden; 

 ¼ Ontwikkeling van biologische landbouw;

 ¼ Toevoegen van bijzondere woonlandschappen bij Gendringen en Megchelen. 

DEELGEBIED 5

Tussen Gendringen 
& Megchelen
Samenvattend, een opsomming van enkele bijzondere 
onderdelen van de visie in dit gebied:
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