Werkverslag klankbordgroep Veluwezoom 01-07
Op 01-07 vond één sessie plaats met de 18 deelnemers van de klankbordgroep om een
eerste stap te maken richting verschillende scenario’s. Binnen het proces van het
Masterplan Veluwezoom zijn we bij de stap ‘scenario’s maken’:

Figuur 1: weergave traject Masterplan Veluwezoom

Hoofdpunten vragenlijst en ophaalsessie ’s

Voorafgaan aan de klankbordgroep sessie zijn 2 ophaalsessies met belangengroepen
georganiseerd en is een vragenlijst online en offline uitgezet. Dit leidde tot rijke resultaten:
• Meer dan 800 reacties op de vragenlijst, waarbij veel richtingen werden
aangegeven als mogelijke oplossing
• Meer dan 70 voorbeeldsituaties waar de Veluwezoom voorbeeld aan kan nemen.
• Binnen de ophaalsessies was er een rijke opbrengst, zoals beschreven in het
werkverslag van 28-06.
De resultaten van de vragenlijst en de ophaalsessies zijn de basis voor criteria voor de
scenario’s. Aan deze criteria kunnen de scenario’s achteraf getest worden en ze vormen ook
de basis voor de opbouw van de scenario’s:

Criteria ’s om de scenario’s aan te toetsen

1. Ruimte en stilte op en rondom de Posbank
• Minder overlast van gemotoriseerd verkeer
• Vermindering van topdrukte
• Hogere kwaliteit van de leefomgeving
2. Toegankelijkheid en gastvrijheid

• Inclusiviteit: toegang voor verschillende doelgroepen
• Educatie en bewustwording van recreanten
• Scheiding/afstemming verschillende bezoekersstromen
3. Verbinding Veluwezoom
• Omwonende voelen zich welkom op de Posbank
• Verbinding van de Posbank met de dorpen, landgoederen, IJssel vallei
• Impuls voor de lokale economie
4. Versterken natuurwaarden
• Stijging van de biodiversiteit
• Erkenning voor intrinsieke waarde natuur
• Beleving van natuurwaarden
5. Basisvoorwaarden
• Robuust en tijdsbesteding
• Mogelijkheid om bij te sturen
• Veilig voor bezoekers en omwonenden

Methodiek opbouw scenario’s:

In de opbouw van concept scenario’s zijn ruwweg 2 lijnen aangehouden:
1. Gebruik van bouwstenen: er zijn allerlei maatregelen en combinaties van
maatregelen mogelijk (zonering, verkeersmaatregelen, afsluiting etc.).
2. De gezamenlijk combinatie van bouwstenen moet een logisch verhaal vormen.
Er is een ruimtelijke analyse gedaan van het gebied, om de scenario’s in te bedden. Sinds
1850 is er veel ontwikkeling geweest in de Veluwezoom. Ook nu spelen er veranderingen in
het gebied waar we op in kunnen spelen: de ontwikkeling van het rivier klimaatpark, met
de ambitie om de IJsselvallei en de Veluwezoom meer te verbinden.
Aan de klankbordgroep zijn drie scenario’s voorgelegd die de basis vormden voor het
gesprek. De scenario’s liggen nog niet vast:
1. Beheerst toegankelijk
Iedereen is overal welkom
Sturing door technologische maatregelen en beïnvloeding gedrag
2. Divers en gastvrij
Iedereen is welkom, maar niet overal
Sturing met een onderbreking van doorgaande wegen en nieuwe
routes/voorzieningen voor verschillende doelgroepen.
3. Stilte en ont-moeten
Niet iedereen is welkom
De Posbank afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
Bij alle scenario’s is er het voorstel om de Arnhemsestraatweg te ‘downgraden’, door de
snelheid omlaag te brengen en de wegindeling te veranderen. Zo vormt deze weg minder
een obstakel tussen Rheden en de Posbank.
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Aanvullend op de scenario’s vond een discussie plaats over de schaalgrote van het project.
Een én-én oplossing is het effectiefst: brede spreiding van bezoekers over een zo groot
mogelijk gebied én aanvullende maatregelen specifiek voor de Posbank om drukte weg te
nemen.

Intuïtief kiezen voor scenario’s:

Naar aanleiding van de concept scenario’s zijn de deelnemers van de klankbordgroep in drie
groepen uiteen gegaan om de scenario’s meer in detail te spreken. Binnen de groepssessies
werd gekeken naar de krachten en mogelijke zwakke punten binnen de scenario’s. Hoe
kunnen we aan zoveel mogelijk criteria voldoen en roept dit ook nieuwe problemen op?

Vervolg

Naar aanleiding van dit verslag hebben deelnemers van de klankbordgroep de kans om hun
‘hartenkreten’ te uitten: wat zijn dé aanvullingen die je bijbleven na de sessie? Wat zijn
mogelijke problemen die de scenario’s kunnen brengen? Missen we belangrijke criteria?
Er is een volgende datum geprikt voor de tweede sessie van de klankbordgroep waar de
scenario’s getoetst zullen worden aan de opgestelde criteria. Daarbij is het zaak om de
scenario’s zo onderscheidend en scherp mogelijk te houden. Een mogelijke voorkeur binnen
de klankbordgroep zal wel meegegeven worden in het beslissingsproces.
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