
NIEUWSBRIEF

Dank voor uw inbreng!

Via deze nieuwsbrief wil ik namens de bestuurlijke begeleidingsgroep iedereen 
hartelijk danken voor de inbreng tijdens de (online) inloopmomenten van het 
gebiedsplan Hoenwaard 2030. Uw ideeën en aandachtpunten zijn meegenomen in 
onze bestuurlijke bijeenkomst van oktober en worden meegenomen in de verdere 
planuitwerking. 

We zien dat de plannen voor Hoenwaard2030 bij u leven. De huidige waarden 
van het cultuurlandschap zijn dan ook erg belangrijk. Velen van u benoemen 
ook de vele kansen voor versterking op het gebied van natuur, recreatie en het 
terugbrengen van cultuurhistorische elementen in het landschap. We zien dat de 
verschillende genoemde wensen vaak prima samengaan. Soms moeten ook lastige 
keuzes gemaakt worden. Een voorbeeld is het gewenste ooibos wat mogelijk een 
negatief effect heeft op het aanwezige weidevogelgebied.

In dit afgelopen bestuurlijke overleg hebben we een richting meegegeven voor 
de verdere uitwerking van het gebiedsplan. We kiezen ervoor om twee varianten 
uit te werken. Dit doen we om een afgewogen keuze te kunnen maken over de 
onderwerpen die moeilijk samengaan. We werken aan een optimalisering van 
het plan. Begin volgend jaar komen we als bestuurders weer bij elkaar om onder 
andere te bepalen welk scenario uitgewerkt wordt tot het gebiedsplan. 
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GEBIEDSPLAN HOENWAARD 2030

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de stand 
van zaken van het project Hoenwaard 2030. In deze nieuwsbrief leest 
u meer over de hoofdpunten uit de inloopmomenten, de bestuurlijke 
bijeenkomst en het vervolgproces.



Inloopbijeenkomsten september 2020

In september hebben we de inloop zo ingericht dat 
alle geïnteresseerden inbreng hebben kunnen leveren 
via 1op 1 gesprekken op het gemeentehuis in Hattem. 
De inloop is goed bezocht en er zijn veel verschillende 
reacties binnengekomen. We geven in deze nieuwsbrief 
een kort overzicht van veel genoemde punten. Wilt u 
meer lezen, kijk dan op de website voor het complete 
participatieverslag.

INHOUDELIJKE SAMENVATTING INLOOPBIJEENKOMSTEN

CULTUURLANDSCHAP
De bewoners en ondernemers zijn trots op de Hoenwaard. Aandacht 
is gevraagd om zorgvuldig om te gaan met bestaande waarden 
in het gebied. Het gaat dan voornamelijk om de inpassing van 
nieuwe ontwikkelingen met oog voor het cultuurlandschap. Ook zijn 
zorgen geuit over de steeds verdergaande schaalvergroting van het 
landschap en het verdwijnen van landschapselementen. Het inzetten 
op de versterking van het gevarieerde cultuurlandschap kwam dan 
ook diverse keren ter sprake. 

Communicatie en inloopmomenten 
Hoenwaard 2030

In verband met de Corona-crisis en de bijbehorende 
maatregelen hebben we de communicatie en afstemming 
voor dit project anders ingericht dan van tevoren gepland. 
Rond de zomer hebben we een interactieve kaart 
gepubliceerd op de website www.hoenwaard2030.nl. Hier 
is informatie te vinden over de stappen die we zetten om 
te komen tot het gebiedsplan. Via de website kunt u een 
reactie geven of informatie opvragen. Ook blijven we 
met enige regelmaat nieuwsbrieven sturen met de laatste 
informatie over het project.

Gedurende de zomer hebben met een aantal direct 
betrokken ondernemers en grondeigenaren een 
huiskamergesprek gevoerd. We hebben gesproken over de 
kansen en de gevolgen van de plannen voor de individuele 
situatie. Daarnaast zijn we ook het veld in geweest voor een 
nadere verkenning van de maatregelen.



ONTWIKKELRUIMTE
In de plannen wordt gesproken over ontwikkelruimte. Tijdens de 
gesprekken blijkt dat het niet duidelijk is wat dit precies voor het 
gebied kan opleveren en/of hoe dit ingezet kan worden. Men vraagt 
om meer duidelijkheid over dit onderdeel in het plan. In de komende 
maanden werken we dit verder uit om meer duidelijkheid te geven.

UITLOOPGEBIED
Veel bezoekers gaven het belang aan van de Hoenwaard als 
stedelijk uitloopgebied. Het gebied wordt veel gebruikt voor 
wandelen, fietsen en andere extensieve vormen van recreatie 
en natuurbeleving. In de gesprekken zijn suggesties gedaan om 
de recreatieve aantrekkelijkheid te vergroten met kleinschalige 
recreatieve voorzieningen. Daarbij is een goede zonering tussen 
recreatie en natuurwaarden een aandachtspunt. Ander voorbeeld 
is het recreatieve gebruik van de Hoenwaardseweg. Veel mensen 
vragen aandacht voor een aantrekkelijke en veilige oplossing voor het 
recreatieve fietsverkeer langs de drukbezochte Hoenwaardseweg. 

COMPENSATIE
De vele doelen en ambities vragen ruimte in de Hoenwaard. Dit gaat 
veelal ten koste van landbouwgebied. Het is nog niet helder hoe 
dit gecompenseerd gaat worden. Zowel in de huiskamergesprekken 
als in de inloop is gevraagd om hier meer inzicht in te geven. In 
het bijzonder is de geul langs de IJssel genoemd, die de huiskavels 
van de agrarische bedrijven doorsnijdt. Deze gronden zijn voor 
de ondernemers van groot belang. Ook is de vraag of sommige 
maatregelen mogelijk zijn met minder ruimtebeslag. Een voorbeeld 
is de versterking van de kade. Gevraagd is om aan te geven of de 
versterking van de kade in een smaller profiel past. Ook hier zullen 
we de komende maanden meer inzicht in verschaffen.

NATUUR
Veel mensen geven aan dat een meer natuurlijke inrichting en meer 
natuur in het gebiedsplan van de Hoenwaard gewenst is. Daarbij 
wordt wel aandacht gevraagd voor een goede samenhang tussen 
verschillende vormen van natuur. In het gebied is de afgelopen 
jaren veel geïnvesteerd in de weidevogels. De ambitie om ooibos te 
realiseren kan op sommige plekken een negatief effect hebben op 
de weidevogels. Ook spelen waardevolle zichtlijnen een belangrijke 
rol bij de positionering van de ooibossen. Diverse mensen vragen 
dan ook om meer aandacht voor een goede afweging in de 
besluitvorming. 



Hoe nu verder?

De komende periode werken we aan het uitwerken en onderbouwen van twee 
varianten voor het gebiedsplan. Op basis van deze varianten bepaalt de bestuurlijke 
begeleidingsgroep begin volgend jaar de inhoud van het uiteindelijke gebiedsplan. Het 
gebiedsplan wordt vervolgens gereed gemaakt voor de verdere bestuurlijke besluitvorming. 
Zodra hier meer over bekend is brengen we u hiervan op de hoogte via onze gebruikelijke 
communicatiekanalen. 

Via onze website en nieuwsbrief zullen wij jullie op de hoogte houden van nieuwe 
ontwikkelingen binnen het project.

In de komende periode bekijken we of en hoe de aandachtpunten en ideeën een plek 
krijgen in de plannen. Daarbij krijgen de genoemde zorgen de komende tijd extra 
aandacht. Soms zijn de ingebrachte punten specifiek voor een individuele situatie of 
zijn de onderwerpen pas van belang voor de volgende fase van het project. Indien van 
toepassing worden ze meegenomen in de verdere planvorming.


