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Voorwoord
Voor u ligt het Landschapsontwikkelingsplan Nijkerk 2005-2015.
Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft vanuit een landschappelijke invalshoek
een beleidskader, van waaruit toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied van
Nijkerk mede getoetst kunnen worden en op basis waarvan met betrekking tot
dergelijke ontwikkelingen keuzes kunnen worden gemaakt voor de komende 10 jaar.
Het landschapsontwikkelingsplan dient de volgende doelen:
1. Het is vanuit een strikt landschappelijke invalshoek één van de toetsingskaders
voor mogelijk directe dan wel indirecte ingrepen, die van invloed zijn op de
ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied in de gemeente Nijkerk.
2. Het is daarbij ook een ontwikkelingskader, waarlangs projecten voor het
buitengebied tot uitvoering gebracht kunnen worden.
Het Landschapsontwikkelingsplan inventariseert de natuur- en landschappelijke
waarden van de gemeente Nijkerk en positioneert deze als één van de kernkwaliteiten
van onze gemeente.
Wij zijn ons bewust van het feit, dat het LOP in de complexiteit van alle
beleidsvraagstukken, die de komende decennia op de gemeente Nijkerk af komen niet
als enig maar als richtinggevend beleidskader mag en moet worden gezien. Feit is
immers, dat andere kaderstellende beleidsstukken, zoals het Streekplan Gelderland,
het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost , het gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan, de in voorbereiding zijnde Woonvisie, etc eveneens een belangrijke rol
(gaan) spelen in de te maken beleidskeuzes.
Het is daarbij niet zonder reden, dat de ontwikkeling van het LOP in de pas heeft
gelopen met de totstandkoming van de ontwerp Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk
2015-2030. Met name in de Integrale ontwikkelingsvisie Nijkerk 2015-2030, waarvan
het ontwerp op 30 juni 2005 door de Raad van Nijkerk is vastgesteld, zien wij het
kader, van waaruit aanspraken op ruimte kunnen worden afgestemd en
gecombineerd. Niet primair gericht op uitbreiding, maar vooral ook op het behoud en
verbetering van bestaande ruimtelijke, landschappelijke en sociale kwaliteiten.
Uitdrukkelijk vindt de weging tussen de vele beleidsvraagstukken die op de langere
termijn op ons afkomen zoveel mogelijk plaats binnen de Integrale Ontwikkelingsvisie.
De landschappelijke analyses, die vanuit het LOP uiteindelijk (als bouwsteen) zijn
ingebracht hebben er toe geleid dat vanuit een volwaardige inbreng van het
beleidsveld natuur- en landschap binnen de totstandkoming van de IOV goed
gefundeerde keuzes gemaakt kunnen worden.
Ingeval er tussen het Landschapsontwikkelingsplan en de Integrale Ontwikkelingsvisie
een onderlinge strijdigheid wordt geconstateerd heeft de Integrale Ontwikkelingsvisie
het primaat bij de te maken keuzen.
Burgemeester en wethouders van Nijkerk
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1

Inleiding
De gemeente Nijkerk met zijn twee duidelijke kernen: Nijkerk en Hoevelaken.
Nijkerk aan de rand van de Noord-West Veluwe en de Gelderse Vallei, op de grens van bouw en
weiland, bij bos, hei en Nijkerkernauw, een stad met een rijke historie. Een kerkdorp,
onbeschermd tegen de zeevloeden van de toenmalige Zuiderzee, vraagt aan Reijnout III van
Gelre om het land met een dijk te mogen beschermen: 28 maart 1356 wordt hiertoe een
vergunning verleend. Het beschermde land draagt de naam Erckemede, later Arkemheen.

En Hoevelaken en Nijkerkerveen, aan de basis van de grote ontginningen van woeste
grond; de veengebieden ‘Hoevelakerveen’ en ‘Nijkerkerveen’ waar in de 14e eeuw
opdracht toe gegeven is door wederom de landheer van Gelre. Geworden tot
levendige plaatsen op de overgang van Veluwe naar Randstad

1.1

Aanleiding
Voor u ligt het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Nijkerk.
Aanleiding voor de gemeente om dit LOP op te stellen is de continue stroom van
ontwikkelingen die het landschap van de voormalige gemeenten Nijkerk en
Hoevelaken beïnvloeden. Om hieraan sturing en invulling te kunnen geven vindt de
gemeente het zinvol de gemeentelijke landschapsstrategie vast te leggen in een
beleidsplan.

1.2

Doel
Het LOP Nijkerk heeft een belangrijke functie als het gaat om ontwikkelingen in het
buitengebied. Het LOP heeft de volgende functies:
- Het LOP bevat een visie waaraan ontwikkelingen en veranderingen getoetst
worden en is de basis voor verdere keuzes t.a.v. toekomstige ontwikkelingen;
- Het LOP is afgestemd op bestaande (ruimtelijke) plannen en vormt hierop een
waardevolle toevoeging;
- Het LOP geeft richting aan de inpassing van nieuwe functies in het buitengebied
van de gemeente;
- Het LOP vormt de basis voor het bestemmingsplan buitengebied;
- Het LOP biedt handvatten voor beheer en uitvoering van projecten in het
buitengebied;
- Het LOP vormt een bouwsteen voor het uitwerken van plannen en projecten in
het kader van Nationaal Landschap;
- Het LOP heeft als bouwsteen voor de Integrale Ontwikkelingsvisie 2005 van de
Gemeente Nijkerk gefungeerd.

1.3

Status en reikwijdte
Sinds enkele tientallen jaren worden er landschapsplannen gemaakt. Vanaf 1983
worden deze plannen ook financieel ondersteund door het Rijk. Er zijn sindsdien veel
landschapsplannen gemaakt, de één succesvoller dan de ander. In 2002 is er een
nieuwe regeling van start gegaan: Besluit Ontwikkeling Landschappen (BOL). Hierin
wordt gestreefd naar een meer ontwikkelingsgericht landschapsbeleid met meer
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aandacht voor de uitvoering. Ook het verkrijgen van draagvlak, een toereikend budget
voor de uitvoering en de inzet van de landschapscoördinator spelen een belangrijke
rol.
Een belangrijke wijziging in dit plan ten opzichte van het landschapbeleidsplan, is de
uitwerking van beleid naar concrete uitvoeringsplannen.
Voordelen van een landschapsontwikkelingsplan zijn:
Middel voor visievorming van gemeenten op landschap.
Hulpmiddel om de kwaliteit van het landschap te verbeteren.
Betrekt burgers bij het beleid van de gemeente en creëert draagvlak.
Bevat een actieprogramma en is uitvoeringsgericht.
Biedt ondersteuning om geld te genereren voor projecten.
Verbindt bestaande plannen en onderbouwt nieuwe plannen.
Belangrijke financiële ondersteuning bij de opstelling door het rijk.
Maakt bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteiten inzichtelijk.
Biedt een kader voor het toetsen van ruimtelijke ingrepen.
Vormt aanleiding om landschap als volwaardig beleidsveld te gaan zien.

(bron: Handleiding voor het laten opstellen van landschapsontwikkelingsplannen, Juni 2002)

Het LOP Nijkerk is een gemeentelijk beleidsplan en doet op een beleidsmatig niveau
uitspraken over hoe om te gaan met het landschap. Het plan biedt een kader voor het
toetsen van ruimtelijke ingrepen en het levert een belangrijke input voor het
bestemmingsplan buitengebied. Een deel van de in het uitvoeringsprogramma
opgenomen projecten dient ter compensatie van het verlies aan natuurwaarden, als
gevolg van (ruimtelijke) ingrepen binnen de ecologische hoofdstructuur. Hiermee
wordt invulling gegeven aan het compensatiebeginsel uit het Structuurschema Groene
Ruimte en de Vogelrichtlijn.
Het LOP zal in de complexiteit van alle beleidsvraagstukken, die de komende decennia
op de Gemeente Nijkerk af komen niet als enig richtinggevend beleidskader
worden ingezet. Andere kaderstellende beleidsstukken, zoals het Streekplan
Gelderland 2005, het Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht-Oost 2005, het
gemeentelijke verkeers- en vervoersplan 2005, de in voorbereidende Woonvisie etc.
spelen eveneens een belangrijke rol in de te maken beleidskeuzes.
Het plangebied omvat het totale grondgebied van Nijkerk, Hoevelaken en
Nijkerkerveen met uitzondering van bebouwde kom.
Het is daarbij niet zonder reden, dat het proces van de ontwikkeling van het ontwerp
LOP gelijk heeft gelopen met de totstandkoming van de Integrale Ontwikkelingsvisie
Nijkerk 2015-2030 (IOV). Met name in de ontwerp IOV, ziet de Gemeente Nijkerk het
kader van waaruit aanspraken op ruimte kunnen worden afgestemd en gecombineerd,
niet primair gericht op uitbreiding, maar vooral ook op het behoud en verbetering van
bestaande ruimtelijke, landschappelijke en sociale kwaliteiten.
De weging van de vele beleidstukken op de lange termijn gaan zoveel mogelijk
plaatsvinden binnen de Integrale Ontwikkelingsvisie. De landschappelijke analyses, die
vanuit dit LOP in de IOV zijn ingebracht hebben ertoe geleid dat vanuit een
volwaardige inbreng van het beleidsveld natuur – en landschap binnen de
totstandkoming van de ontwerp-IOV goed gefundeerde keuzes gemaakt zijn en/of
kunnen worden gemaakt.
In het landschapsontwikkelingsplan zijn alle lopende en op stapel staande projecten
met betrekking tot het behoud, herstel en de ontwikkeling van natuur en landschap
opgenomen.
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1.4

Werkwijze
Totstandkoming
Begin 2004 heeft de gemeente Nijkerk aan het bureau Oranjewoud opdracht verstrekt
tot het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan.
Het LOP is een gezamenlijk product van de gemeente Nijkerk en Advies- en
ingenieursbureau Oranjewoud, waarbij de gemeente Nijkerk het deel inventarisatie en
analyse inhoudelijk heeft verzorgd.
Het LOP is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de werkgroep,
waarin verschillende medewerkers van de gemeente waren vertegenwoordigd. Tijdens
de totstandkoming heeft de werkgroep de eindverantwoordelijkheid gehad over de
inhoudelijke kwaliteit, de vaststelling van de tussenproducten (werkdocumenten), het
ontwerp - LOP en het proces.
Bij de totstandkoming van het LOP is een brede adviesgroep betrokken geweest. De
adviesgroepleden hebben gezorgd voor veel lokale kennis en hebben de standpunten
vanuit hun eigen organisaties naar voren gebracht tijdens een tweetal bijeenkomsten
(1e bijeenkomst in de analysefase, 2e bijeenkomst ten behoeve van
uitvoeringsprogramma). De leden van de adviesgroep hebben een waardevolle input
geleverd voor de Landschapsontwikkelingsvisie voor Nijkerk.
Leeswijzer
In het Landschapsontwikkelingsplan Nijkerk is de ontwikkelingsvisie beschreven. Om
dit te benadrukken wordt in Deel 1 de visie uiteengezet. Het beleidskader en een
weergave van het discussietraject van het LOP kunt u vinden in bijlagen. Vervolgens
wordt de visie omgezet in projecten, welke in deel 2 “het Uitvoeringsplan” en de
achterliggende “inventarisatie en analyse” wordt in deel 3 beschreven. Beide delen
zijn in een apart document opgenomen.
De documenten zijn als volgt opgebouwd:
Deel 1
Hoofdstuk 2: In dit hoofdstuk worden de twee visies uiteengezet. De visies vormen
de weergave van de gevoerde discussie over de ontwikkelingsrichting
van het buitengebied van Nijkerk.
Hoofdstuk 3:

Hierin wordt de ontwikkelingsvisie geschetst. Met de twee visies als
basis is één hoofdrichting neergezet en uitgewerkt aan de hand van
de verschillende landschapstypen binnen de gemeente Nijkerk.

Hoofdstuk 4:

Een aantal onderwerpen verdienen een nadere uitwerking. In dit
hoofdstuk krijgen de volgende thema’s en eigen visie: Landschap en
landbouw, Nieuwe landgoederen en ‘rood voor groen’, Bouwen in het
buitengebied, Randen, Recreatie en Natuurontwikkeling, herstel beken
en sloten en ecologie en natuurwetgeving.

Deel 2
In dit document wordt een lijst van uitvoeringsprojecten uiteengezet, daarnaast wordt
een voorbeeld gegeven van hoe de uitvoeringsprojecten uitgewerkt gaan worden.
Deel 3
In dit document worden de karakteristieken, waarden en knelpunten van de
gemeente Nijkerk beschreven aan de hand van thema’s en aan de hand van de
landschapstypen.

6

Landschapsontwikkelingsplan Nijkerk
Deel 1 Beleidsvisie

2
2.1

Aanknopingspunten voor de visie

Inleiding
Dit hoofdstuk vormt de brug tussen het bestaande beleid & gebiedskwaliteit en de
gewenste ontwikkelingsrichting voor het buitengebied van de gemeente Nijkerk. Het
bestaand beleid en de gebiedskwaliteit zijn samengevat in de bijgevoegde sterktezwakte analyse in bijlage 2.
Sommige ontwikkelingsrichtingen zijn logisch, gelet op de gebiedskwaliteit. Het
versterken van de landschapstypen en het beleefbaar maken van de cultuurhistorie
van het gebied zijn bijvoorbeeld hoofdlijnen van de visie waarover geen discussie
gevoerd hoeft te worden. De ontwikkelingen die vast staan en dus niet ter discussie
zijn gesteld vormen de ‘rode draad’ van de visie op hoofdlijnen en zijn beschreven in
§2.2.
De toekomst van de agrarische sector en de toekomstige ontwikkelingen op het
gebied van woningbouw, zijn bepalend voor de gewenste ontwikkelingsrichting van de
gemeente Nijkerk. Het in §2.3 beschreven spanningsveld is tijdens de
werkbijeenkomsten (hierin waren medewerkers van verschillende vakdisciplines
binnen de gemeente Nijkerk vertegenwoordigd) bediscussieerd en uiteengezet in een
tweetal scenario’s. De output van de scenario’s bepaalt de verdere uitwerking van de
ontwikkelingsvisie (§2.4).

2.2

Visie op hoofdlijnen: ‘de rode draad’
Aanknopingspunten uit het beleid en de inventarisatie (zie deel 3) leiden samen tot de
hieronder weergegeven visie op hoofdlijnen:
1. Versterken van de drie landschapstypen met Nijkerk als middelpunt.
Bijzonder is de unieke ligging van de kern Nijkerk op het raakpunt van 3
verschillende landschapstypen. Het benadrukken van deze unieke ligging en het
versterken en beleefbaar maken van verschillen dient als inspiratiebron en
aanknopingspunt voor inpassing van nieuwe ontwikkelingen.
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2. Versterken en beleefbaar maken van het cultuurhistorisch erfgoed.
De gemeente kent een grote variatie aan cultureel erfgoed in de vorm van
karakteristieke ontginningspatronen en bijbehorende waterhuishouding,
bebouwing, beplanting en landgoederen. De waarde van dit erfgoed staat onder
druk door veranderingen in het grondgebruik. Een belangrijke basis voor de visie
is dan ook het versterken en beleefbaar maken van dit cultuurhistorisch erfgoed.
3. Behouden en versterken van natuurparels van Nijkerk.
De landschappelijke ligging geeft een bijzondere natuurlijke diversiteit. De
samenhang tussen deze gebieden dient behouden en versterkt te worden.
4. Uitbreiden recreatief netwerk en benutten kansen op recreatief vlak.
De kansen die dit landschap biedt voor uitloop en het recreatief medegebruik zijn
nog onvoldoende benut. Er dienen meer voorzieningen getroffen te worden om de
mogelijkheden hiervoor beter te benutten.

2.3

Spanningsveld
De identiteit van de gemeente Nijkerk wordt bepaald door verschillende aspecten in
zowel het landelijk gebied als in de stedelijke ontwikkelingen daarin. De landbouw is
op dit moment de belangrijkste economische drager van het landelijk gebied en
daarmee van groot belang voor het behoud van het cultuurlandschap. Door de vele
ontwikkelingen in de landbouw kan men zich afvragen:
- Heeft de agrariër nog voldoende ruimte om zijn bedrijf te ontwikkelen?,
- Moeten de grote cultuurhistorische waarden in de gemeente bewaard blijven door
behoud of door ontwikkeling? (zie deel 3 Hoofdstuk 3 de landschapstypen)
- Hebben de stedelingen voldoende bewegingsruimte wanneer de stedelijke
ontwikkelingen in snel tempo terrein winnen?
Om grip te krijgen op dit spanningsveld zijn een tweetal scenario’s ontwikkeld. De
scenario’s waren de vertrekpunten voor de gedachtevorming voor ontwikkelingen in
het buitengebied. De vertrekpunten hielpen bij het scherp krijgen van de
mogelijkheden en het maken van een keuze. Belangrijk is dat beide vertrekpunten
een kwaliteitsimpuls voor het landschap opleveren.
Het Landschapsontwikkelingsplan zal de bovengestelde spanning niet definitief
kunnen oplossen. Wel biedt het LOP Nijkerk kaders en handreikingen voor wat betreft
het omgaan met de ruimte en het behoud van het landelijk gebied.
De scenario’s zijn als volgt uiteengezet:
Scenario 1. Nijkerk: Poort naar de Veluwe

Nijkerk als overwegend landelijke en groene regio (voorportaal van de Veluwe) met nog veelal
een agrarisch grondgebruik. Dit grondgebruik bepaalt in belangrijke mate de landschappelijke
kwaliteit en daarmee ook de kwaliteit als (stedelijk) uitloop gebied. Dit vraagt om behoud van
deze landschappelijke kwaliteit gekoppeld aan het overwegend agrarisch grondgebruik en het
weren van verstedelijking. Daarnaast zou de toekomst van de landbouw versterkt moeten
worden door verbrede plattelandsontwikkeling.
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Het scenario ‘Poort naar de Veluwe’ is gericht op versterking van het groene karakter
van de gemeente. Nijkerk is de groene stapsteen tussen het stedelijk gebied en de
Veluwe; letterlijk vormt Nijkerk ‘de Poort naar de Veluwe’.
Belangrijke aspecten in dit scenario zijn het geven van ruimte voor ontwikkeling van
natuur ter versterking van de robuuste verbindingszone, het behouden van rust en
ruimte in de polder en versterken van de landschappelijke structuur. Tegelijkertijd
dienen het buitengebied en stad beter in elkaar te grijpen zodat vanuit de stad het
landschap beter beleefbaar wordt. Het creëren van groene wiggen in de stad en het
ontwikkelen van een toegankelijk buitengebied zijn hierbij essentieel.
Scenario 2. Nijkerk: Poort naar de Randstad
Zoekgebied wonen
De ligging ten opzichte van Amersfoort, de Randstad en het kruispunt van A1 en A28
(voorportaal van de Randstad) levert een voortdurende stedelijke druk. Dit heeft te maken met
het gunstige vestigingsklimaat en het aantrekkelijke woonmilieu. Deze stedelijke druk kan in
plaats van een bedreiging ook als een kans worden gezien. De gemeente Nijkerk ziet deze kans
in ‘een zoekgebied voor wonen’ (zie figuur) waar, binnen gestelde voorwaarden, gebouwd mag
gaan worden. Het betreft een driehoek tussen Nijkerk, de A28, het Kampenlandschap en
Hoevelaken. Bouwen in dit gebied levert ook weer kansen voor de versterking van de natuur en
het landschap (rood voor groen) en het creëren van een recreatief uitloopgebied.

‘Zoekgebied wonen’

Scenario beschrijving
Bij het scenario ‘Poort naar de Randstad’ wordt het accent gelegd op het landschap
als raamwerk of onderlegger voor verschillende ontwikkelingen. Belangrijk hierbij is
dat gekozen wordt om de stedelijke ontwikkelingen, waarin Nijkerk als ‘Poort naar de
Randstad’ tot uiting komt, te situeren in één aaneengesloten gebied. Hierdoor krijgt
de gemeente een duidelijke zonering en kunnen rustige gebieden hun rust behouden
en waardevolle gebieden worden versterkt.
De ‘Poort naar de Randstad’ zal ruimte geven voor woningbouw in een groen kader
als overgang naar de Randstad. Daarnaast biedt deze zone mogelijkheden voor de
randstedeling om te recreëren.
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2.4

Visie op hoofdlijnen: ‘keuze in spanningsveld’
De gemeente kiest in dit spanningsveld voor behoud van het cultuurlandschap
waaraan de belangrijkste kwaliteiten van dit gebied zijn gekoppeld. Motivatie voor
deze keuze ligt in de wens van de gemeente om het landelijke en groene karakter
(‘Poort naar de Veluwe’) van de gemeente te accentueren. Het meer beleefbaar
maken (Hoofdlijn 1, § 2.2) is daarbij een belangrijk streven.
De zoeklocaties voor woningbouw als genoemd in de ontwerp IOV zijn allen gelegen
in deze driehoek (‘zoekgebied wonen’), waarin het scenario ‘Poort naar de Randstad’
gestalte krijgt. Het bieden van mogelijkheden om te bouwen in de gemeente biedt
kansen om Nijkerk als groene woonomgeving te promoten. Kansen liggen dan vooral
in het versterken van het landschap door landelijk bouwen en nieuwe landgoederen
en buitenplaatsen (rood voor groen).
Deze keuze heeft uiteindelijk geleid tot onderstaande vijfde hoofdlijn van de visie.
5. Ontwikkelen van een sterke landschappelijke structuur in het buitengebied als
kader voor nieuwe ontwikkelingen, voornamelijk in ‘het zoekgebied’ en versterken
van de stadsranden.
In ‘het zoekgebied’ wordt gestreefd naar een sterk landschappelijk raamwerk
waarbinnen de geplande ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Het landschap wordt
gebruikt als onderlegger. Tevens wordt gewerkt aan landschappelijke overgangen en
randen die passen bij de identiteit van het landschapstype en die de ligging van
Nijkerk op het raakpunt van de 3 landschapstypen verduidelijkt.
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3
3.1

Landschapsontwikkelingsvisie

Algemeen
In het voorgaande hoofdstuk is de Visie op hoofdlijnen uiteengezet. De 5
verschillende hoofdlijnen zijn de basis voor de verdere uitwerking in dit hoofdstuk. De
visie wordt per landschapstype uitgewerkt en is opgebouwd uit strategie,
doelstellingen en advies. De visie is zo concreet mogelijk en dus vertaalbaar in het
Uitvoeringsplan in dit LOP.
Deelgebied overschrijdende onderwerpen zullen apart worden behandeld in
afzonderlijke thema’s (Hoofdstuk 4). Het gaat hierbij om de thema’s:
- Landschap en landbouw;
- Nieuwe landgoederen en ‘rood voor groen’;
- Bouwen in het buitengebied;
- Randen;
- Recreatie en;
- Natuurontwikkeling en herstel beken en sloten.
De totale ontwikkelingsvisie is verbeeld op de Landschapsvisiekaart achter hoofdstuk
4.

3.2

Polderlandschap (Arkemheense polder)
Strategie:
“Behoud van het open landschap en versterking van de natuurwaarden in de gehele polder.
Zichtbaar maken van de cultuurhistorische waarden in de Arkemheense polder”

De polder Arkemheen heeft grote waarde voor flora en fauna (zie § 4.6 en 4.7
Natuurontwikkeling en herstel beken en sloten en Ecologie en natuurwetgeving).
Het gebied is dan ook aangewezen als speciale beschermingszones (SBZ)
in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn. De polder Arkemheen is als zodanig
aangewezen, vanwege het voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van
enkele vogelsoorten (zie § 4.7). Elke ruimtelijke ingreep (bijvoorbeeld de aanleg van een
fietsroute en boerderijverplaatsingen) moet dan ook allereerst getoetst worden aan de
mogelijke negatieve effecten voor deze vogelsoorten. Op kaart 10 in § 3.7 uit de

landschapsanalyse (Deel 3) staat de exacte begrenzing van het Vogelrichtlijngebied
weergegeven.
Het behoud van deze waarden wordt gewaarborgd door het niet toestaan van nieuwe
bebouwing, het sturen van recreatieve druk en het tegengaan van sluipverkeer.
Landschappelijk gezien kenmerkt het zeekleigebied van de polder zich door grote
openheid zonder bebouwing. De karakteristieke landschappelijke elementen zijn:
- De kreekpatronen;
- een vrij gave percelering van strookvormige en onregelmatige blokverkavelingen;
- enkele huisterpen.
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Het gebied is voornamelijk in gebruik als agrarisch hooi- en weiland. Daarnaast zijn er
delen begrensd als reservaatgebied. De Zuiderzeedijk en de stoomgemalen zorgen
voor de drooglegging en afwatering van het gebied. Beleidspunt is dan ook het open
houden van de polder door bebouwing en bosaanleg niet toe te staan.

Aan de zuidzijde van de polder gaat de zeeklei over in een laagveenontginning met
wederom een vrij gave verkaveling: een strokenverkaveling. Het beleefbaar maken van
deze overgang en de karakteristieken van de polder wordt mogelijk gemaakt door een
fietsroute over bestaande wegen. Deze fietsroute wordt gerealiseerd vanuit het fietstotaalplan
Veluwe. De fietsroute zorgt voor concentratie van recreatieverkeer, zodat verstoring van
natuurwaarden door de gehele polder heen wordt tegengegaan.

Cultuurhistorische kwaliteiten bepalen voor een belangrijk deel de identiteit van een
gebied. De Arkemheense polder is aangewezen als Belvedere-gebied, dit betekent dat de
cultuurhistorische identiteit richtinggevend is bij de inrichting van de ruimte.

In het gebied van de gemeente Nijkerk zijn nog veel cultuurhistorische en
archeologische waarden aanwezig. Zo bevinden zich in de polder nog een aantal goed
bewaard gebleven huisterpen uit de Middeleeuwen, het oude gemaalgebouw Hertog
Reijnout, de molenromp en het oude stoomgemaal.
Het is van belang deze cultuurhistorische waarden van de Arkemheense polder zichtbaar en
beleefbaar te maken. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld:

-

-

-

Particulieren te stimuleren de huisterpen zichtbaar te houden door beplanting of
het accentueren van het reliëf, bij voorkeur op een strategische plek langs de
fietsroute (fietstotaalplan);
Het plegen van onderzoek naar mogelijkheden het bestaande bezoekerscentrum
extra te benutten. Te denken aan een startpunt voor educatieve wandel- en
fietstochten onder begeleiding van een gids;
Fietsroutes (fietstotaalplan).

Naast een belangrijke natuurfunctie heeft de polder een agrarische functie. Natuur en
landbouw functioneren veelal op basis van gelijkwaardigheid. Het verder stimuleren van
deze wisselwerking verkregen door agrarisch natuurbeheer is belangrijk. De gemeente kan hier
bijvoorbeeld via informatiefolders en gerichte acties (bezoek/afspraak) een bijdrage aan
leveren.

De snelweg vormt een barrière van de stad Nijkerk
richting de polder. Ook de bedrijventerreinen (huidige
en toekomstige) zorgen voor een harde stadsrand aan
de westzijde van Nijkerk. Deze stadsrand wordt door
transparante bomenrijen, schermen of boomgroepen

(zie schetsjes) aan de stadszijde van de snelweg verzacht. Belangrijk hierbij is dat dit
principe voor de gehele stadsrand wordt doorgezet. De overgangen over de snelweg
vanuit de stad worden geaccentueerd door laanbeplanting als begeleiding de polder
in.
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De landschappelijke relatie aan weerszijde van de snelweg A28, tussen de locatie
Doornsteeg en de polder Arkemheen, behouden blijft. Het beekdal van de
Dammersbeek moet bij ontwikkelingen in dit gebied worden opgewaardeerd zodat dit
een onderdeel vormt van het landschappelijk raamwerk.
Recreatie in de polder dient extensief van aard te zijn (wandelen, fietsen). Een
uitzondering hierop vormt het gebied ‘Nieuw Hulckesteijn’. Hier zijn al ontwikkelingen
in gang gezet zoals de uitbreiding van de haven in het oostelijke deel. Het westelijke
deel van Nieuw Hulckesteijn wordt ingericht voor dagrecreanten. Door de
natuurwaarden (o.a. voorkomen van orchideeën) in dit westelijke deel is een duurzame
afstemming tussen natuur en dagrecreatie van essentieel belang.
Samenvatting beleid landschapsontwikkelingsvisie polderlandschap
1. Behoud/bescherming van hoge natuurwaarde (Vogelrichtlijngebied).
2. De landschapsstructuur wordt bepaald door openheid en kreekpatronen, dit zijn de dragers
en dienen behouden te blijven.
3. De polder kent enkele zeer plaatsgebonden en kenmerkende cultuurhistorische kenmerken.
Het herkenbaar en beleefbaar maken van deze elementen is wenselijk.
4. Recreatief medegebruik dient extensief van aard, te zijn te denken aan fietsen en
wandelen.
5. Agrarisch gebruik van de polder geschiedt op basis van gelijkwaardigheid met de
natuurfunctie. Agrarisch natuurbeheer is hierbij een middel.
6. De polder heeft geen directe relatie met de stedelijke kern Nijkerk door de ligging van de
A28. De huidige barrière ( A28) wordt beter inpast door ‘groene lijnen en een groene
vinger’ in te richten om de verbinding tussen polder en stad te verbeteren.
7. Duurzame afstemming tussen natuurwaarde en recreatieve ontwikkeling in Nieuw
Hulckesteijn.

3.3

Laagveenontginningslandschap/slagenlandschap (Hoevelaken,
Nijkerkerveen, Slichtenhorst, Plankenburg en de Bunt)
Strategie:
“Ontwikkelen beplantingsstructuur, behouden gave delen en ontwikkelen van een
landschappelijk raamwerk als onderlegger voor stedelijke ontwikkelingen in ‘het zoekgebied’.”

In § 2.3 is te lezen dat er een spanningsveld is tussen wonen en landschap/natuur in
dit gebied. Om dit spanningsveld inzichtelijk te maken zijn twee scenario’s
geformuleerd. Vanuit de scenario’s zijn keuzes gemaakt. De keuze is: behoud van het
cultuurlandschap waaraan de belangrijkste kwaliteiten van dit gebied zijn gekoppeld
en het aanwijzen van een specifiek gebied voor wonen. In deze paragraaf is het
eerste deel van de keuze (behoud cultuurlandschap) uitgewerkt. Het tweede deel van
de keuze (zoekgebied wonen) is uitgewerkt in § 4.3 ‘Bouwen in het buitengebied’.
Behoud cultuurlandschap
Het laagveenontginningslandschap bevindt zich in het zuid-westelijke deel van de
gemeente. De hierin gelegen plaatsen Hoevelaken en Nijkerkerveen kenmerken zich
door een sterk verstedelijkt buitengebied. De karakteristieke landschappelijke
elementen zijn:
- De (nog herkenbare) langgerekte verkavelingstructuur;
- De kavelslootbeplantingen in de vorm van singels. Deze zijn echter op veel
plekken verdwenen. Door deze landschapselementen te herstellen en terug te
brengen wordt de herkenbaarheid van het gebied vergroot. De gemeente doet dit
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door particulieren te stimuleren singels langs de sloten te herstellen en bosstroken
aan te leggen.
De sterke afwisseling van groen en bebouwing geeft het gebied een bijzonder
karakter. Het gebied is door de gemeente aangewezen als zoekgebied waar
pleksgewijs nog gebouwd mag worden. Om het landschappelijk patroon vast te
leggen en beleefbaar te houden is het wenselijk ten noorden van Hoevelaken
bosstroken aan te planten.
Hierdoor wordt een structuur gecreëerd waarin
verschillende ontwikkelingen (o.a. wonen, werken en
recreëren) goed ingepast kunnen of moeten worden.
De bosstroken zorgen niet alleen voor structuur, maar
ook voor een verzachting van het beeld. De stroken werken als ‘coulissen’ waardoor
de bebouwing in het gebied enigszins aan het beeld worden ontrokken. Het
stimuleringsbeleid uit het bestemmingsplan Buitengebied (zie §4.3 Bouwen in het buitengebied)
levert hierbij een belangrijk instrument. Ook het ontwikkelen van nieuwe landgoederen behoort
tot de mogelijkheden in een deel van het gebied, omdat daarmee ook bosstroken gerealiseerd
kunnen worden (zie §4.2). Daarnaast is het van belang een leidraad te ontwikkelen voor het
bouwen in dit gebied. ‘Op welke plek’, ‘op welke wijze’ en ‘in welke mate’ zijn aspecten die in de
leidraad naar voren moeten komen. § 4.3 ‘Bouwen in het buitengebied’ gaat nader in op de
landschappelijke kenmerken/kwaliteiten van het zoekgebied. Deze zijn bepalend wanneer
bouwen in het zoekgebied aan de orde is.

De aanwezige cultuurhistorische waarden in het laagveengebied zoals o.a. het
Hoevelaakse Bos, Huize Hoevelaken en het noordelijker gelegen relict van ‘de Oude
Rijn’ dienen behouden te blijven en beleefbaar te worden. Dit kan door ze onderdeel te
laten uitmaken van een recreatieve route of aan te merken als afzonderlijk recreatief onderdeel.

Het gebied rond Slichtenhorst, De Veenhuis, Plankenburg en Achterhoek zijn nog gave
delen van de laagveenontginning. Vooral bij Slichtenhorst is de invloed vanuit de
stadsrand van Nijkerk erg groot. Behoud van deze relatief open gebieden met goed
bewaard gebleven strokenverkaveling is gewenst. Daarnaast wordt de stadsrand van Nijkerk
ten noorden van dit gebied verzacht door aanplant van singels haaks op de zuidelijke rondweg
van Nijkerk en boombeplanting langs de rondweg.

Gebied Slichtenhorst

In het gebied rond Veenhuis heeft de landbouw nog een belangrijke functie. Behoud
van deze functie in combinatie met diverse vormen van plattelandsontwikkeling is noodzakelijk
voor het behoud van de polder.

Belangrijke recreatieve trekker in het gebied is het Hoevelakense bos met Huis
Hoevelaken. Het gebied wordt zeer intensief gebruikt door wandelaars uit de
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omgeving. Uitbreiding van de uitloopmogelijkheden wordt gerealiseerd door aanleg van een
bosstrook aansluitend aan het Hoevelaakse bos en bosstroken elders in het gebied en/of
nieuwe landgoederen.
Met de komst van de nieuwe Vinexwijk ‘Vathorst’ in Amersfoort ontstaat een sterk
contrast tussen het stedelijke en het landelijke gebied. De overgang van de stad
Amersfoort naar het buitengebied van Nijkerk is zo nadrukkelijk dat nagedacht moet
worden over de inrichting van een overgangszone. De grootte en vormgeving van de
overgangszone hangt sterk af van een aantal aspecten, namelijk:
behoud van de hoofdfunctie in de polder: landbouw (agrarisch natuurbeheer)
behoud van de ecologische en cultuurhistorische waarden
behoud van de landschappelijke karakteristieken van de polder
Voor de inrichting en vormgeving van de overgangszone wordt het landschap als basis
gebruikt. Het creëren van een goede landschappelijke overgang van het halfopen
slagenlandschap met singels naar het open polderlandschap van Arkemheen is hierbij
van belang. De ontwikkeling van bos is niet gewenst in de zone; de landschappelijke
structuur wordt versterkt door aanleg van singels en houtwallen. De gemeente Nijkerk
streeft naar een zone waar mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van
natuurwaarden en recreatiemogelijkheden. Door de recreatieve activiteit te
concentreren in de zone rond de Laak wordt voorkomen dat recreatieve druk zich
verplaatst naar de polder Arkemheen. Verdere uitwerking kan in de vorm van een
project gebeuren. In dit project is toetsing aan de vogelrichtlijn noodzakelijk. Hierbij
worden eventuele negatieve effecten op de vogels vast gesteld en de draagkracht van
het gebied bepaalt.
De gemeente gaat in gesprek met de gemeente Amersfoort over de vormgeving van de
overgang tussen het buitengebied van Nijkerk en de nieuwe woonwijk Vathorst.
Een zeer belangrijk beleidsdocument hierbij is de in maart 2004 door de raad van Amersfoort
vast gestelde beleidsvisie ‘Groen-Blauwe structuur’.

Samenvatting beleid landschapsontwikkelingsvisie laagveenontginningslandschap
1. Verbeteren van de landschappelijke structuur als basis voor nieuwe ontwikkelingen.
2. Cultuurhistorie is vooral beleefbaar in de ontginningskenmerken van het gebied en een
aantal relicten; deze beleefbaarheid wordt versterkt.
3. Natuurontwikkeling wordt gekoppeld aan nieuwe inrichtingen (nieuwe landgoederen,
uitbreiding Hoevelaakse bos) en particuliere initiatieven.
4. Recreatieve ontwikkeling van het gebied heeft niet de prioriteit. Recreatiedruk vanuit
Amersfoort en Nijkerk wordt geconcentreerd op enkele plekken als het Hoevelaakse bos en
nieuw te ontwikkelen gebieden.
5. Door versterking van de landschappelijke structuur wordt een kader neergelegd voor
toekomstige ontwikkelingen (landschap als onderlegger). De overgang van Vathorst naar
het buitengebied van Nijkerk verdient speciale aandacht in de vorm van een project.
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3.4

Kampenlandschap en heideontginning (Omgeving Kruishaar,
Appel en Prinsenkamp)
Strategie:
“Versterking van het huidige besloten landschap en ontwikkeling van een netwerk voor
wandelen, fietsen en paardrijden om het landschap beleefbaar te maken. Behouden en
versterken van de robuuste ecologische verbinding”

Het kampenlandschap wordt gekenmerkt door grote afwisseling en beslotenheid.
Bijzonder is het reliëf door essen (enken) en kleine steilranden. De kampen (velden)
en essen worden veelal omzoomd door houtwallen en bosjes. Zowel voor behoud van de
identiteit van dit landschapstype als voor versterking van natuurwaarden, is het van belang
deze houtwallen en bosjes te handhaven en te herstellen. Dit type landschap is kleinschalig

en besloten door de vele landschapselementen zoals, lanen, houtwallen, bomenrijen,
solitaire bomen, boscomplexen en kleinere hakhoutbosjes. Op een aantal plekken is
zichtbaar dat er gaten vallen in houtwallen en dat de vitaliteit van laanbomen
achteruit gaat. Juist deze structuurelementen bepalen voor een groot deel het
karakteristieke beeld van het kampenlandschap. Erven worden gekenmerkt door
boomgaarden, erfrandbeplantingen, boerentuinen en monumentale bomen.
De gemeente gaat door met het stimuleren van particulieren voor beheer, onderhoud en aanleg
van beeldbepalende landschapselementen. In het dagelijks beheer van de wegen zal de
gemeente i.s.m. andere wegbeheerders de laanbeplanting behouden dan wel opnieuw
aanbrengen.

Het kampenlandschap met de heideontginning herbergt veel cultuurhistorische
waarden. De afwisseling van bossen, kampen omzoomd door houtwallen, beekdalen
en verspreid staande agrarische bebouwing is bijzonder. Het gebied is rijk aan een
aantal monumentale gebouwen als villa’s en landhuizen op de verschillende
landgoederen, een oude molen bij Driedorp en een oude vesting ten noorden van
Kruishaar. Het meer beleefbaar maken van deze cultuurhistorische waarden is belangrijk voor
behoud van het gebied (draagvlak). Daarom worden bijzondere cultuurhistorische waarden
genomen in recreatieve routes. Dit wordt gedaan door de gemeente i.s.m. partijen als de VVV.

Veel buurtschappen o.a. kruishaar, Driedorp en Appel hebben nog een
cultuurhistorisch waardevolle buurtschaps- of stadsstructuur. De rand bestaat uit
vrijstaande boerderijen afgewisseld door kleine percelen met randbeplanting, oude
akkercomplexen (kampen) overgaand in bos. Deze structuur is waardevol omdat de
relatie met het landschap en de landbouw nog heel herkenbaar is. Op een aantal
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plekken is de landschappelijke structuur nauwelijks veranderd ten opzichte van 150
jaar geleden. Deze plekken worden behouden en beschermt.
Binnen de gemeente Nijkerk neemt de heideontginning een bijzondere plaats in.
Naast de karakteristieke rechtlijnige structuur zijn er cultuurhistorische en ecologische
waarden. De rechtlijnige structuur van het gebied dient behouden te blijven. De
laanbeplanting draagt in belangrijke mate bij aan de versterking van deze structuur.
Behoud en versterking van deze laanbeplanting wordt bewerkstelligd in een project.

De Appelsche Heide vormt de stapsteen in de robuuste verbinding van Utrechtse
heuvelrug naar de Veluwe. Behoud en aanleg van de kleine boscomplexen en
landschapselementen is noodzakelijk voor het goed functioneren van de ecologische
verbindingen (EHS) door het gebied. Belangrijke doelsoorten van het gebied zijn de
boommarter, de das en verschillende vogelsoorten.
Het ondersteunen van de EHS wordt gedaan door het stimuleren van particulieren tot het
behoud en aanleg van (kleine) landschapselementen. De aanleg van een nieuw landgoed is
hierbij een goede mogelijkheid.

Het kampenlandschap heeft grote waarde voor wandelaars en fietsers, echter een
compleet fiets- en wandelpaden netwerk ontbreekt. Door de ontwikkeling van een
fietsplan i.s.m. met omliggende gemeente, de VVV en het Recreatieschap, ontwikkelt de
gemeente een compleet fietsnetwerk. Om meer toegankelijkheid te creëren op de grote
landgoedcomplexen stimuleert de gemeente particuliere landgoed – of grootgrondbezitters om
wandelpaden openbaar toegankelijk te maken.

De toegang naar het buitengebied is aan de oostelijke stadsrand van Nijkerk beperkt.
De mogelijkheden voor een ‘ommetje’ worden hierdoor niet benut. Door het ontwikkelen
van ‘groene lijnen’ in de oostelijke stadsrand van Nijkerk wordt de toegankelijkheid van de stad
naar het buitengebied vergroot, de oorspronkelijke kerkepaden kunnen hierbij een uitgangspunt
vormen.

Samenvatting beleid landschapsontwikkelingsvisie kampenlandschap
1. De landschapsstructuur wordt bepaald door de samenhang van verschillende
landschapselementen, besloten ruimten en bebouwing. Deze structuren worden behouden
en waar nodig versterkt (landschapsbeheer).
2. Cultuurhistorische waarden dienen meer beleefbaar gemaakt te worden.
3. In het Kampenlandschap ligt een belangrijk accent op natuurontwikkeling. Gebieden als de
Appelsche Heide en de Bunt worden behouden en de EHS wordt versterkt.
4. Voor de bewoners van Nijkerk is het belangrijk het buitengebied meer toegankelijk en
beleefbaar te maken. Een beter recreatief netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden moet
zorgen dat het kampenlandschap beleefbaar wordt. Zowel dag- als verblijfsrecreatie moet
worden ontwikkeld.
5. Het Kampenlandschap is het uitloopgebied voor de inwoner van Nijkerk. Toegankelijkheid
vanuit de stad moet verbeterd worden. De stadsrand dient versterkt te worden door
verbindingen in groen in te laten steken in de stad.
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4

Thema’s
Enkele onderwerpen die spelen in de gemeente Nijkerk verdienen extra aandacht. Ze
zijn complex, gebiedsoverschrijdend en worden hierom in aparte thema’s uitgewerkt.
Een aantal onderwerpen is al wel reeds ‘aangestipt’ in het voorgaande hoofdstuk maar
krijgen een vervolg in dit hoofdstuk.
Voor de volgende thema’s wordt een visie of strategie uiteengezet:
- Landschap en landbouw;
- Nieuwe landgoederen en ‘rood voor groen’;
- Bouwen in het buitengebied;
- Randen;
- Recreatie;
- Natuurontwikkeling en herstel beken en sloten; en
- Ecologie en natuurwetgeving.

4.1

Landbouw en landschap
Algemeen
De verschijningsvorm van het landschap is door de eeuwen heen voor een groot deel
bepaald door menselijk handelen. Vooral de landbouw heeft hierin een belangrijke rol
gespeeld. Ook heden ten dage speelt het agrarisch grondgebruik een belangrijke rol
als het gaat om het beheer en het onderhoud van grote delen van het landschap.
Voor een afwisselend en aantrekkelijk buitengebied is de agrariër als beheerder
onmisbaar!
Landbouw in Nijkerk
Landbouw is één van de grootste grondgebruiker in het buitengebied van Nijkerk. Aan
de oostelijke zijde van de gemeente liggen voornamelijk gemengde bedrijven en in de
polder vooral veehouderijbedrijven. Wet- en regelgeving en beperkte
ontwikkelingsruimte zorgen er echter voor dat de hoeveelheid agrarische bedrijven
afneemt. Veel bedrijven richten zich, om bedrijfseconomische redenen, op
nevenactiviteiten. In het kader van de reconstructie wordt gezocht naar oplossingen
voor de overgebleven agrarische bedrijven. In het Reconstructieplan Gelderse Vallei is
reeds aangegeven wat de strategie per gebied is voor de landbouw. In het
Reconstructieplan wordt een groot deel van het kampenlandschap gerekend tot de
extensiveringsgebieden waar het primaat bij natuur ligt en bedrijven geen
groeimogelijkheden hebben. Hier wordt dan ook vooral ingezet op het versterken van
het karakteristieke kampenlandschap met kleine landschapselementen ter
ondersteuning van de ecologische hoofdstructuur. De rest van de gemeente wordt
gerekend tot de verwevingsgebieden. Hier behoren uitbreiding of hervestiging wel tot
de mogelijkheden, maar nieuwvestiging niet. Naast een accent op natuur zal in de
toekomst meer ruimte zijn voor recreatieve ontwikkelingen en ontwikkelingen op het
gebied van wonen in het buitengebied.
Voor de Arkemheense polder geldt, dat gezien het extensieve karakter van de
landbouw in dit gebied, hier ook wordt ingezet op natuur. In de polder is nieuwvesting
en uitbreiding van de agrarische sector niet meer mogelijk. In de landschapsanalyse
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en beleidsinventarisatie in deel 3 is meer terug te vinden omtrent het
reconstructieplan.
Verbreding en nieuwe functies
In Nijkerk blijken vanuit het reconstructieplan weinig mogelijkheden voor
landbouwontwikkeling. Nieuwvestiging van landbouwbedrijven is niet meer mogelijk.
Wel bestaat voor bestaande bedrijven de mogelijkheid (onder voorwaarden) uit te
breiden. Daar waar agrarische bedrijfsuitoefening mogelijk is en blijft mogen door
ontwikkeling van landgoederen of rood voor rood geen belemmeringen ontstaan voor
de bestaande bedrijven. De kans is dan ook groot dat in de toekomst agrarische
gronden vrij zullen komen. Voor een deel zullen deze gronden hun agrarische functie
behouden en heeft de ontwikkeling enkel schaalvergroting tot gevolg. In andere
gevallen zullen de gronden ‘op de markt komen’ en kunnen andere functies een plek
krijgen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat gronden die in handen blijven van de
eigenaar geen andere functie kunnen krijgen.
Met het oog op een duurzame ontwikkeling van het buitengebied en een verantwoord
toekomstig ruimtegebruik zal in de toekomst, meer dan nu het geval is, het landschap
bepalend zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. De grondgebruikfuncties waaronder de
landbouw, zullen meer afgestemd worden op nieuwe functies en de waarden van het
landschap. Dit geeft beperkingen, maar zeker ook kansen en mogelijkheden voor de
verschillende grondgebruikfuncties. Kansen en mogelijkheden liggen er vooral voor
een verbrede landbouw, waarin er naast de productietaken ook belangrijke
perspectieven zijn op het gebied van recreatie en toerisme, landschaponderhoud,
natuurontwikkeling en waterbeheer. De volgende voorstellen worden gedaan:
maken en verkopen van streekeigen producten (bijv. kaas);
minicampings / kamperen bij de boer;
fietscafé;
zorgboerderijen / health centrum;
stichten Nieuwe Landgoederen;
uitbreiden of ontwikkelen natuurterreinen;
agrarisch natuurbeheer en landgoederen (groene diensten).
Voorwaarde bij het inpassen van nieuwe functies is dat deze passen binnen de
kwaliteit van het gebied.

4.2

Nieuwe landgoederen en ‘rood voor groen’
Landschapsversterking, het instandhouden van samenhangende landschapsstructuren
en het beschermen van de helderheid van de te onderscheiden landschapseenheden
zijn belangrijke doelen van het LOP. Om deze doelen te bereiken is het mogelijk
‘Nieuwe landgoederen’ in te zetten.
In dit thema worden randvoorwaarden aangedragen voor het ontwikkelen van
‘Nieuwe landgoederen’. Hierbij wordt de opmerking geplaatst dat Nijkerk op dit
moment werkt aan de uitwerking van de ontwikkeling van haar eerste nieuwe
landgoed op basis van functieverandering. Dit landgoed zal dienen als pilot project.
Op basis van de resultaten van dit project zal een nadere beschouwing en mogelijke
aanpassing van randvoorwaarden plaatsvinden. Dit heeft als mogelijke consequentie
dat de in dit thema genoemde randvoorwaarden daarop worden aangepast.
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Voor wat betreft de gemeentelijke randvoorwaarden wordt in grote lijnen aangesloten
bij de criteria zoals die opgenomen zijn in het Streekplan Gelderland 2005. De
volgende definitie voor een nieuw landgoed wordt hiervoor gebruikt:
“Een openbaar toegankelijk bos/natuurcomplex (al dan niet met overige gronden) met daarin
een woongebouw van allure met maximaal twee à drie wooneenheden en een minimale
omvang van de bebossing en/ of natuurgebied van 5 hectare”.

Randvoorwaarden
Eén van de belangrijkste randvoorwaarden bij de realisatie van of initiatief tot een
nieuw landgoed is dat er duidelijk sprake moet zijn van een maatschappelijke
meerwaarde. Deze meerwaarde moet vooral gezocht worden in versterking van
bestaande of ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten. Zo kan een nieuw landgoed een
belangrijke rol spelen in of bij de versterking van karakteristieke landschapstypen,
natuur(ontwikkelings)gebieden, recreatiegebieden, recreatieve of ecologische
verbindingszones, cultuurhistorie en/of archeologie. Een landgoed hoeft zeker niet
alleen uit bos te bestaan. Het landgoed is een weerspiegeling en versterking van het
landschap waarin het gesitueerd is.
Clusteringprincipe
In het verlengde van de hiervoor weergegeven mogelijke meerwaarden ligt een ander
belangrijk uitgangspunt: er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het
clusteringprincipe. Dit houdt in dat de voorkeur uitgaat naar realisatie bij of binnen
bepaalde (bebouwings-)structuren of patronen, zoals bij bosranden of bij afronding
van nieuwbouwgebieden. Op die manier levert het landgoed een aandeel bij het
vergroten of versterken van bestaande bos- en natuurgebieden of het ontwikkelen
van nieuwe natuurgebieden of creëren van verbindingen tussen bestaande
natuurgebieden.
Oppervlakte
In het Streekplan Gelderland 2005-2015 wordt een oppervlak van minimaal 5 hectare
bos en- of natuurgebied voorgeschreven. In de gemeente Nijkerk wordt dit ook
aangehouden. In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van de minimale grootte
van 5 ha, dit wanneer het landgoed een grote meerwaarde met zich meebrengt.
Belangrijker dan het bepalen van een bepaalde oppervlakte is de maat en schaal van
een nieuw landgoed in verhouding tot het landschap. Er dient aansluiting gezocht te
worden bij de context van het landschap (bijv. maat, schaal en structuren), zodat
‘uitwassen’ voorkomen kunnen worden.
Bebouwing
Bebouwing op een landgoed wordt beschouwd als een complementair onderdeel van
het geheel; nieuwbouw moet met andere woorden beslist niet worden beschouwd als
een uitgangspunt voor ontwikkeling. Hierop aansluitend zal ook aandacht moeten
worden besteed aan de bestaande karakteristieke bebouwing. In het buitengebied van
Nijkerk aanwezige monumentale en karakteristieke bebouwing (zie
landschapsanalyse, Deel3) kan eventueel als basis of onderdeel van een nieuw
landgoed fungeren.
Openbaar toegankelijk
Bij de uitwerking van ieder individueel landgoed wordt bepaald welke functies, waar
een plek krijgen. Een voorwaarde hierbij is dat minimaal 90 % van het landgoed
openbaar toegankelijk moet zijn voor recreanten.
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Betekenis
De onderstaande punten geven weer waar bij de realisatie van een nieuw landgoed
rekening gehouden moet worden en geven tevens weer waar het nieuwe landgoed
betekenis voor heeft:
Landschap
• versterking van de belevingswaarde en het vergroten van de aantrekkelijkheid
van het landschap;
• versterken van kenmerkende structuren van de landschapstypen;
• passend bij de maat en schaal van het gebied; ‘incidenten’ moeten worden
voorkomen, beter is het aansluiting te zoeken bij de context van het landschap
(bijv. schaal en maat conform de (verspreid liggende) bos- en landschapselementen in het betreffende gebied).
Bos- en natuur(ontwikkeling)
• vergroten of versterken bestaande bos- en natuurgebieden of het ontwikkelen van
nieuwe natuurgebieden;
• verbeteren van de zonering en/of buffering rondom bos- en natuurgebieden;
• creëren van verbindingen tussen bestaande natuurgebieden.
Bebouwing
• bestaande karakteristieke gebouwen en boerderijen kunnen als basis of onderdeel
fungeren;
• nieuwe gebouwen dienen aan te sluiten op de bestaande bebouwingspatronen
(bijv. ter versterking van een lint) of kennen een meer centrale positionering in
het landgoed (zichtlijnen, ruimte/massa verhoudingen);
• nieuwe gebouwen of verbouw van bestaande gebouwen dienen te passen bij de
gebiedseigen bouwstijlen ( zie welstandsnota).
Recreatie
• versterking van de mogelijkheden voor recreatief medegebruik of
‘kortsluiting/buffering’ van bepaalde recreatiegebieden (minimaal 90% van
oppervlak openbaar toegankelijk);
• de functie van het landgoed (hotel, congrescentrum, bezinningscentrum) bepaalt
of de toeristische waarde in de streek vergroot wordt;
• vergroten uitloopgebied directe omgeving kernen.
Voorkeursgebieden
De gemeente Nijkerk streeft er naar nieuwe landgoederen en/of ‘rood voor groen’ in
te zetten op plekken waar dit een nieuwe impuls aan het landschap geeft. In de
gemeente Nijkerk zijn de volgende voorkeursgebieden:
A. Het laagveenontginningslandschap tussen Hoevelaken en Nijkerkerveen
Hier kunnen nieuwe landgoederen bijdragen aan versterking van de
landschappelijk structuur door aanleg van bosstroken en aan uitbreiding van
recreatief uitloopgebied.
Voor dit gebied geldt dat het landgoed de structuur van langgerekte kavels moet
volgen, zodat de landschappelijke structuur versterkt wordt. Qua grootte kan
gedacht worden aan een ondergrens van zo’n 10 ha, waarbij aansluiting wordt
gezocht met de bestaande bebouwingslinten.
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B. Het gebied van het heidontginningslandschap
De aanleg van een nieuw landgoed of aanleg van bos en natuur kunnen hier
incidenteel bijdragen aan de versterking en ontwikkeling van de robuuste
ecologische verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.
Van belang is dat de bosvlakken enigszins in grootte en vorm variëren en dat ze
aansluiten bij bestaande boscomplexen of passen in een dichte structuur van
landschapselementen. Voor Kruishaar geldt dat de orthogonale (rechtlijnige)
structuur van het landschap gevolgd moet worden. Dit betekent een meer
geometrische vormgeving van de bosvlakken.
Op de visiekaart na dit hoofdstuk zijn de voorkeurslocaties voor Nieuwe Landgoederen
aangegeven.
Landgoedontwikkeling; afwegingskader en proces
Naast ruimtelijke en functionele criteria zijn maatschappelijke criteria minstens zo
belangrijk in de afweging en kunnen maatschappelijke belangen uiteindelijk zelfs voor
de doorslag zorgen. De maatschappelijke meerwaarde van het blijvend bos- en/of
natuurgebied moet duidelijk aantoonbaar aanwezig zijn. Dit houdt onder meer in dat
de omgeving ingelicht wordt en dat bezwaren worden meegenomen in de afweging.
Vooral vanuit de landbouw zijn hiervoor een aantal aandachtspunten van belang.
Wanneer een bosperceel en- of natuurgebied wordt gecreëerd naast een
landbouwperceel kunnen de volgende punten aan de orde komen:
•
•
•
•
•

groeivertragingen aan landbouwgewassen als gevolg van schaduwwerking bij
onvoldoende afstand (bos);
verhoogde onkruiddruk (minimaal);
toename van insecten hierdoor infectiedruk;
verhindering visuele controle op het vee tijdens de weidegang (bos, opgaande
begroeiing);
toename van onrust door recreanten / honden.

De afweging om blijvend bos en- of natuurgebied toe te staan hangt voor een groot
deel af van de mate waarin rekening is gehouden met de omgeving. Wanneer men
een aanvraag indient, moet daarnaast nagedacht zijn over punten als meerwaarde
van de ontwikkeling, beoogde inrichting en functie.
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Onderstaand afwegingskader geeft aan waar rekening mee gehouden moet worden
bij de aanleg van een blijvend bos en- of natuurgebied en verwoordt tevens de
betekenis die het gebied kan hebben voor betreffende punten:
Aspect

Afweging

Beoordeling

Landschap

Ondersteund /volgt de visie in het Landschapsontwikkelingsplan
Zorgt voor een versterking van de landschappelijke
structuur en identiteit van het gebied
Nieuw bos en- of natuurgebied wordt op gewenste wijze
geclusterd aan bestaande boscomplexen en –of
natuurgebieden
Maakt het landschap op die plek aantoonbaar
aantrekkelijker
Kan een belangrijke functie vervullen als stapsteen of
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur of
vogelrichtlijngebieden
Versterkt en ondersteund natuurlijke structuren in de
gemeente
In het gebied zijn belangrijke ecologische waarden die
door de nieuwe ontwikkeling (bos en- of natuurgebied)
verstoord worden
Vervult een duidelijk en nuttige aanvulling op het
recreatief netwerk in de gemeente en omgeving
De intentie is aanwezig om de inrichting toe te spitsen op
recreatief gebruik, bijvoorbeeld door aanbrengen banken,
afvalbakken enz.
Vervult functie als buurtschapsbos en- of natuurgebied
De ontwikkeling past niet binnen eerder gemaakte
afspraken (claims), bijvoorbeeld in relatie tot de
landbouw
Zijn er grote, steekhoudende bezwaren vanuit de
landbouw op gebied van negatieve effecten
De ontwikkeling past niet in de huidige landbouwfunctie
van het gebied
Zijn er nu reeds grote, steekhoudende bezwaren vanuit
de omgeving
De ontwikkeling past niet in de visie van het
Landschapsbeleidsplan
Er is een hoge verwachting wat betreft archeologische
waarden

++

Ecologie

Recreatie

Landbouw

Streek
Overig

++
+
+
++
+
!!

++
+
+
!!

!!
!
!
!
!!

Wanneer de initiatiefnemer een schetsplan opstelt dient voldaan te worden aan een
aantal criteria. Deze hebben niet alleen betrekking op het maken van het plan, maar
ook op het peilen van draagvlak in de omgeving en vooral op het inpassen van
wensen van buurtbewoners. Hierbij kan gedacht worden aan het toevoegen van
paden, het werken met zichtlijnen en open ruimten of het bewaren van afstand tot
naastliggende gronden. Hieronder wordt een lijst gegeven waar de initiatiefnemer aan
moet voldoen, tegelijk kan de lijst als checklist worden gebruikt.
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•

•

•
•

•

De initiatiefnemer dient tenminste overleg te hebben gehad met de nabij gelegen
buurtbewoners/grondgebruikers. Wensen, eisen en bezwaren dienen duidelijk op
schrift worden gesteld. Eventuele bezwaren kunnen meewegen in de beslissing
tot afwijzing van het initiatief. Wanneer grondruil tot meer draagvlak leidt dient
dit zeker in overweging genomen te worden.
De initiatiefnemer dient een gedegen schetsplan op te (laten) stellen, waaruit een
meerwaarde blijkt op landschappelijk, ecologische en /of recreatief gebied.
Wensen en eisen vanuit de omgeving dienen meegenomen te worden in het plan.
Het plan dient te passen bij de gebiedseigen landschapsstructuur, dit houdt in dat
het plan aansluit bij de ruimte-massa verhouding van het landschap.
Voor het geplande bos dient een gedegen beplantingsplan te worden opgesteld.
Hierin dient een enigszins gevarieerde beplanting te worden nagestreefd. Het
assortiment dient aan te sluiten bij gebiedseigen beplantingen.
Wanneer een eerste schetsplan is opgesteld is het raadzaam om een overleg te
organiseren waarin de opdrachtgever / initiatiefnemer zelf, de gemeente en de
provincie samen het plan doornemen. Ook dient het plan getoetst te worden aan
bestaand beleid. In sommige gevallen is het raadzaam belanghebbende
organisaties uit te nodigen, zoals terreinbeherende organisaties die gronden nabij
of grenzend aan het plangebied hebben.
Voor de nieuwe bebouwing op het landgoed en de tuinen van deze bebouwing
dient door de initiatiefnemer een beeldkwaliteitsplan te worden opgesteld.

Een bestemmingsplanprocedure of zelfstandige projectprocedure (art. 19 WRO) wordt
niet eerder opgestart dan nadat met de verschillende partijen (grotendeels)
overeenkomst is over het schetsplan / inrichtingsplan en/of bebossingsplan.

24

Landschapsontwikkelingsplan Nijkerk
Deel 1 Beleidsvisie

4.3

Bouwen in het buitengebied
Algemeen
Het buitengebied krijgt naast de traditionele functies ook steeds meer betekenis als
woongebied. Algemeen gezien is er een toenemende vraag naar groene woonmilieus.
Het zijn daarbij niet alleen meer de hogere inkomensgroepen die hun wens om buiten
de stad te wonen willen realiseren. De vraag hiernaar is echter veel groter dan het
aanbod. Bestaande mogelijkheden zijn vrijgekomen boerderijen. Nieuwe bestaande
mogelijkheden bieden de regeling ‘Ruimte voor ruimte’ en het stichten van nieuwe
landgoederen (zie paragraaf §4.2).
Ook in het nieuwe streekplan van Gelderland (vastgesteld door P.S. op 29 juni 2005)
en het Reconstructieplan Gelderse Vallei/ Utrecht Oost (goedgekeurd door Minister
van LNV op 1 maart 2005 en in werking getreden op 17 maart 2005) zijn
mogelijkheden aangegeven.
Bij al deze ontwikkelingen wil de gemeente vanuit het landschapsbeleid een grote
terughoudendheid betrachten bij nieuwbouw in het landelijk gebied. Er kan met
nieuwbouw, verbouw en aanbouw veel schade toegebracht worden aan de
landschapskwaliteit en de kwaliteit van historische bebouwing. Er zijn gebieden waar
nieuwbouw in het geheel niet wenselijk is. Voor veel gebieden wordt aangegeven dat
onder voorwaarde nieuwbouw mogelijk is op bestaande bouwkavels als vervanging
van een bestaand agrarisch bedrijfsgebouw. In enkele gebieden is onder voorwaarde
wel beperkte nieuwbouw mogelijk buiten bestaande bouwkavels. Het gaat dan
bijvoorbeeld om pleksgewijze afronding of verdichting van bebouwingslinten ter
versterking van die karakteristieke bebouwingsstructuur. Hieronder wordt dit
gebiedsspecifieke beleid aangegeven. Dit dient te worden uitgewerkt in het juridisch
kader van het bestemmingsplan buitengebied.
Nog belangrijker dan de vraag waar wel of niet gebouwd mag worden is de vraag hoe
te bouwen en met welke inrichting van het erf. Met een goede architectuur,
landschappelijke inpassing en erfbeplanting kan nieuwbouw soms zelfs een bijdrage
leveren aan de kwaliteit van het landschap. Dat is zeker het geval bij nieuwe
landgoederen waar zelfs minimaal 5 ha. bos of natuur bij aangelegd dient te worden.
Met een beeldverstorende architectuur en slechte inpassing kan juist veel schade
worden toegebracht. Wat goed en slecht is hangt sterk af van het lokaal aanwezige
landschapsbeeld en de lokale bouwstijl en erfinrichting. Er dient sprake te zijn van
maatwerk. De gemeente vraagt vanuit het landschapsbeleid aan de initiatiefnemer om
aan te tonen dat en hoe hij de omgevingskwaliteit verbetert door:
• architectuur van het gebouw,
• rekening te houden en aan te sluiten bij de cultuurhistorische waarden,
• gebouw en erfinrichting die structuur en kwaliteit van landschap en natuur
versterkt
Initiatiefnemer dient daarvoor mede een erfbeplantingsplan in te dienen.
Dergelijke eisen en procedure vereisten kunnen worden vastgelegd in het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied in de ‘Beschrijving in hoofdlijnen’ (of, als deze vervalt
in het nieuwe Rijksbesluit op de ruimtelijke ordening, door ruimtelijk relevante
kwaliteitseisen op te nemen een bijlage die deel uitmaakt van de voorschriften).
De gemeentelijk ambtenaar natuur & landschap zal bij deze aanvragen een
adviserende rol krijgen. Om naar aanleiding van dit Landschapsontwikkelingsplan het
toetsingskader voor bouwen in het landelijk gebied te detailleren is het wenselijk een
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speciaal beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied op te stellen. Hierin wordt
specifieker ingegaan op de beeldkwaliteitseisen van gebouwen en erfinrichting, op
basis van de lokale verschillen en mogelijkheden.
Gebiedsspecifiek
Hieronder worden de mogelijkheden en uitgangspunten per deelgebied geschetst
volgens de indeling in landschapstypen:
1. Het kleigebied (polder Arkemheen);
2. Het zandgebied (Appel, Kruishaar en prinsenkamp);
3. Het veengebied (Hoevelaken, Nijkerkerveen, Plankenburg en Slichtenhorst).

Deelgebied
Polderlandschap

Landschappelijke waarde

Strategie

Polder Arkemheen

Het polderlandschap is zeer waardevol
vanwege de openheid, oude kreekpatronen,
maar bovenal de ecologische kwaliteiten
(Vogelrichtlijngebied).

Bouwen in dit gebied is niet gewenst. De
grote landschappelijke- en vooral ook
ecologische kwaliteiten (Vogelrichtlijngebied)
zouden te veel worden aangetast.

Deelgebied
Kampenlandschap

Landschappelijke waarde

Strategie

Omgeving Kruishaar, ’t Woud
en Prinsenkamp
(heideontginning)

De karakteristieke lanen en het geometrische
landschapspatroon zijn waarden van dit
gebied. ’t Woud en Kruishaar zijn kleine
gehuchten met enigszins verspreid liggende
bebouwing. Prinsenkamp wordt voornamelijk
gekenmerkt door grotere woonbebouwingen
verspreid over het gebied. De verblijfrecreatie
(de Witte Hoeve) is een opvallend element in
het gebied.

In dit gebied is nieuwbouw alleen gewenst op
bestaande bouwkavels ter vervanging van
bestaande agrarische bedrijfsbebouwing. De
initiatiefnemer dient met een ontwerp voor
gebouwen en erfinrichting, voorzien van
onderbouwing, aan te tonen hoe de waarde
van het landschap wordt versterkt.

Omgeving Wullenhoven
(oostzijde stad Nijkerk)

Het zandgebied aan de oostzijde van Nijkerk
is waardevol vanwege de afwisseling tussen
openheid en beslotenheid, de
landschapselementen als enken, houtwallen
en singels, kleine boscomplexen.

In dit gebied is nieuwbouw alleen gewenst op
bestaande bouwkavels ter vervanging van
bestaande agrarische bedrijfsbebouwing. De
initiatiefnemer dient met een ontwerp voor
gebouwen en erfinrichting, voorzien van
onderbouwing, aan te tonen hoe de waarde
van het landschap wordt versterkt. Er zal
daarbij aangesloten moeten worden bij het
patroon van houtwallen, singels en bosjes
met behoud van de openheid van de enken
en kampen.
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Appel, Driedorp en Kruishaar
(buurtschappen)

De buurtschappen maken onderdeel uit van
de binnen deze omgeving karakteristieke
landschapstructuur

Nieuwe woningen kunnen aan de
buurtschappen worden toegevoegd op een
wijze die past bij de karakteristiek van de
buurtschap en dat zorgvuldig het patroon van
open, bos en bebouwd wordt voortgezet.

Omgeving Driedorp en Appel
(EHS gebied)

Het zandgebied rondom de buurtschappen
Driedorp Appel is waardevol vanwege de
beslotenheid/ kleinschaligheid, lanenstructuur
en natuurgebieden (o.a. bos en heide).

Vanwege de hoge cultuurhistorische en
landschappelijke waarde is bouwen in dit
gebied niet gewenst.

Het derde gebied in Nijkerk: het veengebied biedt landschappelijk gezien meer
mogelijkheden om te bouwen. De driehoek tussen Hoevelaken, de A28 en de
Barneveldseweg is dan ook aangemerkt als ‘zoekgebied wonen’. De onderstaande
alinea’s gaan hier nader op in. Gezien de complexheid van het gebied zijn in de tabel,
voor ieder landschappelijk te onderscheiden gebied, de randvoorwaarden
uitgewerkt.

Bouwen in het zoekgebied
Het gebied dat door de gemeente is aangemerkt als zoekgebied voor nieuwe
woningbouw is grofweg ‘de driehoek’ tussen Nijkerk de A28, de noordzijde van
Hoevelaken en het Kampenlandschap. De exacte contour en verdere invullingen zijn
nog niet bekend. Wel stelt de gemeente vanuit het landschapsbeleid uitgangspunten,
om te waarborgen dat de bestaande landschapskwaliteit wordt behouden en
versterkt.
In de onderstaande tabel wordt per deelgebied in het zoekgebied aangegeven welke
waarden van belang zijn en welke uitgangspunten voor woningbouw en welke
strategie dan gevolgd kan worden.
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Deelgebied

Landschappelijke waarde

Strategie

Omgeving Plankenburg
(westelijk deel)

Het gebied tussen de oude
Amersfoortseweg en de spoorlijn
Amersfoort – Zwolle kenmerkt zich als en
aan verstedelijking onderhevig gebied. Het
spoor zorgt voor een duidelijke overgang
naar het oude cultuurhistorische
landschap van Plankenburg

In het gebied tussen de spoorlijn
Amersfoort- Zwolle en de oude
Amersfoortseweg (Plankenburg) is
bebouwing in lage dichtheden mogelijk.
Hierbij duidelijk rekening houden met het
nabijgelegen gebied Slichtenhorst.

Plankenburg kent een kleine clustering
van oude boerderijen en vormt het begin
van een lintbebouwing dat overgaat in het
bebouwingslint van Slichtenhorst

In het gebied ten oosten van de Oude
Amersfoortseweg (Slichtenhorst) is
bouwen ongewenst. Het open houden van
dit waardevolle natuurgebied is het
streven.

Slichtenhorst (oostelijk deel)

Het gebied Slichtenhorst is van grote
waarde. De oude bebouwingsstructuren
zijn nog goed zichtbaar. Het half-open
landschap op de overgang van de hoger
gelegen stad Nijkerk en het beekdal van
de Breede Beek is goed bewaard
gebleven. Woningbouw zou de waarde
van het gebied en Slichtenhorst
onherroepelijk schaden.

Omgeving Breede Beek

In het gebied Slichtenhorst ligt de Breede Bouwen in dit gebied is ongewenst. Het
beek. De openheid en de ruimte voor
openhouden van het beekdal en het creëren
vergroten van het waterbergingsoppervlak van bergingsoppervlak is het streven.
zijn belangrijk.
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Omgeving Nijkerkerveen

Dit gebied heeft een ‘dorps’ karakter door
de vele bebouwing verspreid in het
gebied. De kern van Nijkerkerveen waaiert
vrij willekeurig uit in oost- en westelijke
richting. De opstrekkende verkaveling is
nog enigszins zichtbaar, maar door het
veelal ontbreken van singels niet optimaal
beleefbaar. Dit karakter is ook zichtbaar
aan de oostzijde van de Amersfoortse
weg, al is dit een minder dichtbebouwde
zone.

Omgeving Hoevelaken

De noordzijde en oostzijde van
Hoevelaken kenmerkt zich ook door
verspreid liggende bebouwing, maar
minder dicht dan Nijkerkerveen. De
opstrekkende verkaveling is zichtbaar,
maar is door het veelal ontbreken van
singels niet optimaal beleefbaar. Het
accentueren van de structuur is hier
gewenst, daarnaast is het gebied van
belang als uitloopgebied.

Bouwen in dit gebied is mogelijk.
Voornamelijk tussen de Laak en de
nieuwe Laak is woningbouw te realiseren.
Het karakteristieke houtwallenlandschap
meot hierbij niet uit het oog worden
verloren.

Bouwen in dit gebied in combinatie met de
aanleg van grotere bosstroken biedt kansen
voor een verbetering van de beleving van
het landschap en een vergroting van de
recreatieve waarde. Nieuwe landgoederen
of vormen van bouwen in het bos zijn
passend in dit gebied.
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Overgang Veen-zand (o.a.
de Bunt)

4.4

Het overgangsgebied van veen naar zand
of van laagveenontginning naar
kampenlandschap is waardevol vanwege
de bijzondere gradiënten, overgang van
open naar besloten en de beeklopen. Ook
de natuurwaarden bijvoorbeeld in het
veengebied De Bunt zijn van grote
waarde.

Bouwen in dit gebied is niet gewenst.
Het behoud van de bestaande landschapsen natuurwaarde is in deze omgeving
nadrukkelijk het streven.

Randen
De overgang van bebouwd naar onbebouwd bepaald in grote mate de beleving van
het landelijk gebied in de stadsrand en de toegankelijkheid van de stad naar het
buitengebied. Bij de overgangen van stad naar buitengebied spelen infrastructuur,
stedenbouw en landschapstype een grote rol. Om een voorbeeld te noemen: de A1 bij
Hoevelaken zorgt ervoor dat het landschap aan de zuidzijde van Hoevelaken niet tot
nauwelijks beleefd wordt. Ook is daar het landelijk gebied nauwelijks toegankelijk.
Aan de noordzijde van Hoevelaken kan het landschap beter beleefd worden door de
structuur van het landschap (langgerekte strokenverkaveling) die als het ware insteekt
in de stad. Dit soort overgangen zijn waardevol en het is dan ook gewenst deze
overgangen te verbeteren om zo het landelijk gebied beter beleefbaar te maken.
Op de volgende plekken wordt voorgesteld de overgangen beter beleefbaar te maken:
•
Noordzijde Hoevelaken: creëren van een aantrekkelijk uitloopgebied voor de bewoners van
Hoevelaken, bijvoorbeeld in de vorm van kleine boscomplexen passend in de structuur van
het landschap.
•
Verzachten van de zuidzijde van Hoevelaken door strategisch geplaatste beplantingen.
•
Zuid- en westzijde van Nijkerk: creëren van zichtlijnen en routes over de N301 richting
Slichtenhorst en Doornsteeg waardoor meer openheid en binding ontstaat met het
landschap.
•
Noord- en oostzijde van Nijkerk: creëren van wandel- en fietsroutes richting het
kampenlandschap en Randmeer waardoor het landschap meer toegankelijk wordt.
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Bij uitbreidingen, woningbouw of andere aanpassingen of vernieuwingen in de dorpsrand of
stadsrand worden de volgende aanbevelingen gedaan:
•
creëren van door- en vergezichten en een open dorpsrand waarbij nieuwe woningbouw
gericht is op het landschap;
•
aansluiten op de karakteristieken van het landschap en rekening houdend met kleur en
vormgeving van gebiedseigen bebouwingen;
•
zowel in het dorp als daarbuiten gebruik maken van gebiedseigen en landschappelijke
beplantingen.

Naast de vele vooral landelijke buurtschappen van de gemeente Nijkerk, ligt in de
gemeente ook de stad Nijkerk en net buiten de gemeente, de stad Amersfoort. De
overgang van deze stedelijke kernen naar het landelijk gebied van Nijkerk verdient
aandacht en een zorgvuldige benadering. De steden naderen het grondgebied van
Nijkerk steeds dichter.
Om hier op in te spelen is het van groot belang met de buurgemeenten in goed
overleg een overgangszone te creëren waaruit zowel respect blijkt voor het
waardevolle landschap van Nijkerk als voor het benodigd uitloopgebied voor
Amersfoort (zie § 4.4 laagveenontginningslandschap en het uitvoeringsprogramma).

4.5

Recreatie
In de inventarisatie van de gemeente Nijkerk komt naar voren dat de gemeente
tussen gebieden ligt met een hoog recreatief potentieel, dit biedt kansen. Ook voor
bewoners van de gemeente zelf heeft het buitengebied een grote waarde als
uitloopgebied. Met de komst van de wijk Vathorst bij Amersfoort wordt de recreatieve
druk op het buitengebied van Nijkerk alleen maar groter. Het inspelen op deze druk
door het compleet maken van een recreatief netwerk is dan ook belangrijk.
Knelpunten die in de inventarisatie worden genoemd zijn het beperkte aantal
aangelegde recreatieve fietspaden en de variatie in lengte van de bestaande routes.
Tevens wordt aangegeven dat de toegankelijkheid vanuit de stad Nijkerk naar het
buitengebied verbeterd kan worden.
Op dit moment is de gemeente samen met omliggende gemeenten bezig met een
fietstotaalplan, waarin voor deze knelpunten een oplossing zal worden gezocht.
Vanuit landschap zijn een aantal uitgangspunten in dit kader belangrijk, waarbij de
beleefbaarheid van het buitengebied centraal staat:
• verbeteren groene verbindingen van de stad naar het buitengebied, bijvoorbeeld
door de aanleg van lanen, singels of houtwallen. Hierbij verdienen vooral de
kerkepaden bijzondere aandacht, bijvoorbeeld door speciale bebording;
• creëren van wandel- en fietsverbindingen van de stad naar het buitengebied;
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•
•

creëren van kleine ‘ommetjes’ aan de stadsranden/dorpsranden zodat
tegelijkertijd de toegankelijkheid naar de grotere routes aantrekkelijker wordt en
de beleefbaarheid van het landschap voor de burger van Nijkerk verbeterd;
goede voorzieningen en een onderhoudsplan.

Voor de polder geldt dat er aandacht moet zijn voor een balans tussen de rust voor
natuur en het toestaan van recreatie. Met de komst van Vathorst wordt de druk op
het gebied groter. Door de nieuwe fietsroute (fietstotaalplan) worden recreanten
‘gestuurd’ en wordt de rest van de polder nauwelijks belast en kan de bezoeker toch
genieten van de omgeving. Het toetsen van een dergelijke ontwikkeling aan de
vogelrichtlijn is een vereiste.

De beleefbaarheid van de polder en van het Randmeer wordt versterkt door:
•
het plaatsen van voorzieningen (banken/uitkijkpunt) op de dijk voor extensieve vormen van
recreatie;
•
het beter zichtbaar en/of toegankelijk maken van de haven;
•
het accentueren van een huisterp door deze bijvoorbeeld weer te bebouwen (vogelkijkhut,
informatiepunt enz.).

Vanuit de stad wordt het gebied van het kampenlandschap als enigszins
ontoegankelijk ervaren. Het verbeteren van een fiets-, wandel- en ruiterpadennetwerk
in dit gebied kan ervoor zorgen dat het gebied beter beleefbaar wordt. De vele
cultuurhistorische waarden zoals de landgoederen, oude dorpen, verspreid staande
boerderijen en bijvoorbeeld het kleine vestingwerk Kruishaarse Berg (in de
heideontginning) maken het gebied interessant en aantrekkelijk. Recreanten kunnen
geïnformeerd worden over de waarden in het gebied door middel van bebording.
Daarbij is het belangrijk de toegankelijkheid van de vaak particuliere
(landgoed)bossen te vergroten.
Vooral in het gebied aan de noordzijde van Hoevelaken liggen kansen om het
uitloopgebied voor bewoners uit te breiden. In aansluiting op het Hoevelakense bos
dragen nieuwe bosstroken bij aan nieuwe wandelmogelijkheden.

Kleinschalig kamperen

Kleinschalige verblijfsrecreatie kan een impuls betekenen voor de recreatieve
mogelijkheden in de gemeente Nijkerk. Hiervoor liggen binnen de gemeente Nijkerk
kansen in het Laagveenontginningslandschap en het kampenlandschap. Het
onderwerp ‘kleinschalige verblijfsrecreatie’ wordt verder uitgewerkt in een aparte
beleidsnotitie. Nadere uitwerking van deze notitie kan in de vorm van een
uitvoeringsproject.

4.6

Natuurontwikkeling en herstel beken en sloten
Natuurwaarden en gebieden
Belangrijke natuurwaarden zijn te vinden in de polder Arkemheen. Dit gebied is
aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn. In deze
beschermingszone en de directe zone hieromheen (externe werking) dienen
ruimtelijke ontwikkelingen getoetst te worden op mogelijke negatieve effecten op de
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vogelsoorten waardoor de beschermingzone is aangewezen. Daarnaast is de polder
bijzonder vanwege de bijzondere flora, door de hoge waterstand en de uitstekende
waterkwaliteit.
Vanuit de landschapsvisie wordt gestreefd naar het behouden en versterken van de waarden
waarvoor dit gebied is aangewezen. Dit betekend zoveel mogelijk in stand houden van de
grootschalige openheid, het grasland, de rust, de hoge waterstand en de goede waterkwaliteit
en uitbreiden/versterken natuurgebiedjes langs de voet van de zeedijk.

In de rest van de gemeente liggen verspreid natuurgebieden zoals de Bunt, de
Appelsche Heide de Kruishaarse heide en het Hoevelakense bos. Deze gebieden liggen
allemaal in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Hoevelaakse Bos is echter niet
aangewezen als kwetsbaar gebied behorende bij de EHS in het kader van de WAV.
De gemeente zet in op het stimuleren van particulieren om de EHS te ondersteunen en te
versterken door de aanleg van landschapselementen en het beheer van bestaande elementen.

De gemeente herbergt een heel aantal waardevolle beken en sloten. Het beheer van
deze beken en sloten ligt voornamelijk bij het Waterschap Vallei en Eem. In de
onderstaande tabel wordt de Watervisie (2001) van dit Waterschap beknopt
weergeven.
Waterloop
Laak
Breede Beek

Hoevelakense
beek

Arkervaart

Aanzet
gebiedsgerichte
uitwerking
Verhogen
drainagebasis;
accoladeprofielen
Binnen de kom:
Vergroten
bergingsoppervlak;
natuurvriendelijk
ingerichte waterloop
in stedelijk gebied.

Focus op
gebiedskwaliteit

Focus op gebruik

Natuurvriendelijke
oevers

Geen (extra)
gebruiksbeperkingen
m.b.t. waterbelang
Geen bebouwing in
het stroombed

Versterken
natuurwaarden in de
stad; versterken
ecologische relatie
stad-landelijk gebied

Buitengebied:
Ecologische
verbindingen(250 m.
nat resp. 500 m
droog)
In coalitiezone natuur
en landschap.
Herstel meandering
natuurlijke beken
(met name in EVZ’s)

Natuurvriendelijke
oevers, herstel
meandering
natuurlijke beken

Uitgesloten
verstedelijkingsrichtling i.v.m.
veiligstellen
waterbelang

Natuurvriendelijke
oevers

Verhogen
drainagebasis;
accoladeprofielen

Natuurvriendelijke
oevers

Uitgesloten
verstedelijkingsrichting i.v.m.
veiligstellen
waterbelang
Afstemmen
ruimtegebruik op
gebiedskwaliteiten

De gemeente zal zich samen met het Waterschap inzetten om water meer beleefbaar te maken
door recreatieve routes op strategische plaatsen een beek te laten kruisen of het beekdal open
te houden. Daarnaast richt het gemeentelijk beleid zich op het niet bebouwen of bebossen van
beekdalen.
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4.7

Natuurwetgeving
Inleiding
In de onderstaande paragraaf wordt ingegaan op de vigerende natuurwetgeving. Dit
betreft de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Flora- en faunawet en de
Natuurbeschermingswet. Daarnaast wordt specifiek voor de gemeente Nijkerk
ingegaan op de natuurwaarden en de beschermingsregimes.
Overzicht wetgeving
De vigerende natuurwetgeving in Nederland maakt onderscheid in gebiedenbeleid en
soortenbeleid.
Het gebiedenbeleid beschermt specifieke gebieden die zijn aangewezen vanwege het
voorkomen van specifieke natuurwaarden. Deze wetgeving is alleen van toepassing
binnen de vastgestelde begrenzing van een specifiek gebied en een invloedszone
daaromheen (externe werking). De gebiedsbescherming is vastgelegd binnen de
Vogel- en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet.
Het soortenbeleid gaat in op specifieke soorten, waar deze soorten dan ook
voorkomen. Binnen het soortenbeleid wordt een onderscheid gemaakt tussen strikt
beschermde soorten (Habitatrichtlijnsoorten) en de algemeen voorkomende
beschermde soorten (overige beschermde soorten). De soortbescherming is
vastgelegd binnen de Flora- en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn.
In dit hoofdstuk zal niet worden ingegaan op de beschermingsregimes van de EHS,
omdat deze zijn geregeld in het Structuurschema Groene Ruimte en het Streekplan.
Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 van kracht geworden. Daarin is het
internationaal geldende beschermingsregime opgenomen voor internationaal
aangewezen soorten en voor vanuit nationale optiek te beschermen soorten. Deze
wet vervangt een aantal wetten op het gebied van soortbescherming. De belangrijkste
zijn de Vogelwet, de Jachtwet en de Wet bedreigde uitheemse diersoorten. Ook de
soortbescherming uit de Natuurbeschermingswet is in de Flora- en faunawet
opgenomen.
De beschermde planten worden in de Flora- en faunawet per soort aangewezen. In
principe zijn alle zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen die in Nederland
voorkomen, beschermd. Er is in de wet een uitzondering gemaakt voor schadelijke
dieren als de zwarte en bruine rat, de huismuis en een aantal vissoorten. Deze zijn
dus niet beschermd. De zogenaamde lagere diersoorten (zoals vlinders, libellen en
kevers) worden per soort voor bescherming aangewezen.
Formeel dient voor alle ruimtelijke ingrepen (bijvoorbeeld terreinophoging,
herinrichting, sloop gebouwen, aanleg weg, etc.) die mogelijk leiden tot verstoring of
vernietiging van deze soorten ontheffing te worden aangevraagd op grond van de
Flora- en faunawet. Het ministerie van LNV toetst deze aanvragen op volledigheid en
inhoud.
Voor de mogelijkheid van het verlenen van de ontheffing is van belang dat in de
Flora- en faunawet onderscheid is gemaakt in twee categorieën van de te beschermen
soorten: de extra beschermde soorten en de overige beschermde soorten.
Extra beschermde soorten betreffen de in Nederland voorkomende soorten genoemd
in de Habitatrichtlijn bijlage lV en alle vogelsoorten. Voor de voorwaarden waaronder
ontheffing kan worden verleend, is het bepaalde in artikel 75 van de Flora- en
faunawet (onder andere wanneer geen andere bevredigende oplossing bestaat, het
bepaalde in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en op de
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achtergrond (bij interpretatieverschillen) het bepaalde in de Habitatrichtlijn en
Vogelrichtlijn van belang.
Voor overige soorten kan ontheffing worden verleend op de voorwaarde dat geen
afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor
extra beschermde soorten geldt bovendien dat ontheffing alleen kan worden verleend
indien:
 Onderzoek is verricht naar alternatieven (mogelijk kan het alternatief worden
gevolgd waarbij geen aantasting of verstoring van de soorten plaatsvindt) en
indien er geen alternatieven bestaan:
 er in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere
dwingende redenen van groot openbaar belang redenen zijn om het initiatief uit
te voeren;
 Er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken
soort in hun natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat van
instandhouding te laten voortbestaan.
Indien schade onvermijdelijk is, dienen mitigerende en/of compenserende
maatregelen te worden getroffen.
Vogelrichtlijn
In het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn zijn speciale beschermingszones (SBZ)
aangewezen. In de gemeente Nijkerk is de polder Arkemheen en het Nuldernauw als
SBZ voor de Vogelrichtlijn aangewezen.
Afwegingskader inzake gebiedsbescherming (speciale beschermingszones)
Het derde lid van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (en door artikel 7 ook van toepassing op de
Vogelrichtlijn) bepaalt op welke wijze ingrepen in de speciale beschermingszone van de Vogelen/of Habitatrichtlijn moeten worden beoordeeld.
♦ Voor elk plan of project dat significante gevolgen voor een speciale beschermingszone kan
hebben dient eerst, dat wil zeggen voordat de ingreep plaatsvindt, een passende
beoordeling te worden gemaakt.
♦ Het bevoegd gezag (gemeente) mag slechts toestemming voor de ingreep geven, nadat met
zekerheid is vastgesteld dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden
aangetast (het zogenaamde voorzorgbeginsel).
♦ Een plan of project met negatieve gevolgen voor een speciale beschermingszone die geen
betrekking hebben op prioritaire soorten, mag bij ontstentenis van alternatieve oplossingen,
slechts worden gerealiseerd om dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder
redenen van sociale en economische aard.
♦ Bij schade aan het gebied of aan soorten dienen compenserende maatregelen te worden
getroffen, zodat de algehele samenhang van de Europese ecologische hoofdstructuur
(Natura 2000) verzekerd blijft.
♦ Wanneer sprake is van een ingreep met negatieve gevolgen voor een speciale
beschermingszone met prioritaire habitat en/of soorten of voor prioritaire soorten, kunnen
slechts argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare
veiligheid, of met voor het milieu wezenlijke effecten dan wel na advies van de Europese
Commissie om andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden toegestaan.

De aanwijzing als speciale beschermingszone betekent niet dat voorgenomen
ontwikkelingen bij voorbaat zijn uitgesloten. Wel moet voor elk plan of project dat niet
direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen
kan hebben voor een speciale beschermingszone, op grond van art. 6 lid 3 van de
Habitatrichtlijn een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het
gebied. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. De eerste stap omvat het nagaan of er
significante effecten te verwachten zijn, uitgaande van het voorzorgsprincipe (uitgaan
van ‘worst case’). Indien het effect als significant wordt beoordeeld, dient een
‘passende beoordeling’ te worden gemaakt.
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De SBZ Arkemheen is als zodanig aangewezen, vanwege het voorkomen van
drempeloverschrijdende aantallen van de Kleine Zwaan (7,5% van de biogeografische
populatie). Verder komen de volgende broedvogels onregelmatig of in kleine aantallen
voor: Bruine kiekendief, Kwartelkoning, Kemphaan en Blauwborst.
De SBZ Wolderwijd en Nuldernauw is als zodanig aangewezen, vanwege het
voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van de Kleine Zwaan (1,6% van de
biogeografische (Noordwest-Europa) populatie) en Tafeleend (2,1% van de
biogeografische populatie). Het gebied kan tevens worden aangemerkt als
watergebied van internationale betekenis zoals bedoeld in de Wetlands Conventie.
Verder zijn de volgende soorten mede bepalend voor de begrenzing van de SBZ:
Grote Zilverreiger, Nonnetje, Fuut, Aalscholver, Smient, Krakeens, Slobeend, Pijlstaart
en Meerkoet.
Eventuele ruimtelijke ingrepen moeten dan ook allereerst getoetst worden aan de
mogelijke negatieve effecten voor de bovenstaande soorten.
Habitatrichtlijn
De Habitatrichtlijn is in 1992 door de Raad van de Europese Gemeenschappen
vastgesteld. De richtlijn kent twee beschermingssporen: het gebiedenbeleid (verplicht
tot bescherming van natuurlijke habitats en leefgebieden van aangewezen plant- en
diersoorten) en het soortenbeleid (verplicht tot bescherming van specifieke soorten).
In juli van 2003 heeft de Nederlandse regering de Habitatrichtlijngebieden bij de
Europese Commissie aangemeld. Binnen de gemeente Nijkerk zijn geen
Habitatrichtlijngebieden aangewezen. Dit heeft tot gevolg dat de toetsing van
ruimtelijke ingrepen aan het gebiedenbeleid niet van toepassing is. De toetsing van
ruimtelijke ingrepen aan het soortenbeleid dient echter te allen tijde te worden
uitgevoerd.
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet kan bijzondere natuurgebieden een wettelijke
bescherming bieden omdat zij heel waardevol en kwetsbaar zijn. Deze gebieden
worden door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
aangewezen als 'beschermd natuurmonument' of 'staatsnatuurmonument'. De
Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van gebieden, die als staats- of
beschermd natuurmonument zijn aangewezen. Deze juridische status geeft een extra
bescherming aan bijzonder waardevolle en kwetsbare natuurgebieden. Het
belangrijkste onderdeel van de wet is dat er een aparte vergunning nodig is voor
activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor het natuurmonument. Het maakt daarbij
niet uit waar die activiteiten plaatsvinden, dat kan zowel binnen als buiten het
natuurgebied zijn (de zogenaamde "externe werking”). Binnen de gemeente Nijkerk
zijn geen beschermde natuurmonumenten aangewezen. Dit heeft tot gevolg dat de
toetsing van ruimtelijke ingrepen aan dit beleid niet van toepassing is.
Natuurwaarden
Voor het verkrijgen van inzicht in de mogelijke effecten van een ruimtelijke ingreep is
het allereerst van belang inzicht te hebben in de aanwezige soorten in een bepaald
gebied. Dergelijke gegevens zijn onder andere te verkrijgen via enkele
gegevensverzamelende organisaties, provincie en terreinbeherende organisaties.
Binnen het landschapsontwikkelingsplan is het niet relevant om in te gaan op de
exacte voorkomens van specifieke soorten in de gemeente. Wat wel van belang kan
zijn is het aantal beschermde soorten in een bepaald gebied. Als in een bepaald
gebied een groot aantal beschermde soorten voorkomen, dient hiermee rekening
gehouden te worden bij eventuele ingrepen in het gebied.

36

Landschapsontwikkelingsplan Nijkerk
Deel 1 Beleidsvisie

Speciale gebieden binnen de gemeente
Binnen of grenzend aan de gemeente Nijkerk komen twee speciale
beschermingszones in het kader van de Vogelrichtlijn voor. Er zijn in de gemeente
geen gebieden die begrensd zijn in het kader van de Habitatrichtlijn en de
Natuurbeschermingswet. Op de kaart ‘situatie speciale gebieden’ is aangegeven
welke gebieden zijn begrensd volgens de Vogelrichtlijn.
Binnen de speciale beschermingszones en een zone daaromheen (externe werking)
dienen ruimtelijke ontwikkelingen getoetst te worden op mogelijk negatieve effecten
op de vogelsoorten waarvoor de speciale beschermingszone is aangewezen. Indien
negatieve effecten te verwachten zijn, dient vastgesteld te worden of de effecten
significant zijn. De zone rondom de speciale beschermingszone waarin vastgesteld
moet worden of er negatieve effecten te verwachten zijn, is afhankelijk van de aard
van het geplande initiatief.
Binnen de gemeente Nijkerk zijn gebieden aanwezig die beheerd worden door
natuurorganisaties of organisaties die natuurbeheer als een belangrijke neventaak
hebben. In deze gebieden is het beleid er veelal op gericht om de omstandigheden
voor beschermde soorten optimaal te maken. Binnen deze gebieden komen dan ook
vaak grotere aantallen beschermde soorten voor dan in de omliggende gebieden. Bij
het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van dergelijke
gebieden, dient rekening gehouden te worden met een groter aantal beschermde
soorten. Bovendien kan een eventuele compensatie/mitigatie de bestaande waarden
van het gebied versterken.

4.8

Afstemming Landschapsontwikkeling Barneveld en Putten
Omdat het landschap niet bij de gemeentegrens eindigt is het van belang om speciale
aandacht te schenken aan het landschapsontwikkelingsbeleid van de buurgemeenten
Barneveld en Putten.
Barneveld is momenteel een landschapsontwikkelingsplan aan het opstellen met een
aantal Valleigemeenten. De gemeente Nijkerk tracht, na afronding van het LOP
Nijkerk, met deze gemeenten maar in ieder geval met Barneveld een inhoudelijke
afstemming te genereren.
Putten heeft in 2002 een landschapsbeleidsplan op gesteld. In dit plan staat de visie
van de gemeente op haar landschap voor de komende 10-15 jaar. Hieronder een
samenvatting van de belangrijkste punten:
• Natuur bepaald in Putten de ‘kleur’. Dit wil zeggen dat de gemeente natuur en
landschap als belangrijkste dragers ziet van de gemeente, het is hun
‘visitekaartje’;
• Behoud en ontwikkeling van de grote landschappelijke eenheden is een belangrijk
doel. De herkenbaarheid van de polder, het Veluwemassief en de overgang
hiertussen wordt als belangrijk ervaren;
• Voor de polder geldt specifiek: behoud van openheid en ontwikkelen
natuurwaarden;
• Voor het kampenlandschap wordt verdichting nagestreefd door
kavelgrensbeplantingen;
• Verblijfsrecreatiegebieden dienen landschappelijk ingepast te worden en het
groene karakter van de kernen wordt versterkt;
• Ontwikkeling van landgoederen wordt gepositioneerd in de overgangszone tussen
polder en Veluwe;
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Het landschapbeleidsplan Putten gaat niet nader in op onderwerpen als recreatie en
wonen (bouwen in het buitengebied, m.u.v. landgoederen). Tegen de grens van de
gemeente Nijkerk zijn grofweg twee strategieën te onderscheiden. In de polder
behoud van openheid en natuurwaarden, in het kampenlandschap versterken van de
landschappelijke structuur. Deze doelstellingen komen ook terug in het LOP Nijkerk.
In de nabije toekomst wordt inhoudelijke afstemming gezocht met de gemeente
Putten, wellicht dat beide gemeenten gezamenlijk projecten in het grensgebied
kunnen oppakken en dat bijvoorbeeld recreatieve routes doorlopen over de
gemeentegrenzen.
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Bijlage 1

Discussietraject LOP

Discussie
De discussie over de toekomst van het landschap van Nijkerk is bediscussieerd naar
aanleiding van de scenario’s en vanuit de speerpunten of thema’s die in de SWOTtabel (§ 2.1) naar voren komen. De keuzes die hier gemaakt worden vormen de basis
voor de landschapsontwikkelingsvisie. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven
in de gevoerde discussie en de keuzes die gemaakt zijn.

Thema’s per landschapstype

Aanknopingspunten voor de visie vanuit
de twee scenario’s

Richting

Poort naar de Veluwe

Poort naar de Randstad

In beide scenario’s staat het
behoud van de polder Arkemheen centraal. Bescherming van
de polder door het instellen van
een speciale status in het bestemmingsplan is een belangrijke strategie. Voor de ontwikkeling van de cultuurhistorische
identiteit kan enerzijds aangesloten worden bij bestaande
initiatieven vanuit landinrichting, waterbeheer en natuurbeheer.

Het meer beleefbaar maken
van de polder voor bewoner
en recreant. Voorbeelden
kunnen zijn het creëren van
een fiets-/wandelpad richting het randmeer of het
gebruiken oude verhogingen in het landschap (oude
huisplaatsen).

In de polder Arkemheen zijn de natuurwaarden groot. Het
behouden en beschermen van de polder zal
dan ook hoofdrichting
vormen. Het beleefbaar
maken van de polder is
hier ondergeschikt aan.

Aansluitend op het vorige item
is in beide scenario’s een verbetering van de stadsrand van
Nijkerk gewenst. Het pleksgewijs aanbrengen van beplanting
langs de snelweg is hiervoor
een optie.

De snelweg fungeert als
poort naar het stedelijk
gebied. De stadsranden
hebben hierin een belangrijke functie namelijk als aankondiging van stedelijk
gebied. De manier van
bouwen, aankleding, vormgeving en kleurgebruik zijn
vanuit het landschappelijk
perspectief een belangrijk
aandachtspunt. Het is gewenst bestaande bedrijven
langs de snelweg en toekomstige beter in te passen
en vorm te geven.

Beide scenario’s bieden
input voor de richting in
dit item. Door op strategische plekken groen
aan te brengen wordt
de stadsrand vanuit de
polder verzacht. Rijdend over de snelweg
mag Nijkerk ervaren
worden als poort naar
het stedelijk gebied.

In dit scenario wordt de uitbreiding van Amersfoort zoveel

In het scenario ‘Poort naar
de Randstad’ zal de buffer-

De polder Arkemheen
zal primair de natuur-

Polderlandschap
Cultuurhistorisch erfgoed
De polder van de gemeente Nijkerk
valt onder de Belvedere gebieden
van Nederland. Het behouden van
deze cultuurhistorische waarden
wordt gestimuleerd.

Randen
Vanuit de polder is de stad Nijkerk
goed zichtbaar. De aan infrastructuur gekoppelde bedrijven bepalen
in grote mate het aanzicht van
Nijkerk.

Natuur en landbouw
De polder Arkemheen vormt een
belangrijk natuurgebied voor voor-
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namelijk weidevogels. Behoud van
deze waarden is een doelstelling in
het plan.

mogelijk afgeschermd van de
polder. Behoud van de natuurwaarden staan voorop voor de
gehele polder. De landbouwfunctie blijft, maar wordt meer
in dienst gesteld van natuurbeheer en bescherming van de
waarden.

zone tussen de uitbreiding
van Amersfoort meer invloed hebben op de polder.
Het accent van ruimte en
rust zal liggen in het noordelijk deel van de polder.

functie behouden.

In dit scenario wordt het kampenlandschap behouden en
versterkt. Een betere toegankelijkheid voor dit gebied is ook
in dit scenario gewenst.

Vanuit het scenario ‘Poort
naar de Randstad’ is de
overgang van stad naar
buitengebied uitermate
belangrijk. Toegankelijkheid
voor de bewoners van Nijkerk richting het aantrekkelijke kampenlandschap kan
gerealiseerd worden door
meer groen van buitengebied in de stad te laten
insteken en door vanuit de
stand meer paden richting
het buitengebied te creëren.

Voor de bewoners van
Nijkerk is het belangrijk
het buitengebied meer
toegankelijk en beleefbaar te maken. Meer
aandacht voor de
stadsrand van o.a.
Nijkerk is hierbij noodzaak. Versterking van
het kampenlandschap
is een belangrijke
voorwaarde in de verbetering van de beleefbaarheid van het buitengebied.

Om als ‘Poort van de Veluwe’ te
kunnen fungeren zal het kampenlandschap ontwikkeld en
versterkt moeten worden. Herstel van landschapselementen
en cultuurhistorische waarden
is hierbij een voorwaarde. De
‘rood voor groen’ gedachte kan
hier zorgen voor een opwaardering van het gebied mits de
gemeente duidelijke regels stelt
én handhaaft.

Bouwen in het buitengebied
aan de oostzijde van Nijkerk
zal moeten passen in of
zelfs bijdragen aan de landschappelijke karakteristiek
van het kampenlandschap.

Bouwen in het buitengebied wordt vooral
gezien in de ‘rood voor
groen’- gedachte.

In dit scenario staat de landbouw vooral in dienst van de
‘Poort naar de Veluwe’. Dit
betekent dat de landbouw
vooral gericht moet zijn op
recreatief medegebruik en
plattelandsvernieuwing.

De landbouw zal zijn plek
moeten behouden in het
kampenlandschap ten behoeve van het landschapsbeheer.

Voor wat betreft de
landbouw wordt uitgegaan van een ontwikkeling richting plattelandsvernieuw-ing.

Kampenlandschap
Randen
Aan de oostzijde en zuidzijde van
Nijkerk wordt het landschap bepaald door een kleinschalig landschap met een grote afwisseling
tussen openheid en beslotenheid.
De stadsrand van Nijkerk sluit zich
af van dit landschap door de weg
en bebouwing die vooral op de
stad is georiënteerd (noordzijde
Slichtenhorst).

Bouwen
In de huidige situatie is bouwen in
het buitengebied op beperkte
schaal mogelijk. Op veel plekken in
de gemeente zorgen nieuwe gebouwen voor een ‘vervuiling’ van
het landschapsbeeld.

Landbouw
De landbouw heeft in de gemeente
Nijkerk nog een belangrijke functie.
Behoud van deze sector is dan ook
van groot belang. Voor de landbouw betekenen de scenario’s
vooral een accentverschuiving.
Meer op natuurbeheer en/of meer
op recreatief medegebruik.

Heideontginning
De rationele structuur van de heideontginning in het kampenlandschap is nog zeer goed herkenbaar
en landschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch waardevol.

In beide scenario’s is het behoud van de heideontginning
belangrijk. Vanuit het scenario
‘Poort naar de Veluwe’ is het
gewenst het gebied meer toegankelijk voor wandelaars,
ruiters en fietsers te maken.

Het beleefbaar maken
van het heidontginnings-gebied en het
ontwikkelen van de
Appelsche Heide als
onderlegger voor de
robuuste verbindingszone.
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Laagveenontginningslandschap
(slagenlandschap)

Grens buitengebied –stedelijk gebied
In het gebied rond Hoevelaken en
het gebied direct rond Nijkerkerveen is de grens tussen landelijk of
stedelijk gebied moeilijk te onderscheiden. Een dicht patroon van
woningen, bedrijven en schuren
zorgt voor een verstedelijkt beeld.

De landschappelijke structuur in
het gebied zal versterkt moeten
worden waardoor het de ruimten tussen Amersfoort, Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk
behouden blijven.

De landschappelijke structuur in het gebied zal versterkt moeten worden om
de zone tussen Amersfoort
en Nijkerk te kunnen ontwikkelen als woon, leef en
uitloopgebied. De huidige
landschapsstructuur vormt
daarvoor de basis.

Door versterking van de
landschappelijke structuur wordt een kader
neergelegd voor toekomstige ontwikkelingen (landschap als
onderlegger).

De landbouwfunctie blijft hier
zoveel mogelijk behouden, door
een sterke barrière tussen het
gebied en Vathorst.

De landbouw zal zich hier
meer vermengen met de
bufferzone tussen Vathorst
en het gebied. Landschap
wordt gebruikt als basis bij
toekomstige ontwikkelingen.

Er wordt hier gekozen
voor verweving van
verschillende functies.
Landbouw behoud een
plek in dit gebied.

Het scenario ‘Poort naar de
Veluwe’ gaat uit van een sterke
barrière tussen Vathorst en het
gebied van Nijkerk. De gehele
infrastructuur (recreatie, natuur, wonen en werken) is
gericht op het bereiken van de
Veluwe.

In het scenario ‘Poort naar
Randstad’ wordt de rand
van Amersfoort benut en
verzacht door een bufferzone.

Bestuurlijk overleg
tussen Nijkerk en
Amersfoort over de
gewenste ontwikkelingsrichting.

Landbouw
De landbouw is in het gebied rond
Veenhuis hoofdfunctie.

Stadsranden
De stadsrand van Amersfoort komt
dichterbij.
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Bijlage 2

Sterkte- zwakte analyse

Landschap
Sterke punten

Zwakke punten

•

•

•

Verschillende identiteiten en
landschapstypen
Herkenbare restanten en structuren als
‘link’ naar het verleden/ontstaan

•

Kansen

Achterstallig onderhoud aan en verdwijning •
van de landschapselementen
Nivellering identiteit landschapstypen
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Behouden en versterken van de
identiteiten van de verschillende gebieden
van de gemeente Nijkerk
Behouden van de polder Arkemheen
(agrarisch natuurbeheer)
Creëren van een bufferzone tussen
Amersfoort (Vathorst) en NijkerkHoevelaken richting de polder
Actief landschapsbeheer voeren
(‘knotdagen’ erfbeplantingsprojecten etc)
met particulieren, organisaties e.d.

Beschermen van de afwisseling, klein
schaligheid en variatie aan de oostzijde van
Nijkerk (Landgoederenzone en omgeving
Appel)
Benutten bijzondere structuur en cultuur
rond Nijkerkerveen en Hoevelaken
Zoeken naar nieuwe economische dragers
voor behouden van waarden van het
landelijk gebied (bijv. wonen in het
buitengebied, nieuwe landgoederen)
Ontwikkelen oplossingen voor minder
mooie overgangen zoals visuele invloeden
van stadsranden en invloeden van
infrastructuur.
Door de vele ontwikkelingen zijn
landschappen in verandering. Dit kan
leiden tot nieuwe cultuurlandschappen met
een heel eigen identiteit (bv.
Nijkerkerveen).

Bedreigingen

Bestaand beleid

•

•

•
•

Verdwijnende landschapselementen aan
vooral de oostzijde van Nijkerk
Negatieve invloeden vanuit de stedelijke
ontwikkeling
Visueel onaantrekkelijke harde rand
industrie vanuit polder Arkemheem

•

Verwijderd: ¶
Pagina-einde

Duurzaamheid van landschap wordt niet
bereikt door het vastleggen en plannen van
de toekomst maar door gewenste
ontwikkelingen mogelijk maken en
bevorderen (Nota Ruimte).
In het gemeentelijk beleid moet de nadruk
verschuiven van voorbereiding en
uitvoering van plannen en nota’s naar
resultaatgerichte en concrete uitvoering
(Nota Ruimte).
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Natuur
Sterke punten
•
•

Afwisseling in landschapselementen zorgt
voor verschillende biotopen
Polder Arkemheen; veel voor NL unieke
natuurwaarden

Zwakke punten
•
•
•

Kansen

Verdroging en verstoring door
•
infrastructuur en bebouwing
Isolatie natuurgebieden en populaties (bv. •
Ringslang)
Weinig bekend over verspreiding en
•
voorkomen dier- en plantensoorten , alleen
vogels zijn goed onderzocht (zie ook
onderdeel ecologie en natuurwetgeving)

Beschermen polder als rustgebied; behoud
van de variatie aan vogelsoorten
Vormgeven robuuste verbinding ter hoogte
van de Appelsche Heide
Natuurontwikkelingsprojecten krijgen
steeds meer gestalte waaronder de
realisatie van de robuuste verbindingszone

Bedreigingen

Bestaand beleid

•

•

•
•

Steeds oprukkende bebouwing vanuit
Nijkerk, Amersfoort en Bunschoten hebben
tot gevolg een vermindering van
leefgebieden voor flora en fauna.
Afname kleine landschapselementen
Recreatieve druk op natuur neemt toe,
Recreant verwacht steeds meer toegang
tot (natuur) gebieden

•

•

•

•

De realisatie van de EHS (waaronder
robuuste verbindingszone) met kracht
voortzetten en sterk inzetten op
verbetering ruimtelijke samenhang en
milieukwaliteit (Nota Natuur, bos en
landschap in de 21ste eeuw).
Stevig inzetten op behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit (Nota Natuur,
bos en landschap in de 21ste eeuw).
Realiseren van voldoende natuur in en om
de stedelijke kern (Nota Natuur, bos en
landschap in de 21ste eeuw).
Inzetten op behoud en versterking van de
parels (Arkemheen en ‘De Bunt e.o.’)
(Gebiedsplan Geldersche Valei)
Beheer polder Arkemheen ten behoeve van
weidevogels en ganzen (Gebiedsplan
Geldersche Valei).

Landbouw
Sterke punten

Zwakke punten

Kansen

•
•

•

•

Landbouw: beheerder van het landschap
Agrarische sector identiteit van de
gemeente

•

Schaalvergroting verdringt bepaalde
natuurwaarden
Teelt van niet grondgebonden gewassen
(bv. Maïs in kampenlandschap)

•
•
•
•

Bedreigingen

Behouden van de landbouw als
•
economische drager van de streek
Ontwikkeling van de landbouw richting
plattelandsvernieuwing
Stimuleren Agrarisch Natuurbeheer
Agrariërs als beheerders van het landschap
Denken in ‘soorten’ agrarische
bedrijvigheid om de problematiek beter
hanteerbaar te maken

Afname van het aantal boeren door
reconstructie/ regelgeving/…?

Bestaand beleid
•

•

•

•

Om het platteland te behouden dient het
niet ‘op slot’ te worden gezet (Nota
Ruimte).
De versterking van de kwaliteit en identiteit
van het landelijk gebied dient te worden
bereikt door inschakeling van boeren en
het beter benutten van biologische
diversiteit in productiesystemen (Nota
Natuur, bos en landschap in de 21ste
eeuw).
De landbouw is de belangrijkste
economische én landschappelijke drager
van het buitengebied (ondanks
verschuivingen in functies en de markt).
Dit vraagt om een selectief
landbouwontwikkelingsbeleid (o.a.
reconstructie). Er moet worden ingespeeld
op kansen en beperkingen die er per type
gebied zijn (Streekplan Gelderland 2004).
De rol van de grondgebonden landbouw
moet worden voortgezet en versterkt
(Streekplan Gelderland 2004).
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Recreatie
Sterke punten

Zwakke punten

Kansen

Bedreigingen

•

•

•

•
•

•
•

Nijkerk als groene gemeente dicht bij
randstad
Afwisselend landschap
Recreatieve ‘parels’ als Appelsche Hei,
Hoevelaakse Bos en landgoederen

Weinig voorzieningen (campings, hotels,
kamperen bij de boer, musea, etc)

•

•

•
•

Ontwikkelen van een beter recreatief
netwerk van fiets- en wandelpaden door
het buitengebied zelf, maar ook van stad
naar buitengebied
Beleefbaar maken van het landschap en de
cultuurhistorische waarden in het
buitengebied (bijv. Landgoederen
openstellen?)
Combinaties met agrarische sector (meer
toegankelijk voor burger) door bv.
Plattelandsvernieuwing
Uitloopgebied voor de stedelijke gebieden
in en om de gemeente
In beeld brengen voorkomen en
verspreiding dier- en plantensoorten

•

•

•

Bestaand beleid

•
Nijkerk als uitloopgebied voor Amersfoort
Overmaat aan recreatiewoningen in het
buitengebied
Appelsche hei en andere aantrekkelijke
(natuur)gebieden zijn slecht toegankelijk
voor de recreant (wandelaar en fietser)
Recreant steeds minder feeling met historie •
en opbouw landschap. Landschap wordt
gezien als park dat er mooi en verzorgd uit
•
moet zien (biedt ook kansen!)
Landschap wordt meer en meer beïnvloed
door een stedelijke levensstijl (biedt ook
kansen!)

Uitbouwen groen om de stad, relatie met
buitengebied versterken. Daarbij inzetten
op meervoudig ruimtegebruik en een
ontwikkelingsgerichte landschapsaanpak
(Nota Natuur, bos en landschap in de 21ste
eeuw).
Kansen en potenties benutten recreatieve
ontwikkeling randmeer en randmeerkust
(Streekplan Gelderland 1996).
Vrijkomende agrarische bebouwing mede
aanwenden voor recreatieve doeleinden
(Streekplan Gelderland 1996).

Voorbeeld: uitbreiding Hoevelaakse Bos

Cultuurhistorie
Sterke punten

Zwakke punten

Kansen

•

•
•

•

Veel cultuurhistorie aanwezig
(landschapsstructuren, vestingwerk,
landgoederen, boerderijen etc)

Weinig geïnventariseerd
Te weinig ‘aan de man gebracht’
herkenbaar gemaakt

•

•

Bedreigingen

Inventariseren van cultuurhistorische
•
waarden om de geschiedenis te laten
herleven en beleefbaar te maken (o.a.
stoomgemaal, landgoederen, enken,
houtwallen)
De Slichtenhorsterweg is het voorbeeld
voor een cultuurhistorisch waardevolle weg
met oude bebouwing én nieuw ingepaste
bebouwing
landgoederenbeleid

Verdwijnen van cultuurhistorische plekken
en elementen

Bestaand beleid
•

•

•

De cultuurhistorische identiteit van een
landschap moet meer richtinggevend zijn
voor de inrichting ervan (Nota Belvedere).
Instellen van een beschermd
landschapsgezicht polder Arkemheen (Nota
Belvedere).
Betere doorwerking van bescherming
natuurwaarden in bestemmingsplannen
(Nota Belvedere).

Bijlagen
Landschapsontwikkelingsplan Nijkerk

Water
Sterke punten

Zwakke punten

Kansen

Bedreigingen

Bestaand beleid

•

•

•

•

•

kwelpotenties

Verdroging

Aanhaken bij (actief)beleid waterschap
(beekprojecten)

Verdroging aan de oostzijde van Nijkerk

•

De gemeente dient zich in te zetten voor
behoud natuurparels (Arkemheen en ‘De
Bunt e.o.’) o.a. door aanpak verdroging
(Gebiedsplan Geldersche Valei).
Realisatie van waterbeheerdoelen, in
Nijkerk specifiek gericht op Breede Beek,
Appelse Beek en Hoevelaakse Beek
(Watervisie Waterschap).

Bebouwing in het buitengebied en stadsranden
Sterke punten

Zwakke punten

•
•

•
•

Aantrekkelijke woongebieden
Groen wonen dicht bij de randstad

Kansen

Verrommeling van het buitengebied
•
Rood voor rood levert niet per definitie een
landschappelijke kwaliteitsverbetering op
•

•

•

Stimuleren van betere inpassing van
(nieuwe) bebouwing (erfinrichting,
situering, beplantingen)
Aandacht bij nieuwbouw voor
materiaalgebruiken streekeigen
bebouwingen
Behouden en beschermen van bijzondere
bebouwingen zoals veenhuisjes bij
Nijkerkerveen en landhuizen aan de
oostzijde van Nijkerk
Wassenaar heeft reeds beleid om
bewoners te informeren en
randvoorwaarden te scheppen bij
vergunningverlening

Bedreigingen

Bestaand beleid

•

•

•

Verlies van eigen karakter, tradities en
gewoonten van de streek
Streekeigen karakter?:

•

•

•
•
•
•

Groeiende ruimtebehoefte voor woningen
en bedrijven wordt evenwichtig ingepast in
landschap, natuur en waterhuishouding
(Nota Ruimte).
Op het platteland moet ruimte zijn om
tenminste de eigen woningbehoefte te
kunnen opvangen (Nota Ruimte).
Verder uitbouwen van het beleid m.b.t.
groen om de stad (Nota Ruimte).

Verstening van het buitengebied
Verlies van cultuurhistorische waarden
Witte hekken-syndroom
‘Nieuwe’ bewoners (van buiten de streek,
villa’s, paardenboeren) in het buitengebied
hebben te weinig sociale binding met hun
omgeving en het landschap waarin zij
wonen

Overig
Sterke punten

Zwakke punten

Kansen
•

•

Nijkerkerveen niet meer als landelijk
gebied zien maar als stedelijk gebied (kans
en knelpunt)
Bewoners en agrariërs betrekken bij
uitvoering van LOP door gebruik te maken
van bestaande netwerk adviesgroepleden

Bedreigingen

Bestaand beleid
•

•

Woon-, werk-, en leefklimaat en de
economische structuur van het landelijk
gebied moet goed zijn (Reconstructieplan
Geldersche Valei)
Plannen moeten een goede afstemming
bevorderen tussen landbouw, natuur,
landschap, recreatie, water, infra en wonen
(Reconstructieplan Geldersche Valei)
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1

1.1

Inleiding

Aanleiding
Voor u ligt deel 2 van het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente
Nijkerk.
Deel 2 is het uitvoeringsplan waaraan deel 1 de landschapsontwikkelingsvisie ten
grondslag ligt. Aanleiding voor de gemeente om het Landschapsontwikkelingsplan op
te stellen is de continue stroom van ontwikkelingen die het landschap van de
voormalige gemeenten Nijkerk en Hoevelaken beïnvloeden. Om hieraan sturing en
invulling te kunnen geven vindt de gemeente het zinvol de gemeentelijke
landschapsstrategie vast te leggen in een beleidsplan.

1.2

Doel
Het LOP Nijkerk heeft een belangrijke functie als het gaat om ontwikkelingen in het
buitengebied. Het LOP heeft de volgende functies:
- Het LOP bevat een visie waaraan ontwikkelingen en veranderingen getoetst
worden en is de basis voor verdere keuzes t.a.v. toekomstige ontwikkelingen;
- Het LOP is afgestemd op bestaande (ruimtelijke) plannen en vormt hierop een
waardevolle toevoeging;
- Het LOP geeft richting aan de inpassing van nieuwe functies in het buitengebied
van de gemeente;
- Het LOP vormt de basis voor het bestemmingsplan buitengebied;
- Het LOP biedt handvatten voor beheer en uitvoering van projecten in het
buitengebied;
- Het LOP vormt een bouwsteen voor het uitwerken van plannen en projecten in
het kader van Nationaal Landschap;
- Het LOP heeft als bouwsteen voor de Integrale Ontwikkelingsvisie 2005 van de
gemeente Nijkerk gefungeerd.

1.3

Status en reikwijdte
Sinds enkele tientallen jaren worden er landschapsplannen gemaakt. Vanaf 1983
worden deze plannen ook financieel ondersteund door het Rijk. Er zijn sindsdien veel
landschapsplannen gemaakt, de één succesvoller dan de ander. In 2002 is er een
nieuwe regeling van start gegaan: Besluit Ontwikkeling Landschappen (BOL). Hierin
wordt gestreefd naar een meer ontwikkelingsgericht landschapsbeleid met meer
aandacht voor de uitvoering. Ook het verkrijgen van draagvlak, een toereikend budget
voor de uitvoering en de inzet van de landschapscoördinator spelen een belangrijke
rol.
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Een belangrijke wijziging in dit plan ten opzichte van het landschapbeleidsplan, is de
uitwerking van beleid naar concrete uitvoeringsplannen.
Voordelen van een landschapsontwikkelingsplan zijn:
Middel voor visievorming van gemeenten op landschap.
Hulpmiddel om de kwaliteit van het landschap te verbeteren.
Betrekt burgers bij het beleid van de gemeente en creëert draagvlak.
Bevat een actieprogramma en is uitvoeringsgericht.
Biedt ondersteuning om geld te genereren voor projecten.
Verbindt bestaande plannen en onderbouwt nieuwe plannen.
Belangrijke financiële ondersteuning bij de opstelling door het rijk.
Maakt bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteiten inzichtelijk.
Biedt een kader voor het toetsen van ruimtelijke ingrepen.
Vormt aanleiding om landschap als volwaardig beleidsveld te gaan zien.

(bron: Handleiding voor het laten opstellen van landschapsontwikkelingsplannen, Juni 2002)

Het LOP Nijkerk is een gemeentelijk beleidsplan en doet op een beleidsmatig niveau
uitspraken over hoe om te gaan met het landschap. Het plan biedt een kader voor het
toetsen van ruimtelijke ingrepen en het levert een belangrijke input voor het
bestemmingsplan buitengebied. Een deel van de in het uitvoeringsprogramma
opgenomen projecten dient ter compensatie van het verlies aan natuurwaarden, als
gevolg van (ruimtelijke) ingrepen binnen de ecologische hoofdstructuur. Hiermee
wordt invulling gegeven aan het compensatiebeginsel uit het Structuurschema Groene
Ruimte en de Vogelrichtlijn.
Het LOP zal in de complexiteit van alle beleidsvraagstukken, die de komende
decennia op de Gemeente Nijkerk af komen niet als enig richtinggevend beleidskader
worden gezet. Andere kaderstellende beleidsstukken, zoals het Streekplan Gelderland
2005, het Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht-Oost 2005, het gemeentelijke
verkeers- en vervoersplan 2005, de in de voorbereidende Woonvisie etc. spelen
eveneens een belangrijke rol in de te maken beleidskeuzes.
Het plangebied omvat het totale grondgebied van Nijkerk, Hoevelaken en
Nijkerkerveen met uitzondering van bebouwde kom.
Het is daarbij niet zonder reden dat het proces van de ontwikkeling van het ontwerp
LOP gelijk heeft gelopen met de totstandkoming van de Integrale Ontwikkelingsvisie
Nijkerk 2015-2030 (IOV). Met name in de ontwerp IOV, ziet de Gemeente Nijkerk het
kader van waaruit aanspraken op ruimte kunnen worden afgestemd en gecombineerd,
niet primair gericht op uitbreiding, mar vooral ook op het behoud en verbetering van
bestaande ruimtelijke, landschappelijk en sociale kwaliteiten.
De weging van de vele beleidstukken op de lange termijn gaan zoveel mogelijk
plaatsvinden binnen de Integrale Ontwikkelingsvisie. De landschappelijke analyses, die
vanuit dit LOP in de IOV zijn ingebracht hebben ertoe geleid dat vanuit een
volwaardige inbreng van het beleidsveld natuur- en landschap binnen de
totstandkoming van de ontwerp - IOV goed gefundeerde keuzes gemaakt zijn en/of
kunnen worden gemaakt.
In het landschapsontwikkelingsplan zijn alle lopende en op stapel staande projecten
met betrekking tot het behoud, herstel en de ontwikkeling van natuur en landschap
opgenomen.

1.4

Werkwijze
Totstandkoming
Begin 2004 heeft de gemeente Nijkerk aan het bureau Oranjewoud opdracht verstrekt
tot het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan.
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Het LOP is een gezamenlijk product van de gemeente Nijkerk en Advies- en
ingenieursbureau Oranjewoud, waarbij de gemeente Nijkerk het deel inventarisatie en
analyse inhoudelijk heeft verzorgd.
Het LOP is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de werkgroep,
waarin verschillende medewerkers van de gemeente waren vertegenwoordigd. Tijdens
de totstandkoming heeft de werkgroep de eindverantwoordelijkheid gehad over de
inhoudelijke kwaliteit, de vaststelling van de tussenproducten (werkdocumenten), het
ontwerp-LOP en het proces.
Bij de totstandkoming van het LOP is een brede adviesgroep betrokken geweest. De
adviesgroepleden hebben gezorgd voor veel lokale kennis en hebben de standpunten
vanuit hun eigen organisaties naar voren gebracht tijdens een tweetal bijeenkomsten
(1e bijeenkomst in de analysefase, 2e bijeenkomst ten behoeve van
uitvoeringsprogramma). De leden van de adviesgroep hebben een waardevolle input
geleverd voor de Landschapsontwikkelingsvisie voor Nijkerk.
Leeswijzer
In Landschapsontwikkelingsplan Nijkerk ligt het accent op de ontwikkelingsvisie. Om
dit te benadrukken wordt in Deel 1 (Hoofdstukken 2,3 en 4) de visie uiteengezet. Het
beleidskader en een weergave van het discussietraject van het LOP is te vinden in de
bijlagen. Vervolgens wordt de visie omgezet in projecten in Deel 2 “Het
Uitvoeringsplan”. Het achterliggende document wordt in Deel 3 “Inventarisatie &
Analyse” beschreven.
De delen zijn als volgt opgebouwd:
Deel 1 Landschapsontwikkelingsvisie
Hoofdstuk 2: In dit hoofdstuk worden de twee visies uiteengezet. De visies vormen
de weergave van de gevoerde discussie over de ontwikkelingsrichting
van het buitengebied van Nijkerk.
Hoofdstuk 3:

Hierin wordt de ontwikkelingsvisie geschetst. Met de twee visies als
basis is één hoofdrichting neergezet en uitgewerkt aan de hand van
de verschillende landschapstypen binnen de gemeente Nijkerk.

Hoofdstuk 4:

Een aantal onderwerpen verdienen een nadere uitwerking. In dit
hoofdstuk krijgen de volgende thema’s en eigen visie: Landschap en
landbouw, Nieuwe landgoederen en ‘rood voor groen’, Bouwen in het
buitengebied, Randen, Recreatie en Natuurontwikkeling, herstel beken
en sloten en ecologie en natuurwetgeving.

Deel 2 Uitvoeringsprogramma
In dit deeldocument wordt de lijst van uitvoeringsprojecten
uiteengezet, daarnaast wordt een voorbeeld gegeven van hoe de
uitvoeringsprojecten uitgewerkt gaan worden.
Deel 3 Inventarisatie & Analyse
In dit deeldocument worden de karakteristieken, waarden en
knelpunten van de gemeente Nijkerk beschreven aan de hand van
thema’s en aan de hand van de landschapstypen.
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2
2.1

Uitvoeringsplan

Inleiding
Algemeen
Dit uitvoeringsplan is een integraal onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan
Nijkerk. Het bevat een uitwerking van de projecten die een bijdrage kunnen leveren
aan het behoud, de versterking en vooral ook de ontwikkeling van het Nijkerker
landschap.
De landschapsontwikkelingsvisie is in nauw overleg met de werkgroep vertaald in een
uitvoeringsprogramma met concrete projectvoorstellen. Immers vele van de projecten
zullen door initiatieven vanuit de gemeentelijke organisatie moeten worden opgestart.
Het uitvoeringsprogramma omvat een projectenlijst met projecten die zich bewegen
op het vlak van organisatie, verdere uitwerking of onderzoek en daadwerkelijke
realisatie.
De projecten worden omschreven, mogelijke betrokken partijen worden voorgesteld
en de mogelijke financieringsbronnen per project worden uiteengezet. Van elk project
wordt de prioriteit aangegeven en de tijd van uitvoeren.
Uitvoeringsprogramma
Met het Uitvoeringsprogramma blijft het LOP Nijkerk niet een papieren plan, maar
juist een heel praktisch plan. De komende 10 jaar zullen verschillende partijen om
tafel gaan om de projecten in deze termijn ten uitvoer te brengen. Hierin heeft niet
alleen de gemeente een verantwoordelijkheid, maar is het vooral een gedeelde
verantwoordelijkheid. Communicatie is een sleutelwoord in dit proces. Daarom zal per
project de initiatiefnemer(s) worden benoemd. Bij de gemeente Nijkerk zal de
beleidsmedewerker Natuur & landschap (zie §2.2 beschrijving beleidsmedewerker
Natuur & landschap) het initiatief nemen vanuit de gemeente. Het geformuleerde
project D1 (paragraaf 2.4) het onderzoeksproject financieringsbronnen is hierin een
belangrijke stap.
De interactie met het, te actualiseren, bestemmingsplan buitengebied van Nijkerk is
groot, waardoor het LOP indirect, meer dan een toetsende functie krijgt.
Opbouw
Het Uitvoeringsplan bestaat uit een aantal thema’s die een aandeel leveren aan het
realiteitsgehalte van de projecten. In §2.2 zal aan de orde komen welke partijen
belangrijk zijn bij de start en de uitvoering van de projecten.
In § 2.4 worden de projecten uiteengezet De uitvoeringsprojecten zijn gegroepeerd
onder thema’s, namelijk:
- Natuurontwikkeling
- Landschap & cultuurhistorie
- Recreatie & Educatie
- Plattelandsontwikkeling
- Financiën & Communicatie
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Per
-

project wordt aangegeven:
projecttitel;
doel;
inhoud van het project / omschrijving;
mogelijke participanten;
Indicatieve kosten;
subsidiemogelijkheden en
indicatie uitvoering in welk jaar.

Bijlage 1 Financieringsvormen geeft inzicht in de verschillende subsidiestromen.
Omschrijvingen, randvoorwaarden en bijdragen. In de beschrijvingen is uitgegaan van
de algemene informatie over de subsidies.
Regiobreede afstemming
In een tweetal aangrenzende regio’s, Eemlandgemeenten en Valleigemeenten, wordt
momenteel ook een LOP op gesteld. De gemeente Nijkerk tracht, na afronding van
het LOP Nijkerk, met beide regio’s een inhoudelijke afstemming te genereren.

2.2

Landschap “managen”
Samenwerking
Bij de realisering van het uitvoeringsplan is veelal de gemeente de initiatiefnemer,
maar deze is daarbij zeker ook afhankelijk van de samenwerking met andere
betrokken partijen. Specifiek hierin te noemen zijn agrariërs, die reeds van oudsher de
beheerders van het landschap zijn. Naast agrariërs en bewoners zijn in het gebied een
groot aantal andere instanties op het gebied van landschaps- en natuurbeheer en
recreatie actief.
De gemeente vertrouwt erop dat al deze partijen zich zullen inzetten voor de
totstandkoming van de projecten uit dit uitvoeringsplan. Voor een breed draagvlak en
een goede afstemming is communicatie van groot belang.
De beleidsmedewerker Natuur & Landschap
Met het vaststellen van het landschapsontwikkelingsplan, ligt er een plan met
verschillende uitvoerbare projecten en acties die in de komende jaren tot uitvoering
moeten komen. Om de projecten met succes te kunnen realiseren is het belangrijk
een aanspreekpunt en verantwoordelijke voor de uitvoering te hebben: de
beleidsmedewerker Natuur & landschap.
De beleidsmedewerker Natuur & landschap is een belangrijke factor in de uitvoering
van de projecten en het uitdragen van het beleid uit het
Landschapsontwikkelingsplan.
De beleidsmedewerker Natuur & landschap is het aanspreekpunt voor zaken die het
landschap betreffen en is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van de
gemeentelijke projecten. De beleidsmedewerker Natuur & landschap is de spil in het
netwerk van verschillende overheden en belangengroeperingen. De
beleidsmedewerker Natuur & landschap initieert, organiseert en coördineert projecten
die tot doel hebben de landschappelijke kwaliteit te verbeteren (of te behouden).
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De
•
•
•
•
•
•

beleidsmedewerker Natuur & landschap heeft hierbij de volgende taken:
Coördineren en realiseren uitvoeringsplan (incl. opstellen jaarlijks werkplan);
Voorlichting;
Aanspreekpunt voor particulieren;
Toezien op doorwerking landschapsbeleid in andere plannen;
Advies en coördinatie subsidie-aanvragen; en
Fondsenwerving.

De beleidsmedewerker Natuur & landschap zorgt ervoor dat de subsidieverstrekker
van het LOP (LASER) op de hoogte wordt gehouden van de projecten die in uitvoering
zijn genomen.

2.3

Financiële aspecten
Het LandschapsOntwikkelingsPlan Nijkerk is opgesteld als visie en toetsingskader voor
alle op te stellen plannen. Ook is het een bouwsteen voor de op te stellen integrale
ontwikkelingsvisie (IOV). Ingeval er tussen het Landschapsontwikkelingsplan en de
Integrale Ontwikkelingsvisie een onderlinge strijdigheid wordt geconstateerd heeft de
Integrale Ontwikkelingsvisie het primaat bij de te maken keuzen.
De kosten voor het opstellen van het LOP zijn € 45.000,- en zijn voor 50% betaald
door de Regeling Besluit Ontwikkeling van Landschappen (BOL) van het Ministerie van
LNV en voor 50 % door de gemeente Nijkerk.
Voor de uitvoering van het “uitvoeringsplan” wordt gebruik gemaakt van particuliere
gelden en regelingen uit het Reconstructieplan e.a. Het is daarbij uitdrukkelijk de
bedoeling om per voorstel individuele verzoeken en/of aanvragen op te stellen.
Het uitvoeringsplan heeft een doorlooptijd van 10 jaar, binnen deze doorlooptijd zijn
de verschillende projecten gepland. De projecten staan per jaar van uitvoering
aangegeven. De projecten behoeven een nadere uitwerking. De individuele projecten
en de daaruit voor de gemeente voortvloeiende financiële consequenties zullen
afzonderlijk aan het college en zonodig aan de raad ter besluitvorming worden
voorgelegd.

2.4

Projecten
Projecten Nijkerk
De landschapsontwikkelingsvisie wordt uitgevoerd door middel van de volgende
projecten. De projecten zijn verschillend qua abstractieniveau; zo richten een aantal
projecten zich op onderzoek, een aantal op planvorming en een aantal op uitvoering,
ook de orde van grootte van de projecten is divers. Dit is van belang voor zowel de
prioritering als de planning. Deze worden, los van dit Landschapsontwikkelingsplan,
nader door de gemeente Nijkerk vastgesteld.
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Gebiedsgewijze aanpak
Een belangrijke succesfactor bij de uitvoering van de projecten is de mate van
gezamenlijkheid waarin de projecten opgepakt gaan worden. Het concrete effect en
ook de promotiewaarde van projecten zijn veel groter wanneer projecten (denk hierbij
bijvoorbeeld aan de projecten ‘Aanleg, herstel en onderhoud landschapselementen’ en
‘Ontwikkelen folder streekeigen beplanting’) tegelijkertijd in een bepaald deelgebied
(per streek/buurtschap) worden opgepakt. Daarom zal de gemeente Nijkerk deze
projecten gebiedsgewijs uitvoeren. Gebiedsindeling en fasering worden, los van dit
Landschapsontwikkelingsplan, nader door de gemeente Nijkerk vastgesteld.

Relatie andere gebieden
Een andere succesfactor is het over de grenzen van de gemeente heen projecten
oppakken. Projecten die vanuit bijvoorbeeld het Nationaal Landschap of een andere
landelijke regeling ondersteund worden, hebben vaak meer succes wanneer deze over
gemeentegrenzen of zelfs provinciegrenzen heen worden uitgevoerd. Een
samenwerking met regio Eemland moet in dit kader ook genoemd worden,
bijvoorbeeld wanneer het gaat over projecten in de Arkemheense polder.
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Projecten 2006- 2015
A. Thema Natuurontwikkeling
Naam project

Doel

Omschrijving

Mogelijke participanten (met
gemeente als initiatiefnemer)

A1. “Jaar van het
ecologisch
verbinden”

Versterken samenhang en
kwaliteit Robuuste
Verbindingszone (RVZ) op
basis van het soortenbeleid

Waterschap Vallei&Eem
Particulier eigenaren
Provincie Gelderland
SVGV/Reconstructie
Stichting BAO

A2. “Jaar van de
Laan”

Versterking en herstel van
laanbeplanting

Opstellen ecologische knelpuntenkaart en
uitvoeringsprogramma voor de aparte
doelsoorten:
1. Das en Boommarter, 2. IJsvogel,
3. Heikikker en ringslag en
4. het Gentiaanblauwtje)
Promotiecampagne van laanbeplanting
Versterking van laanbeplanting

A3.”Jaar van de
Kamsalamander”

A4. Inrichtingszone
Dammersbeek
A5. Aanleg van
ecopassages

A6. Uitbreiding
Hoevelakense bos

A7. Beekherstel en
natuurvriendelijke
inrichting Breede
Beek en Veldbeek

Provincie Gelderland
Agrariërs
Landgoedeigenaren
SLG
Stichting BAO
Verbetering leefomgeving van
Inventarisatie poelen. Herstel, verbetering en IVN
de amfibie met als doelsoort de onderhoud bestaande poelen.
Agrariërs
Kamsalamander
SLG
Landgoedeigenaren
Stichting BAO
Ontwikkeling groene lob binnen Opstellen inrichtingsplan en uitvoeringsplan WaterschapVallei&Eem
Particulier eigenaren
stedelijk gebied
voor de zone rond de Dammersbeek
Ontsnippering van
Aanbrengen van 7 ecopassages
Provincie Gelderland
SVGV/Reconstructie
natuurgebieden

Versterken van het
Hoevelakense Bos met 25 ha
waardoor het beter kan
functioneren als stedelijk
uitloopgebied van A’foort ,
ontlasting waardevolle delen en
opwaarderen duurzaam
leefgebied boommarter
Herinrichten van de waterlopen
als ecologische verbindingszone
en ecologisch waardevol water

Begrenzen nieuwe natuur in de vorm van 25
ha bos aangrenzend aan het Hoevelakense
Bos i.s.m. de opgave vanuit de
Reconstructie; laten landen ‘zwevende
hectares’.

SVGV/Reconstructie
Rijk (LNV)
Provincie Gelderland

I.s.m. Waterschap uitvoeren inventarisatie op
kansen en knelpunten, opstellen inrichtingsen beheersplan. Bv aanleg natuurvriendelijke
oevers, lokale overloopgebiedjes en
aanleg/verbetering van stuwen.

Waterschap Vallei&Eem
Particulier eigenaren
Provincie Gelderland
SVGV/Reconstructie
Stichting BAO/Veldbeek

Indicatieve kosten Subsidiemogelijkheden/
bijdrage derden (zie
bijlage
3 Financiervormen
100% bijdrage
•
Programma Beheer
door Rijk
•
FVLG
•
SGB regeling
•
POP
•
Reconstructie (ILG)

Indicatie
uitvoering
in:
2006-2008

€ 7.000,=

•
•
•

POP
FVLG
(ILG)

2008

€ 10.000,=

•
•

FVLG
Reconstructie (ILG)

2009-2010

€ 13.000,=

•
•
•
•

SGB regeling
POP
Programma Beheer
Reconstructie (ILG)

2011-2012

•
•

Programma Beheer
Reconstructie (ILG)

2008

•
•

Programma Beheer
Reconstructie (ILG)

2009-2010

€ 40.000,= per
ecopassage
(40.000x7=
€ 280.000,=
100% bijdrage
door “derden” dan
wel subsidie

€ 10.000,=

2007-2008

B. Thema Landschap en cultuurhistorie
Project

Doel

Omschrijving

Mogelijke participanten (met
gemeente als initiatiefnemer)

Indicatieve
kosten

B1. Folder
Streekeigen
beplanting

Stimuleren van bewoners in het
buitengebied over de inrichting
en verfraaiing van hun eigen
woonomgeving en het
landschap te versterken
Uitvoering van aanleg, herstel
en onderhoud
landschapselementen ter
versterking van de
landschappelijke identiteit van
de verschillende landschapstype
Aanleg en herstel van
landschapselementen en
erfbeplanting bij nieuwe rood

Ontwikkeling van een folder waarin de
gebiedspecifieke beplantingselementen per
landschapstype in beeld worden gebracht.

SLG
SVGV
Particulieren

€

B2. Projecten
individueel

B3 Erfbeplanting en
kleine
landschapselemente
n

3.500,=

Subsidiemogelijkheden/
bijdrage derden (zie
bijlage 3
Financieringsvormen
•
POP
•
FVLG
•
(ILG)

Indicatie
uitvoering
in:
2006

Stimulering en begeleiding van particulieren SLG (koppeling met huidige
om gebiedseigen landschapselementen aan te subsidieregeling)
leggen.

€ 25.000,=

•
•

FVLG
(ILG)

Doorlopen
d tot 2015

Stimuleren van het aanleggen van
erfbeplanting bij nieuwbouw en agrarisch
bedrijfsuitbreiding

€ 15.000,=

•

Reconstructie (ILG)

Doorlopen
d tot 2015

Subsidiemogelijkheden/
bijdrage derden (zie
bijlage 3
Financieringsvormen)
•
POP
•
Reconstructie (ILG)

Indicatie
uitvoering
in:

SVGV/Reconstructie
Particulieren
agrariërs

C. Thema Recreatie/Educatie

Project

Doel

Omschrijving

Mogelijke participanten met
gemeente als initiatiefnemer

Indicatieve
kosten

C1. Ontsluiting
cultuurhistorische
elementen

Het beleefbaar maken van
waardevolle cultuurhistorische
elementen in de gemeente
Nijkerk voor de eigen bevolking
en recreant

Inventarisatie kansrijke cultuurhistorische
elementen, koppelen aan routenetwerk.
Opstellen promotiemateriaal middels folder
of routekaart voor wandelaar en/of fietsers.

€

5.000,=

C2. Ommetjes rond
de stad

Ontwikkelen en openstellen van
wandelpaden op particuliere
grond

Inventarisatie mogelijk wandelroutes opzet
kansen en knelpunten analyse in
samenspraak met grondeigenaren.

Int. samenwerking gemeente
IVN
VVV
Agrariërs
Landgoedeigenaren
SVGV /Reconstructie
Interne samenwerking
EZ/INFRA en ROV
IVN
VVV
Agrariërs
Landgoedeigenaren

€

2.500,=

•
•
•
•

POP
RVR
SNLW
(ILG)

2010-2011

2007/2008

C3. Zoeklocatie(s)
educatief centrum

Het bieden van informatie en
educatie over de landschaps-,
natuur- en cultuurhistorische
waarden van natuurgebieden
(polder Arkemheen, de Bunt)

Inventarisatie naar en inrichting van huidige
gebouwen met als doelstelling centrum voor
educatie voor de landschap-, natuur en
cultuurhistorische waarden.
Startpunt educatieve natuurgerichte
wandelroutes.
Arkemheen: huidige stoomgemaal Hertog
Reijnout
De Bunt: boerderij Slichtenhorst

IVN
Agrariërs
Regio Eemland
Stichting Stoomgemaal
Bezoekerscentrum
Staatsbosbeheer
Natuurlijk platteland Oost

In cofinanciering
met Bunschoten,
Provincies
Utrecht en
Gelderland en
Rijk

•
•
•
•
•
•
•

POP
Nationaal Landschap
SGB
Concentratiegebieden
RVR
RGC
(ILG)

2008/2009

C4. Stedelijk
uitloopgebied
Vathorst

Creëren van een passende
overgang tussen stedelijk
Vathorst en de polder
Arkemheen
Leveren van een bijdrage aan
een recreatieve verbinding van
Vallei-Veluwe-Heuvelrug

Opstellen van een inrichtingsplan met
diverse uitwerkingen van de zone tussen
Vathorst en Nijkerk-Bunschoterweg.

Gemeente Amersfoort
Grondeigenaren
Agrariërs
SVGV/Reconstructie
SVGV/Reconstructie
Agrariërs
Particulieren

€ 10.000,=

•
•
•

POP
Nationaal Landschap
Reconstructie (ILG)

2006-2007

€

2.000,=

•
•
•

Reconstructie (ILG)
Particulieren
Agrariërs

20072008

Gemeente Amersfoort
Gemeente Bunschoten
Waterschap Eem&Vallei
Provincie Gelderland/Utrecht

O.b.v. besluit 10
mei ’05 “Project
Laakzone”.

•
•
•

POP
Nationaal Landschap
Reconstructie (ILG)

2005-2007

Subsidiemogelijkheden/
bijdrage derden *

C5.
Verblijfsrecreatie

C6. Laakzone

Ontwikkelen nieuw beleid
kwaliteitsverbetering, uitbreiding en
nieuwvestiging van verblijfsrecreatie
verblijven
Inventarisatie kansen en knelpunten

Extensieve recreatieve
verbinding tussen Vathorst en
het randmeer

D. Thema plattelands-ontwikkeling
Project

Doel

Omschrijving

Mogelijke participanten

Indicatieve kosten

D1. Versterking
Agrotoerisme

Naast het leveren van een
bijdrage aan een recreatieve
verbinding van Vallei-VeluweHeuvelrug , creëren
mogelijkheden voor nieuwe
economische dragers
Creëren mogelijkheden voor
nieuwe economische dragers
voor het buitengebied

Beleidsnotitie voor het bieden van ruimte
voor noodzakelijke bebouwing of
functieverandering in vrijkomende
agrarische bebouwing ten dienst van
recreatie

SVGV/Reconstructie

Beleidsnotitie voor bestemmingsplan
buitengebied voor functieverandering van
vrijkomende agrarisch bebouwing naar
wonen en werken

SVGV/Reconstructie

Personele inzet
Geen
projectgroep
bestemmingsplan
buitengebied –
geen externe
kosten
Personele inzet
Geen
projectgroep
bestemmingsplan
buitengebied –
geen externe
kosten

D2.
voorbeeldregeling
Vrijkomende
Agrarische
Bedrijfsgebouwen

Indicatie
uitvoering
in:

2006-2008

2006-2008

D3. Nieuwe
landgoederen

Creëren mogelijkheden voor
nieuwe economische dragers
voor het buitengebied

Beleidsnotitie voor bestemmingsplan
buitengebied voor functieverandering van
vrijkomende agrarisch bebouwing naar
nieuwe landgoederen

SVGV/Reconstructie

Personele inzet
Geen
projectgroep
bestemmingsplan
buitengebied –
geen externe
kosten

2006-2008

€

4.000,=

Geen

2006

€

2.500,=

Geen

2006

Bij de uitvoering van de
projecten zal zo veel
mogelijk gebruik worden
gemaakt van
subsidiebijdragen en
bijdrage derden, dit ter
verlaging van de kosten
voor de gemeente.

Looptijd
2005-2015

E. Thema Financiën en communicatie
E1.Onderzoek
Inzet van externe
Financieringsbronne financieringsbronnen voor
n
landschapsontwikkelingsproject
en
E2 Communicatie
Verkrijgen van draagvlak voor
met bewoners
uitvoeringsplan LOP
buitengebied

Onderzoeksproject waarbij de mogelijkheden SVGV/Reconstructie
en kansen voor een landschapsfonds dan wel
groenfonds worden onderzocht.

Opstellen communicatieplan, met daarin de
mogelijke communicatiekanalen,
nieuwsbrieven, website, lokale
bijeenkomsten en keukentafel bezoeken bij
individuele ondernemers.
Totale indicatieve kosten (exclusief subsidies en bijdragen door derden)

SLG
SVGV/Reconstructie
IVN

€ 390.000,=

Bijlagen
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Bijlage 1

Financieringsvormen

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende financieringsvormen die gelden
voor het gebied van Gelderland.
De subsidievormen worden in dit plan genoemd en beknopt beschreven om te laten
zien dat er veel kansen zijn om goede projecten ook te kunnen financieren. De ‘subsidiewereld’ is echter zeer uitgebreid en lastig te overzien. Een belangrijke taak voor de
landschapscoördinator is dan ook het zijn van een ‘subsidiemakelaar’. Hij kan de verschillende subsidiestromen overzien en kan projecten afstemmen op subsidiebronnen
waardoor het vaak makkelijker is om de financiering rond te krijgen.

Fondsvorming
Het oprichten van een fonds is vaak alleen aan de orde als er een directe koppeling is
tussen het bereiken van een kwalitatieve meerwaarde van de omgeving, door de
aanwending van middelen uit het fonds, en de betrokken overheid, burgers, ondernemers en recreanten, die het fonds vullen. Ook compensatie voor negatieve ontwikkelingen in het landschap kan aanleiding zijn een fonds te vormen.
De middelen uit het fonds kunnen worden aangewend voor aankoop en inrichting van
elementen en/of beheer en onderhoud. Op het moment dat de inrichting gerealiseerd
kan worden met reguliere subsidiemiddelen kan het, met het oog op de eerder vermelde EU regelgeving ten aanzien van de landbouw, interessant zijn beheer en onderhoud te regelen via een met privaat geld gevuld fonds.
De vulling van het fonds is op velerlei wijze mogelijk, en zal afhankelijk daarvan ook
bepalen wie het fonds beheert. Hieronder zijn een aantal voorbeelden gegeven:
• storting van een bijdrage door de gemeente op basis van gemaakte beleidskeuzes
voor versterking en instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden op
het grondgebied;
• verplichte storting in landschapsfonds ter compensatie van ontwikkelingen die
negatief effect hebben op landschap (windmolens, telefoonmasten, uitbreiding
van bebouwing e.d.), ook het zogenaamde 'glaspotje' in Boskoop is hiervan een
voorbeeld: bij uitbreidingen van glas groter dan bepaald aantal hectare moet hierin geld gestort worden voor realisering van beplanting en houtakkers;
• daarnaast kan worden gedacht aan private vulling van het fonds door bijvoorbeeld
een opslag in bouwgrondprijs van nieuwbouw, die baat heeft bij een kwalitatief
hoogwaardige omgeving, heffing op toerisme, etc.
Het is verstandig de middelen van een fonds onder te brengen bij een financiële instelling zoals het Nationaal Groenfonds. Hier is ook kennis van andere subsidiemogelijkheden, zodat advies gegeven kan worden over een efficiënte aanwending van de
middelen. De beheerder van het fonds bepaalt de bestedingsdoelen en blijft hierbij
uiteraard altijd verantwoordelijk voor de uitgaven.
Bijdragen uit een fonds kunnen worden gegeven als een subsidie, maar in een aantal
gevallen moet ook worden gedacht aan het verstrekken van een laagrentende lening.
Dit laatste kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn voor een boer die op basis van een (gedeeltelijk) laagrentende lening een stuk grond kan kopen, onder voorwaarden dat hij
(duurzaam) natuur- of landschappelijke waarden realiseert op een ander deel van zijn
1
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land. Het voordeel hiervan is dat de aflossingen op de lening weer terugvloeien in het
fonds om daarmee nieuwe projecten te stimuleren.

Landelijke subsidies
Programma Beheer
• Subsidieregeling Natuurbeheer (SN)
De Particuliere Natuurbeschermingsorganisaties (PNB’s; Natuurmonumenten, de
Landschappen en Staatsbosbeheer) kunnen op basis van deze regeling een vergoeding krijgen voor de inrichting van gebieden die zijn aangewezen door de provincie in
een natuurgebiedsplan en die worden ingericht conform de gewenste natuurdoeltypen.
De bijdrage daaraan is 95% van de gemaakte kosten, met een maximum van
6.806,70 Euro/ha voor eenmalige maatregelen en 9.075,60 Euro/ha voor landschapspakketten. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van beheers- en eventueel recreatie
subsidies, waarvan de hoogte afhankelijk is van het gekozen pakket. Aankopen worden gefinancierd door het rijk voor zover daar budget voor is opengesteld. Vanaf 2004
kan ook subsidie worden verkregen voor maatregelen die de effecten van verzuring,
verdroging of vermesting tegengaan.
Particulieren kunnen binnen de begrenzing van het natuurgebiedsplan ook gebruik
maken van de SN, als dat op die locatie door de provincie is toegestaan. Voor de bestemmingswijziging van de grond van (veelal) landbouwbestemming naar natuur kunnen zij gebruik maken van de subsidie functieverandering, een uitkering in 30 jaarlijkse bedragen ter compensatie van de waardedaling van de grond. Bij het Nationaal
Groenfonds kunnen deze bedragen worden gekapitaliseerd zodat in één keer een
compensatiebedrag wordt ontvangen. Voor inrichting en beheer gelden dezelfde regelingen als voor de PNB’s.
Deze rijksregeling SN wordt aanbesteed door aanvraag via een tender aan het eind
van het jaar, voorgaand aan de subsidietoekenning. Eventuele toekenning geschied in
volgorde van aanvraag totdat het plafond is bereikt.
• Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN)
Grondeigenaren worden middels de SAN gestimuleerd natuur op landbouwgronden te
ontwikkelen en in stand houden. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan weidevogelbeheer en landschapselementen. Het verschil ten opzichte van de SN is dat de
juridische status van de grond onder de SAN de bestemming ’landbouw’ blijft. Ook
hier is aanwijzing van het gebied door de provincie noodzakelijk in een beheersgebieds- of landschapsgebiedsplan en dienen de doelstellingen van daarin geformuleerde pakketten te worden gerealiseerd. De regeling kent inrichtings-, landschaps- en
beheerssubsidies. Ook is een bijdrage voor natuurlijke handicaps of overgangsbeheer
mogelijk. In alle gevallen is de bijdrage afhankelijk van het gekozen pakket.
Ook voor deze regeling SAN geldt één keer per jaar een tender, met toekenning tot
aan het plafond.
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Reglement Projectsubsidies Belvedère
Omschrijving
Doel van deze regeling is het beter op elkaar afstemmen van cultuurhistorische waarden en de ruimtelijke inrichting van Nederland. Daartoe wordt subsidie verstrekt aan
projecten die gericht zijn op het bevorderen van het richtinggevend laten zijn van de
cultuurhistorie bij de ruimtelijke inrichting. Er zijn 70 gebieden en 105 steden aangewezen als Belvedere-gebied of -stad. In deze gebieden is subsidie mogelijk voor de
volgende projecten:
• Regionale projecten. Het gaat hierbij om de realisatie van projecten in bepaalde
Belvederegebieden. Alleen provincies kunnen hiervoor aanvragen indienen;
• Stedelijke projecten. Het gaat hierbij om planvorming voor de verdere ontwikkeling van binnensteden, de vormgeving van de openbare ruimte, de herstructureringsopgaven van bestaande bedrijventerreinen en woonwijken en de vormgeving
van nieuwe uitbreidingslocaties.
• Overige projecten mogen ook buiten Belvederegebieden of -steden worden uitgevoerd:
• Themagerichte projecten. Hieronder worden verstaan projecten met als doel de
versterking van de cultuurhistorie bij de ruimtelijke inrichting (bijvoorbeeld
thema's als historische waterwerken, vestingsteden of historische infrastructuur);
• Projecten Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hieronder worden verstaan projecten die
bijdragen aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een defensielinie uit de negentiende en twintigste eeuw. Bijvoorbeeld door het creëren van een voorbeeldwerking,
het organiseren van communicatie en het stimuleren van duurzame functies;
• Lokale projecten. Het betreft hier het stimuleren van en investeren in lokale en
regionale initiatieven buiten de regionale projecten. Het project moet gericht zijn
op een integrale benadering van de cultuurhistorie en de betrokkenheid van particuliere partijen;
• Kennisprojecten. Doel van een kennisproject is bevordering van de uitwisseling en
overdracht van kennis over de omgang met cultuurhistorische waarden in vraagstukken over ruimtelijke inrichting;
• Experimentele projecten. Het experiment moet de bestaande scheidslijn tussen
cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting ter discussie willen stellen.
Voorbeelden van projecten zijn manifestaties, gebiedsvisies, publicaties, audiovisuele
producties, studies, onderzoeken en ontwerpwedstrijden.
Doelgroep
Gemeenten, provincies, waterschappen, onderzoekers, historici, stedenbouwkundigen,
(landschaps)architecten, corporaties, beleggers, projectontwikkelaars, lokale en regionale architectuurcentra, pers- en publiciteitsmedia en individuen. Uitgezonderd zijn
landbouwondernemingen.
Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 75% van de projectkosten en maximaal 70.000 euro.
In geval van een regionaal project is het subsidiebedrag maximaal 225.000 euro. Het
minimumsubsidiebedrag is voor alle projecten 9.000 euro.
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Subsidieregeling Netwerk Landelijke Wandelpaden
Landbouwbedrijven kunnen een bijdrage ontvangen voor het openstellen van landbouwgronden voor wandelaars en/of de aanleg en onderhoud van voorzieningen die
de toegankelijkheid van de landbouwgrond voor wandelaars verbeteren. De subsidie
voor het openstellen van landbouwgronden bedraagt 1 euro per strekkende meter
wandelpad. Het gaat daarbij om een eenmalige bijdrage voor een periode van 10 jaar.
De subsidie voor het aanbrengen van voorzieningen wordt vastgesteld aan de hand
van normbedragen en is maximaal 9.075,60 euro per voorziening.

EGM Regeling Effectgerichte Maatregelen in Bossen en Natuurterreinen
Omschrijving
Doel van deze regeling is de instandhouding en ontwikkeling van bossen en natuurterreinen. Via deze regeling wordt het Overlevingsplan Bos en Natuur uitgevoerd. Subsidie is mogelijk voor het uitvoeren van bepaalde effectgerichte maatregelen (EGM). Dit
zijn maatregelen gericht op het verminderen of ongedaan maken van de effecten van
verzuring, vermesting en verdroging.
Bij natuurterreinen kan het gaan om activiteiten als: maaien, geschikt maken voor
begrazing, chopperen, plaggen, baggeren, toevoegen van basische stoffen, aanleg
van depots voor gras, plaggen, gebaggerd materiaal etc., het verbeteren van de hydrologische situatie, meten en registreren van de effecten, planvorming en directie.
Bij natuurterreinen in de zin van deze regeling gaat het om een aantal nader aangewezen duingebieden, schraallanden, heide en stuifzanden, vennen en hoogvenen
(genoemd in de bijlage bij de regeling). Bij bossen kan het gaan om het bepalen van
de voedingsstoffenhuishouding (dat wil zeggen het nemen en onderzoeken van monsters en het opstellen van een advies) en om het toedienen van meststoffen aan te
zure bosbodems. Ook kan het gaan om de aanwijzing van toekomstbomen, structuurdunning en noodverjonging ter verbetering van de vitaliteit van het bos dan wel de
aanpassing van het bos aan de groeiplaats. Onder bossen worden hier verstaan: de
terreinen bedoeld in artikel 2 en 3 van de Boswet, waarop de meldingsplicht van toepassing is. Ook is het mogelijk een bijdrage te ontvangen voor het toetsen van de
effectiviteit van getroffen maatregelen.
Doelgroep
Eigenaren of gerechtigden van bosgronden of natuurterreinen (individueel of als samenwerkingsverband).
Regio
Nederland.
Voorwaarden
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden:• het moet gaan om een aaneengesloten terrein;
• de voorgenomen maatregelen moeten:
a) in voldoende mate bijdragen aan het verminderen of ongedaan maken van de
effecten van verzuring, vermesting en verdroging;
b) geen onevenredige schade toebrengen aan de natuurwaarden van het betreffende gebied;
• overlegging van een projectplan dat moet bevatten:
a) een omschrijving van de activiteit en een begroting met toelichting;
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b) een topografische kaart met schaal 1:10.000 waarop het terrein en de plaats
waar de werkzaamheden plaatsvinden zijn aangegeven;
c) de doelstelling van de activiteit;
d) de wijze van financiering van de activiteit.
Voor de bosgebieden geldt een aantal bijkomende voorwaarden:
• het moet gaan om een ander bostype dan:
a) kussentjesbos-dennenbos;
b) korstmossen-dennenbos;
c) kraaihei-dennenbos;
• er moet sprake zijn van een advies of bemestingsadvies in de zin van deze regeling dat:
a) op het moment van de aanvraag niet ouder is dan 5 jaar;
b) heeft geleid tot een toekenning van een bijdrage (en nog niet tot uitbetaling).
Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 95% van de werkelijk gemaakte noodzakelijke subsidiabele projectkosten. Het toe te kennen subsidiebedrag moet minimaal 4.537,80 euro
bedragen. Subsidie uit andere bronnen is toegestaan tot het hierboven vermelde
maximumpercentage. Opbrengsten die voortvloeien uit de werkzaamheden kunnen op
de bijdrage in mindering worden gebracht.
De regeling bevat een bijlage met normbedragen die worden gehanteerd bij de verschillende werkzaamheden. Een bijdrage is mogelijk voor de kosten die samenhangen
met: het vastleggen van de uitgangssituatie van het terrein, wetenschappelijk advies,
planvoorbereiding, directie en toezicht, uitvoering en aanleg, monitoring en effectmeting, terreingebonden voorlichting, leges voor vergunningen, aan- en afvoerkosten
van materieel, en terreinvoorbereiding.
Aanvraag
De aanvraagperiode voor 2005 loopt van 01-11-2004 tot en met 28-02-2005. Aanvragen moeten worden ingediend voordat met de activiteit is begonnen bij: Dienst Regelingen
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel: 0800 223 33 22
Internet: www.minlnv.nl/loket

Bouwfonds Cultuurfonds
Omschrijving
Het Bouwfonds Cultuurfonds is in 1988 opgericht door het Bouwfonds. Het Cultuurfonds heeft tot doel bij te dragen in de kosten van culturele gemeentelijke projecten
in Nederland of daarmee verband houdende projecten waarin gemeenten participeren. De projecten moeten een raakvlak hebben met het werkterrein van het Bouwfonds: de gebouwde omgeving, natuur en milieu.
Het gaat om activiteiten op de volgende aandachtsgebieden:
a) restauratie (gebouwen en kunstwerken);
b) verbouwingen;
c) beeldende kunsten;
5
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d)
e)
f)
g)

musea;
tentoonstellingen;
natuurbehoud;
publicaties.

Projecten met een uitgesproken politiek, sociaal of religieus karakter komen niet voor
ondersteuning in aanmerking.
Doelgroep
Non-profitinstellingen en gemeenten.
Regio
Nederland.
Voorwaarden
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
• het moet gaan om een gemeentelijk project of een project waarin gemeenten
participeren;
• het project moet eenmalig, concreet en herkenbaar en van regionaal en/of landelijk belang zijn;
• het project moet een relatie hebben met het werkterrein van het Bouwfonds (de
gebouwde omgeving, natuur en milieu);
• overlegging van een projectvoorstel dat moet bevatten:
a) informatie over de juridische status van de aanvragende instelling (zoals statuten, recent uittreksel Kamer van Koophandel);
b) een omschrijving van het project;
c) een begroting en dekkingsplan;
d) de aanvang en duur van het project;
e) overzicht van de instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage
is ingediend;
f) een steunbetuiging van de gemeente waar het project plaatsvindt;
g) naam van de contactpersoon en de telefoonnummers;
h) suggesties voor de wijze waarop de naam van het Bouwfonds Cultuurfonds
wordt vermeld.
Bijdrage
De subsidie heeft de vorm van een sponsorbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt
per project bepaald. Exploitatiekosten worden niet tot de projectkosten gerekend.
Aanvraag
Aanvragen moeten worden ingediend bij:
Bouwfonds Cultuurfonds
T.a.v. dhr. A.A.P. van Meijgaarden, directeur
Postbus 15
3870 DA Hoevelaken
Tel: (033) 253 92 34
Fax: (033) 253 95 95
E-mail: cultuurfonds@bouwfonds.nl
Internet: www.bouwfonds.nl
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Bomenfonds
Omschrijving
Het fonds verleent bijdragen voor het behoud en onderhoud van monumentale bomen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van herstelwerkzaamheden. Het Bomenfonds is een fonds van de Bomenstichting. Zij beheert een register
waarin bomen zijn opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang
zijn en behouden moeten worden. Alleen eigenaren van geregistreerde bomen die van
hoge leeftijd en van een bijzondere schoonheid, zeldzaamheid of waarde voor de omgeving zijn, komen in aanmerking voor een herstelbijdrage.
Doelgroep
Eigenaren van monumentale bomen.
Regio
Nederland.
Voorwaarden
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
• overlegging van een projectplan en een begroting met toelichting;
• er moet sprake zijn van herstelwerkzaamheden, dus niet van regulier onderhoud;
• de werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een erkend boomverzorgingsbedrijf;
• medefinanciering door de aanvrager;
• de boom moet bij de bomenstichting geregistreerd staan als monumentale boom.
Om voor registratie in aanmerking te komen, moet de boom:
• ouder zijn dan 80 jaar;
• een landelijke of regionale betekenis hebben door een bijzondere schoonheid of
zeldzaamheidswaarde of door de beeldbepalende functie die hij voor de omgeving
vervult.
Bijdrage
De bijdrage is afhankelijk van de conditie van de boom en de aard van de werkzaamheden. De boom moet nog minstens 15 jaar in stand te houden zijn. De Bomenstichting draagt ongeveer 50% bij in de kosten van de werkzaamheden, maar er bestaat
voor elk onderdeel een maximum.
Tot de projectkosten worden gerekend:
• bodemonderzoek;
• bodemverbetering;
• bovengrondse werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld snoei;
• bomenonderzoek;
• bescherming van de groeiplaats/kroonverandering.
Aanvraag
Aanvragen moeten vóór 1 november van ieder jaar worden ingediend bij:
Bomenstichting
Oude Gracht 201 bis
3511 NG Utrecht
Tel: (030) 230 35 10
E-mail: info@bomenstichting.nl
Internet: www.bomenstichting.nl
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SGB Regeling Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid en Reconstructie Concentratiegebieden
Omschrijving
Doel van de regeling is de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in
het landelijk gebied. Subsidie is mogelijk voor integrale activiteiten op de terreinen
landbouw, natuur, milieu, water, bos, recreatie, cultuurhistorie en landschap. De regeling is alleen van toepassing in door de provincies aangewezen plangebieden en reconstructiegebieden. Reconstructiegebieden zijn gebieden met intensieve veehouderij
die heringericht moeten worden op grond van de Reconstructiewet Concentratiegebieden. Plangebieden zijn overige plattelandsgebieden waar maatregelen nodig zijn.
De provincies stellen per gebied een gebiedsplan en een uitvoeringsprogramma op.
Deze worden samen met de reconstructieplannen en bijbehorende uitvoeringsprogramma's gebundeld in een provinciaal uitvoeringsprogramma, dat jaarlijks wordt
vastgesteld voor een periode van 4 jaar. Gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, agrariërs en particulieren kunnen op basis van deze programma's
subsidie aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten.
Activiteiten moeten passen binnen een of meer van de volgende vijf categorieën:
1. herstel van hydrologische systemen met het oog op behoud, herstel of ontwikkeling
van natuur, cultuurhistorie, landschap of landbouw, waar mogelijk gecombineerd met
beperking van wateroverlast en bescherming van de drinkwaterwinning, en die passen
in een of meer van de volgende subcategorieën:
a. inrichtingsactiviteiten ter bestrijding van verdroging;
b. de aanleg van natuurlijke oevers en natte verbindingszones;
c. het herstellen van oorspronkelijke verschijningsvormen van watersystemen;
d. het terugdringen van ongezuiverde lozingen en emissies op oppervlaktewater of in
de bodem door de aanleg van riolering en rioolvervangende systemen in landbouwgebieden;
e. het bestrijden van eutrofiëring in natuurgebieden door de aanleg van dammen en
stuwen, het scheiden van waterstromen of het aanleggen van helofyten-vijvers,
daar waar de problemen zijn ontstaan door diffuse lozingen en derden niet
aangsprakelijk gesteld kunnen worden;
f. het vasthouden van gebiedseigen water door de aanleg van bekkens, het plaatsen
van stuwen of cascades of het uitvoeren van werken gericht op het laten meanderen van beken, verondiepen en verbreden van watergangen;
g. het verbeteren van de kwaliteit van waterbodems door het uitgraven, afvoeren,
opslaan of verwerken van kleinschalige, reeds lang vervuilde gronden waarvoor
geen derden aansprakelijk gesteld kunnen worden;
2. diversificatie van de landbouw, vergroting van de recreatieve toegankelijkheid, en
herstel of ontwikkeling van het landschap, de cultuurhistorie en de biodiversiteit van
de natuur: door de ontwikkeling van recreatief-toeristische of streekeigen producten,
het aantrekkelijker maken van het landschap voor recreatie, het instandhouden van
oude streekeigen landbouwrassen, en bescherming van de cultuurhistorische en archeologische waarden;
3. vermindering van de milieubelasting. Subsidie is mogelijk voor de volgende activiteiten:
a. reductie van het doorslagprobleem van fosfaat: door het afgraven van de bovenste bodemlaag van landbouwgrond die wordt omgevormd tot natuurgebied;
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b. vermindering van ammoniakemissies en ammoniakdeposities: door investeringen
in emmissiearme bemestingstechnieken en in voorzieningen om emissies van stallen te beperken, en door het uitvoeren van demonstratieprojecten;
c. vermindering van het gebruik en emissies van bestrijdingsmiddelen: door demonstratieprojecten, investeringen in nieuwe technieken, het toepassen van windsingels of houtwallen en ecologisch bermbeheer;
d. advies, voorlichting, kennisuitwisseling, ontwikkelen van plannen en het toepassen
van bedrijfsinterne milieuzorg gericht op de omschakeling naar duurzame landbouw;
e. verbetering kwaliteit en vergroting variatie bodemleven: door demonstratieprojecten van bodembewerkings- en bemestingsmethoden en advies en ondersteuning
bij het opstellen van plannen;
4. terugdringing van de verstoring door geluid, verkeer, stank en licht. Subsidie is
mogelijk voor:
a. het beperken van geluidsoverlast: door de aanleg van geluidswallen en beplanting, en door haalbaarheidsstudies naar en de verbetering of aanleg van voorzieningen om de mobiliteit in/bij natuurgebieden te beperken;
b. het beperken van de verstoring door licht: door de aanleg van voorzieningen ter
afscherming van lichtbronnen op lokale wegen in/bij natuurgebieden;
c. het beperken van stankoverlast: door investeringen in voorzieningen om emissies
van stallen te beperken;
d. het beperken van de verstoring door verkeer: door de aanleg van voorzieningen
langs lokale wegen ten behoeve van wilde dieren en het afsluiten van wegen door
of langs natuurgebieden;
5. de ontwikkeling van plannen, onderzoek en voorlichting, gekoppeld aan uitvoeringsactiviteiten.
Provincies kunnen van het rijk subsidie krijgen voor proceskosten. Het gaat onder
andere om de kosten van het opstellen en voorbereiden van gebiedsplannen en uitvoeringsprogramma's, monitoring en evaluatie, en begeleiding en uitvoering.
Doelgroep
Provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties op het gebied
van landbouw, natuur en milieu, opleidings- en kennisinstellingen, agrariërs en particulieren.
Regio
Projecten moeten worden uitgevoerd in Nederland.
Voorwaarden
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden:- de activiteit moet passen binnen
een gebiedsplan of reconstructieplan;
de activiteit moet passen binnen een of meer van de vijf categorieën genoemd in de
paragraaf
Omschrijving:
- in het gebied moeten meerdere, met elkaar samenhangende problemen spelen
die om een integrale oplossing vragen;
- het moet gaan om waardevolle en kwetsbare gebieden;
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-

-

bij bestrijding van eutrofiëring in natuurgebieden en verbetering van de kwaliteit
van waterbodems geldt dat de activiteiten alleen subsidiabel zijn als de eutrofiëring of vervuiling bij de bron wordt aangepakt en opgelost;
de subsidie moet leiden tot een duidelijke kwaliteitsverbetering;
er wordt geen subsidie gegeven aan de veroorzaker van vervuiling;
het mag niet gaan om wettelijk verplichte activiteiten of reguliere taken;
voor de activiteit mag geen subsidie mogelijk zijn op grond van een andere subsidieregeling die in hoofdzaak gericht is op die activiteit;
overlegging van een projectplan en een begroting met toelichting.

Bij de aanvraag voor de categorieën 'vermindering van de milieubelasting' en 'terugdringing van de verstoring door geluid, verkeer, stank en licht' gelden de volgende
aanvullende voorwaarden:- de activiteiten moeten worden uitgevoerd in het agrarisch
gebied: dit zijn gebieden waar 75% of meer van het landgebruik agrarisch is;
- activiteiten met betrekking tot waterwegen of waterlopen zijn alleen subsidiabel
als deze in hoofdzaak een functie hebben in de aan- en afvoer van water voor
landbouw- en natuurgebieden;
- activiteiten met betrekking tot wegen zijn alleen subsidiabel als de wegen een
lokale functie hebben en in beheer zijn bij provincies, gemeenten of waterschappen;
- landbouwbedrijven kunnen subsidie krijgen voor experimenten die nog niet eerder
in de regio zijn toegepast en voor investeringen in nieuwe technieken of producten, waarbij geldt:
a. het bedrijf moet economisch levensvatbaar zijn, wat moet blijken uit een financieringsverklaring van een derde partij of een exploitatiebegroting, meerjarenbegroting en een eigen vermogen van ten minste 15% van het totale vermogen terwijl
in de voorgaande 3 jaar niet meer dan 1 jaar verlies is geleden;
b. de aanvrager moet beschikken over voldoende agrarische bekwaamheid: bezit
een getuigschrift van een erkende landbouwkundige opleiding of is ten minste 3
jaar op een agrarisch bedrijf werkzaam geweest;
- voor demonstratieprojecten geldt:
a. het project moet bijdragen aan het bevorderen van de toepassing van nieuwe
kennis of technologieën die samenhangen met landbouw en landschapsbeheer;
b. er moet een voorlichtingsplan of onderwijsplan zijn, waaruit blijkt dat de aanvrager beschikt over de benodigde ervaring en expertise;
c. uit de aanvraag moet blijken dat tijdens de voorbereiding van het project overleg
is geweest met relevante organisaties;
d. er mag niet eerder subsidie op grond van deze regeling zijn verleend voor een
project dat vergelijkbaar is qua doelstelling, inhoud en geografisch bereik;
e. het project mag maximaal 3 jaar duren;
- voor elke specifieke activiteit gelden gedetailleerde voorwaarden: deze zijn opgenomen in een bijlage bij de regeling (zie paragraaf Bron).
Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 75% van de projectkosten, met uitzondering van de
volgende situaties:- als het gaat om investeringen in landbouwbedrijven: maximaal
40% en in probleemgebieden (zoals bedoeld in artikel 1 onder l van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) maximaal 50%;
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-

-

als het gaat om investeringen in landbouwbedrijven door boeren jonger dan 40
jaar die zich vestigen als bedrijfshoofd: maximaal 45% en in probleemgebieden
maximaal 55%;
als het gaat om steun voor milieubescherming: maximaal 30%.

Provincies stellen per plan- of reconstructiegebied een subsidiepercentage vast per
subcategorie, met als gemiddelde maximaal 50% van de projectkosten. De subsidie
voor windsingels en houtwallen bedraagt maximaal 100.000 euro.
Cumulatie met andere subsidies is toegestaan. Voor particulieren is cumulatie met
andere overheidssubsidies toegestaan tot maximaal 90% van de kosten.
De subsidie voor provincies ten behoeve van proceskosten (voor het opstellen en
voorbereiden van een reconstructieplan, een gebiedsplan en een uitvoeringsprogramma bij een gebiedsplan) bedraagt maximaal 50% van de kosten.
Tot de projectkosten voor investeringen door landbouwbedrijven worden gerekend:
a. de bouw en verwerving van onroerend goed, met uitzondering van de aankoop
van grond;
b. de verwerving van nieuwe machines en bedrijfsuitrusting, inclusief computerapparatuur;
c. algemene kosten, met name van architecten, ingenieurs en adviseurs, het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en het verkrijgen van octrooien en licenties tot
maximaal 12% van de kosten onder a en b;
d. de aankoop van grond, inclusief juridische kosten, belastingen en registratierechten.
Tot
a.
b.
c.
d.

de projectkosten voor demonstratieprojecten worden gerekend:
informatie en publiciteit;
huur of lease van bedrijfsmiddelen;
loonkosten van het personeel dat voor het project wordt ingezet;
uitvoeringskosten zoals zaalhuur en reiskosten.

Tot
a.
b.
c.

de projectkosten worden niet gerekend:
exploitatiekosten, waaronder regulier beheer en onderhoud;
kosten waarvoor op grond van een andere regeling subsidie mogelijk is;
kosten voor het verwerven van grond of gebouwen, tenzij deze noodzakelijk zijn
voor het project en redelijkerwijs niet voor rekening van individuele ondernemers
kunnen komen;
d. kosten voor vergoedingen op grond van de artikelen 15.20 en 15.21 van de Wet
Milieubeheer;
e. de compensatie van waardeverlies van grond of gebouwen en andere kosten als
gevolg van kapitaals- of inkomensverliezen, tenzij het gaat om kosten verbonden
aan de realisatie van niet-agrarische doeleinden en deze kosten redelijkerwijs niet
ten laste kunnen worden gebracht van individuele ondernemers;
f. accountantskosten die niet voortvloeien uit activiteiten;
g. kosten voor reguliere taken van overheden of andere rechtspersonen.
Als de BTW verrekend kan worden, behoort deze niet tot de subsidiabele kosten.
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Aanvraag
Aanvragen moeten, voordat er verplichtingen zijn aangegaan, worden ingediend bij de
Dienst Landelijk Gebied. In elke provincie is een DLG-kantoor. De adressen zijn verkrijgbaar bij: Dienst Landelijk Gebied
Postbus 20021
3502 LA Utrecht
Tel: (030) 275 66 00
Fax: (030) 275 69 99
Informatie is ook verkrijgbaar op internet: www.gebiedsgerichtbeleid.nl. Informatie
over de gebiedsplannen en de provinciale uitvoeringsprogramma's is verkrijgbaar bij
de provincies. De contactpersoon bij de provincie is: mw P. van Eijndthoven, tel:
(026) 359 83 32 (Gelderland)
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Regeling Versterking Recreatie
Omschrijving
Doel van de regeling is het versterken van de recreatiesector. Hiertoe wordt subsidie
verstrekt voor projecten die een bijdrage leveren aan de realisering van de volgende
doelstellingen:
a. versterking van de positionering van recreatie in de samenleving;
b. bevordering van kennis en deskundigheid op het gebied van recreatie;
c. ontwikkeling en instandhouding van landelijke routestructuren voor de recreatie.
Voor de laatste twee doelstellingen worden de uitvoerende instellingen aangewezen
door het ministerie van LNV. Het gaat hierbij om:
1. bevordering van kennis en deskundigheid op het gebied van de recreatie: hiervoor
is het Kennis- en Innovatiecentrum Stichting Recreatie aangewezen;
2. ontwikkeling en instandhouding van landelijke routestructuren voor de recreatie:
hiervoor zijn aangewezen de Stichting Wandelplatform-LAW (zie de Subsidieregeling Netwerk Landelijke Wandelpaden), de Stichting Landelijk Fietsplatform en de
Stichting Recreatietoervaart Nederland (zie de regeling Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland).
Doelgroep
Ondernemingen en non-profitinstellingen.
Regio
Nederland.
Voorwaarden
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden:- overlegging van een projectplan
dat moet bevatten:
a. een omschrijving van de activiteit en een begroting met toelichting
b. de doelstelling van de activiteit
c. de tijdsduur van de activiteit
d. de criteria die door de aanvragende organisatie gehanteerd worden om de resultaten van het project te toetsen;
-

-

projecten moeten bijdragen aan de realisering van rijksdoelstellingen, zoals neergelegd in diverse nota's op het gebied van de recreatie en die betrekking hebben
op beïnvloeding, doorwerking en vernieuwing van beleid;
het project moet aantoonbaar over een breed draagvlak beschikken.

Bijdrage
Subsidieverlening vindt plaats vanaf 9.075,60 euro, tot maximaal 90% van de projectkosten.
Cumulatie met andere rijksgelden is toegestaan tot 90% van de projectkosten. Cumulatie met subsidies van andere organisaties dan de Rijksoverheid is toegestaan tot
100% van de totale kosten.
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Tot de projectkosten worden gerekend:- loonkosten van het betrokken personeel in
dienst bij de aanvrager, voorzover toerekenbaar aan het project;
- kosten van verbruikte materialen of hulpmiddelen;
- aan derden verschuldigde kosten;
- reis-en verblijfkosten;
- de voor de vaststelling van de subsidie benodigde accountantsverklaring.
De subsidie kan worden verhoogd met een opslag van maximaal 15% van de projectkosten.
Als de BTW verrekend kan worden, behoort deze niet tot de subsidiabele kosten.
Aanvraag
Aanvragen moeten worden ingediend bij: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Groene Ruimte en Recreatie
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Informatie is verkrijgbaar bij: Dhr J. Hendrikse
Tel: (070) 378 41 07
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Provinciale en lokale subsidies
POP Plattelandsontwikkelingsplan Gelderland 2000-2006
Omschrijving
Het plattelandsontwikkelingsplan (POP) Gelderland is gebaseerd op het plattelandsontwikkelingsplan Nederland. Het POP Nederland is gericht op de ondersteuning van
veranderingen in de sector landbouw. Een bijdrage is beschikbaar voor maatregelen
die de duurzaamheid van het plattelandsgebied verbeteren op het gebied van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ontwikkeling van een duurzame landbouw;
Verhoging van de kwaliteit van natuur en landschap;
Omschakeling naar waterbeheer dat beter aansluit bij natuurlijke processen;
Versterking van de economische basis van het gebied;
Bevordering van recreatie en toerisme;
Verbetering van sociale kwaliteit, maatschappelijke voorzieningen en welzijn
(leefbaarheid).

Per provincie zijn een aantal maatregelen en activiteiten geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidie. Voor Gelderland zijn dit:
• investeringen in landbouwbedrijven gericht op verlaging van de productiekosten
en bevordering van diversificatie van landbouwactiviteiten;
• scholingsactiviteiten op het gebied van duurzaam ondernemen;
• verbetering van de verwerking en afzet van landbouwproducten door kwaliteitsverbetering, ketenbeheer, nieuwe technologie en certificering van producten;
• stimulering van investeringen voor de verwerking en afzet van producten van
duurzame landbouw en biologische landbouw, zoals het ondersteunen van marktanalyse, het vinden van nieuwe afzetkanalen en de ontwikkeling van nieuwe producten;
• het opstellen van een inrichtingsplan bij de herverkaveling in landbouwgebieden
en de uitvoering van het inrichtingswerk;
• ontwikkeling van de landbouwinfrastructuur, verbetering van het wegennet en de
verkeersveiligheid;
• bevordering van duurzaam waterbeheer door aanleg van stuwen, drempels, sluizen, rioolvervangende systemen, bekkens en natuurvriendelijke oevers;
• verbetering van de ecologische kwaliteit van bossen door aanplant en gebruik van
extern advies;
• ontwikkeling van dienstverlenende instellingen voor basiszorg en maatschappelijke voorzieningen, zoals (mobiele) steunpunten voor gezondheidszorg, zorgboerderijen, aanpassingen van gebouwen en culturele activiteiten;
• dorpsvernieuwing en ontwikkeling van het landelijke erfgoed door onderhoud en
herinrichting van kleine kernen;
• ondersteuning van landbouwbedrijven bij ambachtelijke, natuurgerichte, recreatieve en toeristische activiteiten of bij de introductie van informatie- en communicatietechnologie. Een bijdrage is beschikbaar voor organisatiekosten, investeringen op landbouwbedrijven en kosten voor het opstellen van een ondernemersplan;
• verbetering van toeristische en ambachtelijke activiteiten met de aanleg van fietsen wandelpaden, voorlichting over natuur en landschap en marketing voor nieuwe
toeristische activiteiten;
• verbetering van het milieu en landschapsbeheer door het inrichten van natuurgebieden, herstel van landschapselementen, aanleg van openbare groenvoorzienin15
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gen en organisatie van samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van agrarisch
natuurbeheer.
Geen subsidie is beschikbaar voor investeringen die gericht zijn op een productieverhoging waarvoor op de markt geen normale afzetmogelijkheden kunnen worden gevonden.
Doelgroep
(Samenwerkingsverbanden van) agrarische bedrijven, ondernemingen in de sector
toerisme, (semi-)publiekrechtelijke instellingen, gemeenten, waterschappen, waterleidingmaatschappijen, woningbouwcorporaties, milieucoöperaties, verenigingen, opleidings- en kennisinstellingen, gebiedscommissies, stichtingen voor kavelruil, zorginstellingen, belangengroepen van landbouwondernemers, bewoners of boseigenaren, natuur- en landschapsorganisaties, en landgoedeigenaren.
Regio
Projecten moeten worden uitgevoerd in de provincie Gelderland, met uitzondering van
woonkernen met meer dan 15.000 inwoners, bedrijventerreinen en provinciale wateren of rijkswateren.
Voorwaarden
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
• overlegging van een projectplan en een begroting met toelichting;
• vermelding van de overige financiers;
• investeringen in landbouwbedrijven moeten gericht zijn op verlaging van de productiekosten, verhoging van de kwaliteit, verbetering van het natuurlijk milieu en
bevordering van diversificatie van activiteiten;
• de opleiding mag geen reguliere beroepsopleiding zijn;
• het agrarische bedrijf moet voldoen aan de Europese minimumnormen op het
gebied van milieu, hygiëne en dierenwelzijn;
• investeringen in de bosbouw moeten betrekking hebben op bebossing van gronden, vergroting van afzet van bosbouwproducten en herstel van bossen;
• het mag niet gaan om de aanplant van kerstbomen.
Bijdrage
De projectkosten die gemaakt zijn door (semi-)overheden zijn maximaal 100% subsidiabel. Voor projectkosten gemaakt door de private sector gelden verschillende bijdragen per onderdeel:
• opleiding: maximaal 75% van de projectkosten;
• afzet van kwaliteitsproducten: maximaal 75% van de projectkosten en maximaal
40% van de projectkosten van investeringen in of door ondernemingen;
• dienstverlenende instanties basiszorg, waterbeheer, ontwikkeling van infrastructuur en toerisme: maximaal 40% van de projectkosten;
• dorpsvernieuwing en landelijk erfgoed: maximaal 75% van de projectkosten en
maximaal 60% van de kosten van erfgoedelementen of cultuurhistorische objecten;
• diversificatie van landbouwactiviteiten: maximaal 75% van de projectkosten;
• milieubehoud en landschapsbeheer: maximaal 75% van de projectkosten en
maximaal 40% van de projectkosten van investeringen in of door ondernemingen.
Voor individuele bedrijfssteun is de 'de minimis'-regel van kracht (maximaal 100.000
euro publieke subsidie in een periode van 3 jaar). De subsidie bedraagt minimaal
50.000 euro. Dit geldt niet voor projecten op het gebied van opleiding. De subsidie
16
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voor eenvoudige recreatievoorzieningen bedraagt maximaal 100.000 euro. Cumulatie
met subsidies uit andere Europese fondsen is niet toegestaan.
Aanvragen moeten worden ingediend bij:
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Gelderland Cultuurland
Bijdragen voor Projecten op het gebied van Cultuurtoerisme
Omschrijving
Gelderland Cultuurland is een cultuurtoeristisch project dat wordt ondersteund door
de provincie Gelderland. Het project heeft tot doel cultuurtoeristische activiteiten die
plaatsvinden in de zomermaanden in Gelderland onder de aandacht te brengen. Hiertoe worden de volgende activiteiten ontwikkeld:
• het samenstellen en verspreiden van gidsen en ander promotiemateriaal met een
overzicht van de projecten die plaatsvinden in de zomerperiode;
• het financieel ondersteunen van een aantal bijzondere evenementen.
Met de financiële ondersteuning wil Gelderland Cultuurland de organisatie en de kwaliteit van nieuwe evenementen in de zomer stimuleren en mogelijk maken.
Het gaat zowel om evenementen op het gebied van hedendaagse kunst (beeldendekunsttentoonstellingen, muziek-, theater-, dans-, en filmvoorstellingen) als activiteiten
rond cultureel erfgoed (activiteiten in en om musea, kastelen, monumenten, stadswandelingen, fietsroutes, et cetera).
Niet in aanmerking komen:• evenementen die alleen voor de plaatselijke bevolking worden georganiseerd
(zoals lokale buurt-, jeugd- en verenigingsactiviteiten);
• workshops en galeries;
• natuur-, sport-, en recreatieve activiteiten;
• evenementen met een duidelijk commercieel karakter;
• amateurinitiatieven.
Doelgroep
Non-profitinstellingen en publiekrechtelijke instellingen, organisatoren van culturele
evenementen in Gelderland. Aanvragers hoeven geen rechtspersoonlijkheid te bezitten. Het project moet echter wel professioneel georganiseerd zijn.
Regio
Projecten moeten worden uitgevoerd in Gelderland.
Voorwaarden
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
• het moet gaan om een activiteit met een duidelijke culturele uitstraling;
• de activiteit moet plaatsvinden in de zomerperiode;
• het moet gaan om nieuwe initiatieven of om bestaande evenementen die duidelijk
een aanvulling zijn op de gewone activiteit;
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•
•
•

•

de activiteit moet toegankelijk zijn voor een groter publiek en goed bereikbaar te
zijn;
medefinanciering door derden;
overlegging van een projectplan dat moet bevatten:
a) een omschrijving van het project;
b) de wijze van uitvoering van het project;
c) een publiciteitsplan;
overlegging van een begroting van het project met daarin een opgave van:
a) de uitgaven;
b) de verwachte inkomsten (rijks-, provinciale- of gemeentelijke subsidie, bijdragen sponsors en/of fondsen, entreegelden, et cetera);
c) het tekort;
d) het bij Gelderland Cultuurland gevraagde bedrag en, bij voorkeur, een omschrijving van de zaken waaraan deze bijdrage specifiek zal worden besteed;

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 60% van de projectkosten, tot maximaal 1.850 euro
per project. Het gaat om een bijdrage in het tekort van de activiteit.
Aanvraag
De eerstvolgende sluitingsdatum voor het krijgen van een bijdrage is 01-02-2005.
Voorstellen kunnen worden ingediend bij:
Gelderland Cultuurland
Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland
Steijnstraat 12
6814 AM Arnhem
Tel: (026) 351 90 29
Fax: (026) 351 47 11
Internet: www.gelderlandcultuurland.nl
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Subsidieverordening Vernieuwing Landelijk Gebied Gelderland
• Bosbeheer en Landgoedbeheer
Omschrijving
Doel van deze regeling is het bevorderen van de gewenste ontwikkeling in het buitengebied van de provincie Gelderland en bij te dragen aan de veranderingsprocessen die
samen met doelgroepen in gebieden worden ontwikkeld voor het buitengebied. Dit
gebeurt door het steunen van projecten ten behoeve van de volgende provinciale
doelstellingen:
1. plattelandsvernieuwing;
2. aankoop en inrichting van terreinen:
3. natuur- en landschapsherstel;
4. bos- en landgoedbeheer;
5. agrarische vernieuwing;
6. terugdringen van de milieubelasting in de landbouw.
Binnen de doelstelling bos- en landgoedbeheer is ondersteuning mogelijk voor particuliere bos- en landgoedeigenaren ten behoeve van:
a) achterstallig onderhoud van voorzieningen in bossen en op landgoederen. Bij achterstallig onderhoud gaat het om maatregelen die verder gaan dan de reguliere
zorgplicht en die nodig zijn om weer een normale beheersituatie te krijgen. In
aanmerking voor een bijdrage komt onderhoud aan belangrijke elementen voor
publiek medegebruik, zoals goede paden, lanen, verbindende bruggen, grachten,
vijvers en kleine recreatieve voorzieningen. Vormsnoei en opkroning komen niet in
aanmerking voor een bijdrage. Maatregelen voor vitaliteit en veiligheid bij laanbomen komen pas in aanmerking voor een bijdrage wanneer de bomen ten minste 60 jaar oud zijn. Prunusbestrijding komt in incidentele gevallen in aanmerking,
indien gekoppeld aan een beheersplan geïntegreerd bos. In en om A-locaties van
bos is een bijdrage mogelijk voor het verwijderen van niet-inheemse soorten en
het treffen van recreatie-begeleidende maatregelen. Bij A-locaties bos gaat het
om de beste voorbeelden van in genetisch, floristisch en faunistisch opzicht natuurlijke bosgemeenschappen in Nederland. Voor landgoederen die door uitvoering van het gebiedenbeleid of ander overheidsbeleid in een veranderende situatie
komen, is een bijdrage beschikbaar voor het opstellen van landgoedvisies. Landgoedvisies hebben tot doel knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden helder te
maken op basis waarvan een plan van aanpak kan worden gemaakt;
b) geïntegreerd bosbeheer. Op het gebied van geïntegreerd bosbeheer (waarbij
functies natuur, recreatie en houtproductie in het bosbeheer daadwerkelijk worden geïntegreerd) is in 1996 een apart project gestart. Hierbij steunt de provincie
de advisering van eigenaren door deskundige bureaus. Tevens is een bijdrage
mogelijk voor incidentele uitvoeringsmaatregelen om geïntegreerd bosbeheer op
gang te brengen;
c) experimentele projecten op het gebied van A-locaties van bos. Het gaat hier om
voorbeeldprojecten in het WCL-gebied Veluwe. De bijdrage is bedoeld voor de opstelling van het beheersplan en inrichtings- en omvormingsmaatregelen.
Doelgroep
Ondernemingen, non-profitinstellingen en natuurlijke personen of stichtingen, die
krachtens eigendom of recht het genot hebben van een bos of landgoed en de instandhouding daarvan nastreven, alsmede de NV of BV die krachtens haar statuten
als hoofddoel hebben het beheer en de duurzame instandhouding van een bos of
landgoed. Hiervan is de Stichting Het Geldersch Landschap uitgezonderd.
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Regio
Projecten moeten worden uitgevoerd in Gelderland.
Voorwaarden
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
• overlegging van een projectplan dat moet bevatten:
a) een omschrijving van de activiteit en een begroting met toelichting;
b) het doel van de activiteit;
•
•
•

opgave van overige benaderde geldverstrekkers met de vermelding van de eventuele toegezegde bijdrage;
het betreffende bos of landgoed moet zijn opengesteld voor het publiek;
de aanvrager mag niet in aanmerking komen voor een bijdrage op grond van
rijksregelingen met betrekking tot achterstallig onderhoud en/of bos- en landgoedbeheer.

Bijdrage
De subsidie voor achterstallig onderhoud van elementen van landgoederen en aanleg
van recreatiebegeleidende voorzieningen bedraagt maximaal 75% van de kosten tot
een maximum van 22.689 euro per aanvraag per jaar. Subsidie uit andere bronnen is
van invloed op de toe te kennen bijdrage.
Aanvraag
Aanvragen moeten worden ingediend voordat er kosten gemaakt worden. Aanvragen
voor achterstallig onderhoud moeten worden ingediend vanaf 1 januari tot 1 maart
van ieder jaar. De aanvrager kan slechts één aanvraag per jaar indienen. Projectvoorstellen moeten worden ingediend bij:
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Een aanvraagformulier en inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Provincie Gelderland
Dienst Ruimte, Economie en Welzijn
Afdeling Landelijk Gebied
Mevr. M. Verbrugge
Tel: (026) 359 97 36
E-mail: m.verbrugge@prv.gelderland.nl
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