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1. Samenvatting
1.1 Ontbrekende schakel
De gemeente Apeldoorn heeft in samenwerking met het
waterschap Veluwe een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de Grift in de binnenstad van Apeldoorn te herstellen.
De Grift is de 22 kilometer lange drager van een stelsel
van beken en sprengen tussen Ugchelen en Heerde
(zie figuur 1.1.1 Griftsysteem). Grote delen van het systeem
zijn nog aanwezig. Vanuit Ugchelen voeden diverse beken en
sprengen de Grift, die ten zuiden van het centrum van
Apeldoorn wat verscholen in de stad liggen (zie figuur
1.1.2). Ter hoogte van de spoorlijn verdwijnt de Grift uit het
stadsbeeld (zie figuur 1.1.3).
Het water wordt ondergronds en via een aantal vijvers
in zuidoostelijke richting naar het Apeldoorns Kanaal
afgevoerd. In het centrum is de Grift niet meer aanwezig.
De verbindende schakel tussen het bovenstroomse en
benedenstroomse gedeelte ontbreekt. Ten noorden van de
Anklaarseweg in Apeldoorn stroomt de Grift naast het
Apeldoorns Kanaal en wordt gevoed door andere beken
en sprengen behorend tot het systeem (zie figuur 1.1.4).

1.1.2 Grift
ten zuiden
van het centrum
van Apeldoorn

1.1.3 De Grift
verdwijnt
ondergronds

1.1.4 Grift
ten noorden
van het centrum
van Apeldoorn
1.1.1 Griftsysteem
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1.2 Waarom de Grift weer bovengronds
in Apeldoorn?

Cultuurhistorie

Identiteit

Systeemherstel / ecologie

Water in de stad

Doelen
■ cultuurhistorie: het reliëf in het landschap en de lokaties
waar grondwater spontaan (beken) of met menselijke hulp
(sprengen) naar buiten treedt zijn bepalend geweest voor de
ontwikkeling van Apeldoorn. Zowel de papierindustrie als
de wasserijen maakten gebruik van de beken en sprengen.
Met het herstel van de Grift wordt één van de dragers van
de ontwikkeling van Apeldoorn weer zichtbaar gemaakt.
■ identiteit: Apeldoorn wil zich weer profileren als de stad
van beken en sprengen. Nu zijn veel beken en sprengen
verdwenen of liggen verscholen in de stad en het landelijk
gebied. Het terugbrengen van de beken en sprengen geeft
Apeldoorn en omgeving een nieuw “oud” gezicht (uitwerking in de lijn van de Raamnota).
■ systeemherstel: herstel van de ontbrekende schakel tussen
het brongebied (ondermeer de ecologische heel waardevolle
koppelsprengen van de Ugchelsebeek) en het benedenstroomse gedeelte van het watersysteem ten noorden van
de stad. Het schone water wordt teruggebracht in het
Griftsysteem.
■ ecologie: met de nieuwe Grift ontstaat een verbinding
van schoon stromend water tussen stad en landelijk gebied
via bestaande en nieuw te ontwikkelen groengebieden
(Brinkpark, kanaalzoneproject Stad en Milieu). Dit vormt
een startpunt voor nieuwe biotopen in het stedelijk milieu
en een voorwaarde voor de invulling van de Grift als natte
ecologische verbindingszone ten noorden van Apeldoorn.
■ water in de stad: levert een bijdrage aan verbetering van
het microklimaat, verhoogt de belevingswaarde in woon-,
werk- en winkelgebieden van het centrum van Apeldoorn
en kan mensen bewust maken van de waarde van schoon
water.
■ recreatie en toerisme: herstel van de Grift komt tegemoet
aan een toenemende belangstelling voor cultuurhistorie,
stedenbezoek en routegebonden recreatie.

1.2.1 Doelen

Concrete aanleidingen
Waarom specifiek nú aandacht voor herstel van de Grift in
Apeldoorn?
■ De kweldruk vanuit de Veluwe en daarmee de grondwateroverlast neemt in delen van Apeldoorn toe. Herstel van het
Griftsysteem kan bijdragen aan het vinden van een juiste
waterbalans.
■ Er staan diverse plannen op stapel. De komende jaren
gaat vooral in de binnenstad een aantal projecten van start
met een plangebied op of aan het voormalige Grifttracé.
Het betreft nieuwe lokaties voor woon- en werkgebieden,
herinrichting van straten en parken. Voorbeelden zijn:
Waterloo, Brinkpark, Hofstraat, Kanaalzone/ de Vlijt.
Herstel van de Grift kan vrij gemakkelijk “meeliften” met
een aantal van deze projecten. Met andere woorden: de tijd
is rijp!

1.2.2 Doelen
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1.3 Beeld van de nieuwe Grift

1.4 Haalbaarheid

Tracékeuze
Een belangrijk uitgangspunt bij de tracékeuze is zichtbaarheid. De Grift als onderdeel van de “voorkant” van de stad
levert een positieve bijdrage aan de beleving en identiteit
van de stad Apeldoorn.
Vanuit cultuurhistorische en technische overwegingen is,
voor zover mogelijk, gekozen voor het voormalige tracé.
Op deze wijze worden cultuurhistorische elementen weer
gekoppeld aan een structuur.

Technisch haalbaar
Door gebruik te maken van het oude tracé wordt gebruik
gemaakt van het reliëf en kan het water op “natuurlijke
wijze” afstromen. De hoeveelheid water is te regelen door
de huidige ondergrondse beekleiding te handhaven en aan
het begin daarvan een verdeelwerk aan te brengen.

Toekomstbeelden
Op pagina 8 wordt een overzicht gegeven van mogelijke
toekomstbeelden
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1.3.1 Situering Grift in de stad

Ruimtelijk inpasbaar
Het is goed mogelijk de Grift als structurerend element in
de stad aan te leggen: een continue lijn, duidelijk zichtbaar
en beleefbaar. De maatvoering van de Grift is beperkt,
ongeveer 5 meter breed, waardoor het profiel vrij gemakkelijk inpasbaar is. Daarnaast dient ruimte te worden gereserveerd voor begeleidende beplanting. Het tracé is bijna vrij
van bebouwing. Waar dat niet het geval is zijn er veelal
mogelijkheden om de bebouwing heen te buigen.
In planologisch-juridisch opzicht zijn hier en daar aanpassingen noodzakelijk.
Grote delen van het tracé zijn al in eigendom van de
gemeente.
Financiering
Het motto is werk met werk maken. Meeliftend met projecten kunnen grote delen van de Grift de komende jaren worden aangelegd. Door een flexibele fasering afgestemd op de
werkvolgorde van de inrichtingsprojecten in de binnenstad
kan voor 40 - 50 % van de nu geraamde kosten worden
meegelift. Dit is mogelijk bij de projecten Waterloo,
Brinkpark, Hofstraat, Kanaalstraat, Stationsstraat en
Vlijtseweg/Kanaalzone.
Voor de meerkosten wordt geprobeerd samen met andere
partners de financiering rond te krijgen. Als partners van de
gemeente zijn in beeld: rijk, provincie en waterschap.
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1.3.2 Toekomstbeelden
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2 Inleiding
2.1 Aanleiding en opdracht
Problematiek van de ontbrekende schakel
De Grift is de drager van een beken- en sprengensysteem op
de oostflank van de Veluwe. Het systeem ontspringt aan de
zuidkant van Apeldoorn bij Ugchelen (zie figuur 2.1.1).
Grondwater treedt spontaan naar buiten in de vorm van
beken of is aangegraven in de de vorm van sprengekoppen.
De beken en sprengen vormen samen het begin van de
Grift, waarin ze iets noordelijker uitmonden.
Het Griftwater stroomt bovengronds tot nabij de spoorlijn.
Bij het centrum van Apeldoorn verdwijnt dit water ondergronds en wordt via een buis en enkele vijvers rechtstreeks
afgevoerd naar het Apeldoorns Kanaal (zie figuur 2.1.2).
In het noordelijke deel van de stad is de Grift weer terug te
vinden in het stadsbeeld en wordt daar gevoed door andere
beken en sprengen behorend tot het zelfde systeem.
Het water wordt in noordelijke richting afgevoerd en eindigt
bij Heerde in het Apeldoorns Kanaal.
De verbindende schakel tussen het noordelijke en het
zuidelijke deel van de Grift ontbreekt in de huidige situatie.
Opdracht voor het verrichten
van een haalbaarheidsstudie
Het bestuur van de gemeente Apeldoorn heeft opdracht
gegeven voor het verrichten van een haalbaarheidsstudie
waarin de mogelijkheden voor en consequenties van het
terugbrengen van de Grift in de stad worden verkend.
Het is geen uitvoeringsplan, maar een verkenning van kansen en kosten. De uitvoering van eventueel herstel zal veelal
meeliften met diverse projecten in de binnenstad. De haalbaarheidsstudie biedt inzicht in de mogelijkheden hiertoe,
zowel financieel als tijdsmatig.
Het studiegebied betreft globaal het oude tracé vanaf de
Jachtlaan/Europaweg tot aan de Anklaarseweg
(zie figuur 2.1.3). Voor wat betreft waterkwantiteit/kwaliteit
is een groter gebied in ogenschouw genomen.

Waarom juist nu aandacht voor het herstel van de
Grift?
Er zijn verschillende aanleidingen om juist nu het herstel
van de Grift in Apeldoorn te overwegen.
Er is behoefte aan het versterken van de identiteit van
Apeldoorn. Actuele thema's in het gemeentelijk beleid zijn
cultuurhistorie, water in de stad en ruimtelijke identiteit.
In de Raamnota, een discussiestuk in het denken over toekomstige ontwikkelingen voor Apeldoorn, wordt de Grift
gezien als een van de aangrijpingspunten om de structuur
in het centrum te verduidelijken.
Inmiddels is er ook een steeds breder wordende bestuurlijke
en maatschappelijke aandacht voor het herstel van beken en
sprengen. Dit uit zich ondermeer in diverse inrichtingsprojecten waarin beekherstel wordt meegenomen en afzonderlijke beekherstelprojecten (bijvoorbeeld de Winkewijert).
Een andere aanleiding is de start van een aantal (ontwikkelings)projecten in en rond het centrum van Apeldoorn,
met het plangebied aan het voormalige tracé van de Grift.
Voorbeelden hiervan zijn Waterloo, Brinkpark, Hofstraat,
Stationsstraat, De Vlijt en het project Stad en Milieu voor
de Kanaalzone. Deze aankomende ruimtelijke ingrepen in
het voormalige Grifttracé vormen een concrete aanleiding
om te onderzoeken wat de Grift in de nabije toekomst voor
Apeldoorn zou kunnen betekenen: welke kansen liggen er,
op welke wijze kunnen deze benut worden en wat zijn hiervan de gevolgen.
Een concrete aanleiding vormt ook het risico van grondwateroverlast. De kweldruk op sommige plekken op de
Veluweflank neemt toe. Tot voor kort was er ondermeer
in Ugchelen sprake van grondwateroverlast.
Het herstel van de Winkewijert moet dit probleem voorkomen. Op grond van andere ingrepen, zoals het omzetten
van delen van de naaldhoutbossen van de Veluwe in loofhout waardoor er minder water verdampt, is een grotere
kweldruk in de toekomst te verwachten.
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2.1.2 Ontbrekende schakel
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Mogelijk kan de Grift haar oorspronkelijke rol in het deels
natuurlijke en deels cultuurlijke systeem weer gaan vervullen.
De Grift heeft daarnaast op regionaal niveau een grote
betekenis. Provincie Gelderland en Waterschap Veluwe zijn
voorstander van het herstel van watersystemen. In een uitwerking van het streekplan ontwikkelt de provincie een
natuurdoeltypen kaart waarin de gehele Grift, van Ugchelen
tot Heerde, als ecologische verbindingszone zal worden aangemerkt (project Groene Connecties).
Het waterschap ontwikkelt al een tiental jaren herstelplannen voor sprengen en beken. Ook de herinrichting van
de Grift in het landelijk gebied als natte ecologische verbindingszone staat op het programma van het waterschap.
Herstel van de ontbrekende schakel van de Grift speelt zondermeer een belangrijke rol bij het herstel van de mogelijke
natte verbinding tussen de diverse beekecosystemen
(Een onderzoek naar de verspreiding van vissen in de beken
op de Noord-Oost Veluwe; Visclub De Prik febr. 1994).

Grift

Apeldoorns Kanaal

2.2 Aanpak
Koningsbeek

Projectgroep
Ten behoeve van de studie is een projectgroep geformeerd
met daarin vertegenwoordigers van:
■ gemeente Apeldoorn, MMO afdeling Groen, afdeling
Wegen en riolering en afdeling Mobiliteit, ROW afdeling
Ruimtelijke Ordening, Bouwtoezicht en Monumenten,
GEP afdeling Projectontwikkeling;
■ Waterschap Veluwe.

Beek in Kerschoten

Vertegenwoordigers van provincie Gelderland maken geen
deel uit van de projectgroep, maar zijn wel actief betrokken
bij het proces. De afdeling Milieu van de gemeente verzorgde deeladviezen met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Badhuisspreng

De projectgroep heeft de volgende activiteiten verricht:
■ inventarisatie, waarin is aangegeven hoe het voormalige
Grift-tracé er nu uit ziet. Wat is er nog aanwezig van de
Grift als oude drager van een structuur, welke kansen liggen
er, welke ontwikkelingen gaan er spelen?
■ workshop, waarin een wensbeeld is geformuleerd: tracékeuze en een beeldindicatie. Knelpunten en alternatieve
oplossingen zijn zichtbaar gemaakt;
■ overzicht van globale kosten, middelen en fasering.

Grift

Driehuizerspreng

Rode beek
Beek in het
Orderveen

Orderbeek

Eendrachtsprengen

APELDOORN
Winkewijertbeek

Kayersbeek

Communicatie
Om het draagvlak voor de ideeën af te tasten en aanvullende
ideeën te verzamelen is een beperkte communicatieronde
gehouden. Beperkt omdat het herstel van de Grift ook in
andere communicatietrajecten is en wordt opgepakt
(Raamnota, Binnenstadsvisie, Stad en Milieu, Apeldoorn
Noordoost, Waterloo, Brinkpark, herinrichting Hofstraat,
Stationsstraat etc.).
De hoofdlijnen van het conceptrapport zijn gepresenteerd
en bediscussieerd in de volgende groepen:
■ gemeente Apeldoorn: College en voormalige
Raadscommissie wijkbeheer, verkeer/vervoer, afvalstoffenbeheer;

Schoolbeek
Zwaanspreng

Ugchelsebeek

2.1.3 Studiegebied

studiegebied
beken en sprengen
te herstellen gedeelte Grift
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■ gemeente Apeldoorn: Resom, afdelingsoverleg Ruimtelijke
Ordening, afdelingsoverleg Mobiliteit, afdelingsoverleg
Wegen en riolering, afdelingsoverleg Groen;
■ Waterschap Veluwe: Managementteam;
■ provincie Gelderland ambtelijke vertegenwoordiging rond
herstel van beken en sprengen;
■ ministerie van LNV;
■ platform wijkraden Noordwest, binnenstadsteam, wijkraad Zuidwest;
■ daarnaast heeft een presentatie plaatsgevonden in het
BOP1: bestuurlijk overleg beheer en onderhoud beken en
sprengen, waarin rijk, provincie en waterschap meerjarenafspraken maken over herstelwerkzaamheden van deze
waterlopen.
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2.3 Opbouw rapport
In deze paragraaf wordt de opbouw van het rapport kort
toegelicht.
■ In hoofdstuk 2 wordt het herstel van de Grift in een breder kader geplaatst. Aan de orde komen ondermeer de betekenis voor ecologie, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit.
■ In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bijdrage die herstel
van de Grift levert aan een aantal beleidsuitgangspunten
van provincie Gelderland, Waterschap Veluwe en gemeente
Apeldoorn. Daarnaast wordt de meerwaarde behandelt
die herstel van de Grift oplevert voor andere projecten.
■ In hoofdstuk 4 staat de ideeënontwikkeling centraal.
De tracékeuze, het totaalbeeld en voorstellen per deeltraject
worden toegelicht.
■ In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de kosten, de fasering
en de financiering. Hierbij wordt vooral ingegaan op de
mogelijkheden het herstel van de Grift als onderdeel van
andere projecten mee te laten liften.
■ In hoofdstuk 6 volgen de resultaten van de communicatieronde.
■ Het rapport wordt afgesloten met de conclusies in
hoofdstuk 7.

3 De Grift in een breder kader
3.1 Systeemherstel in relatie tot
waterkwaliteit en ecologie
Met het herstel van de Grift in de binnenstad van
Apeldoorn wordt een essentiële ontbrekende schakel in het
systeem van beken en sprengen tussen Ugchelen en Heerde
teruggebracht (zie figuur 3.1.1).
De sprengen en beken langs een groot deel van de oostrand
van de Veluwe voerden oorspronkelijk kwelwater van de
Veluwe via de Grift af richting de IJssel.
Aan de zuidkant van Apeldoorn komt grondwater nu via de
Ugchelse beek, Schoolbeek, Winkewijert, Orderbeek, Beek in
het Orderveen en de Rode beek uit in de Grift. Deze beken
vormen samen in feite de kop van het Griftsysteem
(zie figuur 3.1.2). Een deel van de beken heeft de functie
water van het hoogste ecologische niveau. In dit milieu kunnen unieke levensgemeenschappen en zeldzame soorten
voorkomen. Zo is de beekprik ondermeer te vinden nabij de
sprengekoppen van de Ugchelsebeek. De Grift is in het zuidelijke deel van de stad over een korte afstand onopvallend
in het stadsbeeld aanwezig. Juist ten zuiden van het centrum
verdwijnt het water in de grond, het wordt ondergronds via
een buis en enkele vijvers vrijwel direct afgevoerd naar het
Apeldoorns Kanaal (zie figuur 3.1.2). Er is geen verbinding
meer met het andere deel van de Grift, dat aan de noordkant van de stad ligt.
Als gevolg hiervan kunnen diverse dieren- en plantensoorten zich niet verder verspreiden, de ondergrondse
waterverbinding is een onneembare barrière. Een andere
consequentie is dat er menging van waterkwaliteiten plaatsvindt. Het zeer schone Griftwater wordt al ten zuiden van
het centrum afgevoerd naar het kanaal, waar het vermengd
wordt met water van een andere samenstelling en met een
andere stroomsnelheid. Het Griftwater verlaat het beken- en
sprengensysteem, waardoor de ecologische potenties van dit
water niet optimaal worden benut.
3.1.1 Griftsysteem
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Grift

Apeldoorns Kanaal

Ten noorden van het centrum van Apeldoorn wordt de Grift
opnieuw gevoed door water uit beken en sprengen.
Het betreft echter voor een deel opgepompt water.
Het oppompen van grondwater sluit niet goed aan op de
duurzaamheidsgedachte. Een meer natuurlijke wijze van
voeding van dit deel van de Grift is op termijn wenselijk.
Het herstel van de Grift in de binnenstad zou hiervoor een
oplossing kunnen zijn.

Koningsbeek

Beek in Kerschoten

Badhuisspreng

Ten noorden van Apeldoorn liggen de Grift en het Kanaal
nu dicht naast elkaar, slechts gescheiden door een smalle
berm.
De Grift, als oorspronkelijk belangrijke landschappelijke
drager van het systeem, verzamelt in de huidige situatie een
deel van het water van de beken en sprengen. Op de overzichtskaart Sprengen en beken en overige watergangen is te
zien hoe talloze beken en sprengen aan de oostkant van de
Veluwerand zijn gesitueerd en grotendeels afwateren op de
Grift. Een aantal kruist de Grift en komt uit in het
Apeldoorns kanaal (zie figuur 3.1.1 en 3.1.3).

Grift

Driehuizerspreng

APELDOORN
Rode beek

Orderbeek

Met het herstel van de Grift worden het noordelijke en het
zuidelijke deel weer tot een totaalsysteem aan elkaar geschakeld. Op deze wijze wordt een belangrijke structuur weer
herkenbaar gemaakt. Er ontstaat een open verbinding van
schoon stromend water, waardoor allerlei organismen van
dit speciale milieutype zich kunnen verspreiden.
Voor bestaande en nieuw aan te leggen groengebieden aan
de nieuwe verbinding ontstaan goede kansen voor ontwikkeling van natuurwaarden.

Beek in het
Orderveen
Eendrachtsprengen

Winkewijertbeek

Kayersbeek
Schoolbeek
Zwaanspreng

Ugchelsebeek

3.1.3 Aquaduct
over de Grift

3.1.2 Grift als drager van het beken- en sprengensysteem in Apeldoorn
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3.2 De historie van de Grift
De cultuurhistorische betekenis van het Griftsysteem
voor Apeldoorn en omgeving
In de stuwwalrand van Apeldoorn zijn op plaatsen waar
veel kwelwater naar boven komt natuurlijke beken ontstaan.
De Grift ontspringt in Ugchelen, in het zuidwesten van
Apeldoorn, en wordt gevoed door een groot aantal sprengekoppen met hun bijbehorende systemen. De Grift is dan
ook een typische kwelwaterbeek. “Grift” heeft de betekenis
van gegraven. Toch is hier, anders dan bij sprengen, sprake
van een oorspronkelijke beek. Hoewel de Grift nu gedeeltelijk uit het stadsbeeld is verdwenen, is deze beek nog altijd
een van de belangrijkste waterlopen van de Veluwe.
Apeldoorn is aan de Grift ontstaan. Het schone water vormde vroeger de basis voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn (zie figuur 3.2.1). Bekend is dat dit
water vanaf 1370 is vergraven op initiatief van het klooster
Monnikhuizen bij Arnhem.
In 1335 moet er al een watermolen aan de Grift gestaan
hebben, zoals blijkt uit een rentmeestersrekening uit die tijd.
Eigenaar van deze korenmolen was Reinald II, graaf van
Gelre. Deze Apeldoornse korenmolen was een dwangmolen,
wat inhield dat elke inwoner van het dorp verplicht was
daar zijn graan te laten malen. De molen stond op de plek
van het huidige kantoor van Centraal Beheer aan de prins
Willem Alexanderlaan.
De Grift vormde tevens de westgrens van het in 1370
gevormde polderdistrict Veluwe en was een richtinggevend
element in de structuur van de oude kern van Apeldoorn.

Het waterschap heeft in de loop van zes eeuwen heel wat
problemen met de afwatering van de Grift gehad. Daarbij
moet men bedenken dat het hele gebied ten noorden van
Apeldoorn afhelt, om bij Hattem het laagste punt te bereiken. Al het water van de Veluwe komt hier samen.
Herhaaldelijk kwamen er dan ook dijkbreuken voor of
waren er problemen met de sluizen bij Hulsbergen boven
Wapenveld, waar de Grift en de weteringen afwateren op de
rivier de IJssel.
Al in de 18e eeuw zijn er plannen ontwikkeld om de Grift
bevaarbaar te maken. Nog in 1810 gaf Koning Lodewijk
Napoleon de baljuw van het Loo Daendels opdracht plannen uit te werken. De toen niet gerealiseerde plannen brachten Koning Willem I ertoe parallel aan de Grift een kanaal te
laten graven. Het huidige Apeldoorns Kanaal werd in 1829
in gebruik genomen.
Zo'n veertig-vijftig jaar geleden stond de Grift volop in de
publieke belangstelling. Centraal stond de wateroverlast.
Het stroomgebied van de Grift, puur in een stroomdal gelegen, doorkruist(e) vrijwel de hele kom van de gemeente
Apeldoorn. De afvoer van het water werd op vele plaatsen
belemmerd door de aanwezigheid van stuwen. Daarnaast
was vervuiling een probleem als gevolg van het lozen van
waswater van de wasserijen en het lozen van rioolwater.
De Grift veranderde van de meest zuivere waterstroom in
een vervuilde sloot.
3.2.1 Grift als economische drager
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Grift

Een overzicht van belangrijke wijzigingen
in het systeem
Vanaf de jaren vijftig is de situatie gewijzigd.
Nabij de spoorlijn wordt het water van de Grift sinds die
tijd op een ondergrondse beekleiding geloosd. Deze leiding
loost het water van de Grift op de vijver aan de Abraham
Kuyperstraat en vervolgens op het Apeldoorns kanaal
(zie figuur 3.2.2). De beekleiding fungeert ook als de afvoer
voor het overstortwater van de overstorten Koningslijn en
Reigersweg. Bovendien wordt op deze beekleiding het
regenwater van de spoorwegonderdoorgang Koning
Stadhouderlaan geloosd.
Nadat het water van de Grift was omgeleid fungeerde
de bedding van de Grift in de stad als afvoerleiding van
overstortwater uit het riool. Dit overstortwater kwam uiteindelijk bij Hattem in het Apeldoorns Kanaal.
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3.3 De ruimtelijke betekenis van de Grift
voor Apeldoorn
Huidige situatie: de Grift is in de stad
geen structuurdrager meer
Hoewel de Grift een belangrijke rol speelde in het ontstaan
van Apeldoorn is daar in de huidige situatie nauwelijks iets
van te merken. Nieuwe ruimtelijke patronen zijn over de
oude structuur van de stad heen gelegd, waardoor het
beken- en sprengensysteem in de stad niet meer als ruimtelijke drager fungeert.
Ook het systeem van de beken en sprengen zelf is aangetast.
Door het vervallen van de eigenlijke functie (wateraanvoer
voor watermolens) verviel ook de noodzaak tot onderhoud
en zelfs behoud. Zo zijn er beken en sprengen gedempt of
overkluisd (via een ondergrondse leiding stromend).

De Grift en het Apeldoorns Kanaal als structuurdragers in het landelijk gebied
Ten noorden van de stad liggen de Grift en het Apeldoorns
Kanaal naast elkaar in het landschap, slechts van elkaar
gescheiden door een smalle berm met een fietspad. Beide
zijn structuurbepalende elementen in het landschap.
De Grift als een rand en ook drager van het beken- en
sprengensysteem van de stuwwalflank. Het kanaal als een
doorgaande lijn van Dieren naar Hattem.
Zowel de Grift als het kanaal vormen ook een verbinding
tussen de stad en het landelijke gebied dat de stad omgeeft.

De beken en sprengen die nog als open waterlopen aanwezig
zijn, zijn in het stedelijk gebied slecht herkenbaar en maken
veelal deel uit van “achterkanten”. De Grift met stromend
water is nu op verborgen plekken nog zichtbaar aan de
zuidwest kant van het centrum (zie figuur 3.3.1). Hoewel
het water grotendeels grenst aan openbaar toegankelijk terrein wordt het nauwelijks ervaren: door beplanting wordt de
Grift aan het oog onttrokken.

3.3.2 Voormalig tracé van de Grift in Waterloo

In het centrum is de Grift uit het stadsbeeld verdwenen.
De voormalige loop is voor “kenners” door relicten als voormalig begeleidende beplanting (zie figuur 3.3.2) of een
enkele brugleuning nog terug te vinden.
Ten noorden van het centrum bij Marialust bevat de voormalige Griftbedding het surplus van de vijvers in de Parken
en het opgepompte water van de Badhuisspreng. Het waterelement maakt deel uit van een parkgebied. Vervolgens is de
Grift als bovengrondse waterloop pas ten noorden van de
Anklaarseweg weer zichtbaar (zie figuur 3.3.3). Met uitzondering van een kleine onderbreking bij de zuiveringsinstallatie is het water dan continu waarneembaar. Dit is ook
het geval in het landelijk gebied ten noorden van de stad.

3.3.1 De Grift in Zuid-West Apeldoorn
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3.3.3 De Grift aan de noordkant van Apeldoorn

3.4 Waterbalans en de Grift als voeding voor
het eerste pand van het Apeldoorns Kanaal
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de mogelijke
consequenties voor het Apeldoorns Kanaal als (een deel
van) het Griftwater niet via Apeldoorn-Zuid naar het kanaal
gaat, maar pas via de te herstellen Grift bij Heerde het
kanaal bereikt.
Huidige situatie Kanaal
Het zuidelijke deel van de Grift is een van de voedingsbronnen van het eerste pand van het Apeldoorns Kanaal
(Dit is het kanaal van Dieren tot aan de sluis bij de fietsverbinding naar de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn) en
draagt in dit pand zorg voor ongeveer 30 % van de aanvoer.
In het eerste pand van het Apeldoorns Kanaal verdwijnt
gemiddeld 60 tot 85% van de aanvoer door wegzijging
(Bron: Waterschap Veluwe). Uit een mondelinge mededeling
van de stuwbeheerder blijkt dat het moeilijk is het water in
het eerste pand op peil te houden. Daarom probeert men de
afvoer te beperken. Met name in het eerste pand zijn de verblijftijden lang, waardoor het risico op algengroei vergroot.
De eutrofiëringsgevoeligheid van de eerste twee panden
neemt overigens al af dankzij de opheffing van de belangrijkste fosfaatbronnen effluentlozingen van de zuiveringsinstallaties bij Beekbergen en Loenen.
De verblijftijden van het water zijn door het wegvallen van
deze bronnen weliswaar verlengd maar belangrijker is dat de
nutriëntentoevoer als voeding voor de algen is verminderd.
Andere nutriëntenbronnen, de riool overstorten in Dieren
en Apeldoorn worden binnen enkele jaren ook aangepakt.
Ook de waterbodem (nalevering van nutriënten) zal in de
toekomst gesaneerd worden. Of het dichtmaken van de
bodem hieraan gekoppeld kan worden is mogelijk een
onderwerp voor een nader onderzoek.
Voeding van de nieuwe Grift
Het Waterschap Veluwe heeft een voorzichtige inschatting
gemaakt van de voeding van de Grift. Zij is uitgegaan van
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een voeding vanuit de Ugchelse Beek en de
Driehuizerspreng. Watertoevoer door herstel van de
Winkewijert en eventueel de Eendrachtssprengen of de
Kayersbeek is nog niet meegenomen. De Ugchelse Beek en
de Driehuizerspreng voeren het hele jaar door water en dat
is belangrijk omdat het niet gewenst is dat de Grift in
de stad droog valt. Wateroverlast is ook niet gewenst.
Het waterschap is voorlopig uitgegaan van een minimale
afvoer van 35 l/s en een maatgevende afvoer van 100 l/s.
Door de huidige ondergrondse beekleiding richting kanaal
te handhaven en deze aan het begin te voorzien van een
“verdeelkraan” kan de waterhoeveelheid tussentijds worden
bijgesteld. Als gevolg van bovenstaande waterverdeling zal
de afvoer van het eerste naar het tweede pand van het
Apeldoorns Kanaal met gemiddeld 30% afnemen. Zonder
aanvullende maatregelen bestaat het risico dat in langdurige
droge perioden het peil van het Apeldoorns Kanaal niet
meer gehandhaafd kan worden.
De verblijftijden zullen toenemen. Toch wordt ingeschat dat
de kans op algengroei vrijwel gelijk zal blijven aangezien de
verblijftijden in de uitgangspositie al extreem lang zijn en
niet de beperkende factor vormen. Dit neemt niet weg dat
gestreefd zal worden naar kortere verblijftijden.
Waterschap Veluwe heeft aangegeven dat ervan uitgegaan
kan worden dat er voldoende water beschikbaar is voor het
voeden van de Grift. Voor het veiligstellen van het peil in
het Apeldoorns Kanaal zijn verschillende oplossingen en
combinaties van oplossingen denkbaar. Voor veel van de
maatregelen geldt dat ze in een groter kader bekeken moeten worden en de haalbaarheid nader onderzocht moet worden. De maatregelen worden meegenomen in de door het
waterschap op te stellen “Visie voor het stroomgebied van
het Apeldoorns Kanaal en de Grift”. Voor het herstel van de
Grift hoeven de resultaten niet te worden afgewacht.
Voorbeelden van maatregelen zijn afkoppelen, gebruik van
koelwater of (na kwaliteitsverbetering) benutten van het
effluent van de RWZI, benutten van water dat vrijkomt uit
gebieden met permanente onderbemaling zoals de Maten en
Zevenhuizen, verminderen van de wegzijging etc.

4 De Grift in relatie tot beleidsuitgangspunten en andere projecten
Inleiding
In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe
herstel van de Grift bijdraagt aan uitgangspunten die in
verschillende beleidsnota's zijn geformuleerd.
Aanknopingspunten worden gevonden in beleidsnota's van
provincie, waterschap en gemeente.
In het tweede deel van het hoofdstuk wordt ingegaan op de
meerwaarde voor andere plannen.

4.1 Bijdragen van de Grift aan het
concretiseren van beleidsuitgangspunten
Cultuurhistorie en identiteit
In het Streekplan Gelderland 1996 staat vermeld:
“In het omgevingsbeleid is veel aandacht voor behoud en
verbetering van de omgevings- en ruimtelijke kwaliteit.
Instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed, waaronder
begrepen...monumenten, landschappelijke elementen en
structuren, stedebouwkundige structuren...is een speerpunt
van dit plan.”
“Cultuurhistorische elementen en structuren bepalen, vooral in hun onderlinge samenhang, in belangrijke mate karakter en identiteit van stad en land”
“Een goede inpassing van waardevolle cultuurhistorische
elementen en zorg voor de onderlinge samenhang draagt bij
aan het versterken van regionale eigenheid en identiteit, ook
binnen nieuwe structuren en functies.”
De sprengenbeken bij Apeldoorn, waaronder de Grift, zijn
op kaart als cultuurhistorisch relict (nijverheidsfunctie) aangegeven. (Streekplan Gelderland 1996, p 54 en 56)
Conclusie/aanknopingspunten
Herstel van de Grift als cultuurhistorisch element in de stad
en in de regio, herstel van het landschappelijk element en de
structuur (het systeem) en daardoor het versterken van de
identiteit van Apeldoorn past uitstekend in de lijn van dit
beleid.
Dit wordt ook aangegeven in de Raamnota Apeldoorn 2010
(discussiestuk).

In de Raamnota worden beken en sprengen bestempeld als
een belangrijke karakteristiek van Apeldoorn. De cultuurhistorische- en natuurwaarden en potenties geven deze
waterlopen tegenwoordig een nieuwe betekenis. Ook toeristisch/recreatief zijn beken en sprengen van belang. In de
Raamnota wordt de Grift gezien als de drager van de ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn. Het terugbrengen van
de Grift in de stad levert dan ook een sterke bijdrage aan
het verbeteren van de identiteit in het hart van Apeldoorn,
in Apeldoorn op stedelijk niveau en op regionaal niveau.
Als onderdeel van de strategieën voor het centrum wordt
aangereikt: “Ook de oude loop van de Grift kan door herinrichting een 'groene' drager van het centrum worden.
Een lijn die loopt van het Brinkpark (groen stadspark/entree centrum) door het kernwinkelgebied naar het
kanaal, de Vlijt en de Parken.”
(Raamnota Apeldoorn 2010, Gemeente Apeldoorn, dienst
ROV/ROB, juni en november 1996, p 21)
Conclusie/aanknopingspunten
Herstel van de Grift als een “groene” drager van het centrum.
In de Structuurvisie Binnenstad worden de gedachtenlijnen
van de Raamnota verder uitgewerkt voor het centrum. Deze
visie moet nog worden opgesteld. In “Leven in de stad”
Binnenstadsvisie verslag fase 1 (geen formele status) wordt
aangegeven dat het groen in de binnenstad meer moet worden benadrukt en waterelementen mede het beeld moeten
bepalen.
Hier volgen enkele ideeën die in de voorbereidingsfase zijn
geopperd en zijn verwoord in de Verkeersvisie Binnenstad
(februari 1998).
In de binnenstad van Apeldoorn speelt de gelaagdheid van
de ruimtelijke structuur een belangrijke rol. De meest kenmerkende structuur is gevormd in de periode waarin de
laag van de lange lijnen ontstond. Rondom het kruispunt
van de lange lijnen en de Grift is de binnenstad ontstaan
die zich verder heeft ontwikkeld langs de Hoofdstraat en de
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4.1.1 Enkele beleidsnota’s

Stationsstraat. Hiertussen is een soort van ladderstructuur
ontstaan, die houvast kan bieden bij het continue proces
van vernieuwing en transformatie dat bij het centrum
hoort. Naast de Hoofdstraat als noord-zuid as geldt de
Hofstraat als oost-west as (zie figuur 4.1.2).
Als doelstellingen worden ondermeer genoemd: het versterken van de ruimtelijk-functionele structuur van de
binnenstad en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.
Voorgesteld wordt de continuïteit van de lange lijnen te
versterken.
Conclusie/aanknopingspunten
Verbetering van de identiteit door herstel van de Grift als
een van de lange lijnen, waarbij continuïteit bijdraagt aan
herkenbaarheid.
Duurzaamheid: schoon water vanuit de keten naar het
systeem
Het water uit de keten in het systeem; hemelwater wordt nu
via het riool afgevoerd. Het hemelwater kan uit de keten
worden genomen (door afkoppeling) en via infiltratie weer
in de grond komen of via een bovengronds afvoersysteem
(beek of spreng) in een ecologisch systeem worden opgenomen. (Waterhuishoudingsplan 1996-2000 van Provincie
Gelderland, paragraaf 4.2.3 Het waterbeheer in het stedelijk
gebied)
In het Streekplan staat:” Duurzaam bouwen van woningen
en andere objecten en duurzame stedebouw zijn de opgaven
voor de toekomst. De provincie wil een brede toepassing
van duurzaam bouwen en duurzame stedebouw stimuleren...” (Streekplan Gelderland 1996, p 52)
4.1.2 Grift in de Hofstraat, bron Verkeersvisie Binnenstad

Conclusie/aanknopingspunten
In het centrum van Apeldoorn ligt een reeks van ontwikkelingslocaties (zie ook Inleiding en paragraaf 3.2) op en aan
het tracé van de voormalige Grift. Duurzame stedenbouw
met een cruciale rol daarin voor de Grift als onderdeel van
een groot watersysteem biedt unieke mogelijkheden voor
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creatieve oplossingen die de identiteit van de stad als geheel
versterken. De systeembenadering voor de Grift betekent:
houd zoveel en zolang mogelijk Griftwater in de Grift.
Natuur in de stad
In het verslag van de workshop t.b.v. de nieuwe beleidsnota
Natuur Bos en Landschap wordt aangegeven dat buiten de
Ecologische Hoofd Structuur behoefte is aan richtinggevend
beleid. Groene dooradering kan hier een instrument zijn.
Hieronder wordt verstaan: een kleinmazig netwerk (haarvaten) van opgaande begroeiing, beken en sloten die stad en
landelijk gebied dooraderen. De Grift wordt genoemd als
pilotstudie voor de groenblauwe dooradering. De dooradering kan een rol spelen voor natuur- en recreatiefuncties,
leefbaarheid, landschappelijke en cultuurhistorische functies.
(Workshop NBL 121, ibn-dlo maart 1999, p 21)
In het kader van het project “Groene Connecties” (uitwerking van het Streekplan) ontwikkelt de provincie een
natuurdoeltypenkaart waarin de Grift zowel in het stedelijke
als landelijke gebied als ecologische verbindingszone zal
worden aangemerkt.
In het onderzoek Natuur in de stad van de gemeente
Apeldoorn staat het volgende vermeld. “Een aantal sprengen
is gedeeltelijk overkluisd.... Dit betekent het einde van de
levensgemeenschap in die spreng. Mede om cultuurhistorische redenen zouden sprengen waar mogelijk weer in de
open lucht moeten kunnen stromen, desnoods buiten de
oorspronkelijke bedding.
Dit is bij voorbeeld mogelijk bij de Grift. Deze beek kan
vanaf de Deventerstraat uit haar overkluizing worden
gehaald. Nu gebeurt dat pas ter hoogte van de
Anklaarseweg, met een korte onderbreking ter hoogte van
Marialust, waar de Grift in een betongoot stroomt.”
(Onderzoek Natuur in de stad, gemeente Apeldoorn, juli
1993, p 19)

Provincie Gelderland heeft de Grift in het landelijk gebied
èn in de stad als een ecologische verbindingszone aangemerkt.
Conclusie/aanknopingspunten
De Grift wordt in het stedelijk gebied als ecologische verbindingszone hersteld. Het streven zal gericht zijn op het herstel van een verbinding met schoon, stromend water en het
zover mogelijk doordringen in de stad met groene kwaliteiten en de kwaliteiten van het landelijk gebied.
Nabij het centrum is de ruimte relatief schaars waardoor het
opnemen van bij voorbeeld beekbegeleidende beplanting
veel aandacht vraagt. De aanwezigheid van stromend water
zal beekorganismen aantrekken, waardoor per locatie een
toegevoegde waarde ontstaat voor natuur in de stad.
Stedelijk water
“Het opheffen van overkluizingen zal bijdragen aan een
waardevoller watersysteem. Zeker waar de open waterlopen
ingepast kunnen worden in stedelijk groen liggen er kansen
voor een betere waterkwaliteit en mogelijkheden voor het
scheppen/herstellen van ecologische verbindingen.
Kwaliteitsverbetering van stedelijk water is een speerpunt
voor het waterschap (zie figuur 4.1.4). In WHP en NW4
wordt extra aandacht ook voor deze aspecten van het stedelijk waterbeheer gevraagd.”
(concept Nota Stedelijk Waterbeheer, Waterschap Veluwe,
september 1998, p 18)
Conclusie/aanknopingspunten
In combinatie met het bewustwordingsproject (dit komt in
de hierna volgende tekst aan de orde) wordt in de concept
Nota Stedelijk Waterbeheer het herstel van de Grift als voorbeeld genoemd.
Bewustwording: water in de stad
Tot voor kort werd het water in steden meestal weggewerkt,
zo snel mogelijk afgevoerd en onttrokken aan het menselijk
oog. Het water werd ook wel als potentiële bron van ver-

vuiling beschouwd. Inmiddels is er meer aandacht voor de
rol van water in de stadsecologie, microklimaat en voor het
algemene leefmilieu. Water heeft veel positieve eigenschappen en het water van de Grift in het bijzonder. De Grift
wordt immers gevoed door enkele beken met de functie
“water van het hoogste ecologische niveau”.
Conclusie/aanknopingspunten
“Zichtbaar, stromend en schoon water zal op een creatieve
manier door de stad worden geleid. De zichtbaarheid van
het ontwateringssysteem, de geregeld gevoede bergingsruimte, geïntegreerde stromingselementen en waterwerken
beïnvloeden de zintuigen, geven de mensen een gevoel van
kwaliteit en vergroten het bewustzijn met betrekking tot een
verantwoord gebruik van water.”
(Waterhuishoudingsplan Gelderland 1996-2000: Functies
water voor stedelijk gebied; Waterspoor) (Streekplan
Gelderland 1997: stedelijke functies water)
“..en het daarmee weer zichtbaar maken van water in het
stedelijk gebied levert een bijdrage aan de beleving van
'water' door de bewoners en het versterken van de betrokkenheid van de bewoners bij het oppervlaktewater.
Het waterschap heeft belang bij de bewustwording dat er
water is in de stad. Bijkomend effect is dat dit zal bevorderen dat men meer verantwoord zal omspringen met water.”
Herstel van de Grift wordt als voorbeeld genoemd.(concept
Nota Stedelijk Waterbeheer, Waterschap Veluwe, september
1998, p 18 en 19)
Waterbeheersing: afvoer en anti-verdroging
Onder verdroging wordt verstaan de schade aan land- en
waternatuur als gevolg van te lage grondwaterstanden, vermindering van kwelstromen of het droogvallen van wateren.
Het beleid en concrete anti-verdrogingsprojecten zijn er al
een aantal jaren op gericht deze schade te beperken, door
middel van vermindering van de grondwateronttrekking,
zuinig omgaan met water, verloofing: omzetten van naaldhout (veel verdamping) in loofhout (minder verdamping),
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4.1.3 Natuur in de stad

kruipruimteloos bouwen en ruimte voor retentie en vertraagde afvoer (infiltratie) van water in de stad. Dit alles zal
resulteren in het langer vasthouden van water in de Veluwe.
Dit betekent dat de kweldruk verhoogt en er dus meer water
zal uittreden.
(Waterhuishoudingsplan 1996-2000 paragraaf 5.4 Grondwater en grondgebruik) (Streekplan Gelderland 1996, het
aspect duurzaam bouwen)

4.1.4 Water in de stad

4.1.5 Fietspad langs de Grift

Conclusie/aanknopingspunten
De Grift kan een functie vervullen bij (dreigende) grondwateroverlast. Er zal dus meer capaciteit in het systeem van
de Grift nodig zijn. Een grote toegevoegde waarde voor de
beleving zal zijn dat de Grift in tegenstelling tot een aantal
andere beken en sprengen permanent water voert.
Recreatie en toerisme
Het streekplan geeft aan:
“De economische activiteit recreatie en toerisme is van
groot belang ... Ook de steden en de daar aanwezige voorzieningen vormen een belangrijke component van het
Gelders toeristisch-recreatieve produkt. De wens tot beleving van een aantrekkelijke landelijke en stedelijke omgeving groeit. Er is een toenemende belangstelling voor routegebonden activiteiten en een bezoek aan cultuurhistorisch
interessante plaatsen in stad en land”
Als uitgangspunten worden genoemd: “een ontwikkeling die
is aangepast aan de draagkracht van de omgeving en die de
druk geleidt en afleid van de meest kwetsbare gebieden”, “
het versterken van de regionale diversiteit van het toeristisch-recreatief produkt door gebruik te maken van de aanwezige sterke punten.”
(Streekplan Gelderland 1996, p 106, 107, 108)
Conclusie/aanknopingspunten
Nu al wordt de Grift begeleid door een fietspad in het landelijk gebied ten noorden van Apeldoorn richting het centrum van de stad (zie figuur 4.1.5). Een herstelde Grift als
cultuurhistorische leidraad voor fietsers door “beken en
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sprengenland” past prima in de visie van het Streekplan.
Het kan ook als middel worden gebruikt om de recreatieve
druk van de kwetsbare bovenlopen van de beken en sprengen af te leiden (Fietsroute Beken en sprengen).

4.2 Herstel van de Grift: een meerwaarde
voor andere investeringen
De gemeente Apeldoorn en Waterschap Veluwe hebben
ervoor gezorgd dat de Grift enorm in kwaliteit is verbeterd.
Vrijwel alle lozingen op de beek zijn gesaneerd. Hiermee is
een basis gelegd voor allerlei projecten in het Griftsysteem
waarbij natuurontwikkeling, cultuurhistorie of het recreatieve belevingsaspect centraal staan.
Herstel van een cruciale schakel in het beken- en sprengensysteem, het verbinden van de kop met het noordelijke deel
van de Grift betekent een meerwaarde voor de al gedane en
nog geplande investeringen in het systeem. Rond Apeldoorn
staan diverse projecten op stapel die tot doel hebben bij te
dragen aan het herstel van het totale systeem.
■ Op lokaal niveau zijn enkele beken hersteld.
Herstelplannen voor de Ugchelse beek en de Schoolbeek
(deze komen met de Winkewijert, Orderbeek, Beek in het
Orderveen, Rode beek en Driehuizerspreng samen in de
Grift) zijn reeds uitgevoerd door het waterschap. Recent is
de Winkewijert hersteld (zie figuur 4.2.1).
■ Verder is men binnen de gemeente Apeldoorn alert op
de mogelijkheid bij ruimtelijke visies, projecten en bouwplannen beekherstel mee te nemen en op de mogelijkheid
het beleven van de beken en sprengen te verbeteren.
Voor de visie Zuidwestpoort is bijvoorbeeld het herstel van
de Eendrachtsprengen als randvoorwaarde opgenomen,
waarbij de sprengen als drager van de groenstructuur worden voorgesteld (zie figuur 4.2.2).

Dit zijn enkele voorbeelden van de talloze initiatieven,
ideeën en plannen.
■ In 2000 - 2001 wordt het herstel van beken en sprengen
en het beter beleefbaar maken hiervan meer structureel
opgepakt in de door de gemeente Apeldoorn op te stellen
Nota Beken en Sprengen in Apeldoorn. Eén van de doelen is
het beken en sprengensysteem als een herkenbare ruimtelijke structuur in Apeldoorn en omgeving terug te brengen.
Twee flinke aanzetten kunnen worden gegeven:
■ In het buitengebied ten noorden van Apeldoorn heeft
Waterschap Veluwe inmiddels plannen om de Grift als ecologische verbindingszone te ontwikkelen.
■ De komende jaren gaat in het centrum van Apeldoorn op
of aan het voormalige Grifttracé een aantal projectontwikkelingen van start. De Grift zal als structuurdrager deze
nieuwe gebieden met elkaar verbinden. Met de aanleg van
de Grift worden nieuwe kwaliteiten aan de toekomstige
centrumgebieden toegevoegd.
Vanuit deze haalbaarheidsstudie is het streven dat het herstel van de Grift als randvoorwaarde in deze nieuwe ontwikkelingen wordt meegenomen. Daarnaast worden uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van de situering van het
water in de projecten en ten aanzien van de plangrenzen van
de projecten (zo min mogelijk hiaten in het tracé laten vallen).

■ Bij de bouwlocatie Bouwhofmolen wordt een van de
oevers toegankelijk gemaakt voor wandelaars en worden
herstelwerkzaamheden verricht.
Bij TNO is het herstel van de Zwaanspreng in het bestemmingsplan en bouwplan opgenomen.
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4.2.1 De onlangs herstelde Winkewijert

Beken en sprengen

Kerngebieden

Groene raamwerk

4.2.2 Zuidwestpoort, Stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden, eind-concept 26 aug. 1998
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5 Ideeënontwikkeling
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beeld van de nieuwe
Grift in de stad. Omdat het een haalbaarheidsstudie betreft
is de precieze inrichting nu nog niet aan de orde.
In het begin van het hoofdstuk worden enkele uitgangspunten voor de inrichting geformuleerd, vervolgens wordt
in een kaartbeeld het mogelijke tracé aangegeven, waarbij
voor het hartje centrum alternatieven worden aangereikt.
Het hoofdstuk wordt afgerond met een korte beschrijving
van de voorstellen per deeltraject en enkele visualisaties van
de ideeën.

5.1 Uitgangspunten
Doel van de haalbaarheidsstudie is te onderzoeken welke
consequenties verbonden zijn aan het herstellen van de
Grift. Herstel of de nieuwe aanleg van de Grift kan op
verschillende manieren plaatsvinden. De breedte van de
discussies tijdens het verrichten van deze haalbaarheidsstudie reikte van de aanleg van een kunstobject dat verwijst
naar de voormalige waterloop tot werkelijk herstel van het
waterelement, al dan niet deel uitmakend van een doorstromend geheel.
De volgende uitgangspunten zijn gekozen:
■ het opnieuw met elkaar verbinden van het noordelijke
en het zuidelijke deel van de Grift. Dat betekent het herstel
van de Grift als een essentiële schakel in het watersysteem van
beken en sprengen. Een permanente toevoer van water
afkomstig uit beken en sprengen behorend tot het systeem is
hiervoor noodzakelijk. De Grift wordt aangelegd als een
open verbinding met stromend, schoon kwelwater.
Uitgangspunt is dat het in principe open water betreft, maar
op kruispunten met wegen wordt uit praktische overwegingen wel uitgegaan van de aanleg van duikers of roosters.
Voorlopig wordt uitgegaan van een maatgevende afvoer van
100 l/s (gegevens Waterschap Veluwe, gebaseerd op een
maatgevende afvoer van 180 l/s, waarvan minimaal 35l/s
beschikbaar is voor de nieuwe verbinding). Meer water is

wenselijk om voldoende diepte en stroming in een redelijk
profiel te bereiken;
■ herstel van de Grift als structuurelement in Apeldoorn en
omgeving (zie figuur 5.1.1 voor referentiebeeld).
Passend bij de belangrijke rol die de Grift in het ontstaan
van Apeldoorn heeft gespeeld, wordt als een van de insteken
gekozen voor cultuurhistorie, ruimtelijke structuur en identiteit. Meer concreet: de (her)aanleg van de Grift als herkenbaar en structurerend element in het centrum, waarmee de
identiteit van de stad wordt versterkt;
■ er wordt niet strikt vastgehouden aan een van de oude
tracés. De naam Grift (gegraven) geeft al aan dat de loop
vergraven is en dit deel uitmaakt van de identiteit van deze
beek.
Globaal worden wel de oude lopen aangehouden. Op deze
wijze wordt ten behoeve van de stroming gebruik gemaakt
van het natuurlijke reliëf. Soms wordt vanuit praktische
overwegingen afgeweken van de oude tracés;
■ de Grift wordt als een verbinding tussen stad en landelijk
gebied gezien, een verbinding van schoon stromend kwelwater. De Grift kan een drager worden van aanwezige en te
ontwikkelen groengebieden met ecologische waarden, waarbij
via het water en delen van de oevers uitwisseling van organismen kan plaatsvinden. De aanwezigheid van grotendeels
open, schoon stromend water vormt een belangrijke meerwaarde voor de ecologie in de stad.
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5.1.1 Referentiebeelden voor de
Grift als structuurelement in
het centrum van Apeldoorn

Grift

Apeldoorns Kanaal

5.2 Voorkeurstracé
Criteria voor de tracékeuze
■ uit cultuurhistorische overwegingen en om optimaal
gebruik te kunnen maken van het reliëf wordt globaal het
oude tracé gevolgd;
■ identiteit, belevingsaspecten en ruimtelijke kwaliteit.
Op het oude tracé en haar directe omgeving wordt gekeken
welke situering de beste mogelijkheden biedt de identiteit te
versterken. Dit impliceert zichtbaarheid van het water en/of
beekbegeleidende beplanting, vooral vanaf routes voor langzaam verkeer;
■ continuïteit. De Grift moet als continue lijn in de stad herkenbaar zijn;
■ daarnaast is een praktische insteek gekozen. Waar kan de
aanleg van de Grift handig meegenomen worden in andere
nieuwe ontwikkelingen. Hoe kunnen obstakels worden
omzeild of weggenomen. Gekeken is naar de meerwaarde
voor toekomstige inrichting en toekomstig gebruik.
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Het nieuwe Grifttracé
Op figuur 5.2.1 is het toekomstige tracé van de Grift
aangegeven. Voor het hele traject is een voorkeurstracé
aangegeven. Voor het gebied tussen de Nieuwstraat en de
Stationsstraat zijn daarnaast twee alternatieven mogelijk. 1)
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) Op de discussie omtrent deze varianten wordt hierna ingegaan. In de bijbehorende tekst wordt met + en - respectievelijk een positieve en een negatieve
waardering aangegeven.

wenstracé Grift
deeltraject

Figuur 5.2.1 Voorkeurstracé
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t r.

Voorlopige conclusie
Zowel door de projectgroep als door het College en de
voormalige Raadscommissie Wijkbeheer,
verkeer/vervoer,afvalstoffenbeheer werd tijdens een presentatie van de tussentijdse resultaten voorlopige voorkeur uitgesproken voor de eerste variant: 7A/8A Hofstraat/ stukje
Kanaalstraat/ diagonaal richting Beurtvaartstraat.

8b

7c

Kanaalstraat
Hofstraat

7a = 7b

Brinkpark

Variant 7C/8C Brinklaan/Beekstraat
– Niet direct te koppelen aan herinrichting die vanuit
andere invalshoeken toch staan te gebeuren
– Een vrij nieuwe inrichting wordt nu al aangepast
+ Continuïteit: het tracé ligt globaal evenwijdig aan de oude
loop en volgt deze richting. Takt logisch aan op de
Beurtvaartstraat en Brinklaan-west
+ Draagt prima bij aan versterking van de identiteit:
de Grift door het hart van Apeldoorn, door het winkelcentrum.
+ Bijzondere punten/identiteit
• Voor de hoofdentree van de Oranjerie ontstaat een
goede mogelijkheid om een “waterverblijfplek”
(spel/kunst) te maken.
• Brug in de Stationsstraat
• Brug in de Hoofdstraat
– Het profiel is niet overal even ruim. Ontwerpopgave voor
bevoorrading.

8a
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8c
Brinklaan

Stati

at

Variant 7B/8B Hofstraat/Kanaalstraat/Stationsstraat
Uitgegaan wordt van het mee kunnen liften in projecten die
in het kader van de Verkeersvisie Binnenstad staan te gebeuren.
+ Realisatie vermoedelijk op korte termijn. Herinrichting
van de Hofstraat in ongeveer 2000-2001, herinrichting

Stationsstraat na plusminus 2001.
– Voor de continuïteit is deze oplossing minder gunstig.
Er komen twee hoekoplossingen in. Bij de nieuwe inrichting zou het historische tracé moeten worden gekruisd.
+ Mogelijkheid voor kenmerkend profiel (identiteit) gekoppeld aan een plaats met veel bezoekers (halteplaats busverkeer centrum)
+ Bijzondere punten/identiteit:
• mogelijkheid voor “poort”entree in de vorm van een
brug voor voetgangers over de Grift bij begin
Hoofdstraat.

Nie

Variant 7A/8A Hofstraat/stukje Kanaalstraat/diagonaal richting Beurtvaartstraat
(Toelichting op deeltrajecten volgt later in dit hoofdstuk)
Bij deze oplossing wordt ervan uitgegaan dat op termijn het
blok tussen Hoofdstraat, Hofstraat, Stationstraat en
Beekstraat vrijwel als geheel opnieuw ontwikkeld wordt.
Aanleidingen voor deze veronderstelling zijn de grote kwaliteitsverschillen in het gebied, inefficiënt grondgebruik en
knelpunten in de ruimtelijke inrichting.
■ Planvorming voor een deel van het gebied is gestart.
De bedoeling is nu al aandacht te hebben voor mogelijkheden het Grifttracé veilig te stellen. Vermoedelijk duurt
het lang voordat de Grift in een “tracédekkende” planvorming kan worden meegenomen.
– Inschatting: gedeeltelijke realisatie op lange termijn. 1)
+ Continuïteit: een logische verbinding tussen aantakking
Brinklaan en aantakking Beurtvaartstraat. Volgt globaal
het historische tracé.
+ Biedt de mogelijkheid voor een kenmerkend profiel
(identiteit) gekoppeld aan een plaats met veel bezoekers
(halteplaats busverkeer centrum)
+ Bijzondere punten/identiteit:
• unieke kans voor het creëren van een nieuw binnenstadsmilieu (zie figuur 5.2.2) passend binnen het groene
karakter van Apeldoorn in de vorm van een hofje tussen
de Hoofdstraat en de Stationsstraat: een omsloten groene ruimte met centraal daarin het stromende water van
de Grift begeleid door een openbaar wandelpad.
• mogelijkheid voor “poort”-entree in de vorm van een
brug voor voetgangers over de Grift bij het begin van de
Hoofdstraat.
• mogelijkheid de brug in de Stationsstraat te herstellen.
– Achterkant situatie tussen Hofstraat en Stationsstraat.
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5.2.2 De 3 varianten
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) Op de discussie omtrent deze varianten wordt hierna ingegaan. In de bijbehorende tekst wordt met + en - respectievelijk een positieve en een negatieve
waardering aangegeven.

5.3 Het toekomstige beeld van de Grift
Inleiding
In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van hoe de Grift
er in de toekomst uit kan zien. Eerst wordt aan de hand van
principeprofielen een totaalbeeld gegeven. Vervolgens worden per deeltraject ideeën beschreven. Hierbij wordt ingegaan op de verschillen ten opzichte van de huidige situatie
en op aanknopingspunten richting realisatie.
5.3.1 Totaalbeeld
5 meter

5 meter

Profiel A: het groene profiel

5 meter

3 meter

2 meter

3 meter

Profiel B: het stenige profiel

Figuur 5.3.1 Principe profielen

Het beeld in grote lijnen
De Grift wordt als bovengrondse waterloop met stromend
kwelwater en als één verbinding aangelegd. Evenals bij de
uitgangspunten voor de tracékeuze is continuïteit ook bij de
vormgeving van de nieuwe Grift een belangrijk uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de Grift in de stad als één lange lijn
herkenbaar dient te zijn. Dit betekent niet dat zij er overal
het zelfde uit zal zien. Kwaliteiten en mogelijkheden van de
directe omgeving beïnvloeden de vormgeving. Gekozen
wordt voor een relatief hoog waterpeil en een permanente
watervoerendheid, zodat de Grift vanuit haar omgeving goed
beleefbaar zal zijn.
Er wordt gewerkt met twee principe profielen:
■ profiel A: het groene profiel;
■ profiel B: het stenige profiel.
In figuur 5.3.1 is een beeld gegeven van de maximale maten
van deze profielen. Gekozen is voor een weergave van deze
maximale maten omdat deze ook verwerkt zijn in de kostenraming. Daar wordt uitgegaan van een ruimtereservering
van 5 meter breed voor het groene profiel en een ruimtereservering van 2 meter breed voor het stenige profiel (dit
zijn de maten van insteek tot insteek, zonder ruimtereservering voor groen op maaiveld).
Voor de Grift is een groen profiel gekozen aan de randen
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van het plangebied. Voorlopig is gekozen voor een toepassing van dat profiel in het gebied Jachtlaan tot het
Brinkpark en van de Deventerstraat tot de Anklaarseweg.
Op deze wijze sluit het profiel aan op dat van de Grift in de
stadsranden en het buitengebied.
Hier tussenin is aanvankelijk gekozen voor het stenige profiel. In het centrum is de intensiteit van het ruimtegebruik
groot. Hierbij speelde een tweetal argumenten een rol.
Om de Grift een plek te geven tussen alle andere functies
van het centrumgebied is gekozen voor een profiel dat minder ruimte vraagt. Een andere overweging is de gebruiksdruk: het stenige profiel is minder kwetsbaar.
In figuur 5.3.2 is de situering van de profielen weergegeven.
In het spanningsveld van “reageren op de kwaliteiten van de
plek” en “continuïteit” wordt de Grift in een later stadium
verder vormgegeven.
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Inmiddels is in een aantal discussies met het waterschap en
met de wijkteams gebleken dat met name een groen profiel
erg aanspreekt, zowel vanuit beleving als vanuit ecologische
overwegingen is er voor gepleit te kiezen voor een maximalisatie van de lengte van het groene profiel. Dit is nu dan
ook als uitgangspunt gekozen.
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Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie is in dit stadium
ook al een aantal bijzondere punten aangegeven.
Waar opvallende punten in de ruimtelijke en/of de funktionele structuur van de stad samenvallen met het nieuwe tracé
van de Grift, of waar door het kruisen van bestaande
structuurlijnen met de nieuwe Grift bijzondere punten
ontstaan wordt gekozen voor een bijzondere vormgeving
van de locatie. Deze punten zijn:
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bijzondere punten

Figuur 5.3.2 Totaalbeeld Grift
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Grift

Apeldoorns Kanaal

■ het kruispunt PWA-laan/ Wilhelmina Druckerstraat,
de entree van het centrum;
■ de kruising van de Grift en de Hoofdstraat, een
entree/knoopunt van het winkelcentrum/voetgangersdomein;
■ de kruising van de Grift en de Stationsstraat, een kruising
van “lange lijnen” (zie ook Raamnota);
■ de kruising van de Grift en de Deventerstraat, vanaf dat
punt liggen de Grift en het kanaal op korte afstand evenwijdig aan elkaar. Ook dit punt is een entree van het centrum;
■ de kruising van de Grift en de Johan Steenbergenstraat.
In een lang vrij continu traject is in een voormalig verval ter
hoogte van deze straat een aanleiding gevonden voor een
bijzondere vormgeving.
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In figuur 5.3.2 zijn deze bijzondere punten aangegeven.
In de volgende subparagraaf worden, in de vorm van
visualisaties, suggesties gedaan voor de uitwerking van
enkele van de bijzondere punten.
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5.3.3 Deeltrajecten
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Waterloo

5.3.2 Ideeën per deeltraject
.A
P. W

In figuur 5.3.3 zijn de deeltrajecten aangegeven.
Deeltraject 1 t/m 4 Van Jachtlaan tot spoorlijn
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Ideeën
In deze deeltrajecten is de Grift in de huidige situatie bovengronds aanwezig, maar ligt verscholen achter bossages.
Voorgesteld wordt de Grift beter zichtbaar te maken (zie
figuren 5.3.4 t/m 5.3.7) door middel van het pleksgewijs
verwijderen van struikbeplanting tussen weg, fiets-/voetpaden en het water. Ook kan tussen Holthuis en de
Europaweg een pad langs de Grift worden doorgetrokken
(zie figuur 5.3.5).
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Praktische punten richting realisatie
■ Het gaat om relatief kleine ingrepen die in principe los
van andere projecten snel opgepakt kunnen worden.

Huidig beeld

5.3.4 Deeltraject 1.
Jachtlaan - De Heze

Nieuw beeld
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Figuur 5.3.5 Deeltraject 2. Holthuis
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5.3.6 Deeltraject 3. Holthuis - Christiaan Geurtsweg

Nieuw beeld
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5.3.7 Deeltraject 4. Christiaan Geurtsweg
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Brinkpark

Ideeën
In de huidige situatie takt de Grift hier ondergronds af richting het kanaal. De voormalige loop is nog herkenbaar aan
een rij oude bomen en de beekwallen.
Deze locatie is de ontwikkelingslocatie Waterloo.
Voorgesteld wordt de Grift als onderdeel van plan Waterloo
aan te leggen op of naast de oude loop met behoud van de
bomen. De Grift met bomenrij en begeleidend pad op de
zuidwal zal als een structuurdrager gaan fungeren in de
nieuwe stedenbouwkundige inrichting. (zie figuur 5.3.8).
Voorbij de bomenrij buigt de Grift af in noordelijke richting
waar de Driehuizerspreng aantakt.
Het beeld zal bestaan uit een waterloop met groene oevers
en aan weerszijden beekwallen.
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Deeltraject 5 Waterloo
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Herstel van de Driehuizerspreng maakt ook deel uit van
deze haalbaarheidsstudie. Herstel hiervan vergroot de watertoevoer. Er ligt een speciale ontwerpopgave op het punt
waar de twee waterlopen samenkomen.
Praktische punten richting realisatie
■ Realisatie van Grift en begeleidingsstrook (beplanting plus
pad) opnemen als randvoorwaarde in projectontwikkeling
Waterloo.
■ Aanpassing van de overstort Koningslijn meenemen in het
rioleringsplan.
■ Een waterverdeelpunt maken aan het begin van de te
handhaven ondergrondse beekleiding. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid de watertoevoer te reguleren.
Bij piekafvoeren, voor het voeden van het eerste pand van
het kanaal en het doorspoelen van de vijvers in zuid kan
van de ondergrondse leiding gebruik worden gemaakt.
Het streven blijft er opgericht een hoog waterniveau in de
Grift te bewerkstelligen.
■ Herstel Driehuizerspreng kan los van ontwikkeling
Waterloo aansluitend aan Brinkpark worden aangelegd.

Huidig beeld

5.3.8 Deeltraject 5. Waterloo

Nieuw beeld

35

Deeltraject 6 PWA-laan en Brinkpark
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Ideeën
De kruising PWA-laan/Koning Stadhouderslaan is een
belangrijke entree van het centrum van Apeldoorn.
Voorgesteld wordt dit knooppunt van lange lijnen te verbijzonderen. Dit zou kunnen door een verticaal element toe
te voegen in de vorm van een “waterkunstwerk”.
Met de ontwikkeling van het Brinkpark wordt de groene
entree richting het centrum vormgegeven (Raamnota).
Om tegemoet te komen aan de wens over een grote lengte
een groen profiel aan te brengen wordt voorgesteld de Grift
aan te leggen als onderdeel van de parkontwikkeling van
het Brinkpark en het groene profiel vanuit Waterloo door te
trekken. De precieze situering kan gekozen worden wanneer
duidelijk is welk vervolgtraject wordt gekozen. Het oude
tracé hoeft niet gevolgd te worden (zie figuur 5.3.9).
Praktische punten richting uitvoering
■ Het is essentieel de plangrenzen van de ontwikkeling
Brinkpark zodanig te kiezen dat het kruispunt PWA-laan
binnen deze grenzen valt.
■ Aanleg van de Grift meenemen als randvoorwaarde binnen de ontwikkeling Brinkpark. Omdat continuïteit het uitgangspunt is, hangt de precieze situering af van de tracékeuze in het volgende traject.
■ Hoek Druckerstraat/PWA-laan. Aan de noordzijde van de
PWA-laan is weinig ruimte. De bestaande inrichting voetpad/fietspad/beplanting/rijlopers zal in elkaar geschoven moeten worden, waardoor twee meter extra ruimte te
creëren is voor de situering van de Grift. (Aanleg van de
Grift aan de zuidzijde is onmogelijk in verband met de aanwezigheid van een waterdicht vlies van de tunnelbak)
Vanuit de afdeling Mobiliteit is aangegeven dat de verkeersfunctie van de PWA-laan zeker niet zwaarder zal worden.
Een smaller wegprofiel, waardoor er meer ruimte komt
voor de Grift (en het park) is in de toekomst wellicht
mogelijk.

Nieuw beeld
5.3.9 Deeltraject 6. Brinkpark
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Deeltraject 7 en 8
Variant 7a/8a Hofstraat/ diagonaal achter V&D
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Ideeën
In het kader van het Verkeersplan Binnenstad zal de functie
c.q inrichting van de Hofstraat veranderen. Voorgesteld
wordt de Grift als strakke lijn en als onderdeel van het voetgangersgebied vorm te geven, met een begeleiding van
bomen en daarnaast een fietspad.
De Grift kruist de Hoofdstraat. Deze entree van het winkelgebied verbijzonderen door middel van een brug. De Grift
volgt over korte afstand de Kanaalstraat en buigt dan naar
het noordoosten. Achter de bebouwingswanden is het wellicht op termijn mogelijk de Grift als onderdeel van een
hofje, begeleid door een voetpad vorm te geven. Achter
V&D aansluitend aan het restaurant kan een binnenplein,
een terras met bomen, worden gemaakt met de Grift als
doorgaande lijn (zie figuur 5.3.10).

Kanaalstraat
Hofstraat

7a = 7b

Brinkpark

P. W.

A le

e rl
xand

aan

Station

Het oude tracé wordt opgepakt tot de Stationsstraat. Tot
daar wordt de Grift begeleid door bomen en een wandelpad
(zie figuur 5.3.11). De Grift duikt onder de Stationsstraat
door. De loop van de Grift kan zichtbaar worden gemaakt
door aan beide zijden van de Stationsstraat “brugleuningen”
te plaatsen en eventueel het wegprofiel even “in te snoeren”.
Praktische punten richting uitvoering
■ In de planvorming Hofstraat een groen profiel inpassen.
Dit vraagt creatieve oplossingen bij de inrichting van het
straatprofiel.
■ Bevoorrading oplossen door roosters boven de Grift.
■ Fasering vraagt speciale aandacht: de uitvoering meeliftend als onderdeel van de herinrichting Hofstraat gebeurt
vermoedelijk op korte termijn (tijdelijke oplossing voor
wateraan- en afvoer noodzakelijk), terwijl de “diagonale
oplossing” wellicht alleen op lange termijn mogelijk is.
Bij de paragraaf Fasering wordt dit verder uitgewerkt.

Nieuw beeld

5.3.10 Deeltraject 7.
Visualisatie Hofstraat
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Variant 7a/8b Hofstraat/Kanaalstraat/Stationsstraat

Centrum

Brinkpark
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erloo
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Beekstraat

8a

tr.

8b

7c

Ideeën
De ideeën voor de Hofstraat zijn hiervoor beschreven.
De ligging in de Stationsstraat dient strak en weinig opvallend te zijn, zodat de continuïteit van het nieuw aan te
leggen profiel tussen station en stadhuis niet onder druk
komt te staan.
Praktische punten richting uitvoering
■ Uitvoering kan wellicht op korte termijn meeliften met
plannen voor herinrichting.
■ Tijdelijke oplossing voor aanvoer en afvoer noodzakelijk.
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3 varianten

Kanaalstraat

Variant 7c/8c Brinklaan/Beekstraat
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Ideeën
Aanleg van de Grift als onderdeel van de winkelstraat.
Voor de entree van de Oranjerie kan een bijzonder element
in de vorm van een speel/kunst/waterobject worden vormgegeven.
Praktische punten richting realisatie
■ Bevoorrading oplossen door roosters boven de Grift.
Indien de deeltrajecten tot hier op relatief korte termijn
aangelegd kunnen worden kan eventueel als tijdelijke
oplossing een afwatering richting kanaal worden gemaakt.

Nieuw beeld

5.3.11 Deeltraject 8. Stationsstraat
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Deeltraject 9 Beurtvaartstraat inclusief kruising
Deventerstraat

9
Centrum

3 varianten
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8
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Ideeën
De inrichting van de Beurtvaartstraat inclusief bebouwing is
van wisselende kwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen zijn wellicht te verwachten in verband met het vertrek van
Openbare Werken uit de Beurtvaartstraat. Het huidige
straatprofiel is op enkele plaatsen erg smal. Indien dit zo
blijft wordt voor de Grift een stenig, strak profiel in de
Beurtvaartstraat voorgesteld. Op lokaties met weinig ruimte
kan gekozen worden voor een oplossing met roosters, waar
overheen gefietst/gelopen kan worden.
De kruising met de Deventerstraat is weer een bijzonder
punt. Hier komen veel lange lijnen bij elkaar (Deventerstraat, Grift en kanaal). Het is een entree naar het centrum.
Voorgesteld wordt het water tot de Deventerstraat door te
trekken en met een “duikerbrug” onder de weg door te gaan
(zie figuur 5.3.12).
Praktische punten richting uitvoering
■ Indien nabij de onderdoorgang Deventerstraat meer ruimte wenselijk is, kan in overleg met NUON (“de verkopers
van water”) wellicht op het terrein van NUON een oplossing gevonden worden.
■ Wanneer de huidige inrichting van de Beurtvaartstraat
grotendeels gehandhaafd wordt moeten Grift en riolering
elkaar een keer kruisen. Dit is meegenomen in het kostenplaatje.
■ Fundamenten van de vroegere “duikerbrug”
Deventerstraat zijn nog gedeeltelijk in de grond aanwezig.

Nieuw beeld

5.3.12 Deeltraject 9.
Beurtvaartstraat
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Deeltraject 10 Van Aelstlaan

11
De Vlijt
De Parken

10
9

Deve

nters

traat

Ideeën
Voorbij de Deventerstraat is in de voormalige Griftbedding
een riool gelegd met daar boven een fietspad. De beekwallen
aan weerszijden zijn nog aanwezig. Zij zijn begroeid met
bosplantsoen.
Voorgesteld wordt de westelijke beekwal te verbreden,
het fietspad op te hogen en de nieuwe Grift in de huidige
oostelijke beekwal te leggen. Voor deze oplossing is gekozen
in verband met de ligging van het hoofdriool aan het huidige fietspad. Aansluitend kan aan de oostelijke zijde een
nieuwe beekwal worden aangelegd.
De Johan Steenbergenlaan zou op termijn als route voor
langzaamverkeer omgevormd kunnen worden. Voorgesteld
wordt een brug in combinatie met een cascade in parkachtige setting te maken (in aansluiting op de Parken, op
het fietssluisje plus een eventueel toekomstige parkontwikkeling bij het kanaal als onderdeel van het Stad en Milieuproject en op de Sluisoordlaan). In de voormalige Grift was
in dit deeltraject ook een verval aanwezig (zie figuur 5.3.13).
Praktische punten richting uitvoering
■ Het nieuwe profiel kan in principe los van andere projecten worden aangelegd, met uitzondering van de nieuwe
beekwal aan de oostzijde. Een andere mogelijkheid is de
aanleg van het geheel als randvoorwaarde voor de projecten
Stad en Milieu en de Vlijt mee te geven. Bij het financieringsvoorstel is hiervan uitgegaan. De ruimtereservering en
aanleg van de oostelijke beekwal dient in ieder geval in de
Vlijt meegenomen te worden.
■ Bij het creëren van het verval is de passeerbaarheid voor
beekfauna een aandachtspunt dat verder moet worden uitgewerkt.
■ Verlegging fietspad.
■ Situering van de Grift ten opzichte van het riool.

Nieuw beeld
5.3.13 Deeltraject 10. Van Aelstlaan
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Traject 11 Marialust
Ed is on la an

Ideeën
Bij Marialust is in de huidige situatie weer open water
aanwezig in een betonnen bedding. Het water staat erg ver
beneden maaiveld.
Om het water dichter naar het maaiveld te brengen wordt
bodemverhoging voorgesteld (zie figuur 5.3.14).

12

11
De Vlijt

Praktische punten richting uitvoering
■ Aan de hand van de verhanglijn checken of bodemverhoging mogelijk is.
■ Kan in principe los van andere projecten gerealiseerd
worden.

Nieuw beeld

5.3.14 Deeltraject 11.
Marialust

Huidig beeld
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Traject 12 Vlijtseweg

Ankl aars ewe g

Ed is on la an

12

Ideeën
In de berm van de Vlijtseweg is voldoende ruimte om de
Grift opnieuw aan te leggen tussen de weg en het fietspad.
Voorgesteld wordt de Grift als een strakke lijn met flauwe
taluds vorm te geven. Eventueel aanvankelijk beschoeid,
waarbij in een later stadium de beekbegeleidende beplanting
de functie van de beschoeiing overneemt.
Als toegevoegde waarde kan het aansluiten van de Beek van
Kerschoten op de Grift worden meegenomen (zie figuur
5.3.15).
Praktische punten richting uitvoering
■ Kan in principe los van andere projecten gerealiseerd
worden.
■ De situering van het riool en de bodemverontreiniging
van de koperpletterij in één van de voormalige beekbeddingen zijn mede bepalend voor de precieze situering
in dit traject.

Nieuw beeld

5.3.15 Deeltraject 12.
Vlijtseweg

Huidig beeld
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6 Kosten, fasering en financiering
6.1 Kosten
Uitgaande van een eenvoudige inrichting bedragen de kosten van het herstel minimaal ƒ 15.000.000,– (prijspeil 1999)
exclusief BTW en inclusief faseringskosten. Bij een ander
ambitieniveau hoort een ander kostenplaatje. Met faseringskosten wordt bedoeld: de kosten van tijdelijke voorzieningen voor wateraan- en afvoer. De kosten zijn gebaseerd op
maatregelen ter verbetering van de zichtbaarheid van de
bestaande Grift, de aanleg van de nieuwe Grift en de inrichting van de Grift en haar directe omgeving, inclusief de kosten voor verwerving.
De kosten voor bodemsanering zijn globaal geraamd.
De kosten zijn exclusief: milieukundige begeleiding, bodemonderzoek, leges en eventuele veiligheidsvoorzieningen.
Omdat de kosten niet zijn gebaseerd op bodemonderzoek
dient rekening te worden gehouden met een marge van
25 % van de bodemkosten.
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6.2 Fasering
Uitgangspunten fasering
Het doel van de fasering is zo optimaal mogelijk mee te
kunnen liften met andere projecten. Als uitgangspunt is
gekozen direct te werken aan het systeemherstel: er wordt
dus bij het eerste project al gewerkt met stromend water dat
in het Griftsysteem thuishoort (“Griftwater”). Dat wil zeggen dat het Griftwater vanaf Waterloo moet worden aangevoerd naar het eerste project en vervolgens ook moet worden afgevoerd.
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Indicatie fasering projecten
Zoals al eerder aan de orde kwam is het de bedoeling dat de
Grift zoveel mogelijk als onderdeel van nieuwe inrichtingsprojecten wordt meegenomen. Dat betekent dat de aanleg
van de Grift als ruimtelijke en financiële randvoorwaarde
wordt meegegeven.
In figuur 6.2.1 Projecten langs de Grift is de globale ligging
van de projecten aangegeven die de komende jaren van start
gaan en aan het Grifttracé zijn gekoppeld. Het gaat om de
volgende projecten:
■ Waterloo. Vermoedelijke aanleg rond 2005;
■ Holthuizermolen;
■ Brinkpark. Datum uitvoering onbekend;
Inschatting: 2005;
■ Beurtvaartstraat. Is tot nu toe niet als een project
genoemd. Gezien de grote verschillen in de ruimtelijke kwaliteit en het vrijkomen van de locatie van Openbare Werken
ligt een nieuwe invulling voor de hand;
■ De Vlijt: 2005. Eventueel aangevuld met andere delen van
de kanaalzone als onderdeel van het project Stad en Milieu
(2000 - 2010);
■ Verkeersvisie Binnenstad is inmiddels vastgesteld;
■ herinrichting Hofstraat (ongeveer 2000);
■ herinrichting Stationsstraat (ongeveer 2001).
Omdat de start van dergelijke projecten door veel verschillende factoren wordt beïnvloed en kan wijzigen zijn de
gegevens slechts een globale indicatie. Flexibiliteit, het soe-

pel in kunnen spelen op wijzigingen in de fasering, is bij
planvorming en aanleg van de Grift dan ook wenselijk.
Fasering aanleg Grift en flexibiliteit
Er wordt een fasering voorgesteld in zeven delen
(zie figuur 6.2.2):
■ fase I. Herstelwerkzaamheden rond de al aanwezige Grift
tussen de Jachtlaan en Holthuis. De werkzaamheden in
deeltraject 1 en 2 kunnen los van andere activiteiten plaatsvinden.
In 1999 is gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden;
■ fase II. Herstelwerkzaamheden rond de al aanwezige Grift
tussen Holthuis en de spoorlijn. Ook deze werkzaamheden
kunnen los van andere deeltrajecten worden verricht. Ook
hiermee is inmiddels een begin met de voorbereidende
werkzaamheden gemaakt;
■ fase III. Aanleg van de Grift in de Hofstraat en het begin
van de Kanaalstraat, meeliftend met de herinrichting
Hofstraat/Kanaalstraat in 2000 - 2001. Aanleg van een aanvoerbuis vanaf de spoorlijn tot aan de Hofstraat. De aanleg
van een afvoerbuis in de Kanaalstraat naar het kanaal.
Aanleg van een buis in de Stationsstraat als onderdeel van
de herinrichting Stationsstraat, voor het geval de Grift in de
Beurtvaartstraat inderdaad eerder wordt gerealiseerd dan
tussen de Hofstraat en de Stationsstraat;
■ fase IV. Aanleg van de Grift als onderdeel van plan
Waterloo, vermoedelijk tussen 2000 en 2005;
■ fase V. Aanleg van de Grift als onderdeel van het plan
Brinkpark;
■ fase VI. Aanleg van de Grift in de Beurtvaartstraat en ten
noorden van de Deventerstraat. Meeliftend met herinrichting bedrijventerrein De Vlijt, vermoedelijk tussen 2000 en
2005. Eventueel kan de Grift in de Beurtvaartstraat later
worden aangelegd. Dan is als tijdelijke voorziening de aanvoer van Griftwater van de Kanaalstraat via een buis in het
kanaal naar de Deventerstraat mogelijk;
■ fase VII. Aanleg van de Grift tussen de Hofstraat en de
Stationsstraat op lange termijn.

De volgorde van IV, V, VI (en in principe ook VII) kan
wisselen. Voor de fasering zijn tijdelijke maatregelen nodig.
Bij deze fasering zullen de werkzaamheden vermoedelijk
niet voor 2010 zijn afgerond. Een snellere realisatie is mogelijk. Dan zullen de mogelijkheden tot “meeliften” minder
gunstig zijn.

6.3 Financiering
De partners van de gemeente Apeldoorn in het project de
Grift zullen ondermeer zijn het rijk, provincie Gelderland,
Waterschap Veluwe en projectontwikkelaars.
Door de voorgestelde fasering is meeliften mogelijk met
de projecten Waterloo, Brinkpark, Hofstraat, Kanaalstraat,
Stationsstraat (Staionsstraat vooral tijdsmatig, nauwelijks
financieel) Vlijtseweg/Kanaalzone (Stad en Milieu). Op deze
wijze zou voor 40 - 50 % van de kosten kunnen worden
meegelift.
De overige delen van het herstel van de Grift worden op een
andere manier gefinancierd. Hierover vindt overleg met de
partners plaats.
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7 Communicatie
7.1 Gesprekspartners
De hoofdlijnen van het rapport zijn gepresenteerd en bediscussieerd in de volgende groepen:
■ gemeente Apeldoorn: College en voormalige
Raadscommissie wijkbeheer, verkeer/vervoer, afvalstoffenbeheer
■ gemeente Apeldoorn: Resom, afdelingsoverleg Ruimtelijke
Ordening, afdelingsoverleg Mobiliteit, afdelingsoverleg
Wegen en riolering, afdelingsoverleg Groen
■ Waterschap Veluwe Managementteam
■ Provincie Gelderland: ambtelijke vertegenwoordiging
rond herstel van beken en sprengen
■ Ministerie van LNV: regionale vertegenwoordiger uitvoeringsgerichte projecten
■ Platform wijkraden Noordwest, binnenstadsteam, wijkraad Zuidwest
■ Daarnaast heeft een presentatie plaats gevonden in het
BOP 1: bestuurlijk overleg beheer en onderhoud beken en
sprengen, waarin rijk, provincie en waterschap meerjarenafspraken maken over herstelwerkzaamheden van deze
waterlopen.
Dit is niet het enige onderdeel van het communicatietraject.
Het herstel van de Grift is en wordt ook meegenomen in
discussies rond de Raamnota, de Binnenstadsvisie en Stad
en Milieu.
Daarnaast is het de bedoeling dat de Grift meegenomen
wordt in concrete inrichtingsprojecten. Dat betekent dat in
de daaraan gekoppelde informatie- en inspraakrondes de
Grift meer concreet met direct betrokkenen, zoals omwonenden, wordt besproken.

7.2 Aandachtspunten voor de verdere
uitwerking
Griftherstel positief
Het idee de Grift te herstellen lijkt breed te worden gedragen: bij alle tot nu toe gehouden presentaties en discussies
werd enthousiast gereageerd op het voorstel de Grift terug te
brengen in het Apeldoornse stadsbeeld.
In deze paragraaf worden kort enkele thema's behandeld die
bij de presentaties aan de orde kwamen.
Ambitieniveau
Het gekozen ambititieniveau is ondermeer gerelateerd aan
maatvoering en materiaalgebruik.
Maatvoering
Vooral vanuit de Resom kwam de vraag of de voorgestelde
maatvoering voldoende is. Met name ook in relatie tot het
effect wat bereikt moet worden: het toevoegen van een herkenbaar en structurerend element aan het stadsbeeld.
Er werd ondermeer verwezen naar het water in de stad
Elburg. Een dergelijke vergelijking is niet op zijn plaats.
De Grift is een van de beken en sprengen aan de oostkant
van de Veluwe. Deze hebben van nature een beperkte maat
en mede daardoor heeft het water een relatief grote stroomsnelheid. De bijbehorende beekbegeleidende beplanting
vergroot het ruimtelijk effect. Vroeger is de Grift ook wel
breder geweest ten gevolge van opstuwing. Wanneer door
middel van stuwen het water langer wordt vastgehouden
heeft dit consequenties voor de stroomsnelheid en dus voor
het water als leefmilieu voor organismen. Ecologische
potenties veranderen, er ontstaat een minder natuurlijke
situatie. Terwijl juist hieraan veel waarde wordt toegekend
door ondermeer het waterschap en de provincie.
Materiaalgebruik
Ook vanuit de Resom kwam de opmerking of niet veel
hoger ingezet moet worden op materiaal gebruik. Mooie
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materialen en een fijn uitgedetailleerde afwerking bij de
inpassing van de Grift in het bestaande.
Natuurlijk is een luxere inrichting welkom. In de haalbaarheidsstudie is echter gekeken in hoeverre met een eenvoudige inrichting toch het beoogde effect kan worden bereikt.
Voorlopige reacties van een aantal partners (rijk, provincie,
gemeente) op ambtelijk niveau geven aan dat dit een reële,
haalbare keuze lijkt te zijn.

3-5 meter

7.1.1 Principe groenprofiel

3-5 meter

3-5 meter

Groen profiel
Met name vanuit het waterschap werd een voorkeur uitgesproken voor een zo groot mogelijke lengte groen ten
behoeve van de ecologie. Het ministerie van LNV zoekt
eveneens een belangrijke ecologische meerwaarde.
Ook door de wijkteams werd gepleit voor een zo groot
mogelijke lengte groen profiel, maar dan ook vanuit esthetische overwegingen. Men gaf aan in het algemeen de belevingswaarde van een groen profiel hoger te vinden.
Dit pleit er voor daar waar mogelijk een groen profiel te
creëren. Ruimte zal wellicht hier en daar de beperkende
factor zijn. Een groen profiel vraagt iets meer ruimte, omdat
met schuine taluds gewerkt moet worden. In figuur 7.1.1
Principe groenprofiel wordt een voorbeeld gegeven van een
groen profiel dat weinig ruimte vraagt. De breedte van de
beek bedraagt drie meter. Bij het groene profiel behoort
beekbegeleidende beplanting. Deze bestaat uit twee keer een
strook met opgaande beplanting van minimaal ongeveer
3 - 5 meter breed.
Veiligheid
Vanuit het Binnenstadsteam werd veiligheid aan de orde
gesteld: het risico dat kinderen in de beek vallen.
Het risico dat kinderen in water vallen is altijd aanwezig.
Ook nabij het centrum zijn het Apeldoorns Kanaal, diverse
vijvers en andere beken en sprengen aanwezig waar kinderen in kunnen vallen. Bij ieder nieuw waterelement komt
deze discussie naar voren. Er is telkens een gewenningsperiode nodig, wat niet wil zeggen dat de zorg niet terecht is.
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Een voordeel is dat de Grift grotendeels gesitueerd wordt in
gebieden waar vrijwel geen jonge kinderen alleen aanwezig
zijn, zoals het winkelcentrum en aan de rand van een
bedrijventerrein of parkstrook. Ook is de waterdiepte
beperkt, ongeveer 20 - 30 cm. Verder kunnen aanvullende
inrichtingsmaatregelen mensen/kinderen attenderen op de
aanwezigheid van water. Gedacht kan worden aan niveauverschil in de vorm van een beekwal langs de beek, of aan
beekbegeleidende beplanting in de vorm van een elzensingel.
Het is niet de bedoeling langs de Grift een hek of struiken te
plaatsen om te voorkomen dat kinderen in het water belanden.
Vervuiling
Ook vanuit de wijkteams kwam de vraag naar voren hoe
vervuiling door zwerfvuil voorkomen kan worden.
Doordat gewerkt wordt met stromend water kan zwerfvuil
vrij eenvoudig worden afgevangen met roosters.

8 Conclusies
8.1 Conclusies
Eerste inschatting draagvlak is positief
In alle groepen waar de hoofdlijnen van het concept-rapport zijn gepresenteerd werd het idee de Grift te herstellen
positief ontvangen. Vooral het belevingsaspect, de kansen
voor ecologie en het cultuurhistorische aspect werden daarbij aangehaald.
Technisch haalbaar
Doordat in de voorstellen gekozen is voor globaal het voormalige tracé kan gebruik worden gemaakt van het aanwezige reliëf, waardoor het water “op natuurlijke wijze” in
noordoostelijke richting zal stromen.
Er is voldoende “Griftwater” beschikbaar om de Grift permanent watervoerend te laten zijn, zonder gebruik te hoeven maken van opstuwing etc. waardoor in ecologisch
opzicht een minder wenselijke situatie zou ontstaan.
De inschatting is gemaakt dat er in de toekomst alleen maar
meer water beschikbaar komt ten gevolge van ondermeer
de toenemende kweldruk als resultaat van succesvolle antiverdrogingsmaatregelen.
De waterhoeveelheid is te regelen door een verdeelpunt aan
te brengen op het punt waar in de huidige situatie de ondergrondse beekleiding begint. Op dit punt wordt het water
verdeeld tussen de Grift en het Apeldoorns Kanaal.
De ondergrondse leiding kan worden gebruikt voor het
afvangen van eventuele pieken.
Wanneer de voeding van het Apeldoorns Kanaal vanuit
de Grift wordt verminderd, zou het in langdurige droge
periodes moeilijk kunnen zijn het water van het kanaal op
peil te houden. Waterschap Veluwe heeft aangegeven dat er
voldoende alternatieven denkbaar zijn, zij gaat dit op korte
termijn verder uitwerken.
Ruimtelijk inpasbaar
Het is goed mogelijk de Grift als structurerend element in
de stad aan te leggen: een continu element, goed zichtbaar
en beleefbaar.

Bovendien kan de Grift als verbinding tussen groene ruimtes gaan fungeren, waardoor de kansen voor natuur in de
stad verbeteren. Het bosje bij de Jachtlaan, de groene rand
langs het spoor bij Waterloo, het in de toekomst groene
Brinkpark, de groenstrook bij de Vlijtseweg met koppeling
naar De Parken (en in de toekomst via een in het project
Stad en Milieu voorgesteld park naar Zevenhuizen) worden
door de Grift aan elkaar geschakeld en verbonden met het
buitengebied.
De maatvoering van de beek is beperkt (de bodem komt
ongeveer 1 m beneden maaiveld te liggen, de breedte van
insteek tot insteek is maximaal ongeveer 5 meter breed),
waardoor het profiel vrij gemakkelijk inpasbaar is.
Aan weerszijden van de beek is een strook met opgaande
beplanting gewenst (minimaal 2 x 3 meter breed), de hiervoor benodigde ruimte zal niet overal te vinden zijn.
Het voormalig tracé is bijna vrij van bebouwing, waar dat
niet het geval is zijn er veelal mogelijkheden om de bebouwing heen te buigen. Op enkele punten waar de ruimte
beperkt is, kunnen (afhankelijk van diepte en breedte) roosters worden toegepast, bij voorbeeld Beurtvaartstraat.
Door het ondiepe profiel blijft de Grift veelal boven het
niveau van de kabels en leidingen, waar omleiding nodig is,
is dit in de kostenraming meegenomen.
Grote delen van het tracé maken deel uit van de openbare
ruimte en zijn eigendom van de gemeente. Dit geldt niet in
hartje centrum, bij de “diagonaal Hofstraat/Kanaalstraat
richting Stationsstraat”. In de haalbaarheidsstudie is er vanuit gegaan dat op termijn van 10 - 15 jaar zich de mogelijkheid voordoet hier de Grift door te trekken. De verwervingskosten zijn meegenomen in de kostenraming.
Als tijdelijke maatregel kan het water via de Hofstraat/Stationsstraat in een pijp worden omgeleid. Bovendien zijn
er voor dit deeltraject twee alternatieven aangereikt.
Omdat gekozen is voor globaal het oude tracé, wordt er
op een aantal lokaties vervuiling in de bodem aangetroffen
veroorzaakt door bedrijvigheid die van oudsher aan de Grift
gekoppeld was (de informatie is alleen gebaseerd op historisch onderzoek). De kosten voor bodemsanering zijn mee49
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genomen in de kostenraming en lijken geen onoverkomelijk
probleem te gaan vormen voor het herstel van de Grift.
Op een enkele plek is nu gekozen voor een tracé waarbij een
verontreiniging categorie 3 aangesneden wordt, bij de voormalige koperpletterij nabij Kerschoten. Indien hier gekozen
zou worden voor een andere vroegere bedding zouden de
saneringskosten in dit deeltraject met ongeveer ƒ 400.000,–
omlaag gaan. Op uitwerkingsniveau is een integrale afweging tussen de verschillende oplossingen noodzakelijk.
Financiële haalbaarheid lijkt positief
Uitgaande van een eenvoudige inrichting van de werkvolgorde van de inrichtingsprojecten in de binnenstad en
het maximaal mee kunnen liften in een uitvoeringsperiode
van ongeveer 10 jaar zijn de kosten voor herstel van de Grift
nu geraamd op minimaal 15 miljoen gulden, exclusief
omzetbelasting.
De kosten zijn gebaseerd op maatregelen ter verbetering van
de zichtbaarheid van de bestaande Grift, de aanleg van de
nieuwe Grift en de inrichting van de Grift en haar directe
omgeving, inclusief de kosten voor verwerving van de
“Griftstrook”. Ook zijn kosten opgenomen voor faseringsmaatregelen. Het gaat hierbij om ingrepen, die een flexibele
realisatie mogelijk maken, zodat zo optimaal mogelijk kan
worden meegelift. De kosten voor bodemsanering zijn globaal geraamd, de kosten zijn exclusief de milieukundige
begeleiding, bodemonderzoek, leges en eventuele veiligheidsvoorzieningen. Omdat de kosten niet zijn gebaseerd op
bodemonderzoek dient rekening te worden gehouden met
een marge van 25% van de bodemkosten.

8.1.2 De Grift bij de Christiaan Geurtsweg

De verwachting is dat op deze wijze voor ongeveer 40 - 50 %
kan worden meegelift. Voor het resterende deel is aanvullende financiering nodig. Hiervoor zijn als partners in beeld:
gemeente, provincie, rijk en waterschap. De resultaten van
gesprekken hierover op ambtelijk niveau met rijk, provincie,
gemeente en waterschap afzonderlijk zijn goed:
■ de gemeente Apeldoorn heeft in de meerjarenbegroting
haar aandeel inmiddels gereserveerd;
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■ alle partners hebben positief gereageerd op het idee de
Grift te herstellen. Een deel van de partners heeft positief
gereageerd op het verzoek om een bijdrage;
■ in 1999 is in een gemeenschappelijke sessie (Bestuurlijk
overleg beken en sprengen) voorgelegd de Grift op te nemen
in het Meerjarenprogramma voor het herstel van beken en
sprengen. Aan de hand van dit programma besluiten rijk,
provincie en waterschappen aan welke projecten zij een
financiële bijdrage leveren. Binnen dit kader zal de besluitvorming plaatsvinden over de financiële bijdragen aan de
Grift. Of het lukt de financiering nu helemaal rond te krijgen met vaste meerjarenafspraken is nog niet duidelijk.
Men is erop gericht de ambtelijke financiële toezeggingen
verder te onderbouwen en zoveel mogelijk om te zetten in
definitieve toezeggingen. Aanvullend zullen ook andere subsidievormen worden verkend. Gelukkig is het herstel van de
Grift goed faseerbaar, waardoor in ieder geval gestart kan
worden met de aanleg van deeltrajecten;
■ in verband met steeds wisselende situaties, zoals wijzigingen in subsidies is vermoedelijk voortdurend capaciteit
nodig bij de gemeente om attent te blijven op eventuele
aanvullende subsidie-/financieringsmogelijkheden.

Eindconclusie
Op basis van de positieve resultaten tot nu toe ten aanzien
van draagvlak, ruimtelijke inpasbaarheid, technische haalbaarheid en financiering kan geconcludeerd worden dat het
zeker de moeite waard is nu in te zetten op herstel van de
Grift. De belangstelling voor het project is groot en de kansen om het project daadwerkelijk van de grond te krijgen
zijn nu het meest optimaal gezien de inrichtingsprojecten
die op stapel staan langs het Grifttracé.

Bijlage 1. Tracéverkenning van de Grift
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(Zie figuur B.1 Inventarisatie)
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Deeltraject 1. Stromend water is bovengronds aanwezig.
De Grift ligt op de rand van openbaar en privéterrein en ligt
verborgen achter een smalle strook bosplantsoen die het
aangrenzende voetpad begeleidt.
De verbinding met de verschillende beken die hier aantakken op de Grift is weinig opvallend. De doorgaande
lijnen worden nauwelijks ervaren doordat de Europalaan
en de Jachtlaan zo prominent aanwezig zijn. De Grift lijkt
onderdeel van de woonbuurt.
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De Grift is nu niet als structuurelement herkenbaar. Het is
een onopvallende lijn in het stedelijk weefsel. Voorzover als
waterloop aanwezig, is de Grift vaak gesitueerd aan achterkanten, verstopt achter dichte beplanting in bermen of
ondergeschikt aan grote infrastructurele lijnen in andere
richtingen. De Grift grenst soms aan openbare en soms aan
privé terreinen.
Op twee plekken stroomt het water nog bovengronds:
ten zuiden van de spoorlijn en ten noorden van de
Anklaarseweg. Daartussen ligt nu een verbinding rioolverbinding, terwijl het min of meer schone water ondergronds richting het Apeldoorns kanaal stroomt.
Hierna volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de
huidige situatie in deeltrajecten.
De beschrijving vindt plaats van zuidwest naar noord, in de
richting van de stroom.
De genummerde deeltrajecten zijn terug te vinden op de
inventarisatiekaart.
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Deeltraject 3. Holthuis - Christiaan Geurtsweg

Deeltraject 5. Waterloo

Deeltraject 3. Vanaf de brug bij Holthuis is het water goed
waar te nemen. Vervolgens verdwijnt het water tussen de
particuliere terreinen. Nabij de Holthuizerweg stond vroeger
de Holthuizermolen. Deze is afgebrand. In het water zijn
nog wat restanten van de watergeleiders te zien.

Deeltraject 5. Achter het bebouwingslint van de
Waterlooseweg is het bruisende water nog even in de vorm
van een “gat” in een weiland, met de wallen ernaast, aanwezig. Daarna verdwijnt dit water ondergronds in de richting
van het Apeldoorns kanaal.
Het voormalige tracé is duidelijk zichtbaar in de vorm van
een dubbele rij esdoorns in de weilanden langs het spoor.
Daar tussendoor stroomde vroeger het water.

Deeltraject 4. Christiaan Geurtsweg

Deeltraject 6. Brinkpark

Deeltraject 4. Het stromende open water is vervolgens weer
vanaf de bruggen waar te nemen. Een haag langs de weg
ontneemt het uitzicht op het water vanaf de weg.
Vervolgens buigt het water via het terrein van de aula in
noordelijke richting om onder het spoor door te gaan.
Het langzame verkeer moet op een andere locatie de spoorlijn kruisen en raakt hier het spoor bijster.

Deeltraject 6. Ter hoogte van de kruising met de PWA-laan
is het voormalige tracé even onherkenbaar. Er is een kantoorgebouw bovenop gesitueerd en de forse ontsluitingswegen inclusief tunnelbak bepalen als nieuwe lijnen de structuur. De richting van de Brinklaan verwijst nog naar de
richting van de Grift. De voormalige loop is nog terug te
vinden in de wat rommelige beplanting op de parkeerplaats.
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Deeltraject 7. Hofstraat

Deeltraject 9. Beurtvaartstraat

Deeltraject 7. Alleen het brede profiel van de Hofstraat laat
zien dat hier vroeger ruimte was voor de Grift.

Deeltraject 9. In de Beurtvaartstraat / Griftstraat is de loop
niet te herkennen. Ze heeft gelegen in de beplanting die de
parkeerplaats van Beurtvaartstraat 99 begeleid.

Deeltraject 8. Stationsstraat

Deeltraject 10. Van Aelstlaan

Deeltraject 8. Vervolgens gaat het tracé diagonaal door
bebouwingsblokken en achtertuinen in de richting van de
Beurtvaartstraat. Het tracé is met veel moeite te herkennen
aan een rij populieren.

Deeltraject 10. Op de voormalige Grift is een geasfalteerd
fietspad gesitueerd.
Het fietspad maakt deel uit van een recreatieve strook
richting Marialust en vormt de grens tussen de woonbuurt
De Parken en het bedrijventerrein De Vlijt. Het laatste
gebied staat op de nominatie voor herstructurering.
Aan het tracé grenzen, met uitzondering van de
Van Aelstweg, achterkanten. De fietser bevindt zich in
een apart wereldje, los van haar omgeving.
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Deeltraject 11. Marialust

Deeltraject 13. Anklaarseweg

Deeltraject 11. De Grift is zichtbaar als onderdeel van de
parkachtige inrichting als achterkant van Marialust. Het is
een diepliggende, korte en gebogen waterlijn. Het stilstaande
water ligt ongeveer 4 meter beneden maaiveld, de waterbreedte is ongeveer 3 m. Het talud is stijl, het water ligt binnen betonnen beschoeiingen.

Deeltraject 13. Vanaf de Anklaarse weg is de Grift weer als
open waterloop met stromend water aanwezig. De Grift is
voor een deel direct te ervaren, daar waar hij grenst aan
openbaar gebied. Op het bedrijventerrein bij de waterzuivering zijn de randen niet toegankelijk. In deze zone takt
de Koningsbeek aan op de Grift.

Deeltraject 12. Vlijtseweg

Deeltraject 12. De Grift lag vroeger in de berm van de
Vlijtseweg. In de ruime berm bestaand uit gras en bomen is
daarvan niets terug te vinden. Ten noorden van de
Edisonlaan stroomt de Beek van Kerschoten, een zijbeek
van de Grift.
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