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Samenvatting

In opdracht van met ministerie van LNV zoekt DLG samen met dienst Domeinen Onroerende
Zaken naar nieuwe bestemmingen voor 53 voormalige militaire terreinen. Veel terreinen zullen
natuurgebied worden; ze worden ‘teruggegeven aan de natuur’. Veel oefenterreinen zijn
bijvoorbeeld al waardevolle natuurgebieden. Op een aantal terreinen is ruimte voor andere
ontwikkelingen. Samen met provincies, gemeenten en andere partijen zoekt DLG met oog
voor cultuurhistorie, recreatie of andere maatschappelijke behoeften naar een nieuwe invulling
van de terreinen.
DLG staat voor de complexe opgave om de terreinen op tijd en budgetneutraal over te
dragen. De druk op het project is groot. Dat maakt dat kansen om naast het realiseren van
natuurdoelstellingen andere maatschappelijke doelstellingen te realiseren en ruimtelijke
kwaliteit te waarborgen niet altijd worden benut. Daarom heeft DLG in het voorjaar van 2007
Alterra gevraagd om een bijdrage te leveren aan het Project Ontwikkeling Militaire Terreinen.
Door praktijkervaringen in projecten met een vergelijkbare opgave te verzamelen en de
sleutelfactoren in de planprocessen te benoemen kan PrOMT leren van anderen.
In de eerste fase van het project zijn voorbeelden gezocht van gebieden met een min of meer
vergelijkbare opgave, dat wil zeggen niet=agrarische terreinen die worden ‘teruggegeven aan
de natuur’, al of niet in combinatie met andere activiteiten/functies. Zestien voorbeelden zijn
kort beschreven, vier voorbeelden geselecteerd om verder te onderzoeken: vliegbasis
Soesterberg, Renkums beekdal –Beukenlaan, Groei en Krimp Veluwe en Pompstation
Castricum. In de tweede fase is het planproces van deze projecten beschreven op basis van
literatuur en interviews met betrokkenen. Daarbij is geprobeerd om vooral de succes= en
faalfactoren in het proces boven water te krijgen en de belangrijkste lessen uit deze projecten
te formuleren. In de laatste fase is in een workshop de kennis uit de projecten die in de vorige
fase waren onderzocht toegepast op twee militaire terreinen. Sleutelfactoren voor PrOMT
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hebben vooral te maken met de rol van DLG als initiatiefnemer en met (externe) factoren in het
planproces. De belangrijkste lessen voor PrOMT zijn:
1) Processen van complexe projecten verlopen niet rechtlijnig en logisch, maar via omwegen,
onverwacht en onlogisch verlopen. Het is de kunst om met een flexibele en open houding
onverwachte wendingen op te vangen en te benutten. Impasses zijn mogelijkheden om over de
eigen schutting te kijken en nieuwe oplossingen aan te boren;
2) Projecten zijn mensenwerk: vertrouwen in elkaar en in de inhoud zet mensen in beweging,
het helpt om projecten terug te brengen tot de menselijke maat, en kennis van het
krachtenveld is van cruciaal belang;
3) Succesfactoren in een project zijn vaak ‘zachte’ factoren. De ‘harde’, afrekenbare aspecten
tijd en geld spelen in alle projecten een belangrijke rol, maar ‘zachte’ factoren zoals een goed
verhaal of visie en beelden blijken vaak doorslaggevend voor succes.

10
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Project Ontwikkeling Militaire Terreinen

1.1

Een nieuwe bestemming voor 53 militaire terreinen

In de tijd van de Koude Oorlog heeft het Ministerie van Defensie een groot aantal
mobilisatiecomplexen en kazerneterreinen gebouwd om Nederland te beschermen tegen de
dreiging van een Russische invasie. Zo’n vijftig jaar later zijn deze en een aantal oudere
militaire terreinen overbodig geworden en heeft het Ministerie van Defensie besloten om de
terreinen af te stoten. De 53 terreinen variëren van uitgestrekte, grote oefenterreinen zoals
het Balloërveld in Drenthe en de Waalsdorpervlakte bij Den Haag tot forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie bij Honswijk en Everdingen en een groot aantal mobilisatie= en
munitiecomplexen uit de jaren vijftig. De terreinen, in totaal 2100 hectare, liggen verspreid
over heel Nederland.
In opdracht van LNV zoekt Dienst Landelijk Gebied samen met Dienst Domeinen Onroerende
Zaken naar nieuwe bestemmingen voor de terreinen. Veel terreinen zullen natuurgebied
worden; ze worden ‘teruggegeven aan de natuur’. Veel oefenterreinen zijn bijvoorbeeld al
waardevolle natuurgebieden. Op een aantal terreinen is ruimte voor andere ontwikkelingen.
Samen met provincies, gemeenten en andere partijen zoekt DLG met oog voor cultuurhistorie,
recreatie of andere maatschappelijke behoeften naar een nieuwe invulling van de terreinen.
Zodra de planvorming en de inrichting van de terreinen ver genoeg is gevorderd, draagt DLG
ze over aan een nieuwe eigenaar.
De kosten voor de aankoop en inrichting van terreinen die bestemd zijn voor de natuur,
moeten worden betaald van de opbrengsten uit de andere terreinen. Er vindt dus een
onderlinge verevening plaats tussen de 53 terreinen. In 2011 moeten alle terreinen een
nieuwe bestemming hebben en zijn overgedragen aan de nieuwe eigenaren.
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1.2

Opgave

DLG staat voor de complexe opgave om de terreinen op tijd en budgetneutraal over te
dragen. De druk op het project is groot. Dat maakt dat kansen om naast het realiseren van
natuurdoelstellingen andere maatschappelijke doelstellingen te realiseren en ruimtelijke
kwaliteit te waarborgen niet altijd worden benut. Bovendien heeft DLG in dit project vaak de rol
van projectontwikkelaar; een relatief nieuwe rol.
Daarom heeft DLG in het voorjaar van 2007 Alterra gevraagd om een bijdrage te leveren aan
het Project Ontwikkeling Militaire Terreinen. In het ene deel van de opdracht stond leren van
anderen centraal. Door praktijkervaringen in projecten met een vergelijkbare opgave te
verzamelen en de sleutelfactoren in de planprocessen te benoemen kan PrOMT leren van
anderen. Het resultaat van deze studie is beschreven in dit boekje. Het andere deel van de
opdracht kreeg het motto ruimte creëren. Twee groepen studenten van Universiteit
Wageningen UR en van Hogeschool Larenstein maakten een uitgebreide analyse van gebied,
beleid, en stakeholders en ontwikkelden een aantal ruimtelijke modellen voor de
herbestemming van een militair terrein. De resultaten van deze studies voor het
Mobilisatiecomplex Scherpenberg en voor met Mobilisatiecomplex plus het vliegveld Bergen
zijn in twee aparte eindproducten vastgelegd. Ze zullen dienen ter voorbereiding van
‘Schetsschuiten’1 voor de twee gebieden.

1.3

Aanpak ‘leren van anderen’

Om praktijkkennis over de herontwikkeling van terreinen tot natuur in combinatie met andere
functies te verzamelen en over te dragen aan betrokkenen in het PrOMT=project is de volgende
aanpak gekozen.

1

Een Schetsschuit is een door DLG ontwikkelde interactieve werkvorm waarin ontwerpers samen met
deskundigen, bewoners en andere betrokkenen verschillende ontwikkelingsrichtingen voor een gebied
formuleren.
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Fase 1: Verkenning
In deze fase zijn voorbeelden gezocht van gebieden met een min of meer vergelijkbare
opgave, dat wil zeggen niet=agrarische terreinen die worden ‘teruggegeven aan de natuur’, al
of niet in combinatie met andere activiteiten/functies. Zestien voorbeelden zijn kort
beschreven. In overleg met de opdrachtgever zijn vier voorbeelden geselecteerd om verder te
onderzoeken.
Fase 2: Procesonderzoek
In deze fase zijn de voorbeelden onderzocht die in de vorige fase waren geselecteerd. Op
basis van literatuur en interviews met betrokkenen is het planproces van deze projecten
beschreven. Daarbij is geprobeerd om vooral de succes= en faalfactoren in het proces boven
water te krijgen en de belangrijkste lessen uit deze projecten te formuleren.
Fase 3: Kennisoverdracht
In de laatste fase is in een workshop de kennis uit de onderzochte projecten overgedragen
aan betrokkenen van het PrOMT=project. In deze bijeenkomst stonden de concrete dilemma’s
en knelpunten die speelden bij PrOMT=projectleiders centraal. De kennis uit de projecten die in
de vorige fase waren onderzocht werd zo direct concreet, specifiek en toepasbaar gemaakt.
Het vaak obligate en vanzelfsprekende karakter van een lijstje met sleutelfactoren – “Dat
wisten we toch al?” – werd op die manier ondervangen.
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2

Verkenning

2.1

Teruggeven aan de natuur

De opgave van PrOMT is niet uniek. Er zijn meer gebieden waar een min of meer vergelijkbare
opgave speelt, namelijk hoe een niet=agrarisch terrein ‘terug te geven aan de natuur’? Bij veel
van deze terreinen speelt eveneens de vraag hoe de natuurdoelstellingen te combineren zijn
met andere maatschappelijke doelstellingen. Door op internet te zoeken met de termen
‘teruggeven aan de natuur’ en ‘herbestemmen natuur’ werden zestien voorbeelden gevonden
die in de volgende paragraaf kort zijn beschreven.

2.2

Een waaier van projecten

Radio Kootwijk (Gld)
Transformatie:

van natuur en voormalig zendstation naar natuur en nieuwe
bestemming voor gebouwen
Betrokken partijen:
Bestuurlijke Begeleidingscommissie (BBC) Radio Kootwijk: provincie
Gelderland, gemeente Apeldoorn, DLG, Staatsbosbeheer, ministerie
van LNV, ministerie van OC&W, ministerie van VROM
http://www.gelderland.nl/smartsite.shtml?id=2207
http://radiokootwijk.free.fr/index.php?section=1
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KPN Telecom heeft in 2003 de gebouwen van het
voormalige zendstation radio Kootwijk en de
omliggende 440 hectare verkocht aan het Rijk. Voor
het gebouwencomplex wordt nog gezocht naar een
nieuwe bestemming. De BBC (voorheen de
Stuurgroep) werkt op dit moment aan een bidbook
waarin zij kaders en randvoorwaarden geeft waaraan
nieuwe initiatieven voor Radio Kootwijk moeten
voldoen om een goede balans tussen de belangen van
natuur, cultuur, leefbaarheid en financiën te kunnen
behouden. Het bidbook zal eind 2007 gereed zijn. Het
omliggende gebied is nu in beheer bij Staatsbosbeheer.
Veluwe 2010 Groei en Krimp (Gld)
Transformatie:
van verblijfsrecreatie naar natuur
Betrokken partijen:
provincie
Gelderland,
Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer,
Geldersch
Landschap,
Gelderse
Milieufederatie,
DLG,
recreatieondernemers
http://www.gelderland.nl/smartsite.shtml?id=9593&menu=13210
http://project.vrom.nl/project.asp?code_prgm=4&code_prjt=9118
Recreatiebedrijven op de Veluwe die vanuit natuuroogpunt ongunstig liggen, worden
uitgekocht of verplaatst naar enkele ontwikkelingsgebieden. De terreinen die vrijkomen worden
omgevormd tot natuurgebieden. Door deze strategie van krimp op de ene locatie en groei op
een andere kunnen natuur en recreatie zich beide ontwikkelen. DLG zorgt voor de verwerving,
sanering en overdracht van de nieuwe natuurterreinen.
Reconstructie bebouwing buitengebied, Putten (Gld)
Transformatie:
van niet=agrarische bedrijfsbestemming (kippenslachterij) naar
wonen, natuur, landbouw
Betrokken partijen:
Reconstructiecommissie Gelderse Vallei, Landschapsbeheer
Gelderland, gemeente Putten
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http://www2.minlnv.nl/thema/groen/ruimte/ols/algemeen/vb/inftgroav27.shtml
In het reconstructiegebied Gelderse Vallei wordt functieverandering en sanering van
agrarische bebouwing zoveel mogelijk budgetneutraal gerealiseerd door verevening. In 2004
werd een plan opgesteld voor een voormalige kippenslachterij. Wanneer de eigenaar 1200 m²
gebouwen sloopt, 1,5 hectare nieuwe natuur aanlegt en zorgt voor een goede
landschappelijke inpassing, krijgt hij het recht van bouw van een woning.
Renkums beekdal – Beukenlaan, Renkum (Gld)
Transformatie:
van bedrijventerrein naar natuur
Betrokken partijen:
provincie Gelderland, gemeente Renkum, ministerie van LNV,
ministerie van EZ, DLG, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Eem.
Zorginstelling Oranje Nassau’s Oord
http://www.renkumsbeekdal.nl/
In 1999 ondertekenden Rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties een
intentieverklaring om ecologische verbindingen op de Veluwe en Zuidwest=Veluwe te herstellen.
Het bedrijventerrein Beukenlaan vormde een belangrijk obstakel voor migratie van dieren
tussen Veluwe en Rijn. Toen in hetzelfde jaar bleek dat een flink deel van het terrein moest
worden gesaneerd in verband met bodemverontreiniging, kwam de geplande revitalisering van
het terrein in een ander daglicht te staan. Uit een haalbaarheidsstudie bleek dat herstel van
het beekdal de beste optie was. De betrokken partijen wisten het project bestuurlijk,
beleidsmatig, financieel te waarborgen en in 2003 werd de samenwerkingsovereenkomst
getekend. DLG maakte het inrichtingsplan dat in 2005 werd gepresenteerd, koopt de
gebouwen aan, voert de sanering uit en richt het gebied opnieuw in.
Bato’s Erf, Maasdriel (Gld)
Transformatie:
van steenfabrieksterrein naar natuur en waterbeheer
Betrokken partijen:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Symbiose
http://www.wateruitdagingen.nl/pilots/batoserf/default.aspx
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Rondom Bato’s Erf, de kop van het voormalig eiland de Voorne te Heerewaarden worden
plannen ontwikkeld voor rivierverruiming, natuurontwikkeling en verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit. Daarvoor moeten honderdduizenden kubieke meters schone èn vervuilde grond
worden verplaatst. Door complexe regelgeving en ingewikkelde procedures is nu nauwelijks
transport van grond mogelijk. De Stichting Symbiose tussen Veiligheid en Natuur wil voor
Bato’s Terp een ‘status aparte aanpak’ om de ogenschijnlijk onontwarbare kluwen van regels
en grondstromen werkbaar te maken. De stichting ontwerpt samen met betrokken
gemeenten, de provincie Gelderland, omwonenden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
DLG en partners uit het bedrijfsleven en andere betrokkenen een gedragen integraal plan.
Rijkswaterstaat WINN levert benodigde kennis en creativiteit én bestuurlijke inzet om een
realisatiestrategie binnen de milieujuridische kaders mogelijk te maken.
Kantoor WNF/Landgoed Schoonoord, Zeist (Gld)
Transformatie:
van natuur en laboratorium naar natuur en kantoor
Betrokken partijen:
WNF, Utrechts Landschap, gemeente Zeist, lokale milieugroepen,
Scholengemeenschap Schoonoord
http://www.nibe.org/nieuws.php?page=44
http://duurzaambouwen.senternovem.nl/nieuws/wnf_bouwt_duurzaam_om_klimaatveranderin
g_aan_te_pakken/
Een oud laboratorium uit de jaren vijftig is volledig gerenoveerd, alleen het skelet is behouden.
De renovatie is zo duurzaam mogelijk uitgevoerd: het grondbeslag van het gebouw is
geminimaliseerd, er is rekening gehouden met natuur, milieu en personeel, en het omringende
landgoed is hersteld.
Vliegbasis Soesterberg (Ut)
Transformatie:
van vliegbasis naar natuur, recreatie, wonen, bedrijventerrein,
museum
Betrokken partijen:
platform Hart van de Heuvelrug: provincie Utrecht, gemeenten Soest,
Zeist, De Bilt, Leusden en Amersfoort, ministeries van Defensie,
Financiën (Domeinen), V&W, LNV en VROM, Utrechts Landschap, KvK
Utrecht, ProRail, zorginstellingen Abrona, Reinaerde en Altrecht
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http://www.hartvandeheuvelrug.nl/standaard_soesterberg.aspx
http://www.heeldeheuvelrug.nl/index.cfm?vid=1593&t=37
De vliegbasis maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug, dat is gericht op het
ontsnipperen van natuurgebieden en tegelijkertijd creëren van nieuwe mogelijkheden voor
wonen en werken volgens het principe Rood voor Groen. De vliegbasis is een belangrijke
schakel in een ecologische verbinding. Begin 2006 is een toekomstvisie voor het gebied
gepresenteerd met een combinatie van natuur, recreatie, woningen, bedrijventerrein en een
Nationaal Defensiemuseum. Omdat er diverse partijen bezwaren hebben tegen de bouw van
(zoveel) woningen en bedrijven, bleek het plan niet haalbaar. In 2007 is het plantraject opnieuw
gestart.
Pompstation Castricum (N=H)
Transformatie:
van drinkwaterpompstation naar natuur
Betrokken partijen:
PWN, provincie Noord=Holland
Website niet meer beschikbaar
In 1989 besloten de provincie Noord=Holland en PWN de duinwaterwinning terug te brengen.
Het oude pompstation in Castricum werd overbodig. De bedrijfsgebouwen werden gesloopt en
de slibberging werd gesaneerd. De vervuiling op het terrein bleek echter groter dan verwacht.
Bij de herinrichting werd creatief gebruik gemaakt van de kraters die achterbleven na de
sanering.
Varsseveld, Leerdam (Z=H)
Transformatie:
van haven en bedrijventerrein naar natuurspeelterrein
Betrokken partijen:
gemeente Leerdam, bewoners
http://www2.minlnv.nl/thema/groen/ruimte/ols/algemeen/vb/inftgroav61.shtml
http://www.springzaad.nl/projecten.php
De gemeente Leerdam had natuurontwikkeling gepland op een haven en een voormalig
bedrijventerrein, maar spelende kinderen uit aanliggende woongebieden kinderen bleken niet
van het terrein te weren. De gemeente besloot de plannen aan te passen en in overleg met

18

PrOMT.doc

bewoners een combinatie van natuur en recreatief groen voor de aangrenzende woonwijken te
realiseren. Aanpassing van de plannen heeft geleid tot veel draagvlak en betrokkenheid.
Duivenvoordecorridor, Voorschoten/Leidschendam (Z=H)
Transformatie:
van glastuinbouw naar wonen, natuur en waterbeheer
Betrokken partijen:
gemeente Voorschoten/Leidschendam, provincie Zuid=Holland
http://luxe.huizen.voor.groene.duivenvoorde=corridor.hypotheek=actueel.nl/
De Duivenvoorde corridor vormt de enige groene bufferzone tussen het stedelijk gebied van
Haaglanden en de Leidse regio. Dat de glastuinbouw uit dit gebied moet verdwijnen is in 2003
al door de gemeenten Voorschoten en Leidschendam vastgelegd. Om de
glastuinbouwbedrijven te kunnen uitkopen en het open landschap zo veel mogelijk te herstellen
zullen nieuwe buitenplaatsen, landhuizen en luxe appartementen worden gebouwd.

Kattendijk, Ouderkerk (Z=H)
Transformatie:
van haven en bedrijventerrein naar natuur
Betrokken partijen:
Provincie Zuid=Holland
http://www.tweevoeter.nl/natuur/200702/grond_ouderkerk_terug_natuur.php
De provincie Zuid=Holland heeft een deel van het bedrijventerrein Kattendijk met de
bijbehorende haven langs de Hollandsche IJssel gekocht om het terrein te ontwikkelen als een
schakel in de ecologische verbindingszone van de Krimpenerwaard via de Zuidplaspolder naar
het Bentwoud.

Perkpolder, Hulst (Zld)
Transformatie:
van veerterrein naar wonen, recreatie en natuur
Betrokken partijen:
gemeente Hulst, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap
www.perkpolder.nl
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Het wegvallen van de veerverbinding Kruiningen=Perkpolder heeft veel gevolgen gehad voor de
economie van Oost=Zeeuws=Vlaanderen. Om de leefbaarheid voor de toekomst te waarborgen,
hebben de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat in 2004 het initiatief genomen om
plannen te ontwikkelen voor het gebied. Het plan behelst de ontwikkeling van binnen= en
buitendijkse natuur, 150 permanente en 200 vakantiewoningen, een jachthaven met 350
ligplaatsen, een hotel met wellnes=functie, golfbaan en hippisch centrum.
Steenfabriek Udenhout, Tilburg (N=B)
Transformatie:
van steenfabrieksterrein naar natuur en recreatie
Betrokken partijen:
Brabants Landschap, gemeente
http://www.omroepbrabant.nl/news.aspx?id=82720
http://www.tilburgzeikt.com/index.php?option=com_content&task=view&id=932&Itemid=75
De gemeente Tilburg heeft de locatie in 2001 voor circa vier miljoen euro gekocht om er een
bedrijventerrein te vestigen. Enkele jaren later werd op de aanliggende weilanden de
zogeheten Habitatrichtlijn op van toepassing verklaard. In 2007 heeft de gemeente het terrein
van de oude Steenfabriek verkocht aan het Brabants Landschap. Alle gebouwen en verharding
verdwijnen op termijn van het terrein. Straks is het een belangrijke schakel in de natuurlijke
verbinding tussen de natuurgebieden De Brand, De Leemputten en de Drunense Duinen. Ook
wordt er een hoogwaardig wandelgebied gecreëerd voor de inwoners van Udenhout en de nog
te realiseren woonwijk Mortel II.
Zinkfabriek Budel (N=B)
Transformatie:
van fabrieksterrein naar natuur en duurzaam bedrijventerrein
Betrokken partijen:
Zinifex, Natuurmonumenten, provincie Noord=Brabant, gemeente
Budel=Dorplein
http://www.engineering360.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4817&Itemid=
29
De zinkfabriek Zinifex heeft in april 2007 aangekondigd dat zij ruim 100 ha van haar in totaal
700 ha terrein gaat herontwikkelen tot een duurzaam bedrijventerrein: Cranendonk.
Natuurmonumenten zal 500 hectare van het terrein gaan beheren. Het bedrijf, de provincie en
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de gemeente investeren circa € 3,5 miljoen in natuurontwikkeling en =compensatie. De drie
partijen waren al sinds 1998 in gesprek over de ontwikkeling van een duurzaam industriepark
met behoud van natuur.
Groeve Sint Pietersberg, Maastricht (Li)
Transformatie:
van mergelgroeve naar natuur
Betrokken partijen:
ENCI, provincie Limburg, Natuurmonumenten, Limburgse
Milieufederatie
http://www.heidelbergcement.com/benelux/nl/enci/Press/index.htm
www.enci=stop.nl
De Limburgse Milieufederatie probeert al jaren samen met lokale groepen de aantasting van
natuur en milieu te minimaliseren en wil dat de ENCI stopt in 2010, wanneer de huidige
ontgrondingvergunning afloopt. Eind 2007 heeft de ENCI toch een nieuwe vergunning
aangevraagd tot uiterlijk 2020: op dat moment zijn binnen de gestelde uitgangspunten de
hoeveelheden bruikbare kalksteen ‘op’. Als eindafwerking van de groeve gaat de voorkeur van
ENCI uit naar het principe van Verborgen Valleien: een visie op ecologie en beheer van
mergelgroeves waarin de natuur zoveel mogelijk zijn eigen gang gaat met rijke, ruige natuur
als resultaat. De Sint Pietersberg wordt sinds 1995 beheerd door Natuurmonumenten, die
samen met ENCI mede=eigenaar is.
Petroleum=Zuid, Antwerpen (België)
Transformatie:
van industriehaven naar groen bedrijventerrein
Betrokken partijen:
Stad Antwerpen
http://www.antwerpen.be/eCache/BTH/32/590.cmVjPTIzMzY1.html
Vervuilde voormalige industrieterreinen waar vroeger petroleumactiviteiten hebben
plaatsgevonden, worden gesaneerd om ze te kunnen herbestemmen als bedrijventerrein in
een groene omgeving. Het gebied moet aantrekkelijk en toegankelijk worden voor bedrijven,
werknemers, omwonenden en recreanten. Het project is onderdeel van het URBAN=II
programma, het grootste investeringsproject van de Antwerpse Zuidrand. In 2005 werd een
intentieovereenkomst getekend tussen de partijen.
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2.3

Selectie

In overleg met de opdrachtgever werden in eerste instantie vijf projecten geselecteerd om te
onderzoeken in de volgende fase: Vliegbasis Soesterberg, Renkums beekdal = Beukenlaan,
Veluwe 2010 = Groei en Krimp, Pompstation Castricum en haventerrein/bedrijventerrein
Varsseveld in Leerdam.
Vliegbasis Soesterberg is gekozen omdat het gaat om herontwikkeling met een
multifunctionele doelstelling. Woningbouw maakt deel uit van de opgave om de herinrichting te
financieren. Tijdens het planvormingproces ontstond een flinke tegenbeweging van
natuurorganisaties. Op verschillende PrOMT=terreinen is woningbouw één van de opties om
geld te verdienen waarmee de herbestemming en inrichting betaald kan worden, en worden
projectleiders geconfronteerd met partijen die tegen zijn. Soesterberg is al een stuk verder in
het planvormingsproces dan veel PrOMT=terreinen en is daarom een interessant voorbeeld om
te onderzoeken.
Het project Beukenlaan in het Renkums beekdal is een tot de verbeelding sprekend project.
Terwijl niemand het in eerste instantie voor mogelijk hield is het gelukt om een bedrijventerrein
te saneren en er natuurgebied van te maken. Door strategisch te opereren en in te spelen op
toevallige omstandigheden kwamen partijen tot overeenstemming en werden de benodigde
financiële middelen bijeengebracht. Hoewel DLG zelf bij dit project is betrokken, is het toch
interessant voor PrOMT. Het onderzoek zal zich vooral richten op de fase voordat DLG werd
betrokken; het verloop van het proces en de rol van verschillende partijen in de fase voor de
samenwerkingsovereenkomst.
Het project Veluwe 2010 Groei en Krimp – het saneren van verblijfsrecreatieterreinen op
locaties die ecologisch van belang zijn en elders nieuwe ruimte voor ontwikkeling van
verblijfsrecreatie creëren = is gekozen omdat het veel gelijkenis vertoont met het PrOMT=
project. Ook bij Groei en Krimp is er sprake van een groot aantal terreinen dat moet worden
omgevormd tot natuurgebied. Samen vormen ze één groot overkoepelend project terwijl elke
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locatie tegelijkertijd een project op zich is. Net als bij het Renkums Beekdal is DLG betrokken,
maar ook hier vooral in de uitvoeringsfase.
Pompstation Castricum is gekozen omdat in dit project een bodemsanering een rol speelde.
Op veel PrOMT=terreinen is dit ook aan de orde. In Castricum werd hier in het
herinrichtingsplan op creatieve wijze omgegaan, zodat veel geld kon worden bespaard.
Bovendien is in dit project sprake van een opdrachtgever die zijn verantwoordelijkheid breed
opvat en zorgvuldig omgaat met alle belangen. Omdat het project laat zien hoe aandacht voor
maatschappelijke belangen en ruimtelijke kwaliteit het proces soepel laat verlopen is het
project interessant.
Van het project Varsseveld in Leerdam, een buitendijks bedrijventerrein dat werd omgevormd
tot een natuurtuin bij een woonwijk, bleek onvoldoende informatie te vinden te zijn om het
planproces goed te kunnen beschrijven. Dit project is daarom uiteindelijk niet verder
beschreven.
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3

Vliegbasis Soesterberg

3.1

Typering

Vliegbasis Soesterberg (ruim 500 ha) ligt in de gemeenten Soest (80%) en Zeist (20%) op de
Utrechtse Heuvelrug. De vliegbasis was eigendom van de Staat der Nederlanden (Domeinen)
en in gebruik bij Defensie. Het terrein wordt grotendeels overgedragen aan de Provincie
Utrecht, en mogelijk de gemeenten Zeist en Soest. 120 ha blijft in eigendom bij Defensie.

3.2

Aanleiding en doelstelling

Het project maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug van de Provincie Utrecht
(www.hartvandeheuvelrug.nl). Het programma is gericht op het realiseren van ecologische
verbindingen. Rondom de vliegbasis worden bijvoorbeeld 5 á 6 ecoducten aangelegd. De
vliegbasis ligt geheel binnen de EHS. In de omgeving liggen diverse landgoederen
(Natuurschoonwet). In de intentieovereenkomst tussen het Rijk (ministerie van Defensie en
ministerie van Financiën) en de Provincie Utrecht over de overdracht van de grond wordt
gesproken van ‘de ontwikkeling van een robuuste groene hoofdstructuur door ontsnippering’.
Vliegbasis Soesterberg sluit in 2009 als gevolg van bezuinigingen van het Rijk. Nu al heeft het
terrein een hoge natuurwaarde. Het is een belangrijke schakel in een ecologische corridor die
noord=zuidmigratie van dieren en planten mogelijk maakt. In het programma Hart van de
Heuvelrug worden knelpunten in de verbinding aangepakt.
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Het programma van Hart voor de Heuvelrug. Bron: www.hartvandeheuvelrug.nl

Ondanks de hoge natuurwaarde is het terrein (net als Vliegbasis Twente, Marinevliegkamp
Valkenburg en Ede=Oost) niet toegevoegd aan de lijst van 53 die naar Staatsbosbeheer gaan.
Vanwege de complexe belangen die spelen op deze terreinen werd hier niet bij voorbaat
uitgegaan van de ontwikkeling of instandhouding van natuur (Natuurbalans 2005). In eerste
instantie werden deze terreinen ondergebracht in één project, het Feniksproject. Voor de
Feniks=projecten zijn als doelen gedefinieerd de realisatie van een positieve financiële
opbrengst van het overtollige militair vastgoed en de bijdrage aan ruimtelijke doelstellingen op
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het gebied van natuurontwikkeling, woningbouw en bedrijvigheid (paragraaf 4.8.2.1 Nota
Ruimte, 2004). Uiteindelijk werden het vier aparte projecten.
De vliegbasis is nu niet openbaar. Met het oog op de veiligheid en toegankelijkheid zijn
aanpassingen nodig. De voornaamste functies worden natuurgebied met recreatie, maximaal
1000=1400 woningen, maximaal 8=12 ha bedrijventerrein (eerste ruimtelijk plan, 2006) en een
Nationaal Defensiemuseum. Mogelijk wordt gebruik van een deel van de landingsbaan door
zweefvliegers in stand gehouden. Het is nog niet duidelijk of er op de vliegbasis zelf gebouwd
gaat worden: wel is er behoefte aan woningen en werkgelegenheid in de omgeving, vooral in
Soesterberg.
Natuur wordt de hoofdfunctie. Natuur, wonen en werken worden ruimtelijk gescheiden. Het
natuurgebied krijgt tevens een belangrijke recreatiefunctie. Voor de eventuele
bedrijventerreinen wordt gedacht aan ‘groene werklandschappen’. Nieuwe bebouwing sluit aan
op bestaande bebouwing en infrastructuur. De verhouding is nog niet duidelijk, dat hangt af
van de financiering en de ruimtelijke inpassing.
In het dorp Soesterberg was lange tijd geen ruimtelijke ontwikkeling mogelijk vanwege het
vliegverkeer. Nu kan de herinrichting van de vliegbasis een impuls vormen om de leefbaarheid
in het dorp te verbeteren. Behalve Soesterberg, Soest en Zeist liggen de kernen Bilthoven,
Amersfoort en De Bilt in de directe omgeving. Er is veel bos en natuur in de omgeving, maar
de gebieden zijn versnipperd door wegen en bebouwing. De recreatieve functie wordt
belangrijk. Het terrein moet een ‘toeristische trekker van formaat worden’ en wellicht de
entree naar de Utrechtse Heuvelrug. De combinatie van een nationaal museum en een
uitgestrekt natuurgebied maakt de ontwikkeling relevant op een grotere schaal dan die van de
directe omgeving.

3.3

Stand van zaken

De Toekomstvisie is begin 2006 gepresenteerd (zie figuur hierboven). Provincie en gemeenten
hebben op basis van een inspraakronde een Nota van Beantwoording opgesteld en Provinciale
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Staten heeft samen met de gemeenteraden een uitgangspuntennotitie voor de inrichting van
het terrein vastgesteld. Het streven was om voor de provinciale verkiezingen tot een ruimtelijk
plan op hoofdlijnen te komen, maar dit bleek niet haalbaar. Begin 2007 is opnieuw een
doorstart gemaakt. Voor het integrale ontwerptraject is eerst een aantal sectorale
onderzoeken verricht. In de Atlas Vliegbasis Soesterberg (april 2007) is veel huidige
geografische informatie verzameld. Verder is er een natuurvisie opgesteld, is er een
subsidieonderzoek gedaan en zijn de cultuurhistorische en archeologische waarden
geïnventariseerd. Ook is er gekeken naar verkeersontsluiting, de marktpotentie voor
wonen/werken/recreëren en de problematiek rond milieuzonering. Deze rapporten zijn in
november 2007 beschikbaar gekomen.
Bewonersverenigingen hebben in september 2007 gesuggereerd dat woningbouw niet nodig
is, omdat kan worden bespaard op sloopkosten en omdat fondsenwerving en subsidie veel
geld moet kunnen opbrengen.
Een door het projectbureau ingeschakeld internationaal adviespanel van het Urban Land
Institute (ULI) heeft aan het eind van dezelfde maand geconcludeerd dat de overheden moeten
kiezen voor de natuur, en niet moeten bouwen binnen de grenzen van de vliegbasis. Er
moeten slimme keuzes gemaakt worden en de consequenties daarvan gedragen. De
financiering moet op nationaal niveau plaatsvinden, omdat het om een nationaal belang gaat.
Bouwen in het dorp Soesterberg ziet het panel als noodzakelijk voor de ontwikkeling van het
dorp. Het panel adviseert om de museumfunctie te koppelen aan de natuur en daar een sterk
merk van te maken: ‘Peace Park’.
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Toekomstvisie Vliegbasis Soesterberg. Bron: www.hartvandeheuvelrug.nl
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Op dit moment wordt gewerkt aan een ruimtelijk plan waarvoor alle sectorale onderzoeken en
het ULI=advies als input dienen. Het traject tot ruimtelijk plan bestaat uit drie fasen: eerste
proeve, concept plan en definitief plan. Ten behoeve van de eerste proeve worden, mede naar
aanleiding van het ULI=advies twee varianten uitgewerkt: in de eerste variant wordt uitgegaan
van ‘financiële haalbaarheid binnen de hekken’, ofwel bouwen op de vliegbasis om de kosten
te dekken. In de tweede variant wordt uitgegaan van een niet gesloten begroting en meer
natuur. Het ruimtelijk plan moet in de zomer van 2008 gereed zijn om voorgelegd te worden
aan de gemeenteraden en de provinciale staten. Als het ruimtelijk plan wordt goedgekeurd,
kunnen de gemeenten de bestemmingsplannen gaan uitwerken. Na vaststelling van het
bestemmingsplan kan de uitvoering starten. Naar verwachting is dat in 2010.

3.4

Krachtenveld

Het plan wordt getrokken door de Gemeente Zeist, de Gemeente Soest en de Provincie
Utrecht. Utrecht heeft een coördinerende rol en werkt samen met de gemeenten aan het
ruimtelijk plan. Zij worden daarin geadviseerd door het platform Hart van de Heuvelrug. Dit
platform bestaat uit de provincie Utrecht, de gemeenten Soest, Zeist, De Bilt, Leusden en
Amersfoort, de ministeries van Defensie, Financiën (Domeinen), Verkeer & Waterstaat
(Rijkswaterstaat Utrecht), LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en VROM
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), Het Utrechts Landschap, Kamer van
Koophandel Utrecht, ProRail en de zorginstellingen Abrona, Reinaerde en Altrecht. De
Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht is voorzitter van het platform. Voor
VROM is het een voorbeeldproject voor gebiedsontwikkeling.
Het Utrechts Landschap kwam met het idee van het concept Rood voor Groen voor de
Heuvelrug en presenteerde het plan tijdens de Week van het Landschap in 2001.
Gedeputeerde Staal pikte dit op en stond aan de wieg van de Raamovereenkomst Hart van de
Heuvelrug (29 juni 2004) op basis van de Gebiedsvisie (2003). Toen was al bekend dat de
vliegbasis op termijn vrij zou komen. De vliegbasis maakte echter geen deel uit van de
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Raamovereenkomst Hart voor de Heuvelrug en staat daardoor financieel los van de andere
projecten.

Gebruikers particulier
SGHK
Bewoners
Zeist

Zweefvliegers

Mogelijke
gebruikers van
buiten de regio

Bewoners Soest

Overheden

Prorail
LNV
Ontwikkelaars
Soest
Defensie

Provincie
Utrecht

Zorginstellingen

Zeist

Bedrijven

Domeinen
KvK

Locale
milieugroepen

Utrechts
Landschap

WTS

Bewonersverenigingen
Zeist

Overige
bewonersverenigingen

Soester
Zakenkring

VNONCW

Natuur &
Milieu
Vredesactivisten
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VOVS

Belangenorganisaties
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Gebruikers professioneel

Bewoners
Soesterberg

VROM

Op de vorige pagina: krachtenveldanalyse Vliegbasis Soesterberg. Het schema is een sterk
vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft slechts een indruk van de betrokken partijen en
hun positie. In de rode vlakken de oppositiepartijen, omlijnd de leden van het platform. Hoe kleiner de
afstand tot het centrum van het schema, des te groter de betrokkenheid.

Inhoudelijk en ruimtelijk zijn de plannen voor de vliegbasis wel degelijk een onderdeel van het
programma. Voor de overige projecten geldt een ‘interne verevening’, met andere woorden de
uitruil van oppervlaktes en kosten vindt plaats op het niveau van het programma, tussen de
projecten (‘rood=groen balans en financiële verevening’).
Het Utrechts Landschap neemt wel deel aan het platform, maar zou meer betrokken willen zijn
bij de ontwikkelingen op de vliegbasis. Ecologische groeperingen zijn verdeeld. De ene groep
wil alleen natuur en geen verstoring; de andere stroming wil natuurgeoriënteerde recreatie.
De bewonersverenigingen in Zeist streven naar zo min mogelijk ‘rood’ op de vliegbasis; de
bewonersverenigingen in Soest (inclusief Soesterberg) zetten in op een beperkte rode
ontwikkeling. Zij hebben meer belang bij extra woningen en bedrijfspanden en een goede
aansluiting tussen dorp en vliegbasis. De Soester Zakenkring, Kamer van Koophandel en VNO=
NCW willen juist meer ruimte voor rood dan in het eerste ruimtelijk plan was aangegeven. Zij
willen ruimte voor grootschalige uitbreiding van bedrijvigheid, vooral op het gebied van
(outdoor) recreatie of techniek georiënteerde bedrijvigheid.
Verder zijn er lobbygroepen voor golfen, scouting en verschillende vliegfuncties. Het lokale
draagvlak voor deze initiatieven is wisselend. Onderstaand overzicht van wensen is een
compilatie uit de Nota van beantwoording.
Wensen en
standpunten die
in overeen=
stemming zijn
met plan
Natuur eerst,
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Wensen en
standpunten die
onderzocht gaan
worden

Wensen en
standpunten die in
strijd zijn met het
plan

Stakeholders

Utrechts Landschap
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Wensen en
standpunten die
in overeen=
stemming zijn
met plan
andere functies
ondergeschikt

Wensen en
standpunten die
onderzocht gaan
worden

Wensen en
standpunten die in
strijd zijn met het
plan

Alleen natuur
Groene buffers wonen en
werken
Verwijderen asfalt
landingsbanen
Recreatie buitenzijde
Subsidies zoeken
daardoor minder bouwen
Cultuurhistorie
benadrukken
Afbreken aantal
hangars
Huisvesting Stichting
Leger DAF naast
museum
Verbondenheid
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Stakeholders

Natuur en Milieu Utrecht
Kritisch Bosbeheer
Bewoners Zeist
Bewonersverenigingen
Huis ter Heide, Bosch &
Duijn, Platform Den
Dolder en Hertenlaan
Stichting Milieuzorg
Natuurlijk Zeist West
IVN Eemland
Bewoners Zeist
Bewoners Zeist
Bewoners Zeist
Bewoners Soest
Bewonersvereniging
Bosch & Duijn
Bewoners Zeist
Utrechts Landschap
Bewoners Soest
Stichting Leger DAF

Werkgroep Toekomst
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Wensen en
standpunten die
in overeen=
stemming zijn
met plan
Vliegbasis en
Soesterberg
Woningbouw
Soesterberg

Wensen en
standpunten die
onderzocht gaan
worden

Wensen en
standpunten die in
strijd zijn met het
plan

Soesterberg
Bewoners Soesterberg
Werkgroep Toekomst
Soesterberg
Werkgroep Toekomst
Soesterberg
Werkgroep Toekomst
Soesterberg
Werkgroep Toekomst
Soesterberg

Woningbouw
Soesterberg=Noord
Woningbouw op
vliegbasis
Aanpakken
Amersfoortseweg
(N237)
Aanpakken
Poelmanweg/Richellewe
g

Werkgroep Toekomst
Soesterberg

Impuls Dorpshart
en voorzieningen2
Nog een extra
museum als grote
publiekstrekker
Natuurzwembad
Fiets=, skate= en
wandelpaden
2

Stakeholders

Werkgroep Toekomst
Soesterberg
Werkgroep Toekomst
Soesterberg
Bewoners Soesterberg,
Zeist
Bewoners Soesterberg,
Zeist

Financiering door Provincie los van dit plan
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Wensen en
standpunten die
in overeen=
stemming zijn
met plan

Wensen en
standpunten die
onderzocht gaan
worden

Wensen en
standpunten die in
strijd zijn met het
plan

Ballonvaren
Kartingbaan
Kampeerfaciliteiten
Scouting
Bootcamps
jeugdreclassering
Ontwikkeling
toerisme en
recreatie
Ruimteclaim
bedrijventerrein 50 ha
extra
Behoud vliegfunctie
Zweefvliegen

Vliegschool
Deltavliegen
Parachutistencentrum

Golfbaan
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Stakeholders

Utrechts Landschap
Bewoners Soesterbeg
Bewoners Soesterberg
Scouting Nederland
Bewoners Soest
Stichting
Jeugdorganisatie No
Limit
VNO=NCW

VNO=NCW
Kamer van Koophandel
Soester Zakenkring
VNO=NCW
Bewoners Soesterberg,
Zeist, Soest,
Amsterdamse Club voor
Zweefvliegen
Luchtvaartbedrijven
Delta Magazine
Nationaal
Parachutistencentrum
Teuge
Initiatiefgroep Golfen in
Soest
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Wensen en
standpunten die
in overeen=
stemming zijn
met plan

Wensen en
standpunten die
onderzocht gaan
worden

Wensen en
standpunten die in
strijd zijn met het
plan

Oefenen
traumahelicopter
Railmuseum
Rijvaardigheidscentru
m
Huisvesten
politiediensten
Klimpark
Pretpark
Centrum voor startende
ondernemers

3.5

Stakeholders

Het Golvend Land
Golfclub Soestduinen
ANWB Medical Air
Assistance
Stichting Stichts Tram
Museum
Verkeersschool
VICE International
Newmart
Arcadis
Triple D Management

Proces

De projectleider bij de provincie Utrecht geeft aan dat de gezamenlijke ambitie en het ‘besef
van de meerwaarde van krachtenbundeling’ belangrijk zijn geweest om het project op te
zetten. Het telkens opnieuw bevestigen van de meerwaarde en het vieren van de successen
zijn essentieel om de verbinding te blijven behouden. Het is belangrijk dat er energie en
verleiding in het proces zit, dat betrokkenen inclusief de bestuurders er graag bij betrokken
willen zijn. Blijkbaar spreekt het idee voldoende aan, onder meer door de combinatie van
functies (natuur, recreatie, wonen en werken).
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Het programma wil zichtbaar, toegankelijk en transparant zijn. Het project heeft een zeer
uitvoerige en toegankelijke website. In de stukken wordt gesproken over een uniek proces.
Bewoners zijn positief over de wijze waarop zij bij de ontwikkeling van de plannen betrokken
worden (Nota van Beantwoording). Er worden bewoners= en informatieavonden georganiseerd.
Daarnaast komt er een informeel en interactief ‘vliegbasiscafé’ als het ruimtelijk plan klaar is.
Het Utrechts Landschap zoekt actief naar fondsen voor natuurbehoud op de vliegbasis.
Afgezien van het Utrechts Landschap zijn geen maatschappelijke organisaties
vertegenwoordigd in het platform Hart van de Heuvelrug.
Het rijk draagt de gronden over tegen natuurwaarde, zodat bij rode ontwikkeling de stijging
van de grondwaarden kan worden ingezet ter dekking van de kosten. Kosten bestaan uit
verwervingskosten, sloopkosten, herinrichtingskosten, saneringskosten, beheerkosten en
plankosten. Defensie betaalt het opruimen van munitie. Volgens de raming van eind 2006
gaan aankoop, sloop, sanering en herinrichting 60 tot 75 miljoen Euro kosten. Dit geld moet
worden opgebracht door de bouw van woningen en bedrijfspanden. Bovendien wordt gekeken
naar Rijks= en Europese subsidies. Hoe meer subsidies er worden binnengehaald en hoe
minder er gesloopt hoeft te worden, hoe minder er zal worden gebouwd. Ook het door
Utrechts Landschap verzamelde geld draagt daaraan bij. In het huidige ontwerptraject wordt
door rekenen – tekenen opnieuw naar de kosten gekeken.
Volgens de projectleider is het proces een ‘bumpy road’. De voornaamste hobbels waren:
• Politieke wisselingen als gevolg van provinciale en gemeentelijke verkiezingen. Dit heeft
tot politieke aardverschuivingen geleid en een bestuurlijke stoelendans. De gemeenteraad
van Soest is niet langer ‘groen’. De burgemeester van Soest is nu burgemeester van Zeist
en de wethouder van Soest is nu gedeputeerde en portefeuillehouder. Voor een deel gaat
het om bestuurders die niet eerder bij het proces betrokken waren. Het verhaal moet
daarom opnieuw worden verteld worden en er moet opnieuw worden gewerkt aan
commitment en vertrouwen. De verhoudingen verschuiven. Nieuwe mensen willen hun
stempel erop drukken. Dat leidt tot vertraging;
• Er is altijd wel iets aan de hand, de omgeving verandert ook. Het proces heeft tijd nodig,
maar een lang proces werkt ook in je nadeel. Het plan moet steeds worden bijgesteld;
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•

De spanning tussen de niet geëxpliciteerde bouwambitie en de extern uitgedragen
“spelregel” dat wordt gebouwd om de kosten voor het groen te dragen. Door niet
expliciet uit te dragen waar de essentiële opgaven liggen, kan politieke en
maatschappelijke spanning ontstaan bij het zoeken naar kostenreductie of alternatieve
financieringsvormen.

Succesfactoren
• De verbindende kracht van de Commissaris van de Koningin.
• De provincie heeft haar verantwoordelijkheid genomen en de noodzakelijke
projectorganisatie opgezet en gefaciliteerd.
• Het project is interessant genoeg voor de bestuurders: ze komen allen op het bestuurlijk
platform.
• Het benodigde instrumentarium is aanwezig: de rode contour in het streekplan houdt
iedereen bij de les: er is een belang om te participeren.
• In het programma als geheel worden met regelmaat successen geboekt. Het eerste
ecoduct is klaar, het tweede is in voorbereiding en het Kodakterrein wordt gesloopt. Dit
zijn concrete resultaten waar de projecten die met tegenslagen te maken hebben, zich
aan kunnen optrekken.
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Voorbeelden van huidige bebouwing op de vliegbasis. Bron: BBA 2007.

3.6

Inrichting

Op de vliegbasis staan ongeveer 100 gebouwen en ligt circa 100 ha asfalt. De hangars waarin
het Nationaal Defensiemuseum komt, worden gehandhaafd. Ten aanzien van de andere
gebouwen wordt een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt naar mogelijke
hergebruikfuncties in relatie tot ecologie, cultuurhistorische waarden, beheerbaarheid en
sloopkosten. Het streven is om de structuur van de landingsbaan als cultuurhistorisch element
te behouden. De landingsbaan krijgt mogelijk een recreatieve functie (wandelen, rolstoelen,
skaten, fietsen). Gekeken wordt of gebruik door zweefvliegtuigen kan blijven bestaan.
De sloopopgave wordt bepaald op basis van het ruimtelijk plan. Op meerdere locaties is
bodemsanering nodig. Momenteel wordt in samenwerking met Defensie gewerkt aan een plan
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voor de overdracht. Daarin wordt onder meer vastgelegd welke technische voorzieningen
worden overgenomen door provincie en gemeenten en welke door Defensie wordt ontmanteld
bij haar vertrek van de basis.

Voorbeelden van huidige bebouwing op de vliegbasis. Bron: BBA 2007.

Over de ruimtelijke en functionele verankering van de vliegbasis in de omgeving wordt goed
nagedacht. In Bijlage II: ‘De ankers’ van de Nota van Beantwoording (november 2006) worden
vier kernwaarden uitgewerkt in vaste ankerpunten (zie kader). De onderstreepte passages
(aangebracht door de onderzoekers) geven aan waar de ruimtelijke en functionele verankering
aan de orde komt. Naast deze ankers maakt het vormgeven aan de relatie van de basis met
de omgeving nadrukkelijk deel uit van de opdracht aan het ontwerpbureau.
Het defensieverleden wordt gezien als waardevolle cultuurhistorie. Dat komt onder meer tot
uitdrukking in de vestiging van het Nationaal Defensiemuseum en in de onderzoeken naar
mogelijke handhaving van (de structuur van) de landingsbanen en een deel van de gebouwen
gehandhaafd.
Kernwaarde 1: unieke schoonheid van flora en fauna koesteren en versterken
•

Raamwerk van drie ecologische verbindingen is de grondslag voor de inrichting van de vliegbasis;
dat eerst goed regelen voordat andere functies hierbinnen hun plek kunnen vinden; dit vraagt om
een heldere natuurvisie als richtinggevend kader;

PrOMT.doc

39

•
•
•
•

Schraalgraslanden en oude boskernen zijn bijzondere ‘stand alone’ gebieden met hoge
natuurwaarden; deze bijzondere natuurwaarden goed beheren en ontwikkelen;
Het bosrijke sheltergebied aan de westzijde is onderdeel van de westelijke ecologische corridor en
kan alleen extensief worden gebruikt vanwege het primaat van de ecologie;
Een zorgvuldige zonering van stille, rustige plekken (extensief gebruik) en levendige, drukke plekken
(intensief gebruik), niet naar type functie, maar het feitelijke gebruik van functies;
Wonen en werken kunnen worden ingepast vanuit kwaliteitsoverwegingen en niet (alleen) vanwege
het financiële gewin; inpassing van rode functies moet leiden tot een betere groene kwaliteit.

Kernwaarde 2: openbaar toegankelijk maken van de vliegbasis
•
•
•
•

Toeristische bronpunten van recreatie zorgvuldig situeren: museum met nationale uitstraling
vestigen in het centrale hangargebied, gekoppeld aan een hoofdingang vanuit de oostzijde van het
gebied (vanaf de Van Weerden Poelmanweg);
Aanleg van aantrekkelijke fietsroutes en wandelroutes; in ieder geval een recreatieve route
aanleggen naar Soest en een route naar Den Dolder;
Geen kris=kras ingangen naar de vliegbasis, maar gerichte toegang voor gemotoriseerd verkeer
waar de zonering van intensief en extensief gebruik goed mee gestuurd kan worden; voor langzaam
verkeer meerdere kleinschalige ingangen maken;
De openbare toegankelijkheid mag niet leiden tot extra verkeersdruk en parkeeroverlast in Bosch en
Duin (rond de Dolderseweg) en in Soesterberg (rond de Amersfoortseweg); dit vergt gerichte
maatregelen om de verkeersafwikkeling te geleiden.

Kernwaarde 3: identiteit en levenskracht voor de dorpsgemeenschap Soesterberg
•
•
•
•
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Soesterberg ook ruimtelijk verbinden aan de vliegbasis: geen nieuwe rondweg om het dorp heen,
maar een betere integratie van de Amersfoortseweg, zo mogelijk door middel van verdiepte aanleg
en overkluizing;
Het dorpscentrum van Soesterberg koppelen aan de vliegbasis via de centrale as met impulsen van
publiekstrekkende culturele of recreatieve ondersteunende functies; winkels blijven geconcentreerd
in het dorpscentrum;
Soesterberg=Noord transformeren van gemengd woon=werkgebied naar een divers woonmilieu.
Aangezien een blijvende werkfunctie op de lange termijn weinig toekomst heeft, biedt uitplaatsing
naar het terrein aan de Richelleweg een beter perspectief;
Beheerste groei om doorstroming in de woningvoorraad te stimuleren binnen het dorp Soesterbeg:
enerzijds door in duurdere segmenten te bouwen aan de vliegbasis voor senioren, met bijzondere
toewijzing voor dorpsbewoners en anderzijds gemengd bouwen met sociale woningbouw voor
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•

•

minder draagkrachtige dorpsbewoners (vooral starters);
Ten opzichte van de centrale as vliegbasis Soesterberg: aan de westzijde transformatie inzetten
naar verschillende woonfuncties/ woonmilieus, maar aan de oostzijde van de as geen
monofunctionele inrichting. Aan oostzijde boven Amersfoortseweg geen primaat voor werken, maar
inzetten op gemengd woon=werkgebied met kantoorachtige functies;
Reconstructie van het voormalige ‘Theehuis Soesterdal’ in enerlei vorm kan op veel steun rekenen,
al dan niet op de historische plek ten zuiden van de landingsbaan.

Kernwaarde 4: nieuwe betekenis geven aan geheim militair landschap
•
•
•
•

Groot respect voor de cultuurhistorische waarden in het gebied; met name de militaire geschiedenis
uit verschillende ‘tijdslagen’ zichtbaar maken; zo mogelijk met hergebruik van militaire gebouwen en
objecten;
De plek van militaire museum situeren bij de zogenoemde ‘historical mile’: de bakermat van de
militaire luchtvaart waar de ontwikkeling van de vliegbasis is begonnen en nabij het historische
monument voor de ‘gevallen vliegers’;
De ruimtelijk=landschappelijke structuur van de landingsbanen koesteren en zichtbaar maken als
‘landmark’; al dan niet in de huidige fysieke verschijningsvorm met of zonder asfalt;
Belangrijk voor de herkenbaarheid/oriëntatie: de ‘mental map’ van de bezoeker en voor het imago
van de vliegbasis als geheel.

3.7
•
•
•
•
•

Sleutelfactoren

Betrokken bestuurders die voor de zaak gaan staan zijn essentieel.
Koppel verschillende functies aan elkaar die elkaar kunnen versterken, zoals museum en
natuurgebied.
Denk serieus na over bouw en hergebruik van bestaande infrastructuur als
financieringsvorm. Zo ja, onder welke voorwaarden? Welke vormen van bouwen en
hergebruik kunnen de natuurfunctie ondersteunen of versterken?
Wees expliciet over de opgave groen én rood.
Durf onderdelen uit handen te geven en je te laten verrassen. Het inschakelen van het
internationale adviespanel was risicovol, maar is waardevol gebleken.
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•
•
•
•
•
•

•

De chemie is belangrijk. Steek er tijd in om mensen mee te krijgen. Houd er rekening mee
dat alle partijen een eigen agenda hebben. Onderken dit en zoek naar gezamenlijke
betekenissen.
Accepteer ook dat je nooit iedereen te vriend kan houden en durf te kiezen en dit uit te
dragen.
Helder communiceren. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om iedereen
tevreden te stellen of te vriend te houden. Zo nu en dan een zaal met boze mensen te
woord moeten staan hoort erbij. Iedereen aan het lijntje houden is geen oplossing.
Het proces, de communicatie en de publiciteit horen erbij, maar op een gegeven moment
moeten er gewoon plannen worden gemaakt.
Het programma Hart van de Heuvelrug als geheel is interessant voor PROMT vanwege de
interne verevening en de diverse bebouwde locaties die ‘groen’ worden (ondermeer het
Kodak=terrein en het voormalig militaire Jessurun=kamp).
De (financiële) slagkracht van gemeenten is beperkt; de steun van de provincie is
essentieel. Ondanks betrokkenheid in het project, staat het Rijk uiteindelijk ver weg van de
uitvoering. Met besef van deze verhoudingen kijken hoe de krachten van deze partijen het
beste kunnen worden benut.
De werkateliers in dit project (zie kader).

Ontwerpkwesties uit de werkateliers (Bijlage II Nota van Beantwoording)
Uit de werkateliers komen de volgende kwesties naar voren:
•

•

•
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Er is een gedeelde hoge groene ambitie, die financiële lasten oplevert voor het saneren van bodem
en gebouwen, het ontwikkelen van nieuwe natuur alsmede voor voortzetting van het zorgvuldige
natuurbeheer. Hoever gaan we in deze groene ambitie in relatie tot betaalbaarheid? Wie heeft
hoeveel publieke middelen hiervoor over? In hoeverre worden publieke middelen ingezet en in
hoeverre ga je juist meer bouwen?
Moeten we de schoonheid van de natuur op de vliegbasis passief genieten of gaan we de aanwezige
natuurwaarden beter zichtbaar en beleefbaar maken? In hoeverre moet de natuurbeleving
avontuurlijker of spannender worden gemaakt? Is het dramatiseren van de natuurervaringen
gewenst?
Gaan we de landingsbanen (gedeeltelijk) slopen of niet? In hoeverre verhoudt sloop van de
landingbanen zich tot de recreatie en/ of cultuurhistorie? Of juist slopen en teruggeven aan de
natuur? Of ruimte geven aan recreatieve activiteiten op de landingsbanen?
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•

•

•

•

De hoofdtoegang naar de vliegbasis ligt voor de hand: de huidige ingang van vliegbasis vanaf de
Van Weerden Poelmanweg benutten voor ontsluiting van het museum en andere recreatieve
functies. Is er ook een directe toegang nodig of wenselijk vanuit Soesterberg (vanaf
Amersfoortseweg) en/of vanuit Zeist (vanaf Dolderse weg)? Hoe verhoudt een eventuele toegang via
de Dolderse weg zich tot een extensief te gebruiken sheltergebied?
Het dorp Soesterberg wil door een beheerste groei het niveau van voorzieningen in stand houden en
de doorstroming stimuleren. Hiervoor is woningmarktonderzoek verricht. In hoeverre is uitbreiding
van de woonfunctie nodig of gewenst voor Zeist en voor Bosch en Duin in het bijzonder? Welke
functie zou eventuele nieuwe woningbouw hier hebben?
Kunnen bedrijven die nu zijn gevestigd op het bedrijventerrein Soesterberg=Noord actief en
gefaseerd verplaatst worden naar de Richelleweg of een andere locatie? Is het mogelijk een directe
koppeling te maken tussen een gefaseerde uitplaatsing en herstructurering met hervestiging op een
nieuwe bedrijvenlocatie?
Moet de vliegbasis zich met het nieuwe Defensiemuseum ontwikkelen als toeristische attractie met
landelijke uitstraling? Wat zou het nieuwe ‘brand’ (merk) van de vliegbasis moeten worden in het
grotere geheel en in aansluiting op andere gebieden in de regio? Welke aantrekkelijke
arrangementen zijn dan kansrijk als toeristisch product?
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4

Renkums beekdal – Beukenlaan

4.1

Typering

Het bedrijventerrein Beukenlaan ligt in het Renkums Beekdal tussen Renkum en Wageningen.
Dit Zuidveluwse dal van 455 ha heeft een hoge landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische waarde. Het bedrijventerrein is 12 ha groot. Er waren 19 bedrijven
gevestigd. Het grootste bedrijf was Vredestein, die grote bedrijfsgebouwen en loodsen in het
gebied had staan. Een deel van de grond was in eigendom bij de bedrijven (8 ha), een deel bij
de gemeente Renkum. Aan het begin van het project dienden de gronden te worden verworven
van twaalf eigenaren (en zeven huurders). Met elf eigenaren (en alle huurders) is inmiddels
overeenstemming bereikt. DLG heeft de grond aangekocht. Na inrichting wordt de grond
overgedragen aan Staatsbosbeheer.

De in het proces gebruikte visualisatie van het Renkums beekdal. Bron: Vreke en van Mansfeld 2000.
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4.2

Aanleiding en doelstelling

Het gebied valt binnen de EHS (Ecologische Hoofdstructuur). De omvorming van het
bedrijventerrein tot natuur maakt deel uit van Veluwe 2010 en Kwaliteitsimpuls Zuidwest
Veluwe. In 1999 en 2000 hebben Rijk, provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties
intentieverklaringen ondertekend om op de Veluwe en Zuidwest Veluwe onder meer
ecologische verbindingen te herstellen, de verkeersdruk op sommige wegen te verlagen en
agrarische enclaves om te vormen tot graasweiden voor het wild. De vestiging van bedrijven in
het dal hield oorspronkelijk verband met de aanwezigheid van stromend water als krachtbron
en schoon water voor de fabricage van papier, maar de afhankelijkheid van de beek voor
energie bestaat al lang niet meer en de papierfabriek is verdwenen. Het bedrijventerrein vormt
nu een belangrijk obstakel voor migratie van dieren tussen de Veluwe en de uiterwaarden
langs de Rijn. De ‘Renkumse Poort’ moet met het omvormen van het bedrijventerrein
Beukenlaan naar natuur de verbinding herstellen. Het uitplaatsen en omvormen van het
bedrijventerrein is één van meerdere samenhangende projecten die het opheffen of
overbruggen van barrières in de regio nastreven (‘Hert aan de Rijn’).
De ambities voor de Renkumse Poort zijn (onderzoeksrapport Ecologische Poorten Veluwe,
2002):
• herstel en ontwikkeling van het beekecosysteem van de Renkumse en Heelsumse beken
als drager van de gradiënt tussen de Veluwe en de uiterwaarden;
• herstel van ruimtelijke samenhang binnen het poortgebied;
• vergroting van het leefgebied van Edelhert binnen de Veluwe;
• uitbreiding van het leefgebied van Edelhert tot in de uiterwaarden van de Neder=Rijn;
• migratie van Edelhert tussen de Bovenste Polder bij Wageningen en de Blauwe Kamer;
• en uitbreiding van het leefgebied Wild Zwijn binnen het zuidelijk deel van de Veluwe.
• In het Reconstructieplan Veluwe (provincie Gelderland, 2004) staat het Renkums beekdal
samen met de Wageningse Berg aangegeven als onderdeel van een groene wig. De
classificering ‘Ecologische Poort’ wordt hierin opnieuw bevestigd.
Het bedrijventerrein Beukenlaan wordt omgevormd naar natuur. Recreatie, landschap
(zichtbaar maken geomorfologie) en cultuurhistorie zijn ook belangrijke nieuwe functies. Het
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landschap is de basis, de ondergrond waarin de overige functies een plek hebben. De
cultuurhistorische elementen worden ingepast in het ontwerp. In het ontwerp wordt ernaar
gestreefd dat de recreatiedruk zo min mogelijk ecologische schade zal kunnen veroorzaken
door de lokalisering van de wandelroutes. Aan de westkant wordt de voormalige stuwwal
hersteld en met bos beplant. Het beekdal wordt schraalgrasland met een natuurlijke,
meanderende beek. De opgeleide beken aan weerszijden van het dal worden hersteld. Er
worden wandelpaden aangelegd. Enkele relicten van de gebouwen worden als aandenken in
stand gehouden. Op meerdere plekken komen informatielocaties.
De bewoners van Renkum krijgen een aantrekkelijker landschap met meer
wandelmogelijkheden en een beter zichtbare cultuurhistorie. De buurtbewoners zullen
aanzienlijk minder last hebben van de verkeersbewegingen rondom het bedrijventerrein. De
bedrijven zijn deels verplaatst binnen Renkum en deels naar het nabijgelegen Heteren
vertrokken, zodat de werkgelegenheid niet in gevaar is gekomen.

4.3

Stand van zaken

In mei 2005 is het inrichtingsplan vastgesteld door GS. Het Vredesteincomplex is in de eerste
helft van 2005 gesloopt. Het ontwerp=bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld
in 2006, nadat de provincie een eerder ontwerp=bestemmingsplan had afgekeurd. In oktober
2006 waren 16 van de 19 ondernemers vertrokken, met de overige 3 waren de
onderhandelingen ver gevorderd. In januari 2007 is het bestemmingsplan ook door de
Provincie goedgekeurd. De onderhandelingen met de laatste eigenaar lopen nog. De Raad van
State heeft in november 2007 uitspraak gedaan dat de bezwaren van het bedrijf ongegrond
zijn. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk geworden. Juli 2009 staat de oplevering
van het heringerichte terrein aan Staatsbosbeheer gepland. Het half jaar extra vertraging is in
augustus 2007 bekend gemaakt (Gelderlander, 30=8=2007).

46

PrOMT.doc

4.4

Krachtenveld

De provincie Gelderland is de trekker van het project. In het begin heeft de provincie veel met
het ministerie van LNV opgetrokken om de gemeente Renkum te overtuigen en de financiering
te regelen. De gemeente Renkum voert de onderhandelingen met de bedrijven. Het ministerie
van Economische Zaken heeft de onderhandelingen met Vredestein gevoerd.
Dienst Landelijk gebied heeft het inrichtingsplan opgesteld in opdracht van provincie
Gelderland en het ministerie van LNV. Het projectteam inrichting bestaat uit DLG,
Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Eem en gemeente Renkum. Zorginstelling Oranje
Nassau’s Oord, waarvan het terrein grenst aan het Renkums beekdal, is bij de planvorming
betrokken. Staatsbosbeheer wordt de eigenaar en beheerder.
Een klankbordgroep met belangengroepen uit de omgeving heeft op het inrichtingsplan
kunnen reageren. De klankbordgroep bestaat uit Dorpsplatform Renkum, Vereniging Vijf
Dorpen in ‘t Groen, IVN=afdeling Zuidwest Veluwe, Stichting tot behoud Veluwse Sprengen en
Beken, KNNV =afdeling Wageningen e.o. en buurtbewoners.
De Groen Links fractie in de Renkumse gemeenteraad legde het voor het proces zo cruciale
contact met LNV=DRZ Oost. Provincie Gelderland is heeft de rol van trekker op zich genomen.
De provincie heeft in een vroeg stadium de samenwerking gezocht met de betrokkenen. LNV
trok vanuit de EHS=doelstelling in het begin veel met de provincie op.
Omwonenden en belangengroepen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. De
website www.renkumsbeekdal.nl en de nieuwsbrief zijn belangrijke media.
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Gebruikers particulier
Klanten

Recreanten

Prorail

Overheden

EZ

DLG
Staatsbosbeheer

Buurtbewoners
Bedrijven

Renkum
LNV

Waterschap
Vallei en Eem

Provincie
Gelderland
Dorpsplatform
Renkum
SBVSB

IVN

Zorginstelling
Oranje Nassau’s
Oord

5 Dorpen in
‘t Groen

KNNV

Natuurmonumenten

Belangenorganisaties
Krachtenveldanalyse Renkums beekdal. Het schema is een sterk vereenvoudigde weergave van de
werkelijkheid en geeft slechts een indruk van de betrokken partijen en hun positie. In de rode vlakken de
oppositiepartijen (inmiddels nog maar 1 partij), blauw de financiers en omlijnd de leden van de
klankbordgroep en/of het projectteam inrichting. Hoe kleiner de afstand tot het centrum van het
schema, des te groter de betrokkenheid.
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Gebruikers professioneel

Bewoners
Renkum

VROM

4.5

Proces

Natuurliefhebbers pleitten al jaren voor het sluiten van het bedrijventerrein, maar dat was voor
de gemeente Renkum niet bespreekbaar. In 1999 werd het bestemmingsplan gewijzigd
vanwege de geplande revitalisering van het bedrijventerrein. Eind 1999 werd op het terrein
asbest gevonden en werd het werk stil gelegd. De Renkumse afdeling van Groen Links zag
hierin een mogelijkheid om toch de omvorming naar natuur voor elkaar te krijgen en zocht
contact met LNV. Voor LNV was het gebied van belang voor de realisatie van de EHS. In
opdracht van LNV en de provincie maakte Alterra in 2000 een haalbaarheidsstudie, waarbij de
maatschappelijke en bestuurlijke effecten van 3 scenario’s (herstel beekdal, realiseren
bedrijventerrein en een combinatie) werden gewogen met meerdere wegingsfactoren door
middel van een multicriteria=analyse. In alle drie manieren van weging met verschillende scores
kwam het herstel van het beekdal er als beste uit. De provincie en het ministerie drongen
vervolgens bij de gemeente aan op heroverweging van het bestemmingsplan. In juni 2001
besloot de gemeente de gewenste bestemmingswijziging in gang te zetten, onder de
voorwaarden dat deze voor de gemeente budgetneutraal was en dat er geen werkgelegenheid
verloren zou gaan. In dezelfde periode vond de beleidsontwikkeling van Veluwe 2010 en
Kwaliteitsimpuls Zuidwest Veluwe plaats.
Kuindersma et al (2007) maken een analyse van het besluitvormingsproces rond het Renkums
beekdal. Het belang van herstel van de ecologische verbinding was vanuit het Rijk (LNV) en de
provincie heel sterk. De doelen van de EHS en Veluwe 2010 kwamen hier bij elkaar. De
gemeente had echter de bevoegdheid om bestemmingsplannen op te stellen en vond
werkgelegenheid belangrijk. De aanwezigheid van vervuilde grond bleek doorslaggevend te
zijn: de maatschappelijke baten van verplaatsing van het bedrijventerrein werden hierdoor
hoger in de multicriteria=analyse. De politieke steun binnen de gemeenteraad en provinciale
staten voor herstel van het beekdal was ook van groot belang. Tot slot bleek het ontschotten
van rijksgelden cruciaal om het project te financieren.
Het ontschotten van rijksgelden bleek niet eenvoudig, maar is door nauwe samenwerking van
ambtenaren uit de drie ministeries toch gelukt. Dat de provincie het eerste bedrag op tafel
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legde, was daarvoor van groot belang. De kosten (€ 36 miljoen) worden opgebracht door
provincie Gelderland, ministerie van LNV, ministerie van VROM en ministerie van EZ.
Periode
juni 2001
zomer 2001
eind 2001
15 jan. 2002
begin 2002
13 mei 2002
eind 2002
januari 2003
januari 2003
begin 2003
juli 2003
15 okt. 2003
15 dec. 2003

Activiteit
support project uit departementsleiding (LNV)
onderzoek Arcadis
DOTank: discussie met alle spelers
GS Gelderland: besluit 20% van de kosten te betalen
analyse DOTank
departementen komen overeen dat EZ gaat onderhandelen met Vredestein
uitbrengen eerste bod bij Vredestein
ministers (LNV en VROM) zeggen mondeling toe 80% van de kosten te
betalen
mandaat drie financierende ministeries (VROM, LNV, EZ)
provincie geeft inhoud / vorm aan doorgang door bemensing project
Vredestein mondeling akkoord met eindbod
ondertekening Samenwerkingsovereenkomst
beschikbaarstelling financiële middelen

Gebeurtenissen proces realiseren financiering (Bron: Kuindersma et al. 2007)

De bestemmingswijziging was een juridische hobbel die genomen moest worden. Er leek een
kip=of=ei patstelling te ontstaan, die is doorbroken door te faseren: eerst bestemmingswijziging
inzetten, dan de financiering organiseren. Het eerste ontwerp=bestemmingsplan werd door de
provincie Gelderland afgewezen omdat het een dag te kort ter inzage had gelegen. Dit leverde
driekwart jaar vertraging op. Het bezwaar op grond van de dag te laat kwam van ondernemers
van het bedrijventerrein.
Het draagvlak onder bewoners was groot. Het bestuurlijke en politieke draagvlak is hoog. Bij
een deel van de bedrijven verliepen de onderhandelingen moeizaam.
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In het verwerven en verplaatsen van de bestaande bedrijven is veel werk gestoken. Een aantal
van de ondernemers voelde zich bedreigd, omdat het bestemmingsplan de mogelijkheid biedt
voor onteigening. De toezegging van de wethouder om te zorgen voor nieuwe locaties voor de
bedrijven heeft het proces gunstig beïnvloed. In principe was hen een plek binnen de
gemeentegrenzen beloofd, maar het vinden van geschikte locaties viel niet mee. De gemeente
heeft de bedrijven locaties aangeboden. Voor enkele bedrijven ging het om locaties buiten de
gemeente.
Vreke en Van Mansfeld (2006) analyseren het besluitvormingsproces. Zij onderkennen hierin
de volgende succesfactoren (samengevat):
• Eerst bestemmingsplanwijziging in gang zetten, daarna de financiering. De discussie kon
zich steeds beperken tot één onderwerp. De gemeente kon hierdoor een voorbehoud
maken ten aanzien van de financiering. Bij de besluitvorming over het geld was duidelijk
dat er draagvlak was bij bevolking, politiek en ondernemers;
• Nauwe samenwerking ambtenaren EZ, LNV en VROM voor het ‘ontschotten’ van financiële
middelen en onderhandelingen met ondernemers;
• Motivatie en durf betrokkenen, geloof in een goede afloop, onderling vertrouwen, coalities
op verschillende niveaus, het idee om samen te strijden voor een ogenschijnlijke
onmogelijkheid;
• Draagvlak bij bewoners en provincie was belangrijk voor gemeentelijke besluitvorming;
• Draagvlak bij ondernemers door toezeggingen van de wethouder ten aanzien van
continuïteit.
• Het momentum (bodemverontreiniging bij herstructurering, plannen voor de Veluwse
poorten, beschikbaarheid alternatief bedrijventerrein, de natuurgerichte tijdgeest);
• Informatie vanuit haalbaarheidsonderzoek, inclusief visualisatie. Het simpele beeld van het
beekdal met en zonder bedrijventerrein heeft veel bereikt (zie pagina 44).
Uit aanvullende informatie komt naar voren:
• De rol van communicatie, PR en publiciteit;
• Geen strakke regie, maar veel eigen verantwoordelijkheid (als sterk punt);
• De gedeputeerde was bereid om zijn nek uit te steken en financiering toe te zeggen;
• De mogelijkheid om (bestuurlijk) te scoren.
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4.6

Inrichting

Alleen het huidige Bilderbergkantoor wordt gehandhaafd en houdt de kantoorfunctie. In
principe worden de overige bedrijfsgebouwen gesloopt, met uitzondering van mogelijk
cultuurhistorische elementen, zoals enkele funderingspalen en een metalen frame van het
cellulosemagazijn. Bovendien wordt een deel van de industriemuur aan de Hartenseweg in
stand gehouden als herinnering aan het industrieel verleden als expositiewand.
Voordat de inrichting kan beginnen, moet bodemsanering plaats vinden. Lokaal zit asbest in
de grond. Bovendien wordt in het beekdal het maaiveld 2 tot 2,5 m verlaagd tot het
oorspronkelijke niveau en wordt de in het verleden afgegraven stuwwalhelling hersteld.
Het inrichtingsplan (DLG, 2005) geeft de gewenste inrichtingsmaatregelen aan voor het
herstel en de ontwikkeling van:
• het natuurlijk beekdallandschap;
• de ruimtelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden;
• de belevingsmogelijkheden van natuurlijke en cultuurlijke kwaliteiten voor recreanten en
omwonenden.
De uitgangspunten van het inrichtingsplan zijn:
A. Uitgangspunten plangebied
• Ontwikkeling van natuurwaarden en een samenhangend watersysteem;
• Herstel van de oorspronkelijke geomorfologie: beekdal en beekdalhelling;
• Ontwikkeling van de visueel=ruimtelijke kwaliteiten: openheid en karakteristieke randen;
• Ontwikkeling van archeologische en cultuurhistorische waarden: zichtbare historie;
• Geleiding van de recreatieve toegankelijkheid;
B. Aandachtspunten afstemming directe omgeving
• Aansluiting van het beeksysteem op de omgeving;
• Herinrichting van beekdaldoorkruisende wegen;
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•
•
•

Herstel van Grunsfoort (locatie voormalig kasteel);
Afstemming op Herstelplan Oranje Nassau’s Oord;
Aansluiting op bestaande recreatieve routes;
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C. Uitgangspunten uitvoering
• Het terrein moet ingericht opgeleverd worden
aan Staatsbosbeheer;
• Schoon van alle sloopafval zoals funderingen
en andere niet passende elementen. Mogelijk
kunnen enkele elementen gebruikt worden als
verwijzing naar de historie;
• De chemische en mechanische kwaliteit van
de
bodem
maakt
ongestoorde
natuurontwikkeling en maaibeheer mogelijk;
• Schone waterkwaliteit;
• Het bedrijfsverleden blijft zichtbaar in het
landschap (zie figuren op de volgende pagina’s);
• Het bestaande papiermonument wordt ingepast;
• De beide opgeleide beken worden hersteld. Mogelijk wordt er iets gedaan met de
historische locaties van watermolens, bij voorkeur door middel van het herstellen of
zichtbaar maken van watervallen;
• Enkele funderingspalen van de oude papiermachine worden gehandhaafd;
• Een metalen frame en een deel van een muur worden gehandhaafd;
• De locatie van het Bilderbergkantoor krijgt een uitkijkpunt (‘dorpsbalkon’) en een
informatiebord;
• Door middel van informatieborden worden wandelaars geïnformeerd over het verleden van
bedrijvigheid in het gebied;
• Waar wandelpaden de voormalige bedrijfspanden kruisen, worden ze verhard met
vloerplaten uit het Vredesteincomplex als herinnering aan het verleden;
• Bij de inrichting dient rekening gehouden te worden met de historische (agrarische) relatie
van het beekdal met het landgoed Oranje Nassau’s Oord.
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Bron figuren: Inrichtingsplan Renkums beekdal (DLG 2005)
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4.7
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sleutelfactoren

Een grondige analyse van gebied, beleid en krachtenveld: Wat zijn de doelstellingen van
de overheden met dit gebied en zijn omgeving? In hoeverre sluit dit aan bij/ is dit
verenigbaar met de doelstelling natuur? Horen daar ‘potjes’ bij?
Verhaal eerst. Verbeelding en beleving zijn nodig voor het creëren van draagvlak. Daarna
pas energie steken in het regelen van financiering.
Het is mensenwerk. Boor het netwerk aan op meerdere plekken (meerdere sectoren,
politiek, bestuurlijk, ambtelijk, belangenorganisaties, onderzoek). Bouw een ‘projectgroep’
op met gemotiveerde mensen die zich niet door tegenslagen uit het veld laten slaan.
Creëer een wij=gevoel.
Denk na over de strategie. Welke stappen moeten tegelijk en welke kunnen beter na
elkaar?
Betrek de locale belangengroepen bij het inrichtingsplan. Houd rekening met planvorming
(door anderen) in de aangrenzende gebieden.
Neem de economische belangen serieus en zorg voor goede alternatieven.
Wees zelf ook flexibel. Impasses zijn kansen om over je eigen schuttingen te kijken.
Er zijn diverse gradaties mogelijk wat betreft het zichtbaar maken van de (cultuur=)
historie.
Hoe uniek is de Renkumse casus? Hoeveel vaker krijg je hetzelfde voor elkaar? Is het dan
nog wel mogelijk om zoveel draagvlak en geld voor elkaar te krijgen?
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5

Groei en Krimp Veluwe

5.1

Typering

Het project Groei & Krimp heeft betrekking op verschillende locaties op de hele Veluwe. Het
project beslaat 200 ha van de 2000 km²; 100 ha recreatiebedrijven die worden teruggegeven
aan de natuur (krimp) en 100 ha waar groei van recreatiebedrijven mogelijk is in 15
zogenaamde recreatieclusters, die bestaan uit 5 tot 25 recreatiebedrijven. Per saldo zal dus
sprake zijn van een nulgroei. Naast deze kwantitatieve doelstelling wordt nadrukkelijk
gestreefd naar een kwaliteitsverbetering van het toeristisch=recreatieve product en van de
natuurkwaliteit van de Veluwe. De krimplocaties zijn eigendom van verblijfsrecreatieve
bedrijven. Deze gebieden worden vervolgens overgedragen aan Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer of het Geldersch Landschap.

5.2

Aanleiding en doelstelling

De toeristische sector, met de verblijfsrecreatie als een van de belangrijkste componenten, is
daarmee een belangrijke economische drager op de Veluwe en van groot belang voor de
regionale economie. In 2005 was de sector goed voor bijna 1,9 miljoen vakanties, 240
miljoen euro aan bestedingen en ongeveer 18.000 arbeidsplaatsen, waarvan zo’n 1800 op
verblijfsrecreatieterreinen. De Veluwe (inclusief de Veluwerand) staat al jaren in de top 3 van
Nederland met een marktaandeel van 12% in de Nederlandse vakantiemarkt, maar de
marktpositie staat/stond op langere termijn onder druk. Reden hiervoor was dat de kwaliteit
van het product op veel plaatsen onvoldoende was. Een kwaliteitsimpuls was dringend
noodzakelijk.
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Vanwege de status als Vogel= en Habitatrichtlijngebied en de ligging binnen de EHS was deze
kwaliteitsimpuls echter nauwelijks mogelijk. De sterke kanten van de Veluwe, zoals
waardevolle natuur en prachtige landschappen, bleken lastig te verenigen met economische
ontwikkelingen. Met het project Groei & Krimp is daar verandering in gekomen. De oorsprong
van het project Groei & Krimp ligt in de beleidsnotitie Veluwe 2010, die in 1999 en 2000 door
overheden en belangenorganisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch
Landschap en de Gelderse Milieufederatie is ondertekend. Het programma Veluwe 2010 is
gericht op het versterken van natuur en landschap, het wegnemen van barrières (‘de eindeloze
Veluwe’) en het versterken van de economische structuur. Groei & Krimp is verder onderdeel
van een breder toeristisch programma ‘Veluwe op één’ dat langs verschillende sporen het
toeristisch–recreatieve product en de toeristische sector op de Veluwe promoot.
Verblijfsrecreatiebedrijven in krimpgebied worden alleen aangekocht en gesaneerd als er
voldoende natuurwinst kan worden behaald. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de ligging
van het terrein, de afname van de verstoring (het gaat daarbij vooral ook om de externe
werking vanuit een verblijfsrecreatieve locatie), en de potentiële waarde van het heringerichte
terrein. De verblijfsrecreatieve bedrijven waar het om gaat zijn relatief geïsoleerd liggende
bedrijven op locaties met een (potentieel) hoge natuurwaarde. Door deze geïsoleerde
bedrijven te saneren kan een knelpunt in één keer worden opgelost en kan een relatief hoge
natuurwinst worden behaald. Op de locatie van het voormalige recreatiebedrijf wordt de
bestemming gewijzigd naar natuur. In principe wordt alle recreatieve infrastructuur in de
krimpgebieden zowel boven= als ondergronds gesaneerd. Wel is er vaak sprake van blijvende
bewoning door de voormalige eigenaar. Natuurwaarden worden hersteld, wat in de regel
betekent dat bos of heide wordt ontwikkeld. De exacte invulling is afhankelijk van de natuurlijke
omstandigheden.
Het doel van Groei & Krimpbeleid is om recreatiebedrijven weer ontwikkelingsperspectief en
mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en vernieuwing te bieden. Het project probeert een
kwaliteitsimpuls van kwetsbare natuur(deel)gebieden op de Veluwe te realiseren. Groei &
Krimp wil laten zien dat herstel van natuurwaarden en economische groei op een slimme
manier wel degelijk kunnen samengaan in Natura=2000gebieden. De heersende gedachte dat

60

PrOMT.doc

Natura2000 gebieden per definitie op slot zitten voor economische groei wordt
tegengesproken.

Beleidsprocedure Groei en Krimp
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5.3

Stand van zaken

De hoofdlijnen van het Groei & Krimpbeleid zijn in maart 2005 door Provinciale Staten
vastgesteld in het Reconstructieplan Veluwe en via doorwerking van de Reconstructiewet
overgenomen in het Streekplan Gelderland 2005. Een aantal onderwerpen is nader uitgewerkt
in een streekplanuitwerking om te zorgen dat de groei en krimp op de juiste locaties
plaatsvindt. De uitwerking betreft:
• het benoemen van het speelveld en het handhaven van de gewenste kwaliteit van de
Veluwe kwaliteit;
• het vastleggen van transparante spelregels voor alle partners;
• het waarborgen van een zorgvuldige procesgang, zodat de ondernemersplannen reële
kans van slagen hebben;
• de definitieve begrenzing van de groei= en krimpgebieden.
Gedeputeerde Staten hebben de streekplanuitwerking inclusief de SMB (Strategische
Milieubeoordeling) definitief vastgesteld op 26 september 2006 en een onafhankelijke
adviescommissie ingesteld die moet adviseren over de kwaliteit en wenselijkheid van
ingediende groeiplannen. Eind september 2006 is vervolgens een groeitender van 20 ha
uitgeschreven. Het cumulatieve krimpsaldo bedroeg eind 2006 35 ha. Er zijn 19
uitbreidingsplannen ingediend waarvan er 8 goed zijn goedgekeurd. Eind 2007 was de
uitvoering nog niet gestart omdat er nog een NB=wet vergunningenprocedure en een
bestemmingplanprocedure moet worden doorlopen.
In 2007 heeft DLG in opdracht van de provincie met vier recreatiebedrijven gesprekken
gevoerd voor verdere krimp. Na nieuwe krimpaankopen kan eind 2007 weer een nieuwe
groeitender van ca. 20 ha. worden gestart. Ook zijn 12 ‘nieuwe’ groeiplannen beoordeeld en is
in overleg met gemeenten bepaald welke uitbreidingsplannen door kunnen naar
bestemmingsplanprocedures.
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5.4

Krachtenveld

Gebruikers particulier
Verblijfsrecreanten van
overwegend buiten regio

Bewoners

Overheden

Gebruikers professioneel

Bewoners
verenigingen

VROM

LNV via DLG

Gemeenten

Provincie
Gelderland

Verblijfsrecreatieve
bedrijven

Onafhankelijke Adviescommissie ‘Groei’

Terreinbeherende Organisaties:
NM, SBB, Geldersch
Landschap

Geldersche
Milieufederatie

RECRON

Belangenorganisaties
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Op de vorige pagina: krachtenveldanalyse Groei en Krimp Het schema is een sterk vereenvoudigde
weergave van de werkelijkheid en geeft slechts een indruk van de betrokken partijen en hun positie.
Omlijnd de leden van de begeleidingscommissie. Hoe kleiner de afstand tot het centrum van het schema,
des te groter de betrokkenheid.

5.5

Proces

De natuurlijke kwaliteiten de Veluwe en de bescherming via de Vogel= en Habitatrichtlijn
(Natura2000 wetgeving) bleken vóór het project Groei & Krimp lastig te verenigen met
economische ontwikkelingen. Voor economische, veelal verblijfsrecreatieve ontwikkelingen zat
de Veluwe dan ook min of meer op slot. Het project Groei & Krimp probeert een zogenaamde
win=win situatie te creëren; enerzijds een verbetering van de natuurwaarden van de Veluwe,
anderzijds economische groei in daarvoor bestempelde groeiclusters. Toch blijken er de
nodige hobbels in het project te zitten.
Door de lange looptijd van het project (2000=2014) is er sprake van discontinuïteit van
betrokken en ingewerkte medewerkers. Dit valt lastig te organiseren, zeker omdat zoveel
partijen zijn betrokken: provincie, gemeenten, ondernemers, ministeries, natuur= en
milieuorganisaties, lokale belangengroepen, bewoners en vaste verblijfsrecreanten.
Harde garanties op realisatie van krimp kunnen niet worden gegeven. Krimp vindt immers
plaats op basis van vrijwilligheid en is afhankelijk van het verloop van onderhandelingen. De
ruimte om te groeien is afhankelijk van de gerealiseerde krimp. Wanneer een groeitender
wordt uitgeschreven, wil dat ook nog niet zeggen niet dat de groei ook snel wordt
gerealiseerd. Gehonoreerde uitbreidingsplannen moeten een bestemmingsplan= en
vergunningenprocedure doorlopen. Vanaf het moment van uitschrijven van de groei=tender tot
en met een onherroepelijk bestemmingsplan kost zeker twee a drie jaar. Dergelijke
onzekerheidsfactoren zorgen ervoor dat de einddatum van het project opschuift (inmiddels
van 2010 naar 2014).
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Telkens weer moet financiering worden gezocht om verblijfsrecreatieve bedrijven in
krimpgebieden uit te kopen. ‘Vaste’ financiers zijn het Rijk, de provincie, (veelal ook)
gemeenten en verblijfsrecreatieve bedrijven in groeiclusters. Deze bedrijven betalen ieder
33.000 euro voor elke groeihectare, geld dat wordt besteed t.b.v. krimp. Met de aankoop van
een krimplocatie zijn echter grote bedragen gemoeid. Bedragen van 7 tot 8 miljoen zijn niet
uitzonderlijk omdat de marktwaarde van de recreatiebedrijven moet worden betaald (500.000
euro per hectare). Daarom wordt vaak gezocht naar constructies als Rood voor Groen om de
financiering mogelijk te maken. Vaak wordt de woonfunctie op het terrein deels gehandhaafd.
Dit mag echter niet ten koste gaan van het natuurdoel.
Er blijken heel wat tegengestelde belangen te spelen. Binnen de provincie is EZ via de
gedeputeerde recreatie & toerisme is trekker van het project Groei & Krimp. Deze heeft vanuit
zijn functie vooral belang bij groei. De gedeputeerden RO en LG vertegenwoordigen andere
belangen. Ook binnen de gemeenten spelen tegengestelde belangen. Binnen het Centraal
Veluws Natuurgebied is bijvoorbeeld enkel sprake van krimp. De groei vindt plaats in andere
gemeenten. De krimpgemeenten verliezen daardoor werkgelegenheid. Deze gemeenten zijn
dan ook minder bereid om mee te werken aan krimp, laat staan dat ze willen meefinancieren.
In sommige gevallen werken de gemeenten zelfs actief tegen door bijvoorbeeld nieuwe
bouwvergunningen voor een krimplocatie uit te geven waardoor de waarde van de locatie
stijgt. Dit heeft er ook toe geleid dat enkele prioritaire krimplocaties uiteindelijk niet zijn
aangekocht (o.a. krimplocatie nabij Hattemer Poort, gemeente Heerde). Soms moet de
gedeputeerde eraan te pas komen om DLG in de onderhandelingen te ondersteunen.
De grootste onzekerheid in de realisatie en het tempo van de groei en krimp is gelegen in het
verloop van juridische procedures. Het krachtenveld rond een verblijfsrecreatief bedrijf is veel
complexer dan rond een landbouwbedrijf. Domeinen die de krimplocaties aankoopt heeft zich
juridisch goed laten voorlichten door juristen om schadeclaims door voormalige gasten,
bewoners enz. vooraf goed te kunnen ondervangen. Ook tegen uitbreidingsplannen op
groeilocaties kunnen lokale groeperingen en individuele burgers bezwaar maken, ondanks het
feit dat het project bij natuur= en milieuorganisaties veel draagvlak heeft; zij hebben de
intentieverklaring mede ondertekend. De achilleshiel van het project Groei & Krimp schuilt in
de Vogel= en Habitatrichtlijn. Volgens juristen zullen de uitbreidingsplannen niet Raad van State=
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proof zijn zonder adequate uitvoeringsstrategie m.b.t. de Vogel= en Habitatrichtlijn. De
ontwikkelingen m.b.t. het bestemmingsplan Hoenderloo maken het belang van zo’n strategie
ook duidelijk. Bij dit pijplijnplan is bewust een risico genomen door vooruit te lopen op de
structurele uitvoeringsstrategie. In het bestemmingsplantraject heeft dit geleid tot extra
juridisch onderzoek van de uitbreidingsplannen. Vanwege een procedurele fout heeft deze
case helaas niet tot de gewenste jurisprudentie geleid.
Vanuit juridisch oogpunt moet krimp verzekerd zijn voordat nieuwe groeiruimte kan worden
uitgegeven. De groei= en krimpplannen worden dan ook beschouwd als een samenhangend
project (“een projecttranche”). In overleg met het Ministerie van LNV is een speciale aanpak
ontwikkeld waarmee de natuureffecten van groei= en krimpplannen in onderlinge samenhang
kunnen worden bekeken en gesaldeerd; de Natuureffectenboekhouding (NEB). De uitwerking
van deze aanpak heeft veel tijd en inspanning gekost. De natuureffecten van elk groei= en
krimpplan worden beoordeeld met behulp van de waarderingsmethodiek zoals beschreven in
de NEB, het waarderingsschema en bijbehorende regels van de Streekplanuitwerking
kernkwaliteiten en omgevingscondities. Te allen tijde dient er een evenwicht te zijn tussen de
groei en de krimp.

5.6

Inrichting

Krimpterreinen
In de krimpgebieden wordt in principe alle verblijfsrecreatieve infrastructuur gesloopt en
teruggegeven aan de natuur. De periode waarin sloop plaatsvindt, is afhankelijk van de ruimte
die de flora= en faunawet biedt (bijv. beperkt in het broedseizoen). De inrichting van de
krimpgebieden met natuur is afhankelijk van de locatie en zal zoveel mogelijk aansluiten op de
omliggende natuurterreinen. Het is aan de terreinbeherende organisaties om daar een beheer=
en inrichtingsplan voor op te stellen. Aan de eventuele recreatieve invulling van een gebied
door de nieuwe (natuur)beheerder worden geen voorwaarden gesteld. Recreatief medegebruik
zoals dat ook elders op de Veluwe het geval is, bijvoorbeeld wandelen en fietsen is vaak wel
mogelijk. Ook zijn er eventueel mogelijkheden voor bewoning door de voormalige eigenaar.
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Groeiterreinen
Ook voor de groeigebieden geldt dat met de inrichting zoveel mogelijk naar een kwalitatieve
verbetering van de omgeving wordt gezocht. In de receatiecluster visievorming dient gebruik
gemaakt te worden van onderstaande uitgangspunten:
• Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit door aandacht voor de gebruikswaarde,
belevingswaarde en de toekomstwaarde van het landschap;
• Zorgvuldige inpassing en behoud van cultuurhistorische bebouwing en historische
landschapselementen. Een adviescommissie evalueert de groeiplannen;
• Zorgvuldige inpassing en behoud van bekende en te verwachten archeologische waarden;
• Aandacht voor donkertebescherming (geen toename opwaartse lichtuitstoot);
• Aandacht voor stiltegebieden (40dB(A) als 24=uursgemiddelde geluidsbelasting) en
stiltebeleidsgebieden (akoestische ‘nulsituatie’ als ijkpunt voor ruimtelijke ontwikkelingen);
• Ontwikkelingen mogen niet belemmerend werken op het (toekomstig) functioneren van de
robuuste ecologische verbindingszones en de poorten van de Veluwe;
• A=locaties, Bos, HEN=wateren, gebieden met prioritaire natuurdoeltypen, ‘parels’ en de
kwaliteit van het leefgebied van de soorten genoemd in de streekplanuitwerking
‘Kernkwaliteiten en Omgevingscondities EHS’ mogen niet worden aangetast.
Ontwikkelingen kunnen niet plaatsvinden in beschermde habitattypen uit Natura2000;
• Ontwikkelingen mogen het behoud en ontwikkeling van beschermde soorten zoals
genoemd in de Vogelrichtlijn niet belemmeren. De soorten en verwachte locaties staan
benoemd in de Natuureffectenboekhouding. De Natuureffectenboekhouding maakt ook
indirecte aantasting van beschermde habitats inzichtelijk door kwantificering van de
verstoring door recreatiedruk.

5.7
•

Sleutelfactoren

Groei & Krimp is een concreet, tastbaar en tot de verbeelding sprekend project. Het
project vervult een modelfunctie. Het laat zien dat ook in Natura2000 gebieden zowel
natuurwinst als economische groei kan worden gerealiseerd: een win=win situatie dus;
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Er zijn al enkele krimp= en groeisituaties gerealiseerd of in vergevorderd stadium. Die
laten zien dat het inderdaad mogelijk is om recreatiebedrijven te saneren en natuurwinst
te boeken.
GS hebben een onafhankelijke adviescommissie ingesteld die de provincie adviseert over
de kwaliteit en wenselijkheid van ingediende groeiplannen in groeiclusters. Ieder plan
wordt door deze commissie getoetst op criteria voor recreatieve, ecologische en
economische duurzaamheid. Bij groei zal daarom sprake zijn van kwaliteitsimpuls voor
natuur, landschap en verblijfsrecreatie;
Het project biedt recreatiebedrijven een toekomstperspectief zodat de vluchtroute naar
het uitponden met semi=permanente woningen minder aantrekkelijk wordt. Terreinen waar
permanente bewoning plaatsvindt worden uitgesloten van groei; dergelijke terreinen
komen alleen nog in aanmerking voor ontwikkeling als de permanente bewoning is
beëindigd;
Krimp vindt plaats hetzij via sanering van bedrijven, hetzij via uitplaatsing naar de aan de
Veluwe aangrenzende gebieden. Omdat dit plaatsvindt in goed overleg met de
ondernemers en op basis van vrijwilligheid is er draagvlak bij de betrokken ondernemers.
In krimpgebieden worden de planologische rest= en omwisselcapaciteiten gesaneerd,
zodat er niet meer kan worden bijgebouwd. Dit komt de natuurwaarden en de
aankoopprijs van een krimplocatie ten goede.
De Natuureffectenboekhouding (NEB) biedt een instrument om inzichtelijk te maken dat
voldaan wordt aan de Vogel= en Habitatrichtlijn. Natuureffecten van groei= en krimpplannen
worden in onderlinge samenhang bekeken en gesaldeerd.Wanneer strategische plannen
van overheden gevolgen kunnen hebben voor het milieu moet een Strategische
Milieubeoordeling procedure (SMB) worden doorlopen. Dit staat omschreven in de
Europese richtlijn voor de beoordeling van de gevolgen voor het milieu. Omdat de
streekplanuitwerking Groei & Krimp ruimtelijke ingrepen binnen Natura 2000 gebieden
mogelijk maakt is een Strategische Milieubeoordeling (SMB) uitgevoerd in het kader van
de Europese richtlijn voor de beoordeling van gevolgen voor het milieu. Met behulp van
een scenarioanalyse is onderzocht of het groei= en krimpprincipe inderdaad een positieve
bijdrage levert aan de natuurkwaliteit op de Veluwe. De uitkomsten van het onderzoek zijn
positief, en laten zien dat met de aanpak van de projecttranches gunstige resultaten
kunnen worden geboekt. Er bestaat dan ook een breed draagvlak voor Groei & Krimp.
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Voor verblijfsrecreatieve bedrijven zijn projectontwikkelaars financieel gezien vaak
aantrekkelijker onderhandelingspartners dan DLG. DLG heeft echter een positie verworven
met een sociale aanpak. DLG biedt de ondernemers namelijk de mogelijkheid tot blijvende
permanente bewoning, zodat men niet hoeft te verhuizen. DLG gaat zorgvuldig om met de
gasten en kan helpen met het zoeken naar een alternatieve standplaatslocatie. Daarnaast
kan DLG een ondernemer ondersteunen in de communicatie over de krimpplannen
richting (boze) gasten. Dit sociale aspect is bij projectontwikkelaars vaak minder
aanwezig. Projectontwikkelaars willen het betreffende terrein vaak zo snel mogelijk leeg
hebben en ‘slepen de stacaravans er desnoods met een trekker uit’.
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6

Pompstation Castricum

6.1

Typering

Het voormalig pompstation Castricum ligt in de Kennemerduinen (Noordhollands
Duinreservaat), gemeente Castricum, Noord=Holland (op de foto weergegeven met een rode
cirkel). De voormalige slibberging ligt zuidzuidwestelijk van het voormalige pompstation, aan
de zuidoostpunt van het gehandhaafde infiltratiegebied. (op de foto linksonder, in de blauwe
cirkel)
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Het terrein van het voormalige pompstation (ongeveer 1,5 ha) werd gebruikt voor de
duinwaterwinning. Het terrein van de voormalige slibberging (ongeveer 3 ha) werd gebruikt
voor opslag van het uit de infiltratiemiddelen verwijderde residu.
De Provincie Noord=Holland was ten tijde van de drinkwaterwinning eigenaar van de grond en
dat is met de functiewijziging niet veranderd. De gebouwen waren in eigendom bij PWN
(Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord=Holland) en zijn dat nog steeds. Het beheer van de
terreinen is nog steeds in handen van PWN Afdeling Terreinen.

6.2

Aanleiding en doelstelling

In 1957 nam PWN Afdeling Terreinen voor het duinbeheer een kantoor te Castricum in
gebruik. Het beheerde gebied heet sindsdien Noordhollands Duinreservaat. Vanaf vroeg in de
vorige eeuw werd er duinwater opgepompt. De duinen dreigden door de grote vraag naar
water steeds meer te verdrogen. Daarom werd vanaf de tweede helft van de jaren 50 ter
suppletie voorgezuiverd oppervlaktewater geïnfiltreerd. In 1956 opende het PWN een nieuw
pompstation en in 1957 stroomde het eerste voorgezuiverde rivierwater via infiltratiekanalen
de duinen in. Dit veroorzaakte op den duur een toenemende eutrofiëring en bodemvervuiling
door achterblijvend slib. In 1989 besloot Provinciale Staten, in samenspraak met het
waterleidingbedrijf PWN, de duinwaterwinning in het duingebied te minimaliseren (van 40 tot 2
miljoen kubieke meter per jaar) om zoveel mogelijk de oorspronkelijke flora en fauna te laten
terugkeren. Het PWN schakelde over op de winning van oppervlaktewater uit de Rijn en het
IJsselmeer en bouwde bij Heemskerk een ultramodern zuiveringsstation, dat in 2000 in bedrijf
ging. Het oude pompstation bij Castricum werd zo overbodig. Het PWN bracht de
grondwaterwinning in het NHD definitief terug tot 2 miljoen kubieke meter per jaar.
Het omvormen van het terrein naar natuur paste in het landelijk beleid: het is een
beschermingszone Habitatrichtlijn en een Natura2000=gebied. Het Provinciaal beleid was
gericht op het tegengaan van verdroging en het realiseren van de EHS. Het PWN wilde
structureel zoveel mogelijk nevenactiviteiten uit de duinen weghalen. Op deze locatie ging het
concreet om overbodig geworden bedrijfsgebouwen niet in de duinen te handhaven. Bewust
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werd niet gezocht naar een eventuele nieuwe functie voor de gebouwen, maar alles werd
gesloopt, gesaneerd en teruggegeven aan de natuur.

6.3

Stand van zaken

Het PWN heeft in de periode tussen februari 2001 en maart 2002 de oude en overbodig
geworden waterwinsystemen (pompstations en secundairs) gesloopt. Vervuild slib en gronden
die zijn verontreinigd met zware metalen en olie zijn uit het duingebied verwijderd. De
gebouwen zijn gesloopt en het terrein heeft de functie natuur en recreatie gekregen. Natuur is
de belangrijkste functie geworden. In het terrein van het voormalige pompstation zijn de
doorgaande Johanna’s Weg en een afslag gehandhaafd, overige wegen en paden zijn uit het
terrein verwijderd of omgelegd. Het terrein van de voormalige slibberging is omgevormd tot
een duinplas, het zogenaamde Hoefijzermeer, met hoofdfunctie natuur. Bij het Hoefijzermeer
is een vogelobservatiehut geplaatst.
De sanering wordt in de streek als positief gezien en ervaren. De recreatieve functie voorziet
in een behoefte: het gebied is gelegen aan de periferie van de noordelijke Randstad. Recreatie
en toerisme zijn van lokale economische betekenis.

6.4

Krachtenveld

Het PWN en de Provincie Noord=Holland zijn de betrokken partijen. Het plan is gegroeid in
overleg tussen PWN en provincie. Deze zaten qua beleid en doelstellingen op dezelfde lijn. Het
publiek, zowel georganiseerd als niet georganiseerd, stond er van meet af aan positief
tegenover de ontwikkelingen.
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6.5

Proces

De omvorming is gefinancierd vanuit eigen middelen van PWN. PWN heeft hiervoor een
afweging gemaakt tussen renoveren en saneren: optimalisatie van het bestaande pompstation
met een eventuele nieuwe functie, of verplaatsing naar/concentratie op een centrale locatie.
Mede gezien afschrijving en de voordelen van concentratie, plus het eigen natuurbeleid, is
besloten voor saneren en nieuwbouw op bestaande locatie bij Heemskerk.
Deze combinatie van technische en financiële overwegingen en beleidsdoelen leidde tot het
besluit om het pompstation te sluiten en te saneren. Het besluitvormingsproces was relatief
eenvoudig; betrokkenen hebben vooral in de voorbereiding en de uitvoering knelpunten
ervaren. Technisch bleek het lastig om de doorkoppeling van de infrastructuur tijdens de
ontmanteling van het pompstation te realiseren. Bovendien was de invulling van het terrein na
de sloop een uitdaging. De olieverontreiniging was vooraf onbekend. Bovendien was de
omvang van de slibstort vooraf veel kleiner geschat.
Het sluiten van het pompstation had gevolgen voor enkele werknemers. Aandacht was nodig
voor het personeelsbeleid in de vorm van voorlichting en begeleiding ten gevolge van de
verplaatsing van de werkplek.
De lokale media zijn vroegtijdig benaderd door PWN=Communicatie & Voorlichting. Ter plaatse
en bij Johanna’s Hof zijn vroegtijdig informatieborden geplaatst met een toelichting over de
reden van de werkzaamheden, de planning en mogelijke overlast.

6.6

Inrichting

Alleen het energiegebouw met noodstroomaggregaten, midden in een net van ondergrondse
hoogspanningskabels, is gehandhaafd vanwege de te hoge kosten voor afbraak en opbouw
elders. De doorgaande Johanna’s Weg en een afslag daarvan midden in het terrein van het
voormalige pompstation zijn eveneens gehandhaafd.
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Het energiegebouw met noodstroomaggregaten heeft zijn functie voor de
drinkwatervoorziening in geval van problemen met het hoofdnet behouden. De doorgaande
Johanna’s weg en de afslag daarvan zijn gehandhaafd voor het beheer en de recreatieve
ontsluiting van het duingebied. Alle andere gebouwen zijn
volledig gesloopt, inclusief de funderingen, de wegen en
andere verhardingen. Bij diverse gebouwen moest de
bodem worden gesaneerd, evenals plekken het terrein
waar concreet oppervlaktewater was geïnfiltreerd. Ter
plekke van de voormalige meterherstelwerkplaats was de
grond tijdens de Tweede Wereldoorlog verontreinigd
geraakt met zware metalen en olie. Daarnaast is op het
terrein van de infiltratiekanalen de stort met het vervuilde
slib verwijderd.
Op het terrein van het pompstation stond een in de jaren vijftig geheel uit beton opgetrokken
directiegebouw. Vanwege het eigen historisch besef en het karakter van dat gebouw heeft het
PWN overwogen het niet te verwijderen. Uitgebreide navraag en naspeuringen leverden echter
geen argumenten op om dit te ondersteunen. Uiteindelijk is het toch maar verwijderd.
Het drinkwaterverleden is uitgewist. Met uitzondering van het energiegebouw met
noodstroomaggregaten. Dat is echter door het opwerpen van een kunstmatig halfcirkelvormig
duin aan de van de Johanna’s Weg afgewende zijde aan het oog onttrokken.
Er is naar gestreefd om voor het duingebied kenmerkende, ecologisch veelbelovende hoog=
laag= en droog=natgradiënten aan te brengen en het landschap een voor de bezoekers zo
natuurlijk mogelijk aanzien te geven. Eén en ander is gebeurd binnen de begrenzing van beide
terreinen. Voor het terrein van het voormalige pompstation betekent dit dat de overgangen
naar de omgeving een weinig natuurlijk, nogal scherp karakter vertonen. Op den duur zal dit
door het samenspel tussen natuurlijke ontwikkeling en beheer verdwijnen.
Het plan voor de sanering en de inrichting is ontwikkeld door PWN in samenspraak met een
ingenieursbureau.

74

PrOMT.doc

Het gesloopte materiaal en de vervuilde grond zijn volledig afgevoerd.
Het lastigst was de invulling van het terrein na de sloop. Er is uitgegaan van een gesloten
grondbalans en binnen het terrein van zo min mogelijk verplaatsing van grond.
Details van de nieuwe vormgeving zijn in het bestek niet uitgewerkt en in de begroting als
stelpost opgenomen. De uitvoering, met de invulling van de details, is direct begeleid door
technische medewerker(s) en medewerker(s) van de afdeling NR (natuur en recreatie) van de
PWN die voortdurend in het veld aanwezig waren.
Het terrein van het pompstation: Na sloop bleven diepe kuilen achter. Er was geen materiaal
beschikbaar om op te vullen. De “kraters” zijn uitgediept en uitgevlakt, en zo omgevormd tot
poelen met het karakter van uitgewaaide, vochtige tot natte duinlaagten/stuifkuilen.
Met het zand dat vrijkwam is een kunstmatig halfcirkelvormig duin gemaakt dat het
energiegebouw aan de zijde afgewend van de Johanna’s weg aan het oog onttrekt.
Het terrein van de slibstort: er moest twee keer zoveel slib worden afgevoerd dan werd
verwacht. Ter plekke is een duinplas met eilanden ten bate van broedvogels gecreëerd.

6.7
•
•
•
•

Sleutelfactoren

Het eenvoudige eenzijdige krachtenveld.
De investering in voorbereiding.
De investering in vroegtijdige interne en externe informatieverstrekking aan iedereen die
op enigerlei wijze betrokkenen was of zich betrokken voelde.
“Laat voorbereiding niet alleen in handen van beleidsmakers en techneuten, schakel in zo
vroeg mogelijk stadium van de gedachtevorming beheerders, terreinkenners en anderen
met gevoel voor natuur en landschap in.” Idem bij de uitvoering.
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Zorgvuldige planning van alle aspecten van voorbereiding en uitvoering (draaiboek/
netwerkplanning, directe en voortdurende begeleiding van de uitvoering in het terrein).
Investering in vroegtijdige interne en externe informatieverstrekking aan alle op enigerlei
wijze betrokkenen.
Betrek bij sanering van een bepaald terrein nadrukkelijk ook de ruimere omgeving van dat
terrein om een zo natuurlijke mogelijke, veelbelovende inpassing is overgangsituatie te
creëren.
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Van praktijk naar praktijk

7.1

Leren van anderen

De projecten die in de vorige hoofdstukken zijn beschreven, hebben verschillende
sleutelfactoren opgeleverd. In de projecten zijn lessen geleerd waar het PrOMT=project van
kan profiteren. Eind 2007 is een workshop gehouden met projectleiders en –coördinatoren
van PrOMT. Eerst werd gediscussieerd over sleutelfactoren die de deelnemers vanuit hun
eigen ervaringen inbrachten en de sleutelfactoren uit de projecten Renkums Beekdal en
Vliegbasis Soesterberg.
De deelnemers formuleerden sleutelfactoren die volgens hen van belang zijn voor het slagen
van de PrOMT=projecten. Typerend voor het PrOMT=project is dat DLG als initiatiefnemer
optreedt en niet de gebruikelijke rol van opdrachtnemer vervult. Dat vraagt om een andere
aanpak waarbij een eigen visie op ontwikkelingen belangrijk is en lef en vrijheid nodig zijn om
buiten de gebaande paden te treden, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten.
De deelnemers benoemden naast sleutelfactoren die te maken hadden met een goede interne
projectorganisatie (zoals een duidelijke opdracht, een duidelijke verantwoordelijkheid en
aansturing, een goed projectteam, haalbare deadlines en heldere communicatie) ook een
aantal belangrijke (externe) sleutelfactoren in het planproces:
• Het is van belang om samen met de betrokkenen aan het begin van het proces de doelen
duidelijk te bepalen en vervolgens op basis van deze doelen een goed verhaal of idee te
ontwikkelen;
• Beelden zijn belangrijk omdat ze een idee concreet voorstelbaar maken en een effectief
verleidingsinstrument zijn. Ook een veldbezoek helpt mensen om gevoel te krijgen voor de
problematiek en de potenties van de plek;
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Omdat de meeste PrOMT=projecten te maken hebben met verschillende belanghebbenden
is het belangrijk dat velen het verhaal of idee steunen en adopteren. Een deelnemer
formuleerde het als volgt: “Zorg voor veel vaders van het project”;
Een goed netwerk bij bestuurders en ambtenaren is onontbeerlijk om bestuurlijk draagvlak
en medewerking van betrokken overheden te krijgen. Ook het betrekken van andere
belanghebbenden is belangrijk. Draagvlak bij belangengroepen en bewoners is immers
essentieel voor de voortgang van het proces;
Voor alle betrokken partijen geldt dat het project voor hen een zekere meerwaarde moet
hebben (“Koning, keizer, admiraal; scoren willen ze allemaal”) en dat die belangen tijdens
het proces ook moeten worden gerespecteerd;
Een flexibel en open planproces is onontbeerlijk om onverwachte wendingen te benutten.
Tot slot werd onderkend dat het vertrouwen in een project groeit als in een vroeg stadium
successen zichtbaar worden door onderdelen te realiseren: “laaghangend fruit plukken”.

Vervolgens werden twee concrete voorbeelden van militaire terreinen, MOB complex Wilp en
MOB complex Bussum, tegen het licht gehouden. Aan de hand van concrete vragen en
knelpunten discussieerden de deelnemers over de toepasbaarheid van de geformuleerde
sleutelfactoren in het proces van de militaire terreinen. Tot slot werden de belangrijkste
aandachtspunten geformuleerd die in de discussies naar voren waren gekomen.

7.2

MOB Wilp

Context en doelstelling
Het mobilisatiecomplex Wilp ligt in de gemeente Voorst, ten zuiden van de recreatieplas
Bussloo, in het EHS=gebied. Het complex is een voormalig opslagterrein met diverse
opslagloodsen en aanhorige gebouwen. Het gebied ligt (boven)regionaal gezien in de luwte,
tussen de Veluwe aan de westzijde en de IJsselvallei en de Graafschap aan de oostzijde, maar
wel goed ontsloten vlakbij de A1 en met diverse recreatieve voorzieningen in de directe
omgeving. Ook ambtelijk en bestuurlijk ligt het gebied wat in de luwte.
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Het PrOMT=project bevindt zich voor deze locatie nog in de initiatieffase. De concrete opgave
moet nog worden geformuleerd. Pas wanneer er een duidelijke visie is ontwikkeld voor het
terrein zal het project worden overgedragen aan een projectleider.
Samen met de provincie, betrokken gemeenten en LNV is eerder een ruimtelijk
ontwikkelingskader (ROK) geschetst. Voor het MOB=complex Wilp bleek de bandbreedte voor
de toekomstige inrichting behoorlijk groot; zowel extensieve als intensieve recreatie
behoorden tot de mogelijkheden, met voor natuur een nevengeschikte of mogelijk zelfs
ondergeschikte positie.
De verantwoordelijke bij DLG ziet voor deze locatie een kans om een hoger ambitieniveau na
te streven dan voor andere PrOMT=locaties. Wat dat concreet betekent, is nog niet
uitgekristalliseerd. Het doel is om een project met nationale uitstraling te realiseren. Er zijn
diverse initiatiefnemers met ideeën voor het terrein. De vraag is hoe deze initiatieven zich
verhouden tot de doelstelling en of niet gezocht moet worden naar andere partijen, zowel in
de regio als regio=overstijgend, om een bijzondere recreatieve invulling voor het terrein te
ontwikkelen.
Sleutelfactoren
Met de deelnemers werden de volgende sleutelfactoren voor Wilp geformuleerd:
• Maak een grondige analyse. Onderzoek de kwaliteiten van het terrein, de omgeving, de
markt en het krachtenveld. Kijk naar het recreatief=toeristische aanbod in de regio, de
‘brands’ van de regio en definieer mogelijke doelgroepen;
• Zoek sleutelpersonen in de regio die de ambitie willen steunen en betrek hen in het
zoekproces;
• Maak kwaliteit concreet. Ontwikkel met een groep creatieve mensen een idee, een visie
op de toekomstige inrichting van het terrein. Maak daarbij gebruik van beelden.
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7.3

MOB Bussum

Context en doelstelling
Het mobilisatiecomplex beslaat ongeveer 11,5 hectare en grenst aan een natuurgebied
(eigendom van Stichting Gooisch Natuurreservaat), een bedrijventerrein en hoogwaardige
woningbouw. Op het terrein staan onder andere zestien loodsen, twee munitiebunkers, een
wachtgebouw en een brandweergarage. Het grootste gedeelte van de bebouwing stamt uit
1956. Domeinen heeft het complex in afwachting van verkoop tijdelijk verhuurd aan een
filmproducent en heeft ook een opslag op het terrein. Het westelijk gedeelte, buiten de
afrastering van complex, is verhuurd aan een exploitant voor het stallen van caravans. Dit
perceel ligt aan de rand van het complex.
In het PrOMT=project vindt interne verevening plaats; in totaal moeten de terreinen
budgetneutraal worden overgedragen. Om de aankoop, het slopen van gebouwen en
infrastructuur en de herinrichting tot natuurgebied op de terreinen te financieren moet een
aantal terreinen geld opbrengen; de zogenaamde verdienlocaties. Bussum is zo’n
verdienlocatie waar DLG het Rood voor Groen principe wil toepassen. Dit ligt echter gevoelig
bij verschillende partijen, onder wie het Gooisch Natuurreservaat. De vraag is hoe met partijen
overeenstemming kan worden bereikt over een herbestemming en –inrichting die
natuurdoelstellingen en maatschappelijke meerwaarde realiseert, en voldoende financiële
middelen oplevert.
Sleutelfactoren
• Maak een grondige analyse van het krachtenveld: ambtenaren, bestuurders,
natuurbeschermings=organisaties, lokale belangengroepen en anderen. Soms vervullen
lokale bestuurders een bestuursfunctie bij andere betrokken partijen en dienen op die
manier twee heel verschillende belangen;
• Ontwikkel een visie, een idee waarin de maatschappelijke meerwaarde van het terrein
voorop staat. Beschouw het terrein daarbij ook in een grotere context;
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Zoek naar mogelijke coalities. Voor coalitiepartijen geldt dat het project voor hen een
duidelijke meerwaarde moet hebben. Het financiële probleem moet nooit voorop staan.
Als partijen elkaar vinden in een idee, vinden ze voor de financiering een oplossing;
Wees transparant over de verdiendoelstelling en maak de kosten van het herinrichten tot
natuur, maar stel de kosten in de visie en het verhaal niet voorop.

7.4

Lessen voor PrOMT

Proceslijnen van complexe projecten zijn niet recht, modelmatig en logisch maar krom,
menselijk, onlogisch en avontuurlijk.
De onderzochte projecten laten zien dat het krachtenveld vaak complex is en dat er veel factoren zijn die
van invloed zijn op het verloop van het project. De projecten verlopen langs wegen die vaak kronkelig
zijn, soms lijken dood te lopen en soms een heel nieuwe weg volgen die toevallig opkwam. Het is de
kunst om met een flexibele en open houding onverwachte wendingen op te vangen en te benutten.
Impasses zijn mogelijkheden om over de eigen schutting te kijken en nieuwe oplossingen aan te boren.
In het Renkums beekdal was de vondst van asbest de aanleiding om te onderzoeken of het weghalen van
het bedrijventerrein een haalbare optie was, een optie die eerder ondenkbaar was. In het geval van
Vliegbasis Soesterberg kwam een extern, internationaal gezelschap om de impasse te doorbreken met
oplossingsrichtingen die eerder niet aan de orde waren.
Ook in de PrOMT=projecten zijn verschillende voorbeelden te noemen van factoren die het verloop van
het project beïnvloeden. Zo heeft Defensie nog steeds een aantal terreinen in gebruik die volgens het
oorspronkelijk plan al lang aan DLG hadden moeten zijn overgedragen. Een ander voorbeeld is de
veranderde maatschappelijke waardering van de terreinen. Langzamerhand wordt bij diverse groepen in
de samenleving bekend dat de terreinen vrijkomen. Zij zien andere kwaliteiten en potenties dan de
mensen die al langer bij het ProMT=project betrokken zijn en mengen zich in het proces. Een ander punt
is dat de cultuurhistorische waarde van de gebouwencomplexen tot vorig jaar niet alleen door DLG maar
ook door externe adviseurs niet hoog werd geschat. Medio 2007 verscheen een rapport van de RACM
over de cultuurhistorische waarde van deze gebouwencomplexen die grotendeels dateren uit de periode
van de Koude Oorlog. Volgens het RACM zijn de gebouwencomplexen op bepaalde terreinen zeker de
moeite van het behouden waard; in veel gevallen niet zozeer vanwege de kwaliteit van de individuele
gebouwen, maar vanwege de gaafheid van het totale ensemble (de wijze waarop de gebouwen
gegroepeerd zijn).
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Projecten zijn mensenwerk. (organisaties bestaan niet, mensen wel).

•

•

•

Als mensen iets zien in een verhaal en elkaar vertrouwen komen ze in beweging. De
aanpak van DLG in het project Groei & Krimp is wellicht minder snel, maar wel sociaal. Dat
leidde tot draagvlak bij de betrokken recreatieondernemers, waardoor de kans van slagen
van dit complexe project toeneemt. In het Renkums Beekdal werden de cruciale eerste
stappen gezet door enkele mensen die elkaar vertrouwden; de wethouder, de
gedeputeerde en de projectleider.
Breng het terug naar de menselijke maat. Als beslissers op de plek van het project zijn
geweest en daar iets hebben meegemaakt of gezien dat indruk heeft gemaakt, zal dat
een rol spelen op het moment dat er moet worden beslist over het project. In het
Renkums beekdal liet de projectleider bestuurders het gebied zien, de geuren opsnuiven
en over de beek springen, waarbij één van hen natte voeten haalde. De bedragen
waarover wordt beslist zijn zo groot en onvoorstelbaar (vaak vele miljoenen), dat juist
concrete beelden en emoties dan belangrijk worden. In het PrOMT=project Koningsweg
wordt al gebruik gemaakt van deze les.
Ken het krachtenveld. Het is van groot belang om te weten welke mensen doorslaggevend
zijn, wie de sleutelfiguren zijn en welke connecties ze hebben. Soms dienen mensen
tegelijkertijd heel verschillende belangen omdat ze rollen vervullen bij verschillende
betrokken partijen. Het is goed om bij een krachtenveldanalyse de volgende vragen als
uitgangspunt te nemen: Hoe ziet de plek er uit? Wie (organisaties, maar vooral mensen
binnen organisaties) willen hier wat? Wat is hier heilig voor verschillende partijen? Welke
belangen spelen op het terrein en er om heen? Wat willen we behouden welke kwaliteiten
willen we versterken of ontwikkelen op het terrein en er om heen? Kunnen we coalities
vormen?

Succesfactoren in een project zijn vaak ‘zachte’ factoren. De ‘harde’, afrekenbare aspecten tijd en
geld spelen in alle projecten een belangrijke rol, maar de ‘zachte’ factoren blijken vaak doorslaggevend
voor succes. Voorbeelden van zulke ‘zachte’ factoren zijn:

•
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Een goed verhaal, idee of visie. Mensen komen in beweging door een goed idee of een
aansprekende visie; dat geldt ook voor bestuurders. Als iedereen enthousiast is lijken
geldproblemen kleiner te worden of zelfs op te lossen. In het geval van het Renkums
beekdal werden de kosten van het verwijderen van het bedrijventerrein geraamd op 35
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•

miljoen euro. In de loop van het proces bleek het 5 miljoen euro meer te zijn, maar omdat
iedereen achter het idee stond werd voor de meerkosten een oplossing gevonden;
Beelden. Een aansprekend plaatje zegt meer dan vele woorden. Toen de Staatssecretaris
een gesimuleerde foto kreeg te zien van de gewenste situatie na het weghalen van het
bedrijventerrein – een mooi groen, doorgaand beekdal – kon hij zich letterlijk een
voorstelling maken van hoe het er uit zou gaan zien. Dat bleek later een belangrijke
trigger te zijn in het persoonlijk proces van de Staatssecretaris en de weg te openen naar
een deel van het Rijksgeld.
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Bijlage 1 Betrokkenen
Geïnterviewde personen
Vliegbasis Soesterberg
Renkums Beekdal
Veluwe 2010 Groei en Krimp

Pompstation Castricum

Katja de Haan: provincie Utrecht, projectleider Hart Van de
Heuvelrug
Harry Boersma: Provincie Gelderland, projectleider
Renkumse Poort
Gerard Nijenhuis: provincie Gelderland, projectleider Groei
en Krimp
Marcel Nijhof: DLG, projectleider Groei en Krimp (tot eind
2006)
Herman Eken: PWN, technische zaken
Hidde Posthuma PWN, beheer
Jan van Mourik: PWN, beheer
Rienk Slings: PWN, flora en fauna

Workshop
DLG Regio Oost

Michel Ronden: Kamp Koningsweg Noord – Zeven Provinciën
en Gorsselse Heide
Karin Dijkstra=Steenbergen: Veldhuizen
Marcel Nijhof: Veldhuizen, Grondexploitatie PrOMT
Evert Jan Peper: De Dellen en Het Grote Veld, Coördinator
Promt regio Oost
Rozemarijn Kuhlemeier: projectsecretaris PrOMT
DLG Regio West
Wim Schermerhorn: Bergen
Jos Beumer: Bergen
Coen van Dijk: Coördinator PrOMT regio West
DLG Centrale Eenheid
Vincent Tiel Groenestege
Provincie Gelderland
Harry Boersma: Provincie Gelderland, projectleider
Renkumse Poort
De workshop werd begeleid door: Annoesjka Wintjes (Land=life Consultancy), Judith Westerink
(Alterra) en Marlies Brinkhuijsen (Alterra).
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