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Voorwoord
Voor u ligt het conceptraamplan ruilverkaveling Harderwijk - Elburg. De ruilverkavelingscommissie had als eerste
opdracht het opstellen van een raamplan.
Na een grondige voorbereiding, zowel
intern in de commissie als extern met het
gebied, presenteren we hier een uitgewerkt plan voor de verbetering van het
gebied tussen Harderwijk en Elburg.
De aanwijzing van relatienotagebieden en
reservaatsgronden was in 1985 aanleiding
voor de landbouworganisaties om een
ruilverkaveling aan te vragen. Dit gaf de
beste mogelijkheden om landbouw- en
andere bestemmingsgronden te scheiden.
Door allerlei ontwikkelingen heeft het
lang geduurd voor er wat schot in de zaak
kwam. Ondertussen is door veranderende
wetgeving en de nieuwe eisen waaraan
de landbouwer moet voldoen, de noodzaak voor een goede verkaveling nog veel
belangrijker geworden. Om de kostprijs te
beheersen is een goede verkaveling
gewoon een vereiste.
Naast landbouw zijn ook andere organisaties vertegenwoordigd in onze commissie.
Deze organisaties, zoals gemeenten,
waterschap, Staatsbosbeheer en natuuren milieuorganisaties, hebben samen met
mensen uit het gebied gekeken naar
andere elementen die verbetering behoeven. Dit betreft waterhuishouding, landschapselementen, natuurontwikkeling en
recreatiemogelijkheden. Ook al de ideeën
hierover zijn in het raamplan verwerkt.
Kortom: leest u het zelf,wij hebben
geprobeerd het zo eenvoudig en helder
mogetijk te beschrijven, zodat het voor
een ieder duidelijk is wat de plannen zijn.

Eris in het plan ook aandacht geschonken
aan de financiële kanten van de zaak.
Globaal is aangegeven wie welke kosten
voor zijn rekening neemt. Voor individuele kosten is het nog veel te vroeg, maar
men kan nu al wel zien wat men zelf
procentueel moet bijdragen bij een
verbetering.
Wij, de ruilverkavelingscommissie, zijn
van mening dat we een plan hebben
gemaakt dat bij uitvoering leidt tot betere
toekomstkansen voor de landbouw in het
gebied, tot versterking van de natuur- en
landschapswaarden en een waterhuishouding die afgestemd is op het gebied.
Tevens worden de mogelijkheden geschapen voor rustige recreatie.
Graag willen we van u horen hoe u daarover denkt. Om u in de gelegenheid te
stellen uw zienswijze op dit raamplan
kenbaar te maken ligt het plan van
22oktober tot en met 19 november op de
3 gemeenten ter inzage. Neem gerust een
exemplaar mee.
Tot en met 19 november kunt u uw zienswijze schriftelijk indienen bij: Secretariaat
ruilverkaveling Harderwijk-Elburg, Postbus
9079, 6800 EDArnhem.
Wij vinden het raamplan voor het gebied
Harderwijk -Elburg een belangrijke stap
voorwaarts, die we graag samen met u
zetten. We hopen op uw instemming
zodat we met voortvarendheid verder
kunnen werken in het belang van het
gebied.

E.van de Poppe,voorzitter ruilverkavelingscommissie Harderwijk - Elburg
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1.1 Gebiedsbeschrijving

Met name de titel "herinrichting" heeft veel com-

Het ruilverkavelingsproject Harderwijk - Elburg is

motie veroorzaakt. De bezwaren hadden voorna-

gelegen in de provincie Gelderland aan de noord-

melijk betrekking op de mogelijkheid om te ont-

oostelijke rand van de Veluwe. Het gebied wordt

eigenen en dat de provincie beslist over al dan

globaal begrensd door Elburg en het Veluwemeer

niet uitvoeren van het plan (geen stemming).

aan de noordwestkant en door Harderwijk en de

Onteigenen zou in dit verband betekenen dat er,

hogere bosgebieden van de Veluwe aan de zuid-

wanneer vrijwillige aankoop niet toereikend is

oostkant.

om de gewenste functieverandering te realiseren,

Het gebied ligt binnen de gemeentelijke grenzen

onteigend kan worden. De bezwaren bleken ech-

van deels Harderwijk, deels Nunspeet en deels

ter zo groot dat de verdere voorbereiding van de

Elburg.

landinrichting is stopgezet. De gedeputeerde

De landgoederen in het gebied vallen binnen de

heeft veel gesprekken met de landbouworganisa-

begrenzing van de ruilverkaveling.

ties, natuurbeherende instanties en het ministerie
van Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV)

1.2 Achtergrond

gevoerd. Ten aanzien van de natuurdoelstellingen

Alin 1984 is door een aantal landbouworganisa-

bleven de meningen verschillen. Zwaartepunt lag

ties een verzoek bij Gedeputeerde Staten (GS)

hierbij op de natuurontwikkelingshectares bij de

ingediend om het gebied van Harderwijk - Elburg

Gagel. Uiteindelijk zijn Gedeputeerde Staten en

op het voorbereidingsschema te krijgen. Dit is in

de Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

1991gebeurd onder de status "herinrichting".

(GLTO) tot een compromis gekomen: wijziging
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Figuur 1 Topografisch kaartje met begrenzing van het gebied.
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van de status "herinrichting" in "ruilverkaveling";

1.4 Vervolgprocedures

realisatie 80 ha nieuw natuurgebied bij de Gagel en

De ruilverkavelingscommissie en de provincie

80 ha bij de Bloemkampen. De benodigde gronden

willen het raamplan in goed overleg met de

worden op vrijwillige basis verworven of uitgeruild.

betrokkenen uit het gebied opstellen. Dit heeft
meerdere doelen, namelijk:

Op 5juni 1998 heeft GSde ruilverkavelingscom-

- informatie geven;

missie benoemd. Hierin zijn de verschillende

- informatie ontvangen;

belangen vertegenwoordigd die in het gebied

- een open houding bewerkstelligen t.a.v. het

aan de orde zijn. Het secretariaat wordt gevoerd
door de Dienst Landelijk Gebied. De eerste

project;
- onderling begrip bevorderen (zowel tussen

opdracht is om een raamplan op te stellen, waar-

betrokkenen onderling als tussen commissie

in in hoofdlijnen is aangegeven hoe de doelstel-

en betrokkenen);

lingen in het gebied bereikt kunnen worden.
Tevens wordt een voorstel gedaan voor projecten

- een plan maken waaraan betrokkenen uit het
gebied hebben meegewerkt.

die de eerstkomende vier jaar kunnen worden
opgepakt (eerste module).

De commissie heeft dit tot nu toe vorm gegeven

Voor deze opdracht dient uitgegaan te worden

door in eerste instantie over de denkbeelden

van diverse beleidsplannen, namelijk:

voorlichting te geven. Daarna is dit verder uitge-

- het streekplan van de provincie Gelderland;

werkt in werkavonden. Op deze avonden hebben

- het waterhuishoudingsplan Gelderland;

de gebruikers van het gebied hun mening over de

- het Gelders Milieubeleidsplan;

denkbeelden kenbaar gemaakt en zijn er vele

- de gemeentelijke landschapsbeleidsplannen.

ideeën gegeven om in de plannen op te nemen.

Daarnaast zijn er enkele plannen in ontwikkeling

In dit concept raamplan zijn heel veel van de

in of aangrenzend aan het gebied, die een relatie

genoemde ideeën meegenomen. Los van het con-

hebben met de ruilverkaveling. Genoemde plan-

cept raamplan heeft men in de antwoorden op de

nen worden kort beschreven in bijlage 2.

werkavonden kunnen lezen wat met de inge-

De commissie w i l zoveel mogelijk in samenspraak

brachte ideeën is gedaan.

met de betrokkenen uit het gebied aan haar

Het conceptraamplan is op 19, 20 en 22 juni 2000

opdracht voldoen. In het voortraject van dit con-

op werkavonden besproken met de betrokkenen

ceptraamplan zijn diverse acties ondernomen om

die daaraan mee willen werken. Op deze werk-

een goede communicatie met de betrokkenen op

avonden maar ook schriftelijk hebben betrokke-

gang te brengen. Zo zijn voorlichtingsavonden

nen hun mening kenbaar kunnen maken over het

gehouden en zijn zogenaamde "werkavonden"

raamplan. Van de binnengekomen reacties is een

georganiseerd. Voor deze werkavonden zijn de

inspraakrapport opgesteld. Dit rapport geeft ant-

betrokkenen uitgenodigd om mee te denken en

woord op de reacties en is naar alle insprekers

^
V

praten over te verbeteren omstandigheden en om

gestuurd. De opmerkingen zijn zoveel mogelijk

ideeën uit te dragen. Dit heeft veel gezichtspun-

verwerkt in dit ontwerp raamplan. Dit plan zal

ten opgeleverd, die allemaal zijn overwogen en

worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

waar mogelijk meegenomen in dit ontwerp-

De Gedeputeerde Staten stellen daarna het raam-

-

raamplan.

plan, al dan niet in gewijzigde vorm, vast.

V

1.3 Doel

Na vaststelling van het raamplan kan met de uit-

De ruilverkavelingscommissie Harderwijk-Elburg

voering worden begonnen. De uitvoering vindt

stelt zich de volgende doelstelling:

plaats in modules. Modules zijn afgebakende,

"Een bijdrage leveren aan een duurzaam en vitaal

helder omschreven, onderdelen van de uitvoering

landelijk gebied tussen Harderwijk en Elburg, dat

van het Raamplan. Modules zijn bijvoorbeeld een

w i l zeggen een gezonde landbouw, een verster-

kavelruil, ruilplan, al dan niet gecombineerd met

king van de natuurwaarden, een aantrekkelijk

de inzet van subsidies en grondverwerving. In

landschap, meer en betere mogelijkheden voor

een module kunnen ook concrete werkzaamhe-

de recreatie en een schoner milieu; dit alles in

den zitten zoals de uitvoering van een fietspad of

een optimale samenhang".

het opheffen van wateroverlast e.d.

De ruilverkaveling is zowel bedoeld voor het indi-

De commissie kiest, in overleg met de streek, welke

viduele belang van diegenen die hun inkomen uit

onderdelen in de module worden opgenomen.

het landelijk gebied verwerven en er wonen, als

De uitvoering op vrijwillige basis kan te allen tij-

ook voor het algemene belang (zoals milieu,

den gewoon doorgaan. Wanneer er een module

natuur, landschap en recreatie).

wordt vastgesteld met daarin elementen met een

Daarnaast worden de regels en de nieuwe moge-

verplichtend karakter (plan van toedeling) zal er

lijkheden uit de reconstructiewet (in voorberei-

op basis van de huidige wet een stemming plaats-

ding) toegepast in het gebied Harderwijk-Elburg.

vinden.
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Werkavond te Nunspeet.

De ingezette lijn, de dialoog met betrokkenen, zal

Devervolgprocedure ziet er alsvolgt uit:

in het vervolg van dit raamplan worden doorgezet. Als het raamplan door Gedeputeerde Staten
is vastgesteld zal de nadere uitwerking en de
daadwerkelijke uitvoering weer in nauw overleg

Tijdstip

Activiteit

2001

Toedelingsonderzoek

Oktober / november

Ter inzage legging ontwerp raamplan en uitvoeringsmodule

Eind november

Inspraakrapport ontwerp raamplan en uitvoeringsmodule

December

Vaststellen raamplan en uitvoeringsmodule door GS

2002-2006

Uitvoering I e module (geen wettelijke activiteiten)

met de betrokkenen plaatsvinden.
1-5 Hoofdopdracht
De hoofdopdracht aan de commissie betreft het
realiseren van beleidsdoelen zoals zijn vastgelegd
in o.a. streekplan, provinciaal waterhuishoudingsplan, Gelders milieuplan, Structuurschema

verbeteren van de verkaveling en het realiseren

Groene Ruimte, Natuurbeleidsplan en de provin-

van een fietsverbinding tussen Harderwijk en

ciale uitwerking daarvan in de "Groene

Elburg.

Connecties". Het generieke milieubeleid is ook
een randvoorwaarde en dient als uitgangspunt

1.6 Relatie met de reconstructie

voor te nemen maatregelen.

Op 23 februarie 2001is de Veluwecommissie door

In het raamplan staat het volgende vast:

gedeputeerde Boxern geïnstalleerd. De commissie

- Realiseren van 154 ha. natuurontwikkeling op

heeft de opdracht om voor het reconstructiegebied Veluwe een plan de maken conform de

de aangegeven locaties;
- Binnen de reservaatsgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en beheersgebieden zullen

reconstructiewet. Het gebied Harderwijk-Elburg
ligt binnen het reconstructiegebied. Zowel de

geen maatregelen worden uitgevoerd die de

landinrichtingscommissie als de

fysieke kwaliteit van natuur en landschap

Veluwecommissie zijn benoemd door GSen hou-

aantasten;

den daar een formele relatie mee. In de recon-

- Realiseren van de ecologische verbindings-

structiewet is de formele verhouding tussen de
reconstructie en de landinrichting vastgelegd. Bij

zones;
- Uitvoeren van verdrogingsbestrijding en beek-

het van kracht worden van de reconstructiewet

herstel / bescherming conform het waterhuis-

valt de landinrichting Harderwijk-Elburg formeel

houdingsplan.

onder de verantwoordelijkheid van de Veluwe-

Deze beleidsdoelen zijn randvoorwaarden die

commissie. De commissie kan echter haar werk-

niet meer ter discussie staan. Wel staan de wijze

zaamheden gewoon voortzetten. Het raamplan

waarop de randvoorwaarden worden ingevuld

dient als bouwsteen voor het reconstructieplan.

nog open.

Het raamplan past redelijk binnen de doel-

Daarnaast zijn in het raamplan maatregelen

stellingen van de reconstructie. Formeel wordt

opgenomen die de commissie heel belangrijk

het plan uitgevoerd onder het regime van de

vindt en erg graag w i l realiseren zoals het

Reconstructiewet.
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an
2.2 Doelstelling

2.1 Visie
Centraal in de visie staat het realiseren van

De ruilverkavelingscommissie Harderwijk-Elburg

individuele wensen en het voorzien in de behoef-

stelt zich de volgende doelstelling:

te van bewoners en gebruikers van het gebied

"Een bijdrage leveren aan een duurzaam en vitaal

tussen Harderwijk en Elburg. Daarnaast zal de

landelijk gebied tussen Harderwijk en Elburg, dat

maatschappelijk wens om meer natuur,

w i l zeggen een gezonde landbouw, een verster-

kwalitatief hoogwaardige voedselproductie en

king van de natuurwaarden, een aantrekkelijk

een schoner milieu met behulp van de

landschap, meer en betere mogelijkheden voor

landinrichting gerealiseerd worden.

de recreatie en een schoner milieu; dit alles in

Het gaat dus om een duurzame ontwikkeling.

een goede samenhang".

Om een duurzame ontwikkeling mogelijk te

De volgende doelstellingen w i l de commissie in

maken is het van belang uit te gaan van de

2012 gerealiseerd hebben:

^
^

huidige en toekomstige kwaliteiten van dit
unieke gebied. Een belangrijke kwaliteit van het
gebied is het relatief kleinschalig grondgebruik

- De commissie w i l de ideeën die er leven in vullen en de problemen die er zijn voor de land-

en de verweving van de verschillende functie.

bouwers oplossen. Zij zal randvoorwaarden

Ook zijn echt grote ingrepen in het landschap

scheppen voor perspectiefvolle en duurzame

aan het gebied voorbijgegaan. Toch staan ook de

bedrijven en veranderingsprocessen begelei-

ontwikkelingen in dit gebied niet stil. Wil het

den (stoppen, omschakelen of doorgaan).

gebied voor de toekomst sociaal-economisch mee

Tevens w i l de commissie kleinere landbouwbe-

kunnen blijven draaien dan is het wel noodzake-

drijven ondersteunen bij inkomensverwerving

lijk verbeteringen uit te voeren waardoor de kwa-

naast landbouw (b.v. bij interesse in neven-

liteit van het gebied met zijn hoogwaardige struc-

functies in particulier natuurbeheer, land-

turen voor mensen, dieren, planten, water en
landschap op peil blijft. Bijvoorbeeld door

schapsonderhoud en recreatie).
- De natuur- en landschapswaarden in het

voldoende volwaardige inkomens te halen uit een

gebied zijn vergroot, ondermeer door de

hoogwaardige landbouw die voedselveiligheid en

samenhang tussen landschapselementen en

kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

natuurgebieden te versterken.

Dit kan o.a. door de verkaveling te verbeteren en
de kansen die er zijn (b.v. agrarisch natuurbeheer
en recreatie) te benutten. Daar hoort dan een
mooi, afwisselend landschap en wat meer ruimte
voor natuur bij. Wanneer het maar enigszins
mogelijk is zullen de verschillende functies
gecombineerd worden.Om dit alles te realiseren
gaat de commissie uit van maatwerk.
Dit maatwerk w i l de commissie, op basis van
vrijwilligheid, binnen de in paragraaf 1.5
opgesomde randvoorwaarden uitvoeren.
Voor de ondernemers in het gebied houdt
dit in dat het goed is na te denken over de
toekomstmogelijkheden en bedrijfsstrategieën.

- Maatregelen om het milieu (land, water en
lucht) te verbeteren zullen worden gestimuleerd en mogelijk financieel ondersteund.
- Verder zal de commissie een bijdrage leveren
aan het vergroten van de recreatiemogelijkheden, bijvoorbeeld door het aanleggen van
fietspaden en wandelroutes, hetgeen ook in
het belang is van de burgers die niet in het
landelijk gebied wonen.
2.3 Landbouw
Beschrijving van de huidige situatie en toekomstperspectief
De landbouw in het ruilverkavelingsgebied kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan
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agrarische bedrijven. Zo komt er een grote groep

Dit is conform de landelijke ontwikkeling. Vooral

bedrijven voor die gericht is op de melkveehou-

op de kleine bedrijven (kleiner dan 20 nge1) zijn

derij, maar er zijn ook bedrijven die zich richten

er weinig opvolgers.

op kalfs- en rundvleesproductie, varkensvleesproductie, akkerbouw, tuinbouw, pluimveehouderij

Voor de grotere bedrijven ligt het opvolgingsper-

en paardenhouderij. Een groeiende groep bedrij-

centage hoger, terwijl voor de grotere melkveebe-

ven verkrijgt een deel van haar inkomen uit

drijven dit percentage goed te noemen is.

beheer van agrarische natuur, onderhoud van

Door een aantal historisch gegroeide omstandig-

landschap, kleinschalige recreatie en andere ver-

heden is de situatie betreffende het aantal kavels

brede activiteiten. In het gebied zijn ook een aan-

per bedrijf slecht. Tabel 1geeft een beeld van de

tal bedrijven waar het bedrijfshoofd buiten het

huiskavelsituatie voor melkveebedrijven. Het per-

agrarische bedrijf inkomen verwerft. Naast de ver-

centage huiskavel geeft de verhouding weer tus-

schillen in type bedrijven komen er grote verschil-

sen grond die bij huis ligt in verhouding tot de

len voor in grootte van de bedrijven. Volgens de

totale hoeveelheid cultuurgrond van het bedrijf.

CBS-gegevens uit 1998 zijn er in het ruilverkave-

Tabel 2 geeft een indruk van het aantal kavels

lingsgebied 356 agrarische bedrijven. Ruim de

waaruit de melkveebedrijven zijn opgebouwd.

helft van deze bedrijven heeft een bescheiden
omvang, waarbij het in de regel noodzakelijk is

Voor melkveebedrijven is een huiskavel van vol-

dat er een aanvulling plaatsvindt op het inkomen

doende omvang van essentieel belang. Voor alle

dat uit het bedrijf voortkomt. Deze grote ver-

agrarische bedrijven geldt dat het verkleinen van

scheidenheid aan agrarische bedrijven past overi-

het aantal kavels erg belangrijk is. Een goede ver-

gens goed bij de grote verscheidenheid van het

kaveling zal op bedrijfsniveau tot een behoorlijke

landschap en van de natuur.

kostenbesparing leiden en bijdragen aan het ver-

Het aantal grootvee-eenheden (GVE) per hectare

minderen van het aantal arbeidsuren. De moge-

landbouwgrond bedroeg in 1998 1,8. Voor de

lijkheden om de landbouwstructuur te verbeteren

melkveebedrijven bedroeg dit 1,6 GVE. De veebe-

hangt mede af van de huidige ruimtelijke ligging

zetting is relatief laag te noemen.

van de agrarische bedrijfsgebouwen.

Vergeleken met andere landbouwgebieden in
Nederland zijn de agrarische bedrijven in
Harderwijk-Elburg gemiddeld genomen kleiner in
omvang. Het groeipercentage van de bedrijven in

De nge (Nederlandse grootte-eenheid) is een maatstaf voor
de economische omvang van een bedrijf. De nge is gebaseerd op de saldi per dier en per hectare gewas. Zo is een
melkkoe gelijk gesteld aan 1,36 nge en komt één vleesvarken
overeen met 0,046 nge. Voor één hectare grasland staat een
nge waarde van 0,9. In 1994 is één nge gelijkgesteld aan een
bruto standaard saldo van bijna 3000 gulden.

het gebied komt overeenkom met de
Nederlandse trend. Over de afgelopen vijf jaar
nam het aantal bedrijven met
gemiddeld 2,6% per jaar af.

Tabel 1 Huiskavelsituatie

bij

melkveebedrijven.

Bedrijfsomvang

Totaal aantal

0 tot 40% van

40 tot 60% van

60 tot 80% van

80% of meer van

in nge

bedrijven

de grond bij huis

de grond bij huis

de grond bij huis

de grond bij huis

0 tot 20 nge

33

23

2

2

6

20 tot 40 nge

37(1)

23

6

6

1

40 tot 70 nge

41

24

13

2

2

Meer dan 70 nge

35(4)

19

8

3

1

* De cijfers tussen

de haakjes in de tweede kolom betreffen bedrijven waarvan

Tabel 2 Melkveebedrijven
Bedrijfsomvang

en het aantal kavels waaruit ze

13 (9%)

10 (7%)

de verkavelingsgegevens or bekend zijn.

zijn opgebouwd.
8 tot 10
kavels

11 of meer

Gemiddeld

Gemiddeld

kavels

aantal kavels

oppervlak in ha.

8

-

-

3.15

9

14

5

1

5,1

14,1 ha

3

6

16

7

8

7,5

20,4 ha

1

4

12

5

9

8,5

34,2 ha

kavels

3 tot 4
kavels

16

9

20 tot 40 nge

7

40 tot 70 nge
Meer dan 70 nge

0 tot 20 nge

29 (20%)

89 (61%)

146 (100%)

1 tot 2

5 tot 7
kavels
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5,4 ha

Onder invloed van historische vestigingspatronen

bedrijven goede kansen om een duurzaam

zijn bedrijfsgebouwen geconcentreerd in een zone

(neven)inkomen uit verbrede landbouwactivitei-

langs de doorgaande wegen. Deze zones zijn

ten te verwerven.

sterk overvraagd. Dit betekent dat de oppervlakte
die de bedrijven in gebruik hebben veel groter is

Knelpunten

dan de beschikbare oppervlakte rondom het

Voor de landbouw in Harderwijk-Elburg zijn de

bedrijf. Langs de kust en in het gebied ten westen

volgende knelpunten te signaleren:

van de Hierdense Beek liggen relatief weinig

- De huidige verkavelingstructuur is slecht en

bedrijven. Deze gebieden, waar de beschikbare

het percentage huiskavel is voor melkvee-

ruimte rond de bedrijven groter is dan de grond

bedrijven laag. Dit leidt tot hoge productie-

die ze in gebruik hebben, worden als 'onder-

kosten;

vraagd' aangemerkt. In figuur 2 zijn de onder- en
overvraagde en neutrale gebieden aangegeven.

- Slechte verkaveling leidt tot hoge arbeidsbesteding;
- De prijzen voor landbouwproducten staan
onder druk;

Elburg

H i H owvrMgdegebieden
H

- Beschikbare cultuurgrond ten bate van de

ÉÊ
JM

ondervraagde gebieden

• 1 neutralegebieden
nieuwenatuur

/'J^k

/<f

Veiuwemeer

^^
,

^H

landbouw neemt af;

£1+
Bo»»*.»

V

^T

- Schaalvergroting van bedrijven wordt belemmerd door lage grondmobiliteit en hoge
W

grondprijzen
tHird.«

1 w

bedrijven onvoldoende en mede hierdoor heb-

^

"

yûr^ '"'
Nunspeet

AJW?~

<m «.,*„

^*
^p

ben ze te maken met een slechte opvolgings-

:

w

- Economisch perspectief is voor veel kleine

situatie;
- Bedrijfsontwikkeling wordt beperkt door regelgeving op het gebied van milieu en ruimtelijke
ordening.
Doelstellingen

Veluwe

De hoofddoelstelling voor de agrarische sector is
het realiseren van een gezonde landbouw. Dit

naraerwijK

moet gelden voor het gehele spectrum aan
bedrijven (van groot tot klein en voor de verschil-

figuur 2 Globale indicatie over- en ondervraging.

lende types). De ruilverkaveling moet bijdragen
De landbouw in het ruilverkavelingsgebied heeft

aan het verlagen van de productiekosten.

te maken met een groot aantal economische en

De afgeleide doelen zijn als volgt geformuleerd:

maatschappelijke trends. De prijzen die agrariërs

- Tenminste 60% van de grond bij huis, voor

krijgen voor hun producten staan onder druk.
Bovendien worden zij geconfronteerd met de
maatschappelijke wens om investeringen te doen
op het gebied van milieu en dierwelzijn. De grote

hoofdberoepsbedrijven in de melkveehouderij;
- Slechts één veldkavel die aan een verharde
weg ligt, voor hoofdberoepsbedrijven;
- Een deel van het inkomen wordt gehaald uit

bedrijven (met meer dan 70 nge) zullen door

alternatieve vormen zoals gebiedseigen pro-

kostprijsverlaging in combinatie met schaalver-

ducten, recreatie, (agrarisch) natuurbeheer,

groting het bedrijfsrendement op peil houden. De

landschap en duurzame energie. Verbreding

kleinere bedrijven (minder dan 40 nge) zullen in

wordt een integraal onderdeel van de bedrijfs-

de regel naast het inkomen uit de primaire land-

strategie.

bouw een aanvullend inkomen moeten zien te
verwerven. Dit kan zijn door inkomen uit verbrede landbouwactiviteiten of een baan buiten de
landbouw. Naar verwachting zal de groep met

- De voorwaarden om de beleidsdoelstellingen
ten aanzien van de milieuwetgeving te realiseren zijn aanwezig.
- De bedrijfsvoering wordt aangepast aan de

een bedrijfsomvang tussen de 40 en 70 nge, in de

maatschappelijke wens om meer ruimte voor

toekomst een keuze moeten maken voor welke

de natuur, een betere milieukwaliteit een

bedrijfsstrategie zij kiest.

mooier landschap en meer aandacht voor de

In de Nederlandse samenleving stijgt de beteke-

waterkwaliteit en -kwantiteit. Voorwaarde

nis die burgers geven aan het landelijk gebied.

hierbij is wel dat de inkomsten op niveau blij-

De stedelijke bevolking is steeds meer op zoek

ven. Hiervoor is een actieve ondersteuning van

naar rust, ruimte, en (agrarische)natuur en heeft
daar in toenemende mate geld voor over. Deze
ontwikkeling biedt voor een aantal agrarische

de overheid noodzakelijk.
- 4 bedrijven zijn overgeschakeld op biologische
bedrijfsvoering.
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^

Maatregelen

landbouwactiviteiten te laten voortkomen;

De maatregelen in het kader van deze landinrichting zijn te verdelen in de volgende hoofdgroepen:

- Bedrijven waarop de agrariër in deeltijd werkt.
In de regel beschikken deze bedrijven over een
inkomensbron buiten de landbouw.

- Herverkaveling door middel van vrijwillige
kavelruil of een wettelijk ruilplan (verbeteren

Met vrijwillige kavelruil kan de verkavelingssituatie in het gebied worden verbeterd. Echter, door

van percentage huiskavel, verminderen aantal

de grote verspreiding van de kavels over het

veldkavels, verminderen afstand tot

gebied en de situatie met sterk onder- en over-

veldkavel(s) en verbeteren vorm van kavels);

vraagde gebieden zal kavelruil de verkavelingssi-

- Verbeteren van ontsluiting van kavels;
- Waterbeheer (verminderen wateroverlast,

tuatie slechts beperkt verbeteren. Tevens vraagt
het proces veel tijd. Alleen voor de bedrijven die
gelegen zijn in de ondervraagde gebieden is een

verminderen vochttekort);
- Bedrijfsverplaatsing binnen het gebied
(voordeel voor bedrijf zelf en voor omgeving);
- Bedrijfsuitplaatsing of opkoop (voordeel voor

goede verkaveling met een substantiële verbetering van het percentage huiskavel haalbaar.
Voor het realiseren van een goede verkaveling in

bedrijf zelf en voor omgeving);

het gehele gebied (zoals geformuleerd in de doel-

- Verplaatsen intensieve bedrijven.

stellingen) lijkt een wettelijke verkaveling wense-

Daarnaast kunnen er maatregelen genomen wor-

voerd in deelgebieden en niet in één keer vooe

den die de mogelijkheden tot het opstarten of

het hele gebied. Voor bedrijven in 'ondervraagde'

uitbreiden van verbrede landbouwactiviteiten

gebieden kan zowel op het niveau van huiskavel-

lijk. Deze wettelijke verkaveling zal worden uitge-

ondersteunen. De vorm en wenselijkheid van

vergroting als met betrekking tot het samenbren-

deze maatregelen zullen in dialoog met de streek

gen van veldkavels een goede verbetering gere-

onderzocht worden. De overheden zullen plano-

aliseerd worden. In de 'overvraagde' gebieden zal

logische ruimte moeten geven om dit streven te

huiskavelvergroting maar in beperkte mate gere-

ondersteunen.

aliseerd kunnen worden. Het samenbrengen van

Bij het realiseren van een herverkaveling kan

veldkavels is wel realiseerbaar. Bedacht moet

gekozen worden tussen vrijwillige kavelruil en

worden dat met een wettelijke verkaveling pas

een wettelijke verkaveling. De landinrichtings-

begonnen kan worden als er voldoende gronden

commissie w i l in overleg met de streek komen tot

zijn verworven.

een keuze voor vrijwillige kavelruil dan wel voor

Door het samenvoegen van kavels kan de ontslui-

een wettelijke herverkaveling. Daarbij zal de com-

ting verder verbeterd worden. Bovendien kan een

missie ook onderzoeken of een verkaveling in

aantal (insteek)wegen worden verhard. Hierdoor

blokdelen kan plaatsvinden.

zal de toegang tot kavels, ook voor grotere land-

Bij vrijwillige kavelruil kan, indien voldaan wordt

bouwvoertuigen, verbeteren.

aan een aantal voorwaarden, gebruik worden ge-

Over het algemeen levert, vanuit de landbouw

maakt van subsidie. Zo vergoedt de ruilverkave-

gezien, het waterbeheer weinig problemen op. Er

lingscommissie de notariskosten van de vrijwillige

is een aantal plekken in het gebied die in natte

kavelruil. Bovendien komen de kosten voor kavel-

perioden wateroverlast ondervinden. Het riole-

aanvaarding voor subsidie in aanmerking.

ringsstelsel zal aangepast moeten worden, zodat

Bij een wettelijke verkaveling wordt een ruilplan

minder overstorten plaatsvinden. Hierdoor verbe-

gemaakt. Het ruilplan beperkt zich tot de

tert de waterkwaliteit.

gronden die daadwerkelijk bij de ruil worden
betrokken. In de praktijk is dit vaak niet meer dan
40% van de grond in het begrensde gebied.

Oude situatie

Effecten
Om het effect van de hierboven beschreven maatregelen inzichtelijk te maken is een indeling
gemaakt in vier bedrijfstypologieën:
- Bedrijven die door verdere schaalvergroting,
specialisatie en kostprijsverlaging een goed
bedrijfsrendement willen behouden;
- Bedrijven die voor de productie van voedsel
met een hoge toegevoegde waarde kiest (o.a.
biologische productie);
- Bedrijven die naast inkomsten uit de primaire
landbouw er voor kiezen om een substantieel
deel van het bedrijfsinkomen uit verbrede

Figuur 3 Voorbeeld van verkavelingsrnultoot.
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Nieuwe situatie

Bedrijfsverplaatsing of bedrijfsuitplaatsing kan

de grotere bedrijven uit de groep van 'schaalver-

een belangrijke impuls geven aan de verbetering

groters' en de grotere bedrijven uit de groep van

van de verkaveling van het verplaatste bedrijf, maar

biologische bedrijven zullen met ruilverkaveling

zeker ook voor de 'achterblijvende' bedrijven.

hun economische duurzaamheid substantieel

Op dit moment valt nog niet aan te geven welke

kunnen versterken. Ook de deeltijdbedrijven zul-

bedrijven voor verplaatsing in aanmerking komen.

len met het arbeidsbesparende effect van een

Het zou bij voorkeur kunnen gaan om bedrijven

betere verkaveling hun voordeel kunnen doen.

in de directe nabijheid van belangrijke natuurge-

Voor de bedrijven met een verbreed karakter en

bieden of geurgehinderde locaties. Verplaatsing

de kleinere schaalvergrotende bedrijven en klei-

van dit soort bedrijven kan gecombineerd worden

nere biologische bedrijven zal de ruilverkaveling

met een nieuwe inrichting van de verlaten locatie

slechts gedeeltelijk bijdragen aan het realiseren

waardoor een kwaliteitsverbetering optreedt. Bij

van economisch gezonde en duurzame bedrijven.

verplaatsing kan gebruik gemaakt worden van de

Voor deze groep bedrijven moeten mogelijk aan-

Regeling Bedrijfshervestiging en -Beëindiging (RBB).

vullende maatregelen ontworpen worden.

In bijlage 3 wordt de regeling beschreven. Samen
met de betreffende partijen kan bekeken worden

2.4 Water

welke mogelijkheden de landinrichting biedt.

Beschrijving huidige situatie

In het kader van deze ruilverkaveling wordt

De afwatering van het gebied gaat via een groot

gedacht aan 3 tot 5 bedrijven, waarvan er naar

aantal beken en watergangen. De Hierdense beek

verwachting voor maximaal 2 bedrijven ruimte is

is een laaglandbeek, de overige beken zijn over-

binnen het gebied. Deze ruimte ligt aan de

wegend bronbeken. Kenmerkend voor de beken

noordrand van Hierden. In de overige onder-

in het gebied is de constante afvoer. Deze wordt

vraagde gebieden is boerderijbouw landschappe-

veroorzaakt door opwellend grondwater vanuit

lijk ongewenst. Er zal bij de gemeenten nagegaan

de Veluwe. De Hierdense beek heeft meer een

worden waar planologische ruimte is om op een

regenwaterkarakter. Een intensief stelsel van slo-

bestaand bedrijf opnieuw te starten of eventueel

ten en greppels zorgt in de kustzone voor de ont-

een nieuw bedrijf te bouwen.

watering van het gebied.

Per saldo is bedrijfsuitplaatsing voor het gebied

Opwellend grondwater zorgt er ook in een groot

het gunstigst, omdat het grond oplevert die inge-

deel van het gebied voor dat de grondwaterstan-

zet kan worden voor verkaveling en de gronddruk

den in de zomer niet diep wegzakken.

in het gebied enigermate verlicht. Het verdient

Wateraanvoer vindt ook alleen maar plaats in de

aandacht om te onderzoeken of in het kader van

polder het Goor. Inpoldering en waterwinning

de Reconstructiewet bedrijfsuitplaatsing of

hebben grote invloed op de grondwaterstand. Dit

bedrijfsbeëindiging gefinancierd kan worden.

komt het duidelijkst naar voren in de polder het

Gezien de slechte verkavelingstructuur bij zowel

Goor, maar ook elders is de kwel afgenomen.

kleine als grote bedrijven, ligt het in de lijn der

Het Waterschap Veluwe moet op grond van "bij-

verwachting dat deze beide bedrijfscategorieën

zonder reglement Noord-Veluwe" beheers- en

baat zullen hebben bij een herverkaveling. Vooral

onderhoudsplannen (BOP) opstellen voor de

Kosten en financiering
Maatregel

Kosten in 1000 guldens

Financiering

Boerderijverplaatsing
Nutsvoorzieningen

43

boerderijverplaatsing

Rijk: 65%;
Gezamenlijke eigenaren: 35%

Door het verplaatsen van 2 bedrijven is ca. 50 ha grond
vrijgekomen t.b.v. realiseren nieuwe natuur en structuurverbetering voor andere bedrijven.

Riolering nieuwe bedrijven

25

Rijk: 100%

Erfbeplanting nieuwe bedrijven

13

Rijk:80%;
Individuele eigenaar: 20%

2 verplaatste bedrijven zijn goed landschappelijk ingepast.

300

Rijk: 65%;
Gezamenlijke eigenaren: 35%

200 ha geruilde grond waardoor de verkaveling is verbeterd.

2.100

Rijk: 65%;
Gezamenlijke eigenaren: 35%

Verbeteren van de verkaveling
Kavelaanvaarding
(kavelruil plus)
Kavelaanvaardingswerk

Met een wettelijk plan van toedeling wordt ca. 1400 ha grond
geruild. De grondgebonden bedrijven hebben 60% van de grond
bij huis en nog maximaal 2veldkavels aan een verharde weg.

Overbedeling/uitbreiding (grond)

4.250

Individuele eigenaren: 100%

Ca. 25 bedrijven hebben extra grond toebedeeld gekregen voor
schaalvergroting of extensivering
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beken op de Noord-Veluwe. De uitvoeringsplan-

- Langs de hoofdwatergangen in het gebied zijn

nen voor de Cluster van de Hulshorsterbeken is in

schouwpaden aanwezig. Deze zijn echter niet

voorbereiding en het proces voor de cluster

in eigendom van het waterschap. Het beheer

Bijsselsebeken is gestart. Het Waterschap voert

van de watergangen wordt hierdoor bemoei-

dit beekherstelprogramma zelf uit. De landinrich-

lijkt.

ting levert een bijdrage aan de grondverwerving.
Maatregelen
Doelstellingen

Beken

- De 17 beken in het gebied voldoen aan de eco-

- Meest kansrijke beken herinrichten en ruimte

logische basiskwaliteit;

geven voor meandering (Killebeek, Tochtsloot,

- Er treedt geen wateroverlast meer op voor de
landbouw in de omgeving van de Molenweg;
- Terugdringen van de verdroging van natuur en

Varelsebeek, Nodbeek) Het gaat om 10 meter
brede stroken buiten de begrensde gebieden;
- Beken passeerbaar maken voor vissen/dieren

vochttekort voor de landbouw. In 2015 zijn de

door het opruimen van barrières en stuw pas-

gebieden rond de Schouwenburg en de

seerbaar te maken (Klarenbeek, Papenbeek)

Bloemkampen niet meer verdroogd. Het vochttekort voor de landbouw is met 25%afgenomen.;

Wateroverlast

- Realiseren van schouwpaden langs de waterlopen.

- Wateroverlast Molenbeek aanpakken (duikers

Knelpunten

- Wateroverlast Gageier- en Horsterbeek aanpak-

verruimen, retentie);
- De ecologische kwaliteit van de beken in het

%

gebied staat onder druk door een beperkte

ken (capaciteit duiker bij Drostenweg mogelijk
vergroten. Nader onderzoek is nodig).

structuur in delen van het beekprofiel en als
gevolg van eutrofiëring. Slechts op enkele

Verdroging

locaties is het stromend karakter aangetast

- Bloemkampen: drainerende werking Hierdense

door de aanleg van stuwen (Klarenbeek.

beek en bermsloot langs de Munnikensteeg

Papenbeek). Herstel van de ecologische kwali-

verminderen door bodemverhoging. Alvorens

teit is het meest kansrijk in de Killebeek,

maatregelen uit te voeren moeten eerst de

Tochtsloot, Nodbeek en Varelse beek. Deze
beken hebben de meest constante voeding
met kwelwater (bron: Arcadis, 1999).
- Lokaal in het gebied is er sprake van water-

gevolgen duidelijk zijn;
- Schouwenburg: bodemverhoging van de
Broekdijkwatergang en van de watergang ten
westen van Schouwenburg.

overlast in de vorm van inundaties (overstroming). Deze wateroverlast treedt op langs de

Schouwpaden

Molenbeek en bij de Bulsinkbeek/Gagelerbeek.

- (Overige) HEN-wateren (wateren van het

Aanpak van deze problematiek zal plaats moe-

Hoogste Ecologische Niveau) voorzien van 2-

ten vinden in combinatie met maatregelen in

zijdig schouwpad van 3 meter (Varelse beek);

de bebouwde kom. Maatregelen in de
bebouwde kom vallen buiten de reikwijdte van

*

- Overige A-watergangen voorzien van schouwpad (3 + 0,75 m).

de ruilverkaveling.
- Op de Molenbeek komen riooloverstorten van
Nunspeet uit. Vanuit Hulshorst komt één hemel-

Elburg

stuw migreerbaar maken
— -

beekheniel
verflogen drainagebasis

wateroverstort uit op de Varelsebeek. Op de

afvoercjpacTtert vergroten / knelpunten aanpakken

Klarenbeek bij Doornspijk komen één riooloverstort en één nooduitlaat uit. Deze riool-

wateroverlast
—

verdroogde gebieden

overstorten zorgen voor waterverontreiniging.

S

S

- Voor het natuurgebied Bloemkampen wordt
gestreefd naar de ontwikkeling van natte/vochtige schraalgraslanden. De bermsloot langs de

J'

Munnikensteeg en met name de Hierdense

^"

beek hebben door hun diepte een drainerende
Nunipcct

werking op de Bloemkampen (bron: Hullenaar,
1998). Ook het landgoed Schouwenburg heeft
te kampen met verdroging. De verdroging

Veluwe

wordt veroorzaakt door de drinkwaterwinning
bij het Harde, die een grondwaterstandsverlaging van ca. 20-40 cm veroorzaakt (bron: CMN,

Harderwijk

1992). Ook een aantal watergangen in het
gebied heeft een verdrogend effect.

Figuur 4 Maatregelen
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watersystemen.

Kostenen financiering
Maatregel

Kosten in ïooo guldens

Financiering

510

Rijk: 50%;

Killenbeek, Varelsebeek en Nodbeek is toegenomen en er is

Waterschap: 50%

meer ruimte ontstaan voor meandering door grondstroken

Herinrichting beken
grond 6 ha

Effecten
De ecologische kwaliteit van de Hierdense beek, Tochtsloot,

langs de beek.
Stuwen passeerbaar maken

Wateroverlast beken aanpassen

Verdroging aanpakken

103

340

768

Rijk: 50%;
Waterschap: 50%
Rijk: 50%;

De stuwen in de beken zijn passeerbaar gemaakt voor aan
water gebonden organismen.

Waterschap: 50%

De percelen langs de Molenbeek hebben geen wateroverlast
meer.

Rijk: 50%;

In 2012 zijn de gebieden rondom de Schouwenburg en de

Waterschap: 50%

Bloemkampen niet meer verdroogd.

(waterwinning) is door mestoverschot nadelig

Effecten
In de heringerichte beken zal, ondanks dat de

beïnvloed. Het nitraatgehalte van de lokale drink-

waterkwaliteit niet sterk verbetert, naar verwach-

waterwinning is 1,5 tot 3 maal de norm (bron:

ting vergaand ecologisch herstel plaats vinden. In

Bekhuis e.a., 1994).

dergelijke stromende wateren is de waterkwali-

De huidige Europese norm voor het grondwater

teit als gevolg van eutrofiëring voor de aquatisch

is 50 milligram per liter. Deze norm wordt over-

ecologische waarden niet dominant. Dit geldt

schreden De toekomstige streefwaarde ligt op 25

niet voor de waterplanten.

milligram per liter.

De inundatieproblemen langs de Molenbeek en
bij de Bulsink- en Gagelerbeek worden naar ver-

Ammoniak

wachting opgelost.

De totale ammoniakuitstoot voor het gebied

De verdroging van de Bloemkampen zal naar ver-

bedraagt ca. 300 ton per jaar. Dit komt neer op

wachting sterk kunnen worden verminderd, hoe-

4000 mol. Ten opzichte van 1994 is dit een afna-

wel de effecten van de inpoldering van de Flevo-

me van 17%. De ammoniakuitstoot komt uit de

polders niet geheel kunnen worden gecompen-

stallen, van dieren in de wei, aanwending dierlij-

seerd. Dit geldt ook voor de verdroging van

ke mest en kunstmest. De ammoniakuitstoot

Schouwenburg. De effecten van de waterwinning

wordt niet alleen veroorzaakt door het gebied

van het Harde zijn niet volledig te compenseren

zelf maar een gedeelte komt ook van bronnen

met een nieuwe inrichting van het waterbeheer-

buiten het gebied. Voor natuurgebieden wordt

singstelsel.

een kritische grens aangehouden van 1400
mol/ha. Hoewel onvoldoende bekend is over de

2.5 Milieu

ruimtelijke verdeling van de ammoniakuitstoot

Beschrijving huidige situatie

kan worden aangenomen dat deze norm in de

De belangrijkste milieuproblemen liggen op het

meeste natuurgebieden (afhankelijk van de

terrein van de meststoffen (nitraat, fosfaat en

grondsoort) wordt overschreden. Om de verzu-

ammoniak), geurhinder, verdroging en

ring van de natuurterreinen en ecologische ver-

(water)bodemverontreinigingen.

bindingszones te verminderen wordt gedacht aan

De situatie wat betreft de meststoffen is als volgt:

het instellen van een bufferzone rondom verzuringsgevoelige natuur. Aan de bedrijven binnen
deze zone worden beperkingen opgelegd.

Fosfaat en Nitraat
De huidige fosfaat- en nitraatbelasting van de
bodem heeft ook gevolgen voor de grondwater-

Geur

kwaliteit. De gehaltes aan fosfaat in de bodem

Om er voor te zorgen dat veehouderijen zich

zijn vastgelegd in het rapport Vooronderzoek

ondanks het stankbeleid verder kunnen ontwikke-

milieusituatie landinrichting Harderwijk - Elburg.

len is de Richtlijn veehouderij en stankhinder

Het bemestingsoverschot van nitraat (stikstofbe-

(30 oktober 1996) van toepassing. Deze richtlijn is

lasting) is berekend en levert bij de uitgangspun-

erop gericht dat het aantal geurgehinderden

ten van jaarlijkse aanvoer een huidig stikstofover-

afneemt. De richtlijn maakt het mogelijk om te

schot van 150 kg per ha. Dit overschot is een

bepalen op welke afstand een veehouderij van een

gemiddelde, lokaal zal er sprake zijn van hogere

stankgevoelig object moet liggen om stankoverlast

overschotten. Met name in de zone tussen de

te voorkomen. Via landinrichting is het mogelijk

Zuiderzeestraatweg en het bosgebied van de

om een nieuwe ruimtelijke verdeling van de stank-

Veluwe is sprake van fosfaatverzadigde land-

bronnen (o.a. samenvoegen verschillen bedrijfs-

bouwgronden.

locaties) te bewerkstelligen teneinde de overlast te

Ook de kwaliteit van het diepere grondwater

beperken.
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Verdroging
Etburg

Voor de huidige en te realiseren natuurgebieden
vormt het vochttekort een reëel probleem.

9

bekende bodemverontreinigingen

•jf

voormalige stort

'\

Dit speelt in mindere mate voor de landbouw.

V

Hier wordt nader op ingegaan bij het thema
S^r

water (zie paragraaf 2.4).

^Doom»pijk

/

Bodemverontreinigingslocaties

J

\ ik

- Uit een inventarisatie naar bekende bodemverontreinigingslocaties (puntlocaties) zijn een

• /

tiental locaties genoemd in het vooronderNunspeet

zoeksrapport (zie figuur 5).
- In het gebied is een inventarisatie uitgevoerd
naar mogelijke verontreinigingen veroorzaakt

/

Hiart—

door ondoordacht bodemgebruik, de
zogenaamde verdachte locaties
Harderwijk

(zie figuur 5);
- De riooloverstorten hebben een negatieve

Figuur5 Bodemverontreinigingslocaties

en

riooloverstorten.

invloed op de kwaliteit van het oppervlakte-

Meststoffen

water. Op figuur 5 zijn ze visueel aangeduid;

De mineralenhuishouding in de bodem is grotendeels

- Een 40-tal percelen binnen dit project zijn niet

%

aangesloten op een riolering. Dit kan de

afhankelijk van de hoeveelheid toegediende mest.

kwaliteit van het oppervlaktewater in meer of

Voor de fosfaatdoelstelling moet gestreefd wor-

mindere mate beïnvloeden.

den naar een evenwichtige bemesting. Dat betekent dat de aanvoer van fosfaat ongeveer gelijk

De genoemde knelpunten worden binnen de

moet zijn aan de afvoer via het gewas.

ruilverkaveling waar mogelijk opgeheven of de

De stikstofbalans moet vanuit de huidige situatie

invloed wordt zoveel mogelijk beperkt.

naar een situatie die in de toekomst voldoet aan

De commissie zal in overleg met betrokken

de generieke, door LNV gestelde normen (zie

partijen (gemeenten, waterschappen) maatregelen

tabel 4). Voor de grondwaterkwaliteit moet de

uitvoeren.

drinkwaternorm gehaald worden. Dit betekent
dat de nitraatnorm van 2.2 milligram per liter
oppervlaktewater en 50 milligram nitraat per liter

Doelstellingen
Om aan de landbouw, natuur en andere functies

grondwater in 2015 gerealiseerd moet zijn. De

een duurzaam ontwikkelingsperspectief te bieden

fosfaat belasting is in 2015 teruggebracht tot 0,15

zijn de volgende doelen gesteld:

milligram per liter oppervlaktewater.

Tabel3 Fosfaatverliesnormen.
b o u w - en braakland

grasland

natuurterrein

1998

40

40

10

1999

40

40

10

2000

35

35

10

2001

35

35

10

2002

25

25

10

20

20

10

2003

•

Tabel 4

Stikstof

verliesnormen.

_

bouw- en braakland

grasland

zand- en tössgronden
uitspoelingsgevoelig
bouw- en braakland

1998

175

300

175

300

175

300

50

1999

175

300

175

300

175

300

50

2000

150

275

150

275

150

275

50

2001

150

250

125

250

125

250

50

2002

150

220

100

190

110

220

50

klei- en veengrond

grasland

niet uitspoelingsgevoelig
bouw- en braakland
grasland
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Ammoniak

Door het stimuleren van bedrijfsvergroting,

Via de landelijke regelgeving zullen de bedrijven

extensivering en het participeren in een toege-

in de toekomst moeten voldoen aan de emissie-

past onderzoek zullen binnen dit project de

normen. Door middel van berekeningen zal

normdoelstellingen zeker gesteld worden voor

getracht worden de invloed hiervan te bepalen.

fosfaat en nitraat.

De depositie op zuurgevoelige natuurgebieden

Ook zal stimulering van nieuwe kleinschalige

moet voldoen aan de depositienormen (1400

mestverwerkingsmethodieken en -technieken

mol/ha). Het terugdringen van de kritische verzu-

opgepakt moeten worden. Dit geldt ook voor

ringsnorm kan afhankelijk van de grondsoort

milieuzorgprojecten op bedrijfsniveau.

variëren. In de Richtlijn ammoniak en veehouderij
staat de regelgeving waarbinnen de geurhinder

Verzuring

ingekaderd moet worden.

Om zowel de ammoniakemissie als de geurhinder
te reduceren moet de toepassing van emissie-

Geur

arme bedrijfsgebouwen gestimuleerd worden

Verbeteren van de bestaande situatie door van de

(onder andere Groen Label-stallen).

blijvende stallen allemaal emissiearme stallen te

Bedrijven die een lokale depositie-invloed hebben

maken conform de Algemene Maatregel van

op verzuringsgevoelige natuur bij voorkeur uit-

Bestuur huisvesting.

plaatsen.

Verdroging

Andere

bodemverontreinigingslocaties

In de paragraaf "Water" is met name voor de

Bij de gesignaleerde bodemverontreinigings-

landgoederen en flora en fauna (met name wei-

locaties zullen door middel van onderzoek en

devogels) het belang van een goede watervoor-

risicoanalyse de daaruit voortvloeiende

ziening opgenomen. Ook voor de landbouw

maatregelen genomen worden. Ook zullen

wordt getracht het vochttekort te verminderen.

positieve acties naar verantwoordelijke
overheden de sanering van de riooloverstorten

Andere

bodemverontreinigingslocaties

doen bespoedigen.

- Voor de bekende bodemverontreinigingslocaties zal een nadere afweging plaatsvinden in

Effecten

relatie tot de huidige of nieuwe functies van

- Minder achteruitgang van bestaande natuur-

de betreffende bodem;

waarden;

- De mogelijke verontreinigingen zullen in relatie met de uit te voeren werkzaamheden
beoordeeld worden op hun invloed;
- De riooloverstorten zullen gesaneerd moeten

- Betere ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe natuur;
- Meer mogelijkheden voor gewenste natuurdoeltypen;

worden. Op basis van wettelijke regelgeving

- Minder reductie van landbouwproductie;

moet een rioleringsvorm worden gekozen die

- Meer duurzaamheid op bedrijfsniveau;

milieuverantwoord is.

- Minder verstoring van de verhouding in voedingstoffen van het bodemvocht;

Maatregelen

- Verhoogde vitaliteit van de landschappelijke
elementen;

Verdroging
Anti-verdrogingsmaatregelen, genoemd bij het

- Verhoging van het leefbaarheidsniveau;

thema water, zullen de nadelige effecten zoveel

- Opheffing van het nadelige effect van bodem-

mogelijk elimineren.

verontreiniging op de functies vanuit de
bodem;

Vermesting

- Minder vervuiling oppervlaktewater.

De generieke maatregelen in het kader van de
beïnvloeding van het mestoverschot dienen binnen dit project als basisuitgangspunt.

Kosten en financiering
Maatregel
Stimulering kleinschalige

Kosten in ïooo guldens
341

mestverwerking
Sanering waterbodems

1704

Financiering
Rijk: 20%;

Op ca. 15 bedrijven worden nieuwe mestverwerkings-

Belanghebbende instantie: 80%

methoden toegepast.

Rijk: 20%;

De beekbodems zijn schoon.

Belanghebbende instantie: 80%
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2.6 Landschap

het ontbreken van riet en/of beekbegeleidende

Beschrijving huidige situatie

begroeiing.

Het landschap tussen Harderwijk en Elburg
bestaat in grote lijnen uit een kustzone, open

Doelstellingen

weidegebied (de 'polder'), een halfopen gebied

- Landschappelijke opbouw van het gebied

en het dichte bosgebied van de Veluwe.

(dicht bosgebied, halfopen gebied, open wei-

Haaks op deze zones stromen smalle beken naar

degebied, de kustzone met de haaks op deze

het Veluwemeer. De Hierdense Beek is hiervan de

zones gelegen beken) versterken. Concreet

grootste en is tevens de enige laaglandbeek in

betekent dit:

het gebied. Enkele dekzandruggen steken vanaf

-» Herstel openheid kustzone door plaatselijk

de Veluwe het open weidegebied in.

verwijderen beplanting

De bebouwing is - naast de grotere kernen -

-> Aanleg min. 6 ha houtwallen in halfopen

geconcentreerd in het halfopen gebied.

gebied

Onderstaande dwarsdoorsnede geeft een goede
indruk van het gebied.

» Aanleg van 6 ha. weg- en beekbeplanting
- Herstel/vergroten duurzaamheid van bestaan-

De kustzone bestaat gedeeltelijk uit strandwallen
en vormt een unieke overgang van land naar

de kavelgrensbeplanting;
- Opwaarderen van karakteristieke gebiedsken-

water. Wel komt er plaatselijk omvangrijke ver-

merken (landgoederen, beken, kustzone en

blijfsrecreatie voor op en bij de strandwallen.

dekzandruggen);

Het open weidegebied heeft een open karakter

- Verbeteren landschappelijke kwaliteit door ver-

met doorzichten in de lengte richting (zuidwest-

stedelijking af te ronden in combinatie met

noordoost). De beplanting langs de Hierdense

recreatieve uitloopgebieden Realiseren van

Beek en enkele wegbeplantingen doen afbreuk

een groene stadsrand bij Harderwijk (5 ha.) en

aan de openheid.

het landschappelijk vormgeven van het bedrij-

In het halfopen gebied komt plaatselijk nog een

venterrein Lorentz en het mogelijk te ontwik-

gaaf patroon van beplanting op kavelgrenzen voor.

kelen regionaal bedrijventerrein. Planvorming

Het grondgebruik is vrij afwisselend grasland,

integraal oppakken zodat met alle ontwikkelin-

bouwland, bos en verblijfsrecreatie. In deze zone

gen rekening gehouden wordt.

liggen verschillende landgoederen zoals het land-

- Reconstructie van het landgoed Essenburgh,

goed Essenburgh en de zogenaamde Stadslande-

eventueel met het situeren van nieuwe buiten-

rijen van Harderwijk. Dit half open gebied gaat

plaatsen;

over in het gesloten bosgebied van de Veluwe.

- Behoud van de grote aardkundige en cultuur-

De Hierdense Beek vormt een belangrijke land-

- Landschappelijke inpassing van bedrijven door

historische waarden van het gebied.
het aanleggen van ca. 50 erfbeplantingen

schappelijke schakel tussen de Veluwe en het
Veluwemeer door de aanwezigheid van enkele
landgoederen (Essenburgh) en de hakbosjes van

Knelpunten

de Bloemkampen. De Hierdense Beek heeft

In het gebied van Harderwijk - Elburg nemen ver-

tevens een cultuurhistorische en aardkundige

stedelijking (uitbreiding bedrijventerrein Lorentz)

waarde omdat de loop van deze beek nu al 150

en verstening toe en neemt de hoeveelheid kavel-

tot 200 jaar onveranderd is.

grensbeplanting af. Toenemende recreatie moet in

De overige beken, die ontspringen in het halfo-

goede banen geleid worden,vooral bij de kustzone.

pen gebied, zijn nauwelijks waarneembaar door

De karakteristieken van het gebied -zoals de

Kwel-regenwater beken
Veluwemeer

Kustzone

Open weidegebied

Halfopen gebied

incidenteel
strandwallen
aanwezig

Besloten bosgebied/heide

Figuur 6 Dwarsdoorsnede vanhet landschap.
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Het dichte bosgebied ligt hoog en
droog op deVeluwe.
Bodemgebruik: bos,natuur, recreatie en militaire oefenterreinen.
Het halfopen singelgebied ligt op
deovergang naar de polder. Vanouds
zijn hier veel kavelgrensbeplantingen
aanwezig. Het bodemgebruik isagrarisch,voornamelijk veeteelt. Ookde
meeste bebouwing ligt in dezezone.
Het open weidegebied, 'de polder'.
Het bodemgebruik is agrarisch,vnl.
veeteelt. Erisweinig opgaandebegroeiing aanwezig.Grote open ruimten. Eenbelangrijk oud element is
het hakhoutbos 'de Bloemkampen'.

De beken staan haaksop dezones,die
hierboven genoemd zijn.Zeontspringen
op deVeluwe (Hierdense Beek)of
voeren kwelwater uit het half-open
singelgebied af (overige beken).
Enkeledekzandruggen 'doorkruisen'
de hierboven geschetste opbouw.De
langsteisde rug vanWessinge.
Alleen in het gebied tussen Doornspijk
en Elburgzijnvanouds dijken aanwezig.
Debebouwing is-naast de grotere
kernen -geconcentreerd in het halfopen singeigebied.

De kustzone.
Zeerwaardevol daar waar destrandwallen gespaard zijngebleven.
Plaatselijk zijn zeafgegraven of het
water ingeschoven.

Figuur 7 De opbouw van hetlandschap.
openheid van het weidegebied - kunnen meer

gecompenseerd worden in de omgeving van

aangezet worden, zodat het open weidegebied

het landgoed Essenburgh;

niet op het halfopen gebied gaat lijken. De beken

- Verwijderen van circa 2,3 kilometer wegbe-

in het gebied zijn nauwelijks zichtbaar en dat is

planting in open poldergebied. Deze beplan-

jammer want ze zijn uniek voor Nederland.

ting kan gecompenseerd worden in de omge-

De knelpunten in de landschapsbeleving kunnen
kort worden samengevat door:

ving van het landgoed Essenburgh;
- Rooien circa 600 m elzenopslag Hierdense

- Te dominante aanwezigheid van opgaande
beplanting in het open weidegebied;
- Het verdwijnen van (kavelgrens)beplanting in
het halfopen gebied;

Beek. Deze compenseren bij Hierdense Beek in
halfopen gebied;
- Rooien ondergroei en dunnen beplanting
Randmeerweg ter hoogte van de Nodbeek

- Slechte zichtbaarheid van unieke gebiedskenmerken zoals de beken;

(circa 700m);
- De in de kustzone gelegen recreatiepercelen

- De afnemende kwaliteit van de landgoederen
in het gebied;

aankopen. ;initiatief Integrale Inrichting
Veluwe Randmeren (IIVR) en provincie;

- Toenemende verstedelijking;

- Aanbrengen beekbegeleidende begroeiing

- De versnipperde ligging van recreatiepercelen

(riet, beplanting).

langs het Veluwemeer.
Halfopen gebied
- Stimuleren vrijwillige kavelgrensbeplanting en

Maatregelen

erfbeplanting in halfopen gebied;

Open weidegebied
- Verwijderen van circa 600 meter singelbeplanting met ondergroei. Deze beplanting kan

- Aanbrengen kavelgrensbeplanting via overbedeling in halfopen gebied;
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I

Kosten en financiering
Maatreget

Kosten i n 1000 guldens

Erfbeplantingen

160

Financiering

Effecten

Rijk: 70%;

In 2012 zijn 50 erfbeplantingen aangelegd.

Individuele eigenaar: 30%
Aanleg poelen

17

Rijk: 70%;

Er zijn verspreid over het gebied 10 poelen aangelegd.

Individuele eigenaar: 30%
Kavelgrensbeplanting:
inrichting
overbedeling grond

90
360

Rijk: 100%;

Het gebied is groener geworden door de aanleg van

Rijk: 75%;
Individuele eigenaren: 25%

6 ha particulieren kavelgrensbeplanting.

Rijk: 100%;
Rijk: 70%;

Het landgoed heeft door middel van 5 ha nieuwe inrichting
in combinatie met een bouwlocatie een stukje van zijn oude
luister teruggekregen.

Reconstructie Essenburgh:
onderzoek en plan
inrichting

40
60

individuele eigenaar: 30%
Bermbeplanting:
inrichting

210

Rijk: 100%;

Het gebied is groener geworden door de aanleg van

grond

270

Rijk: 50%;

6 km wegbeplanting.

Gemeente: 50%
Beekbegeleidende beplanting:
inrichting

30

grond

170

Rijk: 100%;

De landschappelijke kwaliteit van de beken is toegenomen

Rijk: 50%; Waterschap: 50%

door het aanbrengen van 2 ha beekbegeleidende beplanting.

De stadsrand van Harderwijken het bedrijventerrein Lorentz
is beter ingepast door een groene inrichting van ca. 11 ha
(6 ha ruilverkaveling, 5 ha gemeente)

Inpassen verstedelijking:
inrichting

147

Rijk: 50%;

grond

595

Gemeente: 50%;
Gemeente: 100%

Inpassen Randmeerweg

53.25

Aanleg kavelgrensbeplanting in combinatie

Rijk: 100%

De kuststrook is opener geworden door het plaatselijk
verwijderen van beplanting

- Opgeknapte landgoederen zijn trekkers voor

met de aanleg van recreatieve routes (herstel

kleinschalige evenementen en staan in verbin-

oude kerkepaden).;

ding met de omgeving.

Reconstructie van landgoed Essenburgh door
aanbrengen laanbeplanting (compensatie van

2.7 Cultuurhistorie

gerooide laanbeplanting/beplanting in het

Beschrijving huidige situatie

open weidegebied);

Cultuurhistorie bestaat uit drie elementen:

Reconstructie landgoederen met subsidie achterstallig onderhoud.

archeologie, historische geografie en historische

Inpassen

bouwkunde.
Archeologie

verstedelijking

- Aanbrengen landschappelijk overgang tussen

Op grond van de archeologische en bodem-

verstedelijking (Harderwijk, Nunspeet,

kundige situatie zijn de archeologische ver-

Doornspijk) en landelijk gebied met behulp

wachtingen voor het gebied hoog. In het lager

singels en bosschages (in combinatie met

gelegen deel kunnen onder het veen goed

recreatieve routes).

bewaarde vindplaatsen uit het Mesolithicum
verborgen liggen. In het hoger gelegen gebied

Effecten

worden onder de esdekken prehistorische en

- Voor Nederland unieke landschappelijke ken-

middeleeuwse vindpaatsen verwacht. Laat-

merken (overgang land -water, beken, land-

middeleeuwse bewoning zal op zowel de dek-

goederen) worden in de toekomst behouden

zandruggen als natuurlijke hoogtes in het lager
gelegen gebied aangetroffen kunnen worden.

en versterkt;
- Het contrast tussen het open weidegebied en

Voorts mag worden aangenomen dat laat middel-

halfopen gebied wordt versterkt door het rooien

eeuwse bewoning voor een deel onder de

van beplanting in het open weidegebied (groter

huidige bewoning ligt.

ruimtelijke eenheden) en het aanbrengen van
kavelgrensbeplanting in het halfopen gebied;
- Meanderende beken worden zichtbaar in het
open weidegebied en het halfopen singelge-

Historische geografie
Voor het gebied Harderwijk-Elburg is een inventarisatie gemaakt van de historisch-geografische

bied door het aanbrengen van rietstroken en

relicten in het gebied. Uit de inventarisatie blijkt

incidentele beekbeplanting;

dat grote veranderingen aan het gebied voorbij
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Elburg
[ l»ge verwachting

- cultuurhistorische objecten opnemen in recreatieve routes

middelmatige verwachting
hoge verwachting

2.8 Recreatie en verkeer
Beschrijving huidige situatie
Het ruilverkavelingsgebied biedt een sfeervolle
omgeving waar genoten wordt van het landschap, de boerderijen, de natuur en verschillende
toeristische bezienswaardigheden. Uit oogpunt
van recreatie en toerisme ligt het strategisch tussen de Veluwse bos- en natuurgebieden en het
Veluwemeer die beiden reeds een omvangrijk
toeristisch bezoek trekken.
Fietsen en wandelen vinden plaats op bestaande
verharde en onverharde wegen. Er zijn weinig
vrijliggende toeristische fietspaden. Enkele routes

Harderwijk

zijn gemarkeerd (Gazelle-Veluwe route,
Figuur 8 Archeologische

verwachtingenkaart.

Zuiderzeeroute, Zuiderzeepad).
Vakanties kunnen worden doorgebracht op kam-

zijn gegaan. De relicten in het gebied bevinden

peerterreinen langs de kust en langs de Veluwse

zich nog grotendeels in de oorspronkelijke staat.

bossen (totaal ca. 4600 verblijfseenheden). Mini-

Wanneer het huidige landschap vergeleken wordt

campings (kamperen bij de boer), evenals andere

met het landschap aan het begin van de vorige

agro-toeristische activiteiten, komen op beperkte

eeuw dan valt het op dat met name het patroon

schaal voor.

van de bebouwing en de perceelsrandbegroeiing
veranderd zijn. De bebouwing heeft zich verdicht

De kernen Harderwijk en Elburg trekken in de

en veel van de houtwallen zijn verdwenen. De

zomermaanden door het aanbod aan cultuurhis-

meeste relicten zijn als waardevol of als zeer

torie en evenementen veel dagbezoekers.

waardevol aan te merken.

Nunspeet onderscheidt zich van Elburg en
Harderwijk door verblijfsrecreatie in plaats van

Doelstellingen

dagrecreatie.

- behoud en herstel van van de historischgeografische patronen

Landbouwverkeer maakt steeds meer gebruik van

- herstel van cultuurhistorisch waardevolle objecten

maximale voertuigbreedte en aslasten.

- vergroten van de gebruiksfunctie van archeolo-

Verschillende wegen zijn hierop niet gedimensioneerd. Landbouwverkeer, autoverkeer en

gische objecten

recreatief fietsverkeer maken op dit moment
Knelpunten

gebruik van dezelfde wegen waardoor de

De archeologische objecten zijn het beste

verkeersveiligheid op verschillende wegen niet

beschermd wanneer deze onder de grond blijven

optimaal is. De wegendichtheid is veelal voldoen-

liggen. Knelpunten kunnen zich voordoen wan-

de. Een groot deel van de wegen is onverhard of

neer voor de uitvoering van het landinrichtings-

semi-verhard. Deze onverharde wegen komen het

plan graafwerkzaamheden plaatsvinden. Op dat

meest voor in het overgangsgebied naar de

moment kan besloten worden over te gaan tot

Veluwe.

opgraving voor nader onderzoek. Graafwerkzaamheden zullen altijd gemeld moeten worden.

Doelstellingen

Door verdichting van de bebouwing, nieuwbouw

- Het versterken van de belevingsmogelijkheden

en het verdwijnen van de houtwallen is het historisch-geografische

patroon steeds slechter te zien.

voor rustige vormen van recreatie door:
• Realisatie recreatieve fietsverbinding in het
kustgebied tussen Harderwijk en Elburg;
» Verbetering van andere recreatief-toeristi-

Maatregelen
- geen veranderingen aanbrengen in het historisch wegenpatroon. Aanbrengen verharding
alleen binnen het historisch profiel en de as
van de weg niet verleggen

- Vergroting van de kansen voor inkomsten uit
recreatie;

- verkavelingspatroon in stand houden
- beter zichtbaar maken van het essencomplex
Hierden

sche infrastructuur voor rustige vormen
van recreatie;

- Verbeteren ontsluiting bedrijfsgebouwen en
veldkavels
- Vergroting verkeersveiligheid.
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Knelpunten

Landgoed Essenburgh:

- De mogelijkheden om van het gebied recre-

Vanaf landgoed de Essenburgh wordt cultuur-his-

atief te genieten worden op dit moment nog

torie en natuur met elkaar verbonden door wan-

onvoldoende benut. Knelpunten zijn vooral

delroutes naar enkele natuurdoelen: de monding

het ontbreken van een aantal recreatieve ver-

van de Hierdense Beek en naar de natuurontwik-

bindingen voor fietsers en wandelaars. Een

kelingsgebieden (Bloemkampen e.o.)

recreatieve fietsroute langs de randmeerkust is
een langgekoesterde wens van gemeenten en

De commissie gaat onderzoeken of de agrariërs

belangenorganisaties. Door het ontbreken van

een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen

deze infrastructuur worden eveneens kansen

als ze toestemming geven om een wandelpad

om met economische activiteiten op recreatie

over hun grond aan te leggen.

in te spelen niet optimaal benut. Het agrarisch
karakter en de natuurlijke omgeving bieden

Uitbreiding van wandelmogelijkheden wordt

mogelijkheden voor agro-toeristische produc-

gerealiseerd:

ten (verkoop aan huis, verblijf e.d.).
- Door een betere verkaveling neemt het agrarische verkeer af en wordt het gebied veiliger.

» Indien mogelijk over waterschapsterreinen
(over kaden en langs watergangen);
» Op vrijwillige basis zo mogelijk over agrari-

Toch voldoen wegprofielen niet overal aan de

sche gronden (met zorg voor handhaving

breedte en zwaarte van het agrarisch verkeer.

van veekeringen);

Ook zal de verkeersveiligheid moeten worden
vergroot vanwege het gecombineerd gebruik
van wegen. Met name nabij kampeerterreinen
aan de kust bestaat overlast van parkeren in

» Door restauratie van enkele historische
kerkenpaden;
» Door en langs natuurgebieden;
-» Over te handhaven onverharde wegen.

wegbermen.
- Veel onverharde en semi-verharde wegen met
een openbaar karakter (dat w i l zeggen dat er

Ontsluiting

meerdere eigenaren door worden ontsloten)

De ontsluiting kan verbeterd worden door het

zijn in eigendom en beheer bij de aanliggende

verharden van een aantal onverharde en semi-

particulier(en)

verharde wegen. Gedacht wordt aan het verharden van de volgende wegen:

Maatregelen
Fietsen

Gemeente Elburg

- Realisatie recreatieve fietsverbinding in het

- Nieuwe weg

Spijkerweg

- Oostermheenweg

kustgebied tussen Harderwijk en Elburg:

- Achterweg

Munnekesteeg (incl.

- Kleine mheenweg

-» zo veel mogelijk in combinatie met verbe-

- Beekmansweg
- Oude Zeeweg

zijweg richting Veluwemeer /

tering van landbouwontsluitingswegen;
» zo mogelijk mede als ontsluiting van het

Gemeente Nunspeet

monding Hierdensebeek)

- Mannusweggetje
- Bliksweg (ged. Parallel aan
de kust en onderdeel fietspad)

jachthaventje bij Lorentz;
- Aanleg van enkele ontbrekende schakels in het
fietspadennet;

Wanneer deze wegen in eigendom en beheer zijn

- Betere bewegwijzering voor fietsers naar klein-

van particulieren en een openbaar karakter hebben is het wenselijk dat deze wegen worden ver-

schalige toeristische attracties.

hard en overgedragen aan de gemeente. Door
Wandelen

het fietspad langs de kust op een aantal plaatsen

Versterking van de uitloopmogelijkheden bij de

een meter breder te maken (3m) kan de weg

woonkernen, gecombineerd met maatregelen ter

zowel het recreatieve-als het landbouwverkeer

versterking van het landschap. Gedachten gaan

beter dienen. In het kader van de uitvoering bij

uit naar de volgende locaties:

voorrang zijn de Nieuwe weg, Achterweg en de

Harderwijk:

Beekmansweg al verbeterd.

over de Hierdense Enk met de mogelijkheid van
doorsteken over de Mheenlanden naar de kust

Recreatieve rustpunten

(monding Hierdense Beek)

Langs recreatieve routes in het gehele plangebied

Nunspeet:

wordt recreatief meubilair geplaatst (zitbanken,

vanuit het dorp ten noord-westen van Nunspeet.

schuilgelegenheden, picknickvoorzieningen e.d.).

Voorts een route naar de kust v.v. (6 km)

Langs het Veluwemeer worden 1of 2 locaties uit-

Elburg:

gebreider ingericht tot 'rustpunt met uitzicht'.

ten zuiden van Elburg worden enkele aantrekkelijke wandeldoelen met elkaar verbonden (bijv.

Skeeleren

Ludgeruskerk, Kerkdijk, landgoederen).

Met de afwerking van wegdekken van fietspaden
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Gemeente Harderwijk

Elburg

Verkeer en verkeersinfrastructuur
- In overleg met gemeente en campingeigena-

stimuitrtnwi^tÊMit fc»«*yn »beplanting
# * . # * landschappelijke inpassingverstedelijking
'
aanleggenfietspadHarderwijk -Elburg/indk
— —+• creërenwandelroutes
• creërenwandelverbinding
y
reconstructie landgoedEssenburgh

ren parkeeroverlast langs de polderwegen
oplossen;
- Nader uit te werken maatregelen ter voor-

|I|I|I|I|I|I| beleefbaar houdenrelief /dijk / ei

koming van auto-sluipverkeer na aanleg van
fietsverbinding Harderwijk - Elburg (o.a.
Munnekesteeg, Oude Zeeweg);
- Vanwege breder en zwaarder wordend land-

Qüf

1

bouwverkeer en de combinatie van landbouwverkeer en recreatief verkeer zal een aantal
wegen moeten worden verbreed en ver-

Nunspeet

zwaard;
- Om verkeersveiligheid te vergroten wordt het
snelheidsregiem op de plattelandswegen van

Veluwe

60/80 km/uur naar 30/60 km/uur teruggebracht. Vormgeving en inrichting van de

Harderwijk

wegen zullen hierop worden aangepast o.a.
Figuur g Maatregelen

landschap en recreatie.

door versmalling van rijbanen met aan
weerszijden grasbetonstenen en door

en landbouwwegen wordt rekening gehouden

snelheidsremmende maatregelen bij kruis-

met een medegebruik door skeelers.

punten.

Ruitersport

Effecten

Voor de mensport worden bestaande routes zo mo-

- De recreatieve gebruiks- en belevingsmogelijk-

gelijk met enkele nieuwe (verkeersveilige) kort-

heden van agrarische- en natuurgebieden en

sluitingen uitgebreid. Er zijn in het gebied weinig

van het kustgebied zijn vergroot;

mogelijkheden om veilig ruiterpaden aan te leggen.

- De kans op overlast en ongevallen in het ver-

Hengelsport / Watersport

- Door de verharding van de plattelandswegen

•

keer is kleiner geworden;
Realisatie van een toeristisch haventje (aanlegplaats) bij recreatiegebied Hoge Bijssel zal tevens
startpunt kunnen zijn voor een eventueel fiets-

zijn deze wegen beter en veiliger door fietsers
en skeelers te benutten;
- De landbouwgronden zijn voor het overgrote
deel via een verharde weg te bereiken.

voetveer naar Bremerbergse hoek.
Kosten en financiering
Maatregel

Kosten in 1000 guldens

Effecten

Financiering

Fietspaden:
inrichting
grond
Fiets-Zagrarische ontsluiting:
inrichting

875
170

Rijk: 50%; Provincie: 50%

Er is 2.5 km nieuw fietspad aangelegd als onderdeel van een

Rijk: 50%; Provincie: 50%

fietsroute langs de kust.

Rijk: 65%; Provincie: 26%;

fietspad op onverharde wegen die tevens gebruikt kan worden

Gemeente: 9%

voor de ontsluiting van de landbouwpercelen

De recreatieve ontsluiting is verbeterd door de aanleg van 11 km
4.840

De uitloopmogelijkheden voor de dorpen in het landelijk gebied

Wandelpaden:
inrichting

150

Rijk: 50%; Gemeente: 50%

zijn toegenomen door de aanleg van 6 km wandelpad.

grond

212

Rijk: 50%; Gemeente: 50%

Het draagvlak voor het landelijk geb ied neemt hierdoor toe.

30

Rijk: 50%; Gemeente: 50%

Bewegwijzering

Het recreatieve medegebruik is toegenomen door een betere
bewegwijzering naar en in het gebied.
Er zijn 2 uitgebreide rustplaatsen gerealiseerd met parkeer-

Rustplaatsen:
117

Rijk: 50%; Gemeente: 50%

plaatsen en recreatieve voorzieningen als een informatiepaneel

grond

85

Rijk: 50%; Gemeente: 50%

en picknickbanken e.d.

Picknicksets

10

Rijk: 50%; Gemeente: 50%

Langs de fietsroute zijn op 10 plaatsen picknicksets geplaatst.

Rijk: 50%;

Verspreid over het gebied zijn 40 historische weidehekken

Individuele eigenaar: 50%

geplaatst.

Rijk: 65%; Gemeente: 35%

Vrijwel alle landbouwpercelen zijn te bereiken over een openbare

inrichting

Historische weidehekken

Spijkerweg / Mannusweg

168

1.035

verharde weg
Nieuweweg, Achterweg,

840

Rijk: 36%

Idem (reeds uitgevoerd)

Beekmansweg
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2.9 Natuur

gebiedsplan") wordt, naar verwachting, met

Beschrijving huidige situatie

ingang van 1januari 2002 van kracht. Het

De belangrijkste natuurwaarden in het gebied

Natuurgebiedsplan is o.a. bedoeld om het

houden verband met de kwel vanuit de Veluwe.

Programma Beheer aan te sturen. Er wordt in het

In de bestaande natuurkern 'de Bloemkampen' is

Natuurgebiedsplan geen onderscheid meer

het beheer gericht op herstel van zeldzame voch-

gemaakt tussen reservaatsgebied en natuuront-

tige en natte kwelafhankelijke, soortenrijke

wikkelingsgebied maar wordt alleen nog gespro-

schraalgraslanden zoals dotterbloem hooilanden

ken over nieuwe natuur. Voor het gebied

en blauwgrasland. Naast de botanische waarden

Harderwijk - Elburg is 425 ha nieuwe natuur aan-

en potenties van de graslanden zijn deze tevens

gewezen (zie plankaart). Daarnaast zijn er gebie-

van betekenis voor weidevogels en wintergasten

den aangewezen waar voor 100%van de opper-

zoals ganzen en de kleine zwaan.

vlakte overeenkomsten Agrarisch Natuurbeheer

De Hierdense Beek met zijn beplanting vormt een

zoekgebied voor landschapsbeheer, agrarisch

kunnen worden afgesloten. Het overige gebied is

ecologische verbinding voor soorten als de das

natuurbeheer en kleinschalige natuurontwikkelin-

van de hogere zandgronden naar de meer voed-

gen. Hier kunnen voor een beperktere oppervlak-

selrijke laaggelegen foerageergebieden. Het

te en voor bepaalde beheerspakketten overeen-

merendeel van de beken is niet gestuwd. Hier

komsten afgesloten worden.

kunnen vissoorten als de drie- en tiendoornige
stekelbaars in het voorjaar de beek optrekken.

In de gebieden voor Nieuwe Natuur werd er naar
gestreefd om de betreffende grond op vrijwillige

^P

Het Veluwemeer ontleent zijn waarde aan de

basis te verwerven ten behoeve van een terrein-

relatief goede waterkwaliteit en de grote opper-

beherende natuurbeschermingsorganisatie.

vlakte ondiep water. De ecologische relatie van

Per 1-1-2000is de regeling veranderd en is het

het randmeer met het gebied is van groot belang,

mogelijk om binnen de reservaatsgebieden een

omdat het gebied een foerageer- en rustgebied is

beschikking aan te vragen in het kader van de

voor vele wintergasten.

Subsidieregeling Natuur. Zowel particulieren als
natuurbeschermende organisaties kunnen gebruik

»

Ter bescherming van de natuurwaarden is in 1992

maken van deze regeling. Voor de realisatie van

door de provincie het beheersplan Harderwijk-

de natuurdoelen bestaan echter voorwaarden

Elburg vast gesteld. Hierin zijn 265 ha reservaats-

waaraan de beschikking voor natuurbeheer en

gebieden, 160 ha natuurontwikkelingsgebied en

-ontwikkeling moet voldoen. Deze voorwaarden

1400 ha beheersgebieden aangewezen.

hebben vooral betrekking op de bodemgesteldheid

In de beheersgebieden wordt er naar gestreefd

en de waterhuishouding en de schaal die nodig is

de landbouw blijvend een bestaan te bieden

om het gewenste beheer te kunnen realiseren.

waarbij tegelijkertijd de bedrijfsvoering is gericht

De provincie neemt in natuurgebiedsplannen

op natuur en landschap. De grond blijft hierbij in

criteria op waaraan de beschikking ter realisering

eigendom van de particulier. Per 1-1-2000 is de

van het gewenste natuurdoel moet voldoen.

Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer in de

De Provincie dient voor de Nieuwe Natuur aan te

plaats getreden van de Regeling

geven voor welke delen zij beheer door natuur-

Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling

beschermende organisaties noodzakelijk vindt.

(RBON). Binnen het beheersgebied zijn met name
beschikkingen voor weidevogelbeheer mogelijk.

Doelstellingen

In een beperkt deel van het begrensde gebied

De ruilverkavelingscommissie heeft ten aanzien

kunnen beschikkingen voor botanisch beheer

van de natuur een specifieke opdracht mee gekre-

worden afgesloten. Welk beheerspakket mogelijk

gen, namelijk om de locatie aan te wijzen van 160

is, is afhankelijk van de doelstellingen die voor

ha Nieuwe Natuur voor kwelafhankelijke natte

het betreffende gebied zijn aangegeven. Via de

natuur. De locatiekeuze is gebaseerd op de vol-

regelingen van Programma Beheer kunnen hier-

gende criteria:

voor beschikkingen Agrarisch Natuurbeheer wor-

- Er moet een optimale benutting plaatsvinden

den afgesloten.

van de natuurlijke en ecologische potenties
van het gebied;

Op het moment dat het ontwerp raamplan ter
inzage ligt zitten we precies in een overgangsperiode. Het beleid zoals hierboven beschreven

- De gebieden moeten zo groot mogelijke aaneengesloten eenheden vormen;
- De Nieuwe Natuur moet aansluiten op reeds

vervalt, en het beleid van GSop het gebied van

bestaande natuurgebieden en/of aansluiten op

natuur, bos en landschap zoals dat wordt vast-

reeds begrensde reservaatsgebieden. Ook

gelegd in het "Gebiedsplan Natuur en Landschap

moeten ze een ecologische samenhang vormen

IJsselvallei en Randmeerkust" (kortweg: "natuur-

met de natuurontwikkeling in de randmeren;
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De nieuwe natuurgebieden moeten

Nieuwe natuur laten inrichten en beheren

(waterhuishoudkundig) zodanig beheers-

door particuliere grondeigenaren volgens

baar zijn, dat zo min mogelijk overlast voor

Programma Beheer. De Commissie kan daarin

andere functies (b.v. landbouw) wordt ver-

een stimulerende rol vervullen en zal de inrich-

oorzaakt.

ting ondersteunen.

De algemene doelstelling voor de natuur luidt:

De drie op de plankaart aangegeven locaties voor

het beschermen, behouden en ontwikkelen van

160 ha. Nieuwe natuur zijn:

de bestaande en potentiële natuurwaarden.

De Bloemkampen :93 ha

Daarnaast kunnen de volgende deeldoelstellin-

De Gagel

: 55 ha

gen worden geformuleerd:

Kerkdijk

: 6 ha

- Herstel en ontwikkeling Dotterbloem hooilan-

Bij elkaar opgeteld is dit 154 ha. De overblijvende

den, schrale graslanden;

6 ha zal worden ingezet voor het ecologisch her-

- Herstel en ontwikkeling van bestaande weide-

stel van een aantal beken.

vogelgebieden;
- Uitbreiding van het weidevogelgebied in het
gebied ten zuidoosten van de Hierdensebeek
- Behouden/ ontwikkelen van verbindingszones
langs de Hierdense beek en tussen landgoed

Inrichten van de Ecologische

verbindingszones

- Hierdense beek: aanvullende beplanting langs
de beek, niet in het open gebied;
- DeZuiderzeestraatweg passeerbaar maken voor
dieren door de aanleg van 1of 2 dassentunnels;

Klarenbeek en Veluwe;
- Op meer dan 1000 ha zijn overeenkomsten
afgesloten voor agrarisch natuurbeheer.
- Het realiseren van een aaneengesloten natuur-

- Klarenbeek: Optimaliseren van het kleinschalige landschap door het aanbrengen van land-

•

schapselementen (houtwallen en poelen).

vriendelijke oever langs de Gelderse kant van
het Veluwemeer tussen Elburg en de ecologi-

Programma Beheer

sche verbinding tussen het vaste land en de

Stimuleren van het afsluiten van beheersovereenkomsten in het kader van het Programma beheer in

Polder; de z.g. "Natte As".

de beheersgebieden. Per 1-1-2000 is de SubsidieKnelpunten

regeling Agrarisch Natuurbeheer in de plaats

De knelpunten voor de natuur zijn:

getreden van de Regeling Beheers Overeenkom-

- Het onvoldoende benutten van potenties van
kwelafhankelijke natuur (natte schraalgraslanden);

sten en Natuurontwikkeling (RBON). Binnen de
gebieden die zijn aangewezen voor Agrarisch
Natuurbeheer zijn met name beschikkingen voor

- Het onvoldoende benutten van de ecologische
potenties van de beken;

zeer soortenrijk weidevogelgrasland en bloemrijk
grasland (ca.800 ha.) mogelijk. Afhankelijk van het

- De huidige versnipperde ligging van de

beheerspakket moet u denken aan een bijdrage

natuurgebiedjes. Door de verspreide ligging

per hectare tussen ƒ 250,- en ƒ 2500,- per jaar.

zijn ze gevoeliger voor verstoring en minder

Voor de rest van het gebied worden hectares

goed beheerbaar;

vastgesteld waarop pakketten voor landschap,

- De ecologische relatie tussen de kustzone en

randenbeheer (ca. ƒ 2800,- ha./jaar) en bloemrijk

de Veluwe is momenteel onvoldoende. De uit-

grasland (ca. ƒ 2300,- -ƒ 2800,- ha./jaar) mogelijk

wisseling van dieren en plantensoorten is

zijn. Welk beheerspakket mogelijk is, is afhanke-

daardoor onvoldoende (o.a. das);

lijk van de doelstellingen die voor het betreffende

- Verspreid langs de Veluwemeerkust liggen een

gebied zijn aangegeven. Via de regelingen van

groot aantal recreatiepercelen. Deze hebben

Programma Beheer kunnen hiervoor beschikkin-

een verstorende werking op de natuur (o.a.

gen Agrarisch Natuurbeheer worden afgegeven.

water- en weidevogels) en op de realisering
van een aaneengesloten natuurvriendelijke

Veluwemeer

oever langs de Gelderse kant van het

Herstellen van een aaneengesloten rietzone langs

Veluwemeer.

de Gelderse oever van het Veluwemeer door de
verwerving van de verspreid liggende 'recreatie-

Maatregelen

landjes'en de bijbehorende onderkomens. Daarna

De volgende maatregelen worden voorgesteld

worden de gaten in de rietoever gedicht die zijn

door de commissie:

ontstaan als gevolg van het aanleggen van de
haventjes en steigers bij de onderkomens.

Nieuwe natuur

De verantwoording voor de aankoop ligt niet bij

- Verwerven van Nieuwe Natuur;

de commissie maar bij de provincie en gemeente.

- Inrichten van de verworven Nieuwe natuur en
daarna overdragen aan SBB of NM.

De commissie w i l wel een rol vervullen bij de verwerving en inrichting.
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Effecten
stuw migreerbaar maken

Het effect van de maatregelen zal zijn dat er
grote aaneengesloten natuurgebieden ontstaan

— -

beekherstel
III verhogen drainagebasis

waar binnen de kansen voor de ontwikkeling van

afvoercapaciteit vergroten / knelpunten aanpakkei

zeldzame graslanden gewaarborgd zijn en de

wateroverlast

situatie voor weidevogels verbeterd kan worden.

verdroogde gebieden

Het leefgebied voor diverse diersoorten is vergroot (o.a. in Klarenbeek) en de ecologische
verbinding tussen de Veluwe en het Randmeer is
hersteld.
Door het aankopen van de verspreide recreatielandjes zullen de ecologische en landschappelijke
potenties van de Gelderse oever van het Veluwemeer toenemen, doordat de verstoring van de
rietoever tenietgedaan wordt. De openheid van
de kust neemt door verwijdering van de
beplanting toe.

Figuur 10

*

Natuur.

Kosten en financiering
;ten in 1000 guldens

Financiering

Nieuwe natuur:
inrichting

1.540

Rijk: 100%

Natuur langs beken:
grond
Aanleg dassentunnel

Er is in 2012 425 ha nieuwe natuur gerealiseerd.
Voor een oppervlakte van 6 ha zijn er natuurstroken langs de

398

Rijk: 50%; Waterschap: 50%

beken gerealiseerd

Rijk: 50%; Provincie: 50%

Dassen kunnen veilig de Zuiderzeestraatweg passeren.

>
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ey

oering van het
3.1

De commissie wil zich inzetten voor het hele

Strategie

Realisatiestrategie in hoofdlijnen

spectrum aan landbouwbedrijven. Voor alle

De realisatiestrategie bestaat in hoofdlijnen uit de

bedrijven geldt dat de verkaveling een groot

volgende sporen en is erop gericht om in een

probleem is.

aantal opeenvolgende uitvoeringsmodules van

Om dit te helpen oplossen wordt in eerste instan-

elk 4jaar de resultaten te bereiken:

tie gedacht aan het inzetten op vrijwillige kavel-

1.

ruil. Wanneer blijkt dat dit onvoldoende soelaas

2.
3.
4.
5.

Verbeteren van de verkaveling door het
inzetten van enerzijds vrijwillige kavelruil

biedt of te lang duurt wordt in overleg met het

en anderzijds het op wettelijke basis ruilen

gebied het instrument van wettelijke verkaveling

van gronden.

ingezet. Om de huiskavels van overblijvende

Uit een aantal sterk, overvraagde gebieden,

bedrijven te vergroten of om natuur te kunnen

ver(uit)plaatsen van een boerderij.

realiseren is het noodzakelijk om uit de z.g. over-

Bevorderen van de grondmobiliteit ten gun-

vraagde gebieden 1of meerdere boerderijen te

ste van het collectieve belang

verplaatsen naar een gebied waar meer ruimte is.

Het raamplan benutten om plattelandsont-

Om de benodigde ruimte te krijgen denkt de

wikkeling in het gebied te stimuleren

commissie aan het verplaatsen van 1 hooguit 2

Aankoop van gronden om in te zetten voor
planrealisatie

6.

bedrijven in het gebied en 2 tot 4 bedrijven buiten het gebied.

Organiseren van eventueel benodigde

Aanvullend op het verbeteren van de verkaveling

beleidsruimte om goede ideeën te kunnen

zal de ontsluiting van de percelen worden verbe-

realiseren (flankerend planologisch beleid)

terd. De verbetering van de verkaveling is voor

7.

Nieuwe economische dragers stimuleren

alle bedrijfstypen van belang. Voor een aantal

voor het landelijk gebied

bedrijfstypen zijn waarschijnlijk instrumenten bui-

8.

Realiseren van de natuurdoelstellingen.

ten de ruilverkaveling noodzakelijk om voldoende

9.

Om de benodigde hoeveelheid aan te

perspectief te bieden. Als dat het geval is gaat de

kopen grond te beperken wordt de moge-

commissie onderzoeken welke instrumenten bui-

lijkheid geboden om particulieren natuur te

ten de ruilverkaveling zijn in te zetten om dat

laten beheren middels Programma Beheer

perspectief wel te bieden. Perspectieven zijn

De commissie w i l de aanleg van landschaps-

mogelijk te vinden in verbreding binnen de land-

10

11.

12.
13.

elementen door particulieren bevorderen

bouw of daarbuiten. Om een en ander te finan-

door er financieel aan bij te dragen.

cieren moet gedacht worden aan het benutten

Realiseren van recreatieve voorzieningen

van gelden en fondsen uit andere bronnen om de

voor de wandelaar en fietser, waaronder de

plattelandsontwikkeling te stimuleren en te ver-

fietsverbinding tussen Elburg en

beteren.

Harderwijk.

In die zin w i l het raamplan mede een 'agenda

Stimuleren aan vrijwillige kavelgrensbeplan-

voor de toekomst' zijn. Daarnaast gaat de com-

ting

missie inzet plegen om voor het realiseren van

Waterhuishouding in overeenstemming

goede plannen, als dat nodig is, de nodige

brengen met de functies van het gebied

beleidsruimte te vragen.

(herinrichting beken, opheffen verdroging

14-

en wateroverlast, realiseren van schouwpa-

Beleidsruimte kan b.v. gevraagd worden voor:

den)

- Bouwkavel voor sloop en beëindiging

Voorwaarden scheppen voor een duurzame
landbouw

- Nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied
- Fiscale vrijstelling bij staking landbouwbedrijf
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Modulaire aanpak
Om flexibel te kunnen inspelen op wensen uit
de streek en ontwikkelingen en tevens om de
financiering overzichtelijk te houden (kortlopende verplichtingen) wordt het werk uitgevoerd in
modules. Op grond van de modules wordt een
financiële verplichting aangegaan. In modules
wordt beschreven welke concrete maatregelen in
een periode van 4 jaar worden uitgevoerd en op
welke wijze de financiering is geregeld.
Afhankelijk van de voortgang van de grondverwerving en de te nemen maatregelen kan heel
snel na het vaststellen van het raamplan met de
uitvoering worden begonnen. Hierbij past ook
het stimuleren van initiatieven uit de streek.
Voor de verbetering van de verkaveling wordt
bijvoorbeeld in de eerste module gekozen voor
vrijwillige kavelruil + in gebied A en voor het
inzetten van wettelijke verkaveling in gebied B
(daar waar het draagvlak ervoor het grootst is).
Voor een module kan de landinrichtingswet van
toepassing zijn. Als dat het geval is dan dienen er
deelplannen landinrichting te worden opgesteld
die door GSzullen moeten worden vastgesteld.
De modules worden vastgesteld voor een periode
van 4 jaar.
Grondverwervingsanalyse
Om de plandoelstellingen te realiseren is grond
nodig. Voor een deel worden deze gronden op

Landgoed Essenburgh.

vrijwillige basis verworven door het Bureau
Beheer Landbouwgronden (BBL). Voor een ander

Realisatie

deel zijn de benodigde gronden al in eigendom

- De taakstelling kan op de volgende wijze

bij een natuurbeherende instantie. Daarnaast kan
grond door middel van ruiling op de gewenste

gerealiseerd worden:
- Aankoop van pachtvrije gronden, al dan niet in

plek terechtkomen.

combinatie met bedrijfsbeëindiging;
- Inzet van gronden die in eigendom zijn bij de

Om de plandoelstellingen voor het gebied van

gemeenten;

Harderwijk-Elburg te realiseren worden de hectares alsvolgt ingezet:

- Toepassing van Programma Beheer. Hierdoor is
het mogelijk om bij functieverandering particulieren natuur te laten beheren. Op deze

Bestemming

hectares

Kleine overbedeling bij ruiling van

wijze is aankoop van grond niet nodig. Het
verschil in waarde tussen landbouwgrond en

Landbouw en economische ontwikkeling
gronden

50

Landschap
Kleine landschapselementen
Bermbeptanting
Beplanting stadsranden

natuur wordt verrekend.

6

Eigendommen

4

Binnen het landinrichtingsgebied hebben diverse

5

publieke partijen gronden in eigendom.
Natuur

Het Staatsbosbeheer en BBL hebben gezamenlijk
420

Nieuwe natuur
(ca. 100 ha reeds in eigendom

ca. 225 ha.in eigendom. Van deze oppervlakte ligt
ca. 100 ha. binnen de begrensde Nieuwe Natuur.

bij Staatsbosbeheer)
6

Ecologisch herstel beken

Directe

Recreatie
Wandelpaden

2.5

Fietspaden

3

Rustplaatsen

0,5

doorlevering

De gronden die door BBL in reservaats- en
natuurontwikkelingsgebieden worden verworven
worden vooruitlopend op een eventueel plan van

In totaal zal er voor circa 495 ha functieverandering plaatsvinden.

toedeling, direct doorgeleverd aan de natuurbeschermingsorganisatie. In het licht van het
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Programma Beheer zou met name de doorleve-

financiële middelen is het echter realistischer

ring van de gronden in de natuurontwikelingsge-

om uit te gaan van de aankoop van 25 ha. per

bieden ter discussie kunnen staan. Vooralsnog

jaar. De realisatietermijn wordt dan 11jaar

wordt het beleid t.a.v. de directe doorlevering

(er vanuit gaande dat er voldoende financiële
middelen beschikbaar zijn). Met dit verwervings-

niet gewijzigd.

tempo zal de taakstelling in 2012 gerealiseerd
kunnen zijn.

Nog te verwerven
De totale taakstelling is geraamd op 495 ha.
Het BBL en Staatsbosbeheer hebben gezamenlijk

Financiën

ca. 225 ha. van de te realiseren Nieuwe natuur in

Om de gewenste 27 ha. per jaar te kunnen verwer-

bezit (situatie februari 2001). Dit betekent dat er

ven zou er jaarlijks f 2.295.OOO,- (#: 1.041.761,-)

nog ca. 270 ha. verworven moet worden.

beschikbaar moeten zijn. Om jaarlijks 25 ha. te
kunnen kopen is f 2.125.000,- (< 964282,-) nodig.

Betekenis Programma Beheer voor de taakstelling
In agrarische gebieden (hoofdfunctie landbouw)

Conclusie

kunnen particulieren op basis van de

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd

Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN)

worden dat de grondverwerving voor Harderwijk-

subsidie krijgen voor de ontwikkeling en beheer

Elburg op het gewenste niveau zit

van natuur, bos en landschap. Binnen het plangebied kunnen voor ca. 1400 ha. beschikkingen

Mogelijk oplossingsrichtingen

worden afgegeven.

- Inzet Regeling Bedrijfshervestiging- en
Beïndiging (RBB)

Via de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) kun-

De RBB regeling is door Gedeputeerde Staten

nen particulieren in aanmerking komen voor sub-

expliciet en uitgebreid van toepassing ver-

sidie voor natuurbeheer in reservaats- en natuur-

klaard op het landinrichingsgebied Harderwijk-

ontwikkelingsgebieden. De grond blijft dan hun

Elburg. Dit betekent dat:

eigendom. Dit betekent dat deze gronden niet

-» er geen beperkingen zijn van typen

per definitie verworven hoeven te worden. De
provincie zal in de natuurgebiedsplannen aangeven waar particulier natuurbeheer mogelijk
wordt.

•

bedrijven
•* er is sudsidie mogelijk voor zowel hervestiging als beëindiging;
-» er geen beperkingen zijn in het aantal
hectares waarvoor aanvragen kunnen wor-

Grondmarkt en

den ingediend.

grondmobiliteit

De laatste jaren is de gemiddelde grondprijs in
het landinrichtingsgebied sterk gestegen.

- Programma beheer

De gemiddelde grondprijs ligt medio 2001 op

Het is van belang om inzicht te krijgen in de

ca. f 85.OOO,—. Dit prijsniveau is licht stijgend.

belangstelling voor particulier natuurbeheer.

Grondmobiliteit is het gemiddeld per jaar in het

Dit inzicht zou voor de provincie aanleiding

gebied verhandelde oppervlakte cultuurgrond

kunnen zijn om wijzigingen aan te brengen in

gedeeld door de totale oppervlakte cultuurgrond

de gebieden waar particulier natuurbeheer

(4420 ha.). De huidige mobiliteit op de grond-

mogelijk is.

markt is ongeveer 2,7%.
- Extra geld en acceptatie groter aandeel van
Gewenst tempo van verwerving en

BBL in de grondmarkt

realisatietermijn

OP basis van de mobiliteit van de afgelopen

Uitgangspunt is voorlopig dat de resterende taak-

jaren wodt jaarlijks ca. 88 ha. verhandeld.

stelling van ca. 270 ha. door BBL moet worden

Wanneer BBL geen 30% maar bijvoorbeeld

aangekocht. Uitgaande van een gewenste verwer-

40% van de mobiliteit aankoopt, zou er jaar-

vingstermijn van 10jaar betekent dit dat er per

lijks ca. 9 ha. extra gekocht kunnen worden.

jaar ca. 27 ha. verworven moet worden.

Daarmee wordt het gewenste aantal ha. per
jaar gekocht. Uitgaande van de huidige grond-

Uitgaande van de grondmobiliteit wordt jaarlijks

prijs zou er totaal jaarlijks f 720.000,-

ca. 120 ha cultuurgrond verhandeld. Als richtlijn

(€ 326.827,-) extra beschikbaar moeten zijn.

houdt BBL aan dat ze maximaal 30% van de mobiliteit mag verwerven, om geen prijsopdrijvend
effect te hebben. Dit zou leiden tot een aankoop

- Verlagen taakstelling; aanpassen taakstelling
natuur

van gemiddeld ca. 40 ha. per jaar. Dit betekent

Met uitzondering van eventuele ha. voor parti-

dat het restant van de taakstelling binnen 7 jaar

culier natuurbeheer lijkt het niet noodzakelijk

aangekocht kan worden. Gezien de beschikbare

om de taakstelling aan te passen.
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»

- Soepele inzet BBLgrond kavelruil ter bevordering
mobiliteit en het op de markt komen van grond.

Behalve aan verbrede landbouw kan ook gedacht
worden aan een volledige omschakeling naar een
niet-agrarisch bedrijf of aan realisatie van nieuwe

- Inzet gronden gemeenten

functies op het platteland (bijvoorbeeld landgoe-

De 3 gemeenten hebben gezamenlijk ca. 100

deren of recreatiebedrijven). Onderstaand volgt

ha in eigendom. Wanneer de gemeente deze

een aantal ontwikkelingsmogelijkheden.

gronden niet meer in hoeven te zetten voor
het realiseren van haar eigen doelen kunnen

Verbreding binnen de landbouw

deze gronden worden verkocht aan BBL voor

Bij verbreding binnen de landbouw kan worden

het realiseren van de landinrichtingsdoelen.

gedacht aan:
- Een omschakeling naar biologische landbouw;
- Productie van gespecialiseerd product van

- Groter aankoopgebied en uitruilen

hoge kwaliteit; voor promotie en afzet is

\

Verbrede plattelandsontwikkeling

samenwerking met andere producenten en

Gelet op de veranderende positie van de land-

met afnemers (horeca, detailhandel, recreatie-

bouwsector in Nederland is het nuttig een korte
doorkijk te maken naar verbrede plattelandsontwikkeling. Naast agrarische productie kan het

bedrijven e.d.) belangrijk;
- Verkoop van zuivel of vlees op de boerderij.
Vanwege de Veluwe als omvangrijk vakantie-

platteland mogelijkheden bieden voor andere

gebied in de omgeving kunnen toeristen een

economische activiteiten, passend naast de land-

interessante afzetmarkt zijn.

bouw. Veel agrariërs staan voor de belangrijke
keus wat er met hun bedrijf in de nabije toekomst

Verbreding buiten de landbouw

moet gebeuren. Stoppen of investeren?

Bij verbreding buiten de landbouw kan gedacht

Investeren waarin?

worden aan:

Verbrede landbouw kan voor bedrijven een inte-

- Landbouw en zorg

ressante optie voor de toekomst zijn. Met 'ver-

Naast de agrarische productie wordt zorg en

brede landbouw' wordt gedoeld op economisch

begeleiding gegeven aan mensen met een zorg-

interessante combinaties van agrarische productie

of hulpvraag. Er bestaat een grote variatie

met bepaalde vormen van recreatie en toerisme,

waarin zorgboerderijen kunnen worden opge-

natuur- en landschapsbeheer of waterbeheer. Het

zet. De vorm is het resultaat van de ideeën van

ontwikkelen van neventakken kan de economi-

de initiatiefnemer, het soort boerderij en de

sche basis voor met name die bedrijven die geen

afspraken met zorginstellingen en zorgverze-

mogelijkheden zien tot schaalvergroting of kost-

keraars. De 'zorg' zal nieuwe inkomsten en

prijsverlaging.

extra werkgelegenheid kunnen opleveren.
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Landbouw en toerisme

Uitvoeringskader

Het platteland kan goed van de groei van het

Voorgesteld wordt om de huidige ruilverkave-

toerisme profiteren. Agrariërs kunnen verschil-

lingscommissie de inrichtingsopgave uit te laten

lende toeristische producten aanbieden.

voeren die daarbij kan beschikken over de landin-

Voorbeelden zijn verkoop van producten op de

richtingswet. Er moet nog een keuze gemaakt

boerderij, logies met ontbijt, kamperen bij de

worden welke instrumenten ingezet worden. Er

boer, verhuur van appartementen in verbouw-

kunnen eventueel verschillende instrumenten

de stallen, rondleidingen op de boerderij, her-

naast elkaar worden ingezet.

stel van wandelroutes over weidepercelen (bij-

De landinrichtingswet functioneert hierbij als een

voorbeeld historische kerkenpaden). Ook zijn

vangnet. In eerste instantie zal geprobeerd de

combinaties met agrarisch natuurbeheer goed

gestelde doelen op vrijwillige basis te realiseren.

denkbaar; zo wordt de toerist een nog aan-

Het is de verwachting dat voor de verbetering

trekkelijker landschap geboden.

van de verkaveling het instrument van ruilverka-

Landbouw en natuur

veling ingezet zal moeten worden om de gewens-

Er zijn goede mogelijkheden voor agrariërs om

te verbeteringen in de verkaveling te realiseren.

ingeschakeld te worden in het beheer van
natuur en landschap. Het Programma Beheer

De commissie zal opereren binnen de wettelijke

biedt verschillende mogelijkheden. In het

kaders van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Begrenzingenplan aangegeven gebieden

Met de gemeenten zal regelmatig afstemming

kunnen agrariërs beheersovereenkomsten

plaatsvinden om de plannen van de ruilverkave-

afsluiten. Mogelijkheden zijn er dat agrariërs

ling te laten sporen met het bestemmingsplan en

zelf reservaatsgronden beheren en in eigen-

omgekeerd.

dom houden. Ook voor herstel en onderhoud
van landschapselementen zijn er financierings-

De Herijking van de landinrichtingswet is in volle

mogelijkheden bij provincie en gemeenten.

gang. De herijking is bedoeld om te komen tot

Landbouw en nieuwe landgoederen

een andere werkwijze bij de inrichting van het

Nieuwe landgoederen kunnen een kans zijn

landelijk gebied. Het is de bedoeling dat veel

voor stoppende of veranderende landbouw-

sneller op actuele ontwikkelingen kan worden

bedrijven. De agrariër kan nieuwe functies

ingespeeld. Het hele proces moet er toe leiden

introduceren zoals wonen, inpandige bedrij-

dat het instrument landinrichting snel, flexibel,

vigheid (bijv. kantoor), recreatie, natuur. Rijk

eenvoudig en breed inzetbaar is. Er worden nieu-

en provincie kunnen hierbij ondersteuning

we procedures voorgesteld die met name de

verlenen.

planvoorbereiding en het verkavelingssysteem

Clusters van landbouwbedrijven

eenvoudiger en flexibeler maken.

Clusters van landbouwbedrijven hebben meer

Daar waar het mogelijk is zal gewerkt worden

mogelijkheden om hun bedrijfsprocessen vol-

volgens de ideeën uit de Herijking.

ledig in eigen hand te houden. Gezamenlijke
mestbewerking, watervoorziening en waterzui-

Eigendom, Beheer en Onderhoud

vering kan een positieve uitwerking op milieu

Voordat bepaalde elementen worden aangelegd

en natuur en landschap.

moet het eigendom beheer en onderhoud zijn

Vrijkomende agrarische gebouwen

geregeld. De aan te leggen elementen worden

Voor agrariërs die willen stoppen met hun

eigendom van de instantie waaraan de verant-

agrarische bedrijf rijst de vraag wat er met de

woordelijkheid voor het beheer en onderhoud

vrijkomende stallen mag gebeuren. Twee

wordt toegewezen.

opties liggen open:

De volgende instanties zijn betrokken bij het

-» Sloop. In dit geval kan gedacht worden aan

beheer.

een tegemoetkoming waarbij in ruil voor

- Gemeente Elburg, Harderwijk en Nunspeet

sloop een burgerwoning mag worden

- Staatsbosbeheer

gebouwd (op dezelfde of op een andere

-

locatie);

- Gelders Landschap

-» Nieuwe functie. Met name voor historische

Natuurmonumenten

- Waterschap Veluwe

boerderijgebouwen is het wenselijk dat er

- Recreatiegemeenschap Veluwe

nieuwe economische dragers worden

- Particulieren

gevonden. Op deze wijze blijft het cultuurhistorisch waardevolle landschap behou-

Staatsbosbeheer krijgt, naar verwachting, een

den. Inpandige ambachtelijke of industriële

belangrijk deel van de Nieuwe Natuur in eigen-

bedrijvigheid, horeca of verblijfsrecreatie,

dom, beheer en onderhoud. Rondom de

kantoorfuncties, opslag behoren in princi-

Hierdensebeek worden de gronden overgedragen

pe tot de mogelijkheden.

aan Natuurmonumenten.
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(

De landbouwontsluitingswegen en de fietspaden

overheadkosten. De inrichtingskosten worden

komen in eigendom van de gemeenten of de

betaald door het Rijk, provincie Gelderland, de

recreatiegemeenschap voor zover het een fiets-

gemeenten Elburg, Nunspeet en Harderwijk,

pad betreft.

waterschap Veluwe, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en door de gezamenlijke en indi-

De waterlopen en schouwpaden alsmede kunst-

viduele eigenaren.

werken zoals duikers, gemalen e.d. komen in

De grondkosten zijn alleen in de begroting opge-

eigendom, beheer en onderhoud van het

nomen wanneer een belanghebbende partij, par-

Waterschap Veluwe

ticulieren of de gezamenlijke eigenaren moeten

In het kader van het Programma Beheer van het

verder de kosten voor bedrijfshervestiging of -

rijk is het voor particulieren mogelijk tegen een

beëindiging niet in de begroting opgenomen.

bijdrage in de grondkosten. In de begroting zijn

vergoeding een deel van het natuurbeheer in het

Deze kosten worden betaald uit het grondverwer-

gebied op zich te nemen. De provincie moet ech-

vingsbudget.

ter eerst nog aangeven welke delen van de
natuur door particulieren beheerd kunnen worden.

Het Rijk neemt het grootste deel van de inrichtingskosten voor haar rekening. Deze kosten worden
door het ministerie van LNV beschikbaar gesteld

fe

3.2 Aanpak en organisatie

aan de provincie. Gedeputeerde Staten verdelen

Keuze van de instrumenten

het geld over de verschillende landinrichtings-

Naast de verwerving van gronden zijn wettelijke

projecten in de provincie. De belanghebbende

en financiële instrumenten nodig om de plan-

instanties dragen bij aan de inrichtingskosten van

doelstellingen te kunnen realiseren. Het is moge-

bepaalde voorzieningen. Deze voorzieningen

lijk om verschillende instrumenten en financie-

worden pas uitgevoerd als er voldoende zeker-

ringsbronnen in te zetten. In bijlage 3 worden de

heid bestaat over het toekomstig eigendom,

verschillende instrumenten opgesomd. De com-

beheer en onderhoud en over de financiële

missie gaat uit van maatwerk. Als er een goed

bijdragen. Over de inrichtingsmaatregelen en de

idee of plan is kan het daartoe meest geëigende

hoogte van de bijdragen is met de meeste

instrument of financieringsbron worden ingezet.

partijen in principe overeenstemming bereikt.

De commissie zorgt voor stroomlijning van de in

De bijdragen van de partijen worden, op basis

te zetten middelen.

van de werkelijk gemaakte kosten, direct na de
uitvoering verrekend. Als een instantie niet in

Indertijd is gekozen voor het inzetten van het ruil-

staat of bereid is het ongesubsidieerde deel te

verkavelingsinstrument. Naast ruilverkaveling

betalen dat kan de voorziening niet worden

heeft de provincie de mogelijkheid te kiezen uit

uitgevoerd.

verschillende vormen van landinrichting, zoals
vrijwillige kavelruil, ruilverkaveling met een admi-

Voor de gezamenlijke eigenaren blijven over de

nistratief karakter. Daarnaast zijn er financiële ins-

bijdragen in de algemene kosten, nutsvoorzienin-

trumenten en regelingen voorhanden voor de

gen en riolering nieuwe bedrijven en de kosten

inrichting en beheer van het landelijk gebied,

van kavelaanvaardingswerk bij ruilen op basis van

waaronder het Programma Beheer, reconstructie

een plan van toedeling (voor zover daar ook geen

middelen en EU-gelden.

contante afrekening plaatsvindt). Deze kosten
worden bepaald aan de hand van het nut en

Om de doelen uit het raamplan te realiseren kun-

geïnd via de landinrichtingsrente.

nen verschillen instrumenten naast elkaar worden
ingezet. Dit valt samen met een nieuwe aanpak

De niet gesubsidieerde kosten voor de kavelaan-

voor de inrichting van het landelijk gebied.

vaardinswerken worden door de betrokkenen zelf

Hierbij wordt vooral snelheid en flexibiliteit nage-

contant betaald. Deze kosten zijn een gemiddelde

streefd

per hectare en kunnen per eigenaar sterk ver-

In bijlage 3 worden de verschillende mogelijk-

schillen, afhankelijk van het nut van de herinrich-

heden voor de in te zetten instrumenten opge-

ting. Wanneer betrokkenen ruilen via een plan

somd.

van toedeling en dus het ongesubsidieerde deel
niet contant betalen zijn de kosten per ha. hoger.

3.3 Begroting en bijdrage partijen
Om inzicht te krijgen in alle kosten die met de

De algemene kosten hebben betrekking op de

uitvoering van de landinrichting gepaard gaan, is

kosten voor landinrichirngscommissie, huisves-

een begroting gemaakt. De begroting is geba-

ting en overige kosten. Het aandeel van deze kos-

seerd op het loon- en prijspeil van 2001en is in

ten wordt betaald door de bijdragende partijen

tabel 5 samengevat. De bedragen zijn inclusief de

naar rato van hun investeringen.
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Fosfaatdoelstelling De overheid w i l komen

B Bedrijfsuitplaatsing verplaatsen van een
agrarisch bedrijf buiten het ruilverkavelings-

tot vermindering van de fosfaatbelasting in de

gebied en liefs ook buiten de concentratiege-

bodem en het oppervlaktewater. Het teveel

bieden intensieve veehouderij.

aan meststoffen veroorzaakt vervuiling.

Bedrijfsverplaatsing verplaatsen van een

Het beleid is gericht op vermindering van de

bedrijf om daarmee een verkavelingspro-

verliezen naar het milieu. Dit verlies zou in
2008/2010 nog slechts 20 kg/ha moeten zijn.

bleem op te lossen.
Bodemverhoging Verondieping van de

G Gradiënt Een opvallende overgang in het
landschap.

bodem om verdroging tegen te gaan.
Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)

Geuroverlast Geuroverlast (of geurhinder) is

De rechtspersoon die landbouwgronden

één van de milieuproblemen. Het beïnvloedt

koopt in opdracht van verschillende over-

de kwaliteit van de directe leefomgeving. Het

heden, voornamelijk rijk en provincie.

speelt een belangrijke rol bij het afgeven van
milieuvergunningen door de gemeente.

D Dekzandruggen Ophogingen in het landschap die ontstaan zijn door met de wind

H Herinrichting Het opnieuw inrichten van een
gebied om het beter geschikt te maken voor

meegevoerd zand en in een lange smalle

de functie die het gebied heeft te vervullen.

baan zijn afgezet. Hier staan ook vaak de
boerderijen.

I

Instrument Een middel waarmee de overheid

Depositie In dit raamplan wordt daarmee

bepaalde verandering tot stand wit brengen,

bedoeld het neerslaan (deponeren) van voor

b.v. wettelijke instrumenten (Landinrichting

de natuur schadelijke ammoniak. Ammoniak

bestemmingsplan) of financiële instrumenten

zorg voor verzuring van de natuur.

(subsidies, beheersvergoedingen).

Dienst Landelijk Gebied (DLG) Een gemeen-

Infrastructuur Het geheel van wegen in het

schappelijke uitvoeringsdienst voor het minis-

gebied.

terie van LNV en van alle provincies. Deze

K Kavelaanvaardingswerken Kleine cultuur-

coördineren samen het overheidsbeleid van

technische werken zoals de aanleg van toe-

landinrichting, grondverwerving, programma

gangsdammen, plaatsen van afrasteringen

beheer en EU-betaalorgaan.

eventueel verleggen van een sloot om de

E Ecologie Planten en dieren in relatie tot hun

nieuwe kavel aanvaardbaar te maken in vergelijking met de kavel die verlaten wordt.

natuurlijke omgeving.
Ecologische potenties De mogelijkheden om

Kavelruil plus Kavelruil is een vrijwillige

een gebied voor de planten en dieren te

onderlinge ruil van gronden om een betere

verbeteren.

verkavelingstructuur te krijgen. Binnen de ruil-

Ecologische Verbindingszones Een verbin-

verkaveling zijn extra gelden beschikbaar om

ding tussen twee natuurgebieden, waardoor

kavelruil nog aantrekkelijker te maken (plus).

de verspreiding en uitwisseling van dieren en

Kwelafhankelijke natuur Kwel is het opborre-

planten kan plaatsvinden

len van grondwater. Door inpoldering en het

Emissie In dit raamplan wordt hiermee

onttrekken van grondwater wordt dit ver-

bedoeld de uitstoot van ammoniak uit de

schijnsel steeds zeldzamer. In het gebied van

stallen.

Harderwijk-Elburg komt kwel nog veel voor.

Eutrofiëring Vervuiling van het oppervlakte-

Dit levert voor de natuur hele bijzondere situ-

water.

aties op.

F Fauna Diverse soorten in het wild levende
dieren.
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M Meanderende beken Het slingeren van de

Potentiële natuurwaarden Waarden die de

beken. Dit verschijnsel treedt op bij beken in

natuur nu nog niet heeft maar door het uit-

het laagland door de relatief lage stroom-

voeren van bepaalde maatregelen wet zou

snelheid.

kunnen krijgen.

Meningspeiling Belanghebbende in het

Programma Beheer Een nota van het minis-

gebied naar hun mening over het raamplan

terie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij

vragen. Dit kan zowel schriftelijk als monde-

(1997) waarin het beheer van natuur, bos en

ling.

landschap binnen en buiten de ecologische

Migratie Het verplaatsen van dieren tussen

hoofdstructuur wordt uitgewerkt.

de verschillende natuurgebieden.

R Raamplan Een gemeenschappelijke visie om

Mineralenbalans Mestboekhouding waarbij

ruimtelijke verbeteringen in het gebied te

de aan- en afvoer van mineralen in kaart

kunnen organiseren.

wordt gebracht.

Reconstructiewet De wet w i l in ruimtelijke

N Natuurontwikkeling Het inrichten van

zin een impuls geven aan de kwaliteit van het

gebieden met als doel de ontwikkeling van de

landelijk gebied. Doelstellingen daarbij zijn:

natuur te bevorderen.

een duurzame landbouw, sterkere natuur, bos

O Ondervraagde gebieden Gebieden waar de

en landschap, verlaging van de milieubelas-

vraag naar landbouwgrond kleiner is dan de

ting, verbetering van de infrastructuur, het

beschikbaarheid van grond.

woon- werk en leefklimaat, en de verbetering

Ontsluiting Het stelsel van wegen en paden

van de economische structuur. Om dit te

om bebouwing en percelen te kunnen

realiseren wordt een reconstructiecommissie

bereiken.

ingesteld die een reconstructieplan moeten

Onteigening Het tegen schadeloosstelling,

opstellen.

voor het algemene nut de beschikking krijgen
over het eigendom van een persoon.
Onteigening wordt toegepast als vrijwillige

S Stikstofbalans Onderdeel van de mineralenbalans, specifiek voor stikstof.
V Verkaveling De ruimtelijke spreiding van de

aankoop niet toereikend is om de gewenste

verschillende percelen in een gebied.

functieverandering te realiseren. In de praktijk

Vermesting Ongewenste verrijking van

is onteigening vrijwel alleen toegepast om

grond door voedingsstoffen.

grote recreatieve gebieden te realiseren en

Verzuring Dit ontstaat als gevolg van stoffen

om fietspaden voor het woon-werk verkeer

die door chemische reacties zuur vormen in

aan te kunnen leggen.

bodem, lucht en water. Het wordt veroorzaakt

Overvraagde gebieden Gebieden waar de

door luchtverontreiniging. De uitstoot van

vraag naar landbouwgrond groter is dan de

ammoniak draagt bij aan deze luchtveront-

beschikbaarheid van grond.

reiniging.

P Patroon Een zekere rangschikking van

Verdroging Ongewenste verlaging van het

bepaalde landschappelijke kenmerken zoals

grondwaterpeil waardoor de natuurwaarden

wegen, beplanting e.d.

en de landbouw schade lijden.

Plattelandsontwikkeling Onder plattelandsontwikkeling wordt een strategie verstaan die
tot doel heeft de agrarische sector te herstructureren om de sector gereed te maken voor
de toekomst, en om nieuwe impulsen voor
het platteland te creëren om het meer aantrekkelijk te maken voor iedereen.
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In deze bijlage wordt ingegaan op bestaande

In "landelijk gebied C" is landbouw de belangrijk-

beleidsplannen die invloed hebben op het gebied

ste functie. Ontwikkelingen in de landbouw en

als geheel. Tevens worden ontwikkelingen

van andere functies dienen zodanig te worden

genoemd die een relatie hebben met het gebied.

vormgegeven of gesitueerd dat het karakteristieke

Plannen die betrekking hebben op een bepaald

landschap en de cultuurhistorische (inclusief

thema of deelgebied (zoals de gemeentelijke land-

archeologische) waarden worden behouden.

schapsbeleids-plannen), worden in de betreffende

Het gehele gebied is aangeduid als "Strategisch

hoofdstukken behandeld.

actiegebied". Uitgangspunt hierbij is dat extra

Beleidsplannen

liteit voor de natuur in het gebied tijdig te berei-

beleidsinspanning nodig is om de omgevingskwaWaardevol Cultuur Landschap

ken. De begrenzing omvat zowel de te bescher-

De ruilverkaveling Harderwijk-Elburg valt binnen

men natuur (het doelgebied, in dit geval gebied

de begrenzing van het Waardevol Cultuur

B), als het beïnvloedingsgebied waarin maatrege-

Landschap (WCL) Veluwe. Dit betekent dat de pro-

len (m.b.t. milieu en water) nodig zijn om de

vincie met prioriteit middelen inzet om het milieu-

natuurwaarden in het doelgebied te beschermen

beleid, in brede zin, uit te voeren.

(deelgebied C).

Streekplan

Deelgebied Bwordt verder nog aangegeven als

In het streekplan van de provincie Gelderland

"weidevogelgebied". Deelgebied Cheeft de aan-

(1996), wordt een groot deel van het gebied inge-

duiding " regionaal hydrologisch beïnvloedingsge-

deeld als "Landelijk gebied B" en het overige deel

bied" gekregen. Dit houdt in dat nieuwe ontwik-

als "Landelijk Gebied C" (zie kaartje).

kelingen (als stedelijke uitbreiding of ontgrondingen) niet tot negatieve effecten op de waterkwantiteit en -kwaliteit mogen leiden. Tevens wordt

Landelijk gebied A

een indicatie gegeven van een ecologische verbin-

Landelijk gebied B

dingszone ten oosten van Nunspeet. Dit is een
natuurverbinding tussen deelgebied Ben de

Landelijk gebied C

Veluwe, om de ecologische waarden van deze
Lmdelijk gebied D

Ecologische

verbindmgszpne

Regionale
ecologische

verbmdmgs&me

twee gebieden te vergroten. "Indicatief" wil zeggen dat de exacte locatie en invulling nog nader
bepaald wordt.
Waterhuishoudingsplan Gelderland (1996-2000)
Dit plan sluit grotendeels aan bij de gebiedsinde-

Regionaal hydmlogisch
beimvloedingigehicd

ling van het streekplan. Het water in deelgebied B
heeft de functie "water voor landbouw en kwelaf-

Figuur 11 Kopie streekplan kaart.

hankelijke land- en waternatuur", met uitzondeIn "landelijk gebied B" is natuur de belangrijkste

ring van een zone ten westen van Elburg waar het

functie. Ontwikkelingen van andere functies

water de functie "water voor landbouw en niet-

mogen de beoogde natuurdoelstellingen niet frus-

kwelafhankelijke landnatuur" heeft. In gebied C

treren. De landbouw vervult hier een blijvende rol

heeft het water de functie " water voor land-

en kan zich in economisch opzicht duurzaam ont-

bouw".

wikkelen voor zover de natuurwaarden niet wor-

De Hierdense Beek, Killebeek en Varelsebeek heb-

den geschaad.

ben de aanduiding " Waternatuur van het hoogste
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ecologische niveau". De Tochtsloot, Nodbeek,

Reconstructieplan

Bijsselse beek, Vreebeek, Pangelerbeek en de

Op 23 februari 2001is de Veluwecommissie door

Bulsinkbeek met vertakkingen zijn aangegeven als

gedeputeerde Boxem geïnstalleerd. De commissie

"te beschermen verspreide waardevolle

heeft de opdracht om voor het reconstructie-

wateren".

gebied Veluwe een plan te maken conform de
reconstructiewet. Het gebied Harderwijk-Elburg

Gelders Milieubeleidsplan (1996-2000)

ligt binnen het reconstructiegebied. Zowel de

Dit plan sluit aan op de vorige twee plannen. De

landinrichtingscommissie als de Veluwecommissie

milieuproblematiek die in het gebied gesignaleerd

zijn benoemd door GSen houden daar een

wordt bestaat uit verzuring, vermesting, versprei-

formele relatie mee. In de reconstructiewet is de

ding, verstoring en verdroging. Er wordt aangege-

formele verhouding tussen de reconstructie en de

ven hoe de milieusituatie in 1990 was met betrek-

landinrichting vastgelegd. Bij het van kracht wor-

king tot verzuring, vermesting en verdroging, en

den van de wet valt de landinrichting Harderwijk-

welke milieusituatie voor 2010 nagestreefd wordt.

Elburg formeel onder de verantwoordelijkheid van

Hieruit blijkt dat in 1990 de milieusituatie in een

de Veluwecommissie. De Commissie kan echter

groot deel van het gebied ongunstig tot zeer

haar werkzaamheden gewoon voortzetten. Het

ongunstig . Het streven is om in 2010 voor het

raamplan dient als bouwsteen voor het recon-

grootste deel van het gebied een gunstige milieu-

structieplan. Het raamplan past redelijk binnen de

situatie te hebben bereikt. Tevens worden enkele

doelstellingen van de reconstructie. Formeel

verzuringsgevoelige elementen aangegeven, als-

wordt het plan uitgevoerd onder het regime van

mede een grondwaterbeschermingsgebied ten

de Reconstructiewet.

zuidwesten van Elburg.
Het Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeer
Gemeentelijke bestemmingsplannen

(MVR)

Gemeente Etburg:

Dit plan is gericht op een duurzame inrichting van

De gemeente Elburg heeft het ontwerp bestem-

het Veluwerandmeer, met als belangrijkste aan-

mingsplan Buitengebied in voorbereiding. Bij het

dachtspunten ecologie, economie en sociologie.

opstellen van het bestemmingsplan heeft afstem-

Het Veluwerandmeer ligt ten noorden van het ruil-

ming plaatsgevonden met de ruilverkavelings-

verkavelingsproject.

commissie. De strook langs de kust waar de recre-

Het inrichtingsplan wordt getrokken door het

atielandjes liggen is buiten dit bestemmingsplan

BOVAR. Het BOVAR is een samenwerkingsverband

gehouden. Inmiddels is het plan door de gemeen-

tussen de Rijksoverheid (Ministerie van Verkeer &

teraad vastgesteld.

waterstaat, LNV, EZen VROM) en de bij het

Gemeente Nunspeet:

Veluwerandmeer betrokken gemeenten, water-

Voor het buitengebied van de gemeente

schappen en provincies. In samenspraak met

Nunspeet is het bestemmingsplan Buitengebied

betrokkenen uit de omgeving zijn allerlei ideeën

1996 van kracht. Dit bestemmingsplan is op 28

uitgewerkt tot een plan: 'De Groene Vangrail

april 1998 door GS goedgekeurd.

Plus'. Enkele ideeën hebben een relatie met het

Gemeente

ruilverkavelingsproject. De BOVAR en de landin-

Harderwijk:

Bij de gemeente Harderwijk lopen 2 bestemmings-

richtingscommissie zullen samen aan de uitwer-

plan procedures. Het gedeelte van de ruilverkave-

king hiervan werken. Het betreft o.a. een fietspad

ling binnen de gemeente Harderwijk valt geheel

langs de kust tussen Harderwijk en Elburg, het

binnen de begrenzing van het bestemmingsplan

realiseren van een natuurlijke ingerichte kustoever

buitengebied. De verschillende planonderdelen

en de verblijfsrecreatie.

zoals de aanleg van een fietspad en boerderijplaatsen zijn op elkaar afgestemd. Het bestemmings-

Staatsnatuurmonument

plan Buitengebied komt dit najaar ter inzage.

Om de waardevolle natuur van het Veluwemeer

Het bestemmingsplan Waterfront is voor het ruil-

goed te beschermen is dit gebied, op basis van de

verkavelingsgebied van belang omdat voorge-

Natuurbeschermingswet, aangewezen als

steld wordt om binnen het ruilverkavelingsgebied

Staatsnatuurmonument. Het betreft alleen de

de compensatie voor water en natuur te realise-

delen van het water en de oeverzone die in eigen-

ren. IN het ruilverkavelingsplan is daar al reke-

dom zijn van de Staat. Particuliere eigendommen

ning mee gehouden.

vallen erbuiten. Voor sommige vormen van medegebruik van het natuurmonument is wel een vergunning nodig. Zoals voor het scheuren van gras-

Relatie met andere plannen
In of aangrenzend aan het gebied Harderwijk-

land dat direct grenst aan het water. Ook voor het

Elburg zijn plannen in voorbereiding die in meer

oprichten van een inrichting voor pluimvee, var-

of mindere mate een relatie hebben met het ruil-

kens, rundvee of glastuinbouw binnen 250 meter

verkavelingsproject.

van het natuurmonument is vergunning nodig.
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Met name de mensen die een 'recreatielandje' aan

Gemeentelijke landschapsbeleidsplannen

de oever van het Veluwemeer hebben, kunnen te

De drie gemeentes is het gebied hebben allen een

maken krijgen met de aanwijzing. De ruilverkave-

landschapsbeleidsplan opgesteld.

ling heeft verder niet zoveel van doen met het
Staatsnatuurmonument (voor zover van toepassing alleen voorwaardenscheppend).

Gemeente Elburg:
Het landschapsbeleidsplan is gericht op de versterking van de ecologische hoofdstructuur en het

Het Waterfront Harderwijk

inbrengen van natuur en landschap in het integra-

De gemeente Harderwijk ontwikkelt een plan om

le ruimtelijk beleid.Zo wordt aandacht besteed

Harderwijk als toeristische trekpleister aan het

aan de verweving van de landbouw met natuur en

water te versterken. Het betreft versterking van de

landschap. Een ander aandachtspunt is de opeen-

samenhang stad-water, vergroting vaarmogelijk-

volging van landschappen van de Veluwe, het

heden, aanleg parkeerterrein, verplaatsing jacht-

overgangsgebied en langs de Randmeren.

haven, verplaatsing kanovereniging. Tevens maakt

Gemeente Nunspeet:

de uitbreiding van het industrieterrein Lorentz hier

In het landschapsbeleidsplan (1996) wordt als

onderdeel van uit. Ook is het plan Natte As sterk

belangrijkste moto genoemd: Behoud de variatie

aan dit plan gerelateerd. Dit betreft de realisatie

van landschap en natuur in stroken evenwijdig

van een ecologische verbindingszone tussen het

aan de kust. Als raamwerk hiervoor geldt dat de

stroomgebied van de Hierdense Beek en Harder-

natuurwaarden van bos en bosrand in het open

broek, met realisatie van 70 aanlegplaatsen.

gebied doorlopen via een volwaardige singelstructuur. In het laaggelegen gebied van Veluwemeer

Regionaal bedrijventerrein Lorentz-Oost

en de open weiden krijgt de bekenstructuur de

De gemeente Harderwijk onderzoekt de mogelijk-

meeste nadruk. Ook deze gemeente streeft naar

heid o m een regionaal bedrijventerrein te realise-

verweving van landbouw met landschap en

ren. Dit voornemen vloeit voort uit het provinciale

natuur.

beleid dat erop gericht is om bedrijventerreinen

Gemeente Harderwijk:

bij kleine kernen te voorkomen. Het gaat om een

Ook in het landschapsbeleidsplan van deze

bedrijventerrein met een omvang van ca. 40 ha.

gemeente ligt de nadruk op de versterking van de

Als locatie is gekozen voor Lorenzt-Oost. Op de

ecologische hoofdstructuur en het inbrengen van

plankaart is deze locatie aangegeven. Uiterlijk

natuur en landschap in het integrale ruimtelijke

begin 2003 moet er een bestemmingsplan ter

beleid. Zwaartepunt in het landelijk gebied is de

inzage liggen. De locatie lorentz-Oost ligt geheel

opeenvolging van landschappen rondom Hierden.

binnen het ruilverkavelingsgebied. De ruilverkavelingscommissie is vertegenwoordigd in de
klankbordgroep om voor de nodige afstemming
te zorgen.

Recreatie landjes langs het Veluwemeer.
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Mogelijke instrument
Deze bijlage kan ter ondersteuning van paragraaf

provincie afspraken gemaakt. Wat overblijft voor

3.2 worden gelezen. Het geeft inzicht in de

Harderwijk-Elburg zijn de instrumenten

verschillende mogelijkheden waaruit kan worden

Ruilverkaveling, Waterbeheersingswerken en

gekozen om de doelen van het raamplan te

Kavelruil.

realiseren.
Herijking
1.

Landinrichting en herijking

Vormen van landinrichting

Het ministerie van LNV heeft hoge prioriteit gegeven aan de verbreding van de landinrichting. Dit

De landinrichtingswet kent de ruilverkaveling,

heeft geleid tot een Herijking van de landinrich-

herinrichting, aanpassingsinrichting , ruilverkave-

ting, die in volle gang is.

ling bij overeenkomst en subsidiemogelijkheden

In het kader van de herijking worden nieuwe pro-

voor sectorale werken. In de nota "Landinrichting

cedures ontwikkeld onder andere ten aanzien van

in de jaren negentig" zijn naast deze wettelijke

de planvorming, vereenvoudiging van het verka-

instrumenten nog een varianten opgenomen.

velingssysteem, flexibiliteit, grondverwerving, een

Op dit moment worden binnen landinrichting de

procesmatige aanpak en uitvoering bij voorrrang.

volgende vormen onderscheiden:
• Aanpassingsinrichting

De landinrichtingswet zal zodanig worden aange-

• Herinrichting

past dat een modulaire opbouw ontstaat. Een

• Herinrichting met Bijzondere Doelstelling

modulaire opbouw maakt het mogelijk uit de wet,

(HBD)

al dan niet in combinatie met inrichtingsmaatre-

• Herinrichting met een Administratief Karakter

gelen, en onderdelen te benutten voor het oplos-

(HAK)

sen van inrichtingsproblemen. De verschillende

• Kavelruil

modules van landinrichting kunnen, op basis van

• Ruilverkaveling

de analyse van de problematiek in een gebied en

• Ruilverkaveling met een Administratief

de gewenste oplossingen worden benut.

Karakter (RAK)
• Waterbeheersingswerken

2.

Reconstructiewet

De keuze van de verschillende instrumenten is

steld. Harderwijk-Elburg maakt deel uit van het

In 1999 is een ontwerp reconstructiewet opgeafhankelijk van de inrichtingsproblematiek. Op

Reconstructiegebied Oost. De reconstructiewet w i l

voorhand kan worden gesteld dat HBD (gericht

door het nemen van inrichtingsmaatregelen een

op één doel) en aanpassingsverkaveling (verkave-

goede ruimtelijke structuur bevorderen voor land-

ling na doorsnijding of aanpassing van infra-

bouw, natuur, bos, landschap recreatie, milieu en

structuur) niet van toepassing zijn.

infrastructuur. Ook geeft de reconstructiewet de

Met kavelruil wordt op lokaal niveau, tegen gerin-

mogelijkheid om het woon- werk- en leefklimaat

ge kosten, verbeteringen in de verkaveling tot

en de economische structuur te verbeteren.

stand gebracht. Het gaat daarbij om zowel agrari-

In grote lijnen gaat het om de volgende doelen:

sche percelen als percelen voor overige functies

• Versterking van de landbouw

(b.v. natuur).
Tenslotte worden via de landinrichtingswet
waterhuishoudkundige werken gesubsidieerd

Duurzame bedrijven met goede ontwikkelingsmogelijkheden en perspectieven
• Bescherming en uitbreiding van de natuur

die de afstemming tussen waterbeheer en een

De ecologische hoofdstructuur (EHS) is erg

ruimtelijke ordening mogelijk maken.

belangrijk voor het behoud en de variatie van

Voor het gebied Harderwijk-Elburg zijn met de

planten en dieren in het gebied. Aanleg van
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nieuwe natuur naast behoud van het bestaan-

vrager daarvoor in verband met de bedrijfsher-

de leidt tot een goede EHS.

vestiging overdrachtbelasting is verschuldigd,

• Verbeteren van de milieukwaliteit
Terugdringen van de uitspoeling van fosfaat en

en
c) een bijdrage van 10%van de agrarische waar-

nitraat leidt tot verbetering van de kwaliteit

de van erf, bedrijfsgebouwen en woning tot

van grond- en oppervlaktewater. Minder men-

een maximum van ƒ 100.000,-

sen ondervinden hinder van stank. Bedrijven in

De regeling is een grondverwervingsinstrument.

de omgeving van natuurgebieden worden in

De kosten voor de uitvoering van de regeling zijn

het kader van het ammoniakbeleid afgebouwd

daarom niet opgenomen in de begroting.

of verplaatst.
• Zorgen voor een mooi landschap

Los van deze regelingen worden bij bedrijfs-

Versterken van de landschappelijke kwaliteit

hervestiging de kosten voor nutsvoorzieningen,

door het aanbrengen en herstellen van ken-

aanleg riolering en erfbeplanting geheel of

merkende landschapselementen. Zorgen voor

gedeeltelijk vergoed. Deze kosten zijn wel op-

een omgeving waar het prettig wonen en wer-

genomen in de begroting van het landinrichtings-

ken is.

plan.

• Vergroten van de recreatieve mogelijkheden
Het landschap in het gebied van Harderwijk-

WCL

Elburg is aantrekkelijk om te verblijven. De kan-

In het structuurschema Groene Ruimte van 1994

sen om dit voordeel te benutten door de aan-

heeft het rijk de Veluwe aangewezen als één van

leg van fiets- en wandelpaden benutten.

de 11waardevolle Cultuurlandschappen. In het

• Herstel van watersystemen

WCL-etiket zit de erkenning dat de randgebieden

Waar sprake is van verdroging kan water lan-

zeer waardevol zijn en niet los gezien kunnen

ger worden vastgehouden, waardoor verdro-

worden van het bosgebied. Het ruilverkavelings-

ging vermindert. Plaatselijk kan dit doel ook

gebied maakt deel uit van het WCL-Veluwe. Voor

bereikt worden door bodemverhoging van

WCL-gebieden is jaarlijks geld beschikbaar dat

beken.

bedoeld is voor concrete projecten die passen
binnen het gebiedsperspectief. Met de provincie

In de reconstructiewet zijn veel ideeën uit de

zal overleg gevoerd gaan worden om te bezien of

herijking van de landinrichtingwet opgenomen.

het raamplan ook kan dienen als gebiedscontract

Dit maakt het mogelijk om op een flexibele wijze

waardoor WCL-gelden (vanaf 2001 Stimulering

maatwerk te leveren.

Gebiedsgericht Beleid) ingezet kunnen worden

Uitvoering van plannen onder de werkingssfeer

om de gestelde doelen te realiseren.

van de reconstructiewet geeft de mogelijkheid
Europese fondsen voor de ontwikkeling van het

Programma Beheer

platteland aan te spreken. In dit raamplan zijn zo

Begin 2000 is de regeling Programma Beheer van

goed mogelijk de doelstellingen van de recon-

kracht geworden. Programma Beheer is in de

structiewet verwerkt.

plaats gekomen van de Regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling (RBON).

3-

Overig instrumentarium

Met programma Beheer worden twee regelingen

De overige instrumenten bestaan voornamelijk

van kracht te weten:

uit subsidieregelingen die bijdragen aan het reali-

• De subsidieregeling Natuurbeheer voor gebie-

seren van meer sectorale doelen.

den met als hoofdfunctie natuur en bos;
en

Regeling Bedrijfshervestiging en Beëindiging
(RBB)

• De subsidieregeling Agrarisch Natuur beheer
voor gebieden met als hoofdfunctie landbouw.

De RBB is een subsidieregeling voor bedrijven die
willen verplaatsen en voor bedrijven die willen

Door het Programma Beheer wordt de inzet van

stoppen. De regeling heeft als doel om de grond-

particulieren in het natuurbeheer mogelijk. Bij

verwerving ten behoeve van natuur, recreatie of

het verlenen van de subsidies geldt daartoe een

landschap, al dan niet in combinatie met het ver-

systeem van resultaatbeloning. Vooraf wordt

beteren van de ruimtelijke structuur voor de land-

afgesproken welke natuurdoeltypen men gaat

bouw te bevorderen. De subsidie kan worden ver-

realiseren. De regelingen zijn vooral van toepas-

strekt als het bedrijf in een z.g. toeslaggebied ligt

sing in door de provincie begrensde gebieden.

(= ruilverkavelingsgebied). De subsidie bestaat uit

Voor het gebied van Harderwijk-Elburg is op dit

de som van:

moment 1400 begrensd. Met de provincie wordt

a) ƒ 6000,- per hectare voor de over te dragen

overleg gevoerd of voor een ruimer gebied, maar

grond;
b) maximaal 6% van de grondprijs van de aan
BBL over te dragen grond, voorzover de aan-

wel voor dezelfde oppervlakte, overeenkomsten
afgesloten kunnen worden. Dit wordt de zogenaamde 'ruime jas' benadering genoemd.
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eiding
Het raamplan voor het landinrichtingsgebied is in

Deze eerste uitvoeringsmodule, de "Uitvoerings-

het voorjaar van 2000 gepubliceerd en verspreid

module 2002-2006", van de ruilverkaveling

onder belangstellenden. In juni 2000 zijn werk-

Harderwijk - Elburg beschrijft de maatregelen en

avonden georganiseerd waarbij iedereen in de

voorzieningen die de Landinrichtingscommissie in

gelegenheid is gesteld haar mening over het plan

deze eerste periode w i l uitvoeren.

te geven en mee te denken over de prioritering

De maatregelen staan op de kaart behorende bij

van de in het raamplan opgenomen maatregelen.

het "Ontwerp Raamplan Ruilverkaveling

De uitkomsten van deze avonden zijn in belangrij-

Harderwijk - Elburg".

ke mate van invloed geweest op de samenstelling

In deze eerste uitvoeringsmodule zijn vooral

van de eerste uitvoeringsmodule. Daarnaast heeft

maatregelen opgenomen waarvoor niet te veel

iedereen schriftelijk haar mening kunnen geven

grond nodig is. Dit komt omdat er nog onvol-

over het concept raamplan. Deze schriftelijke

doende grond is verworven om op grote schaal te

reacties zijn beantwoord en gebundeld en in een

kunnen ruilen. Op dit moment heeft de commis-

inspraakrapport aan de betrokkenen toegestuurd.

sie ca. 125 ha in bezit.

Het is van belang dat de uitvoering van het raamplan snel en flexibel plaatsvindt met heldere en
eenvoudige procedures. Daarom wordt nu
gewerkt met uitvoeringsmodules. Een module is
een concreet uitvoeringsplan voor een periode
van 4 jaar. De toezegging van de rijksbijdrage
wordt voor maximaal 4 jaar afgegeven. De module is opgebouwd uit een beschrijving van de
maatregel, een begroting en een verdeling van de
kosten tussen de verschillende partijen.
De uitvoeringsmodule wordt met het raamplan
ter vaststelling aangeboden aan GS van
Gelderland. Met de vaststelling komen de financiële middelen beschikbaar en kan de uitvoering
daadwerkelijk ter hand genomen worden. De
module geeft duidelijkheid en levert commitment
tussen de betrokken partijen over taken, financiering, procedures, e.a.
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Pr

lure
Een uitvoeringsmodule is een concreet plan van
maatregelen of voorzieningen met een planning
en een begroting.
Om de gewenste beleidsmatige en financiële
flexibiliteit te kunnen waarborgen moet de opgestelde uitvoeringsmodule aan de volgende randvoorwaarden voldoen:
De module dient:
• Projecten te bevatten die na uitvoering leiden
tot realisering van de gestelde beleidsdoelen;
• Over de verdeling van de kosten dient overeenstemming te bestaan tussen de partijen;
• De uitvoering dient binnen de periode 20022006 te kunnen worden gerealiseerd. In die
periode moet overeenstemming zijn bereikt
met de betrokken instanties, moeten de vereiste vergunningen zijn verkregen en moet
beschikt kunnen worden over de benodigde
gronden en financiën;
• De omvang van de module (de inspanningsverplichting) dient afgestemd te zijn op de te verwachten besteedbare kredieten in de komende
uitvoeringsperiode;
• Er dient voldoende draagkracht voor de gestelde planmaatregelen te zijn;
• Over het toekomstig eigendom, beheer en
onderhoud van de aan te leggen voorzieningen dient overeenstemming te zijn met de
betrokken instanties.
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3
De Landinrichtingscommissie heeft in overleg met

Betrokken partijen

de betrokken instanties bij de samenstelling en

Bij het nemen van de voorgestelde keuzes is

omvang van de "Uitvoeringsmodule 2002-2006"

rekening gehouden met de door de betrokken

de onderstaande wensen en standpunten gehan-

partijen gestelde financiële en inhoudelijke

teerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de

prioriteiten.

algemene standpunten die de integraliteit van
het plan tot uitdrukking moeten brengen en de
standpunten van elke betrokken partij afzonderlijk:

• Provincie Gelderland:
Realisering ecologische verbindingszone;
• Waterschap Veluwe:
Vermindering van de verdroging, uitvoering

Algemeen

Beheers en Onderhouds Plan;

• In de uitvoeringsmodule is gestreefd naar een

• Gemeente

Harderwijk:

evenwichtige samenstelling van de planonder-

Landschappelijke inpassing Lorentz, realisering

delen water, milieu, landschap, recreatie en

recreatief fietspad Harderwijk-Elburg, verbeteren agrarische ontsluiting

verkeer, natuur en landbouw.
• Prioriteit is gegeven aan de samenhang met
andere functies:

• Gemeente Nunspeet:
Realisering recreatief fietspad Harderwijk -

• Aanleg fietspad Harderwijk - Elburg in
relatie met:

Elburg, verbeteren agrarische ontsluiting;
• Gemeente Elburg:

- Landbouw ontsluiting;

Realisering recreatief fietspad Harderwijk -

• Inrichten natuurontwikkelingsgebied en
reservaat in relatie met:

Elburg, verbeteren agrarische ontsluiting;
• Natuurbeherende

- Structuurverbetering voor de landbouw
door boerderijverplaatsing;

instanties:

Realisering reservaatsgebieden;
• IIVR:

- Waterbeheersing;

Zorgen (via de provincie) voor financiering van

• Vrijwillig verkavelen van de gronden in

het fietspad;

relatie met:

• LNV

- Aanleg landschappelijke voorzieningen;

Beschikbaarstelling financiën. (BDU gelden);
• EU

- Kavelaanvaardingswerken;
- Vrijmaken van gronden voor andere

POP gelden;

functies;
• Opname van de reeds in uitvoering bij voorrang gerealiseerde planonderdelen, met name
erfbeplanting en kavelruil;
• Wensen en ideeën uit de streek zo veel
mogelijk verwerken.
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n

4

Inleiding

- Plaatsen historische weidehekken;

De maatregelen en voorzieningen in Harderwijk Elburg zijn in het Raamplan en op de plankaart

- Verharden Mannusweggetje.
• Landschap

aangegeven. De keuze van de maatregelen en

- Kavelgrensbeplanting en erfbeplanting;

voorzieningen die in deze eerste uitvoerings-

- Onderzoek reconstructie landgoed De

module worden uitgevoerd zijn gebaseerd op de
keuze die de Landinrichtingscommissie samen

Essenburgh;
- Landschappelijke inpassing Randmeerweg

met de streek heeft gemaakt ten aanzien van de
te bereiken doelen in de eerste jaren, te weten:

en Nodbeek;
- Landschappelijke inpassing stadsrand

- Verbetering (landbouwkundige) verkaveling;
- Verbetering van de landschappelijke kwaliteit
in het open weidegebied en het halfopen

Harderwijk;
- Uitloopgebied Doornspijk;
- Oesters en Parels;

singelgebied;
- Verwerven van reservaats- en natuurontwikke-

4.1 Landbouw en economie
Toedelingsonderzoek verkaveling

lingsgebieden;
- Realisering en verbetering van recreatieve

Huidige situatie
De huidige verkavelingstructuur is slecht (te veel

voorzieningen;
- Aanpassen en verbeteren van de waterbeheer-

kavels, veelal grote afstanden tot veldkavels) en
het percentage huiskavel is voor vrijwel alle melk-

sing;
- Stimuleren bespoediging sanering riool-over-

veehouderijen te laag.

storten.
Een toedelingsonderzoek geeft aan waar de knelGelet op deze doelen zijn de volgende inrich-

punten precies liggen en waar welke oplossingen

tingsmaatregelen te onderscheiden:

mogelijk zijn. Verder kan een dergelijk onderzoek

• Landbouw en economie

duidelijk maken welke effecten een plan van toe-

- Toedelingsonderzoek verkaveling;

deling (wettelijke verkaveling) heeft op het ruil-

- Vrijwillige kavelruil (kavelruil plus);

verkavelingsgebied.

-

Boerderijverplaatsing;

- Verharden Mannusweggetje en Spijkerweg;
• Water

Doel
• Inzicht krijgen in de verkavelingssituatie;

- Bodemverhoging Hierdense Beek;
- Bodemverhoging van de Broekdijkwatergang en van de watergang ten westen van
Schouwburg;

• Gegevens verkrijgen over de ruilmogelijkheden;
• Inzicht krijgen in de mogelijke effecten van
een ruilplan (waar is overVonderbedeling,

- Passeerbaar maken stuwen voor watergebonden dieren;

waar zijn welke toedelingswensen mogelijk,
waar liggen mogelijkheden voor vrijwillige

• Natuur

kavelruil en waar is een wettelijk kader

- Herinrichting Hierdense beek;

nodig?);

- Herinrichting Andhuizerbeek;

• Verkrijgen van inzicht welke als basis kan

• Recreatie en verkeer

dienen voor het initiëren van vrijwillige kavel-

- Verbeteren recreatieve ontsluiting van het
kustgebied in combinatie met landbouwontsluiting;

ruilen;
• Eventueel maken van een voorbeeld toedelingsonderzoek van een deelgebied op

- Bewegwijzering recreatieve routes;

perceelsniveau.
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• Afstemming en verbetering van de water-

Resultaat

beheersing en de gebiedsfunctie;

• Overzicht hebben van de inbrengsituatie;
• Overzicht hebben van de knelpunten en oplos-

• Realiseren van de ecologische verbindingszones, natuurontwikkelings- en reservaats-

singsrichtingen voor het hele projectgebied;

gebieden;

• Verkrijgen van ruilplannen waarmee betrokkenen benaderd kunnen worden door de werk-

• Realiseren van landschappelijke beplantingen;

groep Kavelruil;

• Realiseren van recreatieve doelstellingen.

• Inzicht in wat het voorbeeldplan van toedeling
betekent voor Harderwijk-Elburg.

Resultaat
Verbeterde verkaveling en kavelvorm (grotere

Eisen en

huiskavels, minder veldkavels en veldkavels dich-

randvoorwaarden

Het onderzoek moet in directe samenwerking

ter bij huis).

met de landinrichtingscommissie en de werkgroep Kavelruil worden uitgevoerd door het

Eisen en

Kadaster.

• Ruilingen mogen niet strijdig zijn met de te

randvoorwaarden

Activiteiten

• 200 ha aan percelen ruilen in 4 jaar.

realiseren doelen uit het raamplan;
• Overleg met het Kadaster;
• Inventarisatie naar het grondgebruik;

Activiteiten

• Maken van een toedelingsonderzoek;

De werkwijze van de werkgroep kavelruil heeft

• Schetsplan opstellen.

twee sporen:
Reactief: wachten tot er verzoeken voor kavelruil
komen uit de streek en die begeleiden.

Locatie
In eerste instantie het gehele ruilverkavelings-

Proactief: de werkgroepkavelruil gaat in opdracht

gebied.

van de landinrichtingscommissie zelf zoeken naar
de mogelijkheden voor kavelruil. Op basis van

Effecten & consequenties

inventarisaties kan worden besloten tot het actief

Vrijwillige kavelruilen kunnen meer planmatig

benaderen van mogelijk deelnemende partijen.

worden opgepakt en er is inzicht in knelpunten
Locatie

en oplossingsrichtingen.

Het ruilverkavelingsgebied.
Relaties
N.B.: Ook partijen buiten het ruilverkavelingsgebied kunnen betrokken worden bij het ruilen,
Betrokken

indien er een positieve bijdrage voor het plan-

partijen

gebied van uit gaat.

• Kadaster;
• Landinrichtingscommissie;
• Werkgroep Kavelruil;

Effecten & consequenties

• DLG.

Alle aanvragen dienen ter goedkeuring aan de
landinrichtingscommissie te worden voorgelegd.

Instrumenten
Relaties
• Aanleg landschappelijke voorzieningen;
• Inrichten natuurontwikkelingsgebieden en -

Kosten

reservaten;

De kosten zijn geraamd op ƒ 120.000,- en zijn
voor 100%voor rekening van het Rijk.

• Vrijmaken van gronden voor andere functies.

Vrijwillige Kavelruil (kavelruil+plus)

Betrokken

Huidige situatie

• Landinrichtingscommissie;

De huidige verkavelingstructuur is slecht (te veel

• Werkgroep Kavelruil;

partijen

kavels, veelal grote afstanden tot de veldkavels)

• Stichting Bevordering Kavelruil Gelderland;

en het percentage huiskavel is voor vrijwel alle

• BBL;

melkveebedrijven te laag.

•

Doel

Instrumenten

Grondgebruikers.

Vooruitlopend op mogelijke wettelijke ruilproce-

De gebruikelijke landelijk geldende regeling voor

dures (c.q. plan van toedeling):

vrijwillige kavelruil.

• Verbeteren van de landbouwkundige

Tevens kan er subsidie gegeven worden voor

productie;

kavelaanvaarding. Het betreft hier werken die uit-
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gevoerd moeten worden om de geruilde nieuwe

Relaties

kavels aanvaardbaar te maken voor gebruik. Deze

• Aanleg landschappelijke voorzieningen;

worden voor 50% gesubsidieerd tot een maxi-

• Natuurontwikkelingsgebieden en

mum van ƒ 800,- per ha.

-reservaten;
• Vrijmaken van gronden voor andere functies

Kosten

dan landbouw.

Kavelruil Plus

Betrokken

partijen

• Individuele bedrijven;

Omvang

200 hectare

Kostenverdeling

65% Rijk
35% Gezamenlijke eigenaren

• Landinrichtingscommissie;
• Provincie;
• Gemeenten;
Kosten

€

136.134 Totaal

€
€

88.487 Rijk
47.647 Gezamenlijke eigenaren

• BBL.
Instrumenten
• Landinrichting;

Boerderijverplaatsingen

• Regeling Bedrijfshervestiging

Huidige situatie

Bedrijfsbeëindiging (RBB)

De huidige verkavelingstructuur is slecht (te veel
kavels, lange afstanden naar veldkavels) en het

Kosten

percentage huiskavel is voor vrijwel alle melkveeNutsvoorziening boerderijverplaatsing

bedrijven te laag.

Omvang

2 boerderijen

Kostenverdeling

65% Rijk
35% Gezamenlijke eigenaren

Doet
Ruimte maken voor een betere verkavelingsituatie door grotere huiskavels te creëren en veldkaKosten

vels dichter bij huis te halen.

€

19.513 Totaal

€
€

12.683 Rijk
6.829 Gezamenlijke eigenaren

Resultaat
Twee agrarische bedrijven zijn verplaatst binnen

Riolering boerderijverplaatsing

het ruilverkavelingblok. Eventueel een tot drie uit
het blok plaatsen.
Eisen en

Omvang

2 boerderijen

Kostenverdeling

100% Rijk

Kosten

€ 11.345 Totaal
€ 11.345 Rijk

randvoorwaarden

De verplaatsing moet aan de volgende eisen en
randvoorwaarden voldoen:
• Het te verplaatsen bedrijf moet tussen de 20-

Kavelaanvaarding nieuwe bedrijven

25 ha groot zijn;
• Meerdere doelstellingen worden gerealiseerd

Omvang

25 hectare

Kostenverdeling

65% Rijk

(ruimte voor verkaveling, realisatie natuur);
• Op de nieuwe locatie mogen geen extra pro-

35% Individuele eigenaar

blemen ontstaan.
Kosten

Activiteiten

€

45.378 Totaal

€

29.496 Rijk

€

15.822 Individuele eigenaar

Inventariseren welke bedrijven hiervoor in aanmerking (willen) komen.

Erfb e p l a n t i n g n i e u w e bedrijven

Locatie
De te verplaatsen bedrijven liggen binnen het

Omvang

2 boerderijen

Kostenverdeling

80% Rijk

ruilverkavelingsblok De nieuwe vestigingsplaats kan
zowel binnen als buiten het blok zijn. Hervestiging

20% Individuele eigenaar
Kosten

kan binnen het blok plaatsvinden, bij Hierden.

€

5.899 Totaal

«
€

4 7 1 9 Rijk
1.180 Individuele eigenaar

Effecten & consequenties
Het verplaatsen van bedrijven is bijna een voorwaarde om de verkavelingsituatie op een aantal

Verharden Mannusweggetje en Spijkerweg

locaties te kunnen verbeteren. Er zal onderzoek

Huidige situatie

moeten plaats vinden naar mogelijk aanvullende

Deze insteekwegen verkeren in slechte staat en

financiële middelen.

zijn belangrijke perceelsontsluitingswegen.
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Doel

Verharden Spijkerweg

Vergroten van de bereikbaarheid van percelen.
Resultaat

Omvang

1500 meter

Kostenverdeling

65% Rijk
35% Gemeente Nunspeet

De insteekwegen zijn voorzien van een betonverharding.
Eisen en

Kosten

€

randvoorwaarden

319556 Totaal

€

207.712 Rijk

€

111.845 Gemeente Nunspeet

Mannusweggetje:
• Huidige eigenaar draagt de weg "om niet"

4.2 Landschap
Kavelgrensbeplanting en erfbeplanting

over aan de gemeente Elburg;
• De gemeente Elburg wordt eigenaar van de
weg en is belast met het beheer en onderhoud.

Huidige situatie
In het halfopen singelgebied hoort als vanouds
kavelgrens- en erfbeplanting thuis.

Spijkerweg:

Helaas komt dit tegenwoordig alleen nog plaatse-

• De huidige eigenaren dragen de weg "om

lijk voor, steeds meer beplanting verdwijnt.

niet" over aan de gemeente Nunspeet;
• De gemeente Nunspeet wordt eigenaar van de
weg en is belast met het beheer en onderhoud;

Doel
Inpassen van agrarische bedrijfsgebouwen en

• De beplanting langs de weg komen ook in

agrarische gronden in het landschappelijk en

eigendom van de gemeente Nunspeet.

ecologisch netwerk van het halfopen singelgebied.

Activiteiten
• Overleg met de eigenaren van de wegen;

Resultaat

• Inmeten van de wegen door het kadaster;

Duidelijk contrast tussen het open weidegebied

• Overdracht van de wegen aan de gemeente

en het halfopen singelgebied. En een vergrootte

Elburg Nunspeet;

duurzaamheid van (bestaande) erfbeplanting en

• Opstellen bestek aanbrengen betonverharding;

kavelgrensbeplanting.

• Uitvoering.
Eisen en
Locatie

randvoorwaarden

• Er dient rekening gehouden te worden met de
cultuurhistorische waarden van het gebied;

Mannusweggetje en Spijkerweg.

• Beplanting dient te passen in de (natuurlijke)
omgeving;

Effecten en consequenties
• Betere bereikbaarheid van de percelen;

• Er moet gebruik gemaakt worden van gebiedseigen (inheemse) beplantingssoorten.

• Minder onderhoud.
Relaties

Betrokken

partijen

• Eigenaar Mannusweg;
• Grondeigenaren langs de Spijkerweg;
• Gemeente Elburg en Nunspeet;
• Landinrichtingscommissie;
• BBL.
Instrumenten
Landinrichting
Kosten
Verharden Mannusweggetje
Omvang

700 meter

Kostenverdeling

65% Rijk
35% Gemeente Elburg

Kosten

€
€
€

149156 Totaal
96.952 Rijk
52.205 Gemeente Elburg
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Activiteiten

Reconstructie landgoed De Essenburgh

Algemeen:

Huidige situatie

• Bekendheid geven aan de subsidieregeling;

Van het grote landgoed De Essenburgh is niet veel

• Stimuleren vrijwillige kavelgrensbeplanting,

meer over, veel gronden zijn in de loop der tijd

via overbedeling;

verkocht. Hierdoor is het landgoed in de directe

• Stimuleren erfbeplanting;

omgeving nauwelijks meer zichtbaar. De enige

• Aanleg beplanting.

bomenlaan en een in engelse landschapsstijl aangelegd parkdeel geven het landhuis nog enige allure.

Kavelgrensbeplanting:

Het landhuis en aangrenzende gebouwen worden

• Vrijmaken gronden/afsplitsen percelen;

gedeeltelijk gebruikt voor cursussen. De Norber-

• Opmaken inrichtingsplannen door particulie-

tijnen gebruiken/bewonen ook een deel van de
gebouwen, o.a. voor bewoning.

ren en DLG;
• Uitvoering werk.

De nog aanwezige gedeelten van parkbossen, ten

Locatie

atief ontsloten vanaf De Essenburgh zelf.

noordoosten van het landgoed, zijn niet recreIn het halfopen singelgebied.

Doel
Effecten & consequenties

• Een gedeelte van het landgoed reconstrueren;

• 1,5 hectare kavelgrensbeplanting;

• Recreatie op het landgoed stimuleren;

• 20 erfbeplantingsubsidie aanvragen;

• Stimuleren van het situeren van Buitenplaatsen

• De ruimtelijke schaal wordt verkleind.

(groen betalen met rood);
• Aanwezige parkbossen ten N.O. van De

Relaties

Essenburgh integreren in het landgoed;

Deze maatregel staat in relatie met de vrijwillige

schapsstijl.

verkavelen van gronden.
Betrokken

• Versterking van het park in engelse land-

partijen

Resultaat

• Grondeigenaren, zowel boeren als particulieren;

Een opgeknapt en herkenbaar landgoed

• Gemeente Harderwijk en gemeente Elburg,

De Essenburgh.

gemeente Nunspeet;
• Waterschap Veluwe;

Eisen en

•

• Opzetten van een projectorganisatie voor de

Landinrichtingscommissie;

• Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

randvoorwaarden

reconstructie van het landgoed;
• Overleg met de landgoed eigenaren;

Instrumenten

• Inpassen van nieuwe Buitenplaatsen;

• Landinrichting;

• Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande

• Subsidieregeling erfbeplanting.

structuren in het landschap en aansluiting zoeken met het "oude" landgoed;

Kosten

• Recreatief medegebruik moet mogelijk zijn en
het landgoed moet vrij toegankelijk zijn;

Kavelgrensbeplanting

• Kleinschalige evenementen moeten op het

Omvang

1,5 hectare

Kostenverdeling

100% Rijk

landgoed georganiseerd kunnen worden;
• De reconstructie mag de EVZ (robuuste verbin-

Kosten

€

dingen) niet in de weg staan.

16.219 Totaal

€

11.353 Rijk

Activiteiten

€

4.860 Particuliere eigenaar

• Opstellen realistisch plan voor reconstructie
landgoed De Essenburgh;

* Vergoeding waardeverschil tussen agrarische waarde en
bosgrondwaarde 75% rijk

• Opstellen van een beeldkwaliteitplan voor de
inpassing van nieuwe buitenplaatsen op het
landgoed;

Erfbeplanting

• Grondverwervings mogelijkheden in kaart brengen;
Omvang

20 stuks

Kostenverdeling

70% Rijk

• Overleg met de Norbertijnen en andere
belanghebbenden;

30% Particuliere eigenaar

• Wijzigen bestemmingsplan buitengebied
gemeente Harderwijk/Nunspeet.

Kosten

€

29.041 Totaal

€

20.329 Rijk

€

8.713 Particuliere eigenaar

Locatie
Landgoed De Essenburgh en omgeving.
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Het rapport "Landgoed Essenburgh, een blik in de
toekomst" van Liselotte Coenen, waarin de
geschiedenis van het landgoed staat beschreven
en een aantal modellen voor reconstructie
worden voorgesteld, kan als leidraad voor een te
verstrekken opdracht worden gehanteerd.
Tevens moet rekening gehouden worden met
het volgende: Nieuwe Buitenplaatsen dienen
min. 5 ha van hun terrein open te stellen voor
publiek!
Landschappelijke inpassing Randmeerweg en
Nodbeek
Huidige situatie
Tussen de Bredeweg en de Krommeweg wordt de
Randmeerweg begeleid door een dichte wegbeplanting. Deze dichte wegbeplanting camoufleert
deels de landschappelijk slecht ingepaste camping bij de Oude Pol. Het stroomgebied van de
Nodbeek wordt ruimtelijk in tweeën gedeeld
Effecten & consequenties

door deze haaks op de beek staande opgaande

• De situering van nieuwe Buitenplaatsen aan de

beplanting. Het passeren van de sterk meande-

oostkant van De Essenburgh hebben financiële

rende Nodbeek wordt hierdoor nauwelijks opge-

middelen vrij gemaakt voor een gedeeltelijke

merkt.

reconstructie van het landgoed. ;
• Nieuwe economische impuls in het omliggend

Doel
Landschappelijke inpassing van de Randmeerweg

gebied.

en de Nodbeek.
Relaties
• Te realiseren ecoduct te Hulshorst;

Resultaat

• "Samenwerken aan een eindeloze Veluwe";

Het resultaat is een sterk transparante wegbe-

• Robuuste ecologische verbinding "Hierdense

planting langs de Randmeerweg. Bij het passeren
van de Nodbeek is deze duidelijk zichtbaar en

Poort".

ruimtelijk te beleven.
Betrokken

partijen

• DLC;
• Gemeenten Harderwijk en Nunspeet;
• Huidige eigenaren landgoed De Essenburgh;
•

Projectontwikkelaar;

• Abdij van Berne.
Instrumenten
• Landinrichting;
• PPS;
• Rood voor Groen.

Kosten
Onderzoek reconstructie landgoed De Essenburgh
Omvang

1 onderzoek

Kostenverdeling

100% Rijk

Kosten

€

45-853 Totaal

€

45.853 Rijk

Opmerkingen
Reconstructie van De Essenburgh moet nader uitgewerkt worden. Hiervoor dient een aparte

Eisen en

opdracht te worden verstrekt.

• Herplantplicht;

randvoorwaarden
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• Voldoende bomen handhaven om de slecht
ingepaste camping te camoufleren;

Doel
Landschappelijke vormgeving van de stadsrand

• Alle ondergroei moet verwijderd worden;

van Harderwijk bij bedrijventerrein Lorentz en

• Er mag geen schade ontstaan aan de over-

Lorentz-Oost.

blijvende bomen.
Resultaat
Activiteiten

• Een landschappelijk, ecologisch en recreatief
aantrekkelijke stadsrand (bosschages, riet en

• Inventariseren van het traject;

kleine dijklichamen);

• Bestek opstellen;

• Vanuit de woonwijk goede aansluiting op het

• Verwijderen ca. 700 m ondergroei;

fiets- en wandelpad richting Elburg.

• Verwijderen stobben;
• Bewerken en inzaaien rest van de berm.

Eisen en

randvoorwaarden

• De stadsrand mag niet verborgen worden

Locatie
Wegbeplanting langs Randmeerweg, tussen

achter een strook groen ("schaamgroen");
• Aansluiten bij de natuurcompensatie die

Bredeweg en Krommeweg.

tussen het haventje bij van den Berg en
Effecten & consequenties

Lorentz wordt gerealiseerd;
• Unieke smalle verkavelingspatroon respecteren

De Nodbeek is beleefbaar geworden.

en gebruiken bij de inrichting;
• Bij aanleg van beplanting dienen inheems/

Relaties

gebiedseigen soorten gebruikt te worden;
• De uitloopmogelijkheden goed en logisch

Betrokken

partijen

laten aansluiten op bestaande wegen en

• Gemeente Nunspeet.

paden uit de woonwijk;

Instrumenten

• Overleg met de gemeente Harderwijk.

Landinrichting.
Activiteiten
Kosten

• In samenwerking met gemeente Harderwijk
gronden verwerven;

Landschappelijke inpassing Randmeerweg<

• Overleg met de gemeente Harderwijk zodat
vormgeving stadsrand, aanleg natuurcompen-

Omvang

15 are

Kostenverdeling

100% Rijk

Kosten

€

24.164 Totaal

• Aanleggen van beplanting;

€

24.164 Rijk

• Graven sloot langs toekomstig fietspad.

satie en fietspad tussen Harderwijk en Elburg
gelijktijdig kunnen plaatsvinden;

Landschappelijke inpassing stadsrand

Locatie

Harderwijk

Aan de noordoostkant van Harderwijk, parallel

Algemeen

langs de randen van bedrijventerrein Lorentz.

Deze gegevens zijn gebaseerd op oude plannen.
Momenteel vinden nieuwe ontwikkelingen plaats

Effecten & consequenties

rondom dit gebied. De plannen zijn nog pril,

• Vormgeving stadsrand in open weidegebied en

daarom is het voor landinrichtingscommissie
moeilijk hierin een standpunt te bepalen en de

Veluwemeer;
• Verbeterde uitloopmogelijkheden.

plannen hierop af te stemmen.
Relaties
Huidige situatie

• Aanleg fietspad Harderwijk-Elburg;

Bedrijventerrein Lorentz bepaalt nadrukkelijk het

• Plannen regionaal bedrijventerrein Lorentz-Oost;

beeld in de directe omgeving. Er bestaat een harde

• Robuuste verbinding "Hierdense Poort".

overgang tussen de stadsrand van Harderwijk bij
bedrijventerrein Lorentz en het open weidege-

Betrokken

partijen

bied (Oostermeen) en het Veluwemeer.

• Gemeente Harderwijk;

Verder zijn er weinig uitloopmogelijkheden voor

• DLG;

de ten zuiden van het bedrijventerrein gelegen

• Waterschap;

woonwijken richting het open weidegebied en

• Natuurmonumenten

het Veluwemeer.
Daarnaast bestaan er plannen voor en regionaal

Instrumenten

bedrijventerrein Lorentz-Oost.

Landinrichting.
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Kosten

• Bij de aanleg van groen alleen gebruik maken van
inheemse/gebiedseigen boom- en struiksoorten;

Landschappelijke vormgeving stadsrand Harderwijk

• Voor de recreatieve uitloopmogelijkheden aansluiting zoeken op bestaande wegen en paden

Omvang

6 hectare

Kostenverdeling

Inrichting 100% Rijk

(recreatie);
Grond 100% Gemeente

• Afstemming op de kleinschalige uitbreidingsplannen van de gemeente Elburg in de nabije

Kosten

€

288.131 Totaal

€
€

56.659 Rijk
231.502 Gemeente (grond)

toekomst.
Activiteiten
• Overleg met gemeente Elburg

Uitloopgebied Doornspijk

• Aanleggen van fiets- en wandelpaden;

Huidige situatie

• Aanleggen beplanting in de vorm van boomen struik groepen;

De dorpsrand aan de noordwest kant van Doornspijk is slecht in het open weidegebied ingepast.

• Plaatsen van een enkele bank en eventueel
een picknickvoorziening.

Vanaf grote afstand contrasteert deze dorpsrand
te veel met de landelijke omgeving.
Tevens liggen hier potenties om de kerkdijk

Locatie

recreatief te verbinden met park Klarenbeek.

Tussen Kerkdijk en Veldweg te Doornspijk.
Effecten & consequenties
Ca. 250 m l nieuw fiets- en wandelpad.
Relaties
Ontstaan van een goede recreatieve verbinding
tussen de Veluwe en het Veluwemeer
Betrokken

partijen

• Gemeente Elburg;
•

Landinrichtingscommissie.

Instrumenten
Landinrichting
Kosten
Uitloopgebied Doornspijk
Omvang

1 hectare

Kostenverdeling

Inrichting 100% Rijk
Grond 100% Gemeente

Doel
Creëren van een uitloopgebied rond Doornspijk

Kosten

en het verbeteren landschappelijke kwaliteit door

€

48.116 Totaal

€

9 5 3 2 Rijk

€

38.584 Gemeente

dorpsrand met kleine boomgroepen in te passen
in het open weidegebied.
Oesters en Parels
Resultaat

Huidige situatie

Een aantrekkelijk recreatieve verbinding bestaan-

Solitaire bomen staan in Nederland onder grote

de uit een wandelpad over de Kerkdijk gekoppeld

druk. Als beelddrager zijn ze in het landschap van

aan wandelroutes door park Klarenbeek via een

groot belang.

wandelpad langs de dorpsrand.

Vanuit DLG Overijssel is het initiatief genomen

En een transparante overgang tussen de dorps-

om het Arbre-Millennium -project (AM) te gaan

rand en het open weidegebied door enkele bos-

uitvoeren. Het gaat daarbij om het volgende;
In Nederland zijn ca 175 landinrichtingsprojecten

schages.

gaande.
f »senen

Het Landinrichtingsproject Harderwijk -Elburg leent

randvoorwaarden

• De dorpsrand in het open weidegebied inpas-

zich er uitstekend voor om in het millenniumjaar

sen, dus niet de dorpsrand verstoppen achter

een 'solitaire' boom te planten die qua herkomst,

het groen;

vorm (bijv. architectonisch) en soort bijzonder is.
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Doel

4.3 Natuur

Het vergroten van de kwaliteit van de omgeving

Herinrichting Hierdense beek

(bijvoorbeeld landgoed de Essenburgh) door de

Huidige situatie

aanplant van een solitaire boom met een verhaal;

De Hierdense Beek is een laaglandbeek die ont-

Het doel is in het kader van een vitaal platteland

springt op de Veluwe. De beek stroomt vanuit het

een uitdagend en vernieuwend element aan het

dichte bosgebied door het halfopen singelgebied

huidige landschap toe te voegen.

en het open weidegebied naar het Veluwemeer.

Resultaat

ke schakel (ecologische verbindingszone, EVZ)

Een netwerk van toekomstige monumentale

tussen de Veluwe en het Veluwemeer. Tevens is

bomen (de parels) in Nederland die gedocumen-

de Hierdense beek door de gemeente Harderwijk

teerd worden in een naslagwerk. Ook in recre-

aangewezen als (deel) locatie voor de compen-

atief, opvoedkundig en historisch opzicht spelen

satie in het plan Waterfront Harderwijk.

deze solitaire bomen in de toekomst een grote rol

Knelpunten van de beek zijn de verdrogende

van betekenis.

werking op de naast gelegen natuurterreinen o.a.

De Hierdense Beek vormt hierdoor een belangrij-

De Bloemkampen.
Eisen en

randvoorwaarden

• Inschakelen kunstenaar /landschapsarchitect

Doel

om locatie van de solitair duurzaam en goed

Het inrichten van de beek als EVZ. Het realiseren

vorm te geven;

van een natuurlijke inrichting van de beek (en

• Eventuele locatie situeren nabij parkachtige

naaste omgeving) in verband met de compensatie
voor het plan Waterfront Harderwijk. Het verho-

omgeving;

gen van de drainagebasis van de beek en een

• Budget vrijmaken.

betere landschappelijke inpassing.
Activiteiten
• Afspraken maken over eigendom, beheer en

Resultaat
Een mooie landschappelijk ingepaste beek, met

onderhoud;
• Uitkristalliseren project 'Oesters en Parels';

een natuurlijk karakter, die het Veluwemeer en de

• Informeren landinrichtingscommissie;

Veluwe ecologisch met elkaar verbindt.

• Eventueel inschakelen kunstenaar;
• Zoeken naar een geschikte locatie voor een
bijzondere boom.
Locatie
In of nabij landgoed De Essenburgh, park
Klarenbeek of de recreatief en ecologisch in te
richten noordelijke stadsrand van Harderwijk.
Effecten & consequenties
Door de aanplant van bijzondere solitairen in
verschillende landinrichtingsprojecten zijn ze als
totaliteit op landelijk niveau waardevol.
Relaties
Verbetering van de landschappelijke kwaliteit
door creëren van een bijzondere plek.
Betrokken

partijen

• DLG;
• Landinrichtingscommissie.
Eisen en

randvoorwaarden

Instrumenten

Deze dienen nader te worden opgesteld, in over-

Landinrichting.

leg met de betrokken partijen.

Kosten

Activiteiten

• Mogelijke inhuur kunstenaar;

• Opstellen van een projectgroep die een project

• Kopen en planten forse boom (boommaat 25-30);

plan op zullen stellen;

• Verwerven en inrichten directe omgeving solitair;

• Maken van een inrichtingsplan;

• Eventueel plaatsen recreatieve voorzieningen.

• Overleg met de betrokken partijen.
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Locatie

Activiteiten

Langs de Hierdense Beek.

• Opstellen van een concreet uit te voeren plan;
• Maken van een inrichtingsplan;

Effecten & consequenties

• Overleg met de betrokken partijen;
• Onderzoek waterbodem;
• Ontwikkelen van verschraalde hooilandstrook

Relaties

langs de beek;

Robuuste ecologische verbinding "Hierdense Poort"
Locatie
Betrokken

partijen

Langs de Andhuizer Beek.

• Waterschap;
• Gemeente Harderwijk;
• Natuurmonumenten;
• Staatsbosbeheer;
• Landinrichtingscommissie;
• DLG;
• Provincie;
• RWS;
• LNV.
Instrumenten
• Landinrichting.

Kosten
Herinrichting Hierdense Beek
Omvang

4 hectare

Kostenverdeling

Inrichting 100% Rijk
Grond 50% Rijk
50% Waterschap Veluwe

Kosten

€

121.460 Totaal

€

73-230 Rijk

€

48.230 Waterschap Veluwe

Effecten & consequenties

Opmerkingen
Het betreft hier een verzameling doelen rond de

Relaties

Hierdense beek die waarschijnlijk zeer goed gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor zal
zeker goed overlegd moeten worden met de ver-

Betrokken

schillende partijen. Ook zal nader onderzocht

• Waterschap;

partijen

moeten worden welke middelen en instrumenten

• Gemeente Elburg;

gebruikt kunnen en moeten worden.

• Staatsbosbeheer;
• Landinrichtingscommissie;

Herinrichting Andhuizerbeek

• DLG;

Huidige situatie

• Provincie;
• RWS;

Doel

• LNV.

Het inrichten van de beek als EVZ. Het realiseren
van een natuurlijke inrichting van de beek en de

Instrumenten

naaste omgeving

Landinrichting

Resultaat

Kosten

Een mooie landschappelijk ingepaste en meande-

H e r i n r i c h t i n g Andhuizerbeek

rende beek die het Veluwemeer en de Veluwe
Omvang

ecologisch met elkaar verbindt.
f »senen

Kostenverdeling

100% Rijk

Kosten

•
<

randvoorwaarden

Deze dienen nader te worden opgesteld, in overleg met de betrokken partijen.
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45 378 Totaal
45378 Rijk

Er zal een link moeten worden gelegd met de

Onderzoek waterbodem Andhuizerbeek

maatregelen die worden uitgevoerd in het kader
Omvang

van het beheers- en onderhoudsplan voor

Kostenverdeling

Tochtsloot en Killenbeek.

20% Rijk
80% Waterschap Veluwe

Kosten

€

10.000 Totaal

Betrokken

€

2.000 Rijk

• Waterschap;

partijen

€

8.000 Waterschap Veluwe

• Dienst Landelijk Gebied;
• Natuurmonumenten.

4-4 Water

Bij waterschap, gemeente en provincie zullen ver-

Bodemverhoging Hierdense beek

gunningen moeten worden aangevraagd.

Huidige situatie
De Bermsloot langs de Munnikenssteeg en met

Instrumenten

name de Hierdense beek hebben door hun diepte

Landinrichting.

een drainerende werking op de Bloemkampen en
Grote Weiland.

Kosten

Doel

B o d e m v e r h o g i n g Hierdensebeek

Terugdringen van het vochttekort op Grote

4 kilometer

Weiland en de Bloemkampen.
Kostenverdeling

50% Rijk
50% Waterschap Veluwe

Resultaat
Er zijn diverse verhogingen in de beek aange-

Kosten

bracht waardoor op termijn de bodem van het

€

154104 Totaal

€

77.052 Rijk

€

77052 Waterschap Veluwe

gehele beektraject zal zijn opgehoogd.
Eisen en

randvoorwaarden

Bodemverhoging van de Broekdijkwatergang

• Alvorens de maatregelen uit te voeren moeten

en van de watergang ten westen van
Schouwenburg

eerst de gevolgen duidelijk zijn;
• Vernatting voor de landbouw zal moeten worden tegengegaan;

Huidige situatie
Het landgoed Schouwenburg heeft te kampen

• Het natuurlijke beekkarakter moet in stand

met verdroging. De verdroging wordt o.a. veroorzaakt door de waterwinning bij het Harde, die

worden gehouden;
• Duidelijk moet zijn welke beplanting moet blij-

een grondwaterstandverlaging van ca. 20-40 cm

ven staan en welke verwijderd mag worden.

veroorzaakt. Ook een aantal watergangen in het
gebied heeft een verdrogend effect.

/ActiV/te/ten
• Een hydraulisch onderzoek uitvoeren naar de

Doel

gewenste verhoging en het effect daarvan op

Terugdringen van de verdroging van landgoed

de omgeving.

Schouwenburg.

• Bij de uitvoering zullen om de 100 m l leemgrinddrempels worden gelegd. Daarnaast zal
voor losse zandaanvulling worden gezorgd.

Resultaat
Bodemverhoging van de Broekdijkwatergang en
van de watergang ten westen van landgoed

Locatie

Schouwenburg.

• De Hierdense beek vanaf het landgoed
Eisen en

Essenburgh tot aan de monding.
• De Bermsloot langs de Munnikenssteeg (Bwatergang) vanaf de Hierdense beek tot en
met de Bloemkampen.

randvoorwaarden

• Vernatting voor de landbouw tegengegaan;
• Waar mogelijk retentievoorzieningen aanleggen of percelen gebruiken voor infiltratie.

Effecten en consequenties

Activiteiten

Verhoging van met name de laagste grondwaters-

• Een hydraulisch onderzoek uitvoeren naar de

tanden in de omgeving.

gewenste verhoging en het effect daarvan op
de omgeving.

Relaties

Bij de uitvoering zullen om de 100 m leemgrind-

De aanpassingen zullen moeten worden afge-

drempels worden gelegd. Daarnaast zal voor

stemd met de gewenste landschappelijke maatre-

losse zandaanvulling worden gezorgd. Eventueel

gelen voor de beplanting.

een knijpconstructie toepassen.
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Locatie

Activiteiten

De Broekdijkerwatergang tussen de Puttener-

• Benoemen projectuitvoerder;

beek en de Eperweg en de sloot ten westen

• Opstellen plan van aanpak.

van het landgoed Schouwenburg (A- of B-watergang).

Locatie
• Papenbeek; daar waar nu 2 vaste stuwen

Effecten en consequenties

staan;

Verhoging van met name de laagste grondwaterstanden in de omgeving.

• Bulsinkbeek; daar waar nu een vaste stuw
staat;
• Klarenbeek; daar waar nu een vaste stuw staat.

Relaties
• De aanpassingen zullen moeten worden
afgestemd met de gewenste landschappelijke
maatregelen voor de beplanting.

Effecten en consequenties
• De beken zijn nu van bron tot monding passeerbaar voor watergebonden dieren.

• Er zal een link moeten worden gelegd met de
afvoer vanuit het stedelijk gebied van 't Harde.

Relaties

Hierbij zullen ook de riool-overstorten moeten

• Ontwikkeling ecologische verbindingszone's.

worden meegenomen.
Betrokken
Betrokken

partijen

partijen

• Waterschap Veluwe;
• Dienst Landelijk Gebied.

• Waterschap;
• Dienst Landelijk Gebied;
• Het Celdersch Landschap;

Instrumenten

• Gemeente Elburg.

Landinrichting.

Bij waterschap, gemeente en provincie zullen
vergunningen moeten worden aangevraagd.

Kosten
Passeerbare stuwen voor wa.ergebonde,

Instrumenten
Landinrichting.
Kosten

Omvang

4 stuks

Kostenverdeling

50% Rijk
50% Waterschap Veluwe

Bodemverhoging Broekwatergang en watergang Schouwenburg
Omvang

4 kilometer

Kostenverdeling

50% Rijk

Kosten

€
€

46.739 Totaal
23.370 Rijk

€

23-370 Waterschap Veluwe

50% Waterschap Veluwe

4.5 Recreatie en verkeer
Kosten

€

194173 Totaal

€

97.087 Rijk

€

97.087 Waterschap Veluwe

Verbeteren recreatieve ontsluiting in het kustgebied in combinatie met landbouwontsluiting
Huidige situatie
De mogelijkheden om van het gebied recreatief

Passeerbaar maken stuwen voor

te genieten worden op dit moment onvoldoende

watergebonden dieren

benut. Er zijn weinig vrij liggende fietspaden

Huidige situatie

langs de kuststrook.

De Papenbeek, Klarenbeek en Bulsinkbeek zijn

Tevens maken landbouwverkeer, autoverkeer en

benedenstrooms voorzien van stuwen.

fietsverkeer steeds vaker gebruik van dezelfde

Deze stuwen zijn niet passeerbaar voor water-

wegen waardoor de verkeersveiligheid op ver-

gebonden dieren.

schillende wegen niet optimaal is.

Doel

en deels uit halfverharde wegen. Recreatief

Passeerbaar maken van stuwen voor water-

gezien is dit niet ideaal.

De huidige ontsluiting bestaat deels uit verharde

gebonden dieren.
Doel
Resultaat

Recreatie

Vier bestaande stuwen zijn vervangen door

• Verbeteren van de recreatieve ontsluiting in

cascadestuwen.

het kustgbied;
• Vergroting van de bereikbaarheid en toeganke-

Eisen en

randvoorwaarden

lijkheid van het kustgebied voor de lokale
bevolking;
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Door de verharding van de plattelandswegen zijn
deze wegen beter en veiliger door fietsers en
skeelers te benutten.
Relaties
• Ontsluiting landbouwpercelen;
• De verkaveling van landbouwgronden;
• De toeristische ontwikkeling van het betrokken
gebied.
Betrokken

partijen

• Gemeenten;
• Recreatiegemeenschap Veluwe;
• Landbouworganisaties;
• Natuurorganisaties;
• Kadaster;
• Projectbureau IIVR;
• Provincie;
• Landinrichtingscommissie (DLG).
• Aanleg van ontbrekende schakels in bestaande

Instrumenten

recreatieve fiets- en wandelroutes die door het

• Landinrichtingswet;

gebied lopen.

• Bestemmingsplannen;
• Landschapsbeleidsplannen;

Landbouw

• Verkeersveiligheidsplannen;

Verbeteren van de landbouwkundige ontsluiting.

• Categoriseringsplannen in het kader van
"Duurzaam Veilig" (inrichting 60 km gebie-

Resultaat

den);

Een verharde doorgaande 15 kilometer lange

• Milieuplannen.

recreatieve fietsverbinding tussen Harderwijk en
Elburg in combinatie met landbouwontsluiting.

Kosten

En een toename van uitloopmogelijkheden dichtFietspad recreatief

bij huis.
Eisen en

Omvang

4 kilometer

Kostenverdeling

50% Rijk

randvoorwaarden

• Overeenstemming over eigendom, beheer en

50% Provincie

onderhoud;
• Er dient sprake te zijn van een goede land-

Kosten

schappelijke inpassing;

€

376.376 Totaal

€

188.188 Rijk

€

188.188 Provincie (IIVR)

• Bij constructiebepaling dient hergebruik van
bouwstoffen prioriteit te hebben.

Fietspad in combinatie met landbouwontsluiting

Activiteiten

Omvang

• Instellen projectgroep;

Kostenverdeling

11 kilometer
56% Rijk

• Bepalen definitief tracé in het kustgebied;

26% Provincie

• Aankoop van gronden;

9% Gemeente Elburg

• Tekenen, uitzetten en aanleggen ontbrekende

9% Gemeente Nunspeet

9% Gemeente Harderwijk

schakels in recreatieve route;
• Verbeteren bestaande verhardingen van het

Kosten

traject.
Locatie

€

2.277.329 Totaal

€

1.409.280 Rijk

€

561.752 Provincie

€

76.042 Gemeente Elburg

€

39.442 Gemeente Harderwijk

€

190.813 Gemeente Nunspeet

De kuststrook (ter breedte van ca. 1,5 km) tussen
Harderwijk en Elburg.
Bewegwijzering recreatieve routes
Effecten en consequenties

Huidige situatie

Duurzame recreatieve en landbouwkundige ont-

De bewegwijzering naar kleinschalige toeristische

sluiting van de kuststrook tussen Harderwijk en

attracties en belevingsmogelijkheden is veelal

Elburg.

niet of nauwelijks geregeld.
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Doel

Plaatsen historische weidehekken

Plaatsen en verbeteren van bewegwijzering naar

Huidige situatie

recreatieve gebruiks- en belevingsmogelijkheden.

Doel
Resultaat

Een bijdragen leveren aan de verhoging van de

Eenduidige bewegwijzering.

cultuurhistorische belevingswaarde.

Eisen en

Resultaat

randvoorwaarden

• Duidelijke afspraken met betrokken eigenaren

Plaatsen en herstellen historische weidehekken.

van attracties;
Eisen en

• Eenduidige bewegwijzering;

randvoorwaarden

Activiteiten
• Ontwerpen van een eenduidig stramien van
bebording;

Activiteiten
Stimuleren plaatsing historische weidehekken.

• Inventariseren welke recreatieve
attracties/belevingsmogelijkheden er beweg-

Locatie

wijzerd worden;

Ruilverkavelingsgebied Harderwijk-Elburg.

• Inventariseren waar deze bewegwijzering het
beste geplaatst kan worden;

Effecten en consequenties
Vergroting belevingswaarde van het landelijk

Locatie

gebied

Het ruilverkavelingsgebied

Relaties
• Kavelruil;

Effecten en consequenties

• Kavelaanvaardingswerken.
Betrokken

partijen

• Grondeigenaren;

Relaties

• Landinrichtingscommissie.
Betrokken

Instrumenten

partijen

Landinrichting.

• Eigenaren;
• DLG;

Kosten

• Gemeenten.

Plaatsen historische weidehekken

Instrumenten
Landinrichting

Omvang

40 stuks

Kostenverdeling

50% Rijk

Koste/l

50% Individuele eigenaren

Bewegwijzeren recreatieve routes
Omvang

30 stuks

Kostenverdeling

50% Rijk

Kosten

50% Betrokken gemeenten
Kosten

€

13.613 Totaal

€
€

6.807 Rijk
6.809 Betrokken gemeenten
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€

76.235 Totaal

€

38.118 Rijk

€

38.118 Individuele eigenaren

5 •rondverwervim
In dit hoofdstuk staat aangegeven waarvoor

Grondbehoefte

gronden nodig zijn, hoeveel gronden hiervoor
verworven moeten worden en hoe het toekomstig eigendom en beheer geregeld is.
De gronden die benodigd zijn om de maatregelen
voor de eerste uitvoeringsmodule te realiseren
kunnen op twee manieren beschikbaar komen,
n.l. via vrijwillige aankoop of via boerderijver-

Omschrijving

Totale grondbehoefte

Taakstelling 1' module

Landbouw

50 ha

15 ha

Landschap

15 ha

6 ha

425 ha

75 ha

6 ha

2 ha

7 ha

3 ha

Natuur
Verkeer en
recreatie

plaatsing.
Verwerving vindt op basis van vrijwilligheid

Water

plaats door Bureau Beheer Landbouwgronden.
Deze gronden vormen de taakstelling en zijn

Toekomstig beheer en onderhoud

bedoeld voor realisering van nieuwe natuur, land-

Het ruilen van gronden vindt plaats met gebruik-

schappelijke elementen, verbetering van recre-

making van het instrument kavelruil. De nieuwe

atievoorzieningen, verbetering van de structuur

eigendomssituatie wordt kadestraal vastgelegd.

in de landbouw, de aanleg en verbetering van

Gronden die voor wegen, waterlopen en natuur-

wegen en waterbeheersing.

en reservaatgebieden in aanmerking komen
worden toegewezen aan de instantie die het

Taakstelling

eigendom, beheer en onderhoud krijgt.

In totaal is ca. 495 ha grond nodig. Voor de uitvoering van de maatregelingen in deze module is
ca. 101 ha nodig.
Vooruit lopend op mogelijke wettelijke ruilprocedures (plan van toedeling) is de werkwijze van de
werkgroep kavelruil tweesporig:
reactief: wachten tot verzoeken voor kavelruil uit
de streek komen en deze begeleiden;
pro-actief: in opdracht van de landinrichtingscommissie op zoek gaan naar mogelijkheden voor
kavelruil doormiddel van inventarisaties van verkaveling en eigendomssituaties. Op basis van
deze inventarisaties kan worden besloten tot het
actief benaderen van de mogelijk deelnemende
partijen.
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Uitvoeringsplanning
Maatregel

Hoeveelheid

Kosten

] 2002 1 2003 1 2004 j 2005

2006

Landbouw
Vrijwillige kavelruil (kavelruil plus)

200 ha

€

136.134

ƒ

300.000

Boerderij verplaatsing:

2 stuks

e

82.134

f

181.000

- Nutsvoorzieningen

€

19.513

ƒ

43-000

- Riolering

€

11.345

f

25.OOO

- Kavelaanvaardingswerken

«

45-378

ƒ

100.000

- Erfbeplantingen

€

5.899

ƒ

13.000

2,5 km

€

469.663

Verharden Mannusweggetje en Spijkerweg

X

X

X

X

X

X

X

X

f 1.035.000

X

X

Landschap
1,5 ha

€

16.219

ƒ

22.500

20 stuks

€

29.042

ƒ

64.000

3 stuks

€

2.314

f

5.100

5 ha

«

45-853

ƒ

101.047

15 are

€

24.164

f

53-250

Landschappelijke inpassing stadsrand Harderwijk

6 ha

€

56.629

f

124.794

Uitloopgebied Doornspijk

1 ha

€

9.532

f

21.000

Herinrichting Hierdensebeek

2,5 ha

€

I2I.46O

f

267.58O

Herinrichting Andhuizerbeek

10 ha

€

45.378

ƒ

100.000

10.000

f

22.030

X

Kavelgrensbeplanting
Erfbeplanting
Poelen
Reconstructie landgoed De Essenburgh - Onderzoekskosten
Landschappelijke inpassing Randmeerweg en Nodbeek

X

X

X
X
X
X

Natuur

Onderzoek waterbodem Andhuizerbeek

1st.

X
X

Water
Bodemverhoging Hierdensebeek en Bermsloot

4 km

€

I54.IO5

f

339.603

X

Bodemverhoging Broekdijkwatergang en watergang ten westen van
Schouwenburg

4 km

€

194.173

ƒ

427901

X

f

103.000

Passeerbaar maken van stuwen voor watergebonden dieren

4 stuks

46.739

15 km

€ 2.67O.497

ƒ 5.885.000

X

Recreatie en verkeer
Verbetering recreatieve ontsluiting in kustgebied in combinatie met
landbouwontsluiting

X

Bewegwijzering recreatieve routes

30 stuks

€

I3.6I3

ƒ

30.000

X

Plaatsen historische weidehekken

40 stuks

€

76.235

ƒ

168.000

X

TOTAAL

€4144998
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Begroting
Maatregel

Aantal

Totaal

Rijk

Provincie

Gemeente
Nunspeet

Gemeente
Harderwijk

Overig

Gemeente Waterschap
Elburg

Landbouw
Vrijwillige verkaveling

200 ha

€

136.134

Boerderijverplaatsing:

2 stuks

€

82.134

- Nutsvoorzieningen

€

- Riolering

€

- Kavelaanvaardingswerken
- Erfbeplantingen

€

88.487

'

47.647

19.513

€

12.683

€

6.829

11.345

€

11.345

€

45-378

€

29.496

•

IS.822

€

5899

€

4.719

I

1.180

€

469.663

€

3O5.28O

1,5 ha

€

26.219

€

11.353

c

4-866

20 stuks

€

29.042

€

2O.329

€

8.713

.

694

Verharden Mannusweggetje en Spijkerweg

2,5 km

€ 111.845

« 52.205

Landschap
Kavelgrensbeplanting
Erfbeplanting
Poelen

3 stuks

C

2.314

e

1.620

5 ha

€

45853

€

45.853

24.I64

€

24.I64

288.131 €

56.629

Reconstructie landgoed De Essenburgh

15 are

€

Landschappelijke inpassing stadsrand Harderwijk

Landschappelijke inpassing Randmeerweg en Nodbeek

6 ha

€

Uitloopgebied Doornspijk

1 ha

€

48.II6

€

9532

Herinrichting Hierdensebeek

2,5 ha

€

I2I.46O

e

73-230

Herinrichting Andhuizerbeek

10 ha

€

45-378

e

45378

1 ha

€

10.000

€

2.000

8.000

Bodemverhoging Hierdensebeek en Bermsloot

4 km

€

I54.IO5

77.052

€ 77.O52

Bodemverhoging Broekdijkwatergang en watergang
ten westen van Schouwenburg

4 km

€

194-173

«

97.O87

« 97.087

46.739 '•

23.370

e 23.370

Onderzoek waterbodem Andhuizerbeek

€ 231.502
(grond)
< 38.584
(grand)

C 48.230
(grond)

Water

Passeerbaar maken van stuwen voor watergebonden dieren
Recreatie en verkeer
Aanleg recreatief fietspad

4 km €

Recreatief fietspad in combinatie met landbouwontsluiting

376.376 e

188.188 Ie 188.188

11 km

e 2.277.329

« 1.409280

Bewegwijzering

30 stuks

13.613

6.807

Plaatsen historische weidehekken

40 stuks

76.235

38.118

TOTAAL

Financiële

e 561.752

e 190.813

e 39.442

e 76.042

e

€

€

2.269

2.269

2.269
€ 38.118

€ 4 4 5 7 . 1 7 9 € 2 . 5 8 2 . 0 0 0 € 7 4 9 . 9 4 0 j€ 3 0 4 . 9 2 7 € 2 7 3 . 2 1 3 € 1 6 9 . 1 0 0 € 2 5 3 . 7 3 9

€123.869

planning

Totale kosten
Financiering

Totaal

2002

€ 2.582.OOO

Provincie

«

749.940

Gemeente Harderwijk

€

273-213

€

41711

Gemeente Elburg

€

I69.IOO

€

52.96I

€

76.800

Gemeente Nunspeet

€

304.927

€

112.845

€

192.O82

Waterschap

€

253739

€

23.370

€

I82.139

Overig

€

123.869

€

20.010

€

43832

€

395290

2004

2003

Rijk

€ I.745.912
€

€

IO4.415

€

39340

<

20.009

2OO6

2005
€

286.806

€

231502

€

48.230

€

20.009

€

49-577

e

20.009

749.940
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