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GEBIEDSPLAN HOENWAARD 2030
Vanaf begin 2020 werken we aan het gebiedsplan als uitwerking van de Toekomstvisie Levendige Hoenwaard.
Bij het opstellen van het gebiedsplan vinden we het belangrijk om bewoners, ondernemers, omwonenden en
andere belangstellenden te betrekken. Iedereen kan op verschillende manieren meedenken en meepraten over
deze uitwerking tot gebiedsplan. Als gevolg van Corona hebben we ook voor andere vormen dan alleen fysieke
bijeenkomsten gekozen. Mede hierdoor hebben veel betrokkenen in deze periode hun inbreng kunnen leveren en
voelen zich actief betrokken bij dit proces. Wij zijn daar blij mee en het helpt ons de plannen aan te scherpen en
verder te brengen.

PARTICIPATIEPROCES
In verband met Corona crisis en bijbehorende maatregelen hebben we de communicatie en afstemming voor
dit project anders ingericht dan aan het begin dit jaar bedacht. We geven hieronder een overzicht van het
participatieproces van het afgelopen jaar.

www.hoenwaard2030.nl

Voor dit project is een eigen projectwebsite opgericht. Op de website houden we u op de hoogte van het verloop
van het gebiedsproces en de laatste stand van zaken over de planvorming.

Interactieve kaart

In plaats van de fysieke inloopbijeenkomst die in maart gepland stond hebben we, vanwege de Coronabeperkingen, een interactieve kaart op de website geplaatst. Belangstellenden kunnen daar de uitwerking en
maatregelen zien, inclusief een toelichting van verschillende werkgroepleden. Deze is honderden keren bekeken
en via de infoknop is op maat informatie verstrekt.

Nieuwsbrief Hoewaard2030

Met enige regelmaat versturen we een nieuwsbrief over de plannen van Hoenwaard 2030. Deze nieuwsbrief
verspreiden we huis aan huis in het plangebied en digitaal aan degenen die zich hiervoor hebben aangemeld. De
nieuwsbrief bevat de laatste informatie over het project en geeft aan op welke manier u inbreng kan leveren op de
plannen. Op dit moment ontvangen circa 120 personen de nieuwsbrief. Nog steeds melden zich mensen aan als
geïnteresseerde voor de nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen laat dit aan ons weten via de contact
knop op de website.

Werkgroep Hoenwaard2030

Voor het project is een werkgroep opgericht. Aan deze werkgroep neemt een vertegenwoordiging uit het gebied
deel en de betrokken overheden. Samen werken zij aan het gebiedsplan door inbreng te leveren via de reguliere
vergaderingen. Ook zijn er diverse ateliers gehouden om een bepaald onderwerp te verdiepen, bijvoorbeeld
recreatie, landbouw en natuur. Deze werkgroep zorgt ervoor dat alle argumenten en verschillende belangen op
tafel komen. Deze informatie is een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming.

Huiskamergesprekken

Gedurende de zomer hebben we 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. De gesprekken helpen met het verder uitwerken van de plannen en om alle consequenties
goed te overzien. De komende tijd gaat het voeren van (online) huiskamergesprekken door. Hierbij kijken wij in
eerste instantie naar bewoners, ondernemers en grondeigenaren waar de maatregelen een mogelijk direct effect
op hebben. Wanneer u meer wilt weten over de plannen of wil nagaan of een huiskamergesprek voor u relevant is,
kunt u dit aan ons laten weten via de contact knop op de website. Wij nemen dan contact met u op.
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INLOOPAVONDEN
In september was de inloop zo ingericht dat alle geïnteresseerden inbreng hebben kunnen leveren.
Op 24 en 28 september fysiek via 1 op 1 gesprekken op het gemeentehuis in Hattem. Op 25 september via
digitale 1 op 1 gesprekken. De inloop is goed bezocht en zijn veel verschillende reacties binnengekomen.

Hoofdpunten reacties

Gedurende het participatieproces hebben we verschillende reacties ontvangen. We hebben de reacties geordend
in een aantal thema’s. Per thema zijn de hoofdpunten van de inbreng in dit verslag opgenomen.
Trots op de Hoenwaard
De gesprekken starten vaak met dat de Hoenwaard al erg mooi is. De bewoners en ondernemers zijn trots op de
Hoenwaard. Kortom, projectteam werk met veel zorg aan de Levendige Hoenwaard!
Aandacht is gevraagd om zorgvuldig om te gaan met bestaande waarden in het gebied. Het gaat dan om
inpassing van nieuwe ontwikkelingen met oog voor het cultuurlandschap.
Uitloopgebied voor Hattem en Heerde
Veel bezoekers hebben het belang aangegeven 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 aandachtpunt. In de
komende periode wordt onderzocht of suggesties in de verdere planvorming een plek kunnen krijgen.
Recreatieve druk Hoenwaardseweg
De Hoenwaardseweg is belangrijk voor de direct aanwonenden en bedrijven. Daarnaast is het ook een belangrijke
doorgaande recreatieve route. De combinatie van auto’s, vrachtverkeer, landbouwvoertuigen en fietsers zorgt
soms voor een onaantrekkelijk en onveilig gevoel. Veel mensen vragen daarom aandacht voor een aantrekkelijke
en veilige oplossing voor het recreatieve fietsverkeer langs de Hoenwaardseweg. Hiervoor zijn diverse optie
genoemd, zoals kantstroken langs de weg, een vrijliggend fietspad naast de Hoenwaardseweg of een alternatieve
fietsverbinding. Het is op dit moment niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn. De komende tijd wordt dit nader
bekeken.
Zorg voor het gevarieerde cultuurlandschap
Ook zijn zorgen geuit over de steeds verdergaande schaalvergroting van de landbouw en het verdwijnen van
landschapselementen. Diverse mensen willen inzetten op de versterking van het gevarieerde cultuurlandschap. Zo
is het mogelijk terugbrengen van cultuurhistorische (meidoorn)hagen in het landschap een veel besproken item.
En als het mogelijk is dan zien mensen graag dat de hoogspanningslijnen die dwars door de Hoenwaard lopen nu
meegenomen worden in het project om te kijken of deze weggehaald kunnen worden.
Uitwerking ontwikkelruimte
Een van de motto’s van de Levendige Hoenwaard is het realiseren van ontwikkelruimte voor ondernemers en
bewoners. In de gesprekken tijdens de inloop blijkt dat het niet duidelijk is wat dit precies voor het gebied kan
opleveren. Een aantal maatregelen waarbij gezocht wordt naar waterstandsdaling, zoals de aanleg van een geul,
zijn nodig voor deze ontwikkelruimte. Of deze maatregelen opwegen tegen de nadelen hangt af van wat de
ontwikkelruimte kan bieden. Men vraagt om meer duidelijkheid over dit onderdeel in het plan. Het gaat er om dat
duidelijk moet zijn wat er ontwikkeld mag worden, wie dat mag doen en op welke manier. In de komende stap
werken we dit verder uit.
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Verbetering kade
Vanuit het gebied komt de vraag of de versterking van de kade mogelijk is met minder ruimtebeslag. Gevraagd
is om aan te geven of de versterking van de kade in een smaller profiel past en op dezelfde plaats kan blijven.
Daarnaast wordt gewezen op het verlies landbouwkundig areaal en de cultuurhistorische ligging van de kades
(in de gesprekken worden ze vaak ‘dijken’ genoemd). De komende periode wordt de ligging van de kade
geoptimaliseerd.
Ooibossen en weidevogelgebieden
In de Hoenwaard is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de weidevogels. De ambitie om ooibossen te
realiseren kan op sommige plekken een negatief effect hebben op deze weidevogels. Diverse mensen hebben
hierover hun zorgen geuit en vragen meer aandacht voor een goede afweging in de besluitvorming. Ook spelen
waardevolle zichtlijnen een belangrijke rol bij de positionering van de ooibossen. Daarnaast zijn er (mogelijke)
alternatieve locaties voor de ooibossen aangedragen die mogelijk minder effect hebben op de weidevogels en de
zichtlijnen.
Meer natuurbeleving
Veel mensen geven aan dat een meer natuurlijke inrichting en meer natuur in het gebiedsplan van de Hoenwaard
gewenst is. De gesprekken gaan dan vooral over natuursoorten die passen bij de unieke ligging van deze N2000
uiterwaard met kwelinvloeden vanuit de Veluwe. Het idee om in het Opbroek over te gaan op een natuurlijkere
vorm van waterbeheer met kansen voor broedvogels, dotterbloem- en kievitsbloemhooiland, spreekt veel mensen
aan.
Agrarisch perspectief
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 wordt de geul ten oosten van de Hoenwaardseweg
genoemd; deze doorsnijdt de huiskavels van de agrarische bedrijven. Deze gronden zijn voor de ondernemers van
groot belang. Aan de andere kant ziet men ook kansen voor natuur en waterstandsdaling, en de daarbij gewenste
mogelijkheden voor ontwikkelruimte. Daarnaast spreekt men vaak over de transitie naar een duurzamere vorm van
landbouw, die past bij de unieke omstandigheden in de Hoenwaard.

VERVOLGPROCES
Bovenstaande geeft overzicht van de veelgenoemde aandachtpunten voor de verdere planvorming van het
gebiedsplan. In de komende periode bekijken we of en hoe de ideeën een plek kunnen 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.
Bovengenoemde punten worden meegenomen bij het vervolg. Daar waar de ingebrachte punten tegengesteld
zijn, moet er een keuze gemaakt worden. Dit zal benoemd worden in het gebiedsplan.
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.
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.
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