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Samenvatting Raamplan Grift
Het Raamplan, streefbeeld Grift 2030
Dit Raamplan geeft een streefbeeld voor een robuust ingerichte Grift in 2030. De essentie van het
streefbeeld is: “Een veilige / schone, ecologische goed functionerende landschappelijk ingepaste en
beleefbare robuuste Grift die in zeer natte perioden het water op een goede manier kan verwerken
en in zeer droge perioden voldoende water bevat.
Onder robuust wordt verstaan dat dit plan invulling geeft aan alle beleidsdoelstellingen waarvoor
waterschap Veluwe aan de lat staat. Het gaat daarbij om de ecologische en
waterkwaliteitsdoelstellingen van de Kaderrichtlijnwater (KRW), de waterkwantiteitsdoelen van het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), de ecologische doelstellingen van de Ecologische
Verbindingszone (EVZ), de normen uit de Wet Bodembescherming (WBB) en het beleid ten aanzien
van het Reconstructieplan (Blauwe Bron) en het Beken en Sprengenprogramma. Daarmee wordt
tevens rekening gehouden met de waterschapsgerelateerde doelen in het gebied (recreatief
medegebruik en waterbeleving).

Figuur Referentiebeelden streefbeeld
De Grift voldoet niet aan het streefbeeld op de onderdelen:
1. huidige veiligheidseisen; zoals bedoeld met schone waterbodem (WBB), geen gevaar voor
de volksgezondheid en humane risico’s (Reconstructieplan Blauwe Bron);
2. klimaatproof; onvoldoende robuust voor wateroverlast en watertekort (NBW), waterkwaliteit
onvoldoende (KRW) en kwetsbaar vanwege intensief onderhoud (FF-wet);
3. inrichtingseisen ecologie (EVZ), beekherstel en brede kijk (o.a. recreatief medegebruik en
veiligstellen cultuurhistorische waarden).
Kortom, de Grift moet heringericht worden tot een Robuust Watersysteem die voldoet aan de
beleidsdoelen van Waterschap Veluwe.

Figuur Grift in beschoeiing, vismigratiebarriere (rechts)

Randvoorwaarden Streefbeeld
Het streefbeeld is gestoeld op een aantal belangrijke pijlers:
1. Aanpassing inrichting
De inrichting van de Grift wordt aangepast in een aaneengesloten lint dat gevormd wordt door
robuuste zones (50 m breed, ruimte voor natuurlijke processen) en corridors (10-25 m breed,
beperkt ruimte voor natuurlijke processen) en plaatsen waar geen of beperkte werkzaamheden
plaatsvinden. Het geheel van robuuste zones en corridors vormt de robuuste Grift. Sanering van
de verontreinigde (water)bodem (duurzame drinkwatervoorziening en waarborgen
volksgezondheid) wordt zoveel mogelijk in combinatie met de herinrichting van de Grift
uitgevoerd.
2. Aanpassen waterverdeling .
Gezien de ecologische functie van de Grift en de plannen om vanuit de Grift water te winnen
voor de infiltratie (duurzame drinkwatervoorziening en waarborgen volksgezondheid), is het
algemene uitgangspunt dat schoon water zoveel mogelijk op de Grift komt en dat minder schoon
water zoveel mogelijk via het Apeldoorns Kanaal wordt afgevoerd. Dit is conform het besluit
Waterkwaliteitsspoor Grift / Apeldoorns Kanaal.
De waterkwaliteit van het Apeldoorns Kanaal (KRW-waterlichaam) mag echter niet
verslechteren. Hiertoe worden sturingsmogelijkheden gerealiseerd om schoon water (periodiek)
uit zijbeken naar het kanaal te kunnen sturen (verdunning met schoon water).
3. Landschappelijke en cultuurhistorische inpassing.
Bij het herinrichten van de Grift wordt rekening gehouden met de archeologische en
cultuurhistorische waarden van de Grift en het omliggende gebied. Het cultuurhistorische
karakter van het Apeldoorns Kanaal wordt niet aangetast en waar mogelijk versterkt. Verder
zullen maatregelen uitgevoerd in de Grift niet beperkend zijn voor verdere gebiedsontwikkeling
rond het Apeldoorns Kanaal.
4. Waterbeleving en recreatief medegebruik.
Waterschap Veluwe wil de waterbeleving van de Grift vergroten (bv. waterspeelplaatsen),
zonder dat dit ten koste gaat van de functies. Dit kan door een voldoende robuuste inrichting.
Ook ondersteunt Waterschap Veluwe het recreatief medegebruik van de Grift. De mogelijkheden
hiertoe willen we samen met onze partners vorm geven.
Raamplan geeft invulling aan beleidsdoelen en legt verbinding met gebiedspartners
Met het raamplan wordt invulling gegeven aan de diverse beleidsdoelstellingen voor de Grift.
Daarnaast wordt door ons op basis van dit Raamplan actief de verbinding met onze gebiedspartners
gezocht. Daarbij zoeken wij gericht naar aansluiting met de plannen en ontwikkelingen in het gebied.
Met als doel om, waar dat meerwaarde oplevert, samen op te trekken bij de realisatie. Daarmee
willen wij als waterschap investeren in een leefbaar en aantrekkelijk PMJP-gebied Epe - Vaassen.
Financiële inspanning en ruimtebehoefte
De benodigde financiële middelen voor het raamplan zijn geschat op € 13,9 miljoen.
Uitgangspunt bij de raming is dat partners (gemeenten, terreinbeherende instanties) hun gronden ter
beschikking stellen voor de herinrichting van de Grift. De raming is exclusief saneringskosten buiten
het huidige profiel van de Grift.
De extra grondbehoefte, buiten die van Waterschap Veluwe en partners is geraamd op 15,3 hectare.

