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De werkgroep rivierduinen bestaat uit:
Marco van der Wagt (vz)
Dick te Voortwis
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Marcel Roelofs
Vincent Snelting
André Kaminski
Ria Evers- Berkelder
Met dank aan Florike Kaspersma (adviseur)
Foto voorzijde: Rivierduin kop bij de Hulleweg.
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Ligging van de rivierduinen
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Bijlage 2:

Bestaande situatie
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Bijlage 3:

Gewenste situatie

Benutten overgang rivierduin
naar laag gelegen gebied

Potentiele locatie ecoduct
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Bijlage 4:

Betekenis van de genoemde bestemmingen

Groen:
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a) structurele groenvoorzieningen waaronder houtige opstanden;
b) extensieve dagrecreatie;
c) fiets- en wandelpaden en verhardingen, niet zijnde parkeervoorzieningen;
d) kunstobjecten;
e) waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
f) nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
Agrarisch:
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a) agrarische bedrijvigheid, met dien verstande dat geen intensieve veehouderij is
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij uitgesloten';
b) nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf, opgenomen in de Lijst van neven /hergebruiksactiviteiten (bijlage 6);
c) een kampeerterrein voor maximaal 25 standplaatsen uitsluitend ter plaatse van
de aanduiding 'kampeerterrein';
d) een recreatiewoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';
e) een groepsaccommodatie uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van recreatie - groepsaccommodatie';
f) een agrarisch technisch bedrijf uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
g) bedrijfswoningen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
h) een plattelandswoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van wonen - plattelandswoning';
i) bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de bestemming 'Wonen';
j) het hobbymatig houden van dieren en telen van gewassen;
k) extensieve dagrecreatie, fiets- en wandelpaden en picknickplaatsen;
l) waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
m) groen-, natuur- en nutsvoorzieningen;
Agrarisch met waarden:
De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
agrarische bedrijvigheid, met dien verstande dat:
a) geen intensieve veehouderij is toegestaan ter plaatse van de aanduiding
'intensieve veehouderij uitgesloten';
b) kwekerijen niet zijn toegestaan ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'openheid';
c) fruitteelt niet is toegestaan ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'openheid',
uitgezonderd de bestaande fruittelers ter plaatse van de aanduiding 'fruitteelt';
d) instandhouding van de aanwezige voorkomende dan wel daaraan eigen
landschaps- en natuurwaarden, waaronder in ieder geval de instandhouding en
versterking van de openheid van het landschap ter plaatse van de aanduiding
'openheid' en de instandhouding en versterking van de kenmerkende
hoogteverschillen van het landschap ter plaatse van de aanduiding 'reliëf';
e) nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf, opgenomen in de Lijst van neven /hergebruiksactiviteiten (bijlage 6
f) );

g) een paardrijbak voor een productiegerichte paardenhouderij uitsluitend ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - rijbak';
h) trekkershutten uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - trekkershutten';
i) een natuurkampeerterrein met maximaal 45 standplaatsen uitsluitend ter plaatse
van de aanduiding 'kampeerterrein';
j) een evenemententerrein uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'evenemententerrein';
k) een wijngaard uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
agrarisch - wijngaard';
l) een volkstuin uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';
m) een parkeerterrein uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' en
uitsluitend ten dienste van het na bijgelegende horecabedrijf;
n) bedrijfswoning(en), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
o) een plattelandswoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van wonen - plattelandswoning';
p) bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de bestemming 'Wonen';
q) het hobbymatig houden van dieren en telen van gewassen;
r) extensieve dagrecreatie, fiets- en wandelpaden en picknickplaatsen;
s) waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
t) groen-, natuur- en nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.
Bos en natuurwaarden:
De voor 'Bos met natuurwaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a) bos;
b) instandhouding van het bos en de daarin voorkomende natuur- en
landschapswaarden;
c) extensieve dagrecreatie, zoals fiets- en wandelpaden en picknickplaatsen voor
zover de onder a en b bedoelde waarden niet onevenredig worden aangetast;
d) natuurkampeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'natuurcamping';
e) hondenoefenterrein ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport hondenoefenterrein';
f) natuurlijke, ondergrondse, urnenbegraafplaats ter plaatse van de aanduiding
'begraafplaats';
g) waterpartijen, waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
h) nutsvoorzieningen;
en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

Bijlage 5:

Projectbeschrijvingen TooS

Nummer
Cluster
Projectnaam
Doel
Resultaten

Trekker (lokaal en organisatie)
Overige betrokkenen / projectpartners
Planning
Specifieke locatie
Inschatting begroting (specificatie)

G1c
WG Rivierduinen
Compacte Visie cultuurhistorie, natuur en reconstructie Rivierduinen
Inzicht in wensbeeld voor Rivierduinen (beleid, beheer, gebruik, beleving etc.) en mogelijkheden voor reconstructie
Stappenplan voor aanpak:
GESCHIEDENIS
• Geschiedkundige en cultuurhistorische info van de rivierduinen inzichtelijk.
• Locatie waar rivierduinen verdwenen zijn op kaart aangeven, inclusief achtergrondinfo.
• Gebruik en beleid door de jaren heen.
HUIDIGE SITUATIE
• Huidige situatie en huidige Eigendommen inzichtelijk.
AMBITIES
• Mogelijkheden en wensen voor reconstructie en herstel uiteenzetten.
• Gebruiksmogelijkheden voor hersteld duin weergeven en afstemming met andere initiatieven (dorpsraad, Gander,
Klompenpad etc.).
• Polsen van eigenaren en gebruikers (onder andere Gemeente en Gasthuisfonds) voor draagvlak.
• Haalbaarheidsverkenning voor reconstructie en herstel.
• Verkennen financiering en subsidiemogelijkheden.
• Aanzet tot wens- en ontmoedigingsbeleid irt activiteiten.
PRODUCT
• Compacte visie opleveren.
Visie wordt vastgesteld.
•
Marco van de Wagt / André Kaminski / Marcel Roelofs
Leden WG Rivierduinen, begeleider Florieke Kaspersma (Gemeente Doetinchem), Gasthuisfonds, Dorpsraad, Gander/
IVN/KNNV, eventueel (overige) eigenaren
Juli 2013 tot en met begin 2014
Rivierduingordels in en om Gaanderen / Doetinchem Noord en Oost

Beoogde financiers / dekkingsplan
Communicatieplan

Visie wordt in publieksversie gepubliceerd en gecommuniceerd

Bijzonderheden

WG heeft voor deze klus ondersteuning door specialisten (beroepsmensen) nodig
13

Trots op onze Streek(TooS)
Werkgroep Rivierduinen.

Rapportage en aanbevelingen Project G1a:

Beleid en beheer rondom Rivierduinen
Doel:
-Inzicht verkrijgen in het gemeentelijk beleid en gemeentelijk beheer van de
rivierduinen.
-Wijze van verankering in het gemeentelijk bestemmingsplan en
structuurplannen.
-Een beeld te vormen van de actuele situatie en deze in kaart te brengen.
Gewenste resultaten:
1. Een door de werkgroep gedragen uitspraak over het gemeentelijk beleid
ten aanzien van de verankering in het bestemmingsplan, de
structuurplannen en het planmatig beheer van de rivierduinen.
2. De actuele situatie van het rivierduin en het omliggende landschap in
kaart brengen.
3. Zonodig ideeën genereren om tot waardering, bescherming en beleid te
komen.
Het gebied
De rivierduingordels in en om Gaanderen tussen de spoorwegovergang in de
Kerkstraat tot en met de Koekendaal

Werkwijze
Na verdieping in de ontstaansgeschiedenis van het
rivierduinengebied heeft de werkgroep kennis genomen van het
ontwerpbestemmingsplan 2012 en de structuurvisie 2035. Er is met name
gekeken naar de zichtbaarheid van het rivierduin in deze ambtelijke
stukken. In het ontwerpbestemmingsplan was niets te vinden over het
rivierduin. Volgens een geraadpleegde ambtenaar hoort het daarin ook niet
thuis. Wel wordt het rivierduin in de structuurvisie genoemd onder
paragraaf 2.1 Landschap. Waar gaat het over?
Maar bij bestudering van het bijbehorende kaartmateriaal noemt men niet
het rivierduin als zodanig, men heeft het over natuur, bos of stedelijk groen.
Delen van het rivierduin vallen onder stedelijk groen; een situatie die zeer
ongunstig is voor het rivierduinengebied en de natuurontwikkeling.
Kortom, in het ontwerpbestemmingsplan is het niet te vinden en in de
structuurvisie wordt er te weinig aandacht aan besteed.

Om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie van het
rivierduinengebied heeft de werkgroep de fiets gepakt en het hele gebied
rondom Gaanderen een aantal maal doorkruist en uitgebreid kennis
genomen van de situatie er plekke. Daarbij heeft de werkgroep zich niet
beperkt tot het gebied wat eigendom is van de gemeente Doetinchem. Veel
van de oorspronkelijk aaneengelegen rivierduingebieden zijn door
agrarische activiteiten, drinkwaterwinning, bouw van huizen, scholen,
aanleg van wegen, sportvelden, recreatievoorzieningen, afgravingen etc.
van elkaar gescheiden en versnipperd geraakt. De versnippering is heel
duidelijk te zien in het gebied dicht bij de bebouwing van Gaanderen tot aan
de sporthal. De versnipperde stukjes zien er ook allemaal anders uit. Een
overeenkomst is dat ze voedselrijker geworden zijn waardoor er sprake is
van veel onderbegroeiing en opslag van zaailingen. De bevindingen zijn
geëvalueerd en op een vlekkenkaart ingetekend.
De werkgroep had ten aanzien van het (gemeentelijk) onderhoud een
aantal vragen. De staat van onderhoud wisselt nogal. Van geen tot
incidenteel onderhoud waarvan de betekenis niet duidelijk is. Ter
verduidelijking is vervolgens een afspraak gemaakt met de medewerker
van BUHA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het gemeentelijke
onderhoud. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente Doetinchem geen
onderhoudsplan heeft waardoor gericht structureel onderhoud niet
mogelijk is.
Conclusie
De rivierduinen zijn fysiek nauwelijks zichtbaar; op sommige plekken
zijn zij ondanks afgravingen toch nog enigszins herkenbaar. Door de
verrijking van de bodem en de versnippering van het rivierduingebied
verandert het karakter en is het als ‘arm duin’ nauwelijks meer herkenbaar.
Zonder gericht beleid zal dat proces doorgaan.
Ook in de ambtelijke stukken zijn de rivierduinen niet zichtbaar. Er is
nauwelijks sprake van verankering in gemeentelijke plannen. Beleid gericht
op de rivierduingebieden ontbreekt. In het ontwerpbestemmingsplan staat
helemaal niets en in de structuurvisie wordt het summier genoemd. Door
het ontbreken van een visie kan er geen beleid en geen onderhoudsplan
gemaakt worden dat gericht is op de toekomst van het rivierduingebied.
Aanbevelingen
Maak beleid gericht op de toekomst van het rivierduingebied door:
1. Opname in de bestemmingsplannen als bijzonder aardkundige waarde.

2. Benoem de rivierduingebieden expliciet in de structuurnota en maak op
het kaartmateriaal zichtbaar om welke gebieden het gaat.
3. Stel de visie vast die de werkgroep ontwikkelt. De ontwikkeling van deze
visie is vastgelegd in de uitvoeringsagenda van ‘Trots op onze Streek’ onder
nummer G1c Compacte visie, cultuurhistorie, natuur en reconstructie
rivierduinen.
4. Maak een gemeentelijk beheers- en onderhoudsplan gericht op de
toekomst van de rivierduingebieden.
5. Geef een vervolg aan deze TooSwerkgroep door het instellen van een
rivierduinenwerkgroep met een robuust groen budget welke ingezet kan
worden voor voorlichting, kleine projecten en werkactiviteiten met
bewoners.
Met de ontwikkelde visie en het beheers- en onderhoudsplan kan met
andere grondeigenaren in gesprek gegaan worden over de toekomst van
alle Doetinchemse rivierduingebieden.
10 mei 2014
De werkgroep :

Marco van der Wagt (vz)
Florike Kaspersma (adviseur)
Dick te Voortwis
Gerard ter Heijne
Marcel Roelofs
Vincent Snelting
André Kaminski
Ria Evers- Berkelder

Bijlage 6:

De ontwikkeling van Gaanderen sinds 1754

De kaarten zijn afkomstig van de werkgroep rivierduinen.
De ontwikkeling van het dorp en de omgeving is via deze kaarten in grote stappen te
reconstrueren.

Kaart 1: Huis ter Gun 1754.

Kaart 2: Gaanderen 1830-1850

Kaart 3: Gaanderen 1888

Kaart 4: Gaanderen 1903

Kaart 5: Gaanderen 1927

Kaart 6: Gaanderen 1936

Kaart 7: Gaanderen 1966

Kaart 8: Gaanderen 1988

Kaart 9: Gaanderen 1994

Kaart 10: Gaanderen 2013
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