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Voortgang en planning 
Het Gebiedsplan Hoenwaard 2030 vormt de basis voor de verdere planuitwerking. In het Gebiedsplan zijn de ambities 
en doelstellingen voor een Levendige Hoenwaard vertaald naar een overzichtskaart met daarop een samenspel van 
maatregelen, die samen meer opleveren dan een maatregel alleen. Er wordt integraal gewerkt aan de realisatie van 
meervoudige opgaven zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water), het verbeteren 
van de kade en het gemaal, het scheppen van ontwikkelperspectief voor het gebied, natuurontwikkeling en het 
stimuleren van natuur inclusieve landbouw in de Hoenwaard. 
 
De afgelopen periode zijn we, de vijf betrokken overheidspartijen, met elkaar in gesprek geweest over de 
samenwerking voor de vervolgfase en de benodigde vervolgstappen. Het projectteam werkt aan een plan van aanpak 
voor de vervolgstappen met planning voor het project Hoenwaard 2030. Vooruitlopend op de planuitwerking hebben 
we afgelopen periode een aantal basisonderzoeken laten uitvoeren om informatie over het gebied te verzamelen.  
 
Op basis van de gemaakte afspraken, het plan van aanpak en de verzamelde informatie wordt de komende periode 
een ingenieursbureau geselecteerd die ons inhoudelijk gaat ondersteunen bij de planuitwerking. De verwachting is 
dat het ingenieursbureau in het voorjaar van 2023 gaat starten met de planuitwerking.  
 
Deelprojecten 
Onderdeel van het gebiedsproces voor een Levendige Hoenwaard zijn twee deelprojecten die vooruitlopend op de 
planuitwerking van de Hoenwaard alvast gestart zijn.    
 

Natuurinclusieve landbouw (NIL) 
In en rondom stikstofgevoelige natuurgebieden worden maatregelen genomen om de natuur te versterken. Provincie 
Gelderland wil extra aandacht besteden aan landbouwgebieden in en rondom Natura 2000 gebieden (bijvoorbeeld het 
overgangsgebied tussen Veluwe en IJssel), zoals de Hoenwaard. De Provincie Gelderland ondersteunt de agrariërs in 
deze overgangsgebieden. Ook als deze ondernemers de komende jaren kansen zien en stappen willen zetten om de 
natuur minder te belasten. We zetten in op maatregelen die passen bij de ondernemers en bij het gebied zelf. Hier 
willen we uitvoering aan geven met de grondeigenaren uit het gebied. Thijs Buurman, van de provincie Gelderland 
gaat hiermee aan de slag als deelprojectleider NIL. Hij gaat graag met de grondgebruikers in de Hoenwaard in gesprek 
over de kansen en mogelijkheden. Hij neemt hiervoor contact op met berokkenen eigenaren.  

 
Gedeeltelijke versterking noordelijke kade Hoenwaard 
De kades en het gemaal in de Hoenwaard zijn toe aan versterkingen c.q. vernieuwing. De aanpak hiervan is 
onderdeel van het gebiedsproces Hoenwaard 2030. Echter, na de kadedoorbraak in de zomer van 2021 heeft het 
waterschap besloten om, vooruitlopend op het gebiedsproces,  eerder maatregelen te treffen om de veiligheid 
(stabiliteit) van de noordelijke kade te verbeteren. Dat kan door het  dempen en  verleggen van de naastgelegen 
sloot (teensloot) tussen gemaal Hoenwaard en de Hoenwaardsebrug. Gerard van Veen van waterschap Vallei en 
Veluwe is binnen het projectteam Hoenwaard 2030 de deelprojectleider voor deze maatregelen.  
 
Vragen over de deelprojecten kunt u richten aan Hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl   

Inleiding 
 
Met deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken van het project 
Hoenwaard 2030. Door het nieuwe projectteam wordt gewerkt aan het voorbereiden 
van de planuitwerking, de volgende stap in het project op weg naar de uitvoering.  
 
Omdat de stappen die we nu niet zetten vooral “achter de schermen” plaatsvinden 
brengen we u op de hoogte over onze voortgang.  Zo krijgt u een idee van waar we 
mee bezig zijn en kijken we met u vooruit naar de stappen die we de komende 
periode gaan zetten. 
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