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5.6 Landschap en cultuurhistorie

Bedenkingnummer: 21636/117-7
Samenvatting bedenking:
Het ontwerpplan geeft aan dat in het half open cultuurlandschap (groot deel landbouw
ontwikkelingsgebied) de strategie "vernieuwen en versterken' geldt en daarbij ingezet moet worden op
nieuwe landschappelijke dragers, zonder dat dit verder wordt ingevuld. Indiener acht het van belang
dat deze ruimtelijke dragers wel concreet vorm worden gegeven.
Reactie GS:
Voorbeelden van ruimtelijke dragers worden inderdaad niet uitputtend genoemd. Wel worden er
potenties benoemd voor functieverandering, toerisme en recreatie en natuurontwikkeling en water.
Concrete verwijzingen naar lokaal niveau kunt u vinden in paragraaf 2 van de bijlage. Gegeven het
aantal verschillende mogelijkheden is het niet mogelijk om binnen het reconstructieplan uitgewerkte
landschapsontwikkelingsplannen op te nemen.
Advies GS:
Geen aanleiding tot aanpassing.

Bedenkingnummer: 21636/175-1
Samenvatting bedenking:
Indiener wijst op de cultuurhistorische waarde van de Doesburger eng en omgeving. In het plan moet
explicieter worden opgenomen het behoud van deze cultuurhistorische waarden zoals door indiener
wordt aangegeven. Het plan besteedt onvoldoende aandacht voor de waarden van Doesburger en
Lunterse eng.
Reactie GS:
In het Reconstructieplan wordt vallen de Doesburger en de Meulunterse eng onder de ruimtelijke
karakteristiek van de flanken. Dit is een landschappelijke eenheid, zoals beschreven in de bijlagen op
pagina 4. De engen vallen daar samen met het overige kenmerken relief, zoals stijlrandjes,
stuwwalhellingen en puinhellingen onder de verzamelterm 'aardkundige waarden'. Ten behoeve van de
duidelijkheid zullen wij de engen als kenmerk eveneens bij name noemen.
Advies GS:
In bijlage “Strategie per landschapseenheid” zullen wij bij de flanken de engen als kenmerk eveneens
bij name noemen.

Bedenkingnummer: 21636/198-2
Samenvatting bedenking:
Indiener vraagt meer aandacht voor het behoud en bescherming van de historische c.q. fraaie
bebouwing (verdergaand dan de monumentenlijst). Pleit voor concrete maatregelen tegen
verrommeling (tegengaan van buitenopslag, buitenstalling niet agrarisch materieel, buitenverkoop,
reclemeuitingen, toepassen van 'afwijkende' kleuren (lichtgroen, lichtgrijs en wit) op gevels en
tegengaan van een hoge goothoogte bij nieuwe gebouwen) door vanuit reconstructieplan de gemeenten
te stimuleren/verplichten op vergelijkbare wijze hun bestemmingsplannen aan te passen en
bouwvoorschriften aan te scherpen. Pleit tevens voor het gebruik van natuurlijke materialen bij
nieuwbouw van loodsen, stallen e.d. Adviseert monumentenlijsten uit te breiden, financiering door
vrijstelling onroerend goed belasting
Reactie GS:
De door indiener beschreven trend van verrommeling op lokaal niveau wordt herkend, maar bevindt
zich buiten de werking van het reconstructieplan. Lokale vraagstukken omtrent beeldkwaliteit (zoals
kleurgebruik en goothoogte) vallen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het
reconstructieplan is een plan opgesteld op regionaal niveau. Een aantal onderdelen van beeldkwaliteit
worden in het reconstructieplan wel expliciet gekoppeld als voorwaarde aan de mogelijkheid tot
functieverandering (paragraaf 5.9). De uitvoering en handhaving van dit beleid blijft echter liggen bij
de gemeenten.
Advies GS:
Geen aanleiding tot aanpassing.
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Bedenkingnummer: 21636/199-1
Samenvatting bedenking:
Indiener vraagt het reconstructieplan, niet, althans slechts met inachtneming van zijn belangen vast te
stellen, teneinde een met de gemeente lopende discussie over een naar het oordeel van indiener
verzuimde positieve bestemming van activiteiten van voor 1 januari 1988, niet te doorkruisen
Reactie GS:
Het reconstructieplan kent alleen beleid met een directe doorwerking richting bestemmingsplan indien
het gaat om de mogelijkheden voor intensieve veehouderij. Aangezien indiener in discussie is omtrent
bebouwing gebruikt voor niet-agrarische bedrijvigheid is van een wijziging van de rechten (zoals
beschreven in het vigerende bestemmingsplan) geen sprake.
Advies GS:
Geen aanleiding tot aanpassing.

5.6.1 Versterking van het landschap met kleine landschapselementen en erfbeplanting

Bedenkingnummer: 9791-2
Samenvatting bedenking:
Het landschap ten zuiden van Zeist verdient meer aandacht.
Reactie GS:
Het unieke karakter van dit landschap wordt erkend. Bij de verdere planuitvoering krijgt dit gebied
bijzondere aandacht. Overigens maakt het gebied ook deel uit van het projectgebied "Stichtse
Lustwarande". In dit project worden maatregelen uitgevoerd ter versterking van het landschap van
deze landgoederenzone.
Advies GS:
Geen aanleiding tot aanpassing.

Bedenkingnummer: 9791-7
Samenvatting bedenking:
Het beleid voor de flanken van de Heuvelrug naar de Vallei moet ook gelden voor de flanken naar het
Kromme Rijngebied (blz.47).
Reactie GS:
In grote lijnen komen de flanken van de Heuvelrug aan de Valleizijde en de Kromme Rijnzijde in
landschappelijk en ecologisch opzicht met elkaar overeen. De flanken zijn op de kaart Ruimtelijke
Karakteristiek ook als zodanig aangegeven. In de begeleidende tekst op blz 47 zullen we naast de
Vallei ook het Kromme Rijngebied noemen.
Advies GS:
Op blz. 47 vierde regel van onder: … de stuwwallen naar deVallei”, aanvullen met: “en het Kromme
Rijngebied”.

5.6.3 Sloopvergoeding

Bedenkingnummer: 21636/219-
Samenvatting bedenking:
Indiener bepleit bij de opzet van een nieuwe sloopregeling voor stallen en een nieuwe Ruimte voor
Ruimte regeling compensatiemaatregelen op te nemen voor het verloren gaan van het biotopen van de
Steenuil. Dit omdat bleek uit broedvogelonderzoek in 2002 en 2003 dat de Steenuil in de Gelderse
Vallei en Utrecht-Oost een uniek concentratiegebied heeft en nadrukkelijk om soortbescherming
vraagt. Mogelijke maatregelen: plaatsen van nestkasten, renoveren van huisboomgaardjes en het
planten en onderhouden van knotbomen.
Reactie GS:
In hoofdstuk 5.3.10 Soortenbeleid, staat beschreven dat naast maatregelen voor een aantal specifiek
genoemde soorten, waar de steenuil niet bij hoort, ook maatregelen gewenst en noodzakelijk kunnen
zijn voor andere soorten, die door het uitvoeren van projecten in het kader van de reconstructie
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plaatselijk nadelig worden beïnvloed. Wij zien daarom geen aanleiding om in nieuwe regelingen een
aparte compensatie ten aanzien van de steenuil op te nemen.
Advies GS:
Geen aanleiding tot aanpassing.

5.6.4 Groene wiggen ruimtelijk beschermen

Bedenkingnummer: 21636/12-5
Samenvatting bedenking:
Indiener is van mening dat de aanduiding groene wiggen in dit plan weinig wordt onderbouwd; het is
overgenomen van het reconstructieplan Veluwe. Het beleid voor deze wiggen kan uit dit plan blijven
omdat ook dit beleid pas in het streekplan vorm zal krijgen.
Reactie GS:
Het is juist dat de motivering van de groene wiggen afkomstig is uit het reconstructieplan Veluwe. Het
gaat immers over de wens om een ecologische en ruimtelijke "openstelling" van het Centraal Veluws
Natuurgebied. In dit reconstructieplan is het concept van de groene wiggen ook zeer beperkt
aangegeven. De daadwerkelijke beleidsmatige invulling van dit concept, en dat geldt ook voor het
reconstructieplan Veluwe, zal gebeuren in het kader van het nieuwe Gelderse streekplan. Dit
ontwerpstreekplan zal volgens de huidige planning voorjaar 2005 naar buiten worden gebracht.
Opmerkingen of bezwaren tegen het groene-wiggen-beleid kunnen door bedenker in dat
(streekplan)kader worden ingebracht.
Advies GS:
Geen aanleiding tot aanpassing.

Bedenkingnummer: 21636/100-4, 21636/112-3, 21636/236-5
Samenvatting bedenking:
Indiener ziet de zones langs de Veluwe graag ingevuld als groene wig, met name het gebied tussen
Ede - Lunteren zodat blijkt dat de groene wig tussen Ede en Lunteren conflicteert met het
'landbouwontwikkelingsgebied in discussie' en ecozone Edese Bos - Wallenburg
Reactie GS:
Edese bos is onderdeel van Centraal Veluws Natuurgebied en vormt daarom geen groene wig. Groene
wiggen zijn namelijk gelegen buiten het CVN, als bufferzone tussen 2 stedelijke gebieden. De flank
van het CVN gelegen tussen Ede en Lunteren is in het reconstructieplan opgenomen als groene wig.
(pag 109) In het reconstructieplan Veluwe staat dit gebied eveneens op kaart als groene wig
aangegeven.
Advies GS:
Geen aanleiding tot aanpassing.

Bedenkingnummer: 21636/117-10, 21636/128-1
Samenvatting bedenking:
Indiener stemt in met realiseren van een groene wig, waarbij aansluiting wordt gezocht met het deel
van de wig dat binnen het CVN ligt. Hier zouden mogelijkheden voor nieuw "rood" moeten zijn.
Indiener vraagt om afstemming over de groene wiggen zoals genoemd in dit reconstructieplan
(3 wiggen) en in het reconstructieplan van de Veluwe (1 wig).
Indiener pleit ervoor om het gebied tussen Wageningen en Bennekom aan te merken als groene wig en
aan te wijzen als extensiveringsgebied.
Reactie GS:
De wiggen vormen een instrument voor het behoud en versterken van de landschappelijke en
natuurlijke overgangen tussen CVN en de omliggende gebieden. De wiggen zijn indicatief op kaart
aangegeven in het reconstructieplan Veluwe en zijn verwoord in het reconstructieplan Gelderse Vallei/
Utrecht-Oost. De laatste noemt hierbij tevens de flanken van de Veluwe tussen Wageningen,
Bennekom en Ede. Deze laatste hebben met name een landschappelijk-recreatieve functie en zullen
niet worden aangewezen als wiggen, maar de landschappelijke waarde onderkennen wij zoals blijkt uit
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de kaart Ruimtelijke karakteristiek en “De strategie per landschapseenheid” en de “Integrale visie per
deelgebied” in bijlage 1 van het reconstructieplan.
De suggestie ten aanzien van 'nieuw' rood op het CVN delen wij niet. Invulling van de wig met niewe
bouwlocaties lijkt ons niet op voorhand de meest geeigende methode om verstening tegen te gaan,
maar wordt evenwel niet uitgesloten als onderdeel van een totaal pakket aan maatregelen indien er per
saldo ontsteend wordt. Nieuwe bouwlocaties op het CVN zijn evenwel uitgesloten.
Het gebied gelegen tussen Wageningen en Bennekom is reeds aangwezen als extensiveringsgebied.
We zullen deze strook langs het CVN niet uitbreiden.
Advies GS:
Geen aanleiding tot aanpassing.
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Lijst 1 Namen van de indieners van bedenkingen op alfabetische volgorde met
bijbehorend bedenkingnummer

prov nummer Achternaam: Woonplaats
utr 9791 Werkgroep Natuurlijk Zeist-West Zeist
gld 21636/12 Gemeente Putten Putten
gld 21636/100 IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Barneveld
gld 21636/112 Gelderse Milieufederatie Arnhem
gld 21636/117 Gemeente Ede Ede
gld 21636/128 Werkgroep Beken Griftvallei Wageningen
gld 21636/175 Vereniging Behoud Kernhem-Doesburg Ede
gld 21636/198 Hoef, M.J. van Otterlo
gld 21636/199 De Kempenaer Advocaten namens: Veldhuizen, J.C.J. Barneveld
gld 21636/219 Stichting Milieuwerkgroepen Ede Ede
gld 21636/236 Rechtshulp Oost Nederland Deventer
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