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NIEUWSBRIEF
GEBIEDSPLAN HOENWAARD 2030

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de stand van
zaken van het project Hoenwaard2030. We kijken terug op de stappen die
de afgelopen maanden zijn gezet om het Gebiedsplan Hoenwaard 2030 af
te ronden. Daarnaast kijken we vooruit naar de stappen die we de komende
maanden gaan zetten.

In deze nieuwsbrief
Uitnodiging informatiebijeenkomst 21 maart
Planning en voortgang Hoenwaard2030
Raakvlakprojecten

HET GEBIEDSPLAN - OVERZICHTSKAART
LEGENDA

TOELICHTING
Het gebiedsplan is een zo compleet mogelijke
vertaling van de Levendige Hoenwaard. Een stip
op de horizon waar op verschillende manieren
naar toe gewerkt kan worden. De nadere invulling
en realisatie van de maatregelen gebeurd in
samenspraak met het gebied.
Het gebiedsplan blijft zo dicht mogelijk bij de
doelstelling van de Levendige Hoenwaard.
De maatregelen waarvoor grote bezwaren zijn
ingebracht, zijn niet opgenomen of hebben
in een geoptimaliseerde vorm een plek
gekregen. Het gebiedsplan is een samenspel
van maatregelen, waarbij de som der delen
meer oplevert dan een maatregel alleen. De
(combinatie van) maatregelen, waarbij meerderde
doelen tegelijk bereikt kunnen worden zijn
meegenomen in het gebiedsplan.

Bekijk de
interactieve kaart op
www.hoenwaard2030.nl!
LEES MEER OVER HET GEBIEDSPLAN >

WONEN, WERKEN & RECREEREN

NATUUR

LANDSCHAP & CULTUURHISTORIE
LANDBOUW
RIVIER- & WATERSYSTEEM
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Uitnodiging informatiebijeenkomst
Sinds de laatste webinar in januari 2021 is achter de schermen veel werk verzet om het Gebiedsplan
Hoenwaard2030 af te Ronden. Na vaststelling in het najaar werkte het team aan de voorbereiding
van de volgende stap in het proces. De gelegenheid om op het Gebiedsplan te reageren en uw input
mee te geven voor de volgende fase heeft u echter nog niet gehad. Daarom nodigen we u uit om op
maandag 21 maart 2022 tussen 16.00 en 20.00 uur deel te nemen aan een informatiebijeenkomst
op het gemeentehuis van Hattem.

Save the date: 21 maart tussen 16.00 en 20.00 uur - Gemeentehuis Hattem

Praktische informatie
De informatiebijeenkomst heeft de vorm van een inloopavond, wat betekent dat er geen centrale start of
presentatie zal zijn. Om drukte te spreiden en goede looproutes te kunnen borgen op het gemeentehuis zullen
we werken met tijdsloten. Per tijdslot van een uur kunnen we een maximaal aantal bezoekers verwelkomen.
Er volgt binnenkort een aparte uitnodigingsmail met hierin de praktische informatie over het aanmelden.
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Planning en voortgang
Met het vaststellen van het gebiedsplan in het najaar van 2021 is het inhoudelijke spoor van
het integraal gebiedsproces in de voorbereidende fase afgerond. Het Gebiedsplan bevat de
maatregelen op hoofdlijnen en is de basis voor de verdere uitwerking. Het plan is echter nog niet
klaar om te worden uitgevoerd. Hiervoor is nog een volgende fase nodig: de planuitwerking. Er
moeten nog wel een aantal stappen worden gezet om de planuitwerking voor te bereiden. Om
dit te doen is de kwartiermakersfase ingesteld: een tussenfase waarin de laatste stappen worden
gezet om de planuitwerking voor te bereiden. In onderstaande afbeelding ziet u de tijdlijn van het
project tot nu toe.

In de kwartiermakersfase zijn we onder andere bezig met het maken van nieuwe afspraken tussen de
opdrachtgevers, het in beeld brengen van de kennis die we nodig hebben en het voorbereiden van de invoering
van de nieuwe Omgevingswet. Er moeten nog een aantal complexe keuzes worden gemaakt die invloed
hebben op de planning van de volgende fase. Wij houden u op de hoogte via de website, de nieuwsbrief en
informatiebijeenkomsten.

Team in ontwikkeling
De nieuwe fase voor het plan Hoenwaard2030
heeft ook een effect op de samenstelling van
het projectteam. De komende maanden worden
verschillende nieuwe teamleden in stelling gebracht
die de planuitwerking gaan begeleiden. Een aantal
van de nieuwe teamleden zijn laatst al samen met
het huidige team het gebied in geweest om kennis te
maken met elkaar en met de Hoenwaard. Tijdens de
informatiebijeenkomst zullen deze nieuwe teamleden
aanwezig zijn en kunt u met hen kennismaken.
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Raakvlakprojecten
Het projectteam heeft nauw contact met een aantal projecten in en om de Hoenwaard. Deze
zogeheten raakvlakprojecten overlappen deels met de doelen en ambities waar we voor de
Hoenwaard aan werken. We houden contact om relevante informatie met elkaar te delen, en om
te zorgen dat er geen stappen worden gezet die de projecten wederzijds benadelen. Hieronder
geven we een overzicht van twee van die raakvlakprojecten waar u wellicht al van gehoord heeft.

Dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns
Kanaal
Het dijktraject IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal
wordt verbeterd om ook in de toekomst aan de
veiligheidsnorm te blijven voldoen. Daarom wordt in
de Hoenwaard op dit moment gewerkt aan de dijk
tussen het Kloosterbos (Wapenveld) en keersluis het
Bastion. Hier loopt de dijk van de IJssel samen met de
oostkade van het Apeldoorns Kanaal. De uitvoering
van de dijkverbetering is in oktober vorig jaar gestart
en loopt nog tot en met het einde van dit jaar. Meer
info over de dijkverbetering vindt u op de website van
Waterschap Vallei en Veluwe.

KRW IJsseloevers
Rijkswaterstaat (RWS) heeft als ambitie de
leefomstandigheden voor planten en dieren in en
rondom de IJssel te verbeteren. Dit streefbeeld
voor betere ecologische waterkwaliteit heeft RWS
vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). De
oevers van de IJssel ter hoogte van de Hoenwaard
zijn mogelijk ook kansrijk om natuurlijk te worden
gemaakt. Rijkswaterstaat werkt voor deze opgave
samen met een aantal adviesbureaus onder de vlag
van GROW. De komende tijd doet GROW onderzoek
om te bepalen waar de maatregelen het beste kunnen
worden toegepast. Meer weten over dit project?
Kijk op de website van Samenwerken aan Riviernatuur.
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