
GEBIEDSPLAN HOENWAARD 2030

NIEUWSBRIEF

Voorwoord Auke Schipper
In de vorige Nieuwsbrief van november 2020 heeft u kunnen lezen dat de bestuurlijke begeleidingsgroep gevraagd 
heeft aan het projectteam om 2 varianten nader uit te werken en de keuzes die daarvoor nodig zijn voor te leggen 
aan de bestuurders. De bestuurders hebben in januari gekozen voor de Midden variant; verderop in deze nieuwsbrief 
kunt u daar meer over lezen. We zijn nu vooral ‘achter de schermen bezig’; iets minder zichtbaar voor de omgeving 
buiten, maar nog wel actief.

Naast het optimaliseren en afronden van het gebiedsplan, blijven er nog lastige keuzes over. Keuzes over de 
weidevogels en de ooibossen; daarom hebben we ateliers gehouden om nog scherper te kijken hoe die te 
combineren zijn. Maar ook keuzes over ontwikkelruimte in relatie tot gevolgen voor de waterstand en over (meer) 
invulling van recreatiekansen. De komende maanden moet duidelijk worden hoe dit in het gebiedsplan uitgewerkt 
gaat worden.

Kortom, achter de schermen wordt hard (digitaal) gewerkt, maar we hopen toch snel weer elkaar fysiek te kunnen 
treffen in de mooie Hoenwaard.

Auke Schipper

Voorzitter bestuurlijke begeleidingsgroep Hoenwaard 2030

Webinar 12 januari 2021
Op 12 januari hebben we een webinar gehouden voor alle bestuursleden van de betrokken overheden. Zo’n 50 leden 
van de algemeen besturen van de overheden waren digitaal aanwezig en kregen van de voorzitter van de bestuurlijke 
begeleidingsgroep Auke Schipper en de projectleider Loes van der Vegt toelichting over het proces, de participatie 
en de inhoud van Hoenwaard 2030.

Het was een levendige bijeenkomst met diverse vragen die in de ‘chat’ werden gesteld en beantwoord. Wat 
vooral opviel was dat veel bestuurders vroegen naar de inbreng van de eigenaren en bewoners in dit integrale 
gebiedsproces en welke toekomstige ontwikkelingen er mogelijk zijn.

De bestuurders waarderen de aanpak van het 
gebiedsplan en de grote betrokkenheid van 
de omgeving. Ook voor het vervolg geven zij 
aan dat samen optrekken met de bewoners 
en ondernemers belangrijk is. Ook in het 
licht van de nieuwe Omgevingswet blijft een 
goede communicatie over het project richting 
de omgeving belangrijk. In het vervolgproces 
geven we hier verder invulling aan.

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de stand van zaken van het project Hoenwaard 
2030. Op dit moment wordt er gewerkt aan het afronden van het gebiedsplan en het voorbereiden 
van de volgende fase. In deze nieuwsbrief leest u meer over de Webinar die gehouden is voor de 
bestuurders van de betrokken organisaties en de laatste bestuurlijke begeleidingsgroep. We geven 
inzicht hoe we in ateliers invulling geven aan de uitwerking van enkele inhoudelijke punten en de 
komende stappen in het proces.
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De bestuurders hebben enkele aandachtspunten meegegeven 

voor de uitwerking:

· Bij recreatie zitten met name aan de noordkop van Homoet 

nog kansen; het zou mooi zijn als we daar meer waterrecreatie 

kunnen creëren.

· De precieze plek voor wandel en fietspaden.

· De afstemming tussen twee verschillende natuuropgaven 

(ooibos/weidevogels).

· Ontwikkelruimte proberen zoveel mogelijk te laten aansluiten 

bij de bestaande regeling (rood voor rood etc.). Helder zijn hoe 

we aanvragen gaan beoordelen in de toekomst.

Ook hebben ze complimenten gegeven voor het proces en 

het werk dat door de werkgroep en het projectteam is verricht. 

Het projectteam gaat de gekozen variant verder uitwerken in 

het gebiedsplan en neemt de aandachtspunten daarbij mee.

Op 28 januari is een (digitale) bijeenkomst 

van de bestuurlijke begeleidingsgroep 

gehouden. Op basis van het 

participatieproces was het nodig om een 

aantal inhoudelijke keuzes te maken. Aan 

de hand van twee varianten zijn de keuzes 

doorgesproken. De verantwoordelijk 

bestuurders hebben de opdracht gegeven 

de midden variant verder uit te werken. 

Deze variant sluit zoveel mogelijk aan bij 

de eerder doelstellingen van de Levendige 

Hoenwaard. Wel zijn in deze variant aantal 

maatregelen geoptimaliseerd op basis van 

de inbreng van de werkgroepleden, de 

reacties uit de inloop en de één op één 

gesprekken.
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MIDDEN VARIANT
Integraal samenspel van 
maatregelen, waarbij 
de som der delen 
meer opleverd dan een 
maatregel alleen.
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Verkennende gesprekken
In januari en februari zijn er verkennende 
gesprekken geweest over de mogelijke 
maatregelen van het gebiedsplan Hoenwaard 
2030. De verkennende gesprekken zijn bedoeld 
om meer inzicht te krijgen in het standpunt van 
de eigenaren over het meewerken aan deze 
maatregelen. De ingehuurde adviseur heeft 
deze gesprekken gevoerd met een selectie van 
de eigenaren van gronden die direct betrokken 
waren bij deze mogelijke maatregelen. In totaal 
zijn er 22 gesprekken gevoerd.

De opdracht van de verkenner is nu gereed. In 
een volgende fase wordt de verdere invulling 
van het gebiedsplan meer concreet ingevuld in 

samenspraak met de eigenaren.

Blik op het Oever

Ateliers voor inhoudelijke uitwerking
De punten zoals door de bestuurders benoemd werken we nu verder uit. Voor een aantal onderwerpen vinden 

ateliers plaats met direct betrokkenen. Zo zijn de verschillende recreatieve punten meer concreet gemaakt, 

waaronder de ideeën aan de noordzijde van de Hoenwaard. Ook is het watersysteem verder uitgewerkt en 

geoptimaliseerd.

Eén van de onderwerpen is de afstemming tussen de natuuropgaven voor ooibos en weidevogels. In ateliers met 

deskundigen van de natuuropgaven en betrokkenen uit het gebied is gekeken in hoeverre de twee natuurdoelen 

samen kunnen gaan. Vanuit het natuurbeleid is de opgave om langs de grote rivieren (en dus ook hier langs 

de IJssel) meer ooibos te realiseren. Binnen de Hoenwaard zijn er enkele gebieden waar de omstandigheden 

geschikt zijn voor ooibos. Daarnaast komen in het gebied weidevogels voor en is de afgelopen jaren geïnvesteerd 

in weidevogelbeheer. Doel is om te kijken of een robuust weidevogelgebied gemaakt kan worden in combinatie 

met ooibos. Voor een robuust weidevogelgebied is voldoende groot oppervlak, vermindering van verstoringen 

voor de weidevogels en een optimaal afgestemd waterbeheer nodig. Voor het gebiedsplan wordt gezocht naar 

een optimalisatie van beide opgaven. Eventuele keuzes die daaruit voortkomen worden voorgelegd aan de 

bestuurlijke begeleidingsgroep.



Hoe nu verder?
Via onze website en nieuwsbrief zullen wij jullie op de hoogte houden van nieuwe 

ontwikkelingen binnen het project.

Planning en proces Hoenwaard 2030
In 2019 hebben de besturen van de betrokken overheden het Toekomstperspectief Levendige Hoenwaard 

vastgesteld. Vanaf begin 2020 is het toekomstperspectief Levendige Hoenwaard uitgewerkt in een gebiedsplan 

met een aan set concrete maatregelen.

Het afgelopen anderhalf jaar is in bijeenkomsten van de werkgroep en thema ateliers de Levendige Hoenwaard 

uitgewerkt met de leden van de werkgroep. Op verschillende inloopmomenten en via de website www.

hoenwaard2030.nl is door mensen uit het gebied meegedacht. Uit het participatieproces zijn suggesties 

gekomen voor verbeterpunten en aanscherping van het plan.

In januari heeft de bestuurlijke begeleidingsgroep de inbreng van de werkgroep en de omgeving aan de hand 

van twee varianten besproken. Ze hebben het projectteam de opdracht gegeven de variant uit te werken die 

dicht bij de doelstelling van de Levendige Hoenwaard blijft.

Op dit moment wordt het gebiedsplan afgerond en wordt het vervolgproces voor de planuitwerking uitgelijnd. 

Naar verwachting zal de bestuurlijke begeleidingsgroep het gebiedsplan in juni vrijgeven voor de verdere 

besluitvorming. Rond deze periode komen we ook bij u terug om u te informeren over het gebiedsplan en het 

vervolgproces.

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

project.


