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1. Inleiding 
 

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland is in 2014 gestart met het project 

“Hernieuwd partnerschap gebiedsafspraken”. Hierbij wil zij o.a. prioriteit gegeven aan gebieden waar 

de provincie nieuwe natuuropgaven heeft en gebieden waar ‘energie zit’ bij gebiedspartijen.  

De manifestpartners van het in 2011 opgestelde Manifest ‘Duurzame kwaliteit van het landelijk 

gebied’ hebben in maart 2012 afspraken gemaakt met de provincie Gelderland in het document 

‘Uitwerking Manifest’. 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Gebiedscoöperatie O-gen (O-gen) hebben om die 

reden als gebiedsregisseur de mogelijkheden verkend voor de realisatie van de natuur- en 

landschapsopgaven in  het Groene Valleilint.  

Doelomschrijving 
De verkenning heeft als doel  de kansen en belemmeringen voor realisatie van de opgaven GNN, GO, 

EVZ en ‘rood met beheer’ in kaart te brengen en op basis van deze analyse een Uitvoerings-

programma (projecten, acties en maatregelen)  te ontwikkelen gericht op realisatie van deze 

opgaven.  In feite komt dit overeen met de initiatief fase zoals omschreven in de Gelderse Aanpak 

gebiedsontwikkeling. 

Opzet uitvoeringsprogramma 
Het Gelders Natuurnetwerk bevat een zoekgebied nieuwe natuur van 7.200 hectare  met als doel 

realisatie van 5.300 hectare nieuwe natuur. Van het totale zoekgebied nieuwe natuur wordt op 

termijn nog zo’n 2000 ha geschrapt. Wanneer in een deelgebied duidelijk is of wordt dat de 

begrensde hectares niet binnen afzienbare termijn gerealiseerd kunnen worden (door  bijvoorbeeld 

een beperkte grondmobiliteit of een tekort aan draagvlak) zal dit onderbouwd  worden opgenomen 

in het uitvoeringsprogramma in de vorm van  een voorstel voor te schrappen hectares.  Hectares die 

essentieel zijn voor het goed functioneren van het GNN vormen hierop een uitzondering.    

Het Uitvoeringsprogramma Groene Valleilint 2017-2020 heeft de volgende opbouw:  

• In hoofdstuk 2 is kort de ambitie voor het Groene Valleilint omschreven en de bijbehorende 
uitvoeringsstrategie. Ook wordt aandacht besteed aan een aantal zaken die centraal staan in 
de uitvoering. 

• Het uitvoeringsprogramma in hoofdstuk 3 bestaat uit een overzicht van projecten in de 
periode 2017-2020. Er wordt onderscheid gemaakt naar projecten die voor de gehele 
Valleilint spelen en gezamenlijk worden opgepakt en acties per deelgebied. In de bijlagen is 
een uitgebreide omschrijving van de projecten opgenomen. Het gaat om de volgende 
deelgebieden : 

a. Oldenaller 
b. Gerven en Hell 
c. Veenhuizerveld 
d. Appel 
e. Zwartebroek 
f. Kallenbroek, De Glind 
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Proces 
In eerste instantie is gestart met een gebiedsbijeenkomst in het gebied Zwartebroek. Al snel werd 

duidelijk dat het effectiever is om de belangrijkste eigenaren en beheerders individueel te spreken. 

Om deze reden is uiteindelijk met de meeste partijen afzonderlijk gesproken om tot haalbare 

projectvoorstellen te komen. Het initiatief is ook bij de belangrijkste partijen neergelegd. In de 

bijlagen is opgenomen met wie is gesproken tijdens dit proces. De resultaten van deze gesprekken en 

nadere concretisering zijn opgenomen in dit uitvoeringsprogramma. 

De relevante deelvoorstellen uit het  Uitvoeringsprogramma zijn besproken met de eigenaren,  

afzonderlijke gemeenten, het waterschap, de gebiedsraad O-gen en met de relevante andere 

partners.  

Status van dit Uitvoeringsprogramma 
Dit uitvoeringsprogramma geeft de stand van zaken op februari 2017 weer waar kansen en 

mogelijkheden liggen voor de realisatie van de opgaven GNN, GO, EVZ en ‘rood met beheer’. Dit is in 

overleg met de eigenaren zoveel mogelijk uitgewerkt in projecten. De status van de projecten is 

echter heel verschillend, van beginnend en verkennend tot klaar voor de uitvoering. De komende 4 

jaar komen hier mogelijk nieuwe projecten bij, maar ook afvallen door de nieuwe inzichten die er 

zijn. We zien dit niet als een uitvoeringsprogramma waarbij alle partijen hun handtekening 

onderzetten maar als een hulpmiddel op basis waarvan het Groene Valleilint een nieuwe impuls 

krijgt.  
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2. Het Groene Valleilint een prachtig en veelzijdig gebied. 

Uitvoeringsstrategie 2017-2020 
 

Ambitie en doel 
Het Groene Valleilint is een van de mooiste en ongeschonden gebieden in de Gelderse Vallei gelegen 

tussen de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het gebied kent een grote variatie 

in bodemstructuur en hoogte, wat een afwisseling in landschappen, gebruik en een rijke en 

gevarieerde natuur tot gevolg heeft. Op de historische landgoederen in het Valleilint is een groot 

deel van deze oorspronkelijke variatie nog terug te vinden 

Door het ontbreken van verbindende landschapsstructuren van voldoende kwaliteit lukt het veel 

planten- en diersoorten niet zich te verplaatsen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe en 

tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe. Ook is het moeilijk om binnen de Gelderse Vallei 

stabiele populaties te vormen. Bij de herijking van de EHS is  het Groene Valleilint  als robuuste 

ecologische verbinding komen te vervallen. Wel is het Groene Valleilint als een van de gebieden in 

het  Gelders  Natuurnetwerk blijven staan met daarbinnen een opgave voor de realisatie van natuur 

en landschap.  

Er is natuurlijk ook  spanning bij dit eindbeeld. Namelijk hoe gaan we om met de combinatie van 

landbouw,  natuur en landschap. Het gebied kenmerkt zich door een sterke verweving van de 

functies. De verdergaande schaalvergroting van de landbouw maakt dat de functies elkaar steeds 

meer ‘ín de weg’ zitten. De belangrijkste opgave is dan ook om zowel ruimte te kunnen bieden aan 

de landbouw als aan  vergroting van biodiversiteit en de realisatie van natuurwaarden. 

De doelstelling voor het Groene Valleilint is: 

Herstel, behoud en ontwikkeling van dit prachtige, gevarieerde gebied door het robuuster maken van 

de natuurgebieden en van het landschap en een buffer te laten zijn tegen de verstedelijking. Maar 

ook een gebied te realiseren waar het goed en verantwoord boeren is. Het Valleilint is een 

afwisselend overwegend groen gebied met een prachtige omgeving waarvan bewoners en bezoekers 

kunnen genieten.  

Uitvoeringstrategie: in samenhang kansen benutten 
Het belangrijkste uitgangspunt bij deze doelstellingen is de bereidheid van particulieren om mee te 

werken aan de realisatie. In de verkenningsfase is met een groot aantal particulieren gesproken. De 

kansen zijn vertaald naar integrale projectvoorstellen. Bij deze projectvoorstellen staat het 

particuliere initiatief van landgoedeigenaren, terreinbeheerders  en agrariërs centraal. 

 In deze projectvoorstellen gaat het om de volgende zaken: 

• Een visie op een duurzame ontwikkeling van de landbouw op de landgoederen, die rekening 

houdt met het cultuurhistorisch en eco-hydrologisch systeem en de bestaande 

natuurwaarden;  

• Waar mogelijk realisatie van nieuwe natuur;  
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Kaart 1: Plangebied Groene Valleilint 
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• Verbetering van de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden en het landschap. 

Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat aandacht wordt besteed aan: 

Minder scheiding tussen natuur en landbouw  

Het provinciale natuurbeleid en landbouwbeleid is sterk uit elkaar gegroeid, waardoor een grotere 

scheiding is ontstaan tussen landbouw en natuur. Aan de ene kant is een landbouw ontstaan die, 

gestuurd door complexe  wet- en regelgeving (mest, fosfaatrechten, afschaffen melkquota) en de 

markt, die zich steeds verder ontwikkelt in de richting van een intensieve landbouw  Die steeds 

grootschaliger moet werken om nog iets te kunnen verdienen. En aan de andere kant een 

natuurontwikkeling die vooral gericht is op het realiseren van het Gelders Natuur Netwerk door het 

omvormen van landbouwgrond naar natuur.   

In het Groene Valleilint past beter een oriëntatie op verweving van landbouw en natuur. Natuur 

inclusieve landbouw kan mogelijk het antwoord bieden. De gangbare landbouw heeft als doel om 

productiviteitsbevordering van dieren en gewassen steeds meer apart van de natuurlijke omgeving 

te beschouwen. Bij natuurinclusieve1 landbouw zijn natuur en economische activiteiten meer met 

elkaar vervlochten. Wij willen in dit gebied meer inzetten op deze natuur inclusieve landbouw. Voor 

de landgoederen Gerven en Hell wordt een voorstel gedaan om daar met alle acht hoevepachters 

een transitie in te gaan. Wij zien dit als een pilot voor het Groene Valleilint maar ook voor andere 

landgoederen in Gelderland. In dit uitvoeringsprogramma zijn ook in het Landgoedplan Oldenaller,  

Slichtenhorst-Zuid en Appel projectvoorstellen gedaan om tot een meer natuur inclusieve landbouw 

te komen. 

Versterking van het landschap en realisatie EVZ 

In de gebieden Veenhuizerveld en de Glind gaat het vooral om de realisatie van droge ecologische 

verbindingszones in combinatie met de versterking van het landschap. In deze gebieden stellen wij 

een proces dat verder gaat dan “dorpen in het groen”. Op basis van een concreet plan, opgesteld  

gezamenlijk met de bewoners en eigenaren,  wordt gekomen tot versterking en inrichting van deze 

gebieden. Het is van belang om hier het juiste instrumentarium bij te vinden en de inzet van 

bewoners en bedrijfsleven te benutten. 

Nieuwe aanpak en bijbehorende instrumenten 

Voor de voorgestelde aanpak, met inzet op  natuur inclusieve landbouw en de versterking van het 

landschap in de Glind en Veenhuizerveld worden bijbehorende instrumenten gevraagd. Deels 

betreft  dit een investering in  proceskosten om met betrokken partijen te komen tot een concreet 

inrichtingsplan.  Daarnaast zijn middelen nodig  voor inrichting en beheer. De voorgestelde aanpak 

van landschapsontwikkeling  vraagt hiervoor een aanpassing van de landschapsregeling, namelijk op 

het onderdeel planvorming, projectleiding, coördinatie dat nu niet subsidiabel is.  

                                                           
1 Natuurinclusieve landbouw kan gedefinieerd worden als het streven naar een positieve en wederkerige 
relatie tussen de landbouwbedrijfsvoering en natuurlijk kapitaal. Voedselproductie wordt ondersteund door 
de natuurlijke processen, de landbouw draagt zorgt voor het bestendigen van natuurlijke processen.  Of 
Natuurinclusieve landbouw is een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering, inclusief de zorg voor ecologische functies 
en de biodiversiteit in en om het bedrijf. 
Uit Natuurinclusieve Landbouw  Food-for-thought (herfst 2016) WUR. 
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Voor de ontwikkeling van natuur inclusieve landbouw vormen een inventarisatie van  

financieringsmogelijkheden en hoe daarvoor bestaande instrumenten kunnen worden gebruikt of 

aangepast, onderdeel van de aanpak. De te ontwikkelen Agenda Vitaal Platteland en Duurzaam 

Bodembeheer bieden naast het natuurbeheer ook aanknopingspunten om in de ontwikkeling van 

natuur inclusieve landbouw te investeren vanuit de provincie. 

Aandacht voor regie, begeleiding en communicatie in het vervolgtraject 

Om ook in het vervolgtraject de vinger aan de pols te houden en te stimuleren dat de voorgestelde 

projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd is het belangrijk dat er regie wordt gevoerd door de 

provincie of een bekende partij uit het gebied. Het projectteam van de gebiedscoöperatie O-gen en 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland dat nu aan dit project heeft gewerkt is bereid om dat in 

opdracht van de provincie voort te zetten. Vanuit verschillende partijen is aangegeven dat daar 

behoefte aan is en men weet ons te vinden. 
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 3 Uitvoeringsprogramma Groene Valleilint 
 

In het uitvoeringsprogramma zijn in 3.1 projecten benoemd die in algemene zin van belang zijn voor 

het Groene Valleilint,  daarnaast  worden de projecten  per deelgebied  uitgewerkt. In dit hoofdstuk 

zijn alleen de hoofdlijnen en in een tabel de belangrijkste onderdelen  van de projecten opgenomen. 

In de bijlage is per project beschreven: 

a. Omschrijving van het voorgestelde project, waar mogelijk op kaart gezet. 
b. Uitvoeringsperiode: wanneer worden de betreffende projecten  gerealiseerd 
c. Wie is de trekker 
d. Wie zijn er nog meer bij betrokken 
e. Kosten (het gaat hier om de extra kosten voor zover nog niet belegd in contracten, of in 

bestaande begrotingen) 
f. Inzet van welke instrumenten 
g. Financiering  

 

Op bijgevoegde kaarten zijn de projecten opgenomen. 
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3.1 Algemene projecten Groene Valleilint 
Voor het Groene Valleilint formuleren we  4 projecten die voor alle deelgebieden van toepassing 

zijn: 

• Regie realisatie projecten Groene Valleilint: doel hiervan is het stimuleren (aanjagen), 

afstemmen en zorgen voor commitment door begeleiding van initiatiefnemers om de 

projecten zoals hier opgenomen te realiseren.  

• Verkenning en waar mogelijk realisatie compensatiepool GNN/GO en houtopstanden: 

In de omgevingsvisie is de mogelijkheid voor de realisatie van een compensatiepool 

opgenomen. Het Groene Valleilint is een goede locatie voor de Gelderse Vallei als 

verbinding tussen de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. Voorstel is om in de verkenning 

die door de provincie wordt gedaan ook het Groene Valleilint mee te nemen als 

zoekgebied voor mogelijke locaties.  

• Realisatie compensatie Knooppunt Hoevelaken: Rijkswaterstaat heeft de opgave om 

circa 60 hectare compensatie te realiseren. Zij hebben aangegeven dat het Groene 

Valleilint hiervoor een geschikt gebied is. Om voldoende ruimtelijke en ecologische 

kwaliteit met voldoende samenhang te kunnen realiseren is een gerichte actie nodig. 

Tijdens de verkenning is al een aantal locaties gevonden. Voorstel is deze in overleg met 

RWS te realiseren en te kijken waar nog meer locaties te realiseren zijn.  

• Herbegrenzing GNN Groene Valleilint Als uitkomst van de verkenning en de uitvoering 

wordt op een aantal plekken de GNN herbegrensd. Het gaat daarbij zowel om in als 

uitdeuken van de begrenzingen voor de nieuwe natuur als het geheel verwijderen van 

de begrenzing van nieuwe natuur. 

 

 Regie Compensatiepool Compensatie knp 
Hoevelaken 

Herbegrenzing GNN 
Groene Valleilint 

Initiatiefnemer provincie provincie RWS Provincie 

Uitvoeringsperiode 2017-2020 2017 2017-2020 2017-2020 

Wie betrekken Betrokkenen  GNMF, SLG en 
groenfonds, 
gemeenten 

NM, 
particulieren/gemeenten 

Manifestpartners, 
gemeenten, eigenaren 

Extra kosten €120.000   geen 

Instrumenten  Omgevingsvisie, 
Boswet 

Tracéwet, 
compensatieplicht 

WRO 

financiering     
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3.2 Deelgebiedsprogramma Oldenaller 
 

In het deelgebied Oldenaller staan de volgende ontwikkelingen centraal:  de ontwikkeling van het 

landgoed Oldenaller, de ecologische verbinding van het Groene Valleilint met Flevoland en 

Arkemheen en de landschappelijke versterking van de landgoederenzone tussen Nijkerk en 

Landgoed Oldenaller.  

Natuurmonumenten is de eigenaar van Landgoed Oldenaller en initiatiefnemer voor het opstellen 

en realiseren van het Landgoedplan Oldenaller. Op Landgoed Oldenaller wordt ingezet op 

kwaliteitsverbetering van bestaande natuur, realisatie van nieuwe natuur en landschap, versterking 

van de rol van de landbouw in dit landgoed (natuur inclusieve landbouw) en cultuurhistorie. Met dit 

project wordt in dit gebied 31 hectare begrensde nieuwe natuur gerealiseerd. 

Het Groene Valleilint is behalve een verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe ook 

een belangrijke verbinding tussen Flevoland en de Veluwe. Op dit moment zijn een aantal betrokken 

burgers onder de naam ‘’Verbind de Wildernis’’ bezig initiatieven te ontplooien om de verbinding 

tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe weer op de kaart te zetten. Het gebied tussen 

landgoed Oldenaller en de Randmeerkust vormt hierin een belangrijke schakel. Daarnaast is in de 

Putterpolder een belangrijk natuurreservaat van Staatsbosbeheer aanwezig dat versterkt kan 

worden door de ontwikkeling van een goed weidevogelgebied in de gebieden die nu zijn 

aangewezen als nieuwe natuur. De ontwikkelingen in dit gebied worden bestuurlijk niet gesteund 

door de gemeente. En ook Natuurmonumenten heeft geen prioriteit bij dit gebied. De provincie 

heeft de keuze om de provinciale gronden te verkopen met de verplichting tot realisatie natuur of 

als landbouwgrond en de opgave voor nieuwe natuur er af te halen. Wij willen de provincie 

meegeven om de provinciale gronden te verkopen met de verplichting tot realisatie van natuur om 

te voorkomen dat er onomkeerbare keuzes worden gemaakt. Indien dit project niet wordt 

gerealiseerd kan de 19 ha begrensde nieuwe natuur ten zuiden van de A28 van de kaart af en 18 ha 

ten noorden van de A28. Dit is wel zo opgenomen op de kaart van pagina 11. 

In de landgoederenzone tussen Nijkerk en landgoed Oldenaller  heeft de gemeente Putten 

aangegeven het kleinschalige landschap met afwisseling van natuur en landschapselementen te 

willen behouden, herstellen en versterken. Op dit moment speelt in dit gebied een aantal 

initiatieven van particulieren die interesse hebben in de realisatie van natuur en landschap om hun 

landgoed te versterken. Het gaat om de initiatieven op landgoed Lorrenkorf en Berencamp. Deze zijn 

zowel bij de gemeente als RWS gemeld. (zie ook project compensatie). De voortgang zal afhankelijk 

zijn van de inzet van natuurcompensatie, rood voor groen en op termijn ook de landschapsregeling.  

Een uitgebreide omschrijving van het project is opgenomen in de bijlage . 

 O.1 Landgoedontwikkeling 
Oldenaller 

Initiatiefnemer Natuurmonumenten 

Uitvoeringsperiode 2016-2021 

Wie betrekken pachters,  aanliggende  
eigenaren, gemeente, 
waterschap,  collectief Veluwe 

Extra kosten €30.000,00 

Instrumenten Bestaand instrumentarium 

financiering Cultuurhistorie, AVP,  
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3.3 Deelgebiedsprogramma Gerven en Hell 
 

Het deelgebied Gerven en Hell bestaat uit een afwisseling van akkers, weiden, bossen, houtwallen 
en heidevelden, met verspreid in het landschap oude monumentale boerderijen.  
De landgoederen Gerven en Hell van barones van Lynden vormen de basis. Het gaat op dit landgoed 
om de instandhouding van een fragiel evenwicht tussen ecologie en economie. Aan de ene kant het 
in stand houden en versterken van de bijzondere natuur- en landschapswaarden van het landgoed 
en aan de andere kant een gezonde en duurzame economische basis onder het landgoed.  Bij het 
vinden van dit nieuwe evenwicht gaat het om maatwerk, zowel de kwaliteiten die 
behouden/gerealiseerd kunnen worden, de beschikbaarheid van grond voor de verschillende 
functies en beschikbare instrumentarium. 
 
Daarnaast ligt het landgoed Blarinckhorst. De eigenaren van dit landgoed willen graag verder met 
natuurontwikkeling, zelfs meer dan de gebieden die als natuur zijn begrensd op hun landgoed. De 
eigenaren komen met een uitwerking richting de provincie. 
 

In het deelgebied zijn een tweetal kleinere grondeigenaren, die percelen bezitten met de begrenzing 
nieuwe natuur en bereid zijn tot functieverandering.  
 
Met een paar kleine eigenaren is nog niet gesproken (7 hectare nieuwe natuur), in het vervolgtraject 
zal dit nog gebeuren. 
 
Een uitgebreide omschrijving van de 4 projecten is opgenomen in de bijlage . 

 GH.1 Landgoedplan 
Gerven en Hell 

GH.2 Landgoed-
ontwikkeling 
Blarinckhorst 

GH.3 Nieuwe natuur  
Achterridderweg 

GH.4 Nieuwe Natuur 
Ridderwal 

Initiatiefnemer Barones van Lynden eigenaresse particulier Particulier 

Uitvoerings-periode 2017-2020 2017-2019 2017-2020 2017-2018 

Wie betrekken Pachters, waterschap, 
gemeenten, 
provincie, collectief 
Veluwe, pm 

Provincie, gemeente Provincie, 
gemeenten, 
waterschap 

Provincie, gemeenten 
en waterschap 

Extra Kosten €26.300 + pm    

Instrumenten Agrarisch 
natuurbeheer, rood 
voor groen 

SKNL, SNL SKNL, SNL,  SKNL, SNL, kavelruil 

financiering AVP, Duurzaam 
bodembeheer, 
Natuurbeheer, 
Cultuurhistorie, SOK 
waterschap 

SKNL, SNL SKNL, SNL, asbest, 
grondzaken, 

 

Ha NN Pm volgt uit proces 
met agrariërs 

3,85 ha begrensd en 
extra 17 ha 

12,8 ha 1,61 ha 
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3.4 Deelgebiedsprogramma Veenhuizerveld 
 

Het deelgebied Veenhuizerveld is onderdeel van de Voorthuizerpoort en ligt in de gemeenten 

Putten, Barneveld en Nijkerk. Deze gemeenten willen  gezamenlijk  optrekken in de landschappelijke 

versterking van het gebied. Alle gemeenten hebben in hun landschapsvisies (LOP) het gebied 

Veenhuizerveld als speerpunt voor landschappelijke versterking aangewezen, als ecologische 

verbindingszone en als  overgangszone landschap, landbouw en recreatie.  

Verder liggen in dit gebied verschillende locaties die zijn aangewezen voor de ontwikkeling van 

nieuwe natuur en een aantal voormalige BBL percelen. Uit de gesprekken met eigenaren komen 

daar de volgende initiatieven naar voren:  

1. Realisatie EVZ en landschapsversterking Veenwaterweg - Veenhuizerveldweg door 

particulier initiatief, op basis van  een inrichtingsvisie. 

2. Natuurontwikkeling en biologisch beheer op provinciale (BBL) percelen door biologisch 

melkveebedrijf. In het gebied liggen twee BBL percelen waarvan 1 met begrenzing natuur 

(hooiland en kruiden- en faunarijkgrasland). Verkoop en de verplichting tot omvorming van 

het noordelijke (begrensde) BBL perceel naar natuurgrasland en verkoop van het zuidelijke 

BBL perceel  met de verplichting tot biologisch (akker)beheer  perceel levert grote natuur en 

landschapsverbetering op (boven gangbaar agrarisch beheer). 

3. Herbegrenzing GNN. N.a.v. de gesprekken kan een aantal gebieden die als nieuwe natuur 

zijn aangewezen van de kaart en de bestemming GO krijgen. Vrijkomende natuurhectares 

kunnen ingezet worden voor nieuwe begrenzing van percelen ten behoeve van het 

particuliere initiatief. (V1). Initiatief hiervoor lig bij de provincie. Dit is opgenomen in het 

algemene project herbegrenzing GNN Groene Valleilint.  

Een uitgebreide omschrijving van de 2 projecten is opgenomen in de bijlage . 

 V.1 Realisatie EVZ en 
landschapsversterking 
Veenhuizerveld  

V.2 Verkoop BBL 
percelen met 
natuurinrichting cq 
biologisch beheer 

Initiatiefnemer Particulier 
Gemeente Putten, (Barneveld, 
Nijkerk)  

Provincie 

Uitvoeringsperiode 2016-2021 2016-2019 

Wie betrekken eigenaren, waterschap, 
gemeenten, provincie, 
collectief Veluwe, pm 

Biologische boer, huidige 
pachters 

Extra Kosten €25.000  geen 

Instrumenten  Verkoop onder 
voorwaarden 

financiering Rood voor Groen, Ruimte voor 
Gelderland en SNL, 
landschapsregeling, 
compensatie rondweg 
Voorthuizen, SOK waterschap 

Ruimte voor Gelderland 
en SNL 

Ha NN 21,5 ha-XXX XXX 
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3.5 Deelgebiedsprogramma Appel 
 

Het landgoed Appel ligt ten zuidwesten van landgoed Gerven en kent dezelfde kwaliteiten: beken, 

natte heiden, kwel, cultuurhistorisch landschap en dito boerderijen.  

De familie Van Beuningen is al jaren bezig met plannen voor het landgoed met als doel een 

cultuurhistorische parel te realiseren die zichzelf in stand kan houden. 

Al het achterstallig onderhoud in de natuurgebieden en van het landschap op het landgoed is 

inmiddels weggewerkt, hier en daar zijn nieuwe landschapselementen aangeplant, het 

watersysteem is gedeeltelijk aangepakt. 

Inmiddels is er een overeenkomst tussen provincie en landgoedeigenaar op basis waarvan de 

landgoedeigenaar investeringen kan doen die nodig zijn om de provinciale doelen op het landgoed 

verder vorm te geven. Hiermee is de hoofdpachter uitgekocht. 

Om de verkregen lening te kunnen terugbetalen  wordt op dit moment de omvorming van ca. 38 ha 

landbouwgrond naar natuur voorbereid. De komende 4 jaar (2017-2021) is de aandacht hierop 

gericht en ook op het ontwikkelen van een nieuwe functie op de vrijgekomen pachtboerderij. 

Daarna wil de landgoedeigenaar de resterende begrenzing voor nieuwe natuur op het landgoed  in 

de toekomst realiseren (circa 98 ha). Ook wil hij in de directe omgeving van het landgoed gronden en 

eventueel gebouwen aankopen om 'gaten' in het eigendom te dichten. De landgoedeigenaar heeft 

veel belangstelling voor het concept natuur inclusieve landbouw waarmee voor een deel van de 

98ha invulling gegeven kan worden. De eigenaar komt nog met een uitwerking hiervoor richting 

provincie. De pilot Gerven en Hell kan hier ook richting aan geven. 

Daarnaast is de wens van de landgoedeigenaar  om de varkensschuren en het metaalbedrijf aan de 

Schoenlapperweg, die aan de zuidzijde van het landgoed staan, te saneren.  De vraag voor hem is 

nog hoe dit te regelen en financieren. 
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3.6 Deelgebiedsprogramma Zwartebroek 
 

Het deelgebied Zwartebroek vormt samen met deelgebied Appel de kern van het Groene Valleilint. 

Aan de noordzijde liggen de landgoederen Slichtenhorst Noord en Zuid.  

Op Slichtenhorst-Noord staat de landbouw centraal  met ruimte voor een beperkte landschappelijke 

ontwikkeling. De eigenaar van Landgoed Slichtenhorst-Noord wil graag via natuurcompensatie 5 ha 

natuurontwikkeling/bos realiseren. 

Op landgoed Slichtenhorst-Zuid staat de combinatie van landbouw, natuur en cultuurhistorie 

centraal. De eigenaar en pachter willen graag door een goede ecohydrologische analyse de 

bestaande verdroogde natuur herstellen met ruimte voor natuurontwikkeling maar ook voor de 

verdere ontwikkeling van het biologisch landbouwbedrijf. 

Ten zuiden van Slichtenhorst liggen waardevolle natuurgebieden en graslanden,die door het 

realiseren van natuur- en landschapsverbindingen tussen deze bestaande waardevolle gebieden met 

natte orchideerijke graslanden, moeras en bosjes versterken. Natuurmonumenten heeft hier 

verschillende terreinen liggen en is bereid hierin het initiatief te nemen voor de realisatie. Het gaat 

daarbij om de volgende natuur- en landschappelijke verbindingen: 

• natuurterreinen van landgoed Groot Grevengoed via percelen van NM en agrariër naar 

landgoed Appel. 

• natuurterreinen  Damweg, de Kamp en indien mogelijk Slichtenhorst. 

Een uitgebreide omschrijving van de 4 projecten is opgenomen in de bijlage . 

 Z.1 Landgoed 
Slichtenhorst-Noord 

Z.2 Landgoed 
Slichtenhorst-Zuid 

Z.3 Wielweg en Appel Z.4 Ecologische verbinding 
Damweg 

Initiatiefnemer P. Van Leeuwen 
Boomkamp  

M. Pels Rijcken Natuurmonumenten Natuurmonumenten 

Uitvoeringsperiode 2016-2021 2016-2021 2016-2021 2016-2021 

Wie betrekken Pachter, gemeente, 
RWS 

Pachter, gemeente, 
waterschap, 
provincie, 
aanliggende 
eigenaren, 
Natuurmonumenten 

Landgoedeigenaren, 
particulieren, agrariërs, 
provincie 

RWS (compensatie), 
provincie, eigenaren, 
gemeente en waterschap 

Extra kosten  geen Pm eco-
hydrologisch 
onderzoek 

€37.000 Geen  

Instrumenten Bestemmingsplan 
wijziging, 
compensatieplan 

WRO, Ruimte voor 
Gelderland, SNL, 
ANLB 

Kavelruil, ruimte voor 
Gelderland, SNL, 
landschapsregeling, WRO 

WRO, Ruimte voor 
Gelderland, SNL, 
landschapsregeling 

financiering compensatie SOK Waterschap 
voor eco-
hydrologisch 
onderzoek,  

Provincie voor 
kavelruilkosten. 

Natuurcompensatie SKNL, 
SNL eventueel aan te 
vullen met 
landschapsregeling,  

Ha NN 5 ha Pm volgt uit proces  16ha 8 ha waarvan 4 ha 
compensatie 
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3.6 Deelgebiedsprogramma Kallenbroek 
Het deelgebied Kallenbroek ligt ten westen van Barneveld, tussen de Esvelderbeek en de 

Barneveldse beek. Het is een zeer verweven gebied met stukken natte heide en bos, 

landbouwpercelen, lanen, hoger gelegen essen en lager gelegen natte weitjes. Kalkrijk kwelwater is 

op veel plekken in het gebied aanwezig, basis voor de hoge natuurwaarden die in dit gebied te 

vinden zijn. 

Geldersch Landschap & Kasteelen heeft veel eigendommen in het oostelijk deel van het gebied. GLK 

heeft hier in het verleden al veel projecten uitgevoerd ter verbetering van het natte heide gebied en 

ook ter versterking van het landschap. Ook diverse landbouwpercelen zijn in eigendom van GLK, een 

deel daarvan is begrensd als nieuwe natuur. GLK wil deze aanduiding graag handhaven, maar heeft 

de komende vier jaren geen prioriteit om te investeren in dit gebied. 

In dit gebied wordt 13 ha begrensde nieuwe natuur niet gerealiseerd. Hiervan kan 3 hectare naar de 

Klettersteeg. In 3.1. is in het algemene project herbegrenzing GNN Groene Valleilint dit verder 

uitgewerkt. 

In dit deelgebied kunnen 6 deelprojecten worden onderscheiden: 

1. natuurontwikkeling landgoed Westerveld 

Landgoed Westerveld is het eigendom van Hans Achterveld. Het is een aantal jaren geleden 

opgericht als nieuw landgoed. Op het landgoed mogen een 4-tal landgoedwoningen worden 

gerealiseerd op basis van deels ruimte-voor-ruimte en deels natuurontwikkeling. Echter: de laatste 

jaren is er geen markt voor de landgoedwoningen. De landgoedeigenaar wil nu graag de natuur op 

een andere manier realiseren en daarbij een deel van de bouwrechten inleveren.  

2. natuurontwikkeling landgoed Groot Bylaer 

Landgoed Groot Bylaer is in eigendom van drie gebroeders Cremers. Eén van hen treedt op als 

beheerder, hij gaat in 2017 zelf op het landgoed  wonen en wil dan de verdere ontwikkeling ter hand 

nemen. Hier hoort zeker ook een stuk natuurontwikkeling bij, met respect voor de pachter die de 

agrarische gronden op het landgoed in pacht heeft.  

3. natuur- en landschapsontwikkeling landgoed het Paradijs 

Het landgoed is in eigendom bij de familie van Beuningen. Zij hebben de laatste jaren al veel gedaan 

op het terrein van achterstallig onderhoud en herstel van lanen. Voor enkele percelen bestaat nog 

de wens deze om te vormen. Over de plannen is al uitgebreid contact met gemeente en provincie. 

4. natuurontwikkeling Van Maanen 

De heer van Maanen is eigenaar van enkele begrensde percelen in het gebied Kallenbroek. Voor 

enkele van deze percelen wil hij graag de mogelijkheid openhouden om deze in de toekomst om te 

vormen naar natuur. 

5. natuurontwikkeling als onderdeel van het plan Klettersteeg 
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Het plan Klettersteeg is een integraal plan in een deelgebied net ten zuiden van de Barneveldse 

beek.  Formeel valt dit gebiedje onder het deelgebied de Glind. Echter qua soortontwikkeling past 

het beter bij Kallenbroek. 

De afgelopen tijd is in dit gebied door samenwerking van meerdere partijen een integraal plan 

ontwikkeld met allerlei aspecten: versterking van natuur en landschap, ontwikkeling ruiterroute en 

wandelroute, uitbreiding NSW landgoed en verbetering landbouwstructuur. Het plan is inmiddels 

grotendeels uitgevoerd. 

In het gebied ligt een perceel dat in eigendom is van de provincie Gelderland. Het is een grote wens 

van de initiatiefnemers van het plan Klettersteeg om dit perceel te verwerven en er een graanakker 

van te maken. Men wil op die manier graag de patrijs en de kwartelkoning terugbrengen in het 

gebied. 

6. Realisatie EVZ en landschapsversterking: Landschapsimpuls De Glind-Kallenbroek 

Om de landschappelijke versterking een stap verder en concreter te krijgen in het grootschalige 

(agrarische) gebied tussen De Glind en Kallenbroek heeft de gemeente Barneveld aangegeven een 

Landschapsimpuls te willen organiseren  in het gebied. Een meer grootschalige aanpak met gerichte 

keukentafelgesprekken wordt nagestreefd voor het agrarische gebied, doel is om hier een 

landschappelijke verbindingsstructuur tot stand te brengen 

Een uitgebreide omschrijving van de 6 projecten is opgenomen in de bijlage. 

 K.1 
Westerveld 

K.2 Groot 
Bylaer 

K.3 Het 
Paradijs 

K.4 Van 
Maanen 

K.5 
Klettersteeg 

K.6 De Glind 

Initiatiefnemer eigenaar eigenaar Van 
Beuninge
n 

Eigenaar 
en zoon 

eigenaren gemeente 

Uitvoeringsperio
de 

2017-2021 2018-2021 2017-
2021 

2018-
2021 

2017-2021 2017-2021 

Wie betrekken Gemeenten 
en provincie 

Gemeente, 
prov, 
waterscha
p 

prov Gem, 
prov 

Gemeente, 
provincie, 
waterschap 

Prov, eigenaren en 
gebruikers 

Extra kosten      €25.000 

Instrumenten SKNL/SNL SKNL, SNL SKNL/ 
SNL 

SKNL/ 
SNL 

Koop, herbe-
grenzen, 
SKNL, SNL,  

Landschaps-
regeling e.d. 

Ha NN 19 ha 21ha 4,5 ha 6,5 ha 3 ha  
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Project bijlagen 
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Algemeen 1  Regie, begeleiding en communicatie Groene Valleilint 

2017-2020 
Om de benoemde projecten in het Groene Valleilint tot realisatie te brengen is het belangrijk de 

voortgang te blijven stimuleren en waar mogelijk initiatiefnemers te begeleiden (afstemmen tussen 

partijen, verbinden en commitment verkrijgen). Daarnaast is de partij die regie voert beschikbaar 

voor vragen, gesprekken voor bestaande en nieuwe initiatiefnemers in dit gebied. Belangrijk is dat 

dit duidelijk gecommuniceerd wordt naar betrokken partijen. Procesbegeleiding om te komen tot 

concrete plannen zijn onderdeel van de proceskosten van de initiatiefnemer. 

Op basis van dit uitvoeringsprogramma bestaat de regie voor de komende 4 jaar uit het volgende: 

• Begeleiding van de projecten uit  dit programma (600 uur) 

• Algemene regie  (390 uur) 

Voorstel is dat het projectteam dat de verkenning heeft gedaan deze rol verder invult in overleg met 

de provincie. Afhankelijk van de afbakening van de werkzaamheden kan in overleg bepaald worden 

wat een en ander gaat kosten. 

Algemeen 2  Compensatiepool Groene Valleilint 
Verkenning en waar mogelijk realisatie compensatiepool GNN/GO en houtopstanden: In de 

omgevingsvisie is de mogelijkheid voor de realisatie van een compensatiepool opgenomen. GNMF, 

SLG en het Groenfonds hebben hiervoor een voorstel gedaan en aangegeven dat het Groene 

Valleilint een goede locatie is gezien het feit dat hier veel rood met beheer ligt. Voorstel is om in de 

verkenning die door de provincie wordt gedaan ook het Groene Valleilint mee te nemen.  

Initiatief ligt bij de provincie. 

Algemeen 3  Compensatie Knooppunt Hoevelaken 
Realisatie compensatie Knooppunt Hoevelaken: Rijkswaterstaat heeft de opgave om circa 60 

hectare compensatie te realiseren. Zij hebben aangegeven dat het Groene Valleilint hiervoor een 

geschikt gebied is. RWS houdt zelf de regie  op het proces. RWS werkt  samen met de werkgroep 

Natuur (provincies en gemeenten zitten hier in) vooraf de selectiecriteria en voorwaarden uit voor 

de natuurcompensatie. Ook worden de mogelijkheden in de zes zoekgebieden geïnventariseerd 

(waaronder Valleilint) middels een openbare belangstellingsregistratie onder de grondeigenaren in 

deze zoekgebieden. Er wordt vanuit gegaan dat zich meerdere grondeigenaren zullen melden.  

Vervolgens kan RWS op basis van dit uitvoeringsprogramma voor het Valleilint in overleg met de 

werkgroep Natuur een gesprek aan gaan met de eigenaren. Indien blijkt dat zich te weinig mensen 

hebben aangemeld en er te weinig samenhang en kwaliteit is kan met een gebiedsmakelaar een 

gerichte actie worden ingezet. 

Met de grondeigenaren waar dan de keuze op valt, sluit RWS een overeenkomst voor het omzetten 

van hun grond in natuur ter compensatie van natuur die elders verloren gaat.  Deze overeenkomst 

bestaat uit een vergoeding voor de waardedaling van de gronden, plan- en uitvoeringskosten en 

afkoop van kosten voor ontwikkeling en beheer. De inrichtingsplannen en compensatiemaatregelen 

kunnen nog steeds door opdrachtnemer gemaakt worden. 
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Tijdens de verkenning is al een aantal locaties geïdentificeerd. Aan de eigenaren  zal worden 

doorgegeven zich te melden bij RWS. Werkzaamheden bestaan uit het verder concretiseren van de  

voorstellen uit dit programma (landgoed Slichtenhorst-Noord (Z.1), locatie Damweg (Z.4), en een 

aantal kleine gebieden in deelgebied Oldenaller(O.3)  en eventueel gericht aanvullende locaties te 

vinden. 

Initiatiefnemer:  RWS 

Betrokkenen: Provincie en gemeenten in de werkgroep Natuurbeheer. 

Algemeen 4  Realisatie en herbegrenzing percelen nieuwe natuur GNN  
Op basis van dit uitvoering programma kunnen aantal percelen de begrenzing GO krijgen en een 

aantal percelen de begrenzing GNN. Zie de kaart die hiervoor gemaakt is. Op bijgevoegde kaart is dit 

aangegeven. 

In totaal: 

• Wordt 67 ha begrensde nieuwe natuur niet gerealiseerd en omgezet naar GO 

• Wordt voor 32 ha GO aangegeven dat zij dit willen realiseren als nieuwe natuur. Deze 

worden daarvoor begrensd als GNN nieuwe natuur (GH2, V1, K5) 

• Is voor 250 ha begrensde nieuwe natuur door eigenaren aangegeven dat zij dit willen 

realiseren.  

• Is voor 128 ha nog niet duidelijk of dit wordt gerealiseerd als nieuwe natuur. De komende 4 

jaar zal duidelijk worden wat er wel niet gerealiseerd gaat worden. 

 

Planning: 2017-2020 

Initiatief: Provincie 

Betrokkenen: manifestpartners, gemeenten, particuliere eigenaren, pachters 

Kosten: geen 

Instrumenten: WRO, SNL 
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O.1 Project Landgoedplan  Oldenaller 
 

  

Doel is in een proces met pachters en enkele aanliggende bedrijven/bewoners  te komen tot een 

landgoedplan met aandacht voor kwaliteitsverbetering bestaande natuur, realisatie nieuwe natuur 

en landschap, rol van de landbouw in en om dit landgoed (natuur inclusieve landbouw), 

cultuurhistorie en recreatieve beleving.  

Het gebied omvat landgoed Oldenaller, vanaf de A28 in het noorden tot de aansluiting op Hell en de 

Kruishaarse Heide in het zuiden.  Aan de rand van het gebied liggen nog enkele eigendomspercelen  

van de provincie Gelderland en een aantal particuliere eigendommen die zijn begrensd voor 

ontwikkeling naar natuur. 

De uitdaging in het gebied ligt in behoud en verbetering van belangrijke ecologische en 

cultuurhistorische waarden, in samenhang met agrarische bedrijvigheid en andere vormen van 

plattelandseconomie. Het gebied is een gaaf voorbeeld van het rijke kleinschalige landschap van het 

Groene Valleilint met belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarden. Ook hier staan deze 

onder druk  door autonome ontwikkelingen, zoals in de landbouw.  

Op landgoed Oldenaller neemt Natuurmonumenten op diverse fronten het initiatief  om tot behoud 

en herstel te komen. Onderdeel daarvan is  het in samenspraak met pachters en omgeving  maken 

van een landgoedvisie.  

Werkzaamheden:  

• proces om te komen tot landgoedplan:  ecologische en cultuurhistorische kaders, 

keukentafelgesprekken pachters, bewoners, raadplegen omgeving   

• kwaliteitsverbetering bestaande natuur, cultuurhistorie, landschap 

• functieverandering en inrichting van nieuwe natuur,  eventueel aankoop 

• realiseren verdienmodel landbouw, andere functies (plattelandseconomie) 

• verbeteren recreatieve beleving  

• afstemmen met overheden (gemeente, waterschap en provincie) 

Legenda: 

Blauw eigendom Natuurmonumenten 

Roze: nieuwe natuur 

Rode grens: globaal  zoekgebied 
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planning: 2017-2021 

Initiatiefnemer: NM 

Betrokkenen:  o.a.  pachters,  enkele aanliggende  eigenaren , gemeente, waterschap,  collectief 

Veluwe. 

Kosten: 

Indicatie proceskosten: 

- voor landgoed Oldenaller: (maken visie met betrokkenheid pachters en aanliggende 

eigenaren, toetsen beleving)                 € 35.000   

Uitvoeringskosten  liggen bv op het gebied van natuurontwikkeling (functieverandering, inrichting), 

agrarisch natuurbeheer (via collectief),  omvorming bedrijf/bedrijfsgebouwen, omschakeling 

bedrijfsvoering enz.  

Financiering: 

Het bovengenoemde bedrag moet via een subsidieaanvraag cultuurhistorie verkregen worden bij de 

provincie zoals bepaald in de contractafspraken tussen NM-provincie. Hierin worden ook de kosten 

voor het betrekken en raadplegen van de omgeving en de agrariërs meegenomen. 

De uitvoeringskosten worden in eerste instantie via  bestaande regelingen  gefinancierd zoals 

natuursubsidie, agrarisch natuurbeheer subsidie, economische ondersteuningsmogelijkheden enz. 

Daarnaast kunnen meer  specifieke  (project)subsidies, compensatie  of – sponsoring worden 

ingezet. 

Instrumenten 

Bestemmingsplanwijziging, Ruimte voor Gelderland (functieverandering en inrichting), kavelruil, enz.  
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GH.1 Kwaliteitsverbetering Landgoederen Gerven en Hell 
Doel:  
Doel van dit project is om de kwaliteitsverbetering van Landgoederen Gerven en Hell integraal te 
realiseren. Integraal wil zeggen dat er gelijktijdig  en in samenhang een kwaliteitsverbetering voor de 
bestaande natuur, de landbouw, het waardevolle landschap en de cultuurhistorische waarden van 
de landgoederen wordt gerealiseerd. 
 
Nogmaals de kwaliteiten van de landgoederen benoemd 
Gezamenlijk hebben de landgoederen een oppervlakte van circa 1.025 hectare en bestaan 
voor circa 405 hectare uit bos, 170 hectare uit natuurterreinen en 440 hectare uit 
landbouwgrond. Hoewel Gerven en Hell net niet aan elkaar grenzen vormen zij 
historisch, economisch en landschappelijk één geheel en maken onderdeel uit van de 
landgoederenzone welke begint bij Scherpenzeel en doorloopt tot het Veluwerandmeer. 
Ze worden gekenmerkt door een kleinschalig landschapsmozaïek met historische boerderijen, oude 
akkers (enken), weilanden, bossen en heideterreinen. Dit type landschap was tot 100 jaar geleden in 
de Gelderse Vallei en op de hogere zandgronden in de rest van Nederland zeer algemeen, nu is het 
bijna overal verdwenen. Zo niet op de landgoederen Gerven en Hell, hier is een volledig 
vroegmiddeleeuws ontginningslandschap met historische boerderijen en erven, ontginnings- en 
wildwallen, beken, bevloeiingsystemen, oude wegen, bossystemen etc. intact gebleven.   
Vanzelfsprekend vertegenwoordigt dit landschap naast een hoge landschappelijke- en 
(cultuur)historische waarde ook een hoge natuurwaarde. De vochtige en natte heideterreinen en 
ecologisch beheerde graslanden zijn ecologische parels en bieden ruimte aan vele rode lijst 
soorten. 
De landbouw is verantwoordelijk voor het ontstaan van het landschap zoals het er nu is. Het 
landgoed en de landbouw zijn dan ook – tot op de dag van vandaag - sterk met elkaar 
verweven.  
Echter de positie van de pachtbedrijven op Gerven en Hell staat sterk onder druk. De grote natuur- 
en landschapswaarden staan de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de bedrijven in de 
weg, in een tijd waarin schaalvergroting en intensivering de norm is voor bedrijfsontwikkeling. 
Als de landbouw verdwijnt als drager van het landschap verdwijnt hiermee ook de ziel uit de 
landgoederen.  De landgoedeigenaren, boeren, en bewoners van het gebied vinden in het landschap 
een gezamenlijke historie. Een onvervangbaar rijk immaterieel erfgoed. 
Het is daarom van groot belang om samen met de pachters te werken aan een 'beheermodel', 
waarin natuur, landschap en cultuurhistorie worden geïntegreerd binnen het agrarische bedrijf: 
Natuur inclusieve landbouw.  
Dit vraagt van alle betrokkenen in eerste instantie een positieve grondhouding en bereidheid tot 
verkenning van mogelijke stappen in dit veranderproces.  Van de pachters het nadenken over en 
uitvoeren van aanpassingen in de bedrijfsvoering en in hun verdienmodel, van de eigenaresse vraagt  
het bijvoorbeeld flexibiliteit bij inzet van pachtgronden en beheerafspraken. Maar het vraagt ook 
inzet van overheden voor maatwerk in beleid en instrumentarium.  
 
Voorgestelde aanpak: 
De bovengenoemde kwaliteiten van de landgoederen zijn ontstaan door een, door de decennia 
heen, bewust en gedegen beheer door de eigenaren. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven 
doen heeft het landgoed behoefte aan lange termijn afspraken, maatwerk en vertrouwen.  
Voor het onderhoud van natuur, landschap en cultuurhistorie is het landgoedbedrijf sterk 
afhankelijk van de inkomsten uit pacht. Zoals eerder aangegeven staan de pachtbedrijven en 
daarmee de inkomsten voor het landgoedbedrijf onder druk. 
Zowel voor de pachtbedrijven als voor het landgoedbedrijf is een herbezinning op de 
verdienmodellen, in relatie tot behoud/ verbetering van de kwaliteiten, noodzakelijk, met als doel 
het creëren van een gezonde en duurzame economische basis onder de landgoederen.   
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Dit kan het beste door een integraal plan op te stellen voor de landgoederen. De gemeente Putten 
stelt dit zelfs als eis op basis waarvan maatwerk kan worden toegepast.  
Voor het onderdeel cultuurhistorie zijn er al veel contacten tussen de rentmeester en de 
verantwoordelijke personen bij de provincie. De bereidheid om mee te werken aan een integraal 
plan is uitgesproken, alsook de bereidheid om financieel bij te dragen aan de uitvoering daarvan. 
 
Om tot dit integrale plan te komen is een uitwerking op een vijftal onderdelen nodig. Deze 
onderdelen worden hierna toegelicht: 
 
1: Waardestellend onderzoek2 landschap en cultuurhistorie 
Dit onderzoek vormt de basis voor alle andere onderdelen van het landgoedplan. Het betreft een 
interdisciplinair onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het kenmerkende 
landschap van de bovenvermelde landgoederen. Het onderzoek zal bestaan uit een beschrijving 
van de fysische geografie, de ontginningsgeschiedenis, het historische gebruik en de 
eigenschappen waaraan het gebied haar landschappelijke en cultuurhistorische waarde ontleent. 
De tweede helft van dit onderzoek zal bestaan uit het omschrijving van een 
ontwikkelingsstrategie voor landschap, natuurwaarden en cultuurhistorie.  De landgoederen worden 
daarbij gezien als een cultuurhistorisch landschap, waarbinnen gestreefd wordt naar optimalisatie 
van zowel landschaps- en natuurwaarden, alsook een cultureel programma ontvouwd kan worden, 
waarbij geen van de waarden moet prevaleren. 
 
2: Pilot  natuur inclusieve landbouw 
De inkomsten uit hoevepacht vormt de belangrijkste economische basis onder de landgoederen. De 
ontwikkeling van vitale pachtbedrijven binnen de kaders van natuur en landschap is daarom een 
opgave/randvoorwaarde voor de instandhouding van de landgoederen. Natuur inclusieve landbouw3 
is een vorm van landbouw waarbij natuur en economische activiteiten met elkaar vervlochten zijn. 
Het streven is om een landbouwsysteem te ontwikkelen waarbij landbouw, cultuurhistorie en natuur 
weer meer met elkaar in evenwicht worden gebracht en waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
meerwaarde die (agro)biodiversiteit te bieden heeft. Het feit dat landbouw en natuur sterk 
vervlochten zijn op de landgoederen en dat in een bijzondere omgeving wordt geboerd, kan een 
verdienmodel opleveren dat interessant is voor de pachters op de landgoederen.  
 
Als eerste stap dient met de pachters en de rentmeester verkend te worden welke mogelijkheden zij 
zien voor natuur inclusieve landbouw, incl. manieren waarop het natuurbeheer kan worden ingepast 
in het agrarisch bedrijf.  
We willen daarvoor het zgn. Canvas model toepassen onder begeleiding van medewerkers van het 
LEI. Dit is een methode waarbij de pachters hun eigen bedrijfsvoering 'doorlichten' en op zoek gaan 
naar mogelijkheden voor bevordering van agrobiodiversiteit en ook mogelijkheden voor 
diversificatie (aanpassingen/ aanvullingen in het verdienmodel) passend binnen de omgeving waarin 
zij opereren. 

                                                           
2 Een waardestellend onderzoek geeft een waardering aan een gebied aan de hand van de fysieke verschijningsvorm, 
inclusief de zeldzaamheid en gaafheid van de samenstellende onderdelen (landschap, cultuurhistorie, ecologie). Het zegt 
ook iets over de potentiële waarden en kan daarmee een basis vormen voor het handelingsperspectief op de 
landgoederen. 
3 Natuur inclusieve landbouw heeft een wezenlijk andere oriëntatie dan gangbare landbouw. Die is er immers op gericht 

om productiviteitsbevordering door dieren en gewassen steeds meer apart van de natuurlijke omgeving te beschouwen. 
Het besef dat landbouw leunt op natuurlijke processen, met als basis een vitale bodem, en dat veel plant- en diersoorten 
afhankelijk zijn van agrarische landschappen, is de sleutel voor natuur inclusieve landbouw. Natuur inclusieve landbouw 
vormt de basis voor een veerkrachtig landbouwsysteem, gebruikmakend van de natuur/(bio)diversiteit als functie voor de 
landbouw.  
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Als doelstelling voor de pilot is geformuleerd: onderzoeken of het mogelijk is voor de landgoederen 
Gerven en Hell een duurzaam natuurinclusief verdienmodel te ontwikkelen voor zowel de 
individuele ondernemers als het landgoedbedrijf als geheel. 
Door de provincie is aangegeven dat zij op dit moment nog geen mogelijkheden ziet om voor het 
volledige ‘Canvas’-traject (incl. waardeproposities en het doorrekenen van voorstellen van 
gewijzigde business-modellen te ondersteunen) middelen beschikbaar te stellen. 
 
Daarom stellen we voor om een meer stapsgewijze aanpak te kiezen, waarbij in de eerste fase de 
volgende vragen aan de orde zijn: 
 
1. Wat is er nodig voor natuur, cultuurhistorie en landschap op de landgoederen (zie 1); 

o De resultaten uit 1 en de kennis aanwezig bij deskundigen (waterschap, Teun Spek en 
Andre Jansen) over het eco-hydrologisch systeem en pachters vormen hiervoor de basis 

2. Hoe kan de landbouw hierop inspelen; 
o Samen met pachters, eigenaren en deskundigen wordt in een bijeenkomst gekeken wat 

voor mogelijkheden dit biedt op Gerven en Hell. 
3. Welke mogelijkheden zien individuele pachters om agrobiodiversiteit te bevorderen/ te 

integreren in de bedrijfsvoering: 
o Vervolgens vinden individuele gesprekken plaats met de pachters en de 

landgoedeigenaar wat zij zelf voor mogelijkheden zien en welke vervolgstappen hiervoor 
nodig zijn. 

 
Afhankelijk van de uitkomsten van deze eerste fase kan gekozen worden voor een tweede fase, evt. 
met een deel van de pachters, waarin ze verder worden begeleid bij de implementatie van natuur 
inclusieve landbouw en ondersteund in de zoektocht naar aanvullende verdienmogelijkheden. De 
benodigde middelen voor deze tweede fase kunnen worden gevonden in de Agenda Vitaal 
Platteland, die nu door de provincie wordt ontwikkeld. 
 
In een bijeenkomst met alle 8 hoevepachters is het idee van natuur inclusieve landbouw besproken 
en gevraagd of ze mee willen doen aan een traject waarin de mogelijkheden om landbouw en natuur 
te vervlechten nader worden onderzocht in combinatie met nadenken over nieuwe 
verdienmogelijkheden. Ze willen allemaal meedoen aan deze zoektocht, vanuit het besef dat zij op 
een bijzondere plek boeren en dat een bedrijfsontwikkeling gebaseerd op schaalvergroting en 
intensivering voor hen geen begaanbare weg is.  
De pilot moet resulteren in een aanpak die ook toepasbaar is voor andere landgoederen in 
Gelderland. De landgoederen Oldenaller en Appel zijn zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden voor 
natuurinclusieve landbouw. 
 
2: Beperkte uitbreiding natuurgebieden 
Bij de eigenaresse  bestaat de bereidheid om, op basis van beschikbaarheid van vervangende grond, 
percelen om te vormen naar natuur. Het betreft met name percelen die midden in bestaande natuur 
liggen en vaak erg nat zijn.  E.e.a. is afhankelijk van de resultaten uit onderdelen 1 en 2. 
 
3: Kwaliteitsverbetering bestaande natuur: 
De natuurwaarden op de landgoederen zijn hoog, maar door verdroging, vermesting en de depositie 
van stikstof (= vermesting)  is de kwaliteit ernstig aangetast. Denk daarbij aan de vergrassing van de 
heideterreinen, verlanding van de vennen, afsterven van de natte bossen, verdwijnen van soorten.  
Een kwaliteitsslag is dringend noodzakelijk. 
 
Voorgestelde maatregelen: 
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✓ herstelmaatregelen in de bestaande heideterreinen (op een aantal plekken zijn deze 
maatregelen al uitgevoerd, waar nog nodig op kaart zetten in overleg met landgoederen, 
Waterschap en pachters): 

• verwijderen van de voedselrijke toplaag 

• verwijderen opslag van bomen 

• herstel van reliëf 

• omvormen van aantal (kleine) percelen naar natuur: met elkaar bepalen om welke percelen 
dit dan gaat.  
 

✓ herstel Moordgat: 
Dit ven is behoorlijk verland. Hiervoor moeten herstelmaatregelen genomen worden om de kwaliteit 
te verbeteren. 
 
4: Kwaliteitsverbetering cultuurhistorische erven en bebouwing  
 

Het waardestellend onderzoek zal hier het een en ander over zeggen. Op dit moment zijn er in elk 

geval de volgende wensen: 

 

Erf Klein Boeyen 

Het erf Klein Boeyen op landgoed Hell heeft thans nog de bestemming ''groot agrarisch bedrijf''. De 
pachter is inmiddels vertrokken en de stallen staan leeg. Gezien de gronddruk van de andere 
pachters is een nieuwe pachter op dit erf ongewenst. Het is van belang om de kwaliteit en de 
economische basis van het erf te versterken. Op dit erf staat een stal die niet past bij het ensemble  
(950m2), maar ook een woonhuis en een schaapskooi die gerestaureerd en deels gesloopt (68m2) 
moeten worden. Voorgesteld wordt om in de totale exploitatie van het landgoed hier een ander 
functie te realiseren.  
 
Erf Groot Koestapel 

Op Erf Groot Koestapel ( Landgoed Gerven) staat ontsierende bedrijfsbebouwing leeg (300m2 
varkensstal) waarvan sloop gewenst is. 
 

Herstel diverse cultuurhistorische bebouwing 

Op de meeste erven staan nog authentieke bijgebouwen zoals bakhuisjes, schaapskooien, 
hooibergen e.d. Deze gebouwen hebben een grondige restauratie nodig. Hiervoor is aanvullende 
financiering noodzakelijk.  
 
5: Kwaliteitsverbetering landschap  

De ingrediënten hiervoor zullen vooral uit het waardestellend onderzoek komen. 
 
Kosten/baten: (verder uitwerken in vervolg project) 25.000 rentmeesterkosten, update 
landgoedvisie 20 % , projectcoördinatie 
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 Maatregelen kosten Bijdrage 

landgoederen 
Gevraagde bijdrage 
provincie 

Waardestellend 
onderzoek 
Update landgoedplan 

 € 19.665,00 
 
€ 12.100,00 

25 % van de kosten 75 %, naar schatting 
€  25.500,- 
Via subsidieregeling 
cuiltuurhistorie 

Natuur inclusieve 
Landbouw 

Traject met 
landgoed/ 
pachters   

Stap 1 Indicatief:  
€ 18.550,- 
Stap 2 e.v. pm 
Geheel voor inhuur 
deskundigheid om het 
traject te begeleiden 
 

Rentmeesterkosten 
voor begeleiding 
alle onderdelen, 
schatting  € 25.000,- 

Stap 1 Indicatief: € 
18.550,- 
Stap 2 e.v. pm 
 

Natuurherstel en 
beheer 

Nader te 
bepalen 

• Uitvoering 
maatregelen 

 

•  • SKNL subsidie  

• SNL-N subsidie 

Cultuurhistorische 
erven en gebouwen 

Nader te 
bepalen 

• Sloop 

• Herstel gebouwen 
 

•  • Pacht 

• Cultuurhistorische 
gebouwen, nieuwe 
functies 

Kwaliteitsverbetering 
landschap,  

Nader te 
bepalen 

 •  • subsidie 
landschapsherstel 

 
Proceskosten om dit project tot resultaat te brengen zijn moeilijk in te schatten. Voorstel is om te 
starten met het waardestellend onderzoek en op basis daarvan te bepalen wat verder nodig is aan 
financiering. Ook de pilot natuur inclusieve landbouw moet snel van de grond komen, omdat 
hiervoor een heel verandertraject voor de pachters aan verbonden is. Dit is een geleidelijk proces en 
kost dus tijd. 
 
Financiering: subsidies, pacht, rood voor groen constructie (onder groen worden alle 
maatschappelijke  waarden op het landgoed begrepen, dus niet alleen natuur en landschap, maar 
ook herstel van cultuurhistorische elementen, recreatieve elementen, alles voor zover hierin niet via 
subsidies of andere vergoedingen wordt voorzien). 
Wat wordt op dit moment van de provincie verwacht: 

Waarvoor  Bijdrage provincie Bijdrage landgoederen 

Stap 1: Pilot natuur inclusieve 
landbouw Gerven en Hell 

€ 18.550,- € 12.000,- (rentmeesterkosten) 

 
In bovenstaande tabel is alleen aangegeven wat wordt gevraagd buiten het reguliere beleid/ 
subsidie-mogelijkheden (alle bedragen zijn incl. BTW). In bovenstaande tabel is alleen aangegeven 
wat wordt gevraagd buiten het reguliere beleid/ subsidiemogelijkheden. 
 
Uitvoeringsperiode: 2017-2020  
 
Initiatiefnemer : barones van Lynden 
 
Betrokken partijen: pachters, gemeente, provincie, collectief Veluwe, waterschap 
 
Inzet van welke bestaande instrumenten: Agrarisch natuurbeheer, SKNL zowel voor herstel van 
bestaande natuur als voor  functieverandering/inrichting van nieuwe natuur,  landschapssubsidie, 
planologische ruimte (WRO: bestemmingsplan). 
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Aanpassing bestaand/nieuw instrumentarium:  
Afhankelijk van de mate waarin aanpassingen in de agrarische bedrijfsvoering worden doorgevoerd 
is een vergoeding voor de derving van inkomsten nodig, met name voor percelen die tegen 
kwetsbare natuur aanliggen is dit zeer wel denkbaar. Dit zou kunnen via het vestigen van een 
kwalitatieve verplichting  op deze percelen met een pakket afgeleid uit het agrarisch natuurbeheer. 
Het aantal hectares waarvoor dit van toepassing is en de pakketten die dan nodig zijn, zijn op dit 
moment niet bekend. In de pilot moet dit duidelijk worden. 
 
Gebruikte informatie: 

• Hydro-ecologische analyse Landgoederen Appel-Zuid, Gerven en Hell (Bosgroep Midden 
Nederland, augustus 2010) 

• Landgoedvisie Gerven en Hell (maart 2013) 

• Handelingskader rood voor groen op bestaande landgoederen (provincie Overijssel) 

• Verdienmodellen natuur inclusieve landbouw ( LEI, 2016) 

• Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf (Louis Bolk Instituut) 

• Landschaps Ontwikkelings Plan Ermelo-Putten (2011) 

• gesprekken met landgoed, pachters, gemeente Putten en Waterschap VV 
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GH.2 Landgoedontwikkeling Blarinckhorst 
 

 

Dit landgoed  is circa 158 ha en familiebezit van mevrouw M.L.L. van Wijck en mevrouw M.I. van 

Wijck sinds 1850.  De instandhouding van het afwisselende  kampenlandschap heeft prioriteit, met 

aandacht voor de verweving van landbouw en natuur en ruimte voor recreatie. Het project bestaat 

uit de volgende onderdelen: 

• realisatie van 3,85 ha begrensde nieuwe natuur 

• realisatie van 16,93 ha extra nieuwe natuur (hiervoor wordt de GNN herbegrensd zie project 

algemeen 4) 

• kwaliteitsverbetering 3,35 ha bestaande natuur 

Het project leidt tot de beheertypen vochtig schraalland, vochtige heide, kruiden- en faunarijke 

akker- en grasland en beekbegeleidende beplanting. Het totale plan is beschikbaar bij de provincie. 

Initiatiefnemer: de familie van Wijck en adviseur Particulier Natuurbeheer Nederland bv. 

Betrokkenen: waterschap, gemeente,  

Instrumenten: SKNL en SNL, herbegrenzing GNN. 
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GH.3 Ontwikkeling Nieuwe Natuur  Achterridderweg 

  

Aan de Achterridderweg (roze percelen), ten zuiden van landgoed Hell,  ligt een goedlopend 

gemengd bedrijf (melkvee en varkens) met daarnaast een camping met vaste standplaatsen. De 

zoon heeft dit voorjaar besloten dit bedrijf niet over te nemen dus de eigenaar  is nu zoekende wat 

te doen met het bedrijf. Natuurontwikkeling is daarbij een van de opties. Hij heeft ook een stal met 

asbestdak waar een oplossing voor moet komen. Voorstel is om in overleg met de heer van de Bunt 

tot een uitwerking te komen, waarin natuurontwikkeling wordt meegenomen. Ook kan een deel van 

de grond als compensatie voor landgoed Gerven en Hell dienen. Mevrouw van de Kamp (blauwe 

percelen) wil geen natuurontwikkeling realiseren.  

Werkzaamheden: in overleg met eigenaar tot concreet plan komen. 

Initiatiefnemer: eigenaar 

Betrokkenen: eigenaar, gemeente en anderen indien nodig 

Planningsperiode: 2016-2020 

Instrumenten: SKNL, SNL, ruil, koop, rood voor rood, compensatie  

Kosten: planbegeleiding (indien uitbesteed) circa €25.000 en deels vanuit de regie. 

 

  

Legenda kaart: 

• Lichtgroen: GO 

• Donkergroen: GNN 

• Gearceerd: nieuwe natuur 

• Zacht roze percelen:  eigendom bedrijf  

Achterridderweg  
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GH.4 Natuurontwikkeling Ridderwal 
 

 

In de kavelruil van Arkemheen is dit stuk grond (paars, cirkel) , ten zuiden van landgoed Hell, in 

handen gekomen van nieuwe eigenaren.  Zij willen dit perceel omvormen. Daarmee kan ook een 

maatregel van het waterschap als nog uitgevoerd worden. Ook willen zij eventueel nog meer grond 

kopen en natuur ontwikkelen in dit gebied. 

Initiatiefnemer:  particulier 

Periode: 2017-2018 

Instrumenten: SKNL/SNL/SOK waterschap 

  

Legenda kaart: 

• Lichtgroen: GO 

• Donkergroen: GNN 

• Gearceerd: nieuwe natuur 

Blauwe cirkel: project Ridderwal 

Paars: project Ridderwal 
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V.1 Realisatie EVZ en landschapsversterking Veenhuizerveld. 

  

  
Om het deelgebied Veenhuizerveld optimaal in te kunnen richten als ecologische verbindingszone 

tussen de Veluwe en landgoed Gerven komen een aantal zaken samen, die gezamenlijk voor een 

duurzame oplossing kunnen zorgen. De opgave  is deze tot realisatie te brengen zodat alles 

samenkomt en elkaar versterkt. Een particulier wil verschillende percelen omvormen naar natuur. 

Voor een deel zijn deze ook  begrensd als nieuwe natuur. Voorts  heeft hij een optie genomen op 

een aantal percelen die voorheen begrensd waren als nieuwe natuur (nu rood met beheer) en 

onderdeel vormen van de EVZ (zie kaart hierboven). Hij wil deze ook omvormen naar natuur (als 

daar de begrenzing nieuwe natuur op kan komen zie algemeen 4).  

De gemeenten Putten, Barneveld en Nijkerk willen initiatief nemen in de realisatie van de 

landschappelijke versterking. Doel is om met een concrete inrichtingsvisie gericht te werken aan de 

landschappelijke versterking en realisatie van de EVZ gezamenlijk met eigenaren, bewoners en 

waterschap middels een kwaliteitsimpuls landschap, Veldbeek en realisatie nieuwe natuur. 

Legenda kaart: 

• Lichtgroen: GO 

• Donkergroen: GNN 

• Gearceerd: nieuwe natuur 

• Rood gearceerd: Rood met beheer 

 

Geel met rood omrande percelen zijn  

gekocht en kunnen worden ingericht als  

nieuwe natuur na herbegrenzing. 
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Belangrijkste stap is om de nu als natuurbegrensde percelen ook daadwerkelijk in te richten en te 

behouden. Een aantal percelen waar langjarig agrarisch natuurbeheer op heeft plaatsgevonden, 

hebben afgelopen jaren door verpachting aan een intensieve agrariër ingeboet aan natuurwaarde. 

Andere extensief beheerde bloemrijke graslanden hebben  momenteel juist geen (agrarisch) 

natuurbeheer begrenzing. Voor dit gebied zijn twee scenario’s denkbaar.  

De particulier  wil zijn (extensief beheerde) percelen omzetten in natuur en voor de toekomst 

behouden. Omvorming van de twee huidige als nieuwe natuur begrensde percelen (droge hei en 

kruidenrijk grasland) zijn de eerste stap. Daarnaast heeft de aangrenzende percelen (waarvan één  

met natuurbegrenzing) gekocht voor natuurontwikkeling. Dit biedt mogelijkheden om een robuust 

aaneengesloten natuurterrein te realiseren. Dit kan door de bestaande percelen van eigenaar en de 

definitief aan te kopen percelen te begrenzen als natuur (zie project algemeen 4 Herbegrenzing 

GNN, 13 hectare). Op deze manier kan circa 22 ha nieuwe natuur gerealiseerd worden als onderdeel 

van de EVZ. 

Aanvullend kan met een landschappelijke versterking langs  de Veldbeek en langs een paar 

kavelgrenzen de verbinding naar Landgoed Gerven (Drosteweg) gerealiseerd worden.  

Op basis van een inrichtingsplan dat wordt opgesteld met de initiatiefnemer van het 

natuurontwikkelingsgebied en de eigenaren onder andere langs de Veldbeek kan een 

samenhangende   landschappelijke en ecologische versterking gerealiseerd worden. De aanpak sluit 

aan bij de Landschapsimpuls aanpak van SLG , maar met een inrichtingsvisie in de hand wordt  meer 

richting gegeven aan de keuzes die betrokkenen hebben. Daarmee wordt meer samenhang en 

verbinding bereikt. 

Werkzaamheden A: 

• Provincie geeft duidelijkheid of herbegrenzing (algemeen 4) mogelijk is of dat deel van EVZ 

hier kan landen (13 ha) 

• Kopen gronden door initiatiefnemer 

• Gesprek met diverse eigenaren o.a. langs Veldbeek of ze mee willen doen. 

• Opstellen inrichtingsplan (inclusief verschillende onderzoeken) ook voor deel langs de 

Veldbeek, bespreken met eigenaren langs de Veldbeek en vervolgens met provincie, 

waterschap en gemeenten. 

• Aanvragen subsidies Ruimte voor Gelderland voor afwaardering en inrichting o.a. langs 

veldbeek 

• Uitvoering 

• Vervolgens kunnen plantsoen en bomen gezamenlijk worden ingekocht en door de 

bewoners zelf aangeplant.  

Planning: 2017-2021 

Initiatiefnemer: particulier eigenaar en gemeenten 

Betrokkenen: De 3 gemeenten, omwonenden, , agrariërs, , provincie, waterschap 

Kosten  
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De kosten het opstellen van een inrichtingsplan en begeleiding hiervoor worden geschat op €25.000 

 (proces en planvorming exclusief aanleg en aanschaf plantsoen). Dit zit op dit moment niet in de 

regeling. 

financiering: 

Proceskosten worden zowel door gemeenten als provincie betaald namelijk realisatie natuur 

(regiekosten), landschapsregeling en SOK waterschap. Ook kan nog gedacht worden aan een 

burgerinitiatief indien de eigenaar en omwonenden dit samen willen oppakken. 

Instrumentarium: beschikbare instrumenten:  

Grondverwerving ten behoeve van het Gelders Natuurnetwerk  ( paragraaf 4.4 uit de 

subsidieregeling Regels Ruimte voor Gelderland 2016), SNL,  Compensatie mogelijkheden, Rood met 

groen, Landschap en landgoedregeling (paragraaf 4.2 uit de subsidieregeling Regels Ruimte voor 

Gelderland 2016), regeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap (paragraaf 4.12 uit 

de subsidieregeling Regels Ruimte voor Gelderland 2016), ANLb, WRO (bestemmingsplannen?), 

vergunningen. 
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V.2 Natuurontwikkeling provinciale grond en biologisch 

akker(randen)beheer 
 

 

In het deelgebied liggen een twee provinciale percelen (geel gekleurd) Het noordelijke perceel heeft 

een natuurambitie (gearceerd) en wordt momenteel 1-jarig verpacht aan Dhr. Vels, een biologische 

melkveehouder die het zonder bemesting en zonder bestrijdingsmiddelen beheert. Dhr. Vels heeft 

aangegeven interesse te hebben in beide provinciale - percelen en open te staan voor omvorming 

naar natuur voor het noordelijke perceel (2ha). Het zuidelijke provinciale perceel is momenteel in 

gebruik als aardappelakker. Biologische akkerbouw (akkerbeheer) is op het zuidelijke provinciale 

grond-perceel te prefereren boven gangbaar agrarisch beheer. Dhr. Vels staat open voor agrarisch 

natuurbeheer met bijvoorbeeld akkerrandenbeheer op dit perceel. 

Werkzaamheden: Tijdelijke verhuur aan de heer Vels van de terreinen met de verplichting tot 

biologische landbouw. Daarna openbare verkoop van de beide percelen. De een met verlichting tot 

realisatie Natuur en de ander met de verplichting tot biologische landbouw om de kwaliteit te 

behouden. De heer Vels wordt als huurder geïnformeerd van de verkoop en kan op de gronden 

bieden.  Als dit is gelukt gaat dit over in een nieuw project. 

Initiatiefnemer: Provincie  

Provinciale percelen geel gekleurd.  

Schuin gearceerde is nieuwe natuur 
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Z.1  Project Landgoedplan Slichtenhorst-Noord 

  
Kaart 1         kaart 2 begrenzing landgoederen 

 

Landgoed Slichtenhorst-Noord heeft als hoofdfunctie akkerbouw. Om voor grond die reeds in 

eigendom is een  NSW status te verkrijgen is het gewenst nog 5 ha natuur/bos te realiseren. Voorstel 

is om dit te doen in de gebieden die aangewezen zijn als rood-met beheer (gebieden die voorheen 

onderdeel van de EHS waren). Dit kan uitgewerkt worden in een plan en meegenomen worden bij bv 

compensatie RWS (Hoevelaken) (zie ook het project compensatie). 

Werkzaamheden:  

• Met pachter komen tot een concreet voorstel NSW en compensatieplan 

• indienen bij RWS 

• aanleg en beheer 

planning: 2017-2020 

Initiatiefnemer: landgoedeigenaar Slichtenhorst-Noord 

Betrokkenen: pachter, gemeente, RWS 

Kosten: voor het opstellen van het plan €6000,00 (kosten RWS en compensatie) 

Financiering: Compensatie (RWS), particulier 

Instrumenten: Bestemmingsplanwijziging, compensatie 

Legenda kaart1: 

Lichtgroen: GO 

Donkergroen: GNN 

Gearceerd: nieuwe natuur 

Rood gearceerd: Rood met 

beheer 
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Z.2  Project Landgoedplan Slichtenhorst-Zuid 

  
 

Kaart 1 begrenzing landgoederen  kaart 2 begrenzing GNN, GO, Nieuwe natuur en rood 

met beheer 

 

Kaart 3 huidige contracten agrarisch natuurbeheer op het landgoed 

Landgoed Slichtenhorst-Zuid heeft als doelstelling het behouden en versterken van de natuur in het 

natuurgebied de Bunt en het behouden van een levensvatbaar biologisch landbouwbedrijf Groot 

Ehrental. Voor het biologisch landbouwbedrijf betekent dit een optimale/maximale beweiding van 

het vee en de grondgebondenheid in tact laten en indien mogelijk vergroten. Het landgoed (eigenaar 

en pachter) willen samen graag kijken waar en hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken in 

dit gebied. Hiervoor hebben de pachter en eigenaar al een aantal opties verkend. Het is echter 

belangrijk deze verder uit te werken. Vooral het eco-hydrologisch systeem en de 

antiverdrogingsmaatregelen zijn hierbij van belang.  

Werkzaamheden:  

• Uitwerken inrichtingsplan en maatregelen (2017) 

Legenda kaart2: 

Lichtgroen: GO 

Donkergroen: GNN 

Gearceerd: nieuwe 

natuur 

Rood gearceerd: Rood 

met beheer 
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o Ecohydrologische verkenning, antiverdrogingsmaatregelen (waterschap VV) er ligt 

een rapport uit 2009 van DHV dat als basis kan dienen. 

o Verkenning bij de aanliggende eigenaren (Natuurmonumenten, agrariërs) naar 

mogelijkheden (koop, ruil, natuurontwikkeling, beheer) 

o Mogelijkheden voor vernatting, natuurontwikkeling, agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer en extra landbouwgrond verder uitwerken in plan en maatregelen 

en bijbehorende kosten/instrumenten 

o Concept inrichtingsplan bespreken met waterschap, provincie en gemeente. 

• Uitvoering: aankoop, inrichting en beheer (2018) 

planning: 2016-2018 

Initiatiefnemer: landgoedeigenaar Slichtenhorst-Zuid met begeleiding de regiegroep (A1) 

Betrokkenen: pachter,  gemeente, waterschap, provincie, Collectief Veluwe, Natuurmonumenten, 

aanliggende eigenaren 

Kosten:  

• Eco-hydrologische analyse € 15.000 (SOK waterschap) 

• gesprekken omliggende eigenaren over mogelijkheden: €5.000 (vanuit regie A1) 

• opstellen inrichtingsplan en uitwerken in kosten en maatregelen: €20.000 (onderdeel van 

SKNL en ANLB) 

Financiering: 

Waterschap VV  SOK Valleilint tbv ecohydrologische verkenning en anti verdrogingsmaatregelen 

Provincie overige proceskosten als onderdeel van de regie (A1) en vergoeding bij omvorming SKNL ( 

voor inrichtingsplan) 

Instrumenten 

Bestemmingsplanwijziging, Ruimte voor Gelderland (functieverandering en inrichting), SNL (beheer), 

ANLb 2016, kavelruil 
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Z.3 Project omgeving Wielweg en Appel 

 

Kaart 1 begrenzing landgoederen     kaart 2 begrenzing GNN, GO, Nieuwe natuur en rood met beheer 

Bestaande natuurterreinen robuuster en aaneengesloten maken,  realiseren nieuwe natuur,  

realisatie ecologisch-landschappelijke verbinding  tussen terreinen, waaronder die van landgoed 

Groot Grevengoed via percelen van NM en agrariër naar landgoed Appel. 

In het gebied liggen eigendomsgronden van de provincie Gelderland. 

Werkzaamheden:  

• kavelruil realiseren 

• inrichting van nieuwe natuur/landschap 

• kwaliteitsverbetering bestaande natuur, cultuurhistorie, landschap 

• beheer 

Planning:  

Kavelruil:  realisatie in 2016, aktepassering eind 2016 

Inrichting en omvorming: 2017 – 2021 

Initiatiefnemer: NM  

Betrokkenen:  enkele landgoedeigenaren, particulieren, agrariërs, NM en provincie in de kavelruil. 

Inrichting natuur door diverse eigenaren.  

Kosten: 

Kavelruil:   

-  coördinerende werkzaamheden  (gesprekken, ruilstaten en  ruilovereenkomst)    € 5.000 

-  Taxaties tbv ruil laten uitvoeren                                                                                          €2.000 

- Aktepassering, notaris , kadaster enz                                                                                € 15.000 

Totaal:                                                                                                                                                    € 22.000 

Functieverandering en inrichting: nieuwe natuur na kavelruil: 
- Via SKNL spoor, naar verwachting  ca  30 ha 
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Financiering:  

Hierbij verzoek tot financiering kavelruilkosten door provincie (zit niet in contractafspraken NM-

provincie). Betreft een unieke samenwerking en betrokkenheid van meerdere partijen, leidt tot 

robuustere landbouw en natuur in het gebied, realisatie resultaat en inrichting nieuwe natuur door 

meerder partijen (NM, landgoedeigenaar en agrariërs). Voorstel is dat O-gen de kavelruil 

organiseert. 

Instrumenten 

Ruimte voor Gelderland,  landschapsfonds/regeling, overige stimuleringsregelingen, kavelruil, SNL 
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Z.4   Ecologische verbinding Damweg (natuurcompensatieproject) 

  

kaart 1 begrenzing                              kaart 2 eigendommen: 

• GNN (groen),            geel: provinciale gronden 

• GO (licht groen),  

• Nieuwe natuur (gearceerd)  

 

Kaart 3: blauw eigendommen NM 

Realiseren natuur- en landschapsverbinding tussen natuurterreinen  Damweg, de Kamp en indien 

mogelijk Slichtenhorst. Doelrealisatie landschap en natuur door inzet van natuurcompensatie-

middelen. In het gebied is grond in eigendom van provincie Gelderland beschikbaar voor dit doel. 

Verder heeft  Rijkswaterstaat natuurcompensatieverplichtingen vanuit de verbreding A1/A28 en 

knooppunt Hoevelaken die hier kan landen. Daarmee worden bestaande waardevolle gebieden met 

natte orchideerijke graslanden, moeras en bosjes met elkaar verbonden en versterkt. Resultaat is 

structurele bijdrage aan functionerend GNN. 

Werkzaamheden:  

• Nader specificeren natuurcompensatieverplichting en –middelen met RWS 

• Proces tot  en maken van  inrichtingsplan  

• Beschikbaar krijgen van gronden voor inrichting, evt aankoop/ruil van gronden 

• inrichting van nieuwe natuur/landschap 

• kwaliteitsverbetering bestaande natuur, cultuurhistorie, landschap 

• beheer 

Planning  

• Voorbereidende gesprekken met RWS en provincie : voorjaar 2017 

• Sluiten compensatieovereenkomst met RWS (en evt provincie): juni 2017 
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• Proces tot en maken van inrichtingsplan,  afstemmen met omgeving, gemeente en 

waterschap, beschikbaar krijgen van gronden: 2017 - 2018 

• Uitvoering inrichting: 2018-2021 

Initiatiefnemer:  NM  

Betrokkenen:   RWS (natuurcompensatieverplichtingen),  grondeigenaren waaronder provincie Gld, 

gemeente,  waterschap, provincie 

Kosten: 

Gesprekken, begeleiden compensatieovereenkomst, begeleiden inrichtingsplan:                € 12.000 
Inrichtingsplan;                                                                                                                                    €   8.000 
Begeleiden uitvoering                                                                                                                        €    3.000 
Totaal:                                                                                                                                                   €  23.000  
Nb. excl kosten daadwerkelijke inrichting, vergunningen en bestemmingsplan, verkrijgen of 
afwaarderen gronden. Die maken deel uit van de inzet van de compensatiemiddelen cq 
compensatieovereenkomst. 
 

Financiering:  

Natuurcompensatiemiddelen RWS, eventueel aan te vullen met middelen zoals 

landschapsverbetering/SKNL/SNL voor de gronden die aangewezen zijn als nieuwe natuur  

Instrumenten 

WRO (bestemmingsplan en omgevingsvisie) , ruimte voor Gelderland en SNL 
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 K.1 Project landgoed Westerveld e.o. 
 

kaart 1 eigenaren kaart 
 
Het project heeft relatie met  de volgende eigendommen op de eigenarenkaart (nagenoeg 
aaneengesloten, totaal ca. 51 ha):  
De eigendommen vormen een prachtig geheel met hoge essen (op hoge zandkoppen), afgewisseld 
met laaggelegen weitjes, veel percelen omzoomd met houtwallen, bosjes, een prachtig kwelgevoed 
ven, zandpaden, aan de noordzijde begrensd door de Esvelderbeek. De hoge essen zijn veelal in 
gebruik als graanakker. 
Op het gehele eigendom is al het een en ander aan natuur gerealiseerd: 

1. Alle gronden worden extensief beheerd, voor een deel zijn ze  via S(K)NL ingericht  (vochtig 
hooiland, kruiden- en faunarijk grasland).  Dit geldt voor ca. 18 hectare. Voor 2,9 ha is er een 
lopende SKNL-aanvraag (er is geen kaart van welke gronden dit betreft) 

2. Op het eigendom van Maliepark zijn veel stallen gesloopt (32 schuren en hokken). Via ruimte-
voor-ruimte mogen hier nu een 3-tal woningen worden gerealiseerd (herbouw van de bestaande 
woning en 2 extra woningen). De bouw start binnenkort. De woningen zijn bedoeld voor 
bewoning door familie van de eigenaar, ze willen vooral een mooie plek creëren. 

3. Op het lichtgele gebied (dat wat bij de gemeente bekend is als het nieuwe landgoed Westerveld) 
is ook al het een en ander gerealiseerd: een nevengeultje langs de Esvelderbeek met een 
eilandje en een elzenbos. Dit hoort voor een deel bij de landgoedontwikkeling, maar is deels ook 
eigen initiatief van de eigenaar. De landgoedontwikkeling is tot nu toe niet op gang gekomen. Er 
zouden 4 woningen gerealiseerd mogen worden, maar tot op heden is geen enkele woning 
verkocht. Gevolg is dat de bijbehorende natuurontwikkeling ook grotendeels niet op gang is 
gekomen (behalve in de beekzone). De bouw van de landgoedwoningen is overigens voor een 
deel op basis van sloop (ruimte voor ruimte) toegekend. 

 

Kansen/wensen: 
1. Vraag is of er een vorm van maatwerk mogelijk is waarbij (een deel van) de natuurontwikkeling 

alsnog via SKNL wordt vorm gegeven (de gronden zijn begrensd als nieuwe natuur, met 
beheertypen als vochtig hooiland, kruiden- en faunarijke akker en grasland).  
De bouwrechten voor de  landgoedhuizen die verkregen zijn op basis van nieuw te ontwikkelen 
natuur worden ingeleverd (betreft 15 ha natuur). Een deel van de bouwrechten is verkregen op 
basis van sloop, deze wil de eigenaar wel behouden. Deze optie is besproken met de gemeente 
Barneveld. Op zichzelf  is het ‘openbreken’ van een bestemmingsplan met bijbehorende 
overeenkomsten mogelijk. De gemeente staat open voor een goed nieuw/aangepast plan. In dit 

1. Landgoed Westerveld (zacht lichtgeel); 
2. overige eigendommen Westerveld 

(lichtblauw) 
3. Eigendommen  van Maliepark 

(middengroen); 
4. Betuwsbeheer (gestreept licht groen) 
5. provinciaal perceel (hard geel). 
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aangepaste plan zal dan opnieuw de afweging gemaakt dienen te worden tussen de toegestane 
woningbouw en de te leveren/al geleverde tegenprestatie.  

2. Er is behoefte aan een kwaliteitsslag voor het ven en het omliggende bosje (betreft het 
zuidwestelijk deel van het lichtgele gebied) en evt. voor andere delen; 

3. Hakhoutbeheer past in dit gebied, dit zou mogelijk voor een deel gesubsidieerd kunnen worden; 
4. Er zijn uitbreidingswensen, de eigendommen van Cats (rood en horizontaal gearceerd, 3 

percelen, het meest oostelijke vormt onderdeel van het GNN) worden mogelijk verworven. De 
eigenaar  is bereid dan ook op de lichtblauwe terreinen natuur te ontwikkelen . Hij wil dit graag 
combineren met het verwerven van het eigendom en natuurontwikkeling op het provinciale 
perceel.  

 
Dit project dient onder regie verder te worden uitgewerkt, met de eigenaar en de gemeente 
Barneveld dient eerst een nieuw voorstel te worden uitgewerkt. 
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K.2 Project landgoed Groot Bylaer 

  
Kaart 1: NSW begrenzing Groot Bylaer   kaart 2: GNN nieuwe natuur begrenzing  

Het landgoed is in eigendom van drie broers, één van hen treedt op als beheerder namens de 
familie. De laatste jaren is hij daar niet actief mee bezig geweest. Over een jaar gaat hij op het 
landgoed wonen en wil dan ook de verdere ontwikkeling  ter hand gaan nemen. De landbouwgrond 
komt over 4 jaar pachtvrij, dan ontstaan er echt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. De 
familie wil zeker wel iets maar wil ook de pachter niet teveel ruimte ontnemen. Op dit moment 
denken ze met name aan natuurontwikkeling langs de beek, omdat de percelen daar toch al 
laaggelegen en nat zijn. 
Op korte termijn is er alleen maar achteruitgang, want de pachter pakt de percelen – die eerder in 
agrarisch natuurbeheer waren- stevig aan.  
Wat wel op korte termijn kansrijk is, is herstel van de heide in de noordelijke punt van het landgoed. 
Er  is geadviseerd om de Bosgroep daarvoor een plannetje te laten maken. 
 
Iets wat mogelijk  de moeite waard is om in toekomstige plannen mee te nemen is het herstel van 
de vroegere bevloeiingssystemen. Het is zeer aannemelijk dat die systemen op het terrein van zowel 
Klein Bylaer als het Paradijs voorkwamen. Het Waterschap ziet wel mogelijkheden voor een 
kleinschalige aanpak van het watersysteem, bijvoorbeeld de bevloeiingsystemen of hergebruik van 
een vergeten meander met bijvoorbeeld een zuiverend moeras. 
 

Ook dit project dient volgend jaar onder regie verder te worden uitgewerkt.  
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K.3 Project landgoed het Paradijs 

 

Kaart 1: Groen begrenzing landgoed Paradijs, gearceerde deel is begrensd als nieuwe natuur 

Sinds het landgoed in eigendom is gekomen bij de familie van Beuningen heeft al een grote 

kwaliteitsslag plaatsgevonden, met name het wegwerken van achterstallig onderhoud en het 

herstellen van het cultuurhistorische landschap. Bijzonder op het landgoed zijn de 

landschapselementen die bestaan uit zgn. fladderiepen (Ulmus laevis). Deze iepen ontsnappen veelal 

aan de iepenziekte. 

Verder zijn er nog wensen: 

- natuurontwikkeling op de twee noordelijke voor nieuwe natuur begrensde percelen; 

- herstel van het cultuurhistorisch landschap: 

o opknapbeurt rabattenbos; 

o herstel vloeiweidesysteem. 

 
De eigenaar is ook in overleg met de gemeente Barneveld over de mogelijkheden van rood voor 
groen. 
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K.4 Project Van Maanen 

eigenarenkaart 

De lichtgele percelen op bovenstaand kaartje zijn in eigendom bij de heer Reijnard van Maanen. De 

percelen zijn allemaal begrensd als nieuwe natuur, met uitzondering van het erf. Omdat Dhr. Van 

Maanen al op leeftijd is  boert hij nog slechts hobbymatig.  Op termijn komt mogelijk een zoon in de 

boerderij wonen maar die zal ook slechts hobbymatig gaan boeren. 

Zijn huiskavel gebruikt hij  voor extensieve begrazing met vleesvee (evenals de aangrenzende 

percelen die hij pacht van GLK).  Op deze kavel wil hij geen natuurontwikkeling. 

Ten noordwesten van de boerderij heeft hij nog 3 aaneengesloten, eveneens begrensde,  percelen. 

De noordelijkste twee liggen hoger en worden gebruikt als maisland. Het zuidelijkste (driehoekige) 

perceel bestaat uit grasland en wordt gebruikt voor schapenbegrazing. De schapenschuur staat op 

een stukje land van zijn broer. 

Voor  de percelen op afstand wil hij wel de  mogelijkheid open houden om op termijn 

functieverandering toe te passen. Hij wil dit graag doen in overleg met zijn zoon op het moment dat 

deze verhuist naar de Kallenbroekerweg (binnen enkele jaren). 
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K.5 Afronding bestaand project Klettersteeg 

 
In het Groene Valleilint, net ten zuiden van de Barneveldse beek is de laatste jaren een integraal 

gebiedsplannetje ontwikkeld, het plan Klettersteeg. Dit in samenhang met een kavelruil die in het 

gebied heeft plaatsgevonden. Het plan is bottom-up tot stand gekomen, met veel inzet van de 

betrokken eigenaren. Het doel is de patrijs en de kwartelkoning hiermee terug te brengen in het 

gebied. Het plan omvat de volgende onderdelen: 

• De sloop van overtollige agrarische bebouwing; 

• omvorming van een perceel landbouw naar natuur; 

• uitbreiding van een NSW-landgoed in combinatie met een extra woning; 

• Het realiseren van een rondgaande ruiterroute met wandelmogelijkheid door een uniek 
stukje Food Valley. Als essentiële schakel tussen 5 andere ruiterroutes levert dit een bijdrage 
aan toerisme en lokale economie. 

• De aanleg van landschapselementen en poelen ter versterking van het landschap en de 
natuur. 
 

De de initiatiefnemers zullen een bod doen voor de gebiedsontwikkeling op een resterend perceel, 

dat nu in handen is van provincie Gelderland (groen met vierkante arcering) indien deze in de 

verkoop komt. Zij willen daar dan een natuurlijke graanakker realiseren (de grond is hooggelegen). 

Het perceel was in het verleden begrensd als nieuwe natuur, na de herijking vormt het geen 

onderdeel meer van het GNN. Het voorstel is nu om het weer in de begrenzing op te nemen en de 

initiatiefnemers in de gelegenheid te stellen het te verwerven. Elders in het Groene Valleilint worden 

voldoende percelen uit de GNN gehaald om dit perceel te compenseren. 

Ter illustratie is  hierboven een plaatje van het hele plan opgenomen.  

 

  

Om te vormen perceel 

 naar GNN 
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K.6  Realisatie EVZ en landschapsversterking: Landschapsimpuls De 

Glind-Kallenbroek 
Om de landschappelijke versterking een stap verder en concreter te krijgen in het grootschalige 

(agrarische) gebied tussen De Glind en Kallenbroek heeft de gemeente Barneveld aangegeven een 

Landschapsimpuls te willen organiseren  in het gebied. Op kleinere schaal zal dit worden opgepakt 

binnen de ingediende Landschapsregeling Barneveld waar een Levend landschap proces en een 

Dorpen in het Groen voor De Glind is opgenomen. Een meer grootschalige aanpak met gerichte 

keukentafelgesprekken wordt nagestreefd voor het agrarische gebied, doel is om hier een 

landschappelijke verbindingsstructuur tot stand te brengen 

Werkzaamheden: 

• Opstellen beknopte visie van reeds aanwezige landschappelijke structuren en elementen en 

wenselijke nieuw te realiseren of te herstellen elementen/ structuren. Resulterend in een 

uitvoeringsopgave landschap (globale ligging van de landschapsverbindingen en elementen). 

• Informatieavond waarop wordt uitgelegd wat  het landschappelijke doel van het Valleilint is,  

de  inrichtingsvisie van verbinding Kallenbroek-De Glind en streekeigen erfbeplanting. 

Eigenaren van het buitengebied binnen het zoekgebied worden persoonlijk uitgenodigd voor 

een informatiebijeenkomst (eventueel in samenwerking met LTO, Collectief of andere 

agrarische tussenpersoon). Eigenaren kunnen zich op de bijeenkomst aanmelden voor 

realisatie van verbindende landschapselementen of stukjes natuur/boscompensatie. 

• Vervolgens worden aparte keukentafelgesprekken georganiseerd met meerdere aan elkaar 

grenzende eigenaren (buren) om te kijken hoe tot een verbindingszone gekomen kan 

worden. Deelnamebereidheid zal mede afhankelijk zijn van het aan te bieden 

instrumentarium.  

• Vervolgens kunnen plantsoen en bomen gezamenlijk worden ingekocht en door de 

bewoners aangeplant.  

Planning: 2017-2022 

Initiatiefnemer: gemeente Barneveld  

Betrokkenen: De  gemeente, SLG, particulieren, agrariërs, LTO-N, Collectief Veluwe, jeugddorp De 

Glind 

Instrumentarium: beschikbare instrumenten 

o Compensatie mogelijkheden 

o Rood met groen 

o Landschapsregeling 

o EVZ voorstel 200 ha 

o ANLb (beperkt) 

o WRO (bestemmingsplannen?), vergunningen etc. 

Kosten voor het opstellen van een korte gebiedsinrichtingsvisie met inschatting van landschappelijke 

output en het organiseren van een informatiebijeenkomst de Glind  wordt geschat op € 25.000 

(proces en planvorming exclusief aanleg en aanschaf plantsoen). 
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financiering:  Budget vanuit provincie is nodig voor organiseren  voorlichtingsavond en 

keukentafelgesprekken. (nieuwe aanvraag binnen de bestaande landschapsregeling?). Gemeente 

Barneveld heeft naar verwachting budget uit Landschapsregeling voor aanleg grotere elementen.  

Waardedaling van grond kan mogelijkerwijs uit compensatie komen. Beheervergoeding voor de 

elementen idem dito of wanneer er geen sprake is van compensatie uit agrarisch natuurbeheer (mits 

daar budget voor is vanuit Collectief).  


