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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De afgelopen jaren zijn zowel omwonenden als recreanten getuigen van hoe het Rhederlaag, de 
parel van de watersport en natuurschoon in Gelderland langzamerhand vervalt door onvoldoende 
onderhoud en oneigenlijk gebruik. 
Veel bewoners kunnen het niet meer aanzien hoe hun leefomgeving: dit prachtig natuur en 
recreatie gebied, wordt uitgekleed en uitgeput. Milieu en natuur, de wensen van omwonenden, 
plaatselijke ondernemers en recreanten lijken er niet meer toe te doen.  
Bewoners, verenigingen en recreatieondernemers voelen zich gedwongen in actie te komen om 
deze verloedering stop te zetten, het heft in eigen handen te nemen zodat voor dit gebied een 
veilige en mooie toekomst kan worden gewaarborgd. 
 
Het huidige beheer lijkt vooral op zoek naar financieel gewin. Plannen voor voortgaande 
zandwinning in een volop in gebruik zijn recreatiegebied zullen een deel van de oude 
stroomruggen van de IJssel vernietigen, nog aanwezige natuur laten verdwijnen en veel overlast 
veroorzaken voor alle recreanten. De noodzaak om geld uit het gebied te willen halen, niet alleen 
ten koste van het prachtige recreatie en natuurgebied, maar ook ten koste van omwonenden, 
recreanten en ondernemers kan niet worden aangetoond. Hernieuwde ontzanding betekent een 
enorme inbreuk op het woongenot van bewoners en hun veiligheid, met alle immateriële schade 
van dien.  
Bewoners uit Giesbeek, Lathum en Rheden willen samen met watersporters en andere recreanten 
en ondernemers hun leefomgeving en recreatieve omgeving beschermen en verbeteren. 
 
Sinds de gewijzigde status van de Recreatie Gemeenschap Veluwe, van recreatiebeheerder naar 
commerciële onderneming, lijkt er geen bestuurlijke of privaatrechtelijke instanties meer te zijn 
die dit unieke watersportgebied ter harte gaat. Noodgedwongen zijn het nu betrokken burgers die 
zich voor het behoud van het gebied willen inzetten.  
De inspanningen van de huidige beheerder, Leisurelands, zijn minder op recreatieve 
ontwikkelingen voor het gebied gericht, maar meer op mogelijkheden tot zandwinning, zonder 
dat daar enige meerwaarde voor het gebied uit ontstaat.  
 
De helft van de gronden in het Rhederlaag zijn in particulier bezit. Deze eigenaren, bewoners en 
ondernemers, hebben nu nauwelijks zeggenschap bij de ontwikkelingen in het Rhederlaag. 
De werkgroep Rhederlaag*, met draagvlak bij bewoners, eigenaren, ondernemers en 
verenigingen, stelt nu een eerste visie op van de waarden en de bedreigingen voor het gebied. 
Doel van deze visie is een toekomstbestendig perspectief voor behoud en versterking van de 
kwaliteiten van het Rhederlaag te bieden.  
 
De uitdaging is om voor dit recreatiegebied, dat momenteel aan kwaliteit en recreatiemogelijkheden 
verliest, een toekomstbestendig ontwikkelingsplan op te stellen. Door de verwaarlozing of door zucht 
naar opbrengsten van het huidige beheer, wordt het gebied als afvoerputje gezien. Voorbeelden hiervan 
zijn: Rijkswaterstaat plant een overnachtingshaven in het recreatiegebied, op de provinciale lijst met 
mogelijke opvang voor vervuild slib staat ook het Rhederlaag vermeld en er is opnieuw een 
ontgrondings- vergunning verleend midden in de recreatieplassen. 
 
De gemeente Zevenaar steunt dit initiatief van de werkgroep. Betrokkenen, bewoners, 
ondernemers en verenigingen ondervinden dat voor het beheer en onderhoud van het gebied de 
huidige beheersstructuur niet functioneert. Participatie en zeggenschap kunnen alleen in een 
ruimere beheersorganisatie tot uiting komen.  
 



Visie	Rhederlaag	kwaliteit	versterken	door	participeren	

	

5 

Bij een dergelijke ontwikkeling is het van belang, om ook de ecologische waarden van een groot 
gebied (Natura 2000, Ecologische verbindingszone, Vogelrichtlijn) te kunnen beheersen. Het 
Rhederlaag, als verbindende schakel tussen klimaatpark IJsselpoort en de groene long die in de 
Havikerwaard vorm krijgt, maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit. 

1.2 Doelstelling van de werkgroep 

Deze werkgroep maakt zich sterk voor het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van een 
“hoogwaardig recreatiegebied met weloverwogen en financieel haalbare functies voor 
dagrecreatie, verblijfsrecreatie, watersport en natuurontwikkeling”. Doel is de aantrekkelijke 
natuur- en recreatieve waarden te herstellen en versterken voor een leefbaar, vrij toegankelijk, 
natuur- en recreatiegebied Rhederlaag.  

Een evenwichtig natuur- en recreatiegebied zal steeds aantrekkelijk kunnen blijven voor inwoner, 
recreant en ondernemer. Leidraad voor toekomstig beheer: onderzoek naar kwaliteit en capaciteit 
van huidige recreatieve voorzieningen en naar mogelijkheden tot in stand houden of uitbreiden 
van de natuurwaarden.  

Een beheersvisie dient ontwikkeld, waardoor ook op lange termijn de exploitatie veilig kan 
worden gesteld. Omwonenden, ondernemers en andere gebiedspartijen dienen betrokken te 
worden bij de ontwikkelingen en meer zeggenschap te krijgen over hun directe leefomgeving.  

Een extra kans om het bovenstaande doel te bewerkstelligen doet zich voor nu plannen 
ontwikkeld worden voor uitbouw van natuur en recreatieve waarden in aangrenzende gebieden. 
Een water- natuur en recreatiegebied van Westervoort tot Doesburg als samenhangend geheel 
kan zo ontstaan langs de Veluwezoom. 

1.3 Huidige ontwikkelingen rond het gebied 

 

Sinds 2008 wordt het Klimaatpark IJsselpoort ontwikkeld in het rivierengebied.  

Tegelijkertijd met het Klimaatpark IJsselpoort vindt de natuurontwikkeling in de Havikerwaard 
plaats. Het Rhederlaag vormt de verbindende schakel tussen het Klimaatpark IJsselpoort en de 
Havikerwaard. Een aansluitend natuurlijk waterrijk- en toeristisch gebied van Westervoort tot 
Doesburg wordt zo gevormd. Het Rhederlaag voegt een recreatieve component toe aan de 
natuurontwikkelingsplannen. Het opstellen van uitgangspunten voor het Rhederlaag in 
samenhang met Klimaatpark IJsselpoort en de natuurontwikkeling in de Havikerwaard, kan alle 
onderdelen versterken. 
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1.4 Leeswijzer 

Dit rapport is in eerste instantie bedoeld als een handreiking aan alle gebiedspartijen om de 
samenwerking bij beheer en exploitatie van het Rhederlaag, ook bezien vanuit het schaalniveau 
Klimaatpark IJsselpoort, verder vorm te geven. 
Bedreigingen en kansen worden in deze visie aangegeven. Uitwerking dient in samenspraak met 
alle gebiedspartijen te geschieden.	
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2 Voorgeschiedenis 
Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van het ontstaan van het recreatiegebied Rhederlaag 
en van de oprichting en werkzaamheden van de werkgroep Rhederlaag. 

2.1 Ontstaan van het Rhederlaag 

In de jaren zestig van de vorige eeuw diende uit rivier-technische overwegingen, de IJsselloop te 
worden verlegd. Tegelijkertijd werd een plan ontwikkeld de toeristische druk op de Veluwe aan de 
randen te concentreren, zodat de Veluwe zelf niet verder zou worden aangetast door te grote 
toeristische druk. 
 
Voor het vormgeven en uitvoeren van diverse recreatieve concentratiepunten rondom de Veluwe 
werd in die jaren de Recreatie Gemeenschap Veluwe (RGV) opgericht, een 
samenwerkingsverband van de betrokken gemeenten rondom de Veluwe. In opdracht van deze 
RGV werden diverse plannen rond de Veluwe ontwikkeld, zoals Bussloo, Nulde Heerderstrand e.d. 
Plannen voor het Rhederlaag werden in samenhang met de noodzakelijke rivierverlegging van de 
IJssel ontwikkeld. Met uiterste zorg werden plannen ontwikkeld, waarbij watersport, 
oeverrecreatie en benodigde ruimte voor verblijfsrecreatie, maar ook rustgebieden voor flora en 
fauna optimaal op elkaar werden afgestemd. 
 
Zo kon in 1970 de eerste zandwinning plaats vinden ter realisering van het geplande 
recreatiegebied in de uiterwaarden van Rheden. In 1980 was het Rhederlaag volgens de plannen 
gereed, jachthavens ingericht, stranden en bijbehorende toiletgebouwtjes gerealiseerd, 
parkeerterreinen aangelegd. 
 
 

 
 
 

1980:	Het	Rhederlaag	
gerealiseerd.		
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Ondernemers vestigden zich en konden investeren in een adequate opvang voor dag- en 
verblijfstoerisme. Grote aantallen toeristen bezochten het gebied. 
 
In de negentiger jaren werd de provincie verplicht jaarlijks 50 miljoen kuub zand te doen winnen 
voor de Nederlandse behoefte. Om aan de grote vraag naar metselzand te kunnen voldoen werd 
ook gekeken naar de mogelijkheid voor extra zandwinning in het Rhederlaag. Om het plan niet 
aan te tasten, werd een oplossing gevonden in het verder uitdiepen van de plassen tot een diepte 
van 30 M. De zandwinning ging door, er werd niet voldoende bruikbaar zand gevonden, dus 
volgden planaanpassingen door zandwinningsoverwegingen gestuurd.  
De attractieve waarde van het gebied werd hierdoor verminderd, uiteindelijk werd het de 
vergunninghouder/zandwinner die bepaalde wat mogelijk was, vaak ten koste van stranden, vrije 
oeverrecreatie en natuur. 

 
In 2008 werd de verplichting van levering voor de provincie opgeheven. Provincie en RGV gaven 
in 2009 te kennen dat het Rhederlaag, met uitzondering van de Vaalwaard, voltooid was. De 
inrichting van het gebied door de RGV was vrijwel voltooid. 
 

 

 
 
 

2.2 Toch weer zandwinning in het Rhederlaag 

In 2013 verleent de provincie Gelderland opnieuw een vergunning om in het Rhederlaag, in de 
Giese plas, zand te winnen. Aangeduid als wijziging van de vorige vergunning in de Vaalwaard 
worden een aantal locaties vergund in de Giese plas. Ondanks dat de provincie en RGV in 2009 
verklaarden dat in de Giese plas geen zand meer zou kunnen worden gewonnen.  
De nieuwe vergunning wordt zonder adequate voorlichting voor belanghebbenden verleend, 
zonder vooraankondiging in kranten. 
 

	

	

recreatiegebied	het	Rhederlaag	in	2008	
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Zandwinning in een volledig ingericht recreatiegebied heeft voor een reeks van jaren een 
desastreuze beperking van het recreatieve gebruik ten gevolge. De vergunde locaties zijn zó dicht 
bij woningen en oevers gesitueerd, dat er grote zorg voor de veiligheid heerst. In het verleden 
zijn woningen ten gevolge van zandwinning verzakt en wanden en vloeren gescheurd, terwijl toen 
op grotere afstand tot deze trilling gevoelige objecten zand werd gewonnen dan nu wordt 
voorzien. Er zijn geen maatregelen getroffen om deze zorg weg te nemen. 

 
Betrokken burgers en belanghebbenden hebben niet tijdig kunnen reageren op deze plannen. Ook 
de gemeente Zevenaar geeft aan dat er niet voldoende voorlichting aan betrokkenen heeft plaats 
gevoneden.* Aangezien de veiligheid van oevers en de woningen rond het gebied direct in het 
geding is bij deze zandwinning, hebben de bewoners krachtig protest laten horen. 
Ook de provincie erkende dat nader onderzoek naar de veiligheid nodig was, alvorens 
werkplannen voor de ontzanding zandwinning te kunnen goedkeuren. 

 
Maar er was méér veranderd, de RGV werd een commerciële partij, nu Leisurelands geheten (in 
eigen aankondiging “om geen verwarring met recreatie” te impliceren). Geld genereren uit 
zandwinning lijkt voor Leisurelands belangrijker dan recreatieve- en natuurwaarden. Uit de 
opbrengsten van zand uit het Rhederlaag wordt rendement op vermogen gegenereerd. Dat dit 
ten dele ook aan andere recreatiegebieden in beheer bij Leisurelands ten goede zou komen, kan 
de uitholling van het Rhederlaag niet vergoelijken. 
Door de opnieuw voorgenomen zandwinningen is niet alleen de veiligheid in het geding, ook de 
recreatieve mogelijkheden in het gebied nemen door de nieuwe plannen sterk af.  
Zonder aankondiging of overleg werd eerder al door Leisurelands stranden gesloten in het 
Rhederlaag en gronden verpacht: vrije oeverlengte voor struinen, picknicken, strand bezoeken 
vanaf het water en aanleggen met boten is voor een groot deel verloren gegaan. Meer dan een 
kilometer eerder vrij toegankelijke oever wordt nu verpacht, kaalslag vindt plaats van natuurlijk 
ooibos. Dit alles vindt plaats zonder enig overleg of inbreng van omwonenden en lokale 
ondernemers, door een bedrijf dat beweert maatschappelijk verantwoord te ondernemen en 
‘duurzaam recreëren’ in het vaandel voert. 

 
 
 
  

 
 
 

Terreinen worden commercieel verhuurd, recreatieve oeverlengte 
gaat verloren, ook door steenbestortingen, die nodig bleken waar 
oevers te steil werden afgegraven.  

Dit sluipende verval heeft zijn repercussies in het bezoek, de recreatieondernemers in het gebied 
zien hun klantenbestand afnemen, waardoor investeren voor hen onzeker is. Bij de 
watersportvereniging in dit unieke gebied loopt het ledental terug door te weinig 
recreatiemogelijkheden langs de oevers. 

2.3 Betrekken van gebiedspartijen bij de ontwikkeling.  

Deze zorg voor het gebied, dat het grootste watersportgebied is van Oost-Nederland en het enige 
in Nederland met beboste heuvels op de achtergrond, heeft er toe geleid dat de “werkgroep 

 

 

 
Strandbad Giesbeek: steenbestortingen, die nodig bleken 
waar oevers te steil werden afgegraven	
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Rhederlaag” is ontstaan, opgericht door bezorgde bewoners en recreanten. De werkgroep heeft 
inmiddels de steun van diverse groeperingen uit de betrokken samenleving. 
 
De werkgroep ziet het als noodzaak dat andere gebiedspartijen betrokken worden bij de 
zoektocht naar een duurzaam en veilig Rhederlaag. Alleen door alle betrokken spelers en hun 
activiteiten en ambities mede te betrekken bij de ontwikkeling van het gebied, ziet de werkgroep 
mogelijkheid te komen tot een toekomstbestendig Rhederlaag.. 

2.4 Doelstelling van het rapport 

De doelstelling van dit rapport is in eerste instantie te komen tot het opstellen van een visie, 
waarmee een toekomstbestendig natuur- en recreatiegebied kan worden ontwikkeld. 
In de huidige organisatiestructuur, waarbij participanten in het gebied niet worden betrokken, ziet 
de werkgroep geen kansen om tot een inhoudelijke kwaliteitsverbetering van het gebied te 
komen.  
 
De werkgroep richt zich ook op de ontwikkelingen die gaande zijn in het klimaatpark IJsselpoort 
en de Havikerwaard. Wellicht kan zo een basis gevonden worden voor een samenwerking van de 
diverse organisaties, die in de uiterwaarden van de IJssel werkzaam zijn voor natuurbehoud.  
 
Bedreigingen en knelpunten, maar ook de kernwaarden van het gebied worden benoemd. 
Daarnaast worden kansen en mogelijkheden om het Rhederlaag verder te ontwikkelen 
aangegeven: kansen voor wat betreft het, beheer, onderhoud en inrichting van het 
recreatiegebied met aandacht voor natuurwaarden. 
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3 Kernwaarden van het gebied 
De huidige en beoogde kwaliteiten en kernwaarden van het gebied zijn uitgangspunt voor verdere 
ontwikkelingen. Het behoud van de kernwaarden en de versterking van de kwaliteit op gebied 
van recreatie en natuur staat voorop. 

3.1 Kwaliteiten van het Rhederlaag 

Het Rhederlaag is het grootste recreatiegebied voor de watersport in het oosten van het land.  
Het unieke van het Rhederlaag (ten opzichte van andere plassen/recreatiegebieden) zit vooral in 
de afwisseling van in elkaar overlopende plassen, eilandjes, bijzonder schoon zwemwater en 
vooral: de Veluwe op de achtergrond, te midden van een waardevolle natuurlijke omgeving. 
 

 
De Veluwe op de achtergrond is een ‘buitenlandse’ ervaring. 
 

3.2 Kernwaarden van het Rhederlaag 

De belangrijkste kernwaarden die de kwaliteit van het gebied bepalen zijn:  
ü vrij toegankelijk ; 
ü rust en ruimte; 
ü het beleven van de omvangrijke en diverse flora en fauna; 
ü de cultuurhistorische relicten in het Rhederlaag zoals de stroomruggen en de kazematten. 
ü toegankelijk schoon zwemwater; 
ü unieke uitzichten; 
ü prachtige zandstranden.  

Gebiedseigen kenmerken, zoals de stroomruggen langs de oude IJsselloop, zijn deels nog 
herkenbaar aanwezig. In rapportages van provincie en gemeente Zevenaar worden deze van 
grote te behouden cultuurhistorische waarde beschouwd. 
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. 
 
Het Rhederlaag maakt deel uit van Natura 2000, Ruimte voor de Rivier, Ecologische 
verbindingszone en de Vogelrichtlijn. 
In het Gelders Natuur Netwerk (GNN) geeft de provincie de Vaalwaard aan als stiltegebied. 
 

 
 
 
Ook de gemeente Zevenaar onderkent de cultuurhistorische waarden van het gebied, zoals blijkt 
uit de structuurvisie 2030 van de gemeente Zevenaar: 
 
De karakteristieke oude structuren van wegen, dijken, waterwegen, verkavelingen zijn samen 
met veelal oude lintbebouwing en hagepaden dragers van het landschap.  
Oude historische elementen en structuren moeten weer herkenbaar worden gemaakt.  
Daarom stimuleert Zevenaar versterking van de (oorspronkelijk) gebiedseigen kenmerken, zoals 
de verdere versterking van het kleinschalige karakter van het oeverwallenlandschap aan de 
IJssel.  
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4 Bedreigingen en risico’s 
 
Ernstige bedreiging wordt gevormd door voortgaande zandwinning, de door Rijkswaterstaat 
geplande overnachtingshaven in de Vaalwaard en het ontbreken van een kwaliteitsgericht beheer. 
Deze ingrepen doen ernstig afbreuk aan de recreatieve en landschappelijke waarde van het 
gebied. Beschermde en bedreigde flora en fauna zullen nog meer afnemen. 
Uiteindelijk zullen minder toeristen het gebied aandoen, ondernemers zullen niet meer durven te 
investeren, de kwaliteit van de voorzieningen gaat achteruit. Een neergaand spiraal , die 
uiteindelijk tot verloedering van het gebied zal leiden. 
Het huidige beheer van het Rhederlaag keert zich niet voldoende tegen deze ontwikkelingen die 
de recreatie zoveel schade aandoen. Leisurelands focust zich op het behalen van rendement uit 
dit gebied, en zet dat in voor andere doeleinden dan versterking van de kwaliteiten van het 
gebied. 

4.1 Zandwinning. 

De werkgroep keert zich tegen grootschalige zandwinning in het Rhederlaag: 
- cultuur-historisch erfgoed gaat teloor 
- onveilige situatie voor bewoners, opnieuw is schade aan woningen te verwachten 
- inscharing van oevers is een reëel gevaar 
- natuurwaarden worden aangetast 
- er ontstaat geen meerwaarde voor recreatieve of natuur 
- recreatieve oeverlengte vermindert tot ver onder het minimum  
 
Tijdens de periode waarin ontzand wordt, ca zes jaar:  
- kunnen geen zeilwedstrijden worden gehouden,  
- verminderen de recreatieve mogelijkheden en  
- wordt het zwemwater door alle omwoelingen ondoorzichtig  
 

 

Zandwinning vormt een bedreiging. Er wordt té diep en té dicht bij woningen zand gewonnen. 
Nog aanwezige stroomruggen van cultuur-historisch belang, worden weggezogen, belangrijke 
karakteristieken van het gebied gaan verloren.	
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4.2 Overnachtingshaven in de Vaalwaard 

Rijkswaterstaat ontwikkelt plannen om ín dit recreatiegebied, in de Vaalwaard, een 
overnachtingshaven voor 23 binnenschepen te realiseren. Het blijkt ook hier weer dat op gronden 
van onjuiste aannames en voorlichting dergelijke besluiten worden genomen. Volgens de 
gegevens van Rijkswaterstaat is het Rhederlaag een zandwinput1. Het Rhederlaag is nooit een 
zandwinput geweest, het is volledig ontwikkeld ten behoeve van de recreatie.  
 
Voor een veilige invaart zullen voor de overnachtingshaven damwanden van 5 tot 7 meter hoog 
boven het water oprijzen. De recreatievaarder zal een dergelijke ‘industriële’ toegang niet aanzien 
voor een invaart van een recreatiegebied.  
 
Een overnachtingshaven met ligplaatsen voor 23 binnenvaartschepen heeft als gevolg: 
- onveilige situatie door vermenging van beroepsvaart en recreatievaart  
- ca 100 ha recreatiegebied gaat verloren 
- minder toeristen door afschrikwekkende industriële invaart met hoge damwanden 
- de kans op ziekteverwekkende bacteriën neemt toe  
- de veiligheid van spelevarende recreanten kan niet worden gegarandeerd 
- de beschutte plek voor de jeugdopleiding bij de zeeverkenners moet verdwijnen 
- natuurwaarden gaan verloren, een stiltegebied is hier niet te handhaven 
 

 
 
 
Door een overnachtingshaven in de Vaalwaard te plannen, gaat ca. 100 ha recreatief gebied 
verloren, natuurwaarden kunnen niet worden gehandhaafd. De Provinciale omgevingsvisie geeft 
de Vaalwaard aan als stiltegebied! 
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4.3 Ontbreken kwaliteits-gericht beheer 

Het Rhederlaag als watersport- en recreatiegebied valt of staat met de aantrekkelijkheid van het 
gebied voor de recreant, de kwaliteit van het water als zwemwater én de natuurbeleving. Dit 
staat de laatste jaren onder druk. Onvoldoende beheer en onderhoud vormt een sluipende 
bedreiging voor de kwaliteit van het gebied, dit uit zich in:  
- weinig tot geen onderhoud, 
- kaalslag van natuurlijk ooibos  
- toiletgebouwtjes bij de stranden gesloten of voor andere doeleinden verpacht 
- te steile oevers afgegraven: steenbestorting maakt oevers onbruikbaar voor recreant 
- meewerken aan grootschalige zandwinning en overnachtingshaven 
- aansturen op projectontwikkeling in het gebied voor ondernemingsrendement 
 
Er zijn geen overheden die sturend optreden. Lokale partijen hebben geen zeggenschap,  
Het toezien op de veiligheid en handhaving van de publieke terreinen en de veiligheid die 
wettelijk des gemeentes is, wordt nu in onvoldoende mate door de gemeente Zevenaar 
uitgeoefend. 
 
Dat Leisurelands werd gezien als een beheerder/toezichthouder van het gebied, is helaas ten 
onrechte gebleken: 

• meldingen (olie-/asbestvervuiling) worden niet serieus genomen; 
• klokkenluiders worden bedreigd met smaadrechtzaken; 
• geen handhaving bij te veel ontzanden of zonder benodigde vergunningen; 
• stranden zijn verdwenen zonder inspraak of bezwaarmogelijkheden;  
• in Lathum is de verbinding van fietsroute en horeca met strand/water verbroken; 
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5 Kwaliteitsbehoud 
Behoud en het versterken van de oorspronkelijke kwaliteiten en kernwaarden van het 
Rhederlaag, zoals genoemd onder 3.1: 
 

§ herstel en waarborgen van de veiligheid. 
§ herstel en waarborgen van de vrijheid voor alle gebruikers op de plas. 
§ creëren van meer rust- en ruimtemogelijkheden; 
§ intensiveren van de beleving van de omvangrijke en diversiteit aan flora en fauna; 
§ behoud van de cultuurhistorische waarden in het Rhederlaag zoals de stroomruggen en de 

kazematten. 
§ beter en vrij toegankelijk maken van het schone zwemwater; 
§ versterken van de unieke uitzichten op de Veluwe; 
§ creëren van een zelfvoorzienende recreatieplas met een duurzaam beheer. 

 
Op dit moment wordt het Rhederlaag jaarlijks door ca 350.000 recreanten bezocht, een aantal 
dat stijgend is. Deze bezoekers worden juist door deze kernkwaliteiten aangetrokken. Het 
Rhederlaag biedt een regionale voorziening voor dag- en verblijfsrecreatie. 
Door het verhogen en het duurzaam behouden van het deze waarden, wordt ook het 
gebruiksgenot voor de strand-, verblijfsrecreanten, toerders én de vaarrecreanten vergroot. 

5.1 Behoud en versterking van kernwaarden 

Het gaat concreet om het verhogen en het duurzaam behouden van het gebruiksgenot van het 
gebied, intensieve recreatie en verblijfsrecreatie naast kleinschalig genieten van oever en natuur. 
De kernwaarden en kwaliteiten van het gebied dienen met zorg te worden bewaard, en waar 
mogelijk versterkt . De enkele nog resterende gespaarde eilandjes, die de stroomruggen van de 
oude IJsselloop bepalen, dienen gehandhaafd. Door de boombeplanting langs de oude IJsselloop 
terug te brengen, wordt de landschappelijke samenhang in het gebied versterkt. 
 

 
 
Het unieke van de ligging van het gebied aan de voet van de Veluwe kan door herbeplanting aan 
de noordoever versterkt worden. Een groene overgang maskeert zo de aanwezige industrie aan 
de overzijde van de IJssel.  
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5.2 Behoud van vrije toegankelijkheid 

Vrije toegankelijkheid van het gebied is een groot goed, en uitgangspunt om een divers 
recreatiegebied voor de regio te bieden. Tijdens de geleidelijke verwezenlijking van het gebied 
zijn steeds mogelijkheden gecreëerd om vrij gebruik te kunnen maken van stranden en oevers in 
het Rhederlaag. Helaas is de vrije toegankelijkheid is in de loop der jaren structureel verminderd 
door verpachting en verkoop van water en gronden.  
Indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat voor het vrij toegankelijk houden onvoldoende 
middelen uit het gebied worden gegenereerd, dan moeten overheden en andere interessenten 
aangesproken worden steun te verlenen om dit waardevolle goed te behouden. 

5.3 Natuurwaarden versterken 

Het Rhederlaag valt binnen het Natura 2000 gebied, en fungeert binnen het Gelders 
natuurnetwerk als verbindingszone tussen de Veluwezoom, uiterwaarden en de stroomdal 
graslanden. Het reliëf van de kronkelwaarden is een van de kern-karakteristieken van dit gebied, 
zoals ook de nog overgebleven stroomruggen.  
Momenteel wordt door Natuurmonumenten in de Koppenwaard en Vaalwaard intensief 
geïnvesteerd om de natuurwaarden te versterken. Ook voor de andere delen van Rhederlaag 
liggen er kansen voor versterking van het natuurlijke landschap: 
- ruimte geven voor ontwikkeling van ooibossen  
- habitat voor flora en fauna versterken, o. a. door ondiepten aan te brengen.  
 
Juist het waarnemen van zeldzame soorten brengt meer recreanten naar het gebied, ook buiten 
het hoofdseizoen. Het blijft fascinerend om een zeearend of een ijsvogel te zien voorbij vliegen. 
Op haar website benoemt de provincie Gelderland het als volgt: 
 
 “Natura 2000-gebieden zijn de pareltjes onder de natuurgebieden. De kwaliteit van deze 
bijzondere gebieden in dit Europese natuurnetwerk willen we behouden en waar mogelijk 
verbeteren.” 
 
Het beheer van het Rhederlaag dient er ook op gericht zeldzame, beschermde diersoorten te 
behouden. De nu nog aanwezige populaties van onder andere otter, bever, rugstreeppad, 
rivierdonderpad, bittervoorn, modderkruiper, knoflookpad, kamsalamander, ijsvogel, 
aalscholvers dienen beschermd. Het Rhederlaag moet ook als winterbestemming van eenden 
en watervogels b.v. kuifeend, zaagbekeend, brilduiker kunnen blijven dienen.  

5.4 Landschapswaarden 

Rhederlaag is uniek in zijn ligging. Onderaan de beboste hellingen van de Veluwezoom 
schittert deze grote oppervlakte met helder water, kronkelende groene oevers en rijk 
beboste eilanden, die de oorspronkelijke loop van de IJssel aangeven. In een druk, stressvol 
en overvol land biedt een dergelijk gebied in water en natuur ingebed, het gevoel van rust, 
ruimte en contact met de natuur. Niemand kan overschatten hoe belangrijk een fraaie, 
groene omgeving met zijn adembenemende zonsondergangen achter de Veluwezoom is voor 
het welzijn van de mens. 
Van belang is dat het beheer er op gericht blijft deze waarden te behouden. Door het hele 
uiterwaarden gebied van Westervoort tot Doesburg in een gezamenlijk organisatie te 
beheren kunnen deze landschapswaarden op elkaar afgestemd het geheel versterken. 
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5.5 Van onmacht tot medezeggenschap 

Lokale partijen zijn onmachtig enige verandering te brengen in de diverse aantastingen van 
het gebied. De werkgroep maakt zich sterk om samen met lokale partijen medezeggenschap 
te verkrijgen met betrekking tot het Rhederlaag. 
De huidige politiek is er op gericht om het grootschalige wantrouwen, afstand en 
teleurstelling in de politiek vanuit de burgers weg te nemen door transparantie, 
toegankelijkheid en participatie te propageren. Meer zeggenschap doet recht aan de 
betrokkenheid van de burger, zoals ook vastgelegd in de nieuwe omgevingswet.  
Helaas hebben de burgers in dit gebied hier nog te weinig van bemerkt, terwijl de wil en de 
zorg bij betrokkenen aanwezig is om met provincie, gemeente en andere gebiedspartijen de 
eigen leefomgeving veilig te stellen en te verbeteren. Veel energie wordt door burgers 
geïnvesteerd om de kwaliteiten van het Rhederlaag te behouden. 
 
 
 
 
 

 

werkelijke		participatie	van	de	burgers	bij	
het	Rhederlaag	is	nog	ver	weg	
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6  Kansen 
Bij toekomstig ontwikkelingen dient altijd te worden uitgegaan, dat het Rhederlaag openbaar 
en laagdrempelig toegankelijk moet blijven. Wel kan het Rhederlaag beter gepromoot 
worden. Opvallend is dat het Rhederlaag nauwelijks wordt genoemd onder de toeristisch 
aantrekkelijk gebieden in de provincie. Stranden, watersportmogelijkheden en de wandel- en 
fietspaden in het weidse landschap langs de IJssel en het Rhederlaag aan de voet van de 
Veluwe is uniek. Het is van belang dit als waardevol samenhangend landschap te 
ontwikkelen en zichtbaar te maken. 

5.6 Dagrecreatie 

Doelgroepen die gebruik maken van het Rhederlaag zijn: 
• inwoners van omliggende dorpen, waaronder vooral veel jeugdigen en kinderen per 

fiets/scooter vanuit de wijde omgeving; 
• dagtoeristen per auto, veelal ook met kinderen. 
• verblijfstoeristen maken ook gebruik van stranden, watersport en wandelgebied  

Voorstellen voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het gebied voor dagrecreatie: 
 

ü Het faciliteren, versterken en promoten van wandel- en fietsroutes om het 
Rhederlaag en tussen de dorpen Giesbeek, Angerlo, Doesburg, Rheden en Lathum. 

ü Het versterken van historische belangrijke elementen in het Rhederlaag en haar 
omgeving ter versterking van de ruimtelijke kwaliteiten. Deze elementen kunnen een 
verbindende schakel zijn tussen de verschillende landschapselementen en versterken 
het toerisme. 

ü Het verbeteren van de infrastructuur in en rondom het Rhederlaag, zodat de 
veiligheid voor fietsers en wandelaars gegarandeerd kan worden. 

5.6.1 Evenementen 

Op het evenemententerrein in Lathum vindt jaarlijks het festival Dreamfields plaats met 
25.000 bezoekers. Ook het lokale festival in Giesbeek te weten Giesbeach trekt veel 
bezoekers. Wellicht kunnen op het evenemententerrein buiten het strandseizoen meer 
kleinschalige evenementen georganiseerd worden.  

5.7 Verblijfsrecreatie 

5.7.1 Kwaliteit bestaand – onderzoeksresultaten bezettingen 

Een aantal oudere campings voldoet niet meer aan de huidige eisen en verwachtingen. 
Ongewenste en oneigenlijke bewoning levert geen meerwaarde voor het gebied. Middels 
sanering en verbetering kan aan kwaliteit gewonnen worden.  
Onderzoek is nodig om te zien wat het gebied maximaal aan verblijfsrecreatie kan opnemen, 
afgezet tegen de dagrecreatieve functie en het behoud van natuurwaarden in het gebied. 
Door het Rhederlaag in samenhang met IJsselpoort en Havikerwaard te beschouwen, zou dat 
nog andere mogelijkheden kunnen opleveren. Ook zijn er dan wellicht mogelijkheden om in 
de natuurlijke omgeving op kleine schaal kamperen voor trekkers en natuurliefhebbers 
mogelijk te maken.  
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5.8 Watersport-gerelateerde activiteiten 

5.8.1 Jachthavens 

Een aantal jachthavens zijn in het gebied aangelegd, de meeste in samenhang met 
verblijfsrecreatie terreinen en een verenigingshaven van Watersportvereniging Giesbeek. 
lnmiddels is deze vereniging, gevestigd aan de Giese Plas op het Rhederlaag, qua omvang de 
derde watersportvereniging van Nederland. De vereniging is door de KNWV aangemerkt als 
steunpunt voor het Oosten. Landelijke zeilwedstrijden worden door de WSV Giesbeek 
georganiseerd op het Rhederlaag. 

5.8.2 Oevers 

Naast ligplaatsen in jachthavens is het voor de watersporter ook van belang dat voldoende 
vrije oever om aan te leggen in het gebied aanwezig is. Het totale bestand aan ligplaatsen in 
het Rhederlaag is afgestemd op het gerealiseerde wateroppervlak. Ervaringsgegevens van 
ANWB en KNWV hebben aangetoond, dat bij dit aantal ligplaatsen (1580) een oeverlengte 
voor aanleggen, picknicken en zwemmen voor de watersporter minimaal 7500 meter 
oeverlengte benodigd is voor een doelmatig recreatief gebruik van de plassen. Nu is nog 
maar ca 3000 meter beschikbaar. 

Verdergaande zandwinning volgens de huidige plannen is ongewenst: van de ca. 3000 meter 
die nu nog maar beschikbaar is gaat weer een groot deel verloren. Voor de watersporter 
verliest het gebied aan aantrekkelijkheid, te merken aan terugloop van ledental bij de 
watersportvereniging. 

De aantrekkingskracht van het gebied wordt door strand en water, maar ook voor een groot 
deel door de oevers bepaald. Van belang is te zorgen voor: 

- meer recreatieve aanlegoevers, maar ook  

- meer natuurlijk begroeide, of af en toe droogvallende oevers  

5.8.3 Andere watersport activiteiten 

Er zijn een aantal trailerhellingen in het gebied, waardoor het gebied ook voor recreanten 
van elders aantrekkelijk kan zijn. Voor meer diversiteit in het gebied zou onderzocht moeten 
worden of andere vormen van watersport mogelijk zijn. Te denken valt aan:  

-kanovaren,  

-kajakken,  

-boten verhuur e.d.  
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6 Leefomgeving 
	

De dorpen Lathum en Giesbeek zijn aan het Rhederlaag gelegen, kleine kernen, uniek 
gesitueerd aan het grootste watersportgebied van Oost-Nederland. Geen van beide dorpen 
heeft direct toegang tot de plas, kunnen derhalve niet ten volle profiteren van de 
mogelijkheden van het recreatiegebied Rhederlaag.  
De leefbaarheid van deze dorpen kan structureel veranderen als er meer interactie met het 
gebeuren rond het Rhederlaag ontstaat: het aandachtsgebied Rhederlaag kan groter zijn dan 
de eigendomsgrenzen. De toeristische aantrekking kan zo worden vergroot. 
 
7.1 Lathum, kleine kern met minder dan 600 inwoners 
 
A. Knelpunten: 

§ geen toegang tot water/stranden 
§ horeca kan niet vanaf het water worden benaderd 
§ door stagnerende nieuwbouw moeten jongeren zich elders vestigen 
§ geen winkelbestand 
§ school moet sluiten 
§ verenigingen worden opgeheven 

 

B. Ontwikkelingsmogelijkheden 
§ water/stranden beter toegankelijk maken 
§ hiervoor infrastructuur verbeteren 
§ fietspadenstructuur verbeteren 
§ monumenten (Heerlijkheid Lathum, kasteel Bahr, kerkje) opnemen in beleving 
§ gebruik schoolgebouw kan nieuwe mogelijkheden geven 

 

 
 
7.2 Giesbeek, kleine kern met ca 3000 inwoners 
 

A. Knelpunten: 
§ geen toegang tot water/stranden 
§ horeca kan niet vanaf het water worden benaderd 
§ door stagnerende nieuwbouw moeten jongeren zich elders vestigen 
§ winkelbestand niet bereikbaar vanaf het water 

 

B. Ontwikkelingsmogelijkheden 
§ water/stranden beter toegankelijk maken vanuit het dorp 
§ passantensteiger, zodat winkels bezocht kunnen worden vanaf het water 
§ terras, boulevard, wandelgebied uitbreiden langs het water 
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7 Gebiedsorganisatie 
De werkgroep streeft ernaar in overleg met andere partijen in het gebied, gezamenlijke 
uitgangspunten op te stellen, die kunnen leiden tot een toekomstbestendig Rhederlaag. 
 

geen eigendom 
Leisurelands

 
 
De helft van de gronden in het Rhederlaag is in particulier bezit. Deze eigenaren, bewoners 
en ondernemers, zijn voor de ontwikkelingen in het Rhederlaag mede belanghebbend.  
In een samenwerkingsorganisatie van alle gebiedspartijen, kan de kennis en ervaring van 
deze gebiedspartijen worden benut.  

8.1. Gebiedsorganisatie/beheersstructuur 

Het Rhederlaag is geen afgesloten, te omheinen recreatieterrein. Het gebied bevat gronden 
van gemeente, semi-overheden en particulieren, bewoners en ondernemers. Hierdoor 
ontstaan ook diverse belangen, belangen die nu niet meer goed behartigd kunnen worden 
door Leisurelands.  

Daarnaast vormt het Rhederlaag een belangrijke natuurlijke schakel tussen het klimaatpark 
IJsselpoort en de natuurontwikkeling in de Havikerwaard. Een beheersorganisatie van het 
totale gebied, van Westervoort tot Doesburg geeft nieuwe kansen en mogelijkheden. 

 
De werkgroep ziet perspectief in een onafhankelijke organisatie die de waarden, belangen en 
doelstellingen van het Rhederlaag veilig stelt en visie ontwikkelt op de ontwikkeling van het 
Rhederlaag binnen het uiterwaarden- en natuurgebied langs de IJssel.  
Beoogde voordelen o.a.:  

- in deze organisatie kunnen gebiedspartijen hun standpunten laten horen en hun 
activiteiten op het geheel afstemmen 

- lokale ondernemers (zeker de grote- en kleine pachters) kunnen een nadrukkelijke 
rol krijgen bij de toekomstige ontwikkeling van de het Rhederlaag; 

- een gezamenlijke marketing voor het Rhederlaag als onderdeel van het natuur en 
toeristisch aantrekkelijk gebied aan de IJssel kan effectief zijn.  

 
De werkgroep ziet mogelijkheid voor behoud van de kwaliteiten van het Rhederlaag als het 
beheer wordt uitgeoefend in een organisatiestructuur in een groter verband. Beheer over een 
zo groot aaneengesloten gebied kan de natuurwaarden versterken, terwijl daarin plaats blijft 
voor dag- en verblijfsrecreatie, opgenomen in een natuurlijke omgeving. 
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9. CONCLUSIE  

De kwaliteit van het Rhederlaag als recreatie- en natuurgebied staat onder druk door 
geplande grote infrastructurele ingrepen binnen het gebied. Een krachtig tegenwicht kan 
worden gegeven door een organisatiestructuur, die daar een groter belang tegenover kan 
stellen. Het behoud van de kwaliteit van het Rhederlaag is daarvan afhankelijk. 
 
Voor de op te stellen gebiedsorganisatie en gebiedsvisie ten behoeve van de verdere 
ontwikkeling van het Rhederlaag geldt ook, dat deze bezien moet worden in het grotere 
geheel: een geografische en bestuurlijke koppeling aan klimaatpark IJsselpoort. 	
 
 
HET IS DE HOOGSTE TIJD DAT ALLE GEBIEDSPARTIJEN DE NOODZAAK INZIEN VAN 
HANDELEN OM DIT PRACHTIGE GEBIED VOOR KOMENDE GENETRATIES TE 
BEHOUDEN!  
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