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5PLANGEBIED

In de periode van 2005-2010 komen er in de nieuwe wijk Zuidbroek van Apeldoorn, 
ruim 3000 woningen bij, dat wil zeggen tussen 6000-7000 bewoners. Deze bewoners zul-
len op zoek gaan naar ontspanning, natuurbeleving en recreatiemogelijkheden dicht bij 
huis; een ommetje voor het uitlaten van de hond, een fietstochtje met de kinderen of  een 
zondagswandeling. Hiervoor zijn de huidige mogelijkheden te beperkt. Op initiatief  van 
de gemeente Apeldoorn is er daarom in 1999 een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar 
een stedelijk uitloopgebied ten noordoosten van Apeldoorn. Dit initiatief  is uitgegroeid 
tot een gezamenlijk project genaamd Weteringse broek, van gemeente Voorst, Water-
schap Veluwe en gemeente Apeldoorn. Het Weteringse Broek is zeker niet alléén bedoeld 
voor de (nieuwe) stedelingen. De omliggende dorpen en hun inwoners en de recreanten 
uit de omgeving zijn eveneens een belangrijke doelgroep. De opgave die meegegeven is 
door de bestuurders, is het ontwikkelen van een recreatief  aantrekkelijk gebied tussen 
Apeldoorn, de Vecht, Teuge en landgoed Woudhuis.

Het Weteringse Broek staat niet op zichzelf. Het uitloopgebied is opgenomen in het 
Structuurplan Landelijk gebied (1994), in het streekplan Gelderland (1996, 2005) en het 
gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland. Het Weteringse Broek is onderdeel van de 
Groene Mal van de gemeente Apeldoorn en als regionaal project opgenomen in het regi-
onaal structuurplan Stedendriehoek (2005).  Het Weteringse Broek is ook opgenomen in 
het reconstructieplan Veluwe (2004). 

De gemeenten Voorst en Apeldoorn en Waterschap Veluwe hebben begin 2002 ge-
zamenlijk een concept masterplan gepresenteerd in het gebied. Dit masterplan vond 
onvoldoende draagvlak in het gebied. Met de betrokkenen uit het gebied is vervolgens 
afgesproken het proces opnieuw op te starten (bijlage 1), met een belangrijke rol voor 
de inbreng van de bewoners en gebruikers. De drie partijen hebben ten behoeve van dit 
proces wel harde randvoorwaarden en doelstellingen meegegeven aan het gebied. In de 
uitwerking is door gemeenten Voorst en Apeldoorn en Waterschap Veluwe een enquête 
voor Weteringse Broek opgesteld (bijlage 2), zijn er gebiedsavonden gehouden (bijlage 
3) en is er een klankbordgroep benoemd. Tijdens keukentafelgesprekken is vertrouwe-
lijke informatie beschikbaar gekomen die niet verwerkt is in dit plan. Ook zijn er in het 
gebied reeds particuliere intiatieven genomen op gebied van natuur, landschap en recre-
atie. Tevens is in de enquête over de Groene Mal, het Weteringse Broek als één van de 
drie deelgebieden geënquêteerd. Het plan dat voor u ligt is het resultaat van het nieuwe 
proces samen met het gebied.

1. INLEIDING
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1.1 gebiedsbegrenzing en uitgangspunten

Het projectgebied Weteringse Broek ligt tussen Apeldoorn, de Vecht en Teuge, gedeel-
telijk op grondgebied van de gemeente Voorst en gedeeltelijk op dat van de gemeente 
Apeldoorn. Aan de noordzijde is de Beemterweg de grens, aan de westzijde de Nieuwe 
Wetering, aan de oostzijde de Groote Wetering en in het zuiden wordt de grens gevormd 
door de Groote Wetering en de Holthoevense straat. Het gebied is ca. 500 hectare groot. 
(kaartje). Het Weteringse Broek is één van de groengebieden in de Groene Mal aan de 
oostkant van Apeldoorn. De groene wiggen Wolvenbos en Zuidbroek verbinden het 
Weteringse Broek met de stad (verbinding voor mens en natuur). Het zuiden van het 
Weteringse Broek ligt tevens in de landgoederenzone tussen Woudhuis en de landgoe-
deren bij Twello, waaronder Hartelaar. In de enquête en gebiedsavonden werden twee 
gebieden buiten de begrenzing met regelmaat genoemd: Mastenbroek en het gebied in 
het noorden langs de A50. Deze twee gebieden zijn daarom opgenomen in de verdere 
planuitwerkingen.

De drie overheden hebben voorwaarden gesteld aan de ontwikkeling van het Weteringse 
Broek. Dit hebben zij verwoord in een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden. De 
uitgangspunten staan hieronder genoemd. Deze komen voort uit de randvoorwaarden 
die zijn vastgesteld door de colleges van de gemeenten Voorst en Apeldoorn en het alge-
meen bestuur van het Waterschap in 2003.

Uitgangspunten:
• Communicatie met belanghebbenden en vrijwilligheid vormen de basis van de  
 planvorming en uitvoering van projecten in het Weteringse Broek.
• De openbare wegen in het Weteringse Broek worden niet afgesloten voor 
 gemotoriseerd verkeer.
• Er wordt gestreefd naar verbetering van de woon- en productieomstandigheden  
 in het gebied.
• Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in en rondom Teuge. De  
 belangen bij de ontwikkelingen van het vliegveld Teuge en het Weteringse Broek  
 mogen niet conflicteren.
• Er wordt rekening gehouden met de uitkomst van de waterkwaliteitsspoorstudie  
 naar de mogelijkheden van nazuivering effluent van de RWZI in combinatie met  
 recreatief  medegebruik. Hierbij zijn ook andere locaties dan Weteringse broek in  
 beeld.
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1.2 randvoorwaarden

Doel van dit project is om met het gebied te komen tot realisatie van een recreatief
aantrekkelijk gebied, waar gewerkt, gewoond en gerecreëerd wordt, genaamd het 
Weteringse Broek, waarbij de volgende randvoorwaarden worden gehanteerd:

• Goede uitgangspunten voor een vitalere landbouw, waarbij het agrarisch 
 landschap grotendeels behouden blijft.
• Zoveel mogelijk meervoudig ruimtegebruik, waardoor een minimaal beslag op  
 landbouwgrond wordt bereikt.
• Ten minste75 ha met de blijvende functie natuur erbij, max. 125 ha, uitgevoerd  
 in minimaal 3 natuurgebieden met een recreatieve functie, zoveel mogelijk ver- 
 spreid in het gebied met elk een minimale oppervlakte van 25 ha.
• Mogelijkheden voor het vasthouden en bergen water – ten minste voor eigen  
 waterzaken Weteringse Broek: 3 ha.
• Een ecologische verbindingszone model Winde langs de Groote Wetering = 4,5  
 ha stapsteen (1 ha/km) + 1,8 ha corridor (0,4 ha/km), indien financieel mogelijk  
 gemaakt model kamsalamander.
• Inrichting van de Nieuwe Wetering ten behoeve van het langer vasthouden van  
 water en ten behoeve van natuur en recreatie, indien financieel mogelijk gemaakt  
 volgens model kamsalamander.
• Doorzetten van de groene wig Zuidbroek op natuurlijke wijze tot aan de Grote  
 Wetering, minimaal 300 meter breed met hierin waterverbinding Zevenhuizen,  
 Zuidbroek tot aan Nieuwe Wetering.
• Ontwikkelingsmogelijkheden voor landgoederen en watergoederen
• Landschapselementen met name in de lengterichtingen van de Weteringen
• Recreatief  medegebruik van de Weteringen
• Ruiter- en koetsierroutes.
• Een fietspad langs de Groote Wetering.
• Een netwerk van recreatieve verbindingen voor fietsers en wandelaars.
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1.3 projectorganisatie en communicatie

Het project wordt geleid door de drie partners gezamenlijk. Trekkerschap ligt bij de 
gemeente Apeldoorn. Om een goede afstemming met het gebied te verkrijgen is een 
klankbordgroep ingesteld. In deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van diverse 
instanties in het gebied, vaak ook bewoners van het gebied. 
Dit zijn vertegenwoordigers van  LTO noord afdelingen Voorst en Apeldoorn en LTO 
Gelderland, Dorpsraad Beemte-Broekland, Plaatselijk Belang De Vecht e.o., Algemeen 
Belang Teuge, de Vereniging Veluwe IJsselzoom en Stichting Natuur Anders, vliegveld 
Teuge en de twee wijkraden uit Apeldoorn: Zevenhuizen-Zuidbroek en Osseveld-Woud-
huis. De klankbordgroep brengt gebiedskennis in, geeft aan wat er speelt en koppelt 
terug met de achterbannen en praat mee over de planvorming. De klankbordgroep is niet 
verantwoordelijk voor inbreng van persoonlijke meningen, iedere inwoner van het gebied 
is zelf  verantwoordelijk voor inbreng van zijn/haar individueel belang. Dat was mogelijk 
bij de enquete, de gebiedsavonden en keukentafel gesprekken. Verdere communicatie 
met het hele gebied vindt plaats via gebiedsbijeenkomsten en bewonersbrieven.

Bestuurlijke terugkoppeling in periodiek bestuurlijk overleg vindt plaats met de wet-
houders Boddeke van Apeldoorn en Van Muyden van Voorst en dijkgraaf  Verwolf  van 
Waterschap Veluwe. 





13

2.1 Inleiding

Het Weteringse Broek is benoemd als recreatief  uitloopgebied van de stad Apeldoorn, 
maar is niet alléén bedoeld voor de (nieuwe) stedelingen.  De omliggende inwoners uit de 
dorpen, de inwoners van het gebied en de recreanten uit de omgeving vormen eveneens 
belangrijke gebruikers. 

De visie voor het Weteringse broek is een ontwikkelingsvisie, mede tot stand gekomen 
via thematische gebiedsbijeenkomsten. De thema’s zijn vitale landbouw, natuurontwik-
keling, landschap, water(berging), recreatie en wonen. Paragraaf  2.2 schetst de ontwikke-
lingsvisie, paragraaf  2.3 t/m 2.7 ligt de thema’s nader toe. 

Uitgangspunten die daarbij zijn gehanteerd zijn: 
• Zoeken naar win-win situaties voor landbouw en natuur; toekomstgerichte   
 bedrijven ruimte geven om te ontwikkelen en tevens een duurzame landschap- 
 pelijke structuur creëren waarbinnen functies als natuur, water en recreatie en  
 plaats krijgen.
• Benutten kwaliteit kwelwater en kwaliteit van de waterlopen voor natuur en de  
 beleving ervan.
• Recreatieve verbinding maken tussen Zuidbroek, de dorpen en de recreatief   
 aantrekkelijke punten in de omgeving.

2. DE GEBIEDSVISIE
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2.2  Ontwikkelingsvisie; op weg naar een duurzaam 
 landschap

Het Weteringse Broek is een gebied waar wonen, werken en recreatie samengaan in een 
aantrekkelijk landschap. Het is een schakel in een recreatief  en ecologisch netwerk tussen de 
Veluwe en de IJsselvallei. Een duurzame landschappelijke structuur van bomen, bossages en 
poelen zorgt voor meer afwisseling tussen open en kleinschalig landschap, wat de belevings-
waarde van het gebied vergroot. De weteringen en vier oost-west lopende landschappelijke 
zones zijn het meest herkenbaar in het landschap. Met name daar waar deze weteringen 
en zones elkaar kruisen liggen de interessante plekken voor natuur. Daartussen is de open 
ruimte om de toekomstgerichte land- en tuinbouwbedrijven de gewenste ontwikkelings-
kansen te geven. Om zuinig om te gaan met de ruimte die beschikbaar is worden functies 
als water, natuur en recreatie gebundeld, waardoor meervoudig ruimtegebruik ontstaat. De 
duurzame landschappelijke structuur voorkomt dat functies elkaar gaan hinderen en tevens 
ontstaan win-win situaties.

De Groote Wetering en Nieuwe Wetering
De weteringen vormen de belangrijkste zuid-noord lopende verbindingen. De Groote Wete-
ring is aangeduid als ecologische verbindingszone in het Gebiedsplan Natuur en Landschap 
van  de provincie Gelderland. Hierlangs zal natuur zich pleksgewijs ontwikkelen en zullen 
recreanten fietsend en wandelend genieten van het water en het landschap. De belangen van 
vliegveld Teuge zullen hierbij worden meegenomen. De recreatieve aantrekkingskracht van 
water is groot gezien de waarde die bewoners in de enquete van de Groene Mal en van  het 
Weteringse Broek hieraan toekenden. De Groote Wetering heeft een regionale verbindings-
functie voor natuur en recreatie, de Nieuwe Wetering meer een lokale. De Groote Wetering 
heeft dan ook prioriteit boven de Nieuwe Wetering.
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Landbouw: belangrijke economische drager
De vier oostwest lopende landschappelijke structuren zijn voornamelijk daar gesitueerd 
waar kwel (potenties) voorkomen. Deze vaak lage en natte delen, zijn tevens minder 
geschikt voor landbouw. De droge hogere dekzandruggen tussen de lage natte delen zijn 
meer geschikt voor landbouw. Op deze hogere zandgebieden bevinden zich dan ook 
veelal de huiskavels van de agrarische bedrijven. Deze gebieden vormen de blijvende 
landbouwgebieden. De toekomstgerichte grondgebonden landbouwbedrijven spelen hier 
een belangrijke rol als economische drager en bij het behouden van het open karakter 
van het gebied. Dit zijn met name de toekomstgerichte bedrijven. De ‘koeien in de wei’ 
dragen bij aan de beleving van het landschap. De kleinere landbouwbedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om, tegen vergoeding, in eigen beheer natuur of  
landschap te ontwikkelen.  

Groene verbinding tussen Zuidbroek en Teuge
De drie gebieden: ‘Het Drostendal,’ Groot Lochem’ en ’Mastenbroek’, vormen een be-
langrijk onderdeel van  het Weteringse Broek. Deze gebieden slaan als het ware een brug 
tussen de Groene Wig Zuidbroek en vliegveld Teuge. Ze maken het Weteringse Broek 
toegankelijk voor de recreant, vooral voor de wandelaar en de fietser. Tevens vormen 
deze gebieden een natuurverbinding. De beleving van het Weteringse Broek wordt hier-
mee vergroot. Het kwelwater in het Drostendal wordt benut voor het verhogen van de 
natuurwaarden. Het Drostendal zal landschappelijk deels verder verdichten en deels open 
blijven. Een nieuwe watergang zal de variatie en de belevingswaarde verder vergroten. 
In Groot Lochem vindt landschappelijke verdichting plaats door het extra oppervlakte 
landschappelijke beplanting waartussen de fietsers en wandelaars zich van oost naar west 
kunnen verplaatsen. Tussen de landschapselementen is ruimte voor verbrede landbouw. 
Mastenbroek blijft een relatief  open landschap met her en der verspreid liggende bosjes.
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Verbindingskanaal tussen Zuidbroek en de Vecht
Het Verbindingskanaal wordt meer zichtbaar in het landschap, door ontwikkeling van 
meerdere kleine natuurgebieden langs het Verbindingskanaal, op die plekken waar kwel 
voorkomt. Tevens kunnen recreanten via een fiets en wandelpad langs het Verbindings-
kanaal meer genieten van de watergang en de natuurgebieden en de afwisseling van het 
landschap. Het kanaal zal verder voorzien worden van landschappelijke beplanting.

Natte zone ten zuiden van de Beemterweg 
Net ten zuiden van de Beemterweg ligt de meest noordelijke natuurplek van het Wete-
ringse Broek. Deze vormt de verbinding met de Groene Wig Wolvenbos. Deze wig kent 
een vergelijkbare opgave als het Weteringse Broek en heeft veel verwantschap in het 
landschap. Deze zone wordt verder versterkt door het aanbrengen van landschappelijke 
beplanting langs de Beemterweg.

Nieuwe landgoederen als versterking van Landgoed ‘t Woudhuis 
Ten zuiden en oosten van het Weteringse Broek zijn landgoederen aanwezig (Woudhuis 
en ‘t Hartelaar) met kenmerkende oude bomen en waardevolle vegetatie. De ecologische 
en landschappelijke verbinding tussen deze bestaande landgoederen wordt versterkt door 
Nieuwe Landgoederen.

Recreatief netwerk van fiets en wandelpaden
De genoemde fiets- en wandelverbindingen gekoppeld aan nieuwe natuur of  landschaps-
elementen vormen een doorgaand netwerk tussen de belangrijkste recreatieve punten 
en cultuurhistorische elementen, zoals  ‘De Lochem’.  Op een kruispunt van recreatieve 
routes in het midden van het gebied is een rust en ontspanningsplek voor recreanten en 
bewoners. 
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2.3 landbouw; een belangrijke economische
drager voor Weteringse Broek

Opgaven uit bestuurlijke randvoorwaarden
Goede uitgangspunten voor een vitalere landbouw.

Landbouw als belangrijke economische drager
Voor het hele Weteringse Broek blijft landbouw een belangrijke functie; econo-
misch en als beheerder van het (open) landschap. Van de huidige oppervlakte 
landbouwgrond blijft driekwart bestaan. De landbouwbedrijven in het gebied 
zijn voornamelijk grondgebonden landbouwbedrijven die verbonden zijn met de 
openheid van het gebied, die zeer gewaardeerd wordt. In het meest noordelijke 
deel van het gebied, het oude kampenlandschap is de openheid wat minder, hier 
komen tevens enkele tuinbouwbedrijven voor. De ligging van deze bedrijven deelt 
het gebied globaal in drieën: in het noorden van het gebied (tussen de Beemterweg 
en het Verbindingskanaal) zijn veel huiskavels van toekomstgerichte en grond-
gebonden bedrijven te vinden, hier blijft het primaat landbouw. In het midden 
van het gebied is een mix van huiskavels en veldkavels te vinden waar landbouw 
afgewisseld wordt met natuur. In het zuiden zijn het vooral veldkavels. De veldka-
vels bieden kansen voor natuur omdat deze flexibeler inzetbaar zijn dan huiskavels 
en er mogelijkheden kunnen ontstaan via kavelruil. De kleinere bedrijven zullen 
beperkt of  niet verder groeien, maar verbreden en een deel zal op termijn stop-
pen. Hierdoor komt  grond op de markt voor agrariërs of  voor andere functies.
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Uitgangspunten voor vitalere landbouw
Door het gebied is op de gebiedsavonden aangegeven dat er naar verwachting circa 10 
toekomstgerichte bedrijven zijn in Weteringse Broek. Om deze grondgebonden land-
bouw in de toekomst vitaal en duurzaam te houden zullen van de ongeveer 10 toekomst-
gerichte bedrijven de huiskavels worden ontzien bij het ontwikkelen van nieuwe natuur. 
Deze toekomstgerichte bedrijven krijgen de ruimte om verder te groeien en te ontwikke-
len door middel van o.a. kavelruil. Overigens hebben deze bedrijven ook gronden buiten 
het Weteringse Broek. Nieuwvestiging van kassen is niet gewenst, autonome groei is mo-
gelijk. De optimale landbouwgronden blijven zo veel mogelijk voor hen behouden. Om 
meer speelruimte te genereren is het uitplaatsen van een landbouwbedrijf  een optie. De 
lage, natte gronden zijn van nature minder geschikt voor de landbouw, deze liggen met 
name in het noordwesten, midden en ten oosten van Weteringse broek. Op deze natte 
gronden zal de natuur, al dan niet in combinatie met waterbeheer, geconcentreerd wor-
den. Door het creëren van win-win situaties en actieve inzet op kavelruilen ontstaat er 
ruimte voor ontwikkelingen van andere functies dan landbouw. De gemeente Apeldoorn 
heeft gronden in eigendom die bij de kavelruil betrokken kunnen worden. Binnen het 
Weteringse Broek is ruimte voor enkele bedrijven die willen verbreden b.v. met recreatie 
activiteiten of  natuurbeheer. De mogelijkheid voor particulier natuurbeheer in het ‘Groot 
Lochem’, ‘Mastenbroek’ en in de Zuidelijke punt, stelt agrariërs in staat om hun gronden, 
tegen vergoeding, om te vormen naar natuur. Ten behoeve van verbreding gekoppeld aan 
de agrarische sector b.v. met recreatie zullen Apeldoorn en Voorst ruimte bieden in het 
bestemmingsplan. Invulling van dit beleid vindt plaats op eigen intiatief  van de burgers.
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2.4  Natuurontwikkeling en landschap: benutten 
kwaliteit en aanwezigheid van water 

Opgaven uit bestuurlijke randvoorwaarden:
• Minimaal 75 ha nieuwe natuur, maximaal 125 hectare, uitgevoerd in drie grotere  
 eenheden van minimaal 25 ha.
• Doorzetten Groene Wig Zuidbroek tot aan de Groote Wetering.
• Ontwikkelen ecologische verbindingszones langs Weteringen.
• Landschapselementen met name in de lengterichtingen van de weteringen.
• Een ecologische verbindingszone model Winde langs de Groote Wetering = 4,5  
 hectare stapsteen (1 ha/km) + 1,8 ha corridor (0,4 ha/km), indien financieel  
 mogelijk gemaakt model kamsalamander.
• Inrichting van de Nieuwe Wetering ten behoeve van het langer vasthouden van  
 water en ten behoeve van natuur en recreatie, indien financieel mogelijk gemaakt  
 volgens model kamsalamander.

Water en bodem als basis voor een duurzame landschappelijke structuur 
Om het Weteringse Broek tot een recreatief  aantrekkelijk gebied te maken, dat gericht is 
op natuurbeleving en ontspanning, is onder andere meer natuur gewenst. De duurzame 
landschappelijke structuur zoals de ontwikkelingsvisie schetst wordt vorm gegeven door 
de waterlopen met daaraan de te ontwikkelen natuurgebieden. Waar mogelijk worden 
de functies natuur, waterberging en recreatie met elkaar gecombineerd. De ligging van 
de natuurgebieden is veelal op de laaggelegen locaties, locaties met kwel en langs wete-
ringen. In totaal wordt maximaal 110 hectare omgevormd naar natuur. Hiervan komt  5 
hectare ten zuiden van de Beemterweg, 25 hectare rondom het Verbindingskanaal, 45 tot 
55 hectare in het Drostendal, Groot Lochem en Mastenbroek en 25 ha in de zuidelijke 
punt. Daarnaast kan in het hele gebied landschappelijke beplanting worden aangelegd.
Ecologische Verbindingszone Groote Wetering.
De Groote Wetering heeft door provincie de status ecologische verbindingszone Model 
Winde gekregen. Dit houdt in dat er een zo lang mogelijke verbinding ontstaat die voor 
vissen passeerbaar is en die ecologisch is ingericht. De watergang zelf  wordt natuurvrien-
delijk ingericht.  Het is niet persé noodzakelijk dat de gehele watergang over de volle 
lengte een aangepast profiel krijgt. 
Daarnaast bestaat het model uit het bieden van ruimte voor stapstenen. Een stapsteen 
bestaat uit een deel open water met een flauwe oever met riet en lisdodde, moerasve-
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getatie en struweel van inlandse soorten. Langs de Groote Wetering wordt niet iedere 
kilometer een stapsteen aangelegd, omdat dit mogelijk problemen oplevert voor vliegveld 
Teuge (vogelaantrekking). Er komen in totaal twee stapstenen. De meest noordelijke ligt 
op de kruising van het Verbindingskanaal met de Groote Wetering en is 1 tot 2 hectare 
groot. De zuidelijke ligt in de nieuwe landgoederenzone ten noorden van Landgoed ’t 
Woudhuis. Ook deze is 1 tot 2 hectare groot.

Natte zone Beemterweg en Verbindingskanaal
Het Verbindingskanaal behoudt zijn aansluiting met Zuidbroek. Zowel ten westen als 
ten oosten van de Kraaijenjagersweg, worden hierlangs meerdere (kleine) locaties aan de 
watergang ingericht van in totaal 25 hectare. Ontwikkeling van natte bosjes van els, eik, 
es en wilg en bloemrijk grasland, afgewisseld met poelen is hierbij kansrijk. Als totaal zal 
het een eenheid vormen waar amfibieën, vogels en kleine zoogdieren hun plek vinden. 
Dit geldt ook voor de 5 hectare natte natuur langs de zuidrand van de Beemterweg.  

Drostendal
In het ‘Drostendal’ bestaat de opgave uit het ontwikkelen van 25 hectare natuur met een 
hoge waarde. Het midden van het gebied kan bestaan uit open bloemrijke graslanden 
met extra lage plekken. Vanuit Zuidbroek komt een nieuwe watergang uit in het Dros-
tendal en zal uitmonden in de Nieuwe Wetering. Het profiel van de Nieuwe Wetering zal 
worden aangepast. Deze nieuwe waterverbinding krijgt een flauwe oever waar plas-dras 
vegetatie met lisdodde, riet, moerasplanten ontstaat. Aan de randen van de gebieden 
vindt verdichting met bosjes en singels van inlandse soorten plaats. Een aantrekkelijk 
milieu voor vlinders, kleine zoogdieren en amfibieën. De bloemrijke graslanden worden 
extensief  beheerd. 

Groot Lochem
Het gebied krijgt zijn vervolg in het gebied ‘Groot Lochem’. Hier komt 10 hectare natuur 
aan de randen. Deze zal vooral bestaan uit opgaande beplanting. Verder is het wenselijk 
het gebied te ontwikkelen tot een kleinschalig landschap van houtwallen, singels en bos-
jes met inlandse struiken en bomen. Daartussen ontstaan open ruimtes met grasland en 
(verbrede) landbouw. In totaal wordt hier 10 hectare omgevormd naar natuur. 
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Mastenbroek
‘Groot Lochem’ sluit aan bij het ‘Mastenbroek’. Het  Mastenbroek is door de ligging 
langs de Groote Wetering en de lage ligging geschikt voor nattere natuur. Hier wordt op 
particulier initiatief  landgoed ‘de Somp’ ontwikkeld.  Door de ligging vlakbij vliegveld 
Teuge zijn er beperkingen voor wat betreft opgaande beplanting en open water in relatie 
tot aantrekking van vogels en daarmee de veiligheid van vliegveld Teuge. Ontwikkeling 
van 10 tot 20 hectare bloemrijk grasland, beperkt aantal kleine bossages en waardevolle 
oevervegetatie met lisdodde, riet, en lis langs de Groote Wetering zijn hier kansrijk.

Nieuwe landgoederen
In de zuidelijke punt worden nieuwe landgoederen ontwikkeld en daarmee de landschap-
pelijke versterking tussen landgoed Woudhuis en landgoed Hartelaar. Bijbehorende klein-
schalige landschapselementen als bossages, singels, poelen, weides en houtwallen dragen 
hieraan bij. In totaal wordt gestreefd naar 25 hectare nieuwe natuur. 

Landschappelijke beplantingen
In het hele gebied kunnen op vrijwillige basis kleinschalig landschappelijke ontwikkelin-
gen plaatsvinden die de belevingswaarde van het gebied versterken. Particulieren die daar 
interesse in hebben kunnen gebruik maken van subsidies voor het aanleggen en beheren 
van landschappelijke beplanting, zoals singels, houtwallen, fruitbomen en erfbeplanting. 
De soort beplanting moet passen bij de karakteristiek van het gebied. De meest voor-
komende soorten in het gebied zijn eik, els en es. In het oosten is de aanvliegroute naar 
vliegveld Teuge gesitueerd. Opgaande beplanting is hier niet mogelijk vanwege mogelijk 
gevaar voor veiligheid. Langs enkele doorgaande wegen als Beemterweg, Terwoldseweg 
en Kraaijenjagersweg, wordt waar mogelijk wegbegeleidende landschappelijke beplan-
ting aangelegd. Er is nu al het een en ander aan beplanting aanwezig. Het is wenselijk dit 
verder te versterken. 
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2.5 Vasthouden en bergen van water: 
benutten natuurlijke laagtes en weteringen

Opgaven uit bestuurlijke randvoorwaarden
Drie ha waterberging

Ruimte voor water valt samen met de bestaande  waterlopen en nieuwe natuur
In de toekomst wordt vaker wateroverlast of  watertekort verwacht. Dit komt enerzijds 
door de sterke toename aan verhard oppervlak en een op de landbouw gerichte manier 
van afwateren, anderzijds door de verwachte veranderingen in het klimaat. Nationaal 
heeft dit geleid tot een “nieuwe” manier van omgaan met water. Uitgangspunt daarbij 
is dat de problemen niet afgewenteld mogen worden op een ander gebied. Voor het 
Weteringse Broek betekent dit dat het water langer vastgehouden en geborgen moet 
worden, alvorens af  te voeren. Daarnaast betekent het dat het water zo lang mogelijk 
schoongehouden moet worden, als dat niet lukt dan volgt de stap van het scheiden van 
schone en minder schone waterstromen en als laatste pas zuiveren. De insteek voor het 
Weteringse Broek is om zuinig met ruimte om te gaan. Het streven bij het realiseren van 
de wateropgave is om dit zoveel mogelijk binnen de waterlopen te doen of  in de nieuwe 
natte natuurgebieden.

Vasthouden van water in aangepaste Weteringen
In de zomermaanden wordt het water, nu al, zo lang mogelijk in het gebied vastgehou-
den door het water pas bij Wapenveld op de IJssel te lozen. Zo verkleint het de noodzaak 
om gebiedsvreemd water in droge perioden in te laten bij het gemaal Mr. Baron van der 
Feltz bij Terwolde. 
In het Weteringse Broek kan op meerdere manieren het water langer vastgehouden wor-
den. Ten eerste kan door een aangepast peilbeheer de ruimte in de watergang zelf  benut 
worden. Ten tweede kan de inrichting van de watergangen plaatselijk worden aangepast 
door de aanleg van plasdras oevers of  flauwe taluds. Dit zal in principe altijd op vrijwil-
lige basis plaatsvinden en kan op alle waterlopen worden toegepast. De prioriteit ligt bij 
de Groote Wetering, omdat hiermee tevens een natuurdoel gerealiseerd kan worden. Een 
derde mogelijkheid is het combineren van de wateropgave met het creëren van nieuwe 
natuur. Goede mogelijkheden, die ook in de gebiedsavonden naar voren kwamen, vor-
men het Drostendal, het Mastenbroek en de gebieden langs het Verbindingskanaal. Hoe 
is nog nader uit te werken. 





33

 Bergen en vasthouden van  water in de natte natuurgebieden
Onder het bergen van water verstaat het waterschap het tijdelijk gecontroleerd opslaan 
van regionaal water op het maaiveld. Het doel is het verminderen van de piekafvoer en 
het verlagen van de waterstanden om wateroverlast elders te voorkomen. Naar verwach-
ting zal het water ééns per jaar tot ééns per tien jaar voor een periode van enkele dagen 
op het maaiveld staan. De exacte locaties zijn pas per 1 mei 2006 bekend. Voor het 
Weteringse Broek zal de ontwikkelingsvisie die in dit rapport geschetst is leidend zijn. Dit 
houdt in dat de oplossing voor de wateroverlastopgave vooral gezocht wordt binnen de 
waterlopen zelf  en/of  in de natte nieuwe natuurgebieden. 

Droge voeten houden
Water zal vanzelfsprekend afgevoerd moeten blijven worden om de waterpeilen te kun-
nen handhaven.  Dit is vastgelegd in het peilbesluit Terwolde (2001). Verhogingen van 
het waterpeil en het grondwaterpeil zijn niet aan de orde.

Scheiden van schone en minder schone waterstromen: De nieuwe woonwijk Zuidbroek watert 
via twee waterverbindingen af  op het Weteringse Broek. Het volgt hiermee de natuur-
lijke weg. Deze twee verbindingen hebben elk een eigen kwaliteit. Door het Drostendal 
stroomt schoon water van een hoge kwaliteit. Dit water komt uit in de Nieuwe Wete-
ring om vervolgens in noordelijke richting af  te stromen. Door het Verbindingskanaal 
stroomt water uit Zuidbroek deels afkomstig uit Zevenhuizen. Dit water is van goede 
kwaliteit. Het water uit de Nieuwe Wetering staat in open verbinding met het water uit de 
Verbindingskanaal. Waar deze samen komen treedt menging op. Dit heeft geen nadelig 
effect.

Zuiveren
Met zuiveren wordt bedoeld het actief  verwijderen van stoffen uit het naar de rioolwater-
zuiveringsinstallatie (rwzi) afgevoerde water. Dit water wordt vervolgens geloosd. Het af-
gelopen jaar is een studie uitgevoerd naar de meest gewenste lozingssituatie rond de rwzi 
Apeldoorn. Uitgangspunt voor de studie is dat bij de afweging tussen de alternatieven, de 
maatschappelijke kosten en baten leidend zijn. De alternatieven bestaan uit het lozen op 
het Apeldoorns kanaal, lozen via een extra leiding naar de IJssel, en de mogelijkheid van 
extra nazuivering in een waterpark. Het blijkt dat op basis van de kosten-baten analyse 
voor geen van de bekeken alternatieven de baten de kosten overtreffen.  Op korte ter-
mijn betekent dit dat geen van de alternatieven doorgaat. 
Het is op lange termijn niet uit te sluiten dat er behoefte bestaat aan een waterpark. Als 
er in de toekomst strengere normen worden gehanteerd voor de waterkwaliteit van de 
lozing kan een waterpark wel weer interessant zijn. 
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2.6 Recreatie: een beleving van het landelijk 
gebied

Opgaven uit bestuurlijke randvoorwaarden
• Recreatief  medegebruik van de Weteringen.
• Ruiter- en koetsierroutes.
• Een fietspad langs de Groote Wetering.
• Een netwerk van recreatieve verbindingen voor fietsers en wandelaars.

Belangrijke recreatieve plekken in het gebied verbonden door een netwerk
Het Weteringse Broek kent een aantal recreatief  aantrekkelijke punten in haar omgeving. 
Vliegveld Teuge en de tuinen van Groot Honschoten vormen de grootste dagrecreatiepun-
ten. Vliegveld Teuge trekt jaarlijks 200.000 bezoekers en heeft maximaal 80.000 vluchten 
per jaar. Andere belangrijke plekken met recreatieve betekenis vormen de monumentale 
bebouwing van de Lochem en De Zomp. Terwijl Café de Groot en manege Pothoven
plekken vormen om te ontspannen.
Een recreatief  netwerk, via aantrekkelijke doorgaande paden voor fiets en skeelers, zal 
deze punten verbinden en de toegankelijkheid van het gebied vergroten. In totaal zal er 
ongeveer 14 km extra fietsverbinding komen. Er komen vier doorgaande fietspaden, zoveel 
mogelijk gekoppeld aan de beleving van het water. Daarnaast is uitgangspunt dat de nieuwe 
fietspaden ook gebruik maken van bestaande wegen die rustig zijn, schouwpaden en eigen-
domsgrenzen. Dit om het gebied niet te versnipperen. Waar dat niet kan (b.v. vanuit het 
Drostendal naar vliegveld Teuge) zal in overleg met de eigenaren naar de juiste verbinding 
gezocht worden. 
De vier fietspaden sluiten aan op de wijdere omgeving. Het fietspadenstelsel van het Wete-
ringse Broek is aangesloten op het ‘Fietsknooppuntensysteem Veluwe’ (inclusief  IJsselval-
lei). Alle gemeenten in deze regio hebben de mooiste fietsroutes opgenomen. Daar waar 
deze routes kruisen komen borden te staan met daarop een nummer en een kaart. Deze 
verwijzen naar een volgend nummer. Het grote voordeel hiervan is dat de recreant zijn 
eigen route samen kan stellen. Daarmee komen de huidige routes te vervallen. In 2006 zal 
de bebording aangelegd worden.  
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Wandelen in en tussen natuurgebieden
Wandelen vindt hoofdzakelijk in de natuurgebieden plaats. En lift voor een deel mee op 
de verbindende fietspaden. Er zal circa 9 kilometer wandelverbinding komen. Omdat de 
toegankelijkheid vanuit Zuidbroek beperkt is wordt gezocht naar de mogelijkheden van 
een nieuwe verbinding over de A50. Ongeveer ter hoogte van het Verbindingskanaal. 
Fietsers kunnen hier dan ook oversteken.

Nieuw recreatief knooppunt
Centraal in het gebied is plek voor een nieuw recreatief  knooppunt wat verder ontwik-
keld wordt tot een ontmoetingsplek met mogelijkheid voor eten en drinken. Ook kan 
hier een centrale parkeerplek komen, van waaruit de grootste natuurgebieden te bewan-
delen zijn.

Uitwerkingen voor een recreatief aantrekkelijk gebied
De vier fietspaden bestaan uit twee noordzuid routes (Nieuwe Wetering en Groote 
Wetering) en twee westoost verbindingen (Drostendal-Teuge en Verbindingskanaal). 
Door het Drostendal naar vliegveld Teuge komt een nieuw fietspad. Deze sluit aan op 
de bestaande overgang van de A50. Deze route vormt tevens een veilige verbinding 
voor fietsers naar school en sportvelden. In totaal gaat het om ongeveer 6 kilometer. De 
Schouwpaden langs de het Verbindingskanaal worden ingericht voor fietsers en wande-
laars. In totaal gaat het om circa 4 kilometer tussen de Lochemsestraat tot de A50. Het 
Verbindingskanaal krijgt een nieuwe verbinding naar Zuidbroek, in deze omgeving zal de 
eventuele nieuwe overgang over de A50 gesitueerd worden. In de wijk Zuidbroek komt 
deze verbinding uit op een recreatief  pad over de geluidswal.  
Langs het Verbindingskanaal en in Groot Lochem zijn het gecombineerde verbindingen 
voor fietsen en wandelen, elders is dit gescheiden.
Vanuit de Vecht is een kort ommetje mogelijk via het Verbindingskanaal, Lochemsestraat 
en het Pothovenstraatje. Het schouwpad langs de Groote Wetering biedt nu volgens de 
bewoners beperkt kansen voor een recreatieve verbinding. Kansen zijn er als beide zijden 
van de watergang benut kunnen worden. Het is wenselijk een fietsverbinding te maken 
langs de hele Groote Wetering. In totaal is nu uitgegaan van 4 kilometer.





39

Binnen de nieuwe natuurgebieden Drostendal, Mastenbroek en in de natuurgebiedjes 
langs het Verbindingskanaal worden eenvoudige wandelpaden aangelegd. Samen is hier 
5 kilometer wandelpad voor lokale ommetjes. In het zuiden zijn de bestaande wegen re-
latief  autoluw en geschikt voor fietsers. De nieuwe landgoederen moeten minimaal 90% 
van hun terreinen openstellen voor recreanten. 

De verbindingen zijn voor fietsers en wandelaars, de ommetjes met name voor de wan-
delaars. Er is echter geen behoefte aan grootschalige of  intensieve ontwikkelingen als een 
pretpark. Er lijkt in het gebied weinig behoefte aan ruiter en koetsier routes, gezien de 
uitkomsten van de enquête en de gebiedsavonden. De manege die zich aan de rand van 
het gebied bevindt, heeft veelal mensen die op de manege in de bak rijden en minder in 
het buitengebied. Dit kan echter ook komen doordat er beperkt voorzieningen voor zijn. 
De manege gaat verder uitbreiden en daardoor zal de behoefte toenemen. Mogelijk meer 
in de toekomst paden hiervoor ontwikkelen. 
Omdat ruiter- en koetsierroutes gebiedsoverstijgend zijn heeft gemeente Voorst recent 
initiatief  genomen om een plan te maken. In samenwerking met gemeente Brummen en 
Apeldoorn wordt de ontbrekende schakel tussen de bestaande routes op de Veluwe en 
in Salland in beeld gebracht. Per route is ongeveer 40 km nodig. In de enquête en tijdens 
gebiedsavonden is geen melding gemaakt van koetsierroutes, daarom zijn deze buiten 
beschouwing gelaten in het plan.
Alle wegen in het Weteringse Broek, met uitzondering van de Deventerstraat, worden als 
60 km zone ingericht wat de veiligheid en recreatief  gebruik ten goede komt. 
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2.7 wonen: buiten wonen in een aantrekkelijk 
landelijk gebied

Opgaven uit bestuurlijke randvoorwaarden
Ontwikkelingsmogelijkheden voor land-en watergoederen.

Ontwikkelingskansen nieuwe landgoederen: 
Kansen voor nieuwe landgoederen zijn er met name in de omgeving van de bestaande 
landgoederen of  in de invloedsfeer van de stad. Deze landgoederen zijn bedoeld voor de 
ontwikkeling en/of  herbestemmen van bebouwing in combinatie met ontwikkelen van 
natuur. Er zijn twee gebieden aangegeven door de bewoners waar kansen worden gezien. 
Dat zijn de groene wig Drostendal en de Zuidelijke punt. Gezien de zoneringen van 
vliegveld Teuge en geschiktheid van het gebied is alleen de zuidelijke punt geschikt voor 
nieuwe landgoederen. Een nieuw landgoed bestaat uit minimaal 5 hectare bos en/of  na-
tuur, een landhuis van allure met maximaal 3 wooneenheden én is voor 90% opengesteld. 
De nieuwe landgoederen mogen alleen ontwikkeld worden als collectief  of  indirecte 
aansluiting op bestaande natuur. Hekken en rasters om het landgoed passen hier niet bij.
De uitbreidingen van de dorpen en stad zijn beschreven in de Ruimtelijke Toekomstvisie 
van Voorst en de uitbreidingsplannen van Apeldoorn. De nieuwe wijk Zuidbroek wordt 
ontwikkeld ten westen van de A50, waarbij ruim 3000 woningen ontwikkeld worden. 
Verder zullen in het gebied op termijn een aantal agrarische gebouwen vrij komen die 
een andere functie krijgen. 
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3. PROJECTEN
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bloemrijk grasland 10 ha.
watergang 2 km.
fi etspad  2 km.
wandelpad 2 km.
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Drostendal
Doelstelling gebied Natuur met recreatief gebruik

Omschrijving Open en nat middengebied met bloemrijk grasland en poelen met dichtere 
beplanting van broekbos en beekbos aan de randen. Maken van recreatieve 
verbinding tussen Apeldoorn en Nieuwe wetering. Tevens waterverbinding naar 
Nieuwe wetering en waterberging.

Hectares zoekgebied 35

Hectares realisatie 25

Maatregelen Overleg eigenaren,
maken inrichtingsschets, 
verwerving of particulieren inschakelen
functiewijziging, inrichting en beheer, 
aanpassen bestemmingsplan.

Huidig eigendom Particulieren

Toekomstig eigendom Gemeente Apeldoorn /Natuurmonumenten 

Toekomstig beheer Gemeente Apeldoorn samen met particulieren, afhankelijk van de afspraken over 
openstelling en beheer

Trekker Gemeente Apeldoorn. 

Programma Natuur: 25ha: 
• Bos inrichting en beheer: 15 ha
• Bloemrijk grasland inrichting en beheer: 10 ha
• Waterverbinding: 2km
• Recreatieve fi etsverbinding: 2 km
• Recreatief wandelnetwerk: 2 km
• Natuurvriendelijke oevers: 1 km

Instrumentarium Bestemmingsplan, gebiedsplan natuur en landschap

Subsidieregeling Programma beheer, gemeentelijke bijdrage, Inversteringsbudget Landelijk Gebied 
(ILG)

Partners Gemeenten Apeldoorn en Voorst, waterschap Veluwe, EU en provincie Gelderland
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landschapselementen 8 ha.
fi etspad  3 km.
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Groot Lochem
Doelstelling gebied Versterking landschap door middel van fi jnmazige structuur van landschapselementen en 

recreatieve structuur van Drostendal met Mastenbroek en Vliegveld Teuge.
  

Omschrijving Fietspad met een brede zone (20 meter) van landschappelijke aankleding vanuit Drostendal 
naar Lochemsestraat en naar vliegveld Teuge. In middengebied landschappelijke beplanting 
zoals singels, bosjes, poelen en landbouw gecombineerd. Ontwikkelen recreatief punt.

Hectares zoekgebied 35

Hectares realisatie 10 tot 18

Maatregelen Particulieren stimuleren voor landschappelijke beplanting, 
overleg met eigenaren,
kavelruil,  

aanleg recreatieve route(s), 
aanpassen bestemmingsplan.

Huidig eigendom particulieren

Toekomstig eigendom Gemeenten Voorst en Apeldoorn (recreatieve verbinding) en particulieren (landschappelijke 
beplanting,poelen en open gebied) 

Toekomstig beheer Gemeente Voorst en Apeldoorn en particulieren

Trekker Gemeente Apeldoorn en Gemeente Voorst

Programma Natuur: 10ha: 
• Inrichting en beheer bos(jes): 5 ha
• Inrichting  en beheer bloemrijk grasland: 5 ha
Landschapselementen:
• Samen 8 ha
Recreatieve paden:
• Fietsverbindingen 4 kilometer
• Recreatief punt

Instrumentarium Bestemmingsplan, gebiedsplan natuur en landschap

Subsidieregeling Programma beheer, gemeentelijke fondsen,  ILG

Partners Gemeenten Apeldoorn en Voorst, provincie Gelderland en ministerie LNV
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Mastenbroek
Doelstelling gebied Landschappelijke tot parkachtige inrichting met kleinschalige recreatieve paden.

Omschrijving Afwisseling open landschap en bossages, broekbos, beekbos, bloemrijk grasland. 
Kleinschalige landschappelijke ontwikkelingen (bestaande ontwikkeling landgoed). 
Kleinschalige paden voor wandelaars. Recreatieve verbinding langs de Groote Wetering 
naar de Lochemsestraat. Geen open water ivm vliegveld. Via particulier intiatief wordt 
landgoed ‘de Somp’ ontwikkeld. Tevens waterberging in Groote Wetering

Hectares zoekgebied 25

Hectares realisatie 10 tot 20

Maatregelen Maken inrichtingsschets, 
kavelruil

aanvragen functiewijziging/ 
verwerven, inrichten en 
beheer
aanpassen 
bestemmingsplan.

Huidig eigendom Apeldoorn en particulieren

Toekomstig eigendom Particulieren

Toekomstig beheer Particulieren

Trekker Gemeente Voorst

Programma Natuur: 10-20 ha: 
• Inrichting en beheer bos(jes): 5-10 ha
• Inrichting en beheer bloemrijk grasland: 5-10 ha
• Recreatieve paden: 2 km
• Wandelpaden: 1 km
• Recreatieve fi etsverbinding langs Groote wetering: 1 km
• Natuurvriendelijke oevers: 1km

Instrumentarium Bestemmingsplan, gebiedsplan natuur en landschap

Subsidieregeling Programma beheer, gemeentelijke fondsen, ILG

Partners Gemeenten Apeldoorn en Voorst, waterschap Veluwe en provincie Gelderland 
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Verbindingskanaal en Beemterweg

Doelstelling gebied Versterken natte natuur door benutten van kwelpotenties en lage gebieden. Recreatieve 
ontsluiting tussen Apeldoorn en Groote Wetering via het Verbindingskanaal.

Omschrijving Het deel van het Verbindingskanaal  rondom de Kraaijenjagersweg, aan de zuid en/of 
noordkant,  inrichten met nieuwe natuur zoals broekbos, beekbos en bloemrijk grasland 
en poelen. Geconcentreerde locaties met het Verbindingskanaal als verbinding ertussen. 
De huidige loop van het Verbindingskanaal blijft bestaan, maar vanuit Zuidbroek komt een 
nieuwe aansluiting met dit Verbindingskanaal. Deze zal lopen langs het bestaande kavelpad. 
Langs hele Verbindingskanaal (nieuwe deel) een recreatieve route over het schouwpad met 
landschappelijke versterking. Tevens ten zuiden van de Beemterweg 5 hectare inrichten langs 
watergang.

Hectares zoekgebied 30

Hectares realisatie 30

Maatregelen maken inrichtingsschets, 
kavelruil, 
aanvragen functiewijziging, 

verwerven, inrichten en 
beheren, 
verbinding onder/over A50, 
aanpassen bestemmingsplan.

Huidig eigendom Particulieren en waterschap Veluwe

Toekomstig eigendom Gemeente Apeldoorn en waterschap Veluwe 

Toekomstig beheer Gemeente Apeldoorn, waterschap en particulieren

Trekker Gemeente Apeldoorn

Programma Natuur: 30 ha:
• Inrichting en beheer bos(jes): 15 ha
• Inrichting en beheer bloemrijk grasland: 15 ha
• Nieuwe waterverbinding
• Recreatieve paden: 6 kilometer
• Fiets/wandelverbinding: 4 km 
• Wandelpaden: 2 km
• Oversteek recreatief

Instrumentarium Bestemmingsplan waterbeheersplan, Keur

Subsidieregeling Programma beheer

Partners Gemeenten Apeldoorn en Voorst, waterschap Veluwe en provincie Gelderland 
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- 25 ha. nieuwe landgoederen

- stapsteen  Groote Wetering
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Zuidelijke punt

Doelstelling gebied Versterken landschap met recreatief medegebruik . Mogelijk middel is nieuwe 
landgoederen.
Ecologische verbinding maken tussen Centraal Veluws Natuurgebied en IJssel via Groote 
Wetering.

Omschrijving Aanleggen van hagen, singels, opgaande beplanting, bosjes, poelen, recreatieve 
verbinding tussen Woudhuis naar Hartelaar. Ontwikkeling van stapsteen langs de Groote 
Wetering en waterberging in de Wetering. Fietsverbinding langs de Groote Wetering.

Hectares zoekgebied 50 

Hectares realisatie 25

Maatregelen Stimuleren particulieren, 
aan leggen landschapselementen (evt. nieuwe 
landgoederen), 
inrichten kleine bossages,

bestemmingsplan 
aanpassen.

Huidig eigendom Particulieren en Waterschap Veluwe

Toekomstig eigendom Particulieren en Waterschap Veluwe

Toekomstig beheer Particulieren en Waterschap Veluwe

Trekker Gemeente Apeldoorn en gemeente Voorst

Programma Nieuwe landgoederen: 25 ha
• Stapsteen Groote Wetering
*          Nieuwe landgoederen : 5 stuks
• Recreatieve paden: 3 kilometer:
• Fietspad langs de Groote Wetering: 3 km.
• Natuurvriendelijke oever van 1 km

Instrumentarium Gebiedsplan natuur en landschap

Subsidieregeling Programma beheer en regeling Nieuwe Landgoederen

Partners Provincie Gelderland, gemeenten Apeldoorn en Voorst, waterschap Veluwe en LNV
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Landschappelijke beplanting

Doelstelling gebied Herstellen en versterken landschap.

Omschrijving Landschappelijke beplanting als singels, lanen en kleinschalige elementen aanleggen op 
particulier initiatief.

Hectares zoekgebied 500

Hectares realisatie 5 tot 10

Maatregelen Stimuleren particulieren,
informeren subsidie mogelijkheden.

Huidig eigendom Particulieren

Toekomstig eigendom Particulieren

Toekomstig beheer Particulieren

Trekker Apeldoorn en Voorts (coördinator b.v. stichting landschapsbeheer Gelderland)

Programma • 8 ha landschapselementen 
• 10 kilometer bermbeplanting

Instrumentarium Gebiedsplan natuur en landschap

Subsidieregeling Programma beheer, GPL regeling 

Kostenverdeling LNV, gemeenten Apeldoorn en Voorst
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Vrijwillige Kavelruil

Doelstelling gebied Verbeteren verkaveling situatie en juiste functie op de juiste plek krijgen.

Omschrijving Aansluiten bij kavelruil Epe-Vaassen oost.Kavelruil coördinator inschakelen om 
ruilproces te begeleiden. Mogelijk ruilvoorstellen met behulp van Kadaster in beeld 
brengen  In hele gebied mogelijkheid tot ruilen van gronden benutten met inzet van 
gronden van gemeenten. 

Hectares zoekgebied 500 ha (instrument in hele gebied inzetten)

Hectares realisatie 100 ha geruild in 4 jaar

Maatregelen Afstemmen kavelruil Epe-Vaassen oost 
Kavelruil coördinator inzetten
Overleg voeren in het gebied.
Kadaster onderzoek (optioneel)

Huidig eigendom Particulieren en gemeenten

Toekomstig eigendom Particulieren en gemeenten

Toekomstig beheer Particulieren en gemeenten

Trekker Kavelruilcommissie

Kosten (zonder grond) Kavelruil:
• coördinator, 
• kavelaanvaarding
• Inschakelen kadaster 

Instrumentarium Kavelruil

Subsidieregeling Kavelruil A3 (notaris, kadaster,vrijstelling overdrachtsbelasting)

Leader+ 

Kostenverdeling Gemeenten Apeldoorn en Voorst
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3.2 inrichtingskosten

 

Projecten Oppervlakte
 

Kosten (excl. Grond)

Drostendal 25 € 930.000 

Groot Lochem 10 € 1.250.000 

Mastenbroek 10 (evt. 20) € 410.000 

Verbindingskanaal 30 € 3.100.000 

Zuidelijke punt 25 € 1.420.000 

Landschappelijke beplanting, wegbeplanting, kavelruil
en stapstenen Groote Wetering 8-16 € 320.000 

totaal 100 (evt. 110) € 7.400.000

Kosten gaan alleen over de inrichting en proces en zijn exclusief  grondkosten. Uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van 
subsidie en fi nancieringsmogelijkheden.
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4. UITVOERING

Om het Weteringse Broek te realiseren zijn diverse maatregelen nodig. Voor het gebied 
staat in hoofdstuk 3 per deelgebied welke maatregelen nodig zijn om tot uitvoer te 
komen. Een gedetailleerde inrichtingsschets voor deelgebieden volgt in een later stadium. 
Realisatie van deze maatregelen gebeurt op basis van vrijwilligheid. Realisatie kan 
plaatsvinden door initiatieven van particulieren, maar ook door realisatie via overheden. 
De kansen en initiatieven die zich voor doen worden gestimuleerd en benut. 

4.1 uitvoeringsorganisatie

Niet in het hele gebied wordt dezelfde manier van uitvoeren gehanteerd. Verschillen 
komen voort uit de verschillende doelstellingen voor het gebied. De ene doelstelling 
is gemakkelijk door particulieren te realiseren de andere doelstelling vraagt meer 
overheidsinspanning. Criteria hierbij zijn de intensiteit van gebruik, ligging ten opzichte 
van de stad, specifieke inrichting en het onderhoud. Wanneer verwacht wordt dat 
gebieden intensief  gebruikt worden, zoals Drostendal en Groot Lochem, zal er eerder 
een rol voor de overheid weggelegd zijn dan wanneer dat niet het geval is. Hier zullen 
de gemeenten dan ook initiatief  nemen. Landschappelijke beplanting, kan door 
particulieren worden gerealiseerd. Hier zullen de gemeenten alleen faciliterend zijn. Als 
er veel onderhoud nodig is, zoals bijvoorbeeld voor fietspaden zal de overheid ook het 
eigendom, beheer en onderhoud voor haar rekening nemen. Om de kansen die zich 
voordoen en wensen van particulieren te kunnen benutten zit er een zekere flexibiliteit 
in het plan. Daar waar particulieren kunnen bijdragen aan realisatie worden grotere 
zoekgebieden aangegeven waarbinnen ruimte is om projecten te realiseren. Ook zit er 
ruimte in de fasering. Niet alles kan in één keer gerealiseerd worden. Dat wat essentieel 
is voor het functioneren van het Weteringse Broek, daar wordt zo snel mogelijk mee 
gestart. 



Deelgebied en maatregelen strategie
Fasering
2006 - 2008 2008-2010

Drostendal
• natuur
• waterverbinding
• recreatieve paden

Intensieve regie, 
overheids ontwikkeling, 
beheer in samenwerking 
met particulieren

Groot Lochem
• natuur
• landschapselementen
• recreatieve paden en punt

Intensieve regie en 
overheidsontwikkeling 
voor  recreatieve 
routes, natuur en 
recreatief punt. 
Landschapselementen 
beperkt regie en 
marktweking

Mastenbroek
• natuur
• recreatieve paden

Extensieve regie, markt 
is aan het ontwikkelen. 
Recreatieve paden hier 
aan koppelen

Verbindingskanaal
• natuur
• recreatieve paden
• waterverbinding
• overgang  A50

Intensieve regie 
en door overheid 
en particulieren 
ontwikkelen van natuur, 
recreatieve paden, 
waterverbinding en 
oversteek A50 

Zuidelijke punt
• nieuwe landgoederen
• recreatieve verbetering

regie/stimuleren, 
samenwerken met 
partijen in ontwikkeling

Landschappelijke beplanting
• landschapselementen
• bermbeplanting

Beperkt regie, markt 
zelf laten ontwikkelen

EVZ Groote Wetering
• stapsteen
• natuurtechnisch inrichten

Intensieve regie, 
overheidsontwikkeling

Kavelruil

Beperkt regie, met 
ondersteuning vanuit 
overheid. Partijen zelf 
uitvoering
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4.2  Prioritering en fasering

Niet alle maatregelen en/of  deelgebieden zullen gelijktijdig ten uitvoer worden gebracht. 
Dit hangt af  van de kansen die zich voordoen en de financiële mogelijkheden van dat 
moment. Kansen die zich voordoen worden ondersteund en benut.
Gestart wordt met die projecten waar geld voor is of  projecten waar grond beschikbaar 
is. Ook worden de projecten die nodig zijn om het proces op gang te krijgen opgestart en 
initiatieven die worden genomen, worden ondersteund. 

4.3 planologie

Het gebied Weteringse Broek hoort bij twee gemeenten en heeft te maken met vier 
bestemmingsplannen. Om functies te kunnen wijzigen b.v. van landbouw naar natuur 
of  naar recreatie is een bestemmingsplan wijziging nodig. In Apeldoorn gaat het 
om het bestemmingsplan Broekland-Woudhuis en Beemte-De Poel in het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied Noordoost. In Voorst gaat het om het bestemmingsplan 
buitengebied, bestemmingsplan vliegveld Teuge en bestemmingsplan Groot Honschoten. 
Voor de aanleg van beplanting langs watergangen moet er soms ook een ontheffing van 
het Waterschap worden verkregen. Nieuwbouw in het gebied is maar op enkele plaatsen 
mogelijk i.v.m. de contouren van vliegveld Teuge. Dit beperkt de mogelijkheden voor b.v. 
het vestigen van nieuwe landgoederen.

4.4 communicatie

In de planvormende fase is overleg gevoerd met de bewoners en gebruikers van het 
gebied. In de uitvoering wordt daarmee verder gegaan. De projectorganisatie en 
klankbordgroep zijn daarbij van belang. 

 

Deelgebied en maatregelen strategie
Fasering
2006 - 2008 2008-2010

Drostendal
• natuur
• waterverbinding
• recreatieve paden

Intensieve regie, 
overheids ontwikkeling, 
beheer in samenwerking 
met particulieren

Groot Lochem
• natuur
• landschapselementen
• recreatieve paden en punt

Intensieve regie en 
overheidsontwikkeling 
voor  recreatieve 
routes, natuur en 
recreatief punt. 
Landschapselementen 
beperkt regie en 
marktweking

Mastenbroek
• natuur
• recreatieve paden

Extensieve regie, markt 
is aan het ontwikkelen. 
Recreatieve paden hier 
aan koppelen

Verbindingskanaal
• natuur
• recreatieve paden
• waterverbinding
• overgang  A50

Intensieve regie 
en door overheid 
en particulieren 
ontwikkelen van natuur, 
recreatieve paden, 
waterverbinding en 
oversteek A50 

Zuidelijke punt
• nieuwe landgoederen
• recreatieve verbetering

regie/stimuleren, 
samenwerken met 
partijen in ontwikkeling

Landschappelijke beplanting
• landschapselementen
• bermbeplanting

Beperkt regie, markt 
zelf laten ontwikkelen

EVZ Groote Wetering
• stapsteen
• natuurtechnisch inrichten

Intensieve regie, 
overheidsontwikkeling

Kavelruil

Beperkt regie, met 
ondersteuning vanuit 
overheid. Partijen zelf 
uitvoering
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BIJLAGEN



Bijlage 1: Proces
Om te komen tot een plan voor Weteringse Broek zijn vier fasen doorlopen. 

Fase 1: inventariseren wensen van eigenaren en gebruikers
Fase 2: in beeld brengen kansen en knelpunten
Fase 3: opstellen plan
Fase 4: vaststelling plan

Fase 1: inventariseren wensen eigenaren en gebruikers
Aan de hand van de randvoorwaarden die gecheckt zijn bij de klankbordgroep 
is een enquête opgesteld voor het hele gebied. Alle grondeigenaren en bewoners 
van het Weteringse Broek en directe omgeving hebben begin 2004 een enquête 
ontvangen. Van de 335 verstuurde enquêtes zijn er 92 retour gekomen, een score 
van 27,5%. Dit is voldoende om de antwoorden als representatief  te beschouwen. 
Vrijwel alle retour gekomen enquêtes zijn van de bewoners in het Weteringse 
Broek. Resultaat van de enquête is een kaart en diagrammen die aangeven wat in 
de huidige situatie gewaardeerd wordt en welke ontwikkelingen men wel en niet 
in het gebied vindt passen en welke ruimte daarvoor is. Deze gegevens dienen als 
input voor de planvorming. De uitkomsten zijn besproken met de klankbordgroep 
en in een bewonersbrief  gecommuniceerd met de geënquêteerden. 

Fase 2: in beeld brengen kansen en knelpunten
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête zijn er vier gebiedsavonden 
gehouden om de uitkomsten te verfijnen en om meer gedetailleerd zicht te krijgen 
op kansen en knelpunten in het gebied. Deze vier avonden hadden de thema’s: 
landbouw, recreatie, natuur & landschap en water. Alle geënquêteerden zijn uitge-
nodigd voor deze avonden. Per avond zijn 25-30 personen aanwezig geweest. Een 
deel van deze mensen heeft alle vier de avonden bijgewoond. Resultaat van deze 
avonden zijn kaarten per thema met daarop de ontwikkelingsmogelijkheden in het 
gebied. Deze kaarten zijn samengevoegd tot één kaart die de meest reële locatie 
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van diverse functies aangeeft, deze kaart vormt daarmee het conceptplan. 
De uitkomsten van de avonden zijn schriftelijk gecommuniceerd met de aanwezi-
gen. De kaarten zijn gepresenteerd aan de klankbordgroep. 

Op basis van de uitkomsten uit de enquête en de gebiedsavonden zijn individuele 
gesprekken gevoerd met 25  mensen in het gebied. Hiermee is gepoogd een zo 
groot mogelijk deel van de direct betrokkenen te raadplegen. Deze uitkomsten 
tezamen vormen de bouwstenen voor de uitvoeringsstrategie en geven zicht op 
haalbaarheid. Gegevens uit deze gesprekken komen niet naar buiten, maar worden 
door de betrokken partijen benut.

Fase 3: opstellen plan
Om te komen tot een plan, zijn de kaarten uit het gebied getoetst aan de rand-
voorwaarden. Tevens zijn door specialisten van Waterschap Veluwe, Gemeente 
Apeldoorn en Gemeente Voorst de kwaliteiten van het gebied in beeld gebracht. 
Uit alle verzamelde informatie komt een concept gebiedsvisie mewt programma-
kaart en een projectenprogramma. Op basis van de kaart is een lijst met maatrege-
len en activiteiten benoemd die nodig zijn om het plan te realiseren. Aangegeven 
is wat nodig is, wie betrokken zijn, wat het effect is, wie het kan trekken, op welke 
termijn realisatie mogelijk is, welke kosten eraan verbonden zijn en welk instru-
mentarium ingezet kan worden.

Fase 4: vaststelling plan
Nadat het concept plan is besproken met de klankbordgroep, is deze in het be-
stuurlijk overleg geaccordeerd. Hierna heeft een presentatie in het gebied plaatsge-
vonden. Nadat het gebied haar mening over dit plan heeft gegeven, is het aan de 
gemeenteraden en algemeen bestuur van het Waterschap ter vaststelling aangebo-
den. (eind 2006/begin 2007)



zoekgebieden natuur zoekgebieden waterberging zoekgebieden recreatie
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Bijlage 2: uitkomsten enquete
In het gebied Weteringse Broek is in begin 2004 een enquête verzonden naar 335 adres-
sen in en direct om het gebied. Hiervan zijn er 92 zijn teruggestuurd, een representatief  
percentage van 27,5%. 

De belangrijkste conclusies:
· Veel mensen vinden het gebied mooi zoals het  is
· Grondgebruik, landschapselementen en weteringen zijn het meest kenmerkend
· Van de landbouwbedrijven die de enquête hebben ingevuld wil ca. de helft   
 vergroten en ziet iets minder dan de helft verbreding als de toekomst.
· Kansen voor natuur: landschappelijke beplanting, agrarisch natuurbeheer en  
 bos/bosjes.
· Natuur heeft de meeste kans op lage plekken, langs de weteringen en langs de  
 A50.
· Er is redelijk wat belangstelling om op eigen grond iets te ontwikkelen, mits daar  
 een vergoeding tegenover staat
· Waterberging op de logische plekken: langs weteringen en op lage delen, niet op  
 eigen grond.
· Er is veel belangstelling voor recreatieve routes, langs weteringen, bestaande  
 wegen en naar vliegveld Teuge.
· Kamperen bij de boer is de meest gewilde vorm van verblijfsrecreatie.
· In ‘t Drostendal zijn kansen voor landschappelijke beplanting, in combinatie  
 met landbouw en recreatieve routes.
· Twee gebieden buiten de begrenzing worden vaak genoemd: langs A50 en 
 Mastenbroek (tussen Groote Wetering en vliegveld Teuge)
· De gebieden waar functies kunnen samengaan zijn: langs weteringen, rondom  
 verbindingskanaal en in ‘t Drostendal.



Bijlage 3: uitkomsten 
gebiedsavond
In april/mei 2004 zijn 4 gebiedsavonden gehouden in het Weteringse Broek. Per avond 
is één van de thema’s landbouw, natuur & landschap, recreatie of  water aan de orde ge-
weest. De verslagen zijn in deze bijlage bijgevoegd.

Verslag gebiedsavond landbouw en tuinbouw 28 april 2004 

Weergave van de belangrijkste punten uit de gebiedsavond landbouw voor het Wetering-
se Broek op woensdag 28 april 2004. Geen letterlijke weergave van wat gezegd is, maar 
de hoofditems. Aantal aanwezigen 24. 

Algemeen
• De inbreng van deze avond moet serieus genomen worden en ook echt gebruikt  
 worden!
• De informatie is niet bedoeld als oordeel over grond van anderen, maar geeft  
 een weergave en indruk van het gebied als totaal. 
• De opgave voor het gebied is uitgangspunt bij de discussies, dat wil zeggen ca  
 125 ha. voor andere functies, 375 ha. Agrarisch gebruik.
• Goede opkomst, prettige sfeer, goede inbreng in de discussies en er is nuttige  
 informatie naar voren gekomen.
• De uit de enquête naar voren gekomen vlekken op de kaart zijn een indicatie van  
 wat gezegd is, geen detail begrenzing. Niet het totale oppervlakte van de
 vlekken is nodig voor natuur of  water, maar dit zijn de aangegeven zoekgebie- 
 den. Vanuit de landbouw is dit een afwijking ten opzichte van de enquête.
• Niet in ieder groepje zijn alle onderwerpen besproken, bij de ene is gesproken  
 over nevenfuncties als landschap en zorg, bij de andere over waterbeheersing  
 en bij de derde alleen over landbouw. Niet alle gedetailleerde informatie is hier  
 opgenomen. De kennis wordt wel ingebracht bij de planvorming.

Hoofdlijn uit de discussies (landbouw en tuinbouw):
• huiskavels moeten gehandhaafd blijven
• de toekomstgerichte bedrijven  moet je ruimte bieden en niet met andere 
 functies combineren
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• de noordoost hoek van het gebied en rondom het verbindingskanaal zijn de  
 gebieden die in de enquête zijn aangegeven niet in overeenstemming met de  
 mening op de gebiedsavond (niet laag/nat).
• grond aankopen heeft twee kanten, hoe hier mee om moet worden gegaan is  
 lastig
• prijs moet reëel zijn en passen bij het idee dat het Weteringse Broek de tuin   
 wordt van de stad
• te hoge prijs maakt de markt kapot en agrariërs die willen uitbreiden krijgen  
 geen kans
• kavelruilen kan kansen bieden, actiever op inzetten. Landinrichting Epe-Vaassen  
 oost voert kavelruilen uit, maar nog weinig in het Weteringse Broek. Een keer  
 kijken naar de mogelijkheden.
• Ga individuele gesprekken aan dat geeft een duidelijk beeld van de individuele  
 wensen en beperkingen
• Voor landbouw is het gebied globaal in te delen in drie zones 
• Noord: met name huiskavels van grotere landbouwbedrijven
• Midden: mix huiskavels van grotere bedrijven en veldkavels 
• Zuiden van N344: veel veldkavels, geen huiskavels 
• De speelruimte voor het gebied zit met name in de veldkavels 
• Mastenbroek, A50 en voormalig moeras in het midden van het gebied, zijn de  
 slechtste landbouwgronden

Tips en acties voor het projectteam (Voorst, Apeldoorn en waterschap): 
• veel met mensen praten over persoonlijke wensen en verwachtingen te 
 inventariseren
• verkavelingsituatie in beeld brengen (binnen en buiten gebied)
• win-win situaties zien te creëren en aangeven wat onder welke voorwaarden kan 
• er moet geld beschikbaar zijn voor de plannen 



Verslag gebiedsavond recreatie 11 mei 2004 

Weergave van de belangrijkste punten uit de gebiedsavond recreatie voor het Weteringse 
Broek op dinsdag 11 mei 2004. Geen letterlijke weergave van wat gezegd is, maar de 
hoofditems. Aantal aanwezigen 28. 

Algemeen
• Nut en noodzaak van nieuwe routes goed bezien, bestaande wegen benutten.  
 Dit is b.v. de vraag langs de Groote Wetering zo dicht bij Ganzevlesweg, is een  
 nieuw fietspad noord-zuid hier echt nodig?
• Weteringse Broek is geen pretpark, houden zo
• Rust en privacy wordt veel waarde aan gehecht. Deze behouden in het gebied,  
 ontzie huiskavels en erven.

Hoofdlijn uit de discussies recreatie
• Er zijn meerdere ommetjes te bedenken rond de Vecht, ‘t Drostendal, in het 
 noorden en in het zuiden
• veiligheid is gewenst. Met name schoolgaande kinderen richting Apeldoorn over  
 de Beemterweg. 
• oost west verbinding  van Apeldoorn naar Teuge voor veiligheid en schoolgaan 
 de kinderen (incl. sportvelden en vliegveld) is een goed idee, sommigen 
 betwijfelen het gebruik door deze doelgroep
• Pothovenstraatje is particulier eigendom. In de directe omgeving is weinig 
 behoefte aan ontwikkeling van een intensieve route.
• breedte van de paden en uitvoering meerdere mogelijkheden (smal of  breed,  
 half  verhard of  verhard, wel verlicht of  niet verlicht)
• nieuwe fietspaden kunnen ook bestaande kwaliteiten te niet doen (weidevogels  
 rondom Vliegveld)
• benutten van eigendomsgrenzen voor routes zodat geen kavels doorkruist 
 worden.
• het centrum van het gebied is de plek waar alle wegen samen komen en waar een  
 recreatief  aantrekkelijk punt ontwikkeld kan worden.
• Belangrijkste recreatieve punten zijn: de Vecht, manege, vliegveld Teuge, de   
 Lochem, groot Honschoten, campings en recent gesloten restaurant langs N344.
• In het midden van het gebied is interesse voor een nieuwe camping.
• Routes (niet perse nieuwe paden) in een groter geheel bezien.
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• Routes combineren met schouwpaden kost het minste grond, privacy moet   
 behouden blijven.
• ‘t Drostendal biedt kansen voor recreatieve paden in combinatie met 
 landschappelijke elementen
• In het zuidelijkste deel kan met routes een link worden gelegd met de 
 belevingstuinen/ Groot Honschoten. 

Tips en acties voor het projectteam (Voorst, Apeldoorn en waterschap): 
• voer individuele gesprekken of  in groepjes om te zien waar de kansen werkelijk  
 zijn
• Flexibel zijn met de lokalisering van de routes, b.v. niet perse aan 1 zijde van de  
 Wetering willen leggen

Verslag gebiedsavond water 12 mei 2004

Weergave van de belangrijkste punten uit de gebiedsavond water voor Weteringse Broek 
op woensdag 12 mei 2004. Geen letterlijke weergave van wat gezegd is, maar de
hoofditems. Aantal aanwezigen 23. 

Algemeen
• Ter voorbereiding is eerst mondeling een extra toelichting gegeven op het 
 principe van een stapsteen, waterberging en informatie over een waterpark in  
 Brabant.
• Aangegeven gebieden voor waterberging in de drie groepen komen overeen:  
 A50, Mastenbroek, zuidelijke punt van het gebied.
• ‘t Drostendal wordt in enkele groepen genoemd voor waterberging
• Voor waterberging zijn logische plekken aan te wijzen (lage delen), geen 
 kunstmatige locaties aanwijzen

Hoofdlijn uit de discussie
• Geen combinatie van waterberging met agrarisch gebruik, wel met natuur of   
 recreatie
• Waterberging is te realiseren in combinatie met een stapsteen en eventueel 
 verbrede watergangen. Meeste kans hiervoor is in Mastenbroek (niet bij huizen  
 en huiskavels).
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• Watergangen verbreden tussen Teuge en de Vecht, niet waar bebouwing of  huis 
 kavels liggen.
• Er moet reële vergoeding komen voor waterberging, dan valt er te praten.
• Stapsteen: logische locatie is Mastenbroek op grond van Apeldoorn, twee andere  
 mogelijke locaties in zuidelijk deel van het Weteringse Broek.
• Plasdras-oevers: ga hiervoor gesprekken aan met eigenaren van gronden langs de  
 Groote Wetering.
• Er zijn knelpunten met te krappe duikers in Nieuwe Wetering
• Het gebied mag in winter niet natter worden 
• 's Zomers is het gebied ten zuid- en noordwesten van de Vecht te droog
• Potentiële locatie voor watergoederen en landgoederen in ‘t Drostendal  (oost 
 west-verbinding) en ten zuiden van spoor, indien particulieren belangstelling  
 hebben.
• Zorg is, dat er bij open water overlast van muggen, geleiding van lawaai van de  
 A50 en geleiding van elektrische straling van de hoogspanningsleiding zal plaats 
 vinden.
• Er is een aantal mogelijkheden voor visplekken langs de Groote wetering en 1  
 langs de Nieuwe wetering.
• Misschien zijn er mogelijkheden voor kanovaren over het Toevoerkanaal richting  
 Terwolde.
• Er zijn ideeën voor een watergoed (Pannekoek). Andere kansen hangen af  van  
 individuele belangstelling.

Tips en acties voor het projectteam (Voorst, Apeldoorn en waterschap): 
• voer individuele gesprekken of  in groepjes om te zien waar de kansen werkelijk  
 zijn.

Verslag gebiedsavond natuur & landschap 13 mei 2004 

Weergave van de belangrijkste punten uit de gebiedsavond natuur & landschap voor 
het Weteringse Broek op donderdag 13 mei 2004. Geen letterlijke weergave van wat 
gezegd is, maar de hoofditems. Aantal aanwezigen 28. 

Algemeen
• Mogelijke locaties zijn langs de A50, Mastenbroek en in de zuidelijkste punt van  
 het gebied.
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Hoofdlijn uit de discussies natuur & landschap
• Openheid in het gebied wordt als belangrijk gezien, doorkijk moet behouden  
 blijven. Massa of  dichte bebossing is ongewenst, behalve misschien langs de  
 A50 en in het zuidelijke deel.
• Langs A50 kan groen in combinatie met water en recreatie tevens dienen als  
 groene geluidswal voor de A50.
• Beplanting in de vorm van groene gebiedjes met daartussen lijnverbindingen.
• Laanbeplanting versterken is een kans ook voor natuur en landschap en
 vermindert de snelheid van het verkeer.
• Mastenbroek kan natuur in combinatie met een moeras.
• Er zijn veel waarden in het Mastenbroek aanwezig (o.a. weidevogels en planten)  
 hoogopgaande beplanting zal dit verstoren. Ook de veiligheid van de luchthaven  
 komt hierbij in het geding.
• In ‘t Drostendal  zijn kansen voor nieuwe natuur rondom de oude beekloop en  
 richting A50 is het laag en nat.
• Aankleding van het gebied met streekeigen beplanting kan ook natuurwaarden  
 verhogen en past schuren en gebouwen in het landschap in. Eigen initiatief  van  
 het gebied waarderen. Voorbeelden zijn in het gebied aanwezig.
• Er is behoefte aan een informatieavond over streekeigen beplanting en mogelijk 
 heden voor subsidie.
• Nabij het Woudhuis is misschien een kans om grond te verwerven als wisselgeld  
 (ruilgrond) voor de landbouw als er natuur in het gebied wordt aangelegd. 
• Het zuiden en ‘t Drostendal is geschikt als landgoederenzone. 
• Het zuiden past in de lijn Woudhuis en landgoederen als Hartelaar nabij Voorst.

Tips en acties voor het projectteam (Voorst, Apeldoorn en waterschap): 
• voer individuele gesprekken of  in groepjes om te zien waar de kansen werkelijk  
 zijn.
• ambitieniveau moet passen bij het budget wat er beschikbaar is.
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