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Beste inwoner van Rha,

De IJsselkaravaan is een project voor en door inwoners van kleine kernen langs de IJssel, 
waarin we op zoek gaan naar de waarden van het landschap en deze in kaart brengen. Wij 
doen dit in Oene, Rha, Kampereiland, Brummen, Vorchten-Veessen, Olst, Herxen en Terwolde. 
De IJsselkaravaan is een project van de IJsselbiënnale en staat niet in dienst van ruimtelijke 
plannen. 

Al bijna twee jaar geleden waren wij, Heidi Linck (landschapskunstenaar) en Peter Hermens 
(landschapsarchitect), te gast in het mooie landschap van Rha en omgeving. Als passanten van 
buitenaf maakten wij die dag een wandeling voor de IJsselkaravaan. Ons plan was om ook met 
jullie in gesprek te gaan over dit landschap, maar dat is er nog steeds niet van gekomen. De 
bijeenkomst die we in maart 2020 hadden gepland, is om bekende redenen niet doorgegaan. 

Rha kozen wij vanwege de ligging op een rivierduin. Dat prikkelde onze nieuwsgierigheid naar 
hoe het landschap er hier uitziet. Toen we ter plekke in gesprek gingen over het landschap, 
hoorden we echter ook de vrees over ontwikkelingen en plannen rondom bijvoorbeeld 
recreatieparken en windmolens. Dat gaf ons het vermoeden dat we jullie misschien kunnen 
helpen om datgene in kaart te brengen, wat je wilt behouden en verdedigen. 

Natuurlijk wordt er binnen de SBOR en andere lokale initiatieven al het gesprek gevoerd over de 
waarden en de toekomst van het landschap van Rha. Dit gesprek is echter vaak een reactie op 
een plan dat er al ligt, waarmee jullie kijk op het landschap later op tafel komt dan wenselijk. 

Wat wij hopen te bereiken, is dat datgene wat jullie als inwoners van belang achten in jullie 
leefomgeving, vooraf wordt meegenomen in eventuele toekomstplannen die op Rha betrekking 
hebben. 

Om de lokale ruimtelijke identiteit te kunnen verdedigen, moet je hem eerst met elkaar in kaart 
brengen. En dat is precies het doel van de IJsselkaravaan. Als voorzet delen wij hier nu dit 
landschapsbeeld met jullie, dat vooralsnog alleen uit onze eigen observaties van Rha bestaat. 

Wij nodigen je uit om dit eenzijdige landschapsbeeld te verrijken met jullie verhalen, foto’s, 
toekomstwensen en gevoelens over het landschap van Rha en omgeving, als jullie persoonlijke 
aanvulling op de zin:

Rha is voor mij...

Wij geven hier alle inzendingen een eigen plek en verwerken vervolgens ook alle inzendingen 
in het definitieve landschapsbeeld, dat naar alle inzenders wordt gemaild zodra het af is. Dat 
is naar verwachting in mei/juni. We doen hierin ook suggesties voor gesprekken en andere 
activiteiten naar aanleiding van jullie inzendingen. Jullie eigen suggesties nemen we daar graag 
in mee!

Je kunt je antwoord in de vorm van een beeld en een korte toelichting sturen tot 1 mei 
naar heidi@heidilinck.nl

Hartelijke groet,

Heidi Linck en Peter Hermens
www.ijsselkaravaan.nl 



1.
Landschapsbeeld

Een landschapsbeeld poogt de waarden van het landschap in één beeld 
vast te leggen. Het is een inspirerend beeld dat zowel de hardware (de 
ruimtelijke en fysieke aspecten) als de software (de sociale en culturele 
aspecten) vastlegt. Het pretendeert in géén geval compleetheid, maar vormt 
een beeldend verslag van de verkenning en de Karavaansessie. In het 
landschapsbeeld zijn landschappelijke, sociale, culturele, cultuurhistorische, 
ecologische en economische elementen in samenhang zichtbaar gemaakt. 
Verhalen van bewoners, quotes van ontmoetingen, resultaten van het 
gezamenlijke gesprek over kwaliteiten en waarden van het landschap zijn er 
een onlosmakelijk onderdeel van.
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2.
Interpretaties

Een verkenner is een passant. Een voorbijganger op één of enkele momenten 
in de tijd. Een verkenner van de IJsselkaravaan komt op meer plekken, kent 
enkele geheimen van het landschap en weet soms de vinger te leggen op 
een tot dan toe verborgen plek. De observaties van de verkenners, het gevoel 
en de opgeroepen associaties worden bij elke locatie vertaald in een aantal 
interpretaties. Deze interpretaties pakken iets vast en laten het weer los. Zo 
bieden zij input voor een brede waarde-discussie, ook - en misschien wel juist 
- in de tijd ná de karavaansessie.



Aboretum
Heidi Linck 

In een open landschap als in Rha vallen bomen direct op. De allereerste bomen die ik 
er tegenkwam, waren esdoorns uit Canada. Geen inheemse soort. Maar wel met een 
verhaal dat zich hier ter plekke heeft afgespeeld. Wachtend op mijn collega-verkenner 
lees ik onder de esdoorns het verhaal over de Canadezen, die in het Regiment The 
Queen’s Own Rifles vochten tegen de Duitsers en bij Rha gesneuveld zijn. De esdoorns 
zijn een monument, opgedragen aan hen. 

De ontmoeting met deze esdoorns, de eerste levende wezens die ik er tegenkwam, 
bracht mij op de gedachte dat in Rha misschien nog meer bomen staan met een 
verhaal. Waarschijnlijk onbekende, kleine, intieme verhalen. Niet over helden, misschien 
zelfs wel heel saai. Aan sommige bomen kun je het verhaal wel aflezen. Anderen geven 
hun verhaal niet prijs in tekst en uitleg, maar je voelt het verhaal toch in die boom zitten. 

Uiteindelijk vond ik ook inheemse esdoorns, wilgen, eiken, wilde kastanje, meidoorn, 
elzen, appelbomen, vlierbessen, beuken…

Voor mij is Rha een arboretum: een verzameling van bomen, die elk een verhaal over 
het landschap dragen. Ik teken een kaart van dit arboretum en schrijf de verhalen die ik 
kan aflezen, op. Ik hoop dat de inwoners mij de andere verhalen kunnen vertellen! 

Later lees ik ergens dat Rha ‘gerooid bos’ betekent. Er zijn hier nu dus meer bomen niet 
meer dan nog wel. 







Wat zijn de dingen soms groot
Peter Hermens

Aan het einde van onze wandeling zag ik een vrachtwagen rijden en er viel mij iets op. 
Het landschap van Rha kenmerkt zich door een eigenaardige combinatie van openheid 
en beslotenheid, die iets bijzonders doen met de ervaring van schaal. 

Het eigenaarschap van het landschap is op een fijnschalige manier geclaimd, met 
pittoreske woningen, kleine tuinen en beschaafde bomen. Het rivierduintje dat 
Rha tot het zo kenmerkende podium maakt, heeft ook een bescheiden hoogte.De 
waterzuivering, fruitgaarden en het forellenvijverlandschap maken dat de openheid ook 
begrenzingen kent.

Zo kan het dat het landschap open, maar toch besloten is. Groots, maar ook klein. Het 
effect is dat sommige dingen door de schuivende perspectieven ineens heel groot lijken. 
Zoals de vrachtwagen die ik, kijkend vanaf het licht hellende begin van de rivierduin, op 
gepaste afstand door het landschap zag glijden. Wat was die groot! 



Verrassingen
Heidi Linck 

Tijdens een wandeling in Rha kom je langs verschillende 
verrassingen, zoals een brouwerij, recreatiepark. Ook loop je 
langs onverwachte objecten in het landschap zoals een zitplek van 
oude busstoelen en een oude legertruck. Het dorp laat creatieve 
verrassingen zien in het landschap.



Variatie in bebouwing
Peter Hermens

Ieder huis heeft een eigen karakter / Besloten d.m.v erfbeplanting / Centrum gevoel

Grote boerderijen / Open ruimtes door het omliggende grasland

Rhabergseweg

Prinsenmaatweg



De ruimtelijke kwaliteitstoets
Peter Hermens

De oude stal gesloopt, een hondenhok daarvoor terug. 
Het gras niet begraasd door hobbyvee, maar door de robot. 
Het prikkeldraad eindelijk opgeruimd en de rommelige randjes strakgetrokken.
De wilgen stonden in bloei, zijn nu veilig opgestookt.
De haag was een rommeltje en trekt eindelijk die lang-gekoesterde grens.
Onkruid op het pad genezen en als een nieuwe toerit weer herrezen.
De grazige weiden als vergezicht, ingeruild voor mais als voederplicht.

Een mooie nieuwe bestemming voor de oude schuur. 
Voorzien van kozijnen, dubbelglas en alle gemakken. 
De ruimtelijke kwaliteitstoets vakkundig doorstaan. 
Wat maakt kwaliteit?

Wat verdwijnt

Wat verschijnt



Uitzichten
Heidi Linck 

Aan de Rhabergseweg staan veel woningen met erfbeplanting. 
Tussendoor herbergen ze uitzichten naar het open landschap. 
Soms te bekijken vanaf een mooi bankje. 



Open en besloten
Peter Hermens



3.
Rha is voor mij...

Wat is Rha voor u? Deze vraag staat voor de IJsselkaravaan centraal. Heel 
graag horen we van u wat u zo mooi en eigen vindt aan Rha. Misschien 
ook wel wat knaagt. Waar wordt u vrolijk van en waarvan ligt u wakker? 
Graag verzamelen we uw beelden en verhalen over het landschap, over de 
kwaliteiten van Rha, over de mensen en over de gebruiken. Met uw bijdragen 
verrijken we het landschapsbeeld (p.4) en laten onze gedachten als het ware 
“landen” met uw input. Wij waren slechts passant, u kent het gebied veel beter.



Rha is voor mij...

PM. Op basis van uw inzendingen, gevoelens, verhalen en beelden.

Wij geven hier alle inzendingen een eigen plek en verwerken vervolgens ook 
alle inzendingen in het definitieve landschapsbeeld, dat naar alle inzenders 
wordt gemaild zodra het af is. Dat is naar verwachting in mei/juni. We doen 
hierin ook suggesties voor gesprekken en andere activiteiten naar aanleiding 
van jullie inzendingen. Jullie eigen suggesties nemen we daar graag in mee!

Je kunt je antwoord in de vorm van een beeld en een korte toelichting 
sturen tot 1 mei naar heidi@heidilinck.nl

Hartelijke groet,

Heidi Linck en Peter Hermens
www.ijsselkaravaan.nl 



4.
Suggesties voor gezamenlijke 
projecten

In een roerige tijd, waar de snelheid van verandering niet meer altijd past 
bij het aanpassingsvermogen van een gemeenschap, is het extra belangrijk 
om elkaar vast te pakken. “Groter denken, kleiner doen” is daarbij het credo. 
Als bewoners van een plek, geven wij zelf betekenis en identiteit aan ons 
ommeland. Centrale sturing vanuit overheid of grootbedrijf biedt niet langer 
vanzelfsprekend een bruikbaar perspectief voor lokaal initiatief. We moeten 
als bewoners zelf het heft in handen nemen. Als gemeenschap kun je veel 
bereiken met enig lef en durf tot zelfbestuur. Wie kan er nu beter perspectiefvol 
werken aan een gebied dan haar inwoners zelf? Om samen sprankjes hoop te 
verzamelen op weg naar een mooie toekomst, helpen concrete projecten. De 
verkenners van de IJsselkaravaan nodigen u uit om suggesties te doen.



Suggesties voor gezamenlijke 
projecten

PM. Op basis van uw reacties, ideeën en aanvullingen!



5.
Bijlage: bewerkte ondergrond
en de door de verkenners 
gewandelde route







6.
Bijlage: historische kaarten
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