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1. Start door Marije Wesselius 

 

2. Toelichting door Els van der Laan 

Enkele opmerkingen/ aandachtspunten: 

- Aanpassen van begrip beheerbaarheid in procestabel 

- Opmerking: gaat het om groenbeleid of om ecologie?  

Beide worden in het project geïntegreerd 

- Vraag: In hoeverre moet er binnen het project aandacht zijn voor het buitengebied?  

De scope van het project ligt nu op de stedelijk kern, de randen en de overloop naar het 

buitengebied. Waar mogelijk wordt samengewerkt met het traject van de omgevingsvisie 

- Vraag: hoe wordt participatie meegenomen in het project? In de wijken leven andere ideeën 

dan in de gemeente en die hebben niet alleen betrekking op de uitvoering, maar ook al op 

hoofdstructuur.  



Het is belangrijk dat daarvoor aandacht is. Binnen dit proces is er voor gekozen om eerst met 

de werkgroep alle neuzen op een kant te hebben, om vervolgens steeds meer op te schalen 

naar wijken en bewoners. Hiervoor zal in de volgende bijeenkomst meer aandacht voor zijn. 

- Opmerking m.b.t. de grens van de Veluwezoom: waar is die op gebaseerd? Binnen de 

gemeente wordt een andere grens gehanteerd. 

Afgesproken dat N0.0RDPEIL deze krijgt toegestuurd, zodat voor alles met dezelfde gegevens 

wordt gewerkt.  

 

3. Toelichting identiteiten door Willemieke Ottens 

 

4. Aan de slag   

Schetsen aan een Robuust Groenblauw Raamwerk en een doorkijk naar de stedelijke kernen 

- Open en besloten: 

o Meenemen van de open- en beslotenheid; ook op de Veluwe onderscheid aangeven 

tussen boslandschap en heidelandschap 

o Daarbij kan ook onderscheid gemaakt worden in toegankelijk en begrensd landschap 

(defensieterrein bij Harskamp en delen van de Hoge Veluwe bij Otterlo) 

o Meenemen bebouwd en onbebouwd landschap/ verhard en onverhard landschap 

 

- Blauwe klimaatmantel > onderzoek naar vermogen om meer water vast te houden. 

Waterschap werkt met de BOVI waarin dit is uitgewerkt 

 

- Kansen voor de bekenstructuur binnen de gemeente: 

Waar kun je structuren met elkaar verbinden en met (nieuwe) watergebieden? En waar zijn 

koppelkansen voor groene verbindingen. Daarbij kan gekeken worden naar oude kaarten: 

wat was de groen en blauwe structuur rond 1900 en hoe verhoudt zich dit tot het huidige 

beeld. 

Veel beken zijn nu niet meer dan sloten, waardoor de beleving ervan klein is. Je zou kunnen 

kijken of je ze als elementen meer nadruk kan geven (optillen vanuit het landschap), door 

bijvoorbeeld beplanting aan te passen, of zichtbaarheid vanaf de weg te vergroten (natuurlijk 

sturen).  

 

Aandacht voor de greppelstructuur – signaal is dat deze op veel plaatsen zijn gedicht. Het 

waterschap doet onderzoek naar de hoeveelheid hiervan (buiten de gemeente). 

 

- Aandacht voor verschillende identiteiten in de gemeente: 

o Aandacht voor de oost-west structuur van de gemeente:  

Overgangen van laag naar hoog en van verschillende landschappen (oude 

kampontginningen geheel anders dan broeklandschappen). Door het benadrukken 

van bepaalde landschappelijke structuren en elementen, kan het onderscheid tussen 

verschillende landschappen weer beter beleefd worden (nu niet aan de orde).  

Houtwallenstructuur 

 



o Aandacht voor de verschillen tussen dorpen, die vooral nog goed zichtbaar zijn in de 

historische structuren/ kernen. Hier liggen kans voor uitwerking op het schaalniveau 

van de kernen en de wijken 

o Aandacht voor ecologie als uiting van verschillende identiteiten: in verschillende 

gebieden komen verschillende soorten voor (ook in stedelijke kernen) 

▪ Kansen pakken m.b.t. diversiteit  

▪ Kansen pakken m.b.t. nieuwe ontwikkelingen 

De groene grens aan de westkant van de gemeente (ecologische hoofdstructuur) 

 

- Verwachtingskaart/ ontwikkelingskaart 

Met potentiele waarden van het landschap op kaart. 

 

- Aandacht voor (cultuur)historie/ archeologie: 

o De laag van landgoederen en buitenplaatsen meenemen als belangrijke 

schakelpunten in het landschap. Vaak aangelegd en ontwikkeld op de overgangen 

van landschappen 

o Opnemen/ benadrukken van (belangrijke) historische verbindingsroutes, waaronder 

de Hessenweg, de Diedenweg en de Edeseweg bij Wekerom – Harskamp. Langs de 

Hessenweg en de Diedenweg liggen bovendien nog veel prehistorische relicten 

 

5. Afsluiting 

- Oproep tot het uitwerken van een ‘georganiseerd’ rommelig beeld 

- De opbrengst van deze bijeenkomst wordt uitgewerkt en via een website toegankelijk 

gemaakt. Toeganggegevens worden doorgestuurd.  

- Iedereen wordt verzocht alle nabranders en aanvullingen te delen. Graag eerst via Marije, zij 

stuurt het door naar N0.0RDPEIL 

- De volgende bijeenkomst vindt plaats half september hiervoor wordt een afspraak gepland.  

 

 

 

 

 

 

 


