
Ruimtelijk strategische visie
Regio Rivierenland



Ambitiedocument Regio 
Rivierenland

Wij, de tien samenwerkende gemeenten binnen Regio 
Rivierenland:
•delen de beleving van de verscheidenheid in ons gebied; 
•zetten in op de beleving van agribusiness, rivieren, 
landschap, cultuurhistorie en karakteristieke dorpen en zijn 
hier trots op;
•zijn economisch sterk door focus;
•werken samen met onze partners

Wij zetten daarom een stip op de horizon voor de drie 
Speerpunten om economische ontwikkeling in de regio tot 
stand te brengen:
•Agribusiness: Onze tuinbouw wordt nóg meer 
toonaangevend in Europa
•Economie en Logistiek: Wij komen in de top 3 van 
logistieke hotspots van Nederland
•Recreatie en toerisme: Wij bereiken een jaarlijkse 
omzetgroei van 5%







Kracht van de regio: recreatie

• Toenemend belang van de identiteit van een gebied, het 
landschap, beleving en  bereikbaarheid. 

• Groeiende markt met toenemend aantal ouderen en buitenlandse 
bezoekers.



Kracht van de regio: economie 
en logistiek

• Toenemend belang van een goede bereikbaarheid (centraal in het land 
en strategische ligging tussen mainports en Europese achterland)

• Steeds grote distributiecentra centraal in het land



Kracht van de regio: 
agribusiness

• Toppositie in o.a. fruitteelt en laanboomteelt
• Uitstekende bodemgeschiktheid
• Schaalvergroting en innovatie in de landbouw





• Confrontatie tussen ruimteclaims, ruimtelijke keuzes 
waar nodig

• Economische dynamiek koppelen aan versterken 
ruimtelijke kwaliteit



Visie economie en logistiek

Hoe bereiken we onze ambitie?
•Concentratie & profilering 4 regionale bedrijventerreinen

• Synergie in kennis, bereikbaarheid, gezamenlijke voorzieningen, 
inpasbaarheid. 

•Nauwe aansluiting lokale bedrijventerreinen op ontwikkeling regionale 
bedrijventerreinen > opnemen in herziening regionaal programma 
bedrijventerreinen



Visie agribusiness

Moderne landbouw in een mooi 
landschap.

Hoe bereiken we onze ambitie met oog 
op kwaliteit?

Onderscheid in:
•grondgebonden teelten (met 
teeltondersteuning)
•niet grondgebonden teelten en 
activiteiten en agribusiness.



Visie agribusiness

Hoe bereiken we onze ambitie?
Grondgebonden teelten zien we als een inpassingsvraagstuk
•Gelijk speelveld door dynamiek koppelen aan ruimtelijke investering.
•Menukaart met opties: landschappelijke inpassing, architectuur, 
vormgeving bouwblok en situering logistieke activiteiten, milieutechnische 
verbeteringen. 



Visie agribusiness

Hoe bereiken we onze ambitie?
Niet grondgebonden teelten en activiteiten (koeling, verwerking, handel) 
bieden we extra ontwikkelingsmogelijkheden op (landschappelijk) 
minder kwetsbare en goed bereikbare plekken

Gemeente Neerijnen:
Visie sluit aan op concentratiegebieden en reserve concentratiegebieden 
glastuinbouw en champignonteelt.



Visie toerisme en recreatie 

•
Goed bereikbare plekken.

•
Dichtbij (m

aar bij voorkeur niet in
) 

landschappelijk waardevolle 

gebieden.

•
Bij voorkeur aansluitend op 

bestaande concentraties voor 

recreatie.

Versterking recreatie en toerisme in de volle breedte

Naar een samenhangend toeristisch profiel
• Ruimte voor functies die veel bezoek trekken (zoekgebieden)
• Functies die dichtbij gebiedskwaliteiten blijven (inpassing)

• Kansrijke steden en dorpen voor stedelijke 
recreatie

• Aanwijzen gebieden met bijzondere 
kansen

• Aanwijzen zoekgebieden voor intensieve 
recreatie



Visie toerisme en recreatie 

Een samenhangend aanbod
•Wordt de landschappelijke 
kwaliteit ter plekke geïntegreerd?
•Biedt een initiatief kans op 
samenwerking of lokale 
arrangementen?
•Draagt het initiatief het verhaal 
rondom het leven met het water, 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
de fruitsector of een ander 
herkenbaar lokaal verhaal uit? 



Meer samenhang met andere 
regio’s

We willen:
•Ons sterker verbinden met 
de stedelijke as Amsterdam 
– Eindhoven en hier een 
onderdeel van zijn. 
•Ons neerzetten als de 
voorkant van Gelderland. 
•Ons verbinden met 
omliggende regio’s, die wij 
nodig hebben voor de juiste 
kennis, werknemers en 
bezoekers van buiten.

Neerijnen:
•Investeringen in 
infrastructuur
•Randweg Tuil



Meer samenhang met andere 
regio’s



Versterking van 
landschappelijke kwaliteit

• Versterken van contrasten in het landschap
• Integratie van landschap en cultuurhistorische 

kwaliteiten bij economisch initiatief

Gemeente Neerijnen:
• Contrasten oeverwallen 

en komgebieden
• Inzet cultuurhistorie
• Profileren langs Waaldijk





Vragen?
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