
Biedt service! 

Gastvrijheid dat is het kenmerk van de 
Achterhoek. In het café en in de boom is 
men het eens: dat betekent gratis parkeren, 
herinrichting van de winkelstraten en let-
terlijk de bloemetjes buiten zetten. Hoe de 
herinrichting er uit moet zien is nog een las-
tige: moderne sierbestrating of juist lekker 
ouderwetse waaltjes.  Het café is te klein als 
begonnen wordt over autovrije winkelstraten 
of toch betaald parkeren; voor de aanwezige 
ondernemers duidelijk nog geen uitgemaakte 
zaak. 
Gastvrijheid zit in de details. Aan de stamta-
fel stromen de ideeën binnen: een openbaar 
toilet, gratis wifi in de binnenstad, een Does-
burg app met routes, weetjes over horeca, 
winkels, musea en evenementen. 

Profileer!

De TV was in het café! Dat zullen we vaker 
zien als het aan de bezoekers ligt. Doesburg 
in de spotlights!  Heel NL moet weten, niet 
waar de mosterd, maar waar Doesburg te 
vinden is. Ideeën genoeg:  minimaal 1x per 
jaar Doesburg op de nationale TV. Hoe dan? 
Op school weten ze het wel: december 2014 
3FM Serious Request op de markt! Het jaar 
daarop: haal The Passion naar Doesburg.
Klein maar fijn, dat is een wens uit de boom. 
Dit past bij de cafébezoeker die pleit voor 
profilering door aansluiting bij CittaSlow. 
Maar wat houdt dit in: duurzaamheid,  
streekproducten, autovrij?
Het optimisme in het café is groot: Doesburg 
staat er goed voor, je ziet het nog niet, maar 
het is in de maak. Het Arsenaal is straks 
klaar, het grote Lalique museum komt, net 
als De Turfhaven. De Gasthuiskerk is ver-
bouwt tot culturele ontmoetingsplaats en de 
Martinikerk volgt. Doesburg is er klaar voor, 
heel Nederland moet het weten! 

RECREËREN

Grijp kansen!

De historische binnenstad; dat is waar het 
toerisme op drijft. In de boom of aan de bar, 
ieder is het eens: koester deze parel aan 
de IJssel. ‘Bouw dit verder uit’ is de bood-
schap in het café. Verbindt de grachten, de 
hofjes, de Linies, de begraafplaats: maak ook 
de groene binnenstad beleefbaar. Leidt de 
toerist via mobiele media langs historische 
verhalen van de stad. Ervaar iedere laag 
van die ene binnenstad. Zo hou je de toerist 
langer vast, dan geven ze meer uit.
Vergeet de Doesburger zelf echter niet. 
Basisschoolleerlingen willen massaal naar 
buiten:  een funpark, BMX-baan, klimbos of 
manege. Dit kan mooi op de voetbalvelden 
bij de Looiersweg zegt de één. Nee zegt een 
cafébezoeker, daar komt een park met een 
wandelpad naar het centrum  en een derde 
wil daar een stadscamping of evenementen-
terrein. Iets om te combineren?
Opgroeiende jeugd wil meer uitgaansge-
legenheden en een disco. In het café was 
discussie of Doesburg hierin de concurrentie 
met Arnhem/Doetinchem aan kan? 
Ouderen willen mooiere fietsverbindingen 
richting Drempt en Dieren. Is er nog meer 
mogelijk om van twee walletjes te kunnen 
eten: de Veluwe en de Achterhoek?

Verbijzonder!

In de boom de wens om ‘een kanon en een 
ophaalbrug’ en in het café ‘een nieuwe 
stadsmuur’. Ook in het café is geopperd de 
verloren gegane historie weer te verbeel-
den in het straatbeeld. Wat zou er verbeeld 
moeten worden? Anderen zijn bang dat het 
een openluchtmuseum wordt. Hoe bewaren 
we evenwicht?
De wens werd geuit het image van Doesburg 
te verbreden: doe veel meer met watersport, 
we liggen op een strategisch knooppunt 
tussen watersportgebieden (Lathum, Zwarte 
Schaar, Oude en de ‘nieuwe’ IJssel). Wat 
betekent dit, bijvoorbeeld voor de omgeving 
van de sluis? Anderen zien Doesburg als 
museumstad: we hebben allerlei prachtige 
kleine musea, straks een vergroot Lalique 
museum, maar wat te denken van een IJzer-
gieterijmuseum of een IJsselmuseum?

EXPEDITIE DOESBURG 2030
OP ZOEK NAAR DOESBURGS GOUD
Volg de expeditie van de toekomstverkenners op weg naar een ruimtelijke structuurvisie. De eerste ideeën zijn verzameld en mede op basis van alle 
bijdragen is deze brochure gemaakt om inspiratie op te doen voor de toekomst. Welke ‘reisbestemmingen’ gaat Doesburg hier uit kiezen en hoe daar 
te komen? Dat toekomstbeeld moet nog scherper, dus stap zelf ook weer in de expeditie en denk mee over Recreëren in Doesburg 2030.

INSPIRATIE UIT HET CAFE, VAN DE SCHOOL EN UIT DE BOOM
Waar haalt de Doesburg de mosterd in 2030? Geen twijfel over mogelijk dat dat in de stad zelf is. Maar niet alles is zo duidelijk voor de toekomst-
verkenners. Wie recreëren er in Doesburg in de toekomst, wat doen ze en vooral  waar? Hiervoor zijn ideeën opgehaald in een inspiratiecafé, op 
basisscholen en in de wensboom. Talloze bijdragen kwamen binnen, waarvoor nogmaals dank! Elk idee blijft bewaard, maar voor het overzicht zijn de 
ideeën gebundeld in de volgende wegwijzers voor de expeditie.

Grijp kansen!
Biedt service!
Verbijzonder!
Profileer! 

Ter voeding van de verdere discussie, maar zonder een idee tekort te doen, is in de binnenzijde van de brochure een mood-board te vinden van de 
meest in het oog springende ideeën voor recreëren. Welke ‘reisbestemming’ kies jij?

VRAGEN VOOR DE TOEKOMST

Een ‘reisbestemming’ kiezen begint met een eerste gevoel, dat moet goed zijn. Wat past, kijkend naar het 
mood-board in de binnenzijde, het best bij Doesburg? 

En, een keuze gemaakt? Of stond er misschien iets niet bij? In beide gevallen kan het helpen de wegwijzers 
nader te verkennen. Wat betekent het voor Doesburg als we die kant op gaan en wat is er nodig om daar te 
komen? Dit mag voor de gemeente als geheel, maar ook per wijk of straat. 

Deze verdere verkenning  gebeurt tijdens de thema-avond. Ter voorbereiding hieronder meer reisinformatie. 

Kansen grijpen 
Dit is een reis langs de bestaande bedrijfs- 
en winkellocaties.  Bepaal zelf welke de 
toekomstwaarde hebben om in te investeren. 
Het gaat niet alleen om plekken die meteen 
een verbetering vragen, maar ook die over 
een aantal jaren aan de beurt zijn. Inspiratie-
tip: zet de vernieuwing van bedrijventerrein 
Verhuellweg en de Albert Heijn de toon voor 
de opwaardering van bestaande locaties?

Op welke locaties liggen kansen die vragen 
om benut te worden voor recreëren?

  
Hoe vermaken de gasten van buitenaf én de 
Doesburgers zich? Welke maatregelen zijn 
daarvoor  genomen?

Service bieden
Ga mee in de zoektocht om het de recreant 
in Doesburg makkelijk te maken. Waar kun-
nen welke voorzieningen worden verbe-
terd of aangebracht? Denk mee over een 
parkeerterrein dat je welkom heet, prettige 
looproutes, toegang tot alle weetjes van 
Doesburg en die kleine extra voorzieningen 
waardoor Doesburg je hart verovert.
Inspiratietip: is voor lekker shoppen een au-
tovrije winkelstraat een must, of is juist een 
vrije doorgang op de stoep en de auto onder 
handbereik wat Doesburg onderscheidt?

Wat functioneert er niet goed vanaf aan-
komst, verblijf en vertrek van recreanten in 
Doesburg? 

Welke nieuw voorzieningen voor recreanten 
zijn gerealiseerd?

Verbijzonder het aanbod 
Ontdek het Doesburg met meerdere 
gezichten. De historische binnenstad heeft 
grote aantrekkingskracht. Maar is er wellicht 
meer? Ga mee op onderzoek naar doelgroe-
pen die op andere kwaliteiten afkomen. 
Inspiratietip: kan Doesburg met een nieuwe 
Turfhaven uitgroeien naar een watersport-
centrum aan de IJssel of vraagt dit om meer 
investeringen. 

Welke kwaliteiten  zijn in de dop aanwezig, 
waarmee nieuwe groepen recreanten kunnen 
worden aangetrokken?

Welke nieuwe doelgroepen hebben Doesburg 
ontdekt en welke voorzieningen zijn daarvoor 
gecreëerd?

Profileren
Ga mee en zet het Doesburg in de etalage. 
Welk Doesburg moet dit zijn? Pittoresk, 
groen, chic of hip? Daar waar ruimte voor 
nieuwe functies of  attracties is kunnen we 
het beeld van Doesburg bevestigen, bijstellen 
of vernieuwen. Gaan we voor benadrukken 
van kleinschaligheid en historie of voor 
experimenteel en vernieuwend. Of niets 
bijzonders, maar goedkoop en praktisch voor 
de Doesburger zelf.
Inspiratietip: moeten spraakmakende nieuwe  
attracties, net als de Hanzefeesten, aanslui-
ten bij het monumentale imago van Doesburg 
of zijn  attracties die Doesburg totaal anders 
op de kaart zetten net zo welkom?

 
Een nog sterkere profilering, wat betekent 
dat voor nieuwe recreatieve functies en voor 
hele inrichting en architectuur van de stad? 

Om welke recreatieve attracties of beziens-
waardigheden staat Doesburg bekend in 
Nederland?

En om te voorkomen dat we iets over het hoofd zien is er uiteraard de mogelijkheid bestemmingen te 
combineren of er zelf een toe te voegen: welke overige ‘reisbestemmingen’ zijn er op het gebied van 
Recreëren in Doesburg? 

Aan de hand van de reisinformatie bereiden de toekomstverkenners zich voor op de volgende stap in de 
expeditie: de te volgen koers. Reis mee en bepaal ook het  toekomstbeeld voor Recreëren in Doesburg 
2030.
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