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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.
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Voorwoord
Voor u ligt het Raamplan voor de Grift. Het Raamplan geeft een streefbeeld voor een robuust
ingerichte Grift in 2030. Onder robuust verstaan we in dit plan dat invulling wordt gegeven aan alle
beleidsdoelstellingen waarvoor Waterschap Veluwe aan de lat staat. Daarbij is nadrukkelijk rekening
gehouden met de waterschapsgerelateerde doelen in het gebied, zoals een duurzame
drinkwatervoorziening en het waarborgen van de volksgezondheid, klimaatadaptatie, ecologie (EHS),
en brede kijk (o.a. archeologie, cultuurhistorie, landschappelijke kwaliteit en recreatie).
Op basis van dit Raamplan wordt door ons actief de samenwerking met onze gebiedspartners
gezocht. Daarbij zoeken wij gericht naar aansluiting met de plannen en ontwikkelingen in het PMJPgebied Epe - Vaassen. Met als doel om, waar dat meerwaarde oplevert, samen op te trekken bij de
realisatie. Daarmee willen wij als waterschap onze bijdrage leveren aan een robuuste inrichting van
het gebied en een verbetering van de kwaliteit van het landschap.
Naast het Raamplan is een Uitvoeringsplan opgesteld. Dit geeft de maatregelen weer en planning
voor de periode tot 2015. De financiering voor herinrichting van de Grift is deel tot 2013 en 2015
vastgelegd (KRW, Beken- en sprengenprogramma).
In dit Raamplan is het streefbeeld voor de Grift op hoofdlijnen en voor een breed publiek beschreven.
Aan deze beschrijving ligt een grote hoeveelheid (model)onderzoek, randvoorwaarden en normen
ten grondslag op gebied van waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie. Deze onderliggende
gegevens zijn samengebracht in een achtergronddocument. Dit achtergronddocument is bij het
waterschap in te zien en vormt tevens het toetsingkader bij de verdere uitwerking van het Raamplan.
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1

Grift – streefbeeld 2030
Het is het jaar 2030. De schone, heldere Grift en haar oeverzone ligt als blauw lint in een groene
ecologische en landschappelijke omgeving, ten westen van het Apeldoorns Kanaal. Wandelaars en
fietsers kunnen de Grift en het Apeldoorns Kanaal op veel plaatsen beleven. Dan weer ligt de Grift
licht slingerend, maar wel als natuurlijk element langs agrarische percelen, waarbij landbouw en
natuur schouder aan schouder staan. Dan weer is de Grift onderdeel van de grotere natuurkernen
van de provinciale ecologische verbindingszone, waarin zij de ruimte heeft om haar eigen weg te
zoeken. Daarbij kan zij als een echte beek bochten, zand- en slibbanken vormen. De Grift ligt
afwisselend in het open landschap, verscholen in het bos of in half open landschap met singels,
houtwallen of bosschages. De Grift is geen verstorend object in het cultuurhistorisch ensemble van
het Apeldoorns Kanaal, maar met respect ingepast en een meerwaarde in de recreatieve beleving.
De Grift en haar oeverzone is tevens de levensader voor diverse aan de beken gebonden plantenen diersoorten en vormt een belangrijke ecologische schakel tussen de Veluwe en de IJssel.
Daarnaast verbindt zij de diverse sprengenbeken die van de Veluwe stromen met elkaar.
Het Griftsysteem kent een goede bodem- en waterkwaliteit en is ecologisch in balans. De
vervuilende bronnen zijn evenals de waterbodem gesaneerd.. Er wordt uit de Grift water gewonnen
voor (indirecte) drinkwaterwinning.
Het Griftsysteem wordt extensief onderhouden. Ruimte, beschaduwing en grazers zorgen voor een
dynamisch systeem, waarin de Grift zijn eigen weg mag zoeken. Slechts als waterpeilen omliggende
functies bedreigen is menselijk ingrijpen gewenst. Het Griftsysteem is klimaatbestendig. Dat wil
zeggen dat het systeem ook in de toekomst in natte perioden de hoeveelheid regenwater goed kan
verwerken, maar dat ook in droge perioden voldoende water beschikbaar is. De waterverdeling
tussen Grift en Apeldoorns kanaal en naar de IJssel is flexibel en stuurbaar.
Met dit streefbeeld wordt voldaan aan 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. Op deze beleidsdoelen wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan.
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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). 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.
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.
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).

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de beleidsopgaven voor de Grift, in hoofdstuk 3 vindt u een
uitwerking van het streefbeeld. Een overzicht van de benodigde financiële middelen en grondbeslag
is weergegeven in hoofdstuk 4.
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2

Beleidsopgaven voor de Grift
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsopgaven voor de Grift. Na een samenvatting van de
knelpunten van de huidige situatie ten aanzien het streefbeeld in paragraaf 2.1, wordt in de
paragrafen daarna per beleidslijn aangegeven hoe het streefbeeld een bijdrage levert aan het
invullen van de beleidsopgaven.

2.1

Knelpunten huidige situatie versus streefbeeld
Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven voldoet de Grift niet aan het streefbeeld op de punten:
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).

2.1.1 Huidige veiligheidseisen
●

De huidige water-, waterbodem- en oeverkwaliteit is onvoldoende. Dit wordt veroorzaakt door
de aanwezige verontreinigingen in de (water)bodem en met de aanvoer van verontreinigingen
via het effluent van de RWZI’s Apeldoorn en Epe en diverse riooloverstorten (direct op de Grift
en via de zijbeken). Sanering van de waterbodem van de Grift en van diverse overstorten en
verbetering van de RWZI Epe is een voorwaarde.

2.1.2 Klimaatproof
●
●

●

Op een aantal locaties is bij extreem hoge afvoeren sprake van wateroverlast voor de
omgeving.
Het onderhoud aan de Grift vindt op delen intensief en inefficiënt plaats omdat de Grift niet
bereikbaar is voor het onderhoudsmaterieel. Ook is de toestand van sommige kunstwerken
onvoldoende.
Er is in de Grift onvoldoende schoon water voorhanden voor toekomstige watervragen (met
name de combinatie van water voor ecologische verbinding met weteringen, doorspoeling van
het Apeldoorns kanaal, inname door Vitens, Hezenbergersluis)

2.1.3 Inrichtingseisen ecologie
●

●

Er is onvoldoende variatie in stroomsnelheid, inrichting (o.a. eenvormig en onnatuurlijk
inclusief oeverbeschoeiing) en bodemsubstraat voor de aan de Grift en haar oevers gebonden
dieren (o.a. beekvissen en macrofauna) en planten uitgaande van een ecologisch goed
functionerende beek. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de huidige cultuurtechnische en
eenvormige inrichting van het systeem waardoor de variatie in leefgebieden/ecologische
omstandigheden beperkt is.
De Grift vormt geen volwaardige ecologische verbinding tussen de zijbeken en vormt geen
verbinding met de IJssel en de weteringen. Daarmee is de uitwisseling van met name
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stroomminnende vissoorten, maar ook andere beekgebonden planten en dieren, onvoldoende
uitgaande van de Grift als ecologische verbindingszone.

2.2

Invulling streefbeeld aan beleidsdoelstellingen
In onderstaande paragrafen is beschreven hoe de maatregelen uit het streefbeeld invulling geven
aan de beleidsdoelstellingen. Het gaat daarbij om de doelstellingen ten aanzien van:
●
Kaderrichtlijn water (KRW)
●
Ecologische verbindingszone (EVZ)
●
Nationaal bestuursakkoord water (NBW)
●
Wet bodembescherming (WBB)
●
Reconstructieplan Veluwe (Blauwe Bron)
●
Beken en Sprengenprogramma
●
Afstemming overige functies
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de maatregelen die een bijdrage leveren aan de
verschillende beleidslijnen. In het vervolg van dit hoofdstuk is per beleidslijn een toelichting gegeven
op de maatregelen. Doordat maatregelen een bijdrage leveren aan verschillende beleidslijnen vinden
dubbelingen plaats in de tekst.
Tabel 2.1.

Overzicht maatregelen en bijdrage aan verschillende beleidslijnen
Beleidslijn

Maatregel
Herinrichting oever
Aanpassen bodembreedte
Slingeren van de waterloop
Begeleidende begroeiing
Multifunctionele stapsteen
Stapsteen kamsalamander
Vismigratie
Aan- en afkoppelen beken
Bufferzone
Schone (oever- en water)bodem

KRW

NBW

EVZ

WBB

Blauwe
Bron

Beken en
Sprengen

2.2.1 Kaderrichtlijn water (KRW)
Door een gevarieerde inrichting met voldoende stroomsnelheid ontstaan gunstige omstandigheden
voor de biologische en ecologische kwaliteitselementen van de KRW (type R5); macrofyten,
macrofauna en vissen. Het daadwerkelijke voorkomen van soorten is afhankelijk van
migratiemogelijkheden en bronpopulaties in de omgeving. Door het omkoppelen van beken van en
naar de Grift voldoen de chemische kwaliteitselementen van de KRW aan de normen.
De Grift is aangewezen als KRW waterlichaam type ‘langzaam stromende midden-/benedenloop op
zand’ (R5). Op hoofdlijnen bestaan de doelen uit het voorkomen van gevarieerde beekgebonden
omstandigheden (stroomsnelheid (0,1 – 0,5 m/s), lengteprofiel, dwarsprofiel, bodemsubstraat,
beschaduwing etc.). Dit leidt tot een rijk mozaïek aan habitats, waar karakteristieke beeksoorten
macrofyten, macrofauna en vis voor kunnen komen. Zie voor nadere beschrijving van de doelen het
achtergronddocument.
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Een gevarieerde inrichting met voldoende stroomsnelheid ontstaat door een gevarieerde inrichting
van de oever en het aanpassen/variëren van de bodembreedte. Hierdoor ontstaat voldoende
stroomsnelheid voor het type ‘langzaam stromende midden-/benedenloop op zand’ (R5). Naast het
variëren in bodembreedte draagt het plaatselijk verleggen van de loop bij aan een slingerend patroon
en aan variatie in stroomsnelheid (0,1-0,5 m/s). Door een variatie in stroomsnelheid ontstaat ook
variatie in bodemstructuur.
Beekbegeleidende begroeiing op 50% van de oeverlengte zorgt voor een variatie tussen
beschaduwde en onbeschaduwde delen. Daarnaast zorgt deze begroeiing voor inval van blad en
takken, waardoor nog meer verschillende habitats ontstaan door onder andere variatie in
stroomsnelheid op microniveau. Op de onbeschaduwde delen krijgen waterplanten een kans zicht te
ontwikkelen. (GEP (goed ecologisch potentieel): bedekking >15%).

Figuur 2.1.

Variatie in bodemsubstraat en stroomsnelheid

Aanleg van natte multifunctionele stapstenen (minimaal 50x50 m, in totaal ruim 3 ha in streefbeeld)
draagt bij aan de doelstellingen van de KRW door:
●
Vluchtplaats voor vissen en andere soorten bij piekafvoer, droogte en vorst;
●
Leefgebied en opgroeihabitat voor vissen en andere soorten (o.a. macrofauna);
●
Habitat voor waterplanten (drijvende, ondergedoken en boven het water uit groeiende
waterplanten).
Bij de herinrichting van de oever is er variatie tussen een robuuste natte zone van minimaal 50 m
breed en een brede corridor van 10-25 m (beide inclusief Grift), afhankelijk van de beschikbare
ruimte. De heringerichte zone draagt bij aan het habitat voor waterplanten en aan de verbinding van
grotere leefgebieden (waaronder de robuuste zones en multifunctionele stapstenen).
Voor de visgemeenschap, maar ook voor andere soortgroepen, zijn migratiemogelijkheden stroom
op- en afwaarts binnen de Grift, maar ook tussen de Grift en de zijbeken en tussen de Grift en de
IJssel van belang. Zo kunnen migrerende soorten de Grift bereiken. Door populaties uit verschillende
beken met elkaar te verbinden treedt geen verarming van de genenpool op. In dit streefbeeld wordt
de Grift geschikt gemaakt als verbindende schakel. Hiertoe wordt de barrière van de stuw bij
Bonenburg opgeheven. Bij het aankoppelen van beken aan de Grift wordt de beekmonding geschikt
gemaakt voor vismigratie. Richting de weteringen maakt de ecologische verbinding tot de Grote
Wetering onderdeel uit van dit project. Het opheffen van overige migratiebarrières maakt geen deel
uit van dit Raamplan.
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Door het aankoppelen van beken met schoon water op de Grift en het afkoppelen van beken waar
overstorten op zitten, verbetert de waterkwaliteit in de Grift. Ook het saneren van de (water)bodem,
het verwijderen van gecreosoteerde beschoeiing en de aanleg van bufferzones draagt bij aan de
waterkwaliteit in de Grift en aan de KRW-normen (biologie ondersteunende stoffen, prioritaire stoffen
en overige verontreinigende stoffen). Hiermee zijn de meest urgente knelpunten opgelost. In
paragraaf 3.1.1 en 3.1.2 wordt nader ingegaan op bufferzones.
2.2.2 Ecologische Verbindingszone (EVZ)
Na inrichting van robuuste zones met daartussen stapstenen en geïsoleerde poelen, welke met
elkaar verbonden zijn via een brede corridor en aanwezigheid van begeleidende begroeiing, wordt
voldaan aan de functie-eisen voor de EVZ-kamsalamander-winde.
De ecologische verbindingszone Grift bestaat uit een natte en een droge component. De natte
verbindingszones vormen de verbinding tussen wateren met natuurwaarden en natte
natuurgebieden. De aanleg ervan kan samengaan met bijvoorbeeld waterberging. Meestal is een
watergang (beek of wetering) aangewezen als corridor (verbinding) aangevuld met moerasstroken,
rietlandjes en poelen. In het droge deel van de verbindingszone vormen landschapselementen, zoals
bomenrijen, heggen, houtwallen, vaak de schakels tussen de stapstenen. Daarnaast moeten er
voldoende grotere elementen aangelegd worden. Voor het functioneren van een verbindingszone is
de inbedding van natuur-, bos- en landschapselementen in het omliggende landschap van belang.
Voor de realisatie van stapstenen zijn verschillende modellen opgesteld, steeds gebaseerd op een
bepaald dier. Bij de Grift zijn dit de EVZ-modellen Winde en de Kamsalamander. Er is gekeken welke
planten en dieren de verbinding het hardst nodig hebben om zich van het ene gebied naar het
andere gebied te kunnen verplaatsen. Uiteraard hebben naast het betreffende dier (het model) ook
andere dieren en planten profijt van zo'n verbinding. Opgemerkt wordt dat het model Winde is geen
juiste benaming is voor de stapstenen langs de Grift, aangezien de Winde een vissoort is waarvoor
de Grift geen optimaal leefgebied vormt. Stapstenen met een inrichting die voldoet aan het model
Winde is echter wel een stapsteen waar veel andere vissoorten en overige plant- en diersoorten die
in de Grift van profiteren. In dit Raamplan wordt de naam model winde gehandhaafd om geen
verwarring t.a.v. de opgaven voor de Grift te krijgen.
De stapstenen worden onderling verbonden door de heringerichte Grift en haar oever (natte
corridor).
2.2.3 Nationaal bestuursakkoord water (NBW)
De Grift zal na scheiding van schone en minder schone waterstromen (zie paragraaf 0) meer water
voeren. De robuuste zone is ruim genoeg om deze hoeveelheden water te vervoeren zonder dat
inundatie buiten de zone optreedt. Er zijn voldoende mogelijkheden om water te bergen op de laagst
gelegen plekken. Meestromende berging in het profiel en sturingsmogelijkheden zijn aanwezig om
wateroverlast voor andere functies te voorkomen. De Grift voldoet daarmee aan de NBW-normen en
is klimaatbestendig.
Inrichting van de oever betekent (vooral waar de drooglegging groot is) het afgraven van een deel
van de oever. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor water en bij een hoge afvoer fungeert dat deel van
de oever als meestromende berging. De robuuste zone biedt voldoende ruimte aan het water om
wateroverlast buiten de robuuste zone te voorkomen. Ook de aanleg van multifunctionele stapstenen

Datum
4 januari 2010
Onderwerp Naar een robuuste Grift; Raamplan
Blad
13 van 45

draagt bij aan de NBW-opgave van de Grift. De multifunctionele stapstenen bestaan voor een deel
uit open water, dat bij hoge afvoeren fungeert als (meestromende) berging. Ook zal een deel van het
maaiveld binnen de stapstenen verlaagd worden, zodat het bij hoge afvoer dienst doet als
waterberging. Het streven is om de dynamiek die ontstaat bij afvoerpieken binnen de robuuste zone,
ten goede te laten komen aan morfologische processen in de beek.
In 2030 worden effecten van klimaatverandering steeds meer zichtbaar, zowel aan de ‘natte’ als de
‘droge’ kant. Het watersysteem is ten aanzien van de natte effecten (meer neerslag, hogere
grondwaterstanden en hogere afvoeren) hierop afgestemd door de realisatie van extra
waterbergingsgebieden. Zoekgebieden voor waterberging (kaart figuur 1.1) betreffen laaggelegen
percelen met een onderbemaling. De waterbergingsfunctie wordt hier via bijvoorbeeld Blauwe
Diensten gecombineerd met andere functies.
De afvoercapaciteit van het Apeldoorns kanaal is groter dan die van de Grift. Zelfs bij erg hoge
afvoeren is de capaciteit van gemaal Veluwe veelal voldoende om het water af te voeren. Door
sturing van waterstromen wordt wateroverlast volgens de geldende NBW normen langs de Grift
voorkomen door bij hoge afvoeren meer water via het kanaal af te voeren. Hiertoe wordt de Vaassense
overlaat aangepast en wordt een nieuw verdeelwerk aangebracht bij de Klaarbeek en Smallertse beek.

Figuur 2.2.
Bij de Vaassense overlaat kan meer of minder water van de Grift naar het
Apeldoorns kanaal worden gestuurd (links) en voorbeeld meestromende berging

2.2.4 Wet bodembescherming (WBB)
Door het saneren van de Grift en de oevers wordt voldaan aan de normen van de WBB (Wet
Bodembescherming)

Uit nader onderzoek blijkt dat slib, waterbodems en oevers over grote delen van de Grift ernstig
verontreinigd zijn. Er sprake is van humane, ecologische en verspreidingsrisico’s. Op 8 januari 2001
is door de provincie Gelderland de WBB-beschikking (kenmerk 7860/GE/020/071) afgegeven op
ernst en urgentie.
In de beschikking is aangegeven dat de oevers tot 30 meter buiten de insteek van de Grift
verontreinigd zijn. Deze zone behoort dus tot het `geval` in de definitie volgens de WBB.
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Bij het realiseren van het streefbeeld is de Grift functioneel gesaneerd (geen humane of ecologische
risico’s). Hierbij gaat het zowel om de (water)bodem van de Grift als de aangrenzende oevers.
Functioneel saneren van de Grift kan bij de uitvoering van de Grift eventueel leidend zijn voor de
ligging van de Grift.
2.2.5 Reconstructieplan Veluwe (Blauwe Bron)
Het omkoppelen van beken van en naar de Grift zorgt voor water van voldoende kwaliteit voor inname
door Vitens voor infiltratie bij haar drinkwaterwinning nabij Epe. Het surplus van water bovenop de
ecologisch noodzakelijke basisafvoer kan ingenomen worden uit de Grift.

Inrichting van de Grift sluit aan op het beleid met betrekking tot recreatie en waterberging. Wel is er
voor de inrichting van de Grift een beperkt areaal nodig dat in de huidige situatie een
landbouwfunctie heeft.
Het afkoppelen van beken waar overstorten op zitten, verbetert de waterkwaliteit in de Grift. Het
water in de Grift is dan van voldoende kwaliteit voor inname door Vitens voor infiltratie. Het
aankoppelen van beken met schoon water op de Grift zorgt voor voldoende schoon water voor deze
inname.
Het realiseren van gewenste water- en milieuomstandigheden voor natuur is in het reconstructieplan
als prioriteit opgenomen. Zoals in paragraaf 2.2.1 beschreven is, leidt inrichting van de oevers,
aanpassing van de bodembreedte, het plaatselijk verleggen van de loop, begeleidende begroeiing,
aanleg van stapstenen en het aan- en afkoppelen van beken tot gunstige omstandigheden voor
natuur.
Verder zet Provincie Gelderland vooral in op het behouden en ontwikkelen van grondgebonden
landbouw. Inrichting van de Grift heeft een ruimtebeslag, wat deels landbouwgrond betreft. Met de
inrichting van de robuuste zone is geen negatieve invloed op de landbouwfunctie te verwachten.
Verder wordt in het reconstructieplan ingezet op recreatiemogelijkheden, de inrichting van de Grift
biedt hiervoor voldoende mogelijkheden. Het waterschap wil recreatievormen als wandelen, fietsen,
picknicken en dergelijke faciliteren. Voor eventuele realisatie van voorzieningen sluit het waterschap
aan op initiatieven van derden.
Op de regiozoneringskaart van het Reconstructieplan Veluwe zijn verder enkele locaties langs de
Grift aangegeven als zoekruimte voor waterberging. Zoals in paragraaf 2.2.1 is beschreven, zorgen
inrichting van de oever (robuuste zone en corridor) en de aanleg van functionele stapstenen en
bergingsgebieden op de laaggelegen plekken voor voldoende waterberging.
2.2.6 Beken- en sprengenprogramma
Door een gevarieerde inrichting met voldoende stroomsnelheid en schoon water is de Grift geschikt
als verbindende schakel tussen de zijbeken die in de Grift uitstromen en de IJssel.
De Grift vormt het sluitstuk van beekherstel van een groot aantal beken die in de oostelijke flank van
de Veluwe ontspringen en afwateren richting de Grift en het Apeldoorns kanaal.
In de Grift wordt de migratiebarrière die stuw Bonenburg vormt aangepakt. Bij het aankoppelen van
beken aan de Grift wordt de beekmonding geschikt gemaakt voor vismigratie. Richting de weteringen
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maakt de ecologische verbinding tot de Grote Wetering onderdeel uit van dit project. Het opheffen
van overige migratiebarrières maakt geen deel uit van dit Raamplan.
Zoals in paragraaf 2.2.1 beschreven is, leidt inrichting van de oevers, aanpassing van de
bodembreedte, het plaatselijk verleggen van de loop, begeleidende begroeiing, aanleg van
stapstenen en het aan- en afkoppelen van beken tot gunstige omstandigheden voor
beekgerelateerde soorten (macrofyten, macrofauna en vissen).
2.2.7 Afstemming met overige gebiedsdoelen
Het Apeldoorns kanaal is ook aangeduid als KRW-waterlichaam. De waterkwaliteit in het kanaal mag
daarom niet achteruit gaan. Met het aan- en afkoppelen van beken en RWZI’s is aan deze
voorwaarde voldaan, door sommige beken pas van de Grift op het kanaal over te zetten als de
waterkwaliteit verbeterd is en door voldoende schoon water het kanaal in te laten stromen
(verdunning). Hiertoe worden ook sturingsmogelijkheden aangebracht. In paragraaf 3.2.1 wordt
verder op omkoppelen van waterstromen tussen de Grift en het Apeldoorns kanaal ingegaan.
Overige ontwikkelingen en hun effecten op/relatie met de Grift:
●
Ontwikkeling stedelijk gebied Apeldoorn
Eén van de maatregelen waarmee Gemeente Apeldoorn actief bezig zal zijn (Bekenplan
Apeldoorn, 2008), is het afkoppelen van verhard oppervlak. Een deel van het afgekoppelde
water zal terecht komen op de beken in het stedelijk gebied van Apeldoorn. Een groot deel
van deze beken voert het water af op de Grift. Toename van de afvoeren op de Grift in
Apeldoorn zijn te verwachten. De huidige dimensionering van de Grift in Apeldoorn zorgt voor
maximum aan water dat doorgevoerd kan worden aan het deel van de Grift ten noorden van
Apeldoorn in landelijk gebied. Surplus van water zal via het Apeldoorns kanaal afgevoerd
worden. Ondanks de afkoppeling van het stedelijk gebied op de Grift, betekent dit voor de
Grift vanaf de RWZI Apeldoorn een afname van de extreme afvoeren. Dat komt omdat niet
alleen de overstort van de RWZI Apeldoorn van de Grift wordt gehaald, maar ook de
hoeveelheden overstort vanuit het stedelijk gebied Apeldoorn afnemen door de afkoppeling
van verhard oppervlak.
●

Uitbreiding bedrijventerrein Apeldoorn Noord-oost
Realisatie van het bedrijventerrein Apeldoorn Noordoost geschiedt waterhuishoudkundig
neutraal ten opzichte van de Grift. Dat wil zeggen dat de afvoeren vanaf het terrein de
bestaande afvoeren niet overstijgen. Het terrein wordt voldoende hoog aangelegd zodat extra
afvoer van grondwater niet nodig is en het hemelwater wordt opgevangen in een wadi, die
alleen bij zeer extreme neerslaggebeurtenissen water afvoert op de Grift.

●

Uitbreiding Eekterveld
Het bestaande Bedrijventerrein Eekterveld wordt op termijn uitgebreid. De
bergingsvoorzieningen voor hemelwaterafvoer van het bestaande terrein schieten bij meer
extreme neerslaggebeurtenissen tekort. Hiertoe wordt voor een deel van het bedrijventerrein
het hemelwater nu direct geloosd op de a-watergangen die aansluiten op de Grift. Dit levert
wateroverlast op vanwege capaciteitstekort van de watergangen. Dit knelpunt ten aanzien van
de bergingsvoorzieningen dient opgelost te worden, idealiter met de realisatie van het nieuw
te ontwikkelen bedrijventerrein en in combinatie met het realiseren van een robuuste Grift.
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Het nieuw te ontwikkelen deel van het bedrijventerrein zal waterhuishoudkundig neutraal
aangelegd te worden, gelijkwaardig aan de uitgangspunten als beschreven bij Apeldoorn
Noordoost.
Het is wenselijk dat de Grift een belangrijke rol vervuld als het gaat om de blauwe invulling
van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. Waterschap Veluwe ziet grote kansen om extra
ruimte voor de Grift te combineren met waterberging voor de hemelwaterafvoer van verhard
oppervlak. Hiertoe zal Waterschap Veluwe proactief meewerken aan de planontwikkeling door
de gemeente Epe.
●

RvR Veessen-Wapenveld
In het kader van het project Ruimte voor de Rivier Veessen-Wapenveld is het voornemen om
een kanoroute naar de Grift te realiseren.

●

GGOR
Met de realisatie van de Robuuste Grift zullen tezamen de invulling van de EHS de
gebruiksfuncties rondom de Grift veranderen. De eisen die dat met zich meebrengt voor
grond- en oppervlaktewaterstanden, zullen daardoor veranderen. De standen die gewenst
zijn, worden vastgelegd in het Gewenste Grond- en OppervlaktewaterRegime (GGOR).
Uitgangspunt is dat het ontwerp van de Grift afgestemd is op de omliggende (toekomstige)
gebruiksfuncties.

●

TOP-lijstgebied Vossenbroek
Het gebied Vossenbroek omvat zeer waardevolle, maar verdroogde natuur. Op die reden is het
aangewezen als TOP-lijstgebied, om met voorrang natuurherstel te bewerkstelligen. Het gebied
omvat voor een belangrijk deel een bestaand Elzenbroekbos en daarnaast een groot aantal
graslandpercelen die omgevormd gaan worden tot natte natuur. De beheerder van het
Vossenbroek, Het Geldersch Landschap, zal in 2010 in samenwerking met het Waterschap
overgaan tot uitvoering van hydrologische herstelmaatregelen en inrichting van de nieuwe percelen
natuur. De Grift is nabij de nieuwe percelen natuur van het Vossenbroek gelegen. Waterschap
Veluwe ziet grote mogelijkheden om meer ruimte voor de Grift te realiseren via een
aaneengesloten natte robuuste zone én dit te combineren met de doelstellingen voor nieuwe
natuur. Tevens worden mogelijkheden gezien om ruimte voor waterberging te creëren.
Waterschap Veluwe zal proactief de samenwerking zoeken met de beheerder om de plannen voor
het Vossenbroek verder vorm te geven.

●

Onderzoek Alterra naar ecologische poort (A50-Vossenbroek)
Momenteel voert Alterra een onderzoek uit naar het verbinden van de Veluweflank met de
IJsselvallei ter hoogte van de kruising van de A50 met de Grift. Mogelijk kunnen het inrichten
van de Grift en realisatie van de ecologische poort samengaan.
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3

Uitwerking streefbeeld robuuste Grift
Iets aanpassen cf samenvatting en streefbeeld; m.n. cultuurhistorische waarde en beleving met
Apeldoorns Kanaal benoemen (+ eventueel de schetsen daarop aanpassen).
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). 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.
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.

In dit hoofdstuk vindt u een uitwerking van het streefbeeld zoals beschreven in hoofdstuk 1. De
essentie van het streefbeeld is:
Een 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.
Voor het realiseren van het streefbeeld worden in hoofdstuk 1 de volgende pijlers genoemd en
onderstaand uitgewerkt:
1. Aanpassing inrichting - ruimte voor ecologie en water
2. Aanpassen waterverdeling - schoon water op Grift, minder schoon water op het Apeldoorns
Kanaal
3. Landschappelijke en cultuurhistorische inpassing – rekening houden met archeologische en
cultuurhistorische waarden
Naast deze pijlers zijn de onderwerpen Onderhoud en Beheer en Brede Kijk nader uitgewerkt. Dit
gezien de voorwaarden die hieruit voortkomen voor het realiseren van het streefbeeld.
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Binnen het beheer van het streefbeeld wordt maatwerk geleverd. Indien het bij de waterverdeling
nodig is om keuzen te maken staan waterhuishoudkundige taken voorop. In de praktijk betekent dit
dat:
●
Peil beheer en waterkwaliteit van de Grift en Apeldoorn Kanaal voorop staan;
●
Waterbeleving en onttrekking van water benodigd voor infiltratie ten behoeve van
compensatie negatieve effecten drinkwaterwinning zijn secundair.

3.1

Aanpassen inrichting
Voor het realiseren van het streefbeeld is ruimte voor de Grift essentieel. De inrichting van de Grift
wordt aangepast, waarmee ruimte voor water en ecologie wordt gecreëerd. Dit wordt vormgegeven
in een aaneengesloten lint dat gevormd wordt door robuuste zones, corridors en stapstenen. Deze
elementen worden hieronder toegelicht. Het geheel van robuuste zones, corridors en stapstenen (als
onderdeel van de robuuste zone) vormt de robuuste Grift.

3.1.1 Robuuste zone
Binnen de robuuste zones wordt de optimale loop van de Grift gevonden, waarmee meer ruimte
ontstaat voor een natuurlijk functionerende Grift. Een slingerende loop, erosie en sedimentatie
maken hier deel van uit. Hierdoor is meer ruimte voor morfologische processen die kenmerkend zijn
voor beeksystemen. Naast de Grift liggen kwelgebieden en drogere gebieden in bosrijke, open of
halfopen landschappen. Door de ruimte voor natuurlijke processen en de variatie in begroeiing is een
grote afwisseling in ecologische omstandigheden aanwezig. Dit geeft leefruimte voor veel
verschillende planten en dieren behorende bij het beeksysteem. Ook stapstenen maken deel uit van
de robuuste natte zone. In paragraaf 3.3 wordt specifiek op de inrichting van stapstenen ingegaan.
Idealiter ligt langs de hele lengte van de Grift een robuuste zone. Door de verschillende
gebruiksfuncties langs de Grift is dit echter niet wenselijk. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden
met bebouwing, deze valt overal buiten de robuuste zone. De specifieke locaties die nu
weergegeven staan op kaart, zijn de zones die voor de waterschapsdoelen 2030 noodzakelijk zijn.
De robuuste zone rondom de Grift sluit aan bij de plannen en initiatieven in het gebied (bijv. Blauwe
Bron), en zijn zodanig vormgegeven dat ze kunnen aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen.
Het natte deel van de robuuste zone heeft een breedte van minimaal 50 m. Daarnaast is een droge
zone gewenst voor het realiseren van het droge deel van de ecologische verbindingszone (EVZ). Met
het realiseren van de robuuste zone, ontstaan ook droge delen die positief bijdragen aan de doelstellingen
EVZ. Bij de realisatie van het droge deel van de EVZ door gebiedspartners, wil waterschap Veluwe
nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de partijen die aan de lat staan voor de realisatie van de
droge doelen.
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Figuur 3.1.

Schets bovenaanzicht robuuste natte zone
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Figuur 3.2.

Schets dwarsdoorsnede robuuste zone

Robuuste zones fungeren naast leefgebied voor verschillende dier- en plantensoorten ook als
stapsteen naar andere robuuste zones en natuurgebieden. Door optimale inrichting van de robuuste
zone is op die locaties geen stapsteen nodig. Tussen de robuuste zones en natuurgebieden wel
extra stapstenen nodig. Meer over stapstenen in paragraaf 3.1.3.
In het streefbeeld is over een lengte van 3,85 km een robuuste zone voorzien. Met een minimale
breedte van 50 m gaat het dan om een oppervlakte minimaal 19,25 ha.

Datum
4 januari 2010
Onderwerp Naar een robuuste Grift; Raamplan
Blad
21 van 45

Uitgangspunten bij de invulling van de robuuste zone zijn:
1. Gevarieerde inrichting
2. Variatie in begeleidende begroeiing (>30% beschaduwing)
3. Aanwezigheid van bufferstroken aan de randen
Ad 1. Gevarieerde inrichting
Het uitgangspunt is dat er bijna geen beschoeiing in de Grift voorkomt. Op erosiegevoelige locaties
(bij kunstwerken, kades en infrastructuur) kan het mogelijk zijn dat oeverbescherming moet worden
gehandhaafd. Gecreosoteerde beschoeiing wordt in alle gevallen verwijderd en daar waar nodig
vervangen door andere oeverbescherming.
De Grift komt op grotere afstand van het Apeldoorns Kanaal. Het dijkje tussen het kanaal en de Grift
wordt op deze manier niet bedreigd door uitslijting door de Grift. Ook hier is dan geen beschoeiing
nodig. Door het verwijderen van de beschoeiing kan de Grift min of meer zijn eigen loop bepalen.
In de robuuste zones wordt voorzien in het verleggen van de loop, het aanpassen van het profiel en
het aanbrengen van slingering.
De bodembreedte wordt zodanig ingericht dat de stroomsnelheid 0,1 tot 0,5 m/s bedraagt. Droogval
is ongewenst, maar is in de Grift niet aan de orde (deels gevoed door kwelwater van de Veluwe en
constante aanvoer van water vanuit de zijbeken). Ook voor stroomsnelheid is variatie van belang.
Naast de hoofdloop van de Grift worden er stromingsluwe plaatsen (stilstaand tot langzaam
stromend water) aangelegd.
Slingering van de loop van de Grift draagt bij aan variatie van de bodemstructuur en
stromingssnelheid. In buitenbochten vindt erosie plaats en in binnenbochten wordt materiaal als
detritus en fijn zand afgezet. Ook vormen zich zand- en grindbanken van grover materiaal.
Onnatuurlijke afvoerpieken, met een stroomsnelheid > 1 m/s over de hele breedte van de Grift, zijn
ongewenst, omdat dit schadelijk is voor watergebonden organismen (kans op wegspoelen).
Natuurlijke afvoerpieken moeten niet teveel gedempt worden om de morfologische processen die in
een beeksysteem thuishoren niet te frustreren.
Ad 2. Variatie begeleidende begroeiing
Passend bij het landschap worden de oevers van de Grift ingericht met een mix van:
a. open landschap
b. half open landschap
c. besloten landschap
Deze landschapsinvulling wordt in het tekstkader nader toegelicht.
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Variatie begeleidende begroeiing
a

Open landschap (zie figuur 3.8)
In het open landschap staat weinig opgaande houtige begroeiing. De Grift ligt hier niet in
de schaduw, waardoor zich in de beek watervegetatie kan ontwikkelen. Ongeveer 50%
van de Grift ligt in het open gebied. Dit leidt tot de aanwezigheid van submerse, drijvende
en emerse waterplanten (GEP: bedekking > 15%). Er worden geen bomen en struiken
aangeplant. Door middel van begrazing blijft het gebied open. Teveel aan spontane
houtige opslag dat niet weggevreten wordt door de grazers moet worden verwijderd om
het gebied open te houden. Verder is geen aanvullend onderhoud nodig in de robuuste
zones.

b

Half open landschap (zie figuur 3.5)
In het half open landschap is veel variatie in begroeiingstypen aanwezig. Graslanden en
moerassige vegetatie wordt afgewisseld door ruigte, struwelen en bomen. De grazers die
ingezet worden houden het gebied gevarieerd en deels open. Teveel aan spontane
houtige opslag dat niet weggevreten wordt door de grazers moet worden verwijderd om
het gebied half open te houden. Verder is geen aanvullend onderhoud nodig in de
robuuste zones.

c

Besloten landschap (zie figuur 3.3)
Meer dan 30% van de oeverlengte is beschaduwd door bomen en struiken aan zowel de
west- als oostzijde van de Grift. Deels loopt de Grift al door bos. Op andere plekken
kunnen bomen en struiken aangeplant worden. Na inrichting van de Grift zal zich echter
ook veel spontane houtige opslag ontwikkelen. De aanwezigheid van opgaande houtige
begroeiing zorgt voor een lagere watertemperatuur dan in de open en half open delen.
Bomen hebben ook invloed op de ontwikkeling en vorming van de waterloop en zorgen
voor structuren langs en in de waterloop. Takken, dood hout en blad dat in het water valt
draagt bij aan variatie in stroomsnelheden en bodemstructuur en vormen habitats voor
macrofauna. Grazers mogen in het gebied komen. Aanvullend onderhoud is niet nodig.

Ad 3. Bufferstroken
Aanleg van bufferstroken is geen doel op zich, maar dient om ongewenste effecten van de omgeving
op het Griftsysteem én van de Grift op de omgeving te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
De aanleg van bufferstrook dient twee doelen:
1. Voorkomen van uit- en afspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw in
het Griftsysteem;
2. Voorkomen van beschaduwing en beperken van onkruidverspreiding op landbouwgronden.
De breedte en inrichting van de bufferstrook is afhankelijk van de plaatselijke inrichting van het
Griftsysteem, het omliggende landgebruik en hydrologische en morfologische situatie ter plaatse. De
robuuste zones, stapstenen en corridors die op de kaart (figuur 1.1) zijn weergegeven, worden alle
voorzien van een bufferstrook. De inrichting en het onderhoud van de bufferstroken is afhankelijk van
het doel van de bufferstrook. Door de strook aan te planten met boom- en struiksoorten kan de
inspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen tegengehouden worden. Om onkruidverspreiding
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en beschaduwing tegen te gaan is een grasachtige strook die regelmatig gemaaid wordt een goede
oplossing. Per locatie wordt bekeken welke inrichting en welk onderhoud de voorkeur heeft.

Figuur 3.3.
Voorbeeld beschaduwde beek zonder watervegetatie (links) en een
onbeschaduwde beek met watervegetatie

Figuur 3.4.

Voorbeeld van een slingerende loop

Figuur 3.5.
landschap

Voorbeeld van een binnenbocht (links) en buitenbocht in (half)open
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Figuur 3.6.

Voorbeeld van holle oever bij beekbegeleidende begroeiing

3.1.2 Brede Corridor
Binnen de EVZ draagt waterschap Veluwe zorg voor de realisatie van het natte deel ervan. Invulling
daaraan wordt gegeven door realisatie van de robuuste zone, zoals hierboven beschreven. Een
dergelijke robuuste zone over de gehele lengte van de Grift draagt positief bij aan de totale realisatie
van (het droge deel) de EVZ, maar is niet strikt noodzakelijk voor de realisatie van waterschapseigen
doelstellingen. Daartoe wordt volstaan met minder grote lengtes robuuste zone, maar die wel worden
verbonden met corridors. Een corridor kan worden gezien als een ‘smalle’ robuuste zone waarin de
Grift voldoende ruimte krijgt, maar meer beperkt wordt aan een of beide zijden door andere functies.
Ten opzichte van de robuuste zone zal er minder ruimte zijn voor beekprocessen en vormt de
corridor in minder mate een leefgebied.
Waar er mogelijkheden zijn (grondverwerving, aansluiten bij initiatieven van derden) wordt gestreefd
naar uitbreiding van de brede corridor tot een robbuste zone.
Bij de invulling van de corridor wordt net als in de robuuste zone gestreefd naar een Grift die aan
weerszijden ruimte heeft om enigszins ‘te bewegen’. Het nieuwe ruimtebeslag voor de Grift is 10 - 25
m. De huidige breedte van de Grift varieert van bovenstrooms 5 meter, tot benedenstrooms 12
meter. Om vooral de ecologische doelstellingen te behalen, te voldoen aan de NBW-normen voor
wateroverlast én klimaatbestendig te zijn, is meer ruimte nodig voor de Grift dan nu aanwezig. De
ruimte is nodig voor profielaanpassing en/of bufferstroken naar naastliggende functies. De huidige
ligging wordt daarbij losgelaten als dat nodig is (zie figuur 3.7), de ruimteclaim is bij een corridor 10
tot 25 m, inclusief het bestaande ruimtebeslag van de Grift.
De corridor is zoveel mogelijk gelocaliseerd op gronden van het waterschap, medeoverheden,
terreinbeheerders en eigenaren met initiatieven op gebied van particulier natuurbeheer.
In het streefbeeld is over een lengte van in totaal 11,3 km een corridor voorzien. Uitgaande van een
gemiddelde breedte van 17,5 m gaat het in totaal om een oppervlakte van bijna 20 ha. Dit is inclusief
het huidige oppervlakte van de Grift.
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Figuur 3.7.

Schets varianten loop van de Grift binnen de corridor of robuuste zone

Figuur 3.8.
Voorbeeld corridor, inclusief bufferstrook tussen Grift en agrarisch gebied
(links) en een overgangszone tussen opgaande begroeiing en agrarisch grasland (rechts)
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Figuur 3.9.

Schets bovenaanzicht corridor 25 m breed
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Figuur 3.10.

Schets bovenaanzicht corridor 15 m breed
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Figuur 3.11.

Schets dwarsdoorsnede corridor 10 m breed

3.1.3 Stapstenen
Binnen de robuuste zones liggen stapstenen. De robuuste zones zelf fungeren als leefgebied, maar
doen ook dienst als stapsteen voor de verspreiding van planten en dieren.
Er worden 3 soorten stapsteen onderscheiden die onderling gecombineerd kunnen worden.
a.
Stapsteen Winde
b.
Stapsteen Kamsalamander
c.
Multifunctionele stapstenen
Ad 1. Stapsteen winde
De stapstenen van het EVZ-model Winde bestaan uit open water en moerasachtige zones
met waterplanten dat in verbinding staat met de Grift. De stapstenen doen voornamelijk dienst
als paai- en opgroeiplaats. Er moet open water zijn met een diepte van 0,5-1,5 m, dat in
verbinding staat met de stromende delen van de Grift. Het water kan worden vormgegeven als
nevengeul of doodlopende tak. In het water groeiende oever-, moeras- en waterplanten zijn
onderdeel van een geschikt habitat voor verschillende vissoorten.
In de uitwerking van het streefbeeld komt een stapsteen winde niet ‘los’ voor, deze is in alle
gevallen voorzien binnen een multifunctionele stapsteen.
Ad 2. Stapsteen kamsalamander
Ten behoeve van de ecologische verbinding worden voor amfibieën visvrije, hoogwatervrije
poelen aangelegd. De amfibieën kunnen via de corridor migreren, maar hebben gemiddeld
iedere km een poel nodig, omdat hun actieradius beperkt is. Een stapsteen kamsalamander is
minimaal 0,15 ha groot. De kwaliteit van de poelen als voortplantingsbiotoop is van groot
belang. Deze moeten visvrij en hoogwatervrij zijn met een oppervlakte van 30-500 m2 met een
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variabele waterdiepte van 0,5-1,5 m. Overgangen tussen land- en waterbiotopen moeten
gelijkmatig zijn, zodat ze geschikt zijn voor water-, moeras- en oevervegetatie. Aan de
noordoost-zijde van de poel (in de zon) bevindt zich een zeer flauw oevertalud dat overgaat in
bosschages met houtwallen met takken, stenen en strooisel, die dienst doen als
overwinteringsplaats. In het streefbeeld zijn in totaal 6 stapstenen kamsalamander voorzien.
Het gaat dus om een totaal oppervlakte van ca. 1 ha.
Ad 3. Multifunctionele stapsteen
Multifunctionele stapstenen dragen bij aan de volgende doelen:
o EVZ-kamsalamander-winde
Door stapstenen te realiseren met open water dat in verbinding staat met de stromende
delen van de Grift én de aanwezigheid van poelen en bosschages, voldoen de stapstenen
voor de beide EVZ-modellen; kamsalamander en winde. Door de ecologische verbinding
geschikt te maken voor de kritische gidssoorten, vormt de zone ook een geschikt
leefgebied en paai- en opgroeihabitat voor vissen en andere diersoorten (o.a.
macrofauna) en voor waterplanten (drijvende, ondergedoken en boven het water uit
stekende waterplanten).
o Vluchtplaatsen
Bij afvoerpieken kunnen beekorganismen wegspoelen. Om te voorkomen dat de Grift
leegspoelt worden vluchtplaatsen aangelegd, waar de stroming ook bij hoge afvoeren laag
blijft (<0,5 m/s). Deze vluchtplaatsen worden gesitueerd juist stroomopwaarts van
zijbeken, waar bij hoge afvoeren de stroomsnelheid in het algemeen hoog is. Bij de
inrichting van de vluchtplaatsen wordt ervoor gewaakt dat organismen ook perioden van
vorst en droogte hier kunnen overleven.
o Waterberging
De multifunctionele stapstenen bestaan voor een deel uit open water, dat bij hoge
afvoeren fungeert als (meestromende) berging. Ook zal een deel van het maaiveld binnen
de stapstenen verlaagd worden, zodat het bij hoge afvoer dienst doet als waterberging.
De multifunctionele stapstenen zijn gemiddeld een half voetbalveld groot (50x50m) en wordt
gesitueerd in de robuuste zone. Het totale oppervlakte van de stapstenen is daarom al
verrekend in het oppervlakte van de robuuste zone (paragraag 3.1).
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Figuur 3.12.

Schets bovenaanzicht beekaantakking met multifunctionele stapsteen
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Figuur 3.13.

Schets dwarsdoorsnede beekaantakking met multifunctionele stapsteen

Figuur 3.14.

Voorbeeld stapsteen kamsalamander

3.1.4 Migratiemogelijkheden aquatische fauna
De Grift vormt door zijn ruimtelijke ligging een verbinding tussen de beken en sprengen, die vanaf de
Veluweflank op de Grift afwateren, en de IJssel (via Gulbroek en de Grote Wetering, naar deze
verbinding loopt momenteel een onderzoek). De inrichting van de Grift wordt zodanig dat deze
voldoet als verbindend element in stroomafwaartse en stroomopwaartse richting.
Voor de visgemeenschap, maar ook voor andere soortgroepen, zijn migratiemogelijkheden stroom
op- en afwaarts binnen de Grift, maar ook tussen de Grift en de zijbeken en tussen de Grift en de
IJssel van belang. Zo kunnen migrerende soorten de Grift bereiken. Door populaties uit verschillende
beken met elkaar te verbinden treedt geen verarming van de genenpool op. In dit streefbeeld wordt
de Grift geschikt gemaakt als verbindende schakel. Hiertoe wordt de barrière van de stuw bij
Bonenburg opgeheven. Bij het aankoppelen van beken aan de Grift worden alle beekmondingen
geschikt gemaakt voor vismigratie.
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Richting de weteringen maakt de ecologische verbinding tot de Grote Wetering onderdeel uit van dit
plan. Het opheffen van overige migratiebarrières maakt geen deel uit van dit Raamplan.

Figuur 3.15.
3.2

Vistrap Papegaaibeek en stuw bij Bonenburg (rechts)

Aanpassen waterverdeling

3.2.1 Aan- en afkoppelen beken en RWZI’s / sturingsmogelijkheden
Door het aankoppelen van schone beken op de Grift en het afkoppelen van de minder schone beken
naar het Apeldoorns Kanaal, ontstaat een schonere Grift. Door daarbij ook de RWZI’s af te koppelen
die direct of indirect overstorten op de Grift, ontstaat een watersysteem dat niet alleen vrij is van
grote vervuilende waterstromen maar ook zeer beperkte risico’s kent voor (ernstige) vervuiling. De
belasting vanuit bronnen op het watersysteem in het stroomgebied van de Grift en het Apeldoorns
Kanaal wordt nadrukkelijk verlegd naar het kanaal, evenals de risico’s die daarmee gepaard gaan.
Resultante van het aan- en afkoppelen van beken en RWZI’s is dat meer en schoner water door de
Grift wordt vervoerd. De Grift kan daardoor optimaal functioneren omdat zowel in natte als droge
tijden voldoende water aanwezig is, dynamiek in het watersysteem aanwezig is en in totaal bijdraagt
aan een sterke verbetering van de ecologische kwaliteit. Dit vraagt niet alleen aanpassingen aan het
profiel van de Grift om aan de NBW-normen te kunnen voldoen, maar ook om extra
bergingsmogelijkheden buiten het profiel om in 2030 klimaatbestendig te kunnen zijn. De
inrichtingsaanpassingen beschreven in paragraaf 3.1 voorziet in voldoende profielaanpassing en
waterbergingsmogelijkheden.
Daarnaast betekent minder schoon water op het Apeldoorns Kanaal niet alleen dat minder water
beschikbaar is, maar ook minder schoon water in het kanaal. Deze combinatie geeft dat zonder
ingrijpen daarop, de waterkwaliteit in het Apeldoorns Kanaal sterk verslechtert, niet aan normen
wordt voldaan en dat als gevolg daarvan de KRW doelstellingen voor het kanaal niet worden
gehaald. Het aanpakken van de meest vervuilende bronnen (Overstort RWZI en stedelijk gebied
Apeldoorn en RWZI Epe en Heerde) is noodzakelijk. De uitvoeringsplanning van de Grift en de
sterke samenhang met de waterkwaliteit op het kanaal, maakt dat het aanpakken van deze bronnen
zeer urgent is. Om vervolgens ook voor het kanaal aan normen en doelstellingen te voldoen, is het
eveneens noodzakelijk dat sturingsmogelijkheden uitgebreid en verbeterd worden om het schone
water van de Grift ook periodiek in te kunnen zetten voor waterkwaliteitshandhaving op het kanaal.
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De sturingsmogelijkheden tussen Grift en kanaal zijn tevens noodzakelijk om wateroverlast langs de
Grift te voorkomen.
In het streefbeeld is bovenstaande als volgt geconcretiseerd 1 , zie figuur 1.1:
●
Het effluentwater van de RWZI’s Apeldoorn en Epe is van de Grift afgekoppeld en wordt
afgevoerd via het Apeldoorns kanaal en/of via een leiding naar de IJssel. Dit geldt ook voor de
overstort van de gemeente Apeldoorn en de RWZI Apeldoorn ter plaatste van de RWZI.
●
De Dorpse beek Vaassen, Dorpse beek Epe en Dijkhuizen zijn vanwege de riooloverstorten
op deze beken afgekoppeld van de Grift en aangekoppeld op het Apeldoorns kanaal.
●
De schone Egelbeek is van het Apeldoorns kanaal afgekoppeld en aangekoppeld op de Grift.
●
De schone Smallertse beek en de Klaarbeek worden op de Grift gekoppeld. Een verdeelwerk
gerealiseerd is (zie figuur 1.1) om water uit deze beken ook naar het kanaal te kunnen sturen
ten behoeve van handhaving van de waterkwaliteit op het kanaal en/of voorkoming van
wateroverlast op de Grift (risicobeheersing). Gestreefd wordt naar een minimum hoeveelheid
water (periodiek) naar het Apeldoorns kanaal om te zorgen dat de waterkwaliteit daar niet
achteruit gaat (verdunning met schoon water). De Vaassense Overlaat is aangepast zodat
hier zowel ten behoeve van waterkwantiteit (wateroverlast tegengaan) als ten behoeve van
waterkwaliteit goed kan worden gestuurd in de waterverdeling van de Grift naar het
Apeldoorns kanaal.
●
Een deel van het Griftwater wordt via het Gulbroek naar de Grote Wetering afgevoerd
(invulling EVZ). Met deze verbinding is de migratie van vis tussen de Grift en de IJssel via de
Grote wetering mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat het afvoeren van schoon water naar de
weteringen niet leidt tot een zodanig verslechtering van het water in het Apeldoorns Kanaal,
dat niet meer kan worden voldaan aan de KRW-doelstellingen.
●
Ter hoogte van de Klaarbeek wint Vitens water uit de Grift voor infiltratie ter compensatie van
drinkwaterwinning. Het gaat daarbij om het surplus van water bovenop de ecologisch
noodzakelijke basisafvoer.
●
Het afkoppelen van de RWZI Heerde van het Apeldoorns kanaal zorgt voor een verminderde
watervraag van het kanaal ten aanzien van de waterkwaliteit (verdunning met schoon water).
Hierdoor kan meer schoon water via de Grift stromen.
●
Waterberging zal gezocht worden de meest laaggelegen plekken langs de Grift.
Zoekgebieden zijn polder Jonas en het Vossenbroek. Gestreefd wordt combinatie met andere
gebruiksfuncties. In het geval van polder Jonas met Blauwe Diensten en in het Vossenbroek
in combinatie met ontwikkeling van natte natuur.
De aan- en afkoppeling van beken en RWZI’s en met name de volgorde waarin dit zal plaatsvinden,
is complex. Het aankoppelen van schone beken is bijvoorbeeld pas mogelijk als het profiel van de
Grift geschikt gemaakt is om grotere hoeveelheden water te verwerken. Het afkoppelen van minder
schone beken kan pas als sturingsmogelijkheden aanwezig zijn om schoon water naar het kanaal te
verdelen. Deze ‘strategie die hierbij benodigd is, wordt verder uitgewerkt in het uitvoeringsplan.
Monitoring zal meer dan nu een grote rol spelen in het goed laten functioneren van niet alleen het
watersysteem van de Grift, maar ook dat van het kanaal.

1

Aanpassingen aan RWZI’s, overstorten zijn randvoorwaarden bij het realiseren van het streefbeeld voor de Grift. Deze

aanpassingen worden in parallelle sporen naast het Raamplan opgepakt.
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3.3

Landschappelijke en cultuurhistorische inpassing
Van oorsprong is de Grift een gegraven waterloop die zich in de tijd heeft ontwikkeld tot een in
potentie waardevolle beek. De Grift voedde een aantal watermolens in Apeldoorn, dat na de 16e
eeuw een belangrijke economische activiteit werd. Door deze watermolens werden plannen voor het
bevaarbaar maken steeds gedwarsboomd, zodat uiteindelijk in 1829, parallel aan De Grift (op
sommige plekken zelfs nauwelijks een tiental meters ernaast) een bevaarbaar kanaal gegraven
werd, het Apeldoorns Kanaal, waar de Grift in Heerde in uitmondt.

Figuur 3.16.

Kaartbeeld Grift omstreeks 1570

Bij het herinrichten van de Grift wordt rekening gehouden met de archeologische en
cultuurhistorische waarden. Het archeologische en cultuurhistorische karakter van het Apeldoorns
Kanaal wordt niet aangetast. Onderstaand zijn de onderdelen archeologie en cultuurhistorie nader
uitgewerkt.
●

Archeologie
Met de archologische waarden wordt rekening gehouden door het beperken van
graafwerkzaamheden in gebieden met hoge verwachtingswaarden (deze locaties zijn bekend
op basis van een verkennend bureau onderzoek uitgevoerd door Waterschap Veluwe, 2009).
Archeologie wordt zoveel mogelijk in situ bewaard, als dit niet mogelijk, worden

archeologische waarden ingepast in de plannen, en als laatste optie wordt opgegraven
en gedocumenteerd.
●

Cultuurhistorie
Kenmerkend voor de Grif zijn de gegraven vrij rechte loop, een aanwezige molenplaats en
enkele aquaducten. De conclusie uit een onderzoek naar cultuurhistorische waarden van de
Grift is dat deze beperkt en weinig uniek zijn.
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Bij het gedetailleerder ontwerp wordt gezocht naar mogelijkheden om de cultuurhistorische
waarden/elementen zoveel mogelijk te behouden en of versterken en weer beleefbaar te
maken. Bij strijdigheid tussen behoud van cultuurhistorie en de primaire doelstellingen wordt
een onderbouwde afweging gemaakt van de keuze. Zo is er spanning tussen de rechte ligging
van de loop over het gehele traject met de wens voor meer beekdynamiek en het
bijbehorende slingerpatroon.

Figuur 3.18. Principe uitwerking Grift met enkele cultuurhistorische elementen
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3.4

Onderhoud en beheer
Er wordt gestreefd naar extensief onderhoud. Op de plekken waar er ruimte is, wordt zo min mogelijk
onderhouden. In principe wordt hier alleen onderhouden als dit voor peilbeheer noodzakelijk is en
omliggende functies hinder kunnen ondervinden. Hiervoor is dus wel regelmatige controle nodig
(automatisch en op afstand en inspectie ter plaatse) en de mogelijkheid om in te grijpen.
Waar een corridor wordt ingericht, loopt daar een onderhoudsroute doorheen, evenals in de robuuste
zone als het nodig wordt geacht daar onderhoud te plegen. Ook langs en/of door stapstenen loopt
een onderhoudsroute. Stapstenen worden afgerasterd en aan minimaal 2 zijden voorzien van een
toegangshek. De waterpartijen in de stapstenen moeten met onderhoudsmaterieel bereikbaar zijn.
Onderhoudsmaterieel wordt zoveel mogelijk aangepast aan de situatie.
Het Griftsysteem wordt beheersbaar door sturingsmogelijkheden van waterstromen (waterverdeling
tussen Grift en Apeldoorns kanaal). Sturing vindt in principe automatisch en op afstand plaats, maar
handmatig ingrijpen is mogelijk. Sturingsmogelijkheden worden gerealiseerd door technische
aanpassingen van de Vaassense overlaat, een constructie voor waterverdeling richting het Gulbroek
en bij de Klaarbeek en de Smallertse beek. Sturing vindt plaats op basis van optredende
waterstanden, debieten en de waterkwaliteit. Hiertoe wordt de monitoring in zowel het watersysteem
van de Grift als dat van Apeldoorns Kanaal aangepast en uitgebreid.

Figuur 3.17.
3.5

Voorbeeld onderhoudsroute en onderhoud in uitvoering

Brede kijk
In dit raamplan is op hoofdlijnen een ontwerp voor de Grift weergegeven. Voor de verschillende
deeltrajecten wordt per deeltraject een gedetailleerd ontwerp opgesteld. Per deeltraject is het aspect
brede kijk een ontwerpopgave die integraal wordt meegenomen.
Daarbij gaat het ondermeer om:
●
Recreatief medegebruik. Initiatieven van derden voor recreatief medegebruik worden door het
waterschap proactief in de planvorming meegenomen. De financiering en het beheer en
onderhoud is voor derden.
●
Landschappelijke inpassing. Bij het ontwerp wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het
landschapspatroon van de omgeving. Gebieden met opgaande beplanting en
singel/houtwalstructuren ligt het voor de hand hierbij aan te sluiten. In gebieden waar
openheid kenmerkend is wordt hier zoveel mogelijk bij aangesloten.
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●

●

Viswater. De Grift wordt niet als viswater verpacht. Verpachting (met de uitzet van vis en
verstoring door vangst) is niet te verenigen bij de doelstelling dat de Grift de voor
beekgebonden vis de verbindende schakels wordt tussen de zijbeken onderling en de
zijbeken met de Ijssel.
Kanoroute. De Grift wordt ingericht als ecologische verbindingszone. Extensieve recreatie
past bij de inrichting van het gebied. Plaatselijk kan kanovaart worden toegestaan.

Figuur 3.188.
waterkering

Molentje langs de Grift (links) en voorbeeld van recreatief medegebruik op

Datum
4 januari 2010
Onderwerp Naar een robuuste Grift; Raamplan
Blad
38 van 45

4

Financiën / Grondbeslag

4.1

Globale kostenraming
In dit hoofdstuk wordt globale kostenraming (tabel 4.2) gegeven voor het realiseren van het
streefbeeld zoals dat in dit raamplan is weergegeven. De kostenraming is gebaseerd op
kostenkentallen voor de kale kosten op basis van prijspeil 2009 + 7% indexering voor de periode
2009 t/m 2013.

Kale kosten houdt in dat nog geen rekening is gehouden met: voorbereidingskosten,
onderzoekskosten en overige extra kosten. Daarnaast zijn ook geen exploitatiekosten voor
onderhoud en beheer opgenomen.
In het vervolg van de kostenramingen zijn toeslagen (samen 33%, zie tabel 4.1) en BTW (19%)
doorberekend, zodat voor de Grift een raming van de totale (bruto)kosten is gemaakt.
Tabel 4.1: Toeslagen.
Toeslagen

Percentage

Staartkosten

5%

Overige kosten

5%

Uitvoeringskosten

10%

Algemene kosten

5%

Winst en risico

3%

onvoorzien

5%

Toeslagen totaal

33%
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Tabel 4.2: Globale kostenraming
Grondverwerving

eenheid

Robuuste zone op gronden waterschap/parteners

ha

hoeveelheid

Robuuste zone verwerven

ha

4

55000

220000

Corridor verwerven

ha

11.3

55000

621500

15.25

prijs per eenheid

kosten

-

totalen
-

Subtotaal kosten grondverwerving

841500

Subtotaal incl toeslagen (15%)

967725

Totale kosten grondverwerving

968000

Inrichting
km (b =
10m)

corridor
robuuste zone

11.3

60000

19.25

50000

678000
962500

Subtotaal Inrichtingskosten (kale kosten)

1640500

Subtotaal incl toeslagen (33%)

2181865

BTW 19 %

414554

Totale inrichtingskosten (incl BTW)

2596000

Waterverdeling
Aanpassen vaassense Overlaat

stuks

1

300000 / stuk

300000

Verdeelwerk Grift - Apeldoors kanaal

stuks

2

100000 / stuk

200000

Totaal waterverdeling

500000

Subtotaal incl toeslagen (33%)

665000

BTW 19 %

126350

Totale kosten waterverdeling (incl BTW)

791000
stelpost

Gulbroek en herkoppelen beken

1500000

Totaal waterverdeling

1500000

Subtotaal incl toeslagen (33%)

1995000

BTW 19 %

379050

Totale kosten waterverdeling (incl BTW)

2374000
4500000

Sanering
Totaal sanering waterloop Grift

4500000

Subtotaal incl toeslagen (33%)

5985000

BTW 19 %

1137150

Totale saneringskosten (incl BTW)

7122000

Totaal

13851000
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4.2

Grondbeslag
Voor het realiseren van het streefbeeld worden de inrichtingsmaatrgelen zoveel mogelijk uitgevoerd
op gronden van het waterschap, op gronden van mede overheden en/of terreinbeheerder met
gronden langs de Grift, of op gronden van particulieren met initiatieven die aansluiten bij het
streefbeeld.
Op basis van de noodzakelijke maatregelen is het noodzakelijke ruimtebeslag voor het streefbeeld
geraamd (31 ha). Op basis van de beschikbare kadastrale gegevens en bekende (particuliere)
initiatieven in het gebied is vervolgens een inschatting gemaakt van de door de Waterschap Veluwe
te ververven hectares (15 ha).
Het ruimtebeslag is in onderstaande tabel gespecificeerd.
Tabel 4.3: ruimtebeslag

Robuuste natte zone
Brede corridor
totaal te verwerven
totaal extra ruimtebeslag

extra breedte
50 m
10 m (gem)

lengte
3,85 km
11,33 km

oppervlakte
19,25 ha
11, 3 ha
15,3 ha
30,55 ha
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COLOFON
Dit raamplan is in opdracht van Waterschap Veluwe opgeteld door DHV B.V. Het raamplan is tot
stand gekomen in een intensieve samenwerking met en onder begeleiding van het voor dit project
samengetelde kernteam bestaande uit:
• Andrea Swenne
• Richard Meijer
• Simon van der Meij
• Wim Visscher
• Ykelien Damstra
• Zeeger van de Koppel (projectleider)
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