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De visie op recreatie en toerisme is er om de vrijetijdseconomie in Lochem te versterken en om de
beste mogelijkheden voor recreatie te bieden aan inwoners en bezoekers. De waarde van elke
visie ligt in de uitvoering. Er is een agenda om concrete projecten en acties uit te voeren, door
een netwerk van betrokken organisaties. Deze uitvoeringsagenda is een momentopname. Die zullen
we voortdurend bijstellen als kansen en mogelijkheden zich aandienen. De uitvoeringsagenda is
daarom niet statisch, maar heeft het karakter van een voortrollende agenda. We actualiseren de
agenda in ieder geval bij het opstellen van de kadernota en begroting.  
De uitvoeringsagenda volgt de zes speerpunten die in de visie recreatie en toerisme staan.
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1. Goede basis houden en versterken

1.1. Behoud en ontwikkeling natuur en landschap: plan biodiversiteit

In het collegeprogramma 2018-2022 is onder het thema ‘Onze leefomgeving’ het ondersteunen van initiatieven
voor het behoud van groen, biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap opgenomen.
In 2019 werken we aan biodiversiteitsversterking binnen de gemeente Lochem. We beginnen met het 
opstellen van een biodiversiteitsplan. Beheer van openbaar groen, bermen en bomen zal meer en meer moeten
bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit. Ook kijken we hoe we binnen de kernen het (beheer van)
groen kunnen aanpassen, met een veelzijdiger en interessanter beeld. 

Ideeën voor toeristisch- recreatieve beleving
Wandelen en fietsen door het gebied
Zonnebloemenroute: In het buitengebied zaaien we een bijenlint met in de hoofdrol zonnebloemen. Naast een
bijdrage voor insecten, geeft dit het buitengebied kleur. Samen met De Innovatie Coöperatie (initiatiefnemer bijen-
lint), kunnen we een recreatieve fiets- en/of wandelroute koppelen aan het bijenlint. Eenzelfde koppeling kunnen
we maken met het Patrijzenproject van de vogelwerkgroep Noordwest Achterhoek. Bij dit project worden verschil-
lende stroken grond ingezaaid met een bloemrijk mengsel, ter verbetering van de leefomstandigheden van boeren-
landvogels als de patrijs. 

Ideeën voor natuurbeleving
Wandelen en fietsen door het gebied
Lochem kent prachtige natuurgebieden, waarvan we verschillende gebieden komende jaren inrichten (denk aan
Stelkampsveld, Hagenbeek, de Velhorst, Gorsselse Heide), uitbreiden of opnieuw inrichten. Naast de natuurdoelen
binnen deze gebieden, moeten ook recreanten de kans hebben of krijgen om deze gebieden te bezoeken en te er-
varen. Inrichten, uitbreiden of opnieuw inrichten moet inclusief recreatievoorzieningen gebeuren.

Resultaat
Activiteiten ter versterking van natuur, landschap en biodiversiteit zichtbaar en beleefbaar maken door actieve
koppeling aan (nieuwe, seizoensgebonden? ) routes. 
Betrokken partijen
Terrein beherende organisaties (NMM, SBB, GLGK, MGH, etcetera), De Innovatie Coöperatie, Vogelwerkgroep
Noordwest Achterhoek, VVV, Gemeente Lochem
Geld
In de kadernota 2020 staan de volgende bedragen voor het lokaal actieplan biodiversiteit: opstellen actieplan bi-
odiversiteit in 2019: € 50.000. Voor de uitvoering is in 2019 een bedrag van € 35.000 beschikbaar, daarna structureel
€ 60.000 per jaar. 
Planning
Doorlopend



Dichtbij, duurzaam, doen! Coalitieakkoord 2018 – 2022
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1.2 Duurzaam beheer laanbomen

In 2018 heeft de raad vastgesteld dat we de bomen langs wegen in het buitengebied overeenkomstig het maxi-
male scenario beheren. De gemeente bezit ongeveer 55.000 bomen langs wegen in het buitengebied. Elk jaar
snoeien en controleren we er ongeveer 11.500. Veder kappen we elk jaar 386 bomen die voor een deel uit risico-
bomen bestaan. Waar het kan herplanten we, op een manier die past binnen het landschapstype, met een grote
diversiteit aan inheemse soorten. Veel oude bomen zijn beeldbepalend en sparen we om het landschap mooier
te maken. Om het beheer betaalbaar te houden zoeken we naar mogelijkheden om een zo hoog mogelijke prijs
voor het stamhout en houtsnippers te krijgen.

Resultaat
Een aantrekkelijk en veilig landschap gevormd door goed onderhouden laanbomen in diverse soorten, leeftijden
en structuren. 
Betrokken partijen
Landbouw, natuur & landschapsorganisaties, recreatiebranche, inwoners, CB, lokale aannemers en gemeente 
Lochem
Geld
Structureel geld voor kap, herplant en onderhoud van € 207.700. Tot en met 2020 extra geld voor achterstallig 
onderhoud van € 60.000 per jaar
Planning
Doorlopend

1.3 Versterken beleving cultuurgeschiedenis: Cultuurhistorische Waardenkaart

In 2019 vragen we de gemeenteraad om de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHWK) vast te stellen. Naast dat
we de kaart kunnen inzetten in het beleid ruimtelijke ordening kan hij ook een informatie- en inspiratiebron
zijn voor toeristische en recreatieve initiatieven. Digitale ontsluiting van de CHWK (door middel van een 
Gis-viewer) staat gepland voor 2019.

Ideeën voor toeristisch-recreatieve ontsluiting
Wandelen en fietsen door het gebied
De cultuurhistorische waardenkaart geeft veel informatie voor nieuwe cultuurhistorische / cultuurlandschap-
pelijke routes door de omgevingen van Gorssel en Lochem. Vooral aan de hand van de themakaarten kunnen we
nieuwe invalshoeken aansnijden. Maar dat geldt ook voor de insteek op categorie van de laag met geschied-
kundige bouwkunst.

Staringerfgoed
In 2018 is Museum STAAL geopend. Daaraan kunnen we nieuwe Staring-routes koppelen, die  objecten en land-
schappen in relatie tot de familie Staring met elkaar verbinden en ontsluiten.

Verbinding
Uit de kaart komt naar voren dat de voormalige gemeentes Gorssel en Lochem landschappelijk en geschiedkundig
veel overeenkomsten en interessante verschillen kennen. De inhoud van de kaart en beschrijving bieden veel 
mogelijkheden voor de ontsluiting van het verbindende erfgoed, zodat Gorssel en Lochem nog meer één worden.
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Grensoverschrijdend
Erfgoed stopt niet bij de grens. Er bestaan allerlei mogelijkheden om aan grensoverschrijdende toeristische ont-
sluiting te doen, met de gemeenten in de regio Achterhoek en de Cleantech Regio. We denken bijvoorbeeld aan
het erfgoed van het Twentekanaal, de landgoederen- en buitenplaatsengordel, de spoorweggeschiedenis, etc.

Resultaat
De Cultuurhistorische Waardenkaart gebruiken bij uitwerken speerpunten 3 (routenetwerken) en 4 (marketing
en informatievoorziening).
Betrokken partijen
Gemeente Lochem, recreatieve branche
Geld
Geen extra financiering nodig
Planning
Doorlopend

1.4 Benadrukken eigen identiteit: Inspiratiecentrum

De VVV heeft samen met Stichting Achterhoek Toerisme het initiatief genomen om tot een inspiratiecentrum
te komen in Lochem. De locatie die we op het oog hebben is het Oude Stadhuis in Lochem aan Markt 2. 
Een inspiratiepunt is een vernieuwende manier van toeristische informatievoorziening en berust op drie principes:
beleving, inspiratie en verkoop. Een inspiratiepunt is een locatie waar je inspiratie krijgt over de bestemming, en
wordt verleid om een bezoek te brengen aan de mooie plekken in de omgeving. Een inspiratiepunt biedt een
echte toeristische beleving met een duidelijke couleur lokale die tegelijk de sfeer van de Achterhoek oproept. Zo
koppel je de lokale beleving ook aan de regio.

Het gastheerschap is professioneel. Gasten krijgen de op de persoon toegesneden informatie en de gastheren of
-dames hebben een goede kennis van de bestemming. De sfeer is eigentijds, de locatie maakt gebruik van 
moderne technieken en moet inspirerend zijn. Een kwartiermaker van Achterhoek Toerisme heeft een schetsplan
gemaakt voor het centrum. Een financiële vertaling van het plan volgt. Op basis van het geld dat nodig is, kunnen
we een definitief besluit opnemen over de ontwikkeling van het inspiratiecentrum. De VVV heeft een projectplan
gemaakt van buiten extra geld binnen te krijgen. We moeten de toiletten aanpassen en het gebouw toegankelijk
maken voor minder validen. Het pand is een rijksmonument en de aanpassingen moeten voorzichtig en goed 
gebeuren. We brengen de bouwkundige aanpassingen in beeld.

Resultaat
Verhogen van de waardering van gasten en verhogen van de belevingswaarde van de regio.
Goed geïnformeerde en geïnspireerde gasten zullen sneller terugkomen en positiever over hun ervaringen vertellen.
Uiteindelijk moet dat leiden tot meer gasten aan de regio en meer herhaalbezoek. Het operationele doel is het
realiseren van een vernieuwend VVV-Inspiratiepunt Lochem.
Betrokken partijen
Initiatiefnemers: VVV en Stichting Achterhoek Toerisme, Monumentencommissie, gemeente Lochem
Geld
Stichting Achterhoek Toerisme en de gemeente dragen beide € 40.000 bij, de VVV € 30.000.
In de kadernota 2020 zijn extra bedragen opgenomen voor de bouwkundige aanpassingen (€ 40.000) en een 
exploitatiesubsidie voor het inspiratiecentrum voor de VVV (structureel € 20.000). 
Planning
Midden 2019: definitief besluit over realisatie van het inspiratiecentrum
Vanaf midden 2019 uitvoering werkzaamheden
Begin 2020: opening inspiratiecentrum



7

2. Samenwerking en verbinding

2.1. Re-creatiecentrum: broedplaats voor vrijetijdseconomie

Binnen Lochem en de buurgemeenten is vanuit het verleden een sterke vertegenwoordiging van bedrijven, die
zich richten op de organisatie en realisatie van evenementen. Deze partijen richten zich sterk op de ‘eigen’ 
producties. Nog te weinig bundelen zij ervaring, kennis en geld om de mogelijkheden van Lochem als broedplaats
voor de vrijetijdseconomie in de Achterhoek te benutten. Samen met de Gasfabriek Deventer brengen we
partijen bij elkaar (broedplaats). 

Het is een initiatief voor en door ondernemers. De wens is het oprichten van een ondernemend en innovatief
centrum met als thema ‘vrijetijdseconomie’. Daarin kunnen alle belangengroepen iets van waarde brengen en
halen. Initiatieven, samenwerkingen, kansen, producten en verdienmodellen kunnen er ontstaan. Die kunnen
van toegevoegde waarde zijn voor de branche. 
Dit centrum deelt kennis en netwerk en het geeft mogelijkheden om samen projecten te ontwikkelen, organiseren
en financieren. Er ontstaat een magneetwerking voor startende en zich ontwikkelende ondernemers in de vrije-
tijdseconomie, die gebruik maken van de kennis en kunde van de bestaande partijen. De aantrekkelijkheid en
beleving van de Achterhoek als thuisbasis van deze partijen staan daarbij centraal. Er is een projectvoorstel inge-
diend bij de provincie Gelderland (Uitvoeringsagenda Beleef het in Gelderland).  

Resultaat
Het realiseren van een ondernemers- en innovatiecentrum op het gebied van vrijetijdseconomie (re-creatie-
centrum) in de gemeente Lochem.
Betrokken partijen
•Ondernemers die zich richten op innovatieve toepassingen
•Gasfabriek Deventer
•Cleantech Regio
•Gemeente Lochem
Geld 
De gemeente Lochem heeft een contract afgesloten om business partner te worden van de Gasfabriek. De kosten
zijn € 15.000 in 2019.
Betrokken partijen
Q1 2019: startbijeenkomsten (KIK’s: Kennis Informatie Kring)
Q2 –Q4 2019: oprichten centrum



88

2.2 Rol en plek VVV

De VVV heeft vanouds een belangrijke rol in de toeristisch- recreatieve branche. VVV is een sterk merk en verte-
genwoordigt de meeste partijen in de recreatieve branche. De VVV moet weer in haar kracht komen en een 
prominente plaats houden. De realisatie van het inspiratiecentrum is hierin een belangrijke stap. De VVV heeft
steunpunten in de dorpen en de vraag is hoe die in de toekomst vorm krijgen. Ook is de VVV betrokken bij de 
ontwikkeling van een nieuw digitaal platform (website). In 2019 is een exploitatiesubsidie aan de VVV van 
€ 45.000 opgenomen in de begroting. In 2019 moet duidelijk worden welke rol en plek de VVV in de toekomst
gaat krijgen en welke (financiële) steun van de gemeente hiervoor nodig is. 

Resultaat 
Strategische positiebepaling van de VVV en meerjarenafspraken over (financiële) steun van de gemeente.
Betrokken partijen
VVV, Stichting Achterhoek Toerisme en gemeente Lochem
Geld
Nog te bepalen
Planning
Q4 2019
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3. Routenetwerk 

3.1 Uitbreiding routenetwerken Barchem, Eefde, Harfsen en Gorssel en Harfsen

In overleg met de dorpsraden van Barchem, Eefde, Harfsen en Gorssel heeft het routebureau Achterhoek Toerisme
uitbreidingen van wandelroutes ontworpen rond deze dorpen. Die kunnen kunnen we uitvoeren als ‘quick wins’
en ze dragen ook bij aan de profilering van de dorpen op toeristisch gebied. 

Barchem
Een belangrijk speerpunt van het dorpsplan Barchem–Zwiep is het verder ontwikkelen van het thema wandelen.
Elk jaar zijn er veel wandelevenementen in Barchem en de ligging van Barchem in een mooi Achterhoeks 
wandelgebied en zorgt ervoor dat er een enorm vermogen is om wandelaars te laten starten in Barchem. Een
kwaliteitsimpuls is nodig van het wandelnetwerk:
•Het verbeteren van de verbindingen met Lochem, Ruurlo en Borculo
•Verbeteren en verfijnen van het wandelnetwerk. Meer onverharde paden en ontsluiten van parels in het gebied
•Verbeteren van de informatievoorziening in Barchem
Eefde
Betere markering en profilering van de ‘knapzak’ route in en rondom Eefde, eerst voor wandelaars, later voor 
fietsers. De ‘knapzak ’ is ook een kapstok voor verkoop en ontwikkeling van lokale producten (‘Marke bier’) en 
betrekken van campings en B&B’s. 
Gorssel en Harfsen
Verbetering van de routestructuren in en rondom Gorssel en Harfsen en de informatiepunten.

Betrokken partijen
Dorpsraden Barchem, Eefde, Gorssel en Harfsen. 
Routebureau Stichting Achterhoek Toerisme
Gemeente Lochem
Geld
Investeringen Barchem € 15.000

Eefde, Gorssel en Harfsen; 3 x € 5.000 = € 15.000

Financiering uit bestaand geld
Planning
Uitvoering najaar 2019
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3.2 Berkel Routes 

Water spreekt mensen aan. We kunnen de IJssel en de Berkel nog beter benutten als het gaat om toeristische 
beleving. Samen met het Waterschap Rijn en IJssel bekijken we hoe we de Berkel op de trajecten Borculo – 
Lochem en Lochem – Almen opnieuw kunnen inrichten. En hoe we daarbij doelen op gebied van natuur en land-
schap en recreatie en toerisme kunnen realiseren.

Resultaat 
Herinrichting Berkel Almen-Lochem
In de eerste schetsen is veel aandacht voor de toegankelijkheid van het Staringkoepeltje. Mogelijk kunnen we het
trekpontje verleggen. Dat zou een aanpassing voor de route betekenen. Ook kijken we naar een toegang tot de
koepel via de noordzijde (kanaalpad). Verder is in het plan aandacht voor lokale ommetjes, vanuit de stad Lochem
het buitengebied in. Mogelijk komt er een verbinding tussen de Berkel en de Nijkampsweg. We moeten onder-
zoeken of daarmee de hoofdroute naar het Staringkoepeltje ook verandert, en of voor het parkeren van 
auto’s en fietsen een oplossing nodig is. Realisatie is afhankelijk van de kavelruil die in het gebied plaatsvindt.
Uitvoering vindt plaats in 2021.
Herinrichting Lochem-Borculo 
Berno Strootman (Rijksadviseur Landschap) werkt met inwoners van het gebied en belangengroepen de herin-
richtingsopgave uit. Het onderwerp recreatie is een belangrijk onderdeel. Op dit moment is de gedachte om een
indeling in zones aan te brengen, waarbij dichtbij de kernen de recreatie intensievere vorm zou kunnen krijgen.
Voor natuurontwikkeling en recreatie zijn er ook gebieden die niet direct aan de Berkel gekoppeld zullen worden.
Tot de zomer van 2019 werken we aan het inrichtingsplan. Daarna volgen kavelruil en verwerving van gronden.
We verwachten dat de uitvoering na 2021 plaatsvindt. 
Betrokken partijen
Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Lochem
Gemeente Berkelland
Bewoners van het gebied
Geld
Nog te bepalen
Planning
Planontwikkeling 2019/2020, uitvoering na 2021
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4. Marketing en informatievoorziening 

4.1 Waarderingsonderzoek verblijfs- en dagrecreanten

Voor de ontwikkeling van de branche willen we weten wat verblijfsrecreanten, dagjesmensen en inwoners vinden
van recreatie en toerisme in Lochem. We vragen inwoners van Lochem om hun mening via het digitale inwoners-
panel. Daarnaast voeren we een onderzoek uit onder verblijfs- en dagrecreanten. Het gaat om een kwalitatief
onderzoek naar waardering en beleving. 

Op de volgende vragen zoeken we een antwoord:
• Waarom kiezen bezoekers voor Lochem?
• Welke activiteiten ondernemen zij?
• Wat vinden zij van het aanbod van voorzieningen en producten?
• Wat vinden bezoekers van de informatievoorziening?
• Hoe zijn mensen op het spoor van Lochem gekomen?
• Wat ervaren zij als positief of negatief?
• Wat missen zij als het om voorzieningen en producten gaat?
De uitkomsten van de onderzoeken zijn van belang voor alle speerpunten uit de visie op recreatie en toerisme. 

Resultaat
Moventem heeft via burgerpanel Lochem Spreekt het onderzoek onder inwoners uitgevoerd. Een extern bureau
doet het onderzoek onder verblijfsrecreanten. Dit onderzoek voeren we in het voorjaar/zomer 2019 uit.
Betrokken partijen
Onderzoeksbureaus, gemeente Lochem
Geld
Financiering uit het geld dat er is voor opstellen van de visie recreatie en toerisme.
Planning
Onderzoek inwoners Q1 2019; Onderzoek verblijfsrecreanten Q2 en Q3 2019

4.2 Digitale recreatieve en culturele agenda/platform

Een recreatief en cultureel digitaal platform (website) is nodig voor bezoekers en inwoners. Een goede online
profilering en promotie van de gemeente Lochem op recreatief- en toeristisch gebied is belangrijk. De informatie-
voorziening is nu niet op orde en versnipperd. We stellen een plan op voor de ontwikkeling en het beheer van
zo’n platform. 

Resultaat
Uitvoering plan ontwikkeling en beheer digitaal platform. 
Betrokken partijen
De gemeente faciliteert dit proces en wordt opdrachtgever. Uitvoering vanuit samenwerking tussen VVV en 
Stichting Achterhoek Toerisme. 
Geld
2019: ontwikkeling website: € 10.000; vanaf 2019: bijdrage aan beheer website € 10.000 per jaar.
Planning
Q2 2019
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4.3 Lochem promotie  

Het toeristisch profiel en evenementen kunnen we op verschillende manieren beter onder de aandacht brengen:
in magazines, brochures, films en door deel te nemen aan beurzen. In 2019 neemt Lochem deel aan de Cultuur-
zomer Achterhoek en  doen we aan  promotie in een magazine, op de website en op Facebook. De tentoonstelling
‘Made in Lochem’ is deze zomer te zien. Bekeken wordt of het VVV-magazine dat enkele jaren geleden nog elk
jaar uitkwam, opnieuw kan verschijnen.

Resultaat 
Profiel van toeristisch Lochem en evenementen via verschillende kanalen onder de aandacht gebracht van een
breed publiek.
Betrokken partijen
VVV, Achterhoek Toerisme, bedrijven en de gemeente Lochem.
Geld
Financiering in 2019 uit bestaand geld. Vanaf 2020 vragen we een extra structureel budget van € 10.000 om op
verschillende manieren en via verschillende media Lochem te promoten.
Planning
Doorlopend

4.4 Uitwerking toeristische profielen dorpen  

Een gezicht geven aan dorpen (bijvoorbeeld wandeldorp Barchem, fietsdorp Laren, kunstdorp Gorssel) levert een
belangrijke bijdrage aan het toeristisch profiel van de gemeente Lochem. Het is een uitwerking van de dorpsplan-
nen, die er voor de meeste kernen van Lochem zijn.

Resultaat 
In overleg met dorpsraden opstellen van toeristische profielen en afspraken maken over uitvoeren van mogelijke
maatregelen
Betrokken partijen
Dorpsraden, gemeente Lochem
Geld
Nog te bepalen
Planning
2020
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5. Activiteiten en voorzieningen 

5.1 Elk-weer-voorziening 

In de Structuurvisie Lochem 2012-2020 is de realisatie van een elk-weer-voorziening in of nabij de kern Lochem
als wens opgenomen. De redenering is dat er al volop openluchtactiviteiten zijn in de gemeente door de mooie
ligging, kleinschaligheid en de cultuurgeschiedenis. Bij slecht weer zijn er maar beperkte mogelijkheden voor
overdekte activiteiten. We verwachten dat een passende elk-weer-voorziening zorgt voor verlenging van het
seizoen, een positief effect heeft op het aantal toeristische overnachtingen, een positieve spin-off voor de werk-
gelegenheid is en de leefbaarheid in de kernen en de regio Achterhoek vergroot.

De gemeente is in gesprek met een initiatiefnemer voor een bijzondere overdekte dag-attractie. De gemeente
Lochem wil vanuit het economisch belang graag meewerken aan volgende stappen. Dit houdt in meedenken
over mogelijke locaties, draagvlak krijgen en begeleiden van planologische procedures. In de loop van 2019 moet
blijken of dit initiatief kans van slagen heeft.

Betrokken partijen
Initiatiefnemer, gemeente Lochem
Geld
Nog te bepalen op basis van haalbaarheidsonderzoek
Planning
2019

5.2 Verbeteren culturele profiel

Er zijn verschillende voorstellen gedaan om het cultureel profiel van de gemeente te versterken. Voorbeelden zijn:
profilering Bachweken, zomeropstelling schouwburg, meer openstelling van het openluchttheater in Lochem,
ontwikkeling Staring-routes. We zoeken aansluiting bij de uitvoering van de Culturele Agenda en Cultuur Zomer
Achterhoek (evenementenmagazine). Ook kijken we naar het organiseren van aansprekende evenementen in 
Lochem. 

Resultaat
Evenementenlijst Achterhoek, promotie van de evenementen, magazine en website Cultuur Zomer Achterhoek

Betrokken partijen
Culturele instellingen, Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek, gemeente Lochem

Geld
Eenmalig € 3.000 uit bestaande budgetten

Planning
Q2 2019



5.3 Elektrisch vervoer 

Lochem Energie heeft het initiatief genomen om snel en lowbudget de toeristische branche op de kaart te zetten.
Er liggen kansen om toerisme en recreatie te verbinden met duurzaamheid. 

Gedacht wordt aan de volgende zaken:
1.Toeristische ondernemers helpen de elektriciteitsconsumptie te verduurzamen door mee te laten investeren in

collectieve zon/waterkracht of andere opwek projecten. Dit is belangrijk omdat daken van hotels in bosrijke om-
gevingen vaak niet geschikt zijn voor stroom van eigen dak. De ondernemers worden meest duurzame onder-
nemingen.

2.De ondernemers te ondersteunen om laadpalen te plaatsen, want vaak zijn de kosten niet zo’n probleem maar
wel alle onduidelijkheden en gedoe er omheen.

3.Bedrijven mobiliteit aan te bieden met elektrische deelauto’s, al of niet met chauffeur, wat in feite een uitbrei-
ding betekent van de succesvolle e-trip service. Het wordt niet meer nodig om met de auto naar het Lochemse
te komen. Er staat een collectieve shuttleservice voor de gasten klaar om ze van en naar hun bestemming te
brengen vanaf intercity stations (Hengelo, Deventer en Zutphen). Daarvoor zijn ook voertuigen via Elektrip deel-
auto service van Lochem Energie beschikbaar. 

4.Bedrijven samen toegang te geven tot huur van moderne innovatieve belevings e-voertuigen zoals e-fietsen, 
e-scooters, e-crossfietsen, e-step en 1, 2 of 4 persoons e-voertuigen en daarvoor nieuwe routes te ontwikkelen.

5.Misschien met die bedrijven een monitoringsysteem invoeren dat de energiehuishouding real time kan aflezen,
waardoor ook klanten inzicht krijgen.

Lochem Energie werkt het initiatief verder uit in goed overleg met de recreatie-ondernemers en de gemeente 
Lochem. Het re-creatiecentrum kan hieraan ook bijdragen.

Resultaat
Uitgewerkt voorstel elektrisch vervoer voor de recreatieve branche in Lochem. Start met uitbreiding van de laad-
palen infrastructuur in Lochem.
Betrokken partijen
Lochem Energie, recreatie ondernemers, re-creatiecentrum, gemeente Lochem
Geld
Verder bepalen welke financiële bijdrage van de gemeente Lochem nodig is. Onderzoeken welke bijdragen uit
‘duurzaamheidsbudgetten’ mogelijk zijn.
Planning
Q3 en Q4 2019
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5.4 Passantenhaven Lochem

De passantenhaven aan de Hanzeweg is toe aan groot onderhoud. Mede door de plannen voor de nieuwe woon-
wijk “Kop van Oost” krijgt het gebied rondom de haven ook een recreatieve toegevoegde waarde en past de
huidige situatie van de haven niet in de scope van het plangebied. De aanlegsteigers moeten aan de andere kant
van de haven komen. Dit zorgt voor een betere bereikbaarheid van en naar het centrum. Ook betekent het geen
last van stankoverlast (riolering), het realiseren van betere voorzieningen (kwaliteit verhogend), uitbreiding van
aanlegsteigers, goede inpassing van camperplaatsen en een verhoging van de sociale veiligheid. Er is een 
adviesrapport ‘Vernieuwen passantenhaven Kanaalzicht’ ( januari 2018).

Resultaat
Definitief plan voor renovatie en vernieuwing van de passantenhaven. 
Duidelijkheid over financiële bijdragen van derden: provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. 
Betrokken partijen
Rijkswaterstaat (Twentekanaal), Waterschap Rijn en IJssel (eigenaar van deze kadewand), gemeente Lochem
Geld
In het adviesrapport staat een kostenraming voor de uitvoering van een ’luxevariant’ van het schetsontwerp van
€ 1.078.000. Er komen een optimalisatie van het schetsontwerp op basis van een minder luxe uitvoering en een
marktconsultatie voor een exploitant.
Planning
2020

5.5 Fietsvoetveer Gorssel-Wilp

De voetveerverbinding tussen Gorssel en Wilp onderhoudt sinds 1991 deze oeververbinding tijdens het toeristen-
seizoen. Het Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL) zorgde voor de oevervoorzieningen en een exploitant
(sinds 1991 Van der Velde Sleepboten uit Enschede) verzorgt de verbinding met eigen boot een personeel. RAL,
Gorssel en Voorst betaalden ieder een gelijk deel van het exploitatietekort. Daaraan droeg over de gemeentelijke
bijdrage (niet het RAL-deel) het Verenfonds van de Provincie Gelderland nog een deel bij.

In 2015 is de overeenkomst met de exploitant verlengd tot en met het vaarseizoen 2020. Dat betekent dat er 
contractueel uiterlijk oktober 2019 een besluit aan de exploitant moet komen over stoppen of doorgaan na 2020.

Resultaat
Overleg met Voorst en innemen standpunt over het wel of niet in stand houden vanaf 2021.
Besluit over doorgan van de financiering fietsvoetveer Gorssel–Wilp. Bij een positief besluit het onderhoud van
de kades regelen met de exploitant. 
Betrokken partijen
Gemeentes Voorst en Lochem, Van der Velde sleepboten, Provincie Gelderland (Verenfonds)
Geld
Globaal is de situatie vanaf 2017:
Lochemse bijdrage 58% van exploitatietekort (ca. € 95.000) € 55.000

Bijdrage Verenfonds 35% 19.250 -/-
Resteert een bedrag van € 37.750

Raming kosten Lochem voor oevervoorzieningen (onderhoud, opbouw etcetera) € 8.000

Bijdrage Voorst voor oevervoorzieningen € 4.000

Planning
Bij de kadernota 2021 een besluit voorleggen over wel of niet doorgaan na 2020.
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5.6 Revitalisering Belvedère Uitkijktoren, Lochem  

De Belvedère Uitkijktoren op de Lochemse Berg is niet meer in gebruik en heeft geen publieke en toeristische
waarde meer. De toren is in een beginnende staat van verval.
Een regionale ondernemer heeft samen met de VVV, als eigenaar van de toren, het initiatief genomen voor een
plan voor het opnieuw in gebruik nemen van de toren en haar toeristische waarde terug te geven. 

De Belvedère Uitkijktoren op de Lochemse Berg is niet meer in gebruik en heeft geen publieke en toeristische
waarde meer. De toren is in een beginnende staat van verval.
Een regionale ondernemer heeft samen met de VVV, als eigenaar van de toren, het initiatief genomen voor een
plan voor het opnieuw in gebruik nemen van de toren en haar toeristische waarde terug te geven. De volgende
ideeën kwamen naar voren: 
•Toren om te vormen tot infopunt en/of museum
•Toren te gebruiken om te kunnen uitkijken 
•Toren te gebruiken voor sportief outdoor gebruik 
•Toren gebruiken als exclusieve locatie 
• Locatie centraal om de toren te verfraaien, mooie banken/prullenbakken voor recreëren – picknicken 
• Locatie centraal om de toren functioneel aanwenden voor incidenteel outdoor spelen 

De initiatiefnemer wil samen met betrokken partijen (VVV, Gelders Landschap, gemeente), plaatselijke onder-
nemers en inwoners een gedragen plan uitwerken. Onderdeel is een renovatieplan van de toren. 

Resultaat
Business plan revitalisering Belvedère
Betrokken partijen
Initiatiefnemer, VVV, Gelders Landschap, gemeente Lochem
Geld
Mogelijke maatregelen en financiering nog te bepalen. 
Planning
Q1 2020
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6. Vitale Verblijfsrecreatie

6.1 Vitaliteitonderzoek verblijfsrecreatie

Voor een toekomstbestendige verblijfsrecreatie is een divers, toekomst- en vraaggericht toeristisch product nodig.
Maar er is geen informatie over de kwantiteit, kwaliteit en toekomstbestendigheid van het verblijfsrecreatie
aanbod in de Achterhoek en inzicht in de vraag uit de markt. Die informatie is nodig om kansrijke ontwikkelrich-
tingen te bepalen en goede keuzes te maken voor de (door)ontwikkeling van het aanbod voor verblijfs-
recreatie. Stichting Achterhoek Toerisme heeft opdracht gegeven aan een bureau om dit onderzoek namens de
aangesloten gemeentes te doen. De resultaten zijn er eind april 2019.

Kwantitatieve analyse: meer inzicht krijgen in de mate van verzadiging van de verblijfsrecreatieve branche.
Kwalitatieve analyse: inzicht krijgen in kansrijke ontwikkelrichtingen en de match tussen het huidige aanbod en
de vraag van de toerist.
Inzicht in levenskracht, kwaliteit en toekomstperspectief: inzicht in de kwaliteit én het toekomstperspectief van
een groot deel van de verblijfsrecreatie-bedrijven (reguliere campings, bungalowparken, hotels en grote B&B’s) in
de Achterhoek

Betrokken partijen
Recreatie-ondernemers, Achterhoek Toerisme en gemeente Lochem
Geld
Kosten van € 18.000 komen uit geld voor de visie op recreatie en toerisme. 
Planning
Q3 2019

6.2 Wet en regelgeving

Vanuit wet- en regelgeving spelen verschillende zaken vooral voor de verblijfsrecreatie. Denk aan huisvesting van
arbeidsmigranten op recreatieparken, permanente bewoning en eisen aan duurzaamheid en kwaliteit van bouw-
werken (bouwbesluit). Vraagstukken waar voorlopig geen simpele oplossingen voor zijn. In overleg met de
branche bekijken we wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. De uitkomsten van het onderzoek naar levens-
kracht betrekken we in de discussie.

Resultaat
Overleg met van de verschillende recreatieparken (individuele ondernemers, Verenigingen van Eigenaren).
Voorbereiden van een Politieke Avond met alle betrokken partijen.
Betrokken partijen
Individuele recreatieondernemers, Verenigingen van Eigenaren, gemeente Lochem. 
Geld
Nog te bepalen
Planning
Politieke Avond: Q4 2019
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7. Geld 

7.1 Inzet toeristenbelasting 

De bestemming van de toeristenbelasting is een punt van discussie. Is het mogelijk om een groter deel recht-
streeks ten goede te laten komen aan de branche? We gaan met de branche op zoek naar een simpeler en eer-
lijker systeem van toeristenbelasting. Op basis van een verkenning besteding toeristenbelasting in andere
gemeentes in de Achterhoek overleggen we met de branche over inzet van toeristenbelasting. Dat mondt uit in
een convenant tussen de branche en de gemeente Lochem. 

Resultaat
Afspraken over de manier van besteding van de toeristenbelasting opnemen in de begroting 2020

Betrokken partijen
Ondernemers verblijfsaccommodaties, Tribuut, gemeente Lochem

Geld
Niet van toepassing

Planning
2020

SAMENVATTING

1. Goede basis

Behoud en ontwikkeling natuur en landschap
•  Uitwerkt plan biodiversiteit
•  Duurzaam beheer laanbomen buitengebied 

Versterken beleving cultuurgeschiedenis
• Gebruik cultuurhistorische waardenkaart

Benadrukken eigen identiteit
• Realisatie inspiratiecentrum Graafschapshuis 

Lochem

2.Samenwerking en verbinding

Verbinding van bedrijven, inwoners en gemeente: 
re-creatie centrum
• Realisatie re-creatiecentrum, broedplaats voor 

innonovatie samen met Gasfabriek Deventer

Rol en plek VVV
• Uitwerking voorstel toekomstbestendige VVV 
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3. Routenetwerken

Uitbreiding routenetwerken Barchem, Eefde, 
Harfsen en Gorssel en Harfsen
•  Uitvoering uitbreiding wandelnetwerken in 

genoemde dorpen

Berkel routes
•  In samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel 

aanleggen Berkelroutes

Arrangementen/ koppeling met ondernemers
•  Pakket van arrangementen opgesteld door onder-

nemers 

4. Marketing en informatie-
voorziening

Overall marketing strategie
•  Uitvoeren waarderingsonderzoek verblijfs- en dag-

recreanten en onderzoek eigen inwoners via 
Lochem Spreekt

Toeristisch profiel aanscherpen
•  Uitwerking voor digitaal platform en marketing-

strategie

Digitaal platform
•  Realisatie recreatief en cultureel digitaal platform

(website) door Stichting Achterhoek Toerisme, VVV
en Lochem 3.0

Lochem Promotie
•  Promotie gebruikmakend van verschillende kanalen 

Gezicht geven aan dorpen
•  Op basis van dorsplannen nadere uitwerking toeris-

tisch profielen uitmondend in concrete projecten

5. Activiteiten en voorzieningen

Elk weer voorziening
•  Faciliteren van het initiatief

Verbeteren cultureel profiel
•  Aansprekende evenementen (laten) organiseren

Elektrische laadvoorzieningen
•  Uitvoering plan elektrische laadvoorzieningen

Revitalisering passantenhaven
•  In samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel 

opstellen revitaliseringsplan

Behoud fiets-voetveer Gorssel - Wilp
•  Voorstel continuering fiets- en  voetveer 

Gorssel - Wilp

Belvedère als attractiepunt
•  Uitwerking projectplan

6. Vitale verblijfsrecreatie

Vitaliteitsonderzoek
•  Op basis van uitkomsten vitaliteitsonderzoek 

verdere stappen bepalen

Wet- en regelgeving
•  Organiseren Politieke Avond tafel met alle 

betrokken partijen 

Prioriteit 1
Prioriteit 2
Prioriteit 3
Lopend project
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Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Lochem. 
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie
Gemeente Lochem
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
Postbus 17, 7240 AA Lochem
T (0573) 28 92 22

www.lochem.nl
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