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Voorwoord

Vertrouwen en samenwerking na stormachtige start.

Voor u ligt het schetsontwerp voor de toekomstbestendige (her)inrichting van het gebied rond Oeken, Hall, 
Rhienderen en Voorstonden, oftewel WaardeVOL Brummen. Dat er bij een  inrichtingsproject een ontwerp 
gemaakt wordt, is geen bijzondere gebeurtenis. De wijze waarop dit schetsontwerp tot stand is gekomen, 
namelijk door een intensief participatietraject waarbij inwoners, belangenorganisaties en overheden de 
handen constructief ineensloegen, mag je gerust wél opzienbarend en vernieuwend  noemen. Het is een 
mooi voorbeeld hoe overheden en inwoners de komende jaren samen hun leefomgeving toekomst- en 
klimaatbestendig kunnen maken en houden.

Deze mijlpaal slaan we in een tijd dat - nog steeds - een boeiend gebiedsproces gaande is in het voor mensen, 
dieren en planten bijzondere leefgebied. We zijn blij met dit schetsontwerp waarin het werk van ruim twee 
jaar samen komt , gerekend vanaf het moment waarop de bijeenkomst van 15 mei 2018 in Reuvershoeve. 
De storm van protesten die daar “raasde”, tekende de grote zorg en hoge  betrokkenheid van de bewoners. 
Het was het keerpunt voor de aanpak van het project. Overheden en inwoners gingen vanaf de zomer 2018 
gezamenlijk naar de opgaven kijken en toewerken naar een schetsontwerp. Van de mensen in het gebied 
horen we dat er vertrouwen in elkaar is ontstaan. Vanuit de wijsheid uit het verleden waarin “vertrouwen te 
voet komt en te paard verdwijnt” is het onze blijvende uitdaging om dat vertrouwen ook in de komende jaren 
vast te houden en nog verder uit te bouwen.

Veel overleg zorgde ervoor dat de storm een briesje werd. Dat werd zichtbaar tijdens bijeenkomsten waar 
betrokken bewoners actief ideeën inbrachten en in de één-op-één gesprekken waar individuele wensen op 
de keukentafels werden gelegd. En ook in de Regiegroep, waar het vizier gericht stond op het zorgvuldig 
doorlopen van het proces. Het bleken de zo belangrijke voorwaarden om tot dit schetsontwerp te kunnen 
komen. De nodige opstappen om gevolgen van klimaatverandering voor het gebied op te vangen en de 
natuur te versterken.

Dit schetsontwerp is de opmaat naar verdere uitwerking in de definitieve ontwerpen voor de deelgebieden. 
De hoofdlijnen zijn nu bekend. De uitkomsten van onderzoeken over landbouw, natuur, water, landschap en 
recreatie en ideeën en wensen van bewoners daarover zijn in dit schetsontwerp opgenomen. U leest en ziet 
oplossingen en maatregelen die gezamenlijk tot stand kwamen. Van de ingebrachte ideeën hebben we er 
veel kunnen meenemen, in volgende fases werken we ze in detail meer uit, in overleg met de mensen uit het 
gebied. En bespreken we hoe we met eventuele nadelige effecten omgaan
Namens de drie initiatiefnemende overheden bedank ik de inwoners en de Regiegroep voor de samenwerking. 
Dit heeft geleid tot het kunnen vaststellen van het schetsontwerp. Met belangstelling zie ik uit naar het 
vervolg. Ik spreek de wens uit dat we samen blijven werken aan WaardeVOL Brummen. Ik  hoop dat u deze 
brochure met genoegen zult lezen!

Frans ter Maten
heemraad Waterschap Vallei en Veluwe
voorzitter stuurgroep WaardeVOL Brummen
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• Uitvoering laatste 
deegebiedsplan gereed

December 2025?

Augustus 2021
• Start realisatie 1e 

deelgebiedsplan

Tijdlijn nu

2015 - 2018

2015 - 2018 2020  

2020

26 februari 2015
• Ondertekening 

• Eerste expertmeeting 
hydrologen en ecologen

Doel: 
Beoordelen huidige status 
en gewenste situatie. 
Brainstormen over gewenste 
maatregelen.

24 november 2015

Inleiding

• 1e ronde keukentafel-
gesprekken met de 
landbouw

Doel: 
Informeren over project

Medio 2017

• 1e informatieavond

Doel: 
Informeren over plannen voor 
gebiedsinrichting

27 september 2017

• 2e informatieavond

Doel: 
Informeren over het plan van 
aanpak en de opgaven

15 mei 2018

2018 - 2019

2018 - 2019

26,27,28 november 2018
• 1e bewonersavond

• 2e bewonersavond

Doel: 
Gevolgen van 
klimaatverandering delen en 
samen oplossingsrichtingen 
verkennen.

11 en 12 maart 2019

• 1e thema-avond voor de 
landbouw

Doel: 
Check uitkomsten 
grondwatermodel en animo 
voor natuurinclusieve 
landbouw.

15 april 2019

• Infomarkt en 
terreinexcursies

Doel: 
Kennis delen en op locatie met 
elkaar in discussie. 

20 en 28 mei 2019

Doel: 
Verkennen van 
gemeenschappelijke problemen 
door klimaatverandering.

INITIËREN 
EN INFORMEREN

PARTICIPATIE

2019 - 2020

2019 - 2020

25 en 26 november 2019
• 3e bewonersavond

• webinair
Doel: 
Presenteren (online)  concept 
schetsontwerp en uitnodigen 
tot reacties en aanvullingen.

30 juni 2020

• Bestuurlijk vaststellen  
Schetsontwerp

Doel: 
Start van fase van verdere 
uitwerking in deelgebieden.

Oktober 2020

Doel: 
Effecten van ’maximaal 
water vasthouden’  laten 
zien. Oplossingsrichtingen en 
aanvullende ideeën bespreken.

SCHETSONTWERP
INCL. PARTICIPATIE

November 2020
• Opstart werkateliers per  

deelgebied

• 1e vergunningsprocedure 
en vaststelling 
deelgebiedplannen

Mei 2021

Doel: 
In overleg met eigenaren 
en direct betrokken 
belanghebbenden maatregelen 
uitwerken om een concrete 

PLANUITWERKING
INCL. PARTICIPATIE

2021 - 2025  

2021 - 2025

REALISATIE 
EN OPLEVERING

• Start 2e ronde 
keukentafelgesprekken

Doel: 
Wensen ophalen en 
mogelijkheden bespreken.

Juni 2019

“Het is hier al mooi, waarom moeten er dingen veranderen?” Dit is een vraag die regelmatig gesteld is. En het 
ís ook mooi in het gebied van WaardeVOL Brummen. Er is veel waardevolle natuur in een bijzonder landschap. 
Maar als we alles laten zoals het nu is, blijft dat niet zo. Klimaatverandering zorgt voor verdroging van de natuur 
en het verlies van belangrijke natuurwaarden. Het leidt ook tot meer droogte in de landbouw. Door de ligging 
en het type bodem is het gebied hier heel gevoelig voor. Op andere momenten zorgt de klimaatverandering 
voor meer wateroverlast op het land en rond bebouwing. Dit schetsontwerp gaat over hoe we dit willen 
aanpakken. In die aanpak speelt het watersysteem een centrale rol. 

De knelpunten en de aanpak ervan hebben we al een aantal keren besproken met de bewoners en gebruikers 
in het gebied. De knelpunten die u als bewoner en gebruiker ervaart en de oplossingen die u daarvoor ziet, 
hebben we gebruikt om tot dit plan te komen. We hebben zo veel mogelijk gezocht naar winst voor iedereen. 
Soms zijn keuzes nodig geweest en die leggen we uit in dit boekje.
Dit plan noemen we een schetsontwerp. Het woord schets geeft aan dat het om een plan op hoofdlijnen gaat. 
Dit is pas het begin. Alles moet nog verder in detail uitgewerkt worden. De volgende stap, het in meer detail 
uitwerken, zetten we natuurlijk ook weer samen met eigenaren en gebruikers, op zoek naar zo veel mogelijk 
winst voor iedereen. 

 

Het klimaat verandert. Inmiddels is sinds 1900 de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland twee graden gestegen, 
tot iets boven de 11 graden Celsius. De stijging die we nu meemaken gaat heel veel sneller dan in het verleden.  Deels 
heeft klimaatverandering al plaatsgevonden; zo nam de jaarlijkse neerslag de afgelopen 100 jaar met 25% toe. Een 
belangrijk kenmerk is dat klimaatverandering leidt tot grilliger weer, grotere weersextremen en kwetsbaarheden 
als te nat, te droog of te heet worden uitvergroot.  Denk voor Brummen bijvoorbeeld aan de wateroverlast in de 
winter van 2017/2018 en de daaropvolgende lange periode van droogte en watertekort in de zomer van 2018. 
Zulke effecten hebben invloed op onder andere de landbouw(productie) en risico’s in de agrarische bedrijfsvoering, 
natuurkwaliteit en biodiversiteit, wooncomfort, veiligheid en gezondheid. Deze weersextremen zullen in de toekomst 
naar verwachting alleen maar toenemen, waardoor het steeds belangrijker wordt om maatregelen te nemen om de 
overlast door klimaatverandering tegen te gaan. Het waterschap gebruikt voor berekeningen het Wh-scenario van 
het KNMI. In dit scenario stijgt de temperatuur en worden neerslag gebeurtenissen extremer. Meer informatie over 
de gevolgen van klimaatverandering? Zie www.ruimtelijkeadaptatie.nl en www.klimaatvalleienveluwe.nl. 

• 2e thema-avond voor de 
landbouw

Doel: 
Informeren en discussiëren over 
natuurinclusieve landbouw.

15 juli 2020
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De veranderingen in het klimaat betekenen voor het gebied van WaardeVOL Brummen dat het in de winter natter 
wordt. In de zomer wordt het droger, maar met grotere kans op heftige buien met wateroverlast. Het wordt in de 
winter minder koud en in de zomer heter. Dit heeft ongewenste gevolgen voor landbouw, natuur, woningen en 
tuinen. Daarom zijn maatregelen nodig om het gebied ‘klimaatbestendig’ te maken, zodat we minder last hebben 
van de extremen.  
In dit gebied is het vasthouden van water in natte periodes, als reserve voor droge perioden, belangrijk. Tegelijkertijd 
is het belangrijk in natte perioden meer wateroverlast te voorkomen. 
Verder is het van belang ook de effecten van klimaat op de natuur op te vangen. Dat plant- en diersoorten zich van 
het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen, als de omstandigheden dat nodig maken. Dit verschijnsel zie 
je al optreden door bijvoorbeeld de toename van het aantal koninginnenpages (een grote vlindersoort uit warmere 
gebieden) in ons land. Daarom worden verbindingszones waar mogelijk ingericht als klimaatcorridor.  
Bij ‘klimaatbestendig’ hoort ook, dat de maatregelen zoveel mogelijk klimaatneutraal zijn, dus zo min mogelijk 
energie en onderhoud vragen, en zo veel mogelijk uitgevoerd met grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen 
worden. 

Gortdroge zomer 2018 - Zoetwatermossels op bodem opgedroogde gracht Landgoed Voorstonden

In het gebied is veel waardevolle natuur te vinden, die we willen behouden. Wat daarvoor in het gebied nodig is in 
het gebied, is vastgelegd in het Beheerplan Natura2000 Landgoederen Brummen in de Provinciale Omgevingsvisie 
‘Gaaf Gelderland’. 
Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, waar de natuurkwaliteit en soortenrijkdom 
in stand moeten worden gehouden en waar mogelijk verbeterd. Een deel van het Natura2000-gebied ‘Landgoederen 
Brummen’ ligt in WaardeVOL Brummen. Het Leusveld en landgoed Voorstonden maken er deel van uit. Op de 
landgoederen komen nog soortenrijke bossen voor, restanten uit vroegere tijden, waar in het voorjaar allerlei 
kenmerkende planten (voorjaarsflora) bloeien. Door het reliëf in het gebied zijn er grote variaties tussen bossen met 
beuk en eik op drogere gronden en bossen op de lagere delen waar bijvoorbeeld elzen en essen groeien. Ook zijn er 
bloemrijke schrale graslanden aanwezig met onder andere orchideeën. Deze typen natuur moeten beschermd en 
verbeterd worden. Er is verder speciale aandacht nodig voor het leefgebied van de kamsalamander. 
De omgevingsvisie gaat ook over het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het GNN is het totale netwerk van bestaande 
en nieuwe natuur.  Die nieuwe natuur vult de bestaande aan en maakt het totaal daardoor minder kwetsbaar. 
In WaardeVOL Brummen is 140 ha aangewezen als zoekgebied voor nieuwe natuur. Er is 112 ha nieuwe natuur 
nodig, waarvan ca. 20 ha bos. Daarnaast is er ook 100 ha graslanden, vaak al extensief gebruikt, die eigendom is 
van Natuurmonumenten en voor natuur ingericht gaat worden. Ook in de bossen zijn soms maatregelen nodig, 
bijvoorbeeld om de waterhuishouding aan te passen, of om te zorgen dat er voldoende licht op de bodem blijft 
vallen zodat de karakteristieke voorjaarsflora er kan blijven groeien. Verder maakt ook een Groene ontwikkelingszone 
(GO) deel uit van de provinciale omgevingsvisie. Deze zone is en wordt geen natuur, maar kan er wel aan bijdragen 
met kleine maatregelen, zoals poelen, houtsingels en natuurvriendelijke oevers. Zo verbinden ze met ‘stapstenen’ 
verschillende natuurgebieden met elkaar. 

Klimaat
De aanleiding voor actie Om te behouden en te verbeteren

De landgoederen, de afwisseling tussen bos en open landschap, de kleinschaligheid afgewisseld met grotere 
open landschappen, het reliëf, de beken – alles draagt bij aan het bijzondere landschap van WaardeVOL Brummen. 
Hierdoor is het ook voor extensieve recreatie een waardevol gebied. Het is dan ook de bedoeling deze kenmerken 
te behouden en, waar mogelijk, nog te versterken. De verschillen kunnen beter zichtbaar worden gemaakt en 
daardoor ook beter ‘beleefbaar’. Het natte karakter mag op geschikte plekken meer herkenbaar worden. 
Een gevarieerde inrichting van het landschap draagt bovendien bij aan de biodiversiteit in het gebied. 
De gemeente Brummen heeft hierin ook een eigen opgave die in de plannen voor WaardeVOL Brummen wordt 
verwerkt:  
- Landschappelijk versterken van het gebied door inpassen van landschapselementen 
- Beleefbaar en toegankelijk maken van het gebied voor extensieve recreatie met bijv. klompenpaden. 

Landschap en recreatie
Om te behouden en te verbeteren Kansen benutten

Landbouw

Landbouw is een belangrijke functie in het gebied. Het economisch en maatschappelijk belang is groot. Het bepaalt 
ook voor een belangrijk deel hoe het landschap er uit ziet.  
De opgave om het gebied klimaatbestendig te maken, dus beter aangepast aan natte winters, droge zomers en 
piekbuien, heeft direct effect op de landbouw.  
Daarnaast liggen er kansen in het gebied voor landbouw, die we willen benutten in WaardeVOL Brummen. Het 
kleinschalige gebied leent zich erg goed voor natuurinclusieve landbouw. Dat is kringlooplandbouw met meer 
aandacht voor natuur en landschap. Het kan ‘beginnen’ met agrarisch natuur- en landschapsbeheer en ‘eindigen’ 
met een gemengd, grondgebonden bedrijf met zo goed mogelijk gesloten kringlopen en veel aandacht voor 
natuur en landschap. 
Qua waterbeheer liggen er kansen voor lokale maatregelen in kavelsloten om water vast te houden. Hiervoor heeft 
het waterschap een subsidieregeling (75% bijdrage) voor individuele boeren. Ook zijn er via LTO- mogelijkheden 
om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. 
We willen agrariërs stimuleren een keuze te maken hun bedrijfsvoering aan te passen. ‘Brood op de plank’ is daarbij 
natuurlijk een belangrijk criterium. 

Bossen, solitaire bomen, lanen, weiden en akkers wisselen elkaar af; er is zoveel te beleven en te 
genieten

Landbouw als belangrijke drager en beheerder van het gebiedOrchideeënpoel bij het Leusveld

Natuur
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Uitgangspunten (in willekeurige volgorde)

We stemmen de inrichting af op het voorkómen van 
verdroging en wateroverlast  

We behouden rondom bewoning droge voeten en 
voorkomen nattere voeten 

We streven naar een integraal ontwerp

Maatregelen zijn gericht op het verminderen van droogte in de zomer en 
de effecten daarvan. Specifiek voor landbouw en bewoning richten de 
maatregelen zich ook op het verminderen van nattere omstandigheden in 
de winter en de effecten daarvan en het verminderen van wateroverlast 
bij zware buien. Voor natuur zijn, naast de maatregelen tegen verdroging, 
ook verbindingszones nodig om de klimaatverandering te kunnen 
opvangen. 

We streven ernaar een ‘integraal’ plan te maken, waarin de verschillende 
belangen gelijkwaardig zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat we het 
iedereen naar de zin kunnen maken. Soms zijn belangen ook tegenstrijdig 
en moet er een keuze gemaakt worden. Die keuze moet dan begrijpelijk 
en logisch zijn. 

Huizen en overige gebouwen worden niet natter dan nu het geval is. 
Als het nodig is, nemen we lokale maatregelen om hiervoor te zorgen. 
Heeft dat niet genoeg effect, dan bekijken we de mogelijkheid om een 
maatregel in het gebied aan te passen.  

We laten hydrologische en ecologische ingrepen 
aansluiten bij de verschillende landschapstypen 

Grondverwerving en functieverandering gaat op basis 
van vrijwilligheid 

We behouden waardevolle cultuurhistorische 
elementen en daar waar mogelijk versterken we ze 

We zoeken balans tussen beleving en bescherming

De maatregelen die genomen gaan worden, zullen in het bestaande 
landschap moeten passen. Omdat het gebied uit drie typen landschap 
bestaat, wordt een maatregel op de ene plek waarschijnlijk anders 
uitgevoerd dan op de andere. Zo blijven ook de bestaande verschillen 
behouden. 

We voeren gesprekken met eigenaren over de aankoop van grond en 
functieverandering en bespreken de mogelijkheden voor ruil etc. We 
zoeken altijd naar een acceptabele oplossing voor beide partijen.  

De waarde van het gebied zit voor een deel in de bijzondere 
cultuurhistorische elementen, zoals de landgoederen, parken en grote 
delen van de rabatbossen. Het is natuurlijk waardevol om de ‘zichtbare 
geschiedenis’ te bewaren en waar mogelijk nog beter tot z’n recht te laten 
komen. 

Het gebied is de moeite van het bezoeken en recreëren meer dan waard. 
We willen de mogelijkheden voor met name wandelen en fietsen 
graag uitbreiden. Het moet alleen niet zó druk worden met mensen 
en voorzieningen, dat het bijzondere karakter van het gebied er onder 
leidt. We gaan daarom goed nadenken waar wel en waar geen extra 
mogelijkheden komen. 

Hoe het SO tot stand is gekomen

Leeswijzer bij het kaartmateriaal

De tijdlijnen aan het begin en einde van dit boekje laten zien wat er aan het schetsontwerp voorafging. Er zijn diverse 
bijeenkomsten geweest waarin de bewoners en gebruikers van het gebied hun zorgen en wensen konden uiten, hun 
kennis delen en hun ideeën voor oplossingen toelichten. Al die informatie is verzameld en gebruikt om dit schetsontwerp 
te maken. Daarvoor was aanvullend natuurlijk veel specialistische kennis nodig. Een team met ecologen, hydrologen, 
landschapsdeskundigen, natuurbeheerders en waterbeheerders vanuit de provincie Gelderland, de gemeente Brummen, 
Natuurmonumenten, Waterschap Vallei en Veluwe en een adviesbureau heeft aan het plan gewerkt. Het was bijzonder om 
samen goede afwegingen te maken, alles gelijkwaardig te behandelen en de beste keuzes te maken. Er zijn voor uiteenlopende 
delen van het gebied verschillende mogelijkheden besproken, alle belangen zijn afgewogen en zo is geleidelijk aan dit 
schetsontwerp ontstaan. Daarbij hebben de wensen en ideeën uit de bewonersavonden en de keukentafelgesprekken een 
grote rol gespeeld. Een aantal daarvan is direct in dit schetsontwerp verwerkt. Een aantal komt pas in de vervolgstap, de 
planuitwerking, echt aan bod omdat het schetsontwerp daarvoor nu nog te veel op hoofdlijnen is. Het schetsontwerp is zó 
gemaakt, dat er ruimte is voor deze detailwensen. 
De belangrijkste input vanuit de bewoners gaat over het herstellen en laten slingeren van beken, het behouden van coulissen 
landschap, het scheiden van schoon water van landbouwwater, het regelbaar maken van peilen met of zonder stuwen, het 
opvangen van pieken in afvoer van water en het tegengaan van droogte, het vasthouden of bergen van water, het sturen van 
recreatie zodat het niet drukker wordt op plekken waar je dat niet wilt, en het beperken van muggenoverlast.  

Bloemrijk grasland droog tot vochtig (© Natuurmonumenten)

Vele facetten vragen aandacht in het schetsontwerp. Niet alleen het watersysteem, maar ook de landbouw, de natuur, het 
landschap en de recreatie. Alle facetten zijn ook nauwkeurig onderzocht en bekeken tijdens de totstandkoming van het 
schetsontwerp. 
Om recht te doen aan meningen en wensen uit het gebied en alle specialistische kennis, wordt het schetsontwerp 
gepresenteerd aan de hand van vier facetten. Namelijk landschap en recreatie, watersysteem, natuur en beïnvloedingsgebied 
grondwater. 
Per facet is er een kaart gemaakt, met bijbehorende legenda. Ook is er een beschrijving van het facet en wordt uitgelegd 
welke maatregelen nodig zijn om de gewenste verbeteringen te bereiken. Wensen en ideeën uit de omgeving zijn eveneens 
per facet weergegeven.  
Ter ondersteuning van kaart en tekst zijn er ook bouwstenen afgebeeld. Deze bouwstenen laten beeldend, in 3D, zien wat er 
op kaart getekend is. Dit geeft een eerste indruk: hoe komt het landschap er dan uit te zien in de toekomst?  
Al deze facetkaarten komen samen in het schetsontwerp. En omdat dit een grote visionaire kaart is, wordt in deze notitie 
uiteindelijk ook ingezoomd op een specifiek deel van het projectgebied. Namelijk op de drie grootste waterlopen in het 
gebied: de Haarsloot, de Oekense Beek en de Rhienderense Beek. Op deze kaarten wordt er, naast wensen en ideeën, ook 
aandacht geschonken aan de diverse landschapselementen die het gebied WaardeVOL Brummen op vele fronten kunnen 
verrijken. Deze zijn voor nu alleen om te laten zien wat mogelijk is. In de vervolgfase krijgen de landschappelijke elementen 
pas een definitieve plek. 

Bescherming Natura 2000 

Uitvoering van maatregelen in Natura 2000- gebieden kan effect hebben 
buiten de begrenzing van de Natura 2000. In die gevallen wordt gezocht 
naar een passende oplossing om ongewenste effecten te voorkomen 
of te verminderen. Daar waar geen gezamenlijke oplossing gevonden 
wordt, kan dit leiden tot onvrijwillige vernatting. 
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Facetkaart - Landschap en Recreatie

Het projectgebied WaardeVOL Brummen ligt in een bijzonder landschap. In dit gebied komen 
namelijk drie verschillende soorten landschappen voor: het kampen-/ontginningslandschap, 
de landgoederenzone en het oeverwallandschap.  
De basis voor het landschap is gevormd in de ijstijd (Saalien). Het landijs stuwde het land voor 
zich uit en vormde stuwwallen, waaronder de Veluwe. Er ontstonden door de opstuwing ook 
laagten (oerdalen). Het zand aan de oppervlaktes (in deze laagten) werd door de wind verplaatst 
waardoor er dekzandruggen ontstonden. Een afwisseling van hoogten en laagten ontstond.  
Deze afwisseling is nog steeds zichtbaar, voornamelijk in het kampen-/ontginningslandschap, 
het westelijk deel van het plangebied. In de afgelopen 100 jaar is het landschap ontgonnen. 
Hoge droge gronden werden omgevormd tot akker- en weidegronden, de lage natte delen 
voor bosbouw (op rabatten) en landbouw. De toename van melkveehouderijen heeft voor een 
vergroting van akker- en weidepercelen gezorgd. Hierdoor zijn kavelbeplantingen verdwenen 
en is de biodiversiteit afgenomen. Schuilplekken voor vogels, zoogdieren en amfibieën zijn 
verdwenen, evenals schaduwplekken voor het vee. Het kampenontginningenlandschap is nu 
een open gebied.  
Cortenoever ligt naast de IJssel, in de laagten. De invloed van de rivier is hier altijd aanwezig 
geweest. De gronden zijn door de lagere ligging ook natter en bestaan voornamelijk uit 
kleigrond. Woningen bevinden zich op de hogere delen, de oeverwallen. Vandaar ook dat 
dit landschap, grenzend aan de IJssel, het oeverwallandschap wordt genoemd. Ook hier 
heeft de schaalvergroting van de landbouw kavelbeplanting doen verdwijnen. De typische 
meidoornhagen en bomensingels zijn vaak verdwenen. Daardoor oogt dit landschap ook heel 
open.  
Tussen Hall en Cortenoever ligt een zone die gekenmerkt wordt door bossen, lanen en de 
bijbehorende landgoederen, de zogenoemde landgoederenzone. De landgoederen zijn 
aangelegd op de overgang van de hoge, droge gronden naar de lage, natte gronden. De 
akker- en weidegronden langs de rivier lagen dichtbij, maar ook dicht bij de bossen voor de 
jacht en houtproductie. En rondom het landhuis ligt vaak een formele tuin met beplanting, 
ornamenten, een vijver en een gracht. Er zijn zeer hoge natuurwaarden in dit landschap te 
vinden in de vorm van natte en droge bossen, bloemrijke graslanden, poelen en waterlopen.  
Dat in dit gebied drie verschillende landschappen elkaar zo snel opvolgen is bijzonder, zelfs 
uniek. Om van alle landschappen te kunnen blijven genieten, wordt binnen het project 
WaardeVOL Brummen aandacht geschonken aan het versterken van deze landschappen. 
Kavelbeplantingen worden in het kampen-/ontginningslandschap rondom Hall teruggebracht, 
meidoornhagen worden in het oeverwallandschap bij Cortenoever opnieuw geplant en kleine 
bosperceeltjes worden aangeplant in de landgoederenzone. Hiermee worden niet alleen de 
landschappen nog zichtbaarder, maar wordt ook de biodiversiteit vergroot. En om van dit 
alles te kunnen blijven genieten, wordt er ook aandacht geschonken aan nieuwe routes in het 
gebied. Routes met mooie uitzichtpunten en bankjes, op plekken waar dit de natuur of de 
bewoner niet verstoort.  
In de verdere uitwerking van de plannen uit dit schetsontwerp kiezen we samen met de 
bewoners en gebruikers waar precies wat komt, aan nieuwe landschappelijke elementen en 
voorzieningen.  

Kampen-/Ontginningslandschap
Rechtlijnige structuren, redelijke 
mate van openheid, grasland als 

overwegend grondgebruik

Landgoederenzone
Rechtlijnige structuren, ruimtelijke 

afwisseling van open weides en dichte 
boscomplexen, landgoederen en 

buitenplaatsen 

Oeverwallandschap
Restanten open akkercomplexen, 

kronkelende wegen en hagen, 
onregelmatige kavelpatronen

Watergang landbouwgebied 
door ontginningslandschap

Watergang landbouwgebied 
door  landgoederenzone

Watergang landbouwgebied 
door oeverwallenlandschap

Natuurlijke beek
door ontginningslandschap

Natuurlijke beekdoor  landgoederenzone

Natuurlijke beek 
door oeverwallenlandschap

“We willen hier geen massaal vakantiepark maar wat fietsers en 
wandelaars is geen probleem.”

“Plant het coulisselandschap niet vol met bos. Een aantal kleine stukjes bos 
of brede houtwallen? Ja, dat is hier wel een goed idee!”

“Een combinatie van een wandelpad, slingerende beek en ruiterpad. Als 
dat lukt, heb je alles wat je wil.”

ONTGINNINGSLANDSCHAP/
KAMPENLANDSCHAP

OEVERWALLANDSCHAPLANDGOEDERENZONE
1

1
2

3

2
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Facetkaart - Watersysteem

Verondiepen en verbreden

Verondiepen

Dempen

(Ver)plaatsen stuw

Verwijderen buisdrainage 
en verondiepen sloot

Verwijderen buisdrainage 
en dempen sloot

Het projectgebied van WaardeVOL Brummen ligt in het karakteristieke landschap van de 
landgoederen Voorstonden en Leusveld. Het ligt op de overgang tussen de Veluwe en het dal 
van de Gelderse IJssel. Toch is dit gebied qua wateraanvoer ‘zelfvoorzienend’. De regionale kwel 
van de Veluwe naar de IJssel stroomt namelijk grotendeels onder dit gebied door. Bij hoge 
IJsselstanden wordt afvoer hooguit iets gehinderd, maar de invloed op het grondwater rijkt niet 
tot voorbij Cortenoever. Het gebied van WaardeVOL Brummen wordt dus vooral gekenmerkt 
door lokale grondwaterstromen. De grote diversiteit in bodemopbouw en hoogteligging 
maakt dat er verschillende natte en droge hoekjes zijn. In dit gebied komen lokaal diverse 
storende bodemlagen voor. Grote hoeveelheden neerslag zakken hierdoor slecht naar de 
ondergrond. Na een hevige regenbui kan een gebied dan enige tijd heel erg drassig zijn, terwijl 
de grondwaterstand nog steeds op grotere diepte ligt.  

In het verleden zijn grote diepe watergangen gegraven om ook de laagste en natste hoekjes 
in het gebied droog te leggen. Ze zijn goed te herkennen als de van west naar oost lopende 
waterlopen op de kaart: de Haarsloot, de Oekense Beek en de Rhienderense Beek. Deze diepe 
watergangen zorgen voor een goede ontwatering in natte situaties, maar ook nog op het 
moment dat het niet meer zo nat is. Als gevolg van klimaatverandering wordt het warmer en 
droger in dit gebied. Aan het einde van het voorjaar en in de zomer is er meer en meer tekort 
aan water. Er zijn dus maatregelen nodig die ervoor zorgen dat alleen het overtollige water 
wordt afgevoerd en zoveel mogelijk van het water in het gebied wordt vastgehouden. 

Er zijn drie maatregelen die daaraan kunnen bijdragen: de hoofdwatergangen ondieper maken 
of dempen, de kavelsloten ondieper maken of dempen en drainage verwijderen. Er is in een 
hydrologisch model gerekend aan de beste combinatie van deze drie. Onder ‘beste’ verstaan 
we dan dat zo veel mogelijk water kan worden vastgehouden terwijl dat zo min mogelijk 
nadelen oplevert voor landbouw en bebouwing. Een combinatie van maatregelen aan de 
hoofdwatergangen en de kavelsloten bleek die ‘beste’ oplossing te zijn. Ondiepe, maar brede, 
meer natuurlijke beken en watergangen zorgen ervoor dat extreme hoeveelheden neerslag 
niet tot overlast leiden, en dat zo ook de hogere delen bijdragen aan het vasthouden van 
kostbaar grondwater. Een deel van de kavelsloten wordt ook ondieper, om de afvoer van water 
nog verder te remmen. Het bleek voor de landbouw niet wenselijk en voor natuur niet nodig 
de kavelsloten helemaal te dempen en ook niet om ze allemaal aan te pakken. 

Door grote delen van het watersysteem minder diep te maken, en binnen het natuurgebied 
op sommige plekken ook sloten te dempen, worden de lokale kwelstromen niet langer meer 
afgevoerd door het watersysteem, maar kunnen ze weer aan de oppervlakte komen in het 
natuurgebied. Dit is belangrijk voor het herstel van de bijzondere kwelafhankelijke vegetatie 
in de lagere delen van het gebied. 

Tegelijkertijd blijft voldoende ontwatering van de landbouwgebieden gewoon nodig én 
is het niet gewenst dat het vaak voedselrijke water uit de landbouw in natuurgebied wordt 
vastgehouden en bezinkt. Daarom zijn in het stroomgebied van de Haarsloot, Oekense en 
Rhienderense Beek aanvullende maatregelen nodig: het water uit de bovenloop via een 
alternatieve route afvoeren.  

“Er zijn geschikte plekken voor waterberging in de bossen, als je poelen en 
slenken aanlegt.”

“Onze wens is variabele, flexibele maatregelen vanwege de rare 
wisselende weersomstandigheden. Dus kunnen jullie het beste stuwen 

plaatsen.”

“Nog nattere omstandigheden zijn niet acceptabel bij bebouwing vanwege 
de overlast van muggen”.
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Facetkaart  - Natuur

Droog kruiden- en faunarijk grasland (op de hoge en droge gronden)

Gemengd bos (op de hoge en droge gronden) 

Natte schraallanden en vochtige hooilanden  (op de lage en natte gronden) 

Beekbegeleidende bossen (op de lage en natte gronden) 

Het gebied Waardevol Brummen is van groot belang voor de natuur in Gelderland. Er is veel 
variatie aan leefgebieden en soorten te vinden, die grotendeels te danken is aan de verschillen 
en overgangen tussen droog en nat. Door ontginning, aanpassing van de waterhuishouding 
en het intensieve gebruik zijn de omstandigheden voor de oorspronkelijke flora en fauna 
echter verslechterd. De klimaatverandering met meer weersextremen maakt dat de natuur in 
het gebied nog meer onder druk komt te staan.  

Door de verdroging zijn de natte omstandigheden veel minder nat, zeker in voorjaar en zomer. 
Diepe watergangen voeren de lokale kwel snel uit het gebied af. Maatregelen die water beter 
vasthouden, zoals het ondieper maken en laten slingeren van de beken, dragen eraan bij dat de 
variatie in nat en droog weer toeneemt, en dat de kwel weer aan de oppervlakte kan komen. Dan 
zullen de omstandigheden verbeteren voor gevarieerde loofbossen met een rijke ondergroei 
en bloemrijke natte en droge graslanden.  Uit analyse is gebleken, dat de maatregelen uit dit 
schetsontwerp voldoende zijn om de doelen uit het Beheerplan Natura2000 te halen.  

Om de natuur nog verder te verbeteren, is ook uitbreiding van het oppervlak natuur nodig. 
Grotere gebieden bieden meer ruimte voor een variatie aan soorten en zijn minder kwetsbaar 
voor invloeden van buitenaf. Er zijn diverse locaties in het gebied die heel geschikt zijn voor 
omvorming naar natuur en die daar in het Natuurbeheerplan van Gelderland ook voor zijn 
aangewezen. We zullen met de eigenaren bespreken hoe we dit kunnen doen. Ook is inrichting 
nodig op graslanden die nu al bestemd zijn voor natuur, al in bezit zijn van Natuurmonumenten 
en extensief agrarisch gebruikt worden.  Hierop kunnen in de toekomst natuurdoelen 
gerealiseerd worden. 

Door gebieden met elkaar te verbinden kun je ze ook in zekere zin vergroten. Soorten kunnen 
gemakkelijker van het ene naar het andere gebied migreren, als de omstandigheden ergens 
minder gunstig of juist beter worden. Klimaatverandering leidt nu al tot migratie van ‘zuidelijke’ 
soorten. Om dit te vergemakkelijken, komen er ook droge en natte verbindingszones als 
‘klimaatcorridors’. Denk daarbij aan zones van minstens 20 tot 30 meter breed met bijvoorbeeld 
bloemrijk grasland, zones met ruigte, bos en struweel en lage plekken die jaarrond vochtig of 
nat zijn. In de verbindingszones is speciaal aandacht voor leefgebied voor de kamsalamander. 
Deze verbindingen staan nu nog als dikke pijlen en stippen op de kaart. Bij de verdere uitwerking 
van de plannen maken we dit concreter, in samenwerking met eigenaren en bewoners.    

 

 “Ik ben ervoor dat de beek veel breder wordt gemaakt en dat mag 
bij mij en/of de buren.”

“De investeringen staan niet in verhouding tot een beetje verbetering voor 
de natuur. De nadelige gevolgen voor bewoners ook niet.”

“Kunnen jullie het schone water scheiden van het landbouwwater?”
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Schetsontwerp

xxxxxx

SCHETSONTWERP : GEMAAKTE KEUZES 

HET WATERSYSTEEM ALS SLEUTEL VOOR DE OPLOSSING

De opgaven voor natuur én landschap en ook de mogelijkheden voor landbouw zijn allemaal 
gebaat bij één belangrijke aanpassing in het watersysteem: minimale afvoer van water in 
voorjaar en zomer. Dit principe vormt daarom de kern van het plan voor WaardeVOL Brummen. 
Dit bereiken we door beken in natuurgebied ondieper te maken en te laten slingeren of te 
dempen. Het water uit landbouwgebied bovenstrooms van de beek wordt via een alternatieve 
route door benedenstrooms gelegen landbouwgebieden en langs wegen afgevoerd. 
Daarnaast wordt een deel van de kavelsloten ondieper gemaakt of gedempt. Zo houden we 
het water in de natuurgebieden vast, waar het kan infiltreren terwijl het landbouwgebied op 
de meeste plekken niet natter wordt dan nu. Bovendien voorkom je zo dat voedselrijk water 
door voedselarm natuurgebied stroomt. Als we dit doen, zijn aanvullende maatregelen voor 
waterberging niet nodig. 

Het gebied wordt beter klimaatbestendig omdat de afvoer in natte periodes op peil blijft maar 
de kans op droogte in de zomer aanzienlijk afneemt.  

Dit past bij de opgaven voor natuur. De gewenste typen bos en soortenrijke graslanden zijn 
gebaat bij hogere waterstanden in voorjaar en zomer. Er zullen meer karakteristieke soorten 
kunnen groeien. Ook de kamsalamander vindt meer geschikt leefmilieu. Voor nog meer 
verbetering wordt de grond die in het Beheerplan Natura2000 is aangewezen voor nieuwe 
natuur, ingericht voor deze andere functie. Hiervan zal ca. 20 ha bos worden. Er zijn ook diverse 
percelen die al de bestemming ‘natuur’ hebben, maar daarvoor nog ingericht gaan worden. 
Bij de maatregelen houden we er rekening mee dat er zo min mogelijk extra overlast door 
muggen ontstaat, door bijvoorbeeld ondiep stilstaand water bij bebouwing zo veel mogelijk te 
vermijden. Verder komen er droge en nat-droge verbindingszones, bestaande uit een ‘ketting’ 
van poelen, droge houtwallen, droge kruidenrijke akkers en natuurvriendelijke oevers tussen 
natuurgebieden. 

De maatregelen helpen het kenmerkende landschap versterken. In het landschap zal het 
natte karakter beter herkenbaar worden, bijvoorbeeld door een beek in een vochtige laagte 
met waar mogelijk beekbegeleidend bos. Aanvullend maken kleine stukjes bos en singels 
het coulisselandschap in de landgoederenzone mooier.  In het kampenlandschap zullen 
nieuwe singels worden aangeplant. Het oeverwallandschap krijgt meer kleine elementen 
als knotbomen en rietkragen en meidoornhagen als slingerende linten in het landschap. We 
breiden de recreatieve voorzieningen uit met nieuwe wandelroutes. Dit doen we zó, dat er 
geen overlast of verstoring door ontstaat. 

De veranderingen in het watersysteem zijn ook gunstig voor de landbouw. Het peil blijft 
beheersbaar doordat het water uit landbouwgebied via (deels nieuwe) watergangen wordt 
afgevoerd en niet via de her in te richten beken hoeft. Zo zijn de kansen die er liggen voor 
natuurinclusieve landbouw ook realistisch en economisch haalbaar. Op plekken waar de 
mogelijkheden voor de landbouw wijzigen, gaan we in gesprek met de eigenaren over 
oplossingen.  

Kosten
€ 17 miljoen

Gemengd bos  - Voorstonden (© Natuurmonumenten)
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EFFECTEN VAN DE MAATREGELEN OP DE GRONDWATERSTAND

Onze hoofddoelstelling is water vasthouden om verdroging tegen te gaan.  Dit doen we door 
het nemen van diverse (herstel)maatregelen om water langer te kunnen vasthouden. Alle 
genoemde maatregelen aan het watersysteem in dit schetsontwerp hebben natuurlijk effect 
op de grondwaterstanden en we willen weten of we met dit schetsontwerp de gewenste 
effecten bereiken. We stellen ons de volgende vraag: wordt het inderdaad minder droog in 
de zomer en voorkomen we met de juiste inrichting extra overlast in de winter? We willen 
zeker ook weten waar minder gewenste effecten ontstaan, bijvoorbeeld waar het te nat wordt. 
Daarvan moeten we bekijken hoe we daarmee omgaan: kunnen we deze ongewenste effecten 
verhelpen zonder dat dat veel effect heeft op het halen van ons ‘hoofd’doel? En als dat niet kan, 
welk belang is dan bepalend?   

Met de hydrologische modellen, die ook gebruikt zijn bij het kiezen van de maatregelen, zijn de 
grondwaterstanden in voorjaar, zomer en winter berekend zoals ze nu zijn én zoals ze worden 
met de maatregelen uit dit schetsontwerp. De hier getoonde kaarten laten de verandering 
zien. Wordt het ergens droger of juist natter dan nu in een bepaald seizoen? En hoeveel dan?  

Wat het verhaal ingewikkelder maakt, is klimaatverandering. Het voorjaar en de zomer worden 
warmer en droger. Hierdoor zal over dertig jaar de grondwaterstand in de zomer flink lager 
worden dan nu. Als we niets doen, daalt de grondwaterstand met meerdere decimeters. Maar 
doordat we nu wél wat gaan doen, kunnen we dit effect verminderen en dus de verdroging 
beperken. In de winter wordt géén extra daling van de grondwaterstand verwacht. Sterker 
nog, we verwachten dat het door klimaatverandering in de winter juist natter zal worden. Dit 
vraagt om een andere kijk naar het watersysteem en de inrichting. We moeten zuinig zijn op 
het water dat we in de winter te veel hebben. Dat hebben we in het voorjaar en in de zomer 
hard nodig! We moeten het teveel aan water dus vasthouden, of eventueel tijdelijk parkeren 
waar dat kan. Daarbij zorgen we er wel voor dat we uiteindelijk het water kunnen afvoeren 
om overlast te beperken. Dit schetsontwerp is een plan op hoofdlijnen. Dat betekent ook dat 
ingrepen in het watersysteem nog niet tot op perceelsniveau zijn uitgewerkt. In de volgende 
fase van het project kijken we nauwkeuriger naar de ingrepen: maatwerk! De uiteindelijk uit te 
voeren maatregelen kunnen dus nog een ander effect hebben dan wat nu is uitgerekend. We 
kunnen de effecten dus nog bijsturen waar dat nodig is. 

Hieronder volgen drie kaarten. Eén toont de effecten in de winter. Dit is de natste situatie die 
zich kan voordoen en is van belang voor de kans op wateroverlast. De kaart van de zomer laat 
de droogst mogelijke situatie zien en toont of de verdroging minder wordt. Er is ook een kaart 
over het voorjaar. Die is vooral relevant voor de landbouw. Zo zijn alle belangrijke effecten 
besproken en is een kaart voor het najaar niet nodig. 

Nat bos/broekbos/alluviaal bos (© Natuurmonumenten)Bloemrijk nat grasland (© Natuurmonumenten)
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Facetkaart - Beïnvloedingsgebied - Gemiddelde Wintergrondwaterstand (GHG)

Verbeteren ontwatering kavel door toevoeging 
sloot

GRONDWATERSTAND IN DE WINTER

De maatregelen uit dit schetsontwerp zorgen in de winter voor een stijging van de 
grondwaterstanden in het Natura 2000 -gebied. Buiten de Natura 2000- gebieden stijgt de 
grondwaterstand plaatselijk. De grondwaterstand stijgt het meest dicht bij de beken en de 
Haarsloot. Het effect van water vasthouden is in de winter duidelijk te zien. Ook zijn lokaal 
lagere grondwaterstanden in de winter te zien. Bij Voorstonden treedt in werkelijkheid echter 
geen verdroging op, doordat er wordt afgegraven. Daardoor wordt de afstand tussen maaiveld 
en het grondwater toch kleiner. Bij Oeken heeft te maken met de veranderingen aan de 
Sellenrijkloop.  

Het is goed om te zien dat de maatregelen tot een stijging van de grondwaterstand leiden. Dat 
betekent dat er meer water wordt vastgehouden om een extra watervoorraad te creëren voor 
het droge seizoen.   
De nattere omstandigheden betekenen voor de landbouw in veel gevallen niet direct een 
nadeel. In de winter groeit het gewas niet en wordt het land niet bewerkt.  
Voor de bebouwing ligt dit anders. Daar is de norm dat de grondwaterstand bij woningen 
minstens 70 cm onder het vloeroppervlak moet staan. Alle woningen, waarbij de 
grondwaterstand mogelijk verandert als gevolg van aanpassingen aan het watersysteem, zijn 
beoordeeld. Bij alle woningen is bepaald waar het grondwater staat in de huidige situatie en 
na het nemen van deze maatregelen. De hoogte van het vloeroppervlak is in eerste instantie 
geschat op basis van de maaiveldhoogte (dus de hoogte van de tuin of het erf rond het huis). 
Als het grondwater ondieper staat dan 70 cm, is de exacte vloerhoogte ingemeten. Veelal is 
gebleken dat een woning toch aanzienlijk hoger staat dan de aangrenzende tuin, waardoor 
het grondwater zich voldoende diep onder de woning bevindt. Toch blijft een aantal woningen 
over (de bruine blokjes op de kaart) waarbij er een risico bestaat op overlast door te hoge 
grondwaterstanden. In enkele gevallen is de situatie nu al niet ideaal (de donkerbruine blokjes).  
Hoge grondwaterstanden bij een woning zijn door zeer lokale of technische maatregelen 
vaak goed te verhelpen. Je kunt hierbij denken aan het graven van een extra kavelsloot of het 
aanleggen van drainage. Voordat deze maatregelen worden uitgevoerd is het belangrijk om goed 
naar de individuele situaties te kijken. Misschien spelen er nog andere waterhuishoudkundige 
problemen zoals een slecht doorlatende laag in de bodem, stroomt er regenwater naar de 
woning, of maakt de bouwwijze van de woning het nemen van maatregelen overbodig. Iedere 
woning is daarbij maatwerk. Door de enquête van afgelopen winter, met specifieke vragen 
over grondwateroverlast en de situatie van woningen, weten we nu beter waar mogelijk een 
risico op wateroverlast is te verwachten. We zullen goed letten op wat hier gebeurt en met 
welke eigenaar we in gesprek moeten gaan over de situatie. 

Verbeteren ontwatering kavel door aanleg 
drainage

“Het moet nat genoeg worden voor vegetatie en natuur maar ook 
droog genoeg blijven om er te kunnen wonen.”

“Het project gaat soms voorbij aan het feit dat het pensioen van 
sommige bewoners in deze huizen zit. Waardedaling door vernatting 

kan echt niet!”

“Als de grondwaterstanden omhooggaan, moeten jullie wel 
maatregelen nemen zodat paden en kelders niet natter worden.”
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Facetkaart - Beïnvloedingsgebied - Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand (GVG)

Functieverandering van perceel

Agrarisch natuurbeheer

Verbeteren bodemstructuur

Landbouwkundige drainageOphogen perceel

GRONDWATERSTAND IN HET VOORJAAR

De maatregelen uit dit schetsontwerp zorgen in het voorjaar vooral voor een verhoging van 
de grondwaterstand. Het is goed om te zien dat de maatregelen erin slagen om in het voorjaar 
extra water vast te houden. Rond de Oekense Beek is de verandering het grootst. Dat is niet 
verwonderlijk, omdat de beek daar op bepaalde plaatsen wordt gedempt. Daarvoor in de plaats 
worden in natuurlijke laagten slenken aangelegd om het teveel aan water te kunnen afvoeren. 
De afvoer uit de bovenstrooms gelegen landbouwgebieden wordt via een omleiding langs de 
Vosstraat geleid. Langs de Rhienderense Beek en de Haarsloot stijgt de grondwaterstand ook, 
maar minder sterk dan bij de Oekense Beek. Het landbouwgebied rond Hall wordt maar weinig 
beïnvloed. Bij Oeken is sprake van iets lagere grondwaterstanden doordat het water uit het 
landbouwgebied wordt afgevoerd via de nieuwe watergang langs de Vosstraat. 

Voor de natuur is een hoge grondwaterstand in het voorjaar heel erg belangrijk. Door de 
samenstelling van het grondwater kunnen bijzondere plantensoorten beter groeien. Dit zorgt 
voor een grotere biodiversiteit. 
De landbouw kan zowel voordeel als nadeel hebben van een hogere grondwaterstand in het 
voorjaar. Een nadeel is dat bij nattere omstandigheden het land met zware voertuigen en 
machines later begaanbaar is. Volgt er, zoals de afgelopen drie jaar, een droog groeiseizoen, 
dan zal het gewas het per saldo juist beter doen. De totale opbrengst wordt bepaald door 
meer factoren, zoals de kwaliteit van de bodem, de beschikbaarheid van meststoffen en 
de bedrijfsvoering.  Al deze aspecten hebben invloed, maar zijn niet in deze effectbepaling 
betrokken.   

We zien op de kaart een aantal locaties waar de grondwaterstand in het voorjaar flink stijgt 
op landbouwgrond rondom het Natura2000 -gebied. Daar gaan we met de grondeigenaren 
bekijken wat de situatie precies is, en bespreken wat een oplossing kan zijn. Vaak kan de 
waterhuishouding op te natte percelen relatief eenvoudig worden verbeterd. Bijvoorbeeld 
door een betere ontwatering met buisdrainage of het graven van een extra kavelsloot. Of de 
grond van het perceel kan worden verbeterd en opgehoogd. Ook kan het aanpassen van de 
bedrijfsvoering soms uitkomst bieden. Bij een meer extensieve en natuurinclusieve vorm van 
landbouw is de hoogste opbrengst niet noodzakelijk. Het landschap wordt gevarieerder en de 
biodiversiteit neemt toe. Mogelijk kan kavelruil ook uitkomst bieden om de landbouwfunctie 
naar een drogere plek te verplaatsen en een meer natuurgerichte functie naar een nattere plek. 

Grondverwerving / kavelruil
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Facetkaart - Beïnvloedingsgebied - Gemiddelde Zomergrondwaterstand (GLG)

Bloemrijk nat grasland - Lampenbroek (© Natuurmonumenten)

GRONDWATERSTAND IN DE ZOMER

De maatregelen uit dit schetsontwerp zorgen zelfs in de zomer (lokaal) voor een verhoging 
van de grondwaterstand. Het is duidelijk dat de maatregelen erin slagen om ook in de zomer 
een grotere grondwatervoorraad te creëren. Rond de Oekense beek is de verandering met 
maximaal 20 cm het grootst. Maar ook bij het Leusveld en de Rhienderense Beek is te zien dat 
we het water beter kunnen vasthouden waardoor de grondwaterstand duidelijk minder ver 
uitzakt. Dat is voor de natuur heel gunstig. We willen juist daar de verdroging tegengaan en dat 
lukt dus. De vochtige bossen en graslanden profiteren hier natuurlijk van, maar de droge typen 
natuur ook. Die zullen minder last hebben dat het té droog wordt. 

In een deel van het landbouwgebied is ook een lichte verhoging van de grondwaterstand te 
zien. Dit is goed voor de groei van de gewassen en leidt in de zomer niet tot nadelige effecten.  
Het betekent ook dat poelen en vijvers, veelal van particulieren, minder vaak droogvallen en 
bijdragen aan het vasthouden van grondwater.  
 
Door de klimaatverandering, en de daardoor toenemende droogte, zal in de loop van de 
komende decennia het positieve effect in de zomer wel afnemen.  Je kunt het probleem van 
verdroging op de lange termijn niet volledig oplossen. Het water is een keer op.  Op dit moment 
is dit het maximaal haalbare bij het bestaande gebruik. Andere vormen van landbouw zouden 
kunnen bijdragen aan een oplossing.  

“Bij nader inzien mag agrarische grond best natter worden dan 
het nu is, wanneer daar een vergoeding tegenover staat voor de 

economische schade.”

“Het is natuurlijk duidelijk dat de agrariërs niet vrijwillig gaan 
meewerken zonder dat deze er financieel beter van gaan worden.”

“Ik vind het raar dat andere mensen die geen land beheren of 
in eigendom hebben, meepraten over hoe wij ons land moeten 

inrichten.”

5-10cm

10-20cm

10-20cm

20-30cm

10-20cm

10-20cm

5-10cm

5-10cm

5-10cm

5-10cm
5-10cm

Andere rassen, andere gewassen
In de landbouw is, naast omvorming van de bedrijfsvoering, ook verandering in teelt een mogelijkheid 
om de gevolgen van de klimaatverandering de baas te worden. Sommige gewassen hebben namelijk 
minder last van de klimaatverandering dan andere gewassen. In plaats van de productiviteit van een 
bestaand gewas verder te verhogen door te mesten en te beregenen, kan het een mogelijkheid zijn om 
een ander gewastype te gaan verbouwen. Ook wordt onderzocht of een bepaald ras van een bestaand 
gewas beter bestand is tegen hitte, droogte, wateroverlast en tegen plagen en ziekten.  

Bodemverbetering 
Op zandgronden zorgt organische stof voor een betere binding van vocht en voedingsstoffen en 
vermindert het de droogtegevoeligheid. Een hoger gehalte aan organische stof in de bodem maakt 
de productie minder gevoelig voor extremer wordende weersomstandigheden. Bij 1% stijging van het 
gehalte aan organische stof houdt zandgrond gemiddeld 7 millimeter meer water vast in de bouwvoor. 
Met deze extra waterbuffer kan beregening al een aantal dagen uitgesteld worden. 
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Deelgebied Haarsloot
Bij landgoed Voorstonden wordt een deel van de Oude Haarsloot gedempt. Hier kan het regenwater in de bodem infiltreren. De Nieuwe Haarsloot (het deel uit de ruilverkaveling) wordt ondieper gemaakt, zodat het waterpeil minder zakt 
en het water langzamer wordt afgevoerd. Dit helpt allemaal tegen verdroging.  Er is bekeken of de kavelsloten ook nog ondieper gemaakt kunnen worden, maar dat heeft te grote nadelen voor de landbouw.  Die maatregel is dus niet in het 
schetsontwerp opgenomen.   Het water uit het landbouwgebied bovenstrooms wordt via een gedeeltelijk nieuw te graven watergang geleid. Zo blijft het landbouwgebied water goed afvoeren en wordt het landgoed natter. Hoe de slenk 
en (nieuwe) watergang er precies uit komen te zien, werken we in de volgende planfase uit. Er komen verder extra poelen als biotoop voor de kamsalamander. Aan de Voorstondense Beek verandert niets, vanwege de cultuurhistorische 
waarde.  

“Gebied ligt er mooi bij: afwisselend, grillig, nat, klei, lemig, zand.  Maar het moet niet te 
nat worden.”

Landschapselementen
In het schetsontwerp zijn de grove lijnen gepresenteerd. De volgende stap is het vervaardigen van de inrichtingsplannen, per deelgebied. 
In deze inrichtingsplannen krijgen ook landschapselementen een plek. Deze landschapselementen zijn indicatief weergegeven en hebben dus ook een indicatieve plek op de hiernavolgende kaarten gekregen.

“Breng de oude, natuurlijke loop van de Haarsloot terug.”

“De huidige recreatieve ontsluiting is in het gebied voldoende. Hier zou men in moeten 

zetten op rust.”
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Ook de Rhienderense Beek wordt in de middenloop deels gedempt of ondieper gemaakt en door de natuurlijke laagten geleid. Hierbij verdwijnen de eerder aangelegde meanders bochten waarschijnlijk, omdat die niet op de laagste delen 
liggen. De rest van de beek wordt tot aan de Stouwstraat verondiept, zodat het water beter wordt vastgehouden in het gebied. In en rond het Leusveld worden veel kavelsloten verondiept, met hetzelfde doel. Er is goed gekeken welke 
kavelsloten ondieper moeten worden en voor welke dat niet nodig is of, vanwege nadelige effecten, niet kan. De afvoer uit de bovenloop wordt omgeleid naar de Brummense Beek. Hier kan het peil met stuwen worden geregeld zodat 
de landbouw geen hinder ondervindt van hoge waterstanden.  Zonder omleiding zou dat wel het geval zijn. Tegelijkertijd komt er zo geen (soms) voedselrijk landbouwwater in de natuur. Voor een aantal huizen langs de beek wordt de 
grondwaterstand hoger dan gewenst. We gaan met de eigenaren van deze huizen in gesprek om daarvoor een oplossing te vinden. In dit deelgebied is ook een aantal percelen aangewezen voor nieuwe natuur, deels droog en deels nat. 
De inrichting ervan wordt in de planuitwerking opgepakt. Ook de verbindingszone voor de kamsalamander krijgt een plekje. Ten zuiden van de Knoevenoordstraat is een nieuwe wandelroute gedacht. Hoe precies, wordt later uitgewerkt. 

Deelgebied Oekense beek
De huidige Oekense Beek wordt deels gedempt en de ontwatering wordt overgenomen door een slingerende watergang in een ‘accoladeprofiel’ die de natuurlijke laagten volgt. Het water van het landbouwgebied bij Hall wordt omgeleid 
door een (deels nieuw aan te leggen) watergang. Deze omleiding dient twee doelen: het peil van het grondwater in het landbouwgebied heeft zo geen hinder van het veranderde peil op het Leusveld én het voedselrijke water uit het 
landbouwgebied kan niet bezinken in de voedselarmere rabatten. Als de Oekense Beek veel ondieper wordt gemaakt, zou die ondieper worden dan de Sellenrijkloop. Die kan dan het water uit het landbouwgebied niet meer afvoeren. Dat 
is natuurlijk ongewenst. Daarom is de keuze gemaakt om de Sellenrijkloop wat verderop op de nieuwe omleiding aan te sluiten. Zo kan én het landbouwgebied het water kwijt én de Oekense Beek ondieper worden. 
De loop van zowel de Oekense Beek als de nieuwe omleiding vraagt overleg met grondeigenaren en wordt in de planuitwerking bepaald. In dit gebied zijn ook nieuwe wandelpaden gepland. Voor een deel zullen die langs de nieuwe beek 
komen. Ook zal hier aandacht zijn voor extra biotoop voor de kamsalamander. Ten oosten van Voorstonden wordt langs de beek nog een natte en droge verbinding uitgewerkt, met droge kruidenrijke graslanden en natuurvriendelijke 
oevers. In het gebied langs de beek is ook op diverse plaatsen nieuwe natuur gepland, deels droog en deels nat van karakter. Wat het precies wordt, komt aan bod in de planuitwerking.  

“Aan de Broekweg is bos ontgonnen en agrarisch gebied van gemaakt. Dit moet weer natuur worden.”
 

“De rechte structuur van de beek is jammer. Bochtiger, natuurlijker maken graag, al is daar niet overal zomaar 
ruimte voor.”

“Het Leusveld kan het hele jaar natter blijven door randsloten te dempen of te 
verondiepen. Mijn ervaring is dat omringende sloten veel water afvoeren en diep 
ontwateren.”“Jullie kunnen de bosranden open maken en verbreden, meer struiken, vooral 

langs de weg. En de bermen bloemijker maken door het beheer aan te passen, voor 
biodiversiteit.”

 “We zitten hier niet te wachten op een moeras en overlast van 

muggen.”

“In het stroomgebied Oekense beek kun je heel goed water vasthouden.”

Deelgebied Rhienderense beek
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Het vervolg

Planning
Na vaststelling van het schetsontwerp gaat het team grondverwerving als eerste de eigenaren benaderen 
van de landbouwgronden die we willen omvormen naar nieuwe natuur.
Tegelijkertijd starten we met werkateliers per deelgebied om het schetsontwerp uit te werken. Dan gaan 
we ook de nieuwe tracés van de Haarsloot, Oekense Beek en de Rhiederense Beek verder uitwerken.
Zodra er overeenstemming is met de eigenaren van een deelgebied kan een inrichtingsplan voor het 
betreffende deelgebied inclusief maatregelen worden opgesteld. 
De volgorde van de uitwerking in deelgebieden is sterk afhankelijk van de complexiteit van de 
maatregelen, het verloop van de grondverwerving en het verkrijgen van de benodigde medewerking.

Het schetsontwerp wordt vastgesteld door de besturen van de Provincie Gelderland, gemeente Brummen 
en Waterschap Vallei en Veluwe en geldt als een inspanningsverplichting. Het is dus geen verplichting 
om het schetsontwerp precies te realiseren, maar wel om de doelen zo veel mogelijk te halen. De drie 
organisaties gaan samen met de bewoners en eigenaren aan het werk om het schetsontwerp meer in detail 
uit te werken. Het schetsontwerp is daarbij het uitgangspunt. Mochten zich nieuwe kansen voordoen, 
of bepaalde voorstellen bijvoorbeeld onhaalbaar blijken, dan mag het eindresultaat afwijken van het 
schetsontwerp. Zolang de doelen maar in het oog gehouden worden.   
Het uitwerken van het schetsontwerp gebeurt in deelgebieden. Dan hoeft een deelgebied dat snel kan 
worden uitgewerkt, niet te wachten op een deelgebied waar langer over nagedacht en gepraat moet 
worden. Per deelgebied wordt een definitief ontwerp gemaakt. 
Voor de realisatie van een definitie ontwerp voor een deelgebied worden vergunningen aangevraagd. 
Deze vergunningen doorlopen de gebruikelijke juridische procedure, waarbij belanghebbenden bezwaar en 
beroep kunnen aantekenen. 

Bloemrijk grasland droog tot vochtig (© Natuurmonumenten)

Tijdlijn vervolg

2015 - 2018

2015 - 2018 2020  

2020

26 februari 2015
• Ondertekening 

• Eerste expertmeeting 
hydrologen en ecologen

Doel: 
Beoordelen huidige status 
en gewenste situatie. 
Brainstormen over gewenste 
maatregelen.

24 november 2015

• 1e ronde keukentafel-
gesprekken met de 
landbouw

Doel: 
Informeren over project

Medio 2017

• 1e informatieavond
Doel: 
Informeren over de plannen voor 
gebiedsinrichting

27 september 2017

• 2e informatieavond
Doel: 
Informeren over het plan van 
aanpak en opgaven

15 mei 2018

2018 - 2019

2018 - 2019

26,27,28 november 2018
• 1e bewonersavond

• 2e bewonersavond
Doel: 
Gevolgen van klimaatverandering 
delen en samen 
oplossingsrichtingen verkennen.

11 en 12 maart 2019

• 1e thema-avond voor de 
landbouw

Doel: 
Check uitkomsten 
grondwatermodel en animo 
voor natuurinclusieve 
landbouw.

15 april 2019

• Infomarkt en terreinexcursies
Doel: 
Kennis delen en op locatie met 
elkaar in discussie. 

20 en 28 mei 2019

Doel: 
Verkennen van 
gemeenschappelijke problemen 
door klimaatverandering.

INITIËREN 
EN INFORMEREN

PARTICIPATIE

2019 - 2020

2019 - 2020

25 en 26 november 2019
• 3e bewonersavond

• webinair
Doel: 
Presenteren (online)  concept 
schetsontwerp en uitnodigen 
tot reacties en aanvullingen.

30 juni 2020

• Bestuurlijk vaststellen 
Schetsontwerp

Doel: 
Start van fase van verdere 
uitwerking in deelgebieden.

Oktober 2020

Doel: 
Effecten van ’maximaal 
water vasthouden’  laten 
zien. Oplossingsrichtingen en 
aanvullende ideeën bespreken.

SCHETSONTWERP
INCL. PARTICIPATIE

November 2020
• Opstart werkateliers per 

deelgebied
• 1e vergunningsprocedure 

en vaststelling 
deelgebiedplannen

Mei 2021

Doel: 
In overleg met eigenaren 
en direct betrokken 
belanghebbenden maatregelen 
uitwrken om een concrete 

PLANUITWERKING
INCL. PARTICIPATIE

• 2e thema-avond van de 
landbouw

2021 - 2025  

2021 - 2025

• Uitvoering laatste 
deegebiedsplan gereed

December 2025?

REALISATIE 
EN OPLEVERING

• Start 2e ronde 
keukentafelgesprekken

Doel: 
Wensen ophalen en 
mogelijkheden bespreken.

Juni 2019

Augustus 2021
• Start realisatie 1e 

deelgebiedsplan

Het resultaat in een notendop
Dit schetsontwerp begint met de effecten van klimaatverandering die we willen aanpakken; verdroging 
van de natuur, meer droogte in de landbouw, wateroverlast op het land en rond bebouwing. Dus is het een 
logische vraag of dat ook lukt met de voorgestelde maatregelen. Het antwoord is ja. De maatregelen in het 
watersysteem zorgen ervoor dat er aanzienlijk meer water wordt vastgehouden; de grondwaterstanden 
stijgen, terwijl de neerslag na zware buien gewoon afgevoerd kan worden. Hierdoor ontstaan voldoende 
kansen voor herstel van waardevolle natuur én uitbreiding ervan. Ook voor de landbouw wordt het 
probleem van droogte minder. Over de nadelen voor de landbouw en rond woningen, namelijk dat het in 
winter en voorjaar lokaal natter wordt, gaan we in gesprek met de agrariërs en bewoners, op zoek naar 
geschikte oplossingen. Alle maatregelen passen we aan bij de kenmerken van het landschap en vullen we 
aan met meer maatregelen om de kenmerken en waarden van het landschap nog te versterken.
Zo draagt het project bij aan een klimaatbestendig, duurzaam gebied dat ook in de toekomst een 
waardevol gebied blijft voor bewoners, agrariërs, recreanten, natuur en verscheidenheid aan planten en 
diersoorten.

Doel: 
Informeren en discussiëren over 
natuurinclusieve landbouw.

15 juli 2020
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Reactienota
De reacties op het concept schetsontwerp van WaardeVOL Brummen

Inleiding
Deze reactienotitie is een bijlage bij het definitieve schetsontwerp van WaardeVOL Brummen. Dit project 
pakt de nadelige effecten van de klimaatverandering aan: de verdroging van natuur en het verlies van 
belangrijke natuurwaarden, de verdroging van landbouwgrond, de wateroverlast op het land en rond 
bebouwing. Bij de aanpak staan maatregelen in het watersysteem centraal.
Er zijn diverse bewonersbijeenkomsten en veel gesprekken met de bewoners en gebruikers van het gebied 
geweest. De knelpunten en mogelijke oplossingen die de mensen in het gebied ervaren, zijn als input 
gebruikt voor dit schetsontwerp. Op 30 juni 2020 is het concept in een onlinebijeenkomst gepresenteerd 
en ook gepubliceerd op de website van WaardeVOL Brummen. Vervolgens heeft iedereen de gelegenheid 
gekregen vragen te stellen en een mening te geven over het concept, verdeeld over drie categorieën: 
‘dit vind ik goed’, ‘dit kan beter’ en ‘dit zijn mijn aanvullingen’. Het schetsontwerp is geen stuk met een 
juridische status, dus de reacties zijn ook geen officiële zienswijzen of bezwaren. Maar we nemen ze niet 
minder serieus. De reacties zijn belangrijk om te kunnen komen tot een plan dat recht doen aan het gebied 
én haar bewoners en gebruikers.
Er zijn van zestien bewoners reacties binnengekomen. Deze hebben we van een antwoord voorzien 
en bekeken of ze tot verandering(en) in het schetsontwerp moeten leiden. Deze antwoorden zijn 
afgestemd met inhoudelijk deskundigen en besproken met gemeente Brummen, provincie Gelderland, 
Natuurmonumenten en Waterschap Vallei en Veluwe. De bewoners hebben persoonlijk de antwoorden op 
hun reactie toegestuurd gekregen.
Een overzicht van reacties en antwoorden staat in de hiernavolgende tabel. Omwille van de privacy zijn 
de reacties genummerd en niet voorzien van naam en adres van de indiener. De reactie is, soms een beetje 
ingekort of geanonimiseerd, weergegeven en voorzien van een antwoord. In de laatste kolom staat 
omschreven tot welke actie(s) de ingediende reactie gaat leiden.

Conclusie
De algemene conclusie uit de reacties is dat het concept schetsontwerp op een enkel foutje na, niet 
aangepast hoeft te worden. Het schetsontwerp is een plan op hoofdlijnen, dat in de vervolgfase in meer 
detail uitgewerkt gaat worden. De meeste reacties zijn van belang bij die volgende stap in het proces en 
zullen op dat moment worden gebruikt. Het gaat daarbij zowel om de voorgestelde inrichtingsmaatregelen 
als om maatregelen die een zo goed mogelijke oplossing zijn voor de nadelige gevolgen van de gewijzigde 
inrichting. 

Nr. Opmerkingen Reactie Actie

1

Aanvulling: ik heb alle vergaderingen bijgewoond, en dacht enige 
inspraak te hebben met allerlei ideen voor de herinrichting van het 
landschap. In nu nieuwe schetsplan vindt ik hier niets van terug. 
Zoals het er nu uitziet zijn gewoon de oude plannen (rapport Bell 
Hullenaar) als leidraad genomen en ben ik bang dat vooral in de 
winter, door verhoging van het waterpeil 20-30 cm ik toch echt nog 
meer natte voeten krijg. Ik vindt de door het waterschap nu 
aangedragen ideen dan ook niet goed er wordt, ondanks U beloften, 
geen/onvoldoende rekening gehouden met de bewoners van de 
panden aan de Knoevenoordstraat.

Het schetsontwerp is een resultaat van een periode van intensief overleg met 
alle betrokkenen. De maatregelen zijn onder meer gericht op het vasthouden 
van water. In het concept SO komen na heroverweging ook weer elementen 
terug van oude plannen. Met de globale maatregelen uit het concept 
schetsontwerp worden inderdaad hogere grondwaterstanden berekend bij uw 
perceel. Dat zal niet de eindsituatie zijn. Voor elk perceel, elke woning waar de 
grondwaterstanden te hoog worden, gaan we met de eigenaren bespreken 
welke oplossingen er zijn om de grondwaterstand níet te verhogen. Die 
oplossing is maatwerk voor díe lokatie. We kijken naar de lokale 
mogelijkheden, naar wat de situatie op de aangrenzende percelen is, wat 
aangrenzende eigenaren willen etc. Zo gaan we op zoek naar een voor 
iedereen acceptabele oplossing. Dat komt dus als uitwerking van het 
schetsontwerp; het schetsontwerp geeft alleen de grote lijn aan. En nog kort 
uitleg bij wat te hoge grondwaterstanden zijn: we hanteren een norm van 70 
cm beneden vloerpeil van de woning. Als de grondwaterstand nu lager is dan 
dat, mag deze door het project niet hoger worden dan die 70 cm. Is de 
grondwaterstand nu al hoger, dan mag de grondwaterstand bij de woning niet 
stijgen. Voor tuinen bestaat geen algemene norm. We gaan daar de regel 
hanteren dat we naar maatregelen gaan kijken als er een significante of 
onaanvaardbare verslechtering optreedt, dus bij bijv. een stijging van de 
grondwaterstand met meer dan 20 cm of een toename van de tijd dat (een 
deel van) de tuin blank staat. Bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken

2

Aanvullingen: We hebben, de kaarten in het concept SO bekijkend 
en daarbij inzoomend op het gebied rond onze woning, een aantal 
vragen waarop we graag op niet al te lange termijn een antwoord 
van een deskundige zouden willen hebben. Ofwel: er is ons nog veel 
onduidelijk en er zijn veel onzekerheden wat met name het 
grondwater op/rond ons perceel betreft.

Een afspraak is gemaakt. Eén van de onderwerpen tijdens het gesprek zal zijn, 
dat het schetsontwerp de grote lijn aangeeft. Voor lokale ongewenste effecten 
zoeken we een maatwerk oplossing voor die locatie. We kijken naar de lokale 
mogelijkheden, naar wat de situatie op de aangrenzende percelen is, wat 
aangrenzende eigenaren willen etc. Zo gaan we op zoek naar een voor 
iedereen acceptabele oplossing. Dat komt dus als uitwerking van het 
schetsontwerp. Afspraak maken en zorg bij verdere planuitwerking betrekken

2

Aanvullingen: Daarbij vinden we jaarlijks onderhoud van sloten die 
straks gegraven c.q. aangepast worden een noodzaak. We zouden 
graag zien dat dit punt als voorwaarde voor verondieping van sloten 
genoemd wordt in het uiteindelijke SO en DO. Nu al zien we dat de 
sloten om ons perceel sinds ze na de ruilverkaveling van NM zijn, 
niet meer onderhouden worden. Gevolg: verlanding van sloten en 
bomen die spontaan in de sloten gaan groeien waardoor ons water 
niet goed meer afgevoerd wordt en ons perceel in natte periodes 
steeds drassiger wordt. De afvoer van ons water gaat via sloten die 
straks door of lang bosjes lopen met als gevolg elk jaar verondieping 
door gevallen blad in de sloten: zo is een sloot van 50cm diep na 
een paar jaar nog maar 20 of 30cm diep: dat kan en mag niet.

Zeker als afvoersloten ondieper worden, wordt die invloed op de 
afvoercapaciteit sterk beinvloed door de onderhoudstoestand. Wanneer het 
gaat om belangrijke afvoersloten zullen wij afspraken omtrent het onderhoud 
vastleggen om e.e.a te borgen voor de toekomst. We maken daarbij gebruik 
van de mogelijkheden die we hebben vanuit de legger en de keur. Daarnaast 
kunnen we afspraken maken over de instandhouding van de uitgevoerde 
maatregelen. Goede afspraken maken over beheer en onderhoud

2

Aanvullingen: Verder zouden we graag met een deskundige, bij 
voorbeeld een hydroloog die aan het concept SO gewerkt heeft, 
hierover een gesprek voeren. Het gaat onder meer om onze 
volgende punten van zorg ofwel vragen: Een afspraak wordt/is gemaakt Afspraak maken

2

Aanvullingen: Wat zijn de oorzaken van de voorziene stijging van 
het GW tot 30cm op ons perceel? Dit is naar wij nu begrijpen in een 
gemiddeld seizoen. Ofwel: in een nat seizoen kan de GW stand nog 
hoger zijn.

Het verondiepen en dempen van watergangen leidt tot een 
grondwaterstandsverhoging. Er wordt minder en vooral ook tot minder diep 
afgevoerd. De kavelsloten worden verondiept tot 50cm-mv. geen

2
Aanvullingen: Wat is er wat de GW stand betreft veranderd aan de 
afwatering in het bos ten noorden van ons? 

Het voorstel is hier om watergangen te verondiepen. De kavelsloten worden 
verondiept tot 50cm-mv. geen

2
Aanvullingen: Wat is er wat de GW stand betreft veranderd aan de 
afwatering in het weitje ten westen van ons?

Het voorstel is hier om watergangen te verondiepen. De kavelsloten worden 
verondiept tot 50cm-mv. geen

2

Aanvullingen: Wat is er wat de GW stand betreft veranderd aan de 
afwatering in de weitjes + de diverse sloten ten zuiden en oosten 
van ons? Ofwel: wat is er veranderd aan de loop van alle sloten rond 
ons huis met als gevolg een stijging van de GW stand op ons 
perceel? En zijn er nog meer oorzaken van die stijging?

Het voorstel is hier om watergangen te verondiepen. De kavelsloten worden 
verondiept tot 50cm-mv. geen

2
Aanvullingen: Dempen en meanderen van en slenken in de 
Rhienderensebeek: wat is de invloed daarvan op ons terrein?

Het effect van het dempen van het bovenstroomse deel van de 
Rhienderensebeek reikt niet tot uw perceel. Ook het verondiepen van de beek 
(iets verder stroomafwaarts) heeft naar verwachting nauwelijks tot geen effect 
op de grondwaterstand op uw perceel. Alleen de lokale watergangen hebben er 
merkbare invloed op de grondwaterstand. geen
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Nr. Opmerkingen Reactie Actie

2

Aanvullingen: En waar wordt de beek hierbij weer normaal beek na 
het gedempte en meanderende deel? Klopt hierbij de deelkaart 
Rhienderensebeek? Of de waterkaart?

Na het gedempte en verondiepte deel blijft de Rhienderensebeek verder 
stroomafwaarts ongewijzigd. Beide kaarten kloppen maar hebben een 
verschillende legenda en weergave (o.a. detailniveau) van informatie geen

2

Aanvullingen: Het weitje ten westen van ons: dit staat ingetekend 
als zoekgebied Nieuwe Natuur/nat bos. Hoe kan zoiets in een 
relatief klein weitje tussen 2 huizen in als je denkt aan toename van 
stekende insecten in stilstaand water? En de enorme wal van 
Japanse Duizendknoop is blijkbaar niet meegenomen in deze 
veranderde inrichting?

Het schetsontwerp geeft geen duidelijkheid over het beheertype na inrichting. 
Nieuwe Natuur is een term die door de provincie gebruikt wordt voor percelen 
in agrarisch gebruik, die omgevormd worden naar natuur. Dat is hier ook het 
geval. Het stukje waar de Japanse duizendknoop groeit, is niet in agrarisch 
gebruik en staat om die reden niet als Nieuwe Natuur aangegeven.  Gezien de 
ligging is hier geen stilstaand water met stekende insecten te verwachten. In 
het proces om tot een inrichtingsplan voor dit deelgebied te komen zal er meer 
duidelijkheid komen over de potenties voor dit perceel, en zullen 
buurtbewoners betrokken worden bij de te maken keuzes voor inrichting. Bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken

2

Aanvullingen: Er zitten voor ons deelgebied Rhienderense beek en 
de directe omgeving van ons perceel nog zoveel onduidelijkheden 
en onzekerheden in het voorlopig schetsontwerp dat wij er nog niet 
van overtuigd zijn dat wij er als bewoners niet op achteruit zullen 
gaan.

Het klopt, dat er in het concept schetsontwerp nog veel onduidelijkheden en 
onzekerheden zitten. Het is dan ook een plan op hoofdlijnen, het geeft een 
richting aan. Als we die het schetsontwerp hebben vastgesteld, kunnen we aan 
de verdere uitwerking beginnen. Die uitwerking doen we in nauw overleg met 
alle belanghebbenden, van woningeigenaren en hun buren tot agrariërs en 
Natuurmonumenten. En dat gaan we in kleinere deelgebiedjesen doen. Op het 
niveau van zo'n deelgebiedje worden alle belangen afgewogen en gaan we op 
zoek naar een oplossing die daar zo goed mogelijk bij past. Bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken

2

Aanvullingen: Het enige dat ons vertrouwen geeft is dat Anton 
Slijkhuis tijdens de bijeenkomst van 30 juni zei wat hij steeds zegt 
namelijk dat bewoners er niet op achteruit mogen gaan en dat daar 
waar volgens de berekeningen van hydrologen het grondwater op 
een perceel stijgt er overleg met de betreffende bewoners zal 
volgen om zo tot een oplossing van dit probleem te komen.

Voor elk perceel, elke woning waar de grondwaterstanden te hoog worden, 
gaan we met de eigenaren bespreken welke oplossingen er zijn om de 
grondwaterstand níet te verhogen. Die oplossing is maatwerk voor díe locatie. 
We kijken naar de lokale mogelijkheden, naar wat de situatie op de 
aangrenzende percelen is, wat aangrenzende eigenaren willen etc. Zo gaan we 
op zoek naar een voor iedereen acceptabele oplossing. Dat komt dus als 
uitwerking van het schetsontwerp; het schetsontwerp geeft alleen de grote lijn 
aan. Korte uitleg bij wat te hoge grondwaterstanden zijn: we hanteren een 
norm van 70 cm beneden vloerpeil van de woning. Als de grondwaterstand nu 
lager is dan dat, mag deze door het project niet hoger worden dan die 70 cm. 
Is de grondwaterstand nu al hoger, dan mag de grondwaterstand bij de woning 
niet stijgen. Voor tuinen bestaat geen algemene norm. We gaan daar de regel 
hanteren dat we naar maatregelen gaan kijken als er een significante of 
onaanvaardbare verslechtering optreedt, dus bij bijv. een stijging van de 
grondwaterstand met meer dan 20 cm of een toename van de tijd dat (een 
deel van) de tuin blank staat. Bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken

3

Dit is goed: In de tekening Facetkaart - Natuur (als gevolg van 
wijzigingen in het watersysteem. Hier kunnen we achter staan. Zoek 
gebied Nieuwe natuur Bloemrijk grasland droog tot vochtig langs de 
wegen (hoogte van de begroeiing maximaal 80 cm) en achter de 
boerderij volgens tekening nieuw Bos gebied. gevolg hiervan is dat 
de avond zon blijft en het zicht niet ontnomen wordt. Graag zien wij 
uw reactie tegemoet . geen

3

Aanvullingen: Wij zouden hier graag met u en natuur monumenten 
over willen praten voor verdere invulling en over het toekomstig 
beheer.

Bij de verdere uitwerking van de plannen gaan wij in gesprek met 
belanghebbenden, zoals omwonenden. Dan zullen wij hierover contact met u 
opnemen. Bewoners en hun ideeën bij verdere planuitwerking betrekken

4
Dit is goed: Door verschillende themakaarten is inzichtelijk gemaakt 
waarom tot het schetsontwerp is gekomen. geen

4

Dit kan beter: Maatregel verondiepen van Rhienderense beek weinig 
concreet. Hoe komt dit er uiteindelijk precies uit te zien en hoe 
wordt ecologische meerwaarde gewaarborgd. Ik zou graag de 
mogelijke herinchting benut zien als realisatie van een ecologische 
verbindingszone.

In het schetsontwerp is nog niet precies uitgewerkt hoe de beek wordt 
aangepast, waar welke landschapelementen komen en waar wandelpaden. Er 
staat alleen globaal aangegeven waar mogelijkheden zijn. In de verdere 
uitwerking gaan we dit in meer detail uitwerken. Dat is dan ook het moment 
om de ecologische inrichting van de beek vorm te geven. Bewoners en hun ideeën bij verdere planuitwerking betrekken

4

Aanvullingen: Graag zou ik meer invulling zien qua landschappelijke 
elementen en wandelpaden langs de Rhienderense beek. En meer 
mogelijkheden om als perceelseigenaar op het plan in te halen.

Bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp gaan we ook 
landschapselementen en wandelpaden langs de Rhienderense beek 
'toevoegen'. Dan kunnen ook individuele ideeën op het eigen perceel worden 
besproken en in het plan opgenomen. Bewoners en hun ideeën bij verdere planuitwerking betrekken

4

Aanvullingen: Afgelopen maandag, na het helaas volledig uitwaaien 
van de Rhienderense beek, was goed te zien dat de beek flink wat 
kwelwater wegvoert. Over de gehele oppervlak tussen Leusveld en 
Stouwstraat komt kwelwater in de bodem omhoog zoals te zien op 
bijgevoegde foto. Het lijkt me dan ook een goede zaak de beek te 
verondiepen. Ondanks dat niet in het schetsontwerp is opgenomen 
dat deze ter hoogte van ons perceel verbreed wordt lijkt me dit een 
welkome aanvulling. (foto in mail meegestuurd)

We staan open voor ideeën, bij het verder uitwerken van de plannen. Hoe 
meer ideeen van bewoners we kunnen inpassen, hoe meer het het plan van de 
bewoners wordt - en dat willen we graag. Als het verbreden van de beek op 
jullie perceel bijdraagt aan de doelen van het project, en geen nadelige 
gevolgen heeft voor anderen of andere belangen, kunnen we dit idee zeker in 
de plannen verwerken. Bewoners en hun ideeën bij verdere planuitwerking betrekken

Nr. Opmerkingen Reactie Actie

5

Dit is goed: Dat er gepoogd wordt om water langer in het gebied 
vast te houden zodat de natuur wat kan vernatten. Dat er 
mogelijkheden worden gezocht om wandelpaden/routes wat uit te 
breiden zodat er meer mensen van de natuur kunnen genieten. geen

5

Dit kan beter: Deze wandelpaden voor problemen kunnen zorgen als 
die door boeren natuur gaan. Wanneer sommige mensen die paden 
als losloop gebieden voor honden gaan zien wordt kans op 
besmetting van ziektes bij rundvee, denk aan neospora, stukken 
groter. Dat moet worden voorkomen. De grondwaterstand verhogen 
door watergangen te verbreden en te verontdiepen is niet zo'n goed 
idee. Beter is het om te werken met bedienbare stuwen zodat onder 
extreme omstandigheden nog wel de mogelijkheid bestaat om het 
water sneller af te voeren. Anders wordt het grondwaterpeil 
structureel verhoogd waardoor je op landbouwgrond veel eerder de 
kans hebt dat je in het voorjaar onwerkbare percelen krijgt.

Bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp gaan we ook de wandelpaden 
verder ontwerpen. Dit doen we uiteraard in overleg met grondeigenaren en 
aanwonenden. Dan kunnen we ook uw bedenkingen bespreken en verwerken. 
Onze reactie op uw opmerking over de watergangen en stuwen leest u in het 
vak hieronder.

bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken
We begrijpen uw belang en zorgen om de draagkracht van de grond. Eerst 
graag even een algemene reactie, en daarna wat meer in detail. In het 
Schetsontwerp proberen we recht te doen aan alle gebiedsfuncties. Vanwege 
ernstige verdroging kan het watersysteem niet meer blijven functioneren zoals 
het nu doet, we zijn kostbaar water te snel kwijt, aanpassingen zijn 
noodzakelijk (landelijke problematiek). We moeten daarom naar een systeem 
waarin we minder diep gaan ontwateren, maar wel voldoende ruimte 
overhouden voor afwatering bij piekbuien (we zoeken het nu in de breedte ipv 
diepte). De naam Schetsontwerp geeft al aan dat we in deze fase schetsen op 
hoofdlijnen, we kijken nu nog in grove contouren naar het hele gebied. In een 
volgende fase kijken we ook op perceelsniveau want maatwerk blijft nodig. 
Geen verslechtering is het uitgangspunt. Dat betekent niet dat er geen 
veranderingen nodig zijn om tot een goede situatie te komen.

De kaarten laten zien wat we maximaal aan verhoging van de grondwaterstand 
kunnen bereiken (volgens berekening). Meer wordt het in ieder geval niet. 
Weergegeven is het beïnvloedingsgebied waar effecten ‘kunnen’ optreden. Dit 
zegt nog niet dat de daadwerkelijke situatie straks ook zo zal zijn. Hiervoor 
maken we nog een verdere uitwerkingsslag. Mogelijk moeten er op bepaalde 
locaties met landbouwfunctie wel weer kavelsloten en drainage aangelegd 
worden.
We kijken niet alleen naar de kosten van de inrichtingsmaatregelen, zoals de 
aanleg van een stuw versus verondiepen, maar ook andere aspecten als beheer 
en onderhoud, minder onnatuurlijke barrières (t.b.v. migratie), natuurlijkere 
inrichting etc. tellen mee.
De Voorstondense beek is een opgeleide beek en is een op zich zelf staand 
beeksysteem en blijft waarschijnlijk ook zo functioneren. We zijn bekend met 
de vervuiling in de beek. Vervuiling in deze beek hecht zich voornamelijk aan 
de baggerspecie, anders zou deze bij de bron al richting grondwater gaan. We 
verwachten door wijzigingen aan het watersysteem geen negatieve effecten 
van deze aanwezige vervuiling op de omgeving. We zullen dit punt als 
aandachtspunt meenemen in de hydrologische studie.
De uitvoering van het project (eenmalige realisatiekosten) wordt bekostigd 
door de provincie, gemeente en waterschap. Het onderhoud ligt zoals dat nu 
ook al is veelal bij de terrein beherende instantie. Dit kan het waterschap zijn 
wanneer de watergang een A-status heeft, maar ook de gemeente, 
Natuurmonumenten, agrariers of omwonenden. Afspraken over het onderhoud 
van het watersysteem worden, net als altijd, gekoppeld aan de keur en de 
legger. Daarnaast kunnen afspraken nodig zijn over de instandhouding van 
uitgevoerde maatregelen.

5

Aanvullingen: Heb nog een aanvulling op mijn reactie. Ik zou graag 
het concept op papier willen ontvangen.  Het concept zoals dat op 
de computer wordt aangeboden is zeer slecht te bestuderen. A3 
formaat is niet leesbaar uit te printen. Wij hebben over het 
algemeen niet van die geavanceerde computers en printers als waar 
jullie over beschikken,aanbieden op A4 formaat was wel zo 
wenselijk. Dan zeggen jullie dat wij over een goed werkende 
internet verbinding moeten zorgen. Nou daar hebben wij nogal veel 
over te zeggen. Internet is hier een behoorlijk probleem. Het is de 
vraag of het morgen allemaal wel functioneert. Er is een papieren versie toegestuurd. Papieren versie toesturen

5

Aanvullingen: Wil er nogmaals op wijzen dat onomkeerbare 
verontdieping van de watergangen niet de voorkeur heeft van de 
belanghebbenden. Die kiezen duidelijk voor het kunnen regelen met 
bedienbare stuwen zodat bij extreme situaties het waterpeil sneller 
kan worden aangepast. Want als het uitgangspunt van het 
grondwaterpeil al 40 cm hoger is dan is de bovengrond ook veel 
sneller verzadigd waardoor de draagkracht van de grond sterk wordt 
verminderd. De argumenten die werden aangegeven door dhr. 
Slijkhuis vind ik niet overtuigend genoeg. Ook uit kader van 
kostenbeheersing is het plaatsen van stuwen aantrekkelijker. De 
Voorstondense beek blijft zoals ze is door haar cultuurhistorische 
waarde staat in het schetsontwerp. De Voorstondense beek is 1 van 
de meest vervuilde beken van Gelderland hoeveel effect heeft het 
verhogen van de grondwaterpeil op het verder verplaatsen van de 
vervuiling in de omgeving? Mijn vraag is voor wie is het onderhoud 
van de uitgevoerde projecten? Tijdens de bijeenkomst werd gezegd 
dat het uitvoeren van plannen in het project is opgenomen maar dat 
het waterschap niet over het beheer gaat. Tot zover mijn aanvulling 
op mijn vorige zienswijze.

bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken
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5

Aanvullingen: Drainage uitschakelen en sloten verontdiepen houdt in 
verzuipen van percelen onder natte omstandigheden, 
grondwaterpeil wordt in het voorjaar hier en daar immers 20 -30 cm 
verhoogd. Dit moetje niet willen!!!!! Dan wordt de oude Haarsloot 
gedempt en er wordt een nieuwe sloot gegraven, wat heeft die sloot 
dan voor functie als beneden loops de sloten worden verontdiept. 
Trouwens wie moet die sloot straks gaan onderhouden met die 
natuur vriendelijke oevers? Als die sloot straks midden door het land 
getrokken wordt houd je allerlei onwerkbare kavels over ook dat 
moet je niet willen!!!!

Drainage uitschakelen waar dat kan, leidt tot het langer vasthouden van water. 
Dit is het vertrekpunt (ambitie) voor het schetsontwerp. Maar andersom is ook 
mogelijk, zoals drainage aanleggen voor percelen met een landbouw- of 
woonfunctie, die te nat dreigen te worden. Door hydrologen van het 
waterschap wordt gerekend aan een nieuwe dimensionering van de 
watergangen. Bij verondiepen wordt ook gekeken of een verbreding nodig is 
om wel overtollig water te kunnen afvoeren. Bij een op de legger aangegeven 
A-watergang (groot regionaal belang voor de waterafvoer) zal het waterschap 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Bij een andere status is/zijn de 
aanliggende eigena(a)r(en) verantwoordelijk voor het onderhoud. Op plekken 
waar de mogelijkheden voor de landbouw wijzigen, gaan we in gesprek met de 
eigenaren over oplossingen, ook over de plek van watergangen. Daar waar de 
oude verondiepte Haarsloot alleen nog maar water uit natuurterreinen afvoert, 
ligt het voor de hand dat het onderhoud ook door de eigenaar of beheerder van 
de natuurterreinen wordt uitgevoerd.

Bewoners en hun zorg en ideeën bij verdere planuitwerking 
betrekken. Goede afspraken maken over beheer en onderhoud.

6

Dit kan beter: de hydrologie in het afstroomgebied van de 
Rhienderensebeek moet veel concreter en 
transparanter/begrijpelijker worden uitgewerkt voor wat betreft de 
wintersituatie, daarbij zowel rekening houdend  met water onder 
woning, als naar de omliggende tuin 

Dit schetsontwerp is een plan op hoofdlijnen. Het wordt in de vervolgfase 
verder  in detail uitwerkt. Zie ook de reacties op uw aanvullingen hieronder. Bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken

6
Dit kan beter: We willen niet dat ons perceel in het zoekgebied slenk 
valt.

Grondverwerving en inrichting vindt plaats op basis van vrijwilligheid. We gaan 
met bewoners en eigenaren in gesprek. Als betrokkenen niet mee willen 
werken dan kan de beek niet verlegd worden op hun perceel. Bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken

6

Aanvullingen: Van onze inbreng is niets terug te vinden in het 
voorlopige schetsontwerp. Ook geen motivatie waarom er geen 
gebruik van is gemaakt, dit terwijl het concept SO voor onze tuin 
forse consequenties heeft in de wintersituatie. 

De naam Schetsontwerp geeft al aan dat we in deze fase schetsen op 
hoofdlijnen, we kijken nu nog in grove contouren naar het hele gebied. In een 
volgende fase kijken we ook op perceelsniveau en dan komen de door u 
aangedragen ideeën ook ter sprake. Geen verslechtering is het uitgangspunt. 
De oplossing is maatwerk voor de locatie. We kijken naar de lokale 
mogelijkheden, naar wat de situatie op de aangrenzende percelen is, wat 
aangrenzende eigenaren willen etc. Zo gaan we op zoek naar een voor 
iedereen acceptabele oplossing.

Bewoners en hun zorg en ideeën bij verdere planuitwerking 
betrekken. Goede afspraken maken over beheer en onderhoud.

6

Aanvullingen: De kaart biedt geen aanknopingspunt hoe overtollig 
water in de wintersituatie wordt afgevoerd. Wij voorzien geen 
probleem met de stijging van GVG en GLG. Knelpunt is de 
wintersituatie.  Een verhoging van 20 cm in de kavelsloot naast het 
huis, betekent dat de tuin onderloopt.  Nauwkeurige 
waterafvoerregeling met aangebrachte kunstwerken komen in het 
concept (nog) niet voor. Hoe voeren wij in de winter het water af? 

In de verdere uitwerking van de plannen komen ook maatregelen aan bod voor 
uw perceel. Voor elk perceel, elke woning waar de grondwaterstanden te hoog 
worden, gaan we met de eigenaren bespreken welke oplossingen er zijn om de 
grondwaterstand níet te verhogen. Kort uitleg bij wat te hoge 
grondwaterstanden zijn: we hanteren een norm van 70 cm beneden vloerpeil 
van de woning. Als de grondwaterstand nu lager is dan dat, mag deze door het 
project niet hoger worden dan die 70 cm. Is de grondwaterstand nu al hoger, 
dan mag de grondwaterstand bij de woning niet stijgen. Voor tuinen bestaat 
geen algemene norm. We gaan daar de regel hanteren dat we naar 
maatregelen gaan kijken als er een significante of onaanvaardbare 
verslechtering optreedt, dus bij bijv. een stijging van de grondwaterstand met 
meer dan 20 cm of een toename van de tijd dat (een deel van) de tuin blank 
staat. In uw situatie zullen we maatregelen moeten zoeken die er voor  zorgen 
dat de grondwaterstand in de winter niet hoger wordt.

Bewoners en hun zorg en ideeën bij verdere planuitwerking 
betrekken. 

6

Aanvullingen: We willen graag in gesprek met een hydroloog over 
wat er is gebeurd met de ingemeten drempelhoogte, mogelijke 
afgravingen, de winterafvoer en meer Er is een afspraak gemaakt. Afspraak maken en zorg bij verdere planuitwerking betrekken

7 Dit is goed: Het ontwerp in de landgoederen zone / 
natuurmonumenten gebied aan de rechterzijde van het planontwerp 
ziet er voor mij als leek redelijk/goed uit. Ik begrijp dat er een 
balans tussen alle belangen moet zijn.

geen

7 Dit kan beter: In het SO vind ik verschillende keren de term natuur-
inclusieve landbouw. Nu schetst mijn verbazing dat er rondom Hall, 
voornamelijk Noord, Noord-West en Noord-Oost HELEMAAL NIKS 
wordt gedaan aan enige maatregelen. Volgens mij is de basis van 
natuur-inclusieve landbouw dat landbouw de natuur een beetje 
ruimte geeft!!! Ik mis visie en durf....

In dit deel van het gebied zijn de omstandigheden minder passend voor nieuwe 
natuur. Wel stellen we maatregelen voor om het landschap en de daarin 
voorkomende biodiversiteit te verbeteren. Als zich in dit gebied meer kansen 
voordoen, zullen we die zeker benutten. Verder is de invulling van 
natuurinclusieve landbouw iets voor de individuele agrarier. Het project kan 
niet besluiten over zijn/haar bedrijfsvoering. We stimuleren de natuurinclusieve 
landbouw wel, door samen met gemeente en provincie kennis te delen, een 
verdiepingstraject aan te bieden etc.

Ideeën bij verdere planuitwerking betrekken

Nr. Opmerkingen Reactie Actie
7 Aanvullingen: Ook rondom Hall enkele maatregelen toepassen, - 

Oekense beek ook bij Hall breder en ondieper maken met wat 
ruimte voor wilde planten, bloemen. Zoals voorbeeld op pagina 9 
afbeelding 1a, 2a of 3a. Dit kan al met de breedte van de grond van 
het waterschap zoals die er nu is. - toevoegen meidoornhagen; - 
toevoegen bomen; - toevoegen struweel stroken

Voor elk perceel, elke woning waar de grondwaterstanden te hoog worden, 
gaan we met de eigenaren bespreken welke oplossingen er zijn om de 
grondwaterstand níet te verhogen. Die oplossing is maatwerk voor díe lokatie. 
We kijken naar de lokale mogelijkheden, naar wat de situatie op de 
aangrenzende percelen is, wat aangrenzende eigenaren willen etc. Zo gaan we 
op zoek naar een voor iedereen acceptabele oplossing. Dat komt dus als 
uitwerking van het schetsontwerp; het schetsontwerp geeft alleen de grote lijn 
aan. En nog kort uitleg bij wat te hoge grondwaterstanden zijn: we hanteren 
een norm van 70 cm beneden vloerpeil van de woning. Als de grondwaterstand 
nu lager is dan dat, mag deze door het project niet hoger worden dan die 70 
cm. Is de grondwaterstand nu al hoger, dan mag de grondwaterstand bij de 
woning niet stijgen. Voor tuinen bestaat geen algemene norm. We gaan daar 
de regel hanteren dat we naar maatregelen gaan kijken als er een significante 
of onaanvaardbare verslechtering optreedt, dus bij bijv. een stijging van de 
grondwaterstand met meer dan 20 cm of een toename van de tijd dat (een 
deel van) de tuin blank staat.

Ideeën bij verdere planuitwerking betrekken

8 Dit is goed: realisatie van de N-2000 doelen uit het plan. 
Kamsalamander migratie zone zou een keten van poelen moeten 
zijn, nog niet in detail zichtbaar.

Een schetsontwerp is een plan op hoofdlijnen. Bij de verdere uitwerking vullen 
we de details in, zoals hoe de verbindingszone voor kamsalamanders er uit 
komt te zien. Poelen zullen daar zeker een grote rol in spelen. 

Ideeën bij verdere planuitwerking betrekken

8 Dit kan beter: Mijn voorstel om zuidelijk van de Knoevenoordstraat 
de watergang gedeeltelijk te dempen en een kortere afvoer van 
landbouwwater naar de Brummense Beek is niet in het concept. Is 
daar een reden voor? Medewerking ASR misschien niet verkregen?

Het voorstel om de watergang gedeeltelijk te dempen zit niet in het 
schetsontwerp omdat we dit pas bij de verdere uitwerking kunnen betrekken. 
Die oplossing is maatwerk voor díe lokatie. We kijken naar de lokale 
mogelijkheden, naar wat de situatie op de aangrenzende percelen is, wat 
aangrenzende eigenaren willen etc. Zo gaan we op zoek naar een voor 
iedereen acceptabele oplossing. Dat komt dus als uitwerking van het 
schetsontwerp; het schetsontwerp geeft alleen de grote lijn aan. Het idee past  
goed bij de doelen van het project en het schetsontwerp en komt dan ook 
zeker in het vervolg aan bod.

Bewoners en hun ideeën bij verdere planuitwerking betrekken

8 Aanvullingen: De bedoelde watergang is van de jaren 60. Daarvoor 
bestond die ook niet. Meer/langer water in het broekbosje, met 
unieke vegetatie, aan ons pad was een doel van mij, plus vernatting 
aan de westzijde in de eindige populieren percelen. Misschien daar 
natte bossen realiseren.

Bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp kan dit idee een plaats 
krijgen. We gaan hierover graag in gesprek.

Bewoners en hun ideeën bij verdere planuitwerking betrekken

9 Dit kan beter: Er word steeds gesproken over overleg met 
grondeigenaars. Wij hebben reguliere pachtovereenkomsten met 
Natuurmonumenten. Dan moet er toch ook met ons als pachter 
overlegd worden, aangezien ons hele bedrijf gezien word als te 
ontwikkelen natuur. Wij zitten als landbouwbedrijf niet te wachten 
op vernatting van onze landbouwgrond. Ook willen we geen nieuwe 
bomen op onze pachtgrond.

Er zal met u als pachter van Natuurmonumenten in principe altijd overleg 
plaatsvinden over uw gepachte gronden, uitaard in afstemming met de 
verpachter. U kunt natuurlijk ook altijd zelf contact met hun opnemen indien u 
zaken met hen wilt bespreken. We begrijpen dat uw als landbouwer uw land op 
een zelfde wijze wilt blijven gebruiken. Er zijn echter meer en extremere droge 
periodes tegenwoordig waar u als landbouwer ook niet op zit te wachten. We 
hopen daarom samen met u de juiste balans te vinden. Op tijd water afvoeren 
maar ook op tijd water vasthouden. Het huidige SO geeft daar een ruwe schets 
voor. Bewoners en hun zorgen bij verdere planuitwerking betrekken. 

9 Aanvullingen: 1 perceel van ons is ingekleurd als zijnde nieuwe 
natuur dat nog wacht op een inrichtingsplan. Dit is niet correct, want 
het is als reguliere landbouwgrond in gebruik. Natuurmonumenten is 
hier van op de hoogte dat dat fout op Natuurkaarten staat.

Het is goed om van u te horen, dat er een fout op de kaart staat. We zullen dit 
waar nodig aanpassen, en hierover ook contact zoeken met 
Natuurmonumenten. Fout op kaart nagaan.

10

Dit is goed: Rustige uitleg. Duidelijk verhaal. Tonen van bereidheid 
om het samen met bewoners en op basis van vrijwilligheid te doen. 
Aandacht voor versterking van de natuur en natuurwaarden. Inzet 
op natuurinclusieve landbouw - want landbouw hoort 
cultuurhistorisch thuis in dit gebied en moet ook behouden blijven 
vanwege het (toenemende belang van) lokale voedselvoorziening. 
Solitaire bomen her en der plaatsen. geen
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Nr. Opmerkingen Reactie Actie
Dit kan beter: Niet binnen de tijd en agenda die vermeld staat in 
nieuwsbrief nr 15.
- De filmpjes die we in de presentatie zagen voegen weinig tot niets 
toe.
- De willekeur in het behandelen van de vragen vond ik jammer. 
Belangrijke vragen - zoals die over het aandeel van 
Natuurmonumenten in dit project - zijn niet aan bod gekomen. 
Beter lijkt me om de vragen voortaan in volgorde van stellen aan 
bod te laten komen.
- Ik mis samenwerking tussen Waterschap als aanjager van dit 
project, Natuurmonumenten als eigenaar van de gronden waar het 
project vnl. gaat uitgerold worden, gemeente en provincie die 
vervolgens voor beheer en onderhoud moeten zorgen, industrie 
Eerbeek die het meeste water hier onttrekt, en met name ook het 
Waterschap dat nu al beheer uitvoert in dit gebied en dus nu al zou 
kunnen zorgen dat water niet te snel wegloopt. Waar is de 
samenhang tussen dit project en wat er nu in dit gebied al 
gebeurt??
- het schetsontwerp lijkt vooral lanen te willen volzetten met 
bomen, nieuw bos aanplanten, bomensingels inrichten, bossages, 
rietland etc... Allemaal zaken die ons het zicht ontnemen op het 
wijde landschap dat er nu is. Dat willen we hier juist behouden want 
dat is al mooi.

10

Aanvullingen: We hebben de bijeenkomst op 30/6 bijgewoond en de 
vragen/antwoorden op de website gelezen en hebben nog enkele 
aanvullende vragen. Deze zouden we graag teruglezen op de 
website na 10 juli. 1. Aanvullend aan vraag 6 over de buisdrainage. 
Onze vraag was eigenlijk wat we er tijdens de ingreep en daarna als 
bewoner precies van merken (graafwerkzaamheden, 
waterhuishouding onder/in huis en erf, riool….). 2. Langs de 
bovenloop van de Oekense beek liggen landbouwgronden. Dus 
spoelt er “vervuild” water in de bovenloop van de beek. In het 
schetsontwerp wordt pas daarna (voorbij Hallse dijk) een splitsing 
gemaakt tussen vuil water en schoon water met als doel dat er geen 
vervuild water terecht zou kunnen komen in de nieuw aan te leggen 
slenk/natuurterrein. Op de splitsing is het water dus vervuild. Hoe 
waarborgen we na de splitsing dat er geen vervuild water het 
slenkengebied instroomt (antwoord op vraag 18 geeft hier geen 
inzicht in). Aanvullend hierop is onze vraag waarop niet eerder in 
het gebied (dus bijvoorbeeld ruim vòòr de Hallse dijk). 3. Dan 
hebben we een vraag over het beheer na oplevering. Mogelijk is dit 
bij eerdere projecten goed verlopen, maar wij vrezen, gezien het 
feit dat het plan voorziet in aanplant van heel veel extra bomen 
(laan en solitair) de gemeente Brummen (die momenteel in zwaar 
financieel weer verkeert) hier een flinke extra beheerskost 
(verkeersveiligheid/eikenprocessierups, stormschade) bij krijgt na 
realisatie project. Krijgt de gemeente hier voldoende structurele 
financiële middelen voor aangereikt? Er krijgt dit nu al serieuze 
aandacht en niet pas in de realisatiefase? 4. Het waterschap is 
eigenaar van twee percelen essenbos, gelegen pal aan de bovenloop 
van de Oekense beek (tussen Slatweg en Hallse dijk). Waarom zijn 
deze gebieden in het SO niet aangewezen als waterberging 
gebied/creatie van nieuwe natuur? Dit is toch voor de hand liggend?

1) Van de werkzaamheden voor het uitschakelen van de buisdrainage zult u 
weinig merken. Er zijn geen graafwerkzaamheden voor nodig. De buizen 
worden alleen aan het uiteinde dichtgemaakt. Het effect van de maatregel is 
dat de grondwaterstand hoger wordt. Als alle grondeigenaren mee willen 
werken, is de verwachte verandering zoals aangegeven op de kaarten in de 
notitie bij het schetsontwerp. 2) Het landbouwwater uit het bovenstroomse 
deel van de beek wordt afgeleid naar de nieuw aan te leggen omleiding langs 
de Vosstraat. Het water kan dan niet langer de huidige route volgen omdat dat 
deel van de Oekense beek wordt gedempt. Er is dus eigenlijk geen sprake van 
een splitsing en het water kan niet het slenkengebied in stromen. De beek kan 
niet hoger bovenstrooms worden gedempt omdat er dan problemen ontstaan 
op de aanliggende landbouwgronden. 3) Uiteraard is het ook belangrijk om het 
beheer voor de toekomst te borgen. In de planuitwerkingsfase kunnen wij 
hierover ook afspraken vastleggen. Voor het project WaardeVOL Brummen 
heeft de gemeente een ruim budget dat door de Provincie is beschikbaar 
gesteld en niet voor andere doeleinden mag worden ingezet. 4) betreffende 
percelen zijn niet door de provincie aangewezen voor nieuwe natuur en ook 
niet aangemerkt als potentiel ecologisch waardevol. Of de percelen een rol 
kunnen spelen in het kader van waterberging of infiltratie is nog niet 
onderzocht maar kan in de planuitwerkingsfase wel verder worden uitgezocht. Bewoners en hun idee bij verdere planuitwerking betrekken.

10

We gebruiken uw ervaringen met de online bewonersavond graag bij een 
eventuele volgende keer. De samenwerking tussen de verschillende overheden 
zit in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een klimaatrobuust en  
toekomsbestendige inrichting van het projectgebied. Provincie en gemeente 
zijn nauw bij het project betrokken, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. 
Verbindend is vooral het element water. De voorstellen voor de 
landschappelijke maatregelen zijn grof op de kaart gezet en zullen in de 
volgende fase verder worden uitgewerkt. Het past bij het oorspronkelijke 
landschap om er meer beplanting aan toe te voegen, maar dit doen we 
natuurlijk in overleg zodat het uitzicht vanuit huis en tuin er niet onder leidt.

Bewoners en hun zorg en ideeën bij verdere planuitwerking 
betrekken.

Nr. Opmerkingen Reactie Actie

10

Aanvullingen:  5. Blijven de cultuurhistorische rabatten in het 
Leusveld volledig behouden in het plan? 6. In het SO staat dat de 
Vosstraat wordt aangevuld met extra bomen. Waarom niet aan deze 
zonnige weg juist kiezen voor bloemrijke wegberm? Een straat die al 
open is moet je o.i. niet donker maken. 7. In veel 
natuuromvormingsprojecten blijkt dat na vernatting/verschraling 
pitrus tevoorschijn komt, die decennia lang het natuurbeeld bepaalt. 
Andere waardevolle soorten krijgen hierdoor geen kans om tot 
ontwikkeling te komen. Hoe waarborgt het project dat dit hier niet 
gebeurt? Tot slot, wij zijn eigenaar van een klein bosperceel met 
poel aan de Hallse dijk/hoek Oekense beek, en willen graag 
meedenken en staan open voor ideeën om de kamsalamander hier 
een plek te geven. 

5) De rabatten behouden we zo veel mogelijk, maar niet per se alles. Er zijn op 
het Leusveld delen met rabatten die vanuit het oogpunt van cultuurhistorie en 
natuurwaarde minder waardevol zijn. Die zullen mogelijk deels geslecht  
worden. 6) Ook voor landschap zijn de stippen en lijnen op de kaart een 
indicatie waar iets kan komen en gaan we dit samen met bewoners uitwerken. 
Bloemrijke bermen zijn overal bespreekbaar. De laanbeplanting sluit aan bij de 
bestaande bospercelen en verbindt ze met elkaar. We zullen in overleg bepalen 
hoe dat er uit komt te zien. 7) Grote velden pitrus ontstaan door vernatting van 
(erg) voedselrijke percelen. Die vernatting zit in onze plannen, maar aan de 
voedselrijkdom is wel wat te doen door het verwijderen van de voedselrijke 
toplaag. In de inrichtingsmaatregelen zal worden uitgewerkt waar dat nodig is 
en hoeveel. Tot slot) Bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp maken 
we graag gebruik van het 'aanbod' om uw bosje en poel te betrekken bij de 
plannen. Het lijkt op het eerste gezicht een heel geschikte plek als onderdeel 
van de verbindingszone voor de kamsalamander. We nemen  contact met u op, 
als we hiermee bezig gaan.

Bewoners en hun zorg en ideeën bij verdere planuitwerking 
betrekken.

11

Aanvullingen: Graag willen wij als bewondrs van de percelen 
Hallsepad 2 - 6 en 10 als gezamenlijk met u in gesprek over onze 
ervaring t.a.v. de grondwater stand in uw kaarten alsmede 
gezamenlijk een constructief voorstel bespreken inzake vernatting 
van de Rhiederensebeek ter hoogte van voornoemde percelen. Wij 
zien uw uitnodiging voor get gezamenlijke gesprek graag z.s.m. 
tegemoet. Een afspraak is gemaakt.

Afspraak maken en zorg en ideeën bij verdere planuitwerking 
betrekken

12

Dit is goed: Dank voor de online bijeenkomst! Fijn om goed 
geïnformeerd en mee genomen te worden in het proces. Goed aan 
het ontwerp vinden we de omleiding van de Oekense beek. Vraag 
hierbij is wel, hoe deze nieuwe beek zich verhoudt tov de huidige 
woningen. Gaat de beek hier omheen slingeren? Hoe breed zal deze 
beek worden? Is het een idee om het huidige asfalt van de Vosstraat 
te vervangen voor meer ruimte voor de beek, met een zandweg 
voor de omwonenden?

In het schetsontwerp is nog niet precies uitgewerkt hoe de omleiding van de 
Oekense beek wordt aangelegd, waar hij precies moet komen, hoe breed 
precies etc. Het schetsontwerp is een plan op hoofdlijnen. Als die zijn 
goedgekeurd gaan we die in de verdere uitwerking meer in detail uitwerken. 
We kijken naar de lokale mogelijkheden, wat de diverse eigenaren willen etc. 
Zo gaan we op zoek naar een voor iedereen acceptabele oplossing. Het idee  
om tegelijkertijd de weg aan te pakken, hebben we al vaker gehoord en ook al 
eens met de gemeente besproken. WaardeVOL Brummen gaat als project niet 
over de inrichting van de weg. Als er echter kansen zijn om de situatie te 
verbeteren, zullen we bespreken of de gemeente hieraan mee wil werken. Idee bij de verdere planuitwerking betrekken

12

Dit kan beter: De leesbaarheid van de kaarten tijdens de powerpoint 
lastig. Het boekje op de site was wel duidelijk. De bewoners meer 
mee laten doen met ontwikkelen van nieuwe natuur in hun eigen 
grondgebied en een regeling/compensatie voor landbouwgrond 
omzetten naar natuur.

We gebruiken uw ervaringen met de online bewonersavond graag bij een 
eventuele volgende keer. De suggestie om bewoners mee te laten doen met 
ontwikkelen van nieuwe natuur op hun grond, en landbouwgrond om te zetten 
naar natuur, past heel goed bij het project. Waar zich kansen voordoen, willen 
we die zeker grijpen. In de gesprekken met bewoners over de aanpassingen 
aan het gebied zal dit zeker één van de gespreksonderwerpen zijn. Idee bij de verdere planuitwerking betrekken

12

Aanvullingen: Concreter worden wat er per woning nodig zal zijn, of 
wordt aanbevolen op basis van de rekenmodellen, zoals ontwatering 
van erven dichtbij de woningen actief aanbieden.

De concrete maatregelen voor de ontwatering van erven zullen 
gespreksonderwerp zijn met de betrokken eigenaren. Die oplossing is ook 
maatwerk voor díe lokatie en hoort bij de verdere uitwerking van de plannen. 

Bewoners en hun zorg en ideeën bij verdere planuitwerking 
betrekken.

13

Aanvullingen: met lof gisteravond over jullie presentatie 
schetsontwerp Waardevol Brummen. Graag willen wij een idee 
inbrengen om met betrekking tot de vormgeving in het landschap 
met de afwatering via de Hoge Veldgang. Het is nu één rechte gleuf 
in het landschap met een balksluis. Het is idee is om een meer 
meanderende en minder diepe beek te creëren die meer past in het 
omringende perceel met bossage. Wij willen graag in gesprek over 
mogelijke ontwikkeling om nog meer natuurwaarde te creëren.  
Tevens zou het mooi zijn om ook de Vosstraat aan te pakken. Dit wil 
zeggen verkeersluw maken en daardoor meer integreren in het 
landschap. Waardoor de ecologische waarde van de gehele 
aanpassing meer tot zijn recht zou kunnen komen. Met name heel 
veel slangen en andere dieren worden hier platgereden. Kunnen wij 
een afspraak maken om na te denken over dit idee? 

Een afspraak is gemaakt. De ideeën over de Hoge Veldgang zijn interessant en 
kunnen bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp betrokken worden. 
Het idee om ook de weg aan te pakken, hebben we al vaker gehoord en ook al 
eens met de gemeente besproken. WaardeVOL Brummen gaat als project niet 
over de inrichting van de weg. Als er echter kansen zijn om de situatie te 
verbeteren, zullen we bespreken of de gemeente hieraan mee wil werken.

Afspraak maken en bewoners en hun ideeën bij verdere 
planuitwerking betrekken

14

Dit is goed: Ik weet niet of dit het juiste formulier is om te reageren 
op de online-bijeenkomst vorige week. Ik kan de schriftelijke vragen 
en antwoorden niet vinden op de site. Ik zou ze graag na willen 
lezen, kijken of er een aanvulling is op onze vraag in de uitzending.

Kort na binnenkomst van deze reactie zijn de vragen en antwoorden 
gepubliceerd. geen
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Nr. Opmerkingen Reactie Actie

14

Aanvullingen: Wij hebben ooit, ivm de aanleg van een kelder, 
bronbemaling geplaatst. Na een week was het waterpeil nog niets 
gezakt terwijl er veel water werd af gepompt. Bleek dat er water 
onder de leem laag werd weg gepompt. Er zakt dus geen water door 
de leemlaag naar beneden. Met andere woorden, als het water in de 
sloot achter ons niet meer wegloopt wordt de water laag boven de 
leem laag hoger terwijl het grondwater pijl niet stijgt. Volgens mij 
kun je het oppervlakte water alleen lager krijgen door gaten in de 
leemlaag te boren. Is dat een optie??

Er is contact geweest over de vragen en antwoorden op de website. Het 
bestaan van lokaal voorkomende slechtdoorlatende (leem)lagen is bij ons 
bekend. Wat er gebeurt op het moment dat er gaten worden geboord in deze 
slechtdoorlatende laag hangt af van de situatie ter plekke. Dit is namelijk 
afhankelijk van hoe de verschillende waterstanden (oppervlaktewater, 
grondwater en schijngrondwater) zich tot elkaar verhouden. Bij de verdere 
uitwerking zullen we dit ter plaatse komen bekijken en bespreken. Bewoners en hun idee bij verdere planuitwerking betrekken

15

Aanvullingen: uit de presentatie komt nauwelijks naar voren wat de 
effecten op het grondwater aan de oneven kant van de 
Knoevenoordstraat zijn. Bij de 'wintersituatie' zie ik geen grijze 
gearceerde vlakken. Kunt u mij hier meer over vertellen? Ik kan mij 
haast niet voorstellen dat er aan de Zuid-kant van de 
Knoevenoordstraat niets gebeurd, wanneer er aan de Noord-kant 
van alles gaat verschuiven. Ik hoor het graag, alvast bedankt.

De effecten zijn aan de zuidzijde van de Knoevenoordstraat zeer beperkt 
doordat de huidige afwatering (sloten en drainage) in stand zal blijven. 
Bovendien watert dit gebied af richting de Brummensebeek, waardoor de 
situatie niet verandert. geen

15

Aanvullingen: uit het conceptontwerp kwam een nieuw Zoekgebied 
Wandelroute naar voren. Hier wil ik graag meer van weten, gezien 
mijn tuin grenst aan dit gebied en een wandelroute langs mijn tuin 
zeer onwenselijk is. Ik hoor graag van u.

In het schetsontwerp is nog niet precies uitgewerkt hoe de wandelpaden en 
andere recreatieve voorzieningen precies gaan worden. Er staat alleen globaal 
aangegeven waar mogelijkheden zijn. In de verdere uitwerking gaan we dit in 
meer detail uitwerken. We gaan dat zeker in overleg met bewoners uit de 
omgeving doen. Dan horen we graag waar iets niet gewenst is en natuurlijk 
vooral ook waar het dan wél kan. Bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken

16
Dit is goed: Aanplant bomen waar t kan, zoeken naar mogelijkheden 
om water vast te houden. geen

16

Dit kan beter: De Haarsloot verondiepen vind ik geen goed plan. 
Mijn lagere gronden (en de meeste grond van de buurman) worden 
dan te nat. Net als uitschakelen buisdrainage langs de Haarsloot, 
idem dito. Beter regelbare stuwen plaatsen in de Haarsloot.

Het is inderdaad zo dat de voorgestelde maatregelen tot een hogere 
grondwaterstand op uw percelen leiden. We gaan dan ook met u bespreken 
hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Het is overigens niet zo dat 
verondieping per definitie tot meer wateroverlast leidt. Als de sloten ondieper 
worden gemaakt, wordt er ook gekeken of de sloten nog voldoende 
afvoercapaciteit hebben, zodat er in natte omstandigheden geen wateroverlast 
ontstaat. Daarvoor kan bijv. verbreding nodig zijn. Bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken

16

Aanvullingen: Ik mis de regelbare stuwen. In mijn groep tijdens een 
van de avonden was ieder er over eens dat dit de beste en enige 
manier is om in een gebied wat al nat is, toch meer water vast te 
houden wanneer het kan. Verondiepen van sloten geeft toch méér 
wateroverlast in natte perioden.

 In plaats van het aanbrengen van (automatische) stuwen geven we binnen het 
project de voorkeur aan het verondiepen van de sloten en watergangen. We 
zijn op zoek naar een robuust, natuurlijk systeem en (automatische) stuwen 
passen daar niet helemaal in. Dat is het vertrekpunt voor het SO. In het 
vervolg van het proces gaan we met de betrokken personen/eigenaren in 
deelgebieden verder inzoomen of het in de gegegeven situatie passend te 
maken is of dat er naar een andere oplossing gekeken moet worden. Bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken

17

Dit kan beter: De watergang die getekend staat langs de Vosstraat, 
door onze tuinen, ligt niet logisch en is in feite onuitvoerbaar. Het is 
daar hoger dan richting de beek. De watergang zal daarom diep en 
breed worden, wat niet mogelijk is gelet op de geringe ruimte. Dat 
vraagt veel ruimte en past niet in het landschap. De opzet van het 
oorspronkelijke plan, een meanderende Oekense beek, is zonder 
een goede onderbouwing van tafel geveegd. Het water kan beter 
niet worden afgekoppeld, want dan is er meer water om vast te 
houden in het gebied van de Oekense beek. Het water is ook niet zó 
vervuild dat het niet door het natuurgebied zou kunnen gaan.

Het is waar, dat de watergang langs de Vosstraat ruimte inneemt. Op plekken 
waar die ruimte er niet is, kunnen andere oplossingen worden gekozen, zoals 
de watergang in een duiker leggen. Hoe dit er precies uit kan komen te zien, 
gaan we bespreken met de bewoners en grondeigenaren en verder vormgeven 
bij de uitwerking van de plannen.  Daarbij zijn wij in de planuitwerkingsfase 
zeker bereid nog andere oplossingen te verkennen voor dit probleem. Het is 
overigens niet zo dat de meanderde beek uit de plannen verdwenen is. Zowel 
de meanderende beek als de omleiding zitten in de plannen.  Bewoners en hun zorg bij verdere planuitwerking betrekken

17

Aanvullingen: We steunen unaniem variant 2 uit het eerdere plan 
van Bell-Hullenaar. Dit plan is ons als eerste gepresenteerd en 
hiertegen was geen verzet. In dat plan stroomt het water door de 
laagste delen, in een nieuwe structuur van slenken. Zo kan al het 
water infiltreren en niet alleen een deel en dat helpt tegen de 
verdroging. Het is bovendien een eenvoudiger, een fraaiere 
 oplossing, passend in het landschap,  dan een omleiding langs de 
Vosstraat

De uitwerking van de meanderende Oekense beek zal zeker lijken op variant 2 
van Bell-Hullenaar. Het water zal via laagtes gaan stromen en voor een deel 
ook in die laagtes infiltreren. Bewoners en hun ideeën bij verdere planuitwerking betrekken

Nr. Opmerkingen Reactie Actie

17

Aanvullingen: Ik mis de vraag over een heldere motivatie waarom 
landbouw-voedselrijk water moet worden afgesplitst. Bevat het te 
veel fosfaten? Wat is de norm? Wat is gemeten, waar en wanneer? 
En welke rol speelt Natuurmonumenten hierin?

Er zijn meetgegevens van de waterkwaliteit benedenstrooms beschikbaar. Het 
waterschap maakt plannen om het meetprogramma aan te passen, zodat we 
de vraag die hier speelt beter kunnen beantwoorden. We weten dat de 
waterkwaliteit doorgaans niet erg verontreinigd of erg rijk aan voedingsstoffen. 
Af en toe, bij heftige regen vlak na bemesten, is dit wel het geval. En juist in 
zulke omstandigheden komt het waterpeil zo hoog dat alle aan te leggen 
slenken en laagtes vol water komen te staan. De voedingsstoffen bezinken dan 
dus in het hele natuurgebied. Dat is niet gewenst. Vandaar dat is gekozen voor 
afkoppeling, dus voor minder maar wel schoon water in het gebied rond de 
Oekense beek. Het is in het belang van de te ontwikkelen natuurwaarden en 
soorten dat de waterkwaliteit voedselarm is. Daarom in Natuurmonumenten 
inderdaad voorstander van het afkoppelen. De waterkwaliteit nader analyseren

17

Aanvullingen: Problemen met afvoer uit de Hallse hooilanden 
worden absoluut niet herkend. Wie is de eigenaar van deze stelling? 
Graag man en paard noemen.

Op dit moment zijn er geen problemen met de afvoer van water uit de Hallse 
hooilanden. Het water stroomt via de Oekense beek weg. Als we de Oekense 
beek een meer natuurlijke inrichting geven, met meanders en slenken, zal de 
afvoercapaciteit minder worden. Dan gaan wél problemen met vernatting 
ontstaan. Dat blijkt uit hydrologische berekeningen die vanuit het project zijn 
gedaan. Vandaar dat omleiding van het landbouwwater ook voor het waterpeil 
in het landbouwgebied beter is. geen
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Vraag en Antwoord
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Hydrologie natuur

Vraag 5: Wanneer de grondwaterstand stijgt zal bestaande natuur daar last van krijgen. Bijvoorbeeld bestaande 
beuken kunnen niet tegen ‘natte voeten’. Hoe wordt hier rekening mee gehouden?

Antwoord: Het klopt inderdaad bestaande bomen last kunnen ondervinden van een verhoging van de 
grondwaterstand. Met de verhoging van de grondwaterstand kan het zijn dat de wortels van de boom geen 
zuurstof meer kunnen opnemen. Als de verhoging van de grondwaterstand abrupt wordt doorgevoerd en niet 
kan uitzakken, dan kan een boom zich niet aanpassen aan de nieuwe situatie. Het kan dus voorkomen dat er 
bomen omvallen door een veranderende grondwaterstand. Daar waar waardevolle bomen voorkomen zal dus 
gekeken moeten worden hoe hier mee om te gaan. Dit betreft maatwerk en vraagt mogelijk om aanpassing 
op enkele specifieke locaties. Op veel plaatsen is de grondwaterstijging marginaal waardoor we geen negatief 
effect op bestaande natuur verwachten. Sterker nog, we kampen nu al met verdroging. De verwachting is dat 
door klimaatverandering de grondwaterstand komende decennia ook nog verder gaan dalen. Dus om op de 
toekomst te anticiperen moeten er nu al maatregelen genomen worden.  

Vraag en Antwoord
Online presentatie 30 juni 2020, WaardeVOL Brummen

Maatregelen

Vraag 1: De gebieden van de PAS maatregelen worden in dit schetsontwerp niet meer genoemd. Kunt u 
vertellen wat er in het gebied van de Rhienderense Beek voor een maatregelen voor genomen zijn?

Antwoord: Het PAS is komen te vervallen, maar de PAS maatregelen maakten al onderdeel uit van het pakket 
maatregelen voor de bescherming van Natura2000 gebieden en blijven dus onverminderd van kracht. Om 
kwetsbare natuur hier te beschermen kunt u denken aan het aanleggen van bufferzones (nieuwe natuur), 
opzetten van grondwaterpeil door dempen en verondiepen van sloten en aanleggen van slenken.

Vraag 2: Betekent ‘zoekgebied slenk’ dat daar wordt afgegraven?

Antwoord: Dat ligt eraan. Als er een natuurlijke laagte is, hoeft er niet afgegraven te worden. Dus het is 
afhankelijk van de situatie.

Bodem

Vraag 3: Kun je niet gaten in de ondoorlatende lagen boren om het waterprobleem op te lossen?

Antwoord: Zonder nader bodemonderzoek kan hier op voorhand niet nu al een passend antwoord gegeven 
worden. Een goede perceelinrichting is van verschillende factoren afhankelijk, bijvoorbeeld, bodemsoort, 
bodemopbouw, bodemsamenstelling, ligging perceel (in bolling of afwaterend), grondwater etc. Indien door 
ons toedoen de situatie bij u dreigt te verslechteren, gaan we met u in gesprek om een passende oplossing te 
vinden. Ons uitgangspunt is geen verslechtering.

Vraag 4: Er zitten in het gebied rond ons huis veel ondoorlatende lagen. hoe weet je nu of er op je perceel zo’n 
laag zit? de vorige bewoner van ons perceel zei van wel. Wordt er bekeken of dit een oorzaak is van water op 
ons perceel in natte periodes? En wat wordt eraan gedaan?   

Antwoord: Door middel van grondboringen kunnen we onderzoeken of er storende lagen aanwezig zijn. Als dit 
een oorzaak is van water op het perceel in natte periodes, dan zijn dat terreinspecifieke omstandigheden waar 
de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor is. In geval van vernatting door onze maatregelen, denken we 
graag mee en zoeken we samen naar een oplossing.

Gusteweide
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Hydrologie

Vraag 10: De hoofdfunctie van de Rhienderense Beek was ontsluiting van het gebied om het voor bewoning 
en landbouw geschikt te maken. Door dempen en verondiepen en creëren van slenken, verdwijnt deze 
jarenlang bestaande fatsoenlijke en afdoende waterafvoer in de winter Dus nogmaals: geen onomkeerbare 
ingrepen zoals dempen of verondiepen van de Rhienderense Beek maar andere oplossingen die de waterafvoer 
bestuurbaar maken.  Een slenk voor waterafvoer is ’s winters duidelijk geen oplossing gegeven de sterke 
stijging van de grondwaterstand in de winter en de gigantische weeromslag die momenteel gaande is en nog 
omvangrijker zal worden.

Antwoord: De hoofdfunctie van de Rhienderense Beek, als afvoer van overtollig (grond)water, zal blijven 
bestaan. De maatregelen die in het schetsontwerp zijn opgenomen zijn doorgerekend om te bepalen 
wat de effecten daarvan zijn. Deze verandering van de grondwaterstand is getoetst op de benodigde 
ontwateringsniveau voor bewoning en landbouw. Met de aanpassingen van het profiel blijft het noodzakelijk 
dat er voldoende (grond)water kan worden afgevoerd. Nadat de maatregelen zijn uitgevoerd zal er 
nauwlettend in de gaten worden gehouden hoe de grondwaterstand doet wat we verwachten met het reeds 
aangelegde monitoringsnetwerk.

Vraag 11: Focus lijkt te liggen op garanties tav de woning (‘droge voeten’). Als de tuin / omliggende grond 
echter natter wordt vermindert dat de woonbeleving aanzienlijk. Ligt de focus dus echt alleen op de woning of 
ook op tuin / omliggende grond?

Antwoord: Je wilt niet leven in een te natte tuin. Daar hebben we ook oog voor. Hetzelfde geldt voor de 
landbouw: ook voor hen is een hoge grondwaterstand zeker in het voorjaar niet gewenst. We hebben ‘droge 
voeten’  als uitgangspunt genomen omdat dit punt van wateroverlast bij woningen twee jaar geleden een 
breekpunt leek te zijn. Men veronderstelde dat het gebied een soort moeras zou worden. Daarom hebben we 
nu extra naar de woningen gekeken. Maar het uitgangspunt geldt voor alle belangen. We willen een optimale 
waterbeheersing voor alle belangen.

Vraag 12: Wat de Rhienderense Beek betreft: het idee is nu om het middendeel te dempen. Maar op de 
verschillende kaarten bij deze notitie komt de beek na het gedempte deel weer omhoog op totaal verschillende 
plekken. Hoe zit dit? en waar is het idee dat hij nu weer omhoog komt?

Antwoord: Het is niet de bedoeling dat het einde van de natuurlijke beek op verschillende kaarten op 
verschillende plekken ligt. Wat tegelijkertijd wel zo is, is dat we een zoekgebied hebben aangegeven van waar 
we de beek willen dempen of laten meanderen. Het ligt nog niet exact vast tot waar precies we wat gaan 
doen. Op een bepaalde plek wordt de slenk weer een beek.  Het eerstvolgende stuk willen we de beek een 
natuurlijker, meaderend karakter geven, dan volgt er nog een verondiept stuk maar op een bepaald moment, 
bij het einde van ons plangebied, is ook daarvoor geen mogelijkheid meer en behoudt de beek zijn huidige 
vorm.

Vraag en Antwoord
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Hydrologie

Vraag 6: In facetkaart/concept 10 staat dat in Hall aan de Hallseweg de buisdrainage wordt “uitgeschakeld”. Wat 
betekent dit precies?

Antwoord: Deze kaart laat zien welke maatregelen je kan nemen om zo veel mogelijk water in het gebied vast 
te houden. Het uitschakelen van buisdrainage betekent dat de drainage die nu voorkomt in het perceel wordt 
verwijderd of onklaar gemaakt wordt. De detailuitwerking en afstemming met eigenaren zal nog moeten plaats 
vinden.

Vraag 7: Als oplossing voor de Oekense Beek kiest u ervoor om 50-60% van de hoeveelheid water af te takken 
en af te voeren langs de Vosstraat. Vooral in de winter en voorjaar is dit zodanig veel, dat dit n.m.m. heel veel 
ruimte vraagt. De door bewoners bepleitte vorm van natuurlijke beken lijkt hier moeilijk realiseerbaar. Ook ben 
ik bang dat dit water vrij snel zal worden afgevoerd, terwijl de bedoeling toch was om water zo lang mogelijk 
vast te houden??

Antwoord: Dit betreft in hoofdzaak een omleiding van het landbouwwater wat vanwege de uitspoeling 
van nutriënten niet gewenst is in natuurgebieden. Tevens is het daarmee mogelijk om met de omleiding 
de waterstanden voor het landbouwgebied beter te reguleren. De omleiding langs de Vosstraat biedt als 
bijkomend voordeel een goede ontwatering voor wegen en woningen langs de Vosstraat. Dat betekent dat er 
meer maatwerk geleverd kan worden om de gewenste ontwateringsdieptes te realiseren. Dat neemt echter 
niet weg dat er geen water kan worden vastgehouden. Om effectief water vast te houden zijn inderdaad grote 
oppervlaktes nodig.
Bij een omleiding langs de Vosstraat is inderdaad geen ruimte voor een natuurlijke inrichting. Maar juist door 
deze omleiding kan dat bij de rest van de Oekense Beek wel.

Vraag 8: Als het bufferen van water zo belangrijk is (verdrogingsbestrijding/klimaatdoelen), waarom wordt het 
zgn. ‘ landbouwwater’ ’s winters dan niet buiten het natuurgebied vastgehouden?

Antwoord: Wij streven ernaar ook in de winter zoveel mogelijk water vast te houden. Dit geldt ook voor 
landbouwwater buiten het natuurgebied. Daarnaast is er in het kader van dit project een subsidieregeling om 
voor ca 75% tegen kosten een stuw te laten plaatsen in de perceelsloten om langer water vast te houden. Als u 
interesse heeft kunt u zich aanmelden via het reactieformulier op de website.

Vraag 9: Indien er een natte winter is, wordt dan extra water afgevoerd , nu in een gemiddelde winter de 
waterstand 20/ 30 cm hoger wordt?

Antwoord: In natte perioden kan extra water worden afgevoerd via het aanwezige watersysteem.

Vraag en Antwoord
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Hydrologie

Vraag 17: Als het vast gehouden water op een leemlaag stuit heeft dit geen effect op het grondwater, wel op 
hoe nat het aan de oppervlakte en onder het huis wordt. Word hier rekening mee gehouden en wat zou de 
oplossing zijn?

Antwoord: Er zitten her en der in het gebied ‘slecht doorlatende lagen’ in de grond waar het water op kan 
blijven staan. Zeker na piekbuien kan het dan een tijdje duren voordat het water in de bodem wegzakt. Het 
is lastig hier altijd rekening mee te houden omdat we niet altijd precies weten waar die lagen zitten - soms 
is dat ook heel lokaal. We kunnen wel sturen aan de grondwaterstand maar we kunnen weinig doen aan het 
effect van die slecht doorlatende lagen. We zullen overigens  in de buurt van een woning geen extra water 
vasthouden. Dat gaan we vooral in natuurgebied doen. Dus ze hoeven niet bang te zijn voor effecten daarvan 
vlak bij huis

Vraag 18: Wat de bovenloop Oekense beek betreft: waarom wordt landbouwwater pas voorbij de Hallsedijk 
afgesplitst. Zo stroomt alsnog landbouwwater in het nieuwe slenken-/meandergebied van de beek, toch?

Antwoord: We takken het water vanaf de Hallse Hooilanden af voordat het natuurgebied in gaat. Daar leiden we 
het om naar de Vosstraat dus komt er geen landbouwwater in het te dempen deel van de Oekense beek en ook 
niet in het nieuwe gedeelte, de nieuwe slenk.

Vraag 19: Als er geen diepe sloten zijn, hoe kun je dan buisdrainage daar goed laten slagen? Daarbij, een diepe 
kavelsloot die geen vervolg krijgt in bijvoorbeeld een beek zal zo vollopen. Dit lijken dus niet echt haalbare 
oplossingen of zie ik dat verkeerd?

Antwoord: Je kunt een samengestelde drainage maken, wat wil zeggen dat je de drainage niet direct aansluit 
op een sloot maar dat die in een put uitkomt. Daar kun je dan een pompje in zetten waarmee je het peil tot 
op een lager niveau dan het lokale peil kunt beheren. Dat kun je bijv. ook doen met een ringdrainage rondom 
een woning. Het is geen duurzame oplossing en daarom zijn we hier niet direct voorstander van. Dus je kunt 
drainage ook gebruiken als oplossing voor wanneer het te nat wordt op landbouwpercelen. Dan kun je heel 
ondiep draineren zodat je toch voldoende ontwateringsdiepte houdt maar op een ander slootpeilniveau. De 
bewerkingsmogelijkheden blijven dan behouden.

Vraag 20: Is het effect van de verhoging van het grondwater op de gebieden met vervuilde grond in het 
projectgebied duidelijk?

Antwoord: Er zijn geen effecten te verwachten. De verontreiniging bij het voormalige HBU-terrein zit op een 
diepte van 12-14 meter in de grond. De maatregelen uit dit concept schetsontwerp beïnvloeden alleen het 
ondiepe grondwater en hebben geen effect op het grondwater op grotere diepte.

Vraag en Antwoord
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Hydrologie

Vraag 13: Waarom wordt gekozen voor onomkeerbare maatregelen ipv bijv. regelbare stuwen, terwijl die 
behoefte op meerdere bewonersavonden nadrukkelijk is aangegeven?

Antwoord: Vanuit de landbouw is er inderdaad een aantal mensen geweest dat vindt dat je het peil in de 
Oekense beek prima kunt regelen met meer stuwen. Maar er zijn ook veel mensen die hebben aangegeven dat 
ze graag een natuurlijker systeem wilden, meer een slenk of slingerende beek. Alles wat bediend moet worden, 
is niet direct natuurlijk. Je kunt stuwen vervangen door aanpassingen in de watergang. Tegenwoordig kunnen 
we met onze modellen goed voorspellen wat er gebeurt met de afvoer en hoeven we niet bang te zijn dat 
een andere inrichting niet blijkt te functioneren. Daarom durven we te kiezen voor meer natuurlijke beken. Ze 
hebben ook andere voordelen, qua natuurwaarden. Het zijn ook verbindingen in het landschap. Een ondiepe 
oever is een geweldige plek voor allerlei planten en dieren. Het biedt dus veel meer dan wanneer je een strakke 
goot hebt met stuwen, die bovendien minder goed in dit gebied past.

Vraag 14: Is de regenval voldoende voor de mitigatie van de verdroging van de natuurgebieden? Of is 
bijvoorbeeld het zuiveren van oppervlaktewater met een helofytenfilter overwogen, zoals door het landgoed 
Lankheet (Haaksbergen) succesvol is gedemonstreerd.

Antwoord: We hebben dat niet overwogen. We zien dat de maatregelen die we nu voorstellen, voldoende 
zijn om heel veel herstel van de natuur tot stand te brengen. Op deze manier kunnen we veel verdroging 
voorkomen. Daarom hebben we geen aanvullende maatregelen overwogen om nog meer water vast te 
houden.

Vraag 15: Waarom wordt er niet meer geëxperimenteerd met de sluisjes / stuwen die er toch al zitten in de 
komende paar jaar?

Antwoord: Deze plannen zijn voor de langere termijn. De stuwen, o.a. in de Oekense beek, hebben we dit 
jaar voldoende hersteld om ze weer te kunnen gebruiken. Dit voorjaar hebben ze 80cm hoger gestaan dan in 
voorgaande jaren en dat draagt direct bij aan de watervoorraad in het gebied. Voor nu is dat mooi, maar het 
heeft de voorkeur om met natuurlijke middelen het peil en het water te beheren. Dus niet met een systeem dat 
je altijd moet aansturen, maar met slingers in de beek en ondiepe watergangen e.d.

Vraag 16: Eind februari was het even echt zeiknat weer,  alle sloten flink vol, in mijn ogen is die kans gemist om 
dat water flink vast te houden met de middelen die er al mijn hele leven gewoon in de Oekense Beek zitten. Is 
dat inderdaad een gemiste kans?

Antwoord: We hebben dat dit jaar al beter gedaan. We kunnen echter nog meer doen in het bestaande 
systeem om water vast te houden. Daar moeten we alert op zijn en samen met de beheerders in het gebied de 
mogelijkheden benutten. We hoeven niet te wachten tot alle maatregelen uit het schetsontwerp uitgevoerd 
zijn.
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Natuur

Vraag 23: In de legenda staat Zoekgebied nieuwe natuur kun u dit toelichten met name de hoogte van de 
begroeiing i.v.m. het ontnemen van het zicht?

Antwoord: Op de kaart staat een indicatie waar bos of grasland kan komen en of dat vochtige of droge 
varianten zijn. Tegelijkertijd is dat nog niet in beton gegoten. We kunnen nog kijken wat het precies gaat 
worden. Het spreekt natuurlijk wel voor zich dat als ergens bos wordt aangegeven, dat dat uiteindelijk een hoge 
en dichte vegetatie kan worden. Als ergens graslanden gedacht zijn, blijft dat vrij open en laag. We kunnen nog 
in gesprek gaan over wat ergens passend en geschikt is. Het belang van het uitzicht speelt een rol, maar ook 
het belang van de mogelijk te ontwikkelen natuurwaarden telt mee. We moeten een afweging maken van wat 
precies waar komt.

Vraag 24: Heb ik goed begrepen dat de laanbeplanting van de wegen ook aandacht krijgt in het project? Op 
veel plaatsen is de staat van deze beplanting slecht door gebrek aan onderhoud en herplant.

Antwoord: We willen laanbeplanting verbeteren en versterken. Wij gaan daarbij wel over de inrichting en 
uitvoering van de maatregelen maar we gaan geen aandacht besteden aan beheer en onderhoud van 
bestaande beplanting.

Vraag 25: Zijn er nog meer of andere mogelijkheden voor nieuwe natuur buiten de gearceerde delen zoals het 
gebied tussen Rhienderenstraat en Knoevenoordstraat gelegen naast de voetbalvelden vv Oeken en Leusveld?  

Antwoord: Ja, er is nieuwe natuur aangegeven op een aantal plekken maar als zich op andere plekken kansen 
voordoen, benutten we die graag. Voorwaarde is natuurlijk wel, dat het inderdaad een locatie is waar zich 
waardevolle natuur kan ontwikkelen. Als het een plek is waar weinig natuurwaarden te verwachten zijn, is 
het ook minder aantrekkelijk zo’n plek aan te wijzen voor nieuwe natuur. We willen zeker bekijken wat de 
mogelijkheden als zich nieuwe kansen voordoen.

Vraag 26: Kunnen we met meer stilstaand water een muggenprobleem verwachten?

Antwoord: Als we hier niet goed over nadenken, kunnen we inderdaad een muggenprobleem verwachten. 
Iedereen weet dat muggen graag in ondiep, stilstaand water leven dus zullen we in de plannen opletten dat 
daar niet al te veel van wordt gecreëerd. We kunnen niet beloven dat we het helemaal niet creëren. Wat we ook 
zullen doen is zorgen, dat de muggen zoveel mogelijk bij die poelen blijven. We weten dat muggen helemaal 
niet zo ver vliegen en vooral niet graag over een open veld vliegen. Als wij zorgen dat er een open stuk is tussen 
bijv. huizen en ondiepe poelen, voorkomen we al een groot deel van de overlast. We denken dus goed na hoe 
we, met vaak eenvoudige maatregelen, de muggenoverlast zo min mogelijk vergroten.
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Hydrologie

Vraag 21: Albert Slijkhuis zei zojuist dat hij garandeert dat het water onder onze woning niet omhoog komt. Hoe 
ziet u dat nu er in het schetsontwerp zoals het er nu ligt: grondwaterstijging op ons perceel tot 30 cm!?

Antwoord: We kunnen garanderen dat de situatie niet slechter wordt. Mocht er een maatregel aan de beek 
uitstralingseffect hebben tot bij de woning, dan kunnen we daar lokaal maatregelen treffen. Door bijv. de 
bermsloot aan te passen of een drainage aan te leggen, kunnen we dat compenseren. En zo kunnen we 
garanderen dat het niet natter wordt.

Vraag 22: Ik hoorde Albert Slijkhuis zeggen dat er gegarandeerd wordt dat de situaties niet zullen verslechteren. 
Wat wordt hier precies mee bedoeld?

Antwoord: In eerdere bewonersbijeenkomsten hebben we verteld dat we goed kijken naar de woningen 
en de grondwaterpeilen die daar ontstaan. We hebben dat via het hydrologische model voor de huidige 
en toekomstige situatie berekend. We zagen eerst een heleboel woningen met effecten. Toen zijn we gaan 
inmeten hoe hoog die woningen liggen. We hebben met het  model de effecten berekend aan de hand van 
de gegevens van het maaiveld. In de praktijk blijken huizen vaak toch een stukje hoger te liggen. We hebben 
ook een enquête gehouden onder de mensen. Daar komen ook  woningen uit die bij ons niet in beeld waren 
maar die wel in de huidige situatie al last hebben van hoog grondwaterpeil. In de volgende fase gaan we verder 
uitzoeken hoe dat komt. Dat hoeft niet altijd aan het grondwater te liggen. Er zijn ook andere oorzaken mogelijk 
voor vochtproblemen. We gaan daar in de volgende fase naar kijken en we zijn er op gespitst om negatieve 
effecten te voorkómen. 
Voor woningen/bebouwing is het van belang dat het grondwaterpeil niet hoger komt dan 70 cm onder het 
vloerpeil van de woning. Als door een maatregel het grondwaterpeil stijgt boven de genoemde grenswaarde 
van 70 cm zullen wij maatregelen treffen om de stijging ter plekke van de woning te beperken tot de genoemde 
70 cm.
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Proces

Vraag 30: Op blz. 6 staat onder Natura 2000 dat ongewenste vernattingseffecten buiten het Natura 2000 
gebied, als er geen gezamenlijke oplossing gevonden wordt, toch kan leiden tot onvrijwillige vernatting. Dus: 
we mogen wel meepraten, maar als het erop aankomt, worden de belangen vanuit Natura 2000 bovengeschikt 
geplaatst. Klopt het dat de inbreng van de bewoners en belanghebbenden verwaarloosbaar is?

Antwoord: Nee, dat is niet zo. We vinden dat we wel bij de randvoorwaarden moeten vermelden dat het kán 
voorkomen dat je binnen de grenzen van Natura2000 maatregelen moet treffen die negatief effect hebben 
buiten het gebied. We zullen er dan alles aan doen om die effecten te compenseren. In de meeste gevallen 
is dat ook te doen. Er zit wel de druk achter dat we vinden dat die maatregelen in Natura2000-gebied erg 
belangrijk zijn en in principe ook moeten worden uitgevoerd. Als iemand dan echt nergens aan wil meewerken, 
zou dat uiteindelijk kunnen leiden tot onvrijwillige vernatting. Dat is in heel Gelderland tot nu toe maar een 
paar keer voorgekomen. Maar het is een stok achter de deur, om ook in deze gevallen tot een oplossing, een 
compromis te komen. Het geeft ook de verplichting om samen serieus naar oplossingen te zoeken. En in de 
meeste gevallen kunnen we die ook samen vinden.

Vraag 31: Waarom hebben bewoners geen enkel zicht gekregen op de inbreng en invloed van 
Natuurmonumenten op het conceptontwerp? Er is nu geen sprake geweest van ‘samen ontwerpen’ of 
gedachtenuitwisseling, Natuurmonumenten blijft nog steeds een grote onbekende.
 
Antwoord: De inbreng vanuit de belanghebbenden in het gebied is op verschillende momenten en 
plekken geleverd. Soms aan de keukentafel in gesprekken bij de landbouwers maar ook bewoners hebben 
individuele gespreken gehad en natuurlijk is er heel veel inbreng geweest tijdens de tafelgesprekken op de 
bewonersavonden. Wij hebben de inbreng, van wie dan ook, nergens gekoppeld (gelabeld) aan personen 
en vermeld in ons SO. Natuurmonumenten is onderdeel van het gebied en voor hen geldt dan ook geen 
uitzondering. 
Tegelijkertijd is Natuurmonumenten natuurlijk de grootste grondeigenaar in ons projectgebied. Zij zijn de 
terreinbeheerder voor de Natura 2000 gebieden en ook de beoogde beheerder van een groot deel van de 
nieuwe natuur. 

Vraag 32: Hoe vindt weging plaats tussen belangen wanneer er conflicten ontstaan tussen die belangen bij 
deze inrichting? Bijvoorbeeld de onvrijwillige vernatting ihkv Natura 2000 / natuur tov woonbeleving?

Antwoord: Maatregelen  in en voor de natura 2000 gebieden zijn vastgelegd in het Beheerplan Natura 2000 
Landgoederen Brummen. Dit plan heeft in 2015 een volledige inspraakprocedure doorlopen en is begin 2016 
vastgesteld. Wanneer deze maatregelen tot gevolg hebben dat buiten de begrenzing van de Natura 2000 
gebieden een ongewenste peilstijging optreedt dan kunnen wij deze ongewenste stijging opheffen door het 
treffen van lokale maatregelen. Deze maatregelen werken we uit in samenspraak met de eigenaar. Als hiervoor 
echter geen medewerking wordt verleend door de betrokken eigenaar, kan dit in uitzonderingsgevallen 
leiden tot onvrijwillig vernatten. De eigenaar kan in een dergelijk geval beroep doen op de vernattingsschade 
regeling.  Een onafhankelijke commissie bepaalt dan een schadevergoeding. (Zie ook het antwoord op vraag 
30). Gaan de conflicten tussen belangen níet over onvrijwillig vernatten, dan kunnen we niets afdwingen en 
zullen we altijd in goed overleg tot een oplossing moeten komen.
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Natuur

Vraag 27: Als het water langer op het land staat zodat het kan intrekken, betekent dat een broeiplaats voor 
muggen en knutten. Hoe wordt daar mee omgegaan?

Antwoord: Er is op 10 locaties in het projectgebied muggenonderzoek gedaan waardoor we weten welke 
soorten er nu voorkomen. Van die kennis gaan we gebruikmaken. Ook landelijk is er veel kennis opgedaan 
over hoe je overlast van muggen kunt beperken. Denk aan voorkomen van ‘vliegroutes’ tussen poelen en 
bebouwing. Zie ook het antwoord op vraag 26.

Vraag 28: Zoekgebied nieuwe natuur: houdt u hierbij rekening met woekerende exoten zoals de Japanse 
duizendknoop?  die woekert aan onze straat tussen de nummers 21 en 23

Antwoord: Zeker, wij zijn ons bewust van de risico’s van verspreiding van woekerende exoten zoals de Japanse 
duizendknoop. Dit geldt niet alleen voor nieuwe natuur maar voor alle grondverzet werken is dit risico 
aanwezig. Het werken met schone machines en het eisen van een verklaring van schone grond is een actie om 
verspreiding tegen te gaan.

Vraag 29: Jullie hebben ervaring met de maakbaarheid van natuur. Wat zijn de ervaren afwijkingen tov garanties 
(risicotoleranties)?

Antwoord: In Nederland zijn intussen inderdaad op vele plekken landbouwgronden omgezet naar natuur. 
Kennis van de bodem en de hydrologie zorgen ervoor dat we inmiddels redelijk kunnen voorspellen wat voor 
type vegetatie zich na inrichting zal ontwikkelen, in combinatie met de keuze voor inrichtingsmaatregelen en 
het beheer na inrichting. In veel gevallen duurt het wel 5-10 jaar, en bij bossen nog veel langer, voordat er een 
stabiele situatie is ontstaan.
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Beheer

Vraag 34: Hoe valt het te verklaren dat, ondanks dat we het erover eens zijn dat we water moeten vasthouden, 
nog steeds alle beken meermaals per jaar totaal van beplanting worden ontdaan? Naar ons inzien betreft dit 
juist een natuurlijke kans om water vast te houden.

Antwoord: Het waterschap is ermee bezig om het beleid aan te passen. Juist in dit soort gebieden waar het 
vasthouden van water belangrijk is, gaan ze de verplichting opheffen om een watergang altijd schoon en 
gemaaid te hebben. Ook het onderhoud wordt dan meer gericht op water vasthouden dan op water afvoeren. 
Het is geen onderdeel van ons project, maar vanuit beheer wordt deze discussie wel gevoerd.

Vraag 35: Er wordt aangegeven dat beheer van de maatregelen geen onderdeel van het project zijn. Hoe wordt 
gewaarborgd dat de doelen/beloften op de lange termijn worden bereikt?

Antwoord: Iedere partij die maatregelen neemt, en hiervoor betaalt, is aan zichzelf verplicht om goed beheer 
en onderhoud te plegen. Als binnen ons project een partij iets aanlegt wat vervolgens wordt overgedragen aan 
een andere partij, dan maken we bij de overdracht afspraken over beheer en onderhoud.

Vraag 36: Op dit moment wordt er water via de Oostelijke Spoorsloot afgevoerd, wat ook door de Rhienderense 
beek kan stromen, waardoor er meer water over de Hogenenk kan stromen. Deze beek valt nu vaak droog in de 
zomermaanden.

Antwoord: In de Oostelijke Spoorsloot staat, net ten noorden van de kruising met de Rhienderense Beek, een 
stuw waarover het water stroomt naar de Oekense Beek om o.a. de benedenloop van de Rhienderense Beek 
te ontlasten. De Oostelijke Spoorsloot ontlast dus de benedenloop van de Rhienderense Beek maar verdeelt 
tevens het water, hogerop in het gebied over een bredere zone. Richting de IJssel dalen de peilen in droge 
tijd in de Zuidelijke IJsselvallei sowieso door wegzijging en vallen watergangen droog. Door het water in 
noordelijke richting te leiden blijft het voor een groter gebied behouden en komt het in de Oekense Beek. 
Het peil in de Oekense Beek wordt op een gegeven moment ook lager dan streefpeil. Met de aanvoer wordt 
het waterpeil bij stuw Helbergen, vlak voor gemaal Cortenoever nog een beetje op niveau gehouden. Met de 
huidige waterverdeling wordt beoogd in een groter gebied de wegzijging te kunnen compenseren. We denken 
dus met de huidige verdeling het beschikbare water zo goed mogelijk te benutten.
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Vraag 33: Wordt het concept schetsontwerp toch vastgesteld door de bestuurders, ook als bewoners het niet 
eens zijn met het -tegen de afspraken in- verdere vernatting in de wintersituatie?

Antwoord: We begrijpen de verwaring. Het bestuur gaat niet in detail de maatregelen in het SO beoordelen en 
vaststellen. Dat doet afbreuk aan ons gebiedsproces. Het bestuur gaat over de doelen, de hoofdlijnen, het te 
doorlopen proces en zij moeten ook geld beschikbaar stellen om dit SO te kunnen uitvoeren.
Wij zien het SO als het resultaat van 2 jaar samenwerking met alle belanghebbenden in het projectgebied.  
Maar wij kunnen ook niet uitsluiten dat een individuele bewoner het niet eens is met onderdelen van het SO. 
In het vervolg tijdens de planuitwerking hebben wij  daarvoor ook nog alle ruimte om daar over met elkaar van 
gedachte te wisselen.

Huidige Rhienderense beek
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