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Voorwoord

In 2017 hebben de particuliere landgoederen Gelderse Toren en de Bockhorst
samen met Vereniging Natuurmonumenten het initiatief genomen voor een
gebiedsproces in het Soerens beekdal. De initiatiefnemers beogen door een
gezamenlijke aanpak het Soerens beekdal integraal te bezien, en ontwikkelingen in
het gebied met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om zowel
natuur, landschap, recreatie als de lokale economie te verbeteren. Door als
grondeigenaren intensief samen te werken, is er de mogelijkheid om de kansen
maximaal te benutten.
Met behulp van een subsidie van de Provincie Gelderland is in 2019 gestart met een
gebiedsproces, waarbij de bewoners en agrariërs regelmatig zijn betrokken.
Gemeente Rheden, Provincie Gelderland en Waterschap Vallei & Veluwe namen
deel aan de projectgroep.
Gedurende het project zijn de omstandigheden nogal gewijzigd. De beoogde
verplaatsing van een van de landbouwbedrijven in het gebied bleek binnen de
projecttermijn niet haalbaar. Ook is er op dit moment geen geschikte alternatieve
locatie voor de volkstuinen te vinden. Gedurende het proces bleek water een
belangrijk leidend principe te zijn voor toekomstig beheer en inrichting. Daarover was
nog te weinig bekend. Dankzij een aanvullende subsidie van de provincie is een
Landschaps Ecologische Systeemanalyse uitgevoerd door de Bosgroep Midden
Nederland. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van verschillende
bewoners in het gebied.
De inwoners van het gebied zijn op verschillende momenten actief betrokken bij het
proces. Bij de start in 2019 is een druk bezochte informatieavond samen met de
presentatie van het Gebiedspaspoort Laag Soeren in het dorpshuis georganiseerd.
Daar zijn veel interessante contacten en gegevens opgehaald, waar bij de
systeemanalyse dankbaar gebruik van is gemaakt. Begin 2020 is samen met een
breed samengestelde groep inwoners een zogenaamd ‘schetsatelier’ georganiseerd,
onder leiding van HofstraIHeersche Landschapsarchitecten. In september 2021 zijn
de resultaten van de systeemanalyse gepresenteerd en besproken met deze zelfde
groep betrokkenen.
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De beleidsontwikkelingen op gebied van landbouw, natuur en klimaattransitie zijn
turbulent. Wij verwachten dat de komende jaren beleidskeuzes een grote impact
hebben op het gebied. Dit gebiedsdocument kan daarom geen eindstation of
inrichtingsplan zijn, maar moet worden gelezen als een belangrijke bouwsteen voor
een vervolgproces in het gebied. De betrokkenheid van bewoners gedurende dit
project is een belangrijk resultaat dat aan dit vervolg zal bijdragen.
Wij danken de projectgroepleden en hun achterban voor hun tijd en inzet. Die dank
geldt zeker voor een aantal agrariërs en inwoners die de tijd en moeite hebben
genomen om deel te nemen aan onze oogstsessie en excursies. Hierbij viel de
prettige en constructieve sfeer telkens weer op.
Namens de initiatiefnemers,
Age Fennema
Gebiedsregisseur Soerens beekdal (2019 – 2021)

Schetsatelier onder leiding van Hofstra Heersche
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Gebiedsomschrijving
Het Soerens beekdal bestaat uit een rijk cultuurlandschap met opgeleide beken,
voormalige watermolens, een actieve wasserij en diverse landgoederen. Daarnaast
heeft het beekdal hoge natuurwaarden: in de sprengen groeit bijvoorbeeld
Paarbladig Goudveil. Het Soerense Broek heeft zich in relatief korte tijd ontwikkeld
tot een waardevol natuurgebied waar onder andere de bedreigde plantensoort
Guichelheil te vinden is en inmiddels weten edelherten de weg te vinden van de
hoge, droge Veluwe naar de ijsseluiterwaarden bij de Gelderse Toren.
Het project omvat het gebied rond de Soerense Beek, van sprengkoppen op de
Veluwerand ten westen van het dorp Laag Soeren, tot aan de monding in de IJssel
bij de Gelderse Toren. Een groot deel van het water wordt in de richting van
Brummen afgeleid. De beek stroomt onderweg door een zeer gevarieerd,
eeuwenoud cultuurlandschap.

Soerense Beek (blauw), eigendom initiatiefnemers (geel en groen) en indicatie
aankoopkansen (rood). De stippellijn is de globale afbakening van het projectgebied.
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Opgave
Kenmerkende aspecten van het oude cultuurlandschap zijn aanwezig, maar de
waarden van het gebied (o.m. biodiversiteit, kleinschalige afwisseling, leesbaar en
beleefbaar landschap) zijn op belangrijke delen vervlakt door intensiever
grondgebruik en ontwikkelingen rondom het gebied. Om dit gebied met haar
kenmerkende waarden voor de toekomst te kunnen behouden, zijn er een aantal
opgaven.
Voor het Soerens beekdal kunnen we de volgende twee hoofdopgaven
onderscheiden:
1. zorgen voor een gezond watersysteem dat zowel haar functie ten behoeve
van natuurwaarden als haar voedende functie voor (grachten van)
verschillende landgoederen en wasserijen kan vervullen.
2. het versterken van het beekdallandschap met haar cultuurhistorische,
agrarische en ecologische waarden tot een robuust landschap dat in staat is
om water vast te houden, toekomstgerichte boeren huisvest en effecten van
klimaatverandering op natuur kan opvangen.
Beide opgaven hangen nauw met elkaar samen: een gezond watersysteem is nodig
voor een robuust landschap, terwijl een robuust ingericht landschap nodig is om het
watersysteem gezond te maken en houden.
Naast deze twee hoofdopgaven zijn er nog verschillende (afgeleide) deelopgaven.
Het ‘verhuizen’ van het volkstuinencomplex vanaf de Spankerense Enk naar
omliggend gebied is er één van, maar ook een (eventuele) ruil van landbouwkavels.
Hieronder wordt voor de onderdelen Landbouw en Water weergegeven op welke
wijze het gebiedsproces een bijdrage heeft geleverd aan het verder inventariseren
en adresseren van deze hoofdopgaven.
De deelopgaven staan verzameld onder een apart hoofdstuk. Daaronder worden
opvolgend de verhuizing van de volkstuinen, recreatieve mogelijkheden en
versterking van cultuurhistorie behandeld.
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Kenmerkende boerderij nabij Spankeren
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Economie en landbouw
Binnen het Soerens beekdal zijn ca. 10 landbouwbedrijven gevestigd. Dit betreft
vrijwel allemaal melkveehouderijen, die hun gronden deels in eigendom hebben of
deels pachten van zowel de landgoederen, Natuurmonumenten als gemeente
Rheden, ASR en andere grondeigenaren. De meeste landbouwbedrijven hebben
zich rondom de hoger gelegen delen (enken) geconcentreerd.
Opgave vanuit de opdracht
Een agrarisch bedrijf uitplaatsen, waarbij het erf een nieuwe functie krijgt. Door
kavelruil realiseren van verbetering van natuur- en landschapswaarden.
Bevindingen tijdens het project
Uit keukentafelgesprekken blijkt dat een behoorlijk aantal boeren bereid is om onder
randvoorwaarden mee te werken aan natuur- en landschapsdoelen. De uitplaatsing
van een agrarisch bedrijf is door actualiteiten rondom stikstof en op basis van
financiële gronden niet haalbaar gebleken. Hierdoor ontbrak het ook aan
mogelijkheden om tot kavelruil te komen. Tijdens het project is duidelijk geworden
dat de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond en het verdienmodel voor de boer
belangrijke sleutels zijn voor het ontwikkelen van gezonde bedrijven en het
verbeteren van natuur- en landschapskwaliteiten in het gebied.
Autonome ontwikkeling negatief
Bij initiatiefnemers maar ook bij boeren bestaat de vrees, dat indien ontwikkelingen
worden afgewacht zonder zelf een visie te ontwikkelen, maatschappelijke claims
oncontroleerbaar in het gebied vorm krijgen (welke grondeigenaar valt het eerst voor
de verleiding van het geld). De recente discussie over de plaatsing van twee
windmolens bij de Broekdijk is daar een voorbeeld van. De ontwikkeling van een
grootschalig zonnepark in het gebied, zal een nog grotere ruimteclaim betekenen.
Dit risico is niet irreëel nu binnen de Regionale Energie Strategie het Soerens
beekdal is aangewezen als zoekgebied.
Als de boeren op de huidige wijze hun bedrijf blijven voeren is de vraag, welke
boeren lukt het te overleven ten koste van degene die dit niet lukt. In feite laten we
de markt dan zijn harde werk doen, waarbij sommige boeren ‘slachtoffer’ zijn en
andere ‘winnaar’.
Verdienmodel landbouw en landschap onder druk
Bij deze ontwikkelingen staat het cultuurlandschap en de natuur onder druk, omdat
de verhouding tussen opbrengst en kostprijs de boeren dwingt tot een intensiever
landgebruik. En dit terwijl het huidige cultuurlandschap al de nodige beperkingen
kent voor de ondernemers. Het inzaaien van enkele bloemranden langs doorgaande
routes kan dat tij niet keren. De landbouw is een belangrijke financiële drager van
het gebied en inkomstenbron voor de landgoederen. Het dilemma is dat vanuit
maatschappelijke doelen het gewenst is om de landbouw te extensiveren, maar dat
anderzijds hiermee het verdienmodel voor zowel boeren als landgoedeigenaren nog
verder onder druk komt te staan.
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Landbouwgebied in het Soerens beekdal
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Grondbehoefte agrarische sector
De hoeveelheid landbouwareaal binnen het gebied ten opzichte van het aantal
bedrijven is krap. Veel boeren bewerken grond buiten het Soerens beekdal, soms is
deze grond op aanzienlijke afstand gelegen. Wanneer in de grondbehoefte wordt
voorzien, ontstaat er ruimte voor het meewerken aan maatschappelijke doelen. Het
uitplaatsen of stoppen van agrarische bedrijven geeft de mogelijkheid tot deze
ontwikkeling. Daarbij zullen de landelijke ontwikkelingen mogelijk een belangrijke rol
spelen. Complicerende factor is dat andere doelen zoals energietransitie,
waterberging en natuurontwikkeling een claim leggen op de grond in het gebied. De
uitdaging is om deze maatschappelijke opgaven te integreren in de landbouwfunctie,
zodat er een minimaal beslag komt op het landbouwareaal en de boeren profiteren
van deze opgaven.

Aanbevelingen
1. Grondeigenaren en boeren dienen samen een visie voor de toekomst op te
stellen, waarbij een betere verkoopprijs voor landbouwproducten wordt
bereikt, in ruil voor de realisatie van maatschappelijke doelen. De
landgoederen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, doordat zij
grondareaal ter beschikking stellen en kunnen sturen met hun pachtbeleid.
2. Boeren en landgoedbeheerders vormen samen een gebiedscollectief en
realiseren een gebiedsofferte dat aan de overheden wordt aangeboden. Het
doel is om tot een deal te komen, die daadwerkelijk bijdraagt aan een groter
verdienvermogen voor agrarische ondernemers en landgoederen binnen een
regionaal businessmodel voor natuur-inclusieve landbouw.
3. Boeren werken aan meerwaarde van hun producten. Hierbij speelt
herkenbaarheid van die producten voor de lokale consument een belangrijke
sleutelrol. Consumenten zullen voor behoud en beheer van hun geliefde
omgeving (wellicht) bereid zijn een meerprijs te betalen voor hun voedsel.
Hierbij kan de ledenorganisatie van Natuurmonumenten mogelijk ook een rol
spelen.
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Huis de Bockhorst
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Natuur en water
Opgave vanuit de opdracht
Er is ca. 60 hectare natuur gerealiseerd.
Er zijn hydrologische maatregelen uitgewerkt en in uitvoering voor herstel van de
bovenloop van de beek en herstel en verbetering van vochtige graslanden langs de
beek.
Door hydrologische maatregelen wordt de gracht rondom de Bockhorst het gehele
jaar watervoerend en staat daarbij in verbinding met de Soerense beek.
Bevindingen tijdens het project
Realisatie natuur
Omdat bedrijfsuitplaatsing niet haalbaar is gebleken, was er binnen projecttijd maar
een gedeeltelijke realisatie van natuur mogelijk. Rondom de Gelderse Toren is
20 hectare nieuwe natuur in de vorm van glanshaverhooiland gerealiseerd. Op de
Soerense Enk is door aankoop en kavelruil onder regie van Natuurmonumenten
7 hectare nieuwe natuur gerealiseerd.
Watersysteemanalyse
Gedurende het project werd duidelijk dat de waterhuishouding de sleutel is voor
succes om natuur- en landschapswaarden te verbeteren. Bij verschillende
beheerders en eigenaren is veel gebiedskennis aanwezig en deze is verzameld. Bij
het nadenken over hydrologische maatregelen werd een goed inzicht in het
watersysteem gemist.
Dankzij de uitvoering van een watersysteemanalyse door de bosgroep, is er nu een
duidelijk beeld van het gehele watersysteem en de onderlinge verhoudingen. Tijdens
dit proces is ook duidelijk geworden dat dit systeem in een groter gebied in
samenhang moet worden bekeken, inclusief de Leuvenheimse beek en
grachtenstelsel rondom Huis Den Bosch in Leuvenheim. Voor een uitwerking van de
aanbevelingen naar concrete maatregelen is een uitgebreide modelstudie
noodzakelijk en een analyse van de doelen en waarden in het grotere gebied.
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Een van de sprengkoppen van de Soerense beek
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Kaderrichtlijn water
Gedurende de looptijd is het project betrokken geraakt bij enkele projecten die net
naast het projectgebied zijn gelegen. Het gaat om de maatregelen die
Rijkswaterstaat voorziet in het uiterwaardengebied bij Gelderse Toren in verband
met de kaderrichtlijn water. Er zijn plannen om delen van de benedenloop aan te
takken op de IJssel. Dit project wordt getrokken door Rijkswaterstaat in nauw
overleg met gebiedspartners, waaronder de Gelderse Toren.
Ecologische verbinding N348 nabij Gelderse Toren
Er is verschillende malen gesproken met de provincie over de herinrichting van de
N348. De aanleg van een wildpassage versterkt de ecologische verbinding tussen
Soerens beekdal en uiterwaarden. In de huidige onderhoudsplannen van de weg
past de investering van deze passage helaas niet. Deze opgave zou bij toekomstige
ontsnipperingsplannen moeten worden meegenomen.
Het huidige gemaal in de Soerense beek ter hoogte van de N348 vormt een barrière
voor (trek)vissen. Bij toekomstige renovatie of vervanging van dit gemaal zou deze
weer ‘vispasseerbaar’ moeten worden gemaakt.
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Soerens broek
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Aanbevelingen
1.

Analyse van het watersysteem
Vanuit deze watersysteemanalyses zijn aanbevelingen te doen voor de
ontwikkeling van een klimaatrobuust watersysteem. Mogelijke maatregelen
voor de huidige hoofdontwateringen:
- het dempen van de westelijke koppelleiding waar hij de dekzandrug
doorsnijdt en het sterk verondiepen van het noordelijke deel;
- het basisafvoer van de oostelijke koppelleiding verleggen naar de oudere
loop verder oostelijk;
- om de grachten van Huis Den Bosch en de bossen van Landgoed Den
Bosch van extra water te voorzien, is het waard om te onderzoeken of
verondiepen van de Leuvenheimse Beek en eventueel ontwerpen van een
nieuwe extra aanvoerroute vanaf de westelijk gelegen, minder diep
ingesneden Leuvenheimse Beek, richting Huis Den Bosch, tot de
mogelijkheden behoort.

2.

Verondieping van het hoofdwaterlopensysteem
- Het verondiepen van de Leuvenheimse beek, Ligtenbeltsloot en Soerense
Beek ten oosten van het Soerense broek is een mogelijkheid om de
verdroging en daarmee ook verzuring van bestaande natuurwaarden en
droogtestress voor andere gebruiksfuncties te verminderen.
- In het gebied zijn door het afwisselende reliëf van dekzandruggen en laagten
tal van mogelijkheden om neerslagpieken te kunnen opvangen om daarmee
schade aan andere gebruiksfuncties te voorkomen.
Deze aanbeveling vraagt om een gedegen proces aangevuld met een
hydrologische modelstudie naar de effecten van mogelijke maatregelen op
bestaande en toekomstige waarden in het gebied.

3.

Veenhuisspreng niet baggeren
Een van de onderzoeksvragen is of er maatregelen nodig zijn aan de
Veenhuisspreng ten gunste van het watersysteem. Wanneer de spreng zou
worden uitgebaggerd, verdwijnt het bronmilieu en zal water sneller worden
afgevoerd. In het kader van anti-verdroging wordt aanbevolen deze spreng
daarom niet uit te baggeren.

4.

Hydrologische maatregelen op de landgoederen
De Gelderse Toren ligt direct aan de IJssel. Dit betekent dat fluctuaties van de
rivier direct tot uiting komen in de grachten rondom de Toren. Het noordelijke
deel van de gracht is waterhoudend, maar het zuidelijke deel fluctueert mee
met het peil van de rivier omdat er recent gebaggerd is. Het is te verwachten
dat na verloop van tijd deze gracht weer waterhoudend wordt. Er zou een
kleibodem in de gracht kunnen worden aangebracht om dit proces te
versnellen, omdat klei een hogere weerstand heeft dan een sliblaag.
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Wat betreft De Bockhorst zal een klimaatrobuuste waterverdeling (zie eerder)
ten goede komen aan de watervoerendheid van de gracht. De mate waarin de
bodem van de gracht uit klei of leem bestaat is niet bekend. Een combinatie
van de aangepaste waterverdeling en het (plaatselijk) aanbrengen van een
kleilaag zou soelaas kunnen bieden.
Wanneer de waterverdeling wordt hersteld naar de situatie van voor 1970,
eventueel in combinatie met een eigen aanvoer vanuit de Leuvenheimse Beek
naar Huis Den Bosch, zijn er naar verwachting ruimschoots mogelijkheden om
de grachten rondom Huis Den Bosch voldoende water te laten houden en de
natuurwaarden op Landgoed & Huis Den Bosch te verbeteren. Daarbij kan
gebruik worden gemaakt van bestaande structuren (rabatsloten).

5.

Natuurinrichting
Nieuwe natuur dient onderdeel uit te maken van inrichtingsplan, als uitwerking
op de geformuleerde hydrologische maatregelen en landbouwtransitie.
Hiervoor blijven in het beleid van de provincie natuurhectares gereserveerd,
zodat er financieringsmogelijkheden zijn.

6.

Ecopassage
- Bij toekomstige herinrichting van N348 dient ecopassage over de weg voor
zoogdieren ter hoogte van de Gelderse Toren te worden meegenomen.
- Bij toekomstige aanpassing van het gemaal bij N348 ter hoogte van de
Gelderse Tren dient deze vispasseerbaar te worden gemaakt.
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Benedenloop Soerense beek
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Landschap
Opgave vanuit de opdracht
De verplaatsing van de volkstuinen vanaf de Spankerense Enk naar omliggend
gebied. Door de verplaatsing kan de Enk weer als geheel worden beleefd.
Verkenning inkleding industriezone langs Apeldoorns Kanaal.
Realisatie van landschapselementen in het gebied.

Bevindingen tijdens project
Volkstuinen
De volkstuinvereniging is vitaal en actief en vanuit de vereniging is er geen
aanleiding om te verplaatsen. Uit gesprekken met het bestuur is gebleken dat
verplaatsing eventueel bespreekbaar is, mits de leden met het alternatief kunnen
instemmen.
Verplaatsing is alleen bespreekbaar als de gehele oppervlakte kan worden
gecompenseerd, en de verhuizing ineens kan plaatsvinden. Hierbij spelen voor het
bestuur de volgende wensen een rol:
- mogelijkheid plaatsen schuren/opslagruimte
- onderhoudsvriendelijke terreininrichting
- ruimere parkeermogelijkheden bij het complex
- betere en efficiëntere inrichting van de tuinen
Gedurende het project zijn geen alternatieve locaties gevonden die voldoen aan
bovenstaande criteria en passen binnen het landschapsbeleid van de gemeente.
Verplaatsing naar landbouwgrond direct langs Spankeren gelegen zou een optie zijn
voor de gemeente, dit is echter niet haalbaar vanwege aantasting van huidige
rechten en landbouwstructuur (huiskavels).
De conclusie is dat er op dit moment geen alternatieve locatie kan worden
gevonden.
Verkenning inkleding industriezone langs Apeldoorns kanaal
Doordat kavelruil of verplaatsing volkstuinen niet op gang is gekomen heeft deze
verkenning niet plaatsgevonden.
Realisatie landschapselementen
Op gronden van de Bockhorst zijn aantal hagen gerealiseerd in gebied tussen
kanaal en Spankerense Enk. Voor overige gaf kavelruil hiertoe geen mogelijkheden.
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Aanbevelingen
1. Bij vervolgproces de wens voor verplaatsing betrekken. Indien door
ontwikkelingen binnen de landbouw en kavelruil zich mogelijkheden voordoen
voor geschikte locaties nabij Spankeren, kan het gesprek hierover opnieuw
worden gestart. Hierbij inkleding industriezone langs Apeldoorns kanaal
meenemen.
2. Realisatie landschapselementen dient plek te krijgen in inrichtingsplan na in
beeld brengen hydrologische maatregelen en landbouwtransitie.
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In gesprek te midden van het volkstuincomplex op de Spankerense Enk
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Recreatie
Opgave vanuit de opdracht
Realiseren van een beleefbaar landschap: ontsluiten gebieden en beperkt
toevoegen wandelroutes (bij de sprengkoppen en GT en route van Veluwe naar
IJssel).
Bevindingen vanuit het project
In het gebied is een particulier initiatief ontstaan om een zogenaamd Kneippbecken
te realiseren. Een Kneippbecken is een plaats om de voeten te baden of te wassen.
In Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Italië zijn Kneippbecken heel populair in kuuroorden,
openbare parken en langs wandelroutes.
Het doel is om een nieuwe en hedendaagse toevoeging te geven aan de rijke
historie van de watergeschiedenis in Laag-Soeren. Er is een voorstel uitgewerkt om
nabij Soeria een kleine kneippbecken te maken. Hier kan de recreant een stukje
doorheen lopen, ongeveer 5 meter heen en 5 meter terug.
Dit particuliere initiatief heeft de medewerking van de grondeigenaar Vereniging
Natuurmonumenten. Het vraagt wel ondersteuning vanuit gemeente en waterschap
om dit te kunnen realiseren.
Omdat er geen kavelruil heeft plaatsgevonden, is er ook geen aangrijpingspunt
geweest om de huidige wandelroutes te verbeteren. Hierbij moet goed gekeken
worden naar de afstemming met bestaande gebruiksfuncties. Uit de
keukentafelgesprekken is een belangrijk knelpunt bij de Enkhoeve naar voren
gekomen. Hier loopt een openbaar pad dwars over het erf, dat vraagt om een
oplossing.
Aanbevelingen
1. Realisatie Kneippbecken in samenwerking met initiatiefnemers en
Natuurmonumenten.
2. Optimalisatie wandelpaden realiseren als onderdeel van een gebiedsplan
voor het gebied (zie onderdelen water en landbouw).
3. Opheffen knelpunt openbare weg bij de Enkhoeve in Laag Soeren.
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Gelderse Toren te midden van de IJsseluiterwaarden
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Hoe verder
Sinds 2015 is door initiatiefnemers gewerkt aan een project Soerens beekdal. Bij de
aanvraag procesondersteuning in 2017 bij de provincie, zijn een aantal
doelstellingen geformuleerd. Destijds was al duidelijk dat een gebiedsproces niet
statisch verloopt. Inmiddels kan er geconcludeerd worden dat er mooie stappen zijn
gemaakt, maar op een andere wijze dan destijds was voorzien.
De resultaten van dit project worden gedragen door de inwoners van de streek,
doordat het proces van onderaf zorgvuldig is opgebouwd en tussentijdse resultaten
steeds zijn gedeeld met de omgeving.
Uitkomsten proces tot op heden
1. Watersysteemanalyse Soerens beekdal, deze is breed gecommuniceerd met
bewoners en gebruikers. De systeemanalyse is voor een groter gebied
uitgevoerd, zodat het gehele watersysteem dat bepalend is voor beekdal bij
de analyse is betrokken. Opdracht onderdeel Natuur.
2. Keukentafelgesprekken met alle boeren in gebied. Inventarisatie kansen en
bereidheid tot landbouwmethoden die ingepast zijn in de natuurlijke
omgeving. Opdrachtonderdelen Economie, Landschap en Natuur.
3. Uitwerking enkele inrichtingsvraagstukken in sprengengebied.
Opdrachtonderdeel Natuur.
4. Realisatie van ruim 25 hectare nieuwe natuur rondom de Gelderse Toren en
op de Soerense Enk. Opdrachtonderdeel Natuur.
5. Bereidheid volkstuinen om te verplaatsen, mits er een passend terrein wordt
gevonden. Tot op heden is deze alternatieve locatie niet beschikbaar.
Opdrachtonderdeel Landschap.
6. Toekomstschets in woord en beeld, samen met bewoners en gebruikers
opgesteld. In het gebied is een goede basis gelegd voor vervolgstappen.
7. Voorbereiding van herinrichting van de benedenloop van de Soerense beek.
Dit gedeelte wordt nu verder uitgewerkt in kader van Kaderrichtlijn water in
opdracht van Rijkswaterstaat. Opdrachtonderdeel Natuur
8. Er is een burgerinitiatief ontstaan (waterdraad) rondom de beek. Datzelfde
geldt voor Kneippbecken. Gebied is met elkaar in gesprek.
Opdrachtonderdeel Landschap.
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Samen schetsen tijdens Schetsschuit in februari 2020
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Aanbevelingen vervolgproces
Om tot een gebiedsplan te komen, dienen de herstelmaatregelen hydrologie en de
landbouwtransitie verder te worden uitgewerkt.
1. De watersysteemanalyse heeft duidelijk gemaakt dat een groter gebied dan
het Soerens beekdal moet worden betrokken bij verder onderzoek en
vertaling naar hydrologische maatregelen. Dit betekent ook dat een partij die
los staat van de initiatiefnemers dit proces zou moeten trekken. Dit kan in
opdracht van de provincie of het waterschap.
2. De transformatie van de landbouw moet van onderop plaatsvinden. We
moeten af van top-down sturing, waarbij de overheid vertelt hoe de boer moet
boeren, doe recht aan het vakmanschap van de boer. De landgoederen
nemen graag het initiatief om samen met de boeren te komen tot een
gebiedsofferte met maatschappelijke diensten. Hiervoor is financiering van
een projectleider en landbouwspecialist/bedrijfskundige nodig. De
landbouwspecialist kan per bedrijf een bedrijfsplan opstellen. In combinatie
met de maatschappelijke doelen dient vervolgens een vertaalslag gemaakt te
worden naar een gebiedsofferte.
3. Op basis van punten 1 en 2 kan een gebiedsplan worden opgesteld, dat in de
komende jaren wordt gerealiseerd.
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Dit grotere stroomgebied moet bij het vervolgproces worden betrokken (bron kaartje:
‘Watersysteemanalyse Bosgroep Midden Nederland’)
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Samenwerking
De initiatiefnemers willen graag verder met het proces. Daar lijkt ook draagvlak voor
in het gebied. Het is zoeken naar financiering, die mogelijk als uitwerking van
Stikstofbeleid van de overheid kan worden gevonden. Het Soerens beekdal ligt
ingeklemd tussen Natura 2000 gebieden Veluwe en Rijntakken en daarom liggen
hier de nodige beleidskansen. In de tussentijd zullen de initiatiefnemers verder in
gesprek gaan met de omgeving.
Officieel is het project Soerens beekdal afgerond, maar de leden van de
projectgroep hebben afgesproken periodiek bij elkaar te blijven komen om de
ontwikkelingen en samenhang daarvan binnen het gebied met elkaar af te stemmen.
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Bijlagen
Soerens beekdal watersysteemanalyse – Bosgroep Midden
Nederland
Oogst werksessie Soerens beekdal 20 februari 2020 – Hofstra
Heersche Landschapsarchitecten
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