
 

LLLAAANNNDDDSSSCCCHHHAAAPPPSSSVVVEEERRRSSSTTTEEERRRKKKIIINNNGGGSSSPPPLLLAAANNN   EEELLLBBBUUURRRGGG   NNNOOOOOORRRDDD   

ssstttiiiccchhhtttiiinnnggg   lllaaannndddsssccchhhaaapppssseeellleeemmmeeennnttteeennn   eeelllbbbuuurrrggg   



1 

 

INHOUD NOTA LANDSCHAPSVERSTERKINGSPLAN ELBURG NOORD 
 
1. Voorwoord bestuur SLE        pag.   2 
 
2. Keuze  en afbakening  plangebied       pag.   3 
 
3. Beschrijving landschap gemeente Elburg      pag.   5 
 
4. Cultuurhistorische elementen        pag.   6 
 
5. Uitgangspunten LVP Elburg Noord      pag. 12
  
6. Werkplan LVP Elburg Noord       pag. 14 
 
7. Vigerend beleid en financiering       pag. 38 
 
8. Nawoord wethouder M. Boukema       pag. 44 
 
Bijlage: 
Bijlage landschapsversterkingsplan Elburg Noord 
 
 
 

 
 

       Wethouder H. Wessel neemt de Knotschuur in gebruik, 
       4 april 2008. 

 
       Over inhoud gesproken: naast twee aanhangwagens vindt een 
       indrukwekkende hoeveelheid gereedschappen onderdak in de 
       perfect ingerichte schuur. 

 
                                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
1. 
VOORWOORD 
 
De Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) is in 2008 in nauwe samenwerking met de 
gemeente Elburg gestart met het ontwikkelen van ideeën voor het gebied ten noordoosten 
van de stad. Het doel is tweeledig, enerzijds wil de stichting zich meer gaan toeleggen op 
werken met gebiedsplannen, zodat in een aantal jaren een totaal gebied onder handen 
genomen kan worden en daarmee een stuk continuïteit gegarandeerd wordt. Anderzijds kan 
een gebiedsplan dienen als onderlegger voor het te ontwikkelen landschapsontwikkelings-
plan (LOP) van de gemeente Elburg. Het gebiedsplan is tevens een middel om te komen tot 
versterking van de kwaliteiten van het landschap en het vergroten van de recreatieve waarde 
daarvan. Het gebiedsplan zal in deze nota verder het landschapsversterkingsplan (LVP) 
genoemd worden.  
Het bestuur van de SLE beschouwt het LVP niet als compleet – integendeel - en hoopt juist 
op verdere initiatieven en mogelijk nieuwe deelplannen (zie pag. 14).   
 
De prijs, die de SLE heeft gewonnen in het kader van het project ‘Levend Landschap 
Veluwe‘ van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), is een steun in de rug om 
het plan verder vorm te geven.  De SLG biedt daar waar nodig ondersteuning bij de 
totstandkoming van het LVP. Ing. M.G.J. Grievink van de SLG heeft bijvoorbeeld hoofdstuk 7 
‘Vigerend beleid en financiering’ geschreven.. 
 

 
 
De Stichting Landschapselementen Elburg! 

  
SLE     
De SLE stelt zich tot doel: ‘Het herstel van het historische karakter en de ecologische en 
landschappelijke waarden van het buitengebied van de gemeente Elburg door herstel, 
aanleg en/of instandhouding van cultuur- en natuurhistorische landschapselementen’.   
De cultuur- en natuurhistorische invalshoek is te verklaren uit de ontstaansgeschiedenis, 
namelijk de toenmalige werkgroep erfbeplanting van de oudheidkundige vereniging ‘Arent 
thoe Boecop’ was de voorloper van de SLE. De werkgroep hield zich bezig met het herstel 
en onderhoud van cultuurhistorische boerenerven.  
De SLE is inmiddels ruim 13 jaar actief in het buitengebied van Elburg en heeft veel kleine 
maar ook grotere projecten uitgevoerd.  
Bij de uitvoering van het LVP zullen de circa veertig vrijwilligers  van de SLE een belangrijke 
bijdrage leveren. 
 
Het bestuur         Elburg, juli 2010  
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2.  
 
KEUZE EN AFBAKENING PLANGEBIED 
 
In november 2007 heeft  de SLE het initiatief genomen om te komen tot het zgn. 
Natuurontwikkelingsproject Kamperdijk (zie deelplan 6.4).  
Het project is enthousiast ontvangen!  
In  het kader van het te realiseren LOP van de gemeente Elburg kan het 
Natuurontwikkelingsproject Kamperdijk perfect dienen als één van de drie op korte termijn uit 
te voeren voorbeeldprojecten. 
Inmiddels hebben meerdere besprekingen plaats gevonden met vertegenwoordigers van de 
gemeente Elburg, Staatsbosbeheer, Waterschap Veluwe en provincie Gelderland. 

 
In 2008 is in het kader van het werkprogramma 2008 
-2009 van de SLE het  pad tussen de  Tempelweg en 
de Melksteeg opgeschoond, er zijn o.a. met behulp 
van leerlingen van het Van Kinsbergen College 
wilgen geknot en er is een vijftigtal wilgenstaken 
geplant. Daarna zijn er plannen gesmeed om het pad 
grondig te verbeteren. In april 2009 is de 
reconstructie van dit pad aangemeld als project voor 
de prijsvraag ‘Levend Landschap Veluwe ‘ van de 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland. In 
september 2009 werd bekend gemaakt dat dit project 
(en nog vijf andere) door een vakkundige comité was 
genomineerd voor een prijs van € 33.333,00. Een 
maand later werd bekend dat het project in de prijzen 
was gevallen en op 14 november van dat jaar reisde 
een delegatie van het SLE-bestuur samen met 
wethouder H. Wessel af naar Garderen om daar de 

prijs in ontvangst te nemen.   
De SLE  werkt derhalve al meerdere deelplannen uit 

in het plangebied Elburg Noord met als doel de kwaliteiten van het landschap ter plaatse te 
versterken!  
 
Afbakening 
Het plangebied Elburg Noord wordt begrensd door 
de stadsgracht van de oude vesting, de 
Kamperweg, vervolgens de Kamperdijk tot aan de 
Wijk Wetering (gemeentegrens), via de Wijk 
Wetering tot aan de Oostendorperstraatweg, De 
Weeren, De Vrijheid en tenslotte de Paterijstraat  
en Zwolscheweg tot aan de vesting.  
 
Inmiddels is het plangebied geïnventariseerd en is 
er een werkplan met uitgewerkte deelplannen 
opgesteld (zie hfst. 6). Soms zijn de verbeteringen 
kleinschalig van aard (beplanting Super De Boer, 
plaatsen houten landhekken), soms ook zijn het 
forse ingrepen zoals het realiseren van het 
natuurontwikkelingsproject Kamperdijk.  
 
 

Omslagfoto nota Natuurontwikkelingsproject 
Kamperdijk, 2007 

LVP Elburg Noord Plangebied 
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Daarnaast vindt binnen afzienbare tijd in het plangebied een aantal interessante maar ook 
ingrijpende ontwikkelingen plaats, bijvoorbeeld: 
- landschappelijke inpassing van het nieuwe, kleurrijke gebouw van het Van Kinsbergen  
  College op de hoek Paterijstraat / Hellenbeekstraat; 
- landschappelijke inpassing van de bebouwing van het project Hellenbeek van fam. G.  
  Simon, Hellenbeekstraat 2 
- aanpassingen in het landschap van het project Hellenbeek, o.a. het herstel van een deel  
  van de aloude  Hellenbeek , de aanleg van een wandelpad en het graven van een poel 
- mogelijke inpassing nieuwbouwwijken De Dijkjes en Horstkamp. 
 

 
 
Het nieuwe, kleurige gebouw van het Van Kinsbergen College 
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3.  
 
BESCHRIJVING LANDSCHAP GEMEENTE ELBURG 
 
De hoofdstructuur van het landschap in de gemeente Elburg wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de abiotische opbouw. Er is globaal een zonering 
aanwezig evenwijdig aan de kustlijn van het Drontermeer. Het karakter van de zonering 
wordt bepaald door de overgang van het beboste Veluwemassief naar het open 
weidegebied langs de Veluwemeerkust. Daartussen ligt een overgangszone waarbinnen 
verschillende landschapstypen te onderscheiden zijn. Het rietveld langs de kust maakt 
onderdeel uit van het open en weidse landschap langs het Drontermeer, grotendeels 
bestaand uit weidegebied. Het open veenweide polderlandschap ten oosten van de 
Kamperdijk wordt gekenmerkt door natte graslanden. Boerderijen, houtwallen en akkerland 
zijn grotendeels afwezig in dit landschap. 

Hoewel er een brede strook water aanwezig 
is tussen het oude land en oostelijk 
Flevoland, vormen de bossen op het 
nieuwe land een strakke en duidelijke 
begrenzing. 
Op het oude land is de Kamperdijk een 
visuele begrenzing van het 
polderlandschap. Vanaf de dijk heeft men 
een vrij uitzicht op zowel het open 
veenweidegebied alsook op het rietveld 
langs de kust, het Drontermeer en op 
Flevoland aan de overzijde van het water.  
Direct grenzend aan de Kamperdijk ligt het 
industrieterrein Kruismaten. De hier aan-

wezige bebouwing en beplanting vormen een sterke begrenzing van het open polder- 
landschap en de aangrenzende oeverlanden. 
Landschapstypen 
In het gebied van het landschapsversterkingsplan Elburg Noord komen twee 
landschapstypen voor, te weten het  hierboven beschreven polderlandschap langs het 
Randmeer en daaraan aansluitend het kampenlandschap in zuidoostelijke richting. Het 
kampenlandschap is kleinschalig en besloten met smalle slingerende wegen, bolle percelen 
en steilrandjes. 
Het kampenlandschap is in dit gebied in de loop der jaren voor een belangrijk deel 
verdwenen door de uitbreidingswijken en door de aanleg van nieuwe wegen. Door de 
geplande nieuwe uitbreidingswijken aan de oostzijde van de Rondweg zal dit landschapstype 
verder onder druk komen te staan.  
 

 
 
Knotten van wilgen aan de Oude Zeeweg: een routineklus. 
 

Vrijwilligers van de SLE schonen de heide op bij het Huis op de 
Bergen. 
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4.  
 
CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN 
 
In het  landschapsversterkingsplan Elburg Noord  bevindt zich  een aantal belangrijke 
cultuurhistorische elementen zoals: 
- Kamper- of Zomerdijk; 
- terpen; 
- vrije schootsveld rondom de vesting Elburg; 
- oude kerkenpaden; 
- laatste deel Hellenbeekstraat (oftewel ‘Bomenlaantje’) plus naastgelegen restant van     
  oude  Hellenbeek; 
- gemeenschappelijke weide De Mheen; 
- rudimentaire scheepsrede in de vorm van een slenk; 
- overblijfselen van strandwallen; 
en tenslotte grenst het plangebied aan de zeepolder Oosterwolde, één van de oudste 
polders van ons land. 

  
4.1. Kamper- of Zomerdijk 
Omdat de omgeving rondom Elburg en 
Oosterwolde in het begin van de 14e eeuw 
ernstig wordt bedreigd door de Zuiderzee geeft 
hertog Reinald III van Gelre op 28 mei 1359 de 
bewoners van Elburg en Oosterwolde het 
recht tot het aanleggen van de (Zomer)dijk. 
Deze dijk loopt van Noordeinde naar Elburg  
en beschermt het gebied ten noorden van 
Elburg (polder Oosterwolde). Eigenlijk is er 
geen sprake van een dijk maar meer van een 
kade, net hoog genoeg om in de 
zomermaanden het water uit de polder te 
houden. Bij hoge vloeden en stormen heeft de 

          zee nog vrije toegang.  
Het lage gebied ten zuiden van de stad wordt beschermd door de Elburger Zeedijk en de 
Kerkdijk. Ter hoogte van de Ludgeruskerk buigt die dijk landinwaarts en verdwijnt in de hoger 
gelegen landerijen van Klarenbeek. 
 

 
 
Vrijwilligers in actie op het erf van de terpboerderij van Hendrik van de Put, 16 november 1996 

Het eeuwenoude Kamperdijkje anno 2010 
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4.2. Terpboerderijen aan Tempelweg 
De weinige boeren die in het gebied ten noorden van Elburg wonen, bouwen hun boerderijen 
als gevolg van genoemde overstromingen dan ook op terpen, zoals langs de Tempelweg 
(bijv. Busweiler en Van de Put) en meerdere boerderijen in de buurt van Oosterwolde. 
 

De naam Tempelweg roep vragen op. De 
amateurhistoricus H.G. Haasloop Werner (1792 -1864) 
schreef ooit: In 1398 nadat op de Veluwe en in Overijssel 
eene verschrikkelijke pestziekte heerschte, werd er in de 
Stads-Vrijheid een Godshuis (Tempel) gesticht onder de 
benaming van Leprozenhuis op de Eketerwijck, waarin 
zulke lijders verpleegd werden, alsook alle arme 
vreemdelingen met besmettelijke kwalen behept; dezulke 
werden gedurende 3 dagen met spijs en drank verzorgd 
(…)’.  
Jammer voor Haasloop Werner maar de 
stadshistorieschrijver Dr. G. Westerink toont later aan dat 
het Leprozenhuis (melatenhuis) aan de Nunspeterweg 
heeft gestaan. 
Amateurhistoricus  F.J. Bakker gaat ervan uit dat het een 
veldnaam is want halverwege het weggetje ligt een 
perceel met de naam De Tempel. Het perceel heeft de 
vorm van een voorhoofd en de tempel is hiervan een 

     onderdeel. 
De naam van de belendende Melksteeg laat zich makkelijker verklaren. Een steeg is een 
smalle straat of een smalle weg op het platteland. De boeren liepen vroeger over deze steeg 
naar de graslanden in de polder, waarschijnlijk om daar hun koeien te melken. 
De naam Melksteeg komt in meerdere plaatsen voor zoals Amersfoort en Kampen. In 
Kampen ligt de Melksteeg overigens midden in het oude centrum. Het moet derhalve wel 
een pad zijn geweest dat werd gebruikt door stadsboeren. De naam ‘Molksteege’ duikt 
overigens al in 1556 op in de archieven. 

 
4.3. Vrij schootsveld 
Op 2 oktober 1392 verordineert de toenmalige landsheer 
Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van 
Zutphen, het volgende: 
‘Wy Willem van Gulick, bi der genaden Goids hertoge 
van Gelre ende greve van Zutphen, doen kont aan allen 
luden mit desen apenen brieve ende bekennen dat wy 
by rade ende goitduncken onser raide ende vriende 
hebben ghelaeft ende ghelaven voir ons, onse erven 
ende nacomelinge onser stat van der Elborgh ende 
hoeren burgeren, die nu siin off namaels daerynne 
woenen sullen, dat sy niet betymmert noch besloeten en 
sullen werden binnen eenre mylen weeghs van onser 
stat voerscreven.’ 
Er mag in de directe nabijheid van Elburg - binnen eenre 
mylen – niet gebouwd worden. Dit bevel heeft een 
militaire strekking: de verdedigers moeten vrij zicht 
hebben op het omringende land zodat ze niet voor 

verrassingen komen te staan en ze moeten tevens een vrij schootsveld hebben om de 
eventuele vijand te kunnen ‘bekogelen’.  

Heinrich Gottfried Haasloop Werner 

Vrij zicht om met succes te kunnen 
'bekogelen'. 
 



8 

 

Dit vrije schootsveld is in de loop der eeuwen grotendeels verdwenen. Alleen ten 
noordoosten van de vesting (dus binnen het plangebied) is het redelijk in tact gebleven. 

 
4.4. Kerkenpaden 
In het gebied achter de Grote – of St. 
Nicolaaskerk vinden we een viertal oude 
kerkenpaden: Het pad door De Winckel. 
’t Kodijkje, ’t Kadijkje en De Zeuven 
Vlonders.  Kerkenpaden of – wegen 
waren van oorsprong onverharde wegen 
die vanuit het ‘achterland’ naar een kerk 
-  in dit geval de Grote – of St. 
Nicolaaskerk van Elburg – voerden. Door 
deze paden te gebruiken werd de 
zondagse wandeling naar ‘het huis des 
Heeren’ danig bekort omdat de 

kerkenpaden dwars door de landerijen 
zoveel mogelijk recht naar het 
kerkgebouw liepen. Ze kunnen heel oud zijn. Het pad De Zeuven V(l)onders is bijvoorbeeld 
al ingetekend op de bekende kaart van Jacob van Deventer uit 1564.  
Dat de gemeente Elburg veel waarde hecht aan het in standhouden van deze oude 
voetpaden blijkt uit het feit dat ze (met nog vier andere paden) op de Gemeentelijke 
Monumentenlijst zijn geplaatst, een uniek feit. 
 
4.5. Veldnamen 
De Winckel is één van de oudste veldsnamen van Elburg. In 1418 was er al een stuk land 
‘geheeten De Winckel’. De naam winkel is afgeleid van de winkelvorm, de haakse hoek. Het 
gelijknamige perceel ligt aan de stadsgracht recht tegenover de joodse begraafplaats.  
Er zijn overigens veel meer percelen grasland met fraaie namen: Beekmate, Lammenmate, 
Sterfkampen, Snijderskamp, Orgelkampjes en Kouseband. 
 

 
4.6. Hellenbeek en -straat 
Op oude kaarten zoals die van Jacob van 
Deventer uit 1564 staat de Hellenbeek al 
aangegeven. Deze  beek zorgde voor de 
afwatering van de hoger gelegen gebieden als 
het Huiken naar de slenk en via de slenk naar 
de Zuiderzee. Het naamsdeel hel heeft hier de 
betekenis van ‘laaggelegen, vaak drassige 
plek’, het was dus een beek door een 
laaggelegen gebied. Parallel aan die beek loopt 
ook al eeuwen een weggetje als verbinding 
tussen de Zomerdijk en het achterland. Nu is 
het een gedeelte van de Hellenbeekstraat maar 
ooit heette het Weg langs de Mede (Mheen) en 
weer later Nieuwe Weg. 
 
4.7. Watering het Kolkrijk 
In de Kadastrale Atlas Gelderland 1832 (Elburg 
/ Doornspijk) vinden we nog interessante 
informatie over het gebied. De 
Hellenbeekstraat en Vrijheid heten in 1832 
Nieuwe Weg. De oude Hellenbeek krijgt op  

Dit spreekt voor zich...

Kaart met veldnamen uit Oorsprong, betekenis en gebruik 
van veldnamen in de gemeente Elburg, Dr. D. Otten, 1999
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kaart Elburg A, 2° blad geen aandacht maar 
een andere sloot / beek, die diagonaal door 
het gebied meandert , wordt met name 
genoemd, namelijk de Watering het Kolkrijk. 
Deze loopt van de stadsgracht naar de zgn. 
Kleine Vrijheid (kaart Elburg A, 1st bl) en is nu 
(gedeeltelijk) nog duidelijk in  het landschap 
aanwezig. Het Kolkrijk was overigens de 
benaming van twee percelen aan De Vrijheid. 
 
4.8. Scheepsrede 
Opmerkelijk is dat Elburg in de 13e eeuw al lid 
is van de roemruchte Hanze, een 
internationaal handelsverbond van steden. 
Het handelsgebied strekte zich uit van 
Zweden tot Brugge en van Engeland tot ver in 
Duitsland. Tijdens de ‘Hanzeperiode’,  een tijd 
die voor de economie van Elburg van groot 
belang is, heeft de stad geen volwaardige 
haven!Desondanks gaat het Elburg voor de 
wind, met name in de tweede helft van de 14e 
eeuw.Deze bloeitijd wordt afgesloten met de 
‘verplaatsing’ van de stad (ca. 1400). Elburg 

krijgt dan in opdracht van Willem van Gulik, 
hertog van Gelre en graaf van Zutphen, de 
befaamde rechthoekige plattegrond, muren, 
porten en een gracht.  De stad van vóór de verplaatsing had slechts een scheepsrede, zoals 
blijkt uit een akte van 3 juli 1438. Hierin worden de nieuwe grenzen van de stadsvrijheid 
aangegeven. Over de noordgrens wordt gezegd dat ze ‘sall alsoe voertgaan langes de 
Ekeder wijck in de zee myt hoerren scheepsrede’.  Op de beroemde plattegrond van Jacob 
van Deventer uit 1564 (!) staat deze scheepsrede, een soort slenk langs de Zomerdijk 
richting stad , nog ingetekend. 
 
 

 
 
De aloude scheepsrede wordt tijdens een nat jaargetijde duidelijk zichtbaar 

 

 
Kaart uit de Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Elburg sectie 
A blad 2. Watering het Kolkrijk is lichtblauw aangegeven. 
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4.9. De Mheen 
De burgers van Elburg - ‘poorters’ -  kunnen  sinds de 14e eeuw beschikken over twee 
gemeenschappelijke weidegronden: Het Goor en De Mheen. Hierdoor is het houden van een 
paar stuks vee lonend. De gemeenschappelijke weide De Mheen ligt binnen het plangebied. 
 
- In een oorkonde van 14 mei 1336 schrijft graaf Reinald II dat hij ‘ghegeven hebben ende 
gheven mit desen apenen brieve onsen poertren van der Elborgh ende alle dyen erefnamen, 
dye daer nu inne  gheerft siin oft daerinnen hiernamals moghen geerft wartden, oec waer si 
woenaftich siin, een stuc lants, dat onse henghemunde was, dat gheheyten is dat Ghoer…’. 
  
- En op 13 april 1369 laat de toenmalige landheer Edward het volgende noteren: ‘Wy Edwart, 
bi der genaden Goits hertoge van Gelren en greve van Zutphen, doen kont allen luden dat 
wij hebben gegeven ende geven oevermids desen brief voer ons, voer onse erven ende 
nacomelingen onser liever stat Elborch ende haren burgheren, die daer nu siin oft namaels 
wesen zoelen, den Meden, die geheiten is die Veelkenmeede, kleine en groete, bynnen diix 
en buten diix…’.    
 
Dit tweede complex weidegronden – De Mheen of Velikenmeden -  ligt ten noorden van de 
stad. Ze werden in 1369 geschonken aan de burgers van Elburg. Vóór de aanleg van de 
Zomerdijk werd de Mheen bij hogere waterstanden overstroomd. Later lagen de gronden 
gedeeltelijk binnen- en buitendijks. De burgers van Elburg hadden weiderecht op de 
binnendijkse gronden; de stad had het recht van beweiding op de buitendijkse gronden. Er 
was op de Mheen sprake van zogenaamde wandelende landen: de eigenaren gebruikten elk 
jaar een ander perceel. De Mheen is altijd onvergraven geweest, d.w.z. zonder sloten, 
waardoor het land bijzonder geschikt was om als algemene weide te gebruiken. Het land 
was verdeeld in al of niet gelijke percelen voor het gebruik door meerdere personen. In voor- 
en najaar diende de Mheen als gemeenschappelijke weide. Het oude weiderecht eindigde 
met de ruilverkaveling van de Mheen in 1939. Volgens het plan van ruilverkaveling werd 42 
% van de Mheen (ca. 30 ha) toegekend aan de Mheenstichting. De weidegerechtigde werd 
nu de veehoudende burger van Elburg. Dit recht gold tot 1980. De Mheenstichting ging 
In 1980 over in de Mheencoöperatie, die ook de veehoudende burger van de gemeente 
Elburg erkent. 
 
De Mheen 
Dit weidegebied wordt gebruikt als meen(t), d.w.z. als gemeenschappelijk grasland, maar de naam gaat terug op 
het appellatief made. Een made/mede/maat was een grasland dat vanwege de zachte bodem minder geschikt 
was voor beweiding, het werd gebruikt voor hooiwinning: het was grasland om te maaien (made en maaien zijn 
verwante woorden). 
 

 
 
Tot in de eerste helft van de 20e eeuw woonden en 
werkten er nog een redelijk aantal 'boeren' in de 
binnenstad. 
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Veehoudende burger 
Dat het houden van vee lonend is voor inwoners van ‘onser liever stat Elborch’ blijkt uit een 
telling uit 1526: ‘Opteykeninge van den beesten geschiet durch gantz Veluwe. Anno (1526)’.  
Uit deze inventarisatie blijkt dat er 148 veehoudende burgers zijn waarvan er maar een paar 
buiten de wallen wonen. Ze bezitten samen 437 koeien en 871 ossen. Daarnaast zijn er ruim 
100 paarden en een kleine 300 schapen. In 1953 zijn er nog maar 25 ‘stadse’ boeren en in 
1980 nog acht. Tegenwoordig is het helemaal gedaan met de agrarische activiteiten in de 
binnenstad.   
 
4.10. Strandwal 
De gemeente Elburg heeft plannen zo’n 400 woningen te realiseren ten oosten van de 
Rondweg aan weerszijden van De Weeren. (bestemmingsplannen Horstkamp en De 
Dijkjes). 
Het landschap ter plaatse wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een strandwal. Deze 
is ontstaan door regelmatige overstromingen van de voormalige Zuiderzee en loopt vanaf 
Elburg in noordoostelijke richting. 
De ligging van de strandwal is in het landschap te herkennen door het reliëf en in de 
verkaveling. Het verschil tussen het hoogste en laagste punt bedraagt enkele meters. Maar 
ook de verkaveling geeft een aanwijzing voor de ligging van de strandwal. De verkaveling is 
onregelmatig in vorm en de verschillende percelen worden afwisselende van elkaar 
gescheiden door boomsingels, sloten en hekwerken. 
Het zal duidelijk zijn dat een strandwal eigenlijk niet in het rijtje van cultuurhistorische 
elementen thuis hoort omdat het een aardkundig element is. Maar de structuur van het 
landschap, de verkaveling als gevolg van die wal, wel. Vandaar… 
 

 
 
…onregelmatige verkaveling met boomsingels, sloten en hekwerken… 
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5.  
 
UITGANGSPUNTEN LVP ELBURG NOORD 
 
De plannen, zoals die in dit landschapsversterkingsplan van de SLE zijn verwoord,  worden 
gekenmerkt door een aantal uitgangspunten. 
 
 
   - ontwikkeling van de kwaliteiten van het landschap  
   - toename van toegankelijkheid voor bewoners en recreanten 
   - respect voor cultuurhistorie 
   - bevorderen van beleefbaarheid en zichtbaarheid 
 
 
Landschapsontwikkeling 
Het uitgangspunt landschaps-
ontwikkeling is in wezen de ‘core 
business’ van de Stichting 
Landschapselementen Elburg. Vijftien 
jaar geleden op kleine schaal 
begonnen met het herstellen en in 
stand houden van authentieke 
elementen in het landschap, het 
tegengaan van verrommeling en het 
vergroten van de landschaps-
kwaliteiten, richt de SLE zich de 
laatste tijd ook op 
landschaps(gebieds)ontwikkeling.   
 
Toegankelijkheid 
De toename van toegankelijkheid komt 
onder andere tot uiting in het herstel 
van het wandelpad tussen Tempelweg en Melksteeg en het voorstel om langs de 
Wijkwetering een wandelpad te realiseren. Ook de plannen betreffende het  
natuurontwikkelingsproject Kamperdijk worden gekenmerkt door dit uitgangspunt: fietsers  
 

maar vooral wandelaars kunnen er meer dan nu het 
geval is uit de voeten. En tenslotte zal de realisatie van 
het ‘Project cultuurhistorisch wandelpadennetwerk 
binnen de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet en 
Harderwijk’ de toegankelijkheid van het gebied sterk 
bevorderen. 
 
Cultuurhistorie  
Cultuurhistorie is een belangrijk uitgangspunt in het 
plan. Het landschap zoals het er nu uitziet heeft een 
lange ontstaansgeschiedenis, deze is in het plan 
beschreven. Een aantal cultuurhistorische elementen 
binnen het plangebied wordt weer zichtbaar gemaakt, 
zoals  een slenk langs de Kamperdijk, die ooit diende 

als middeleeuwse scheepsrede evenals de Hellenbeek, 
die vroeger door de landerijen meanderde. Dit zijn een 
paar aansprekend voorbeelden.    

De zgn. Knotkar wordt op 30 oktober 1996 in gebruik genomen door de 
heer Brand van Norel. Dankzij deze goedgevulde kar kan de SLE haar 
'core business' realiseren. V.l.n.r : Ad Dijkshoorn, Tom Bergstra, Brand 
van Norel en Everardus Smit 

Maatschappelijke stage: leerlingen 
van het Van Kinsbergen College 
knotten wilgen langs het toekomstige 
wandelpad tussen Tempelweg en 
Melksteeg. 
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De meanderende Hellenbeek is nog net zichtbaar in het landschap. 

 
Beleefbaarheid 
Doordat de bewoners en bezoekers worden geïnformeerd over de oorspronkelijke structuren 
van het plangebied zal de herkenbaarheid van en de interesse in het landschap toenemen. 
Met name door de uitbreiding van wandel- en fietsroutes worden oude structuren en 
cultuurhistorische elementen zichtbaar en als het ware ook tastbaar. Door de bezoekers 
hierop te wijzen, in de vorm van een folder of informatieborden,  kan de waardering voor de 
kwaliteiten van het landschap toenemen. 
 

 
 

                   Route- en verkeersborden op de hoek Kamperdijk / Kamperweg. 
    Wel wat teveel van het goede... 
    De beleefbaarheid van het landschap komt in het gedrang! 
    Op de achtergrond het ‘vrije schootsveld’ van de stad Elburg en de 
    gemeenschappelijke weide De Mheen. 
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6. 
 
WERKPLAN LVP ELBURG NOORD 
 
Het werkplan is het resultaat van een inventarisatie van het gebied (zie 
hfst. 2: Keuze plangebied). Het werkplan bestaat uit meerdere 
deelplannen, die deels door de SLE, deels door derden kunnen worden 
uitgevoerd. De mogelijkheid bestaat dat naar aanleiding van 
bijeenkomsten en de uitvoering van onderstaande werkplan nieuwe 
initiatieven worden aangedragen.Deze kunnen eventueel in de vorm 
van een deelplan aan het LVP worden toegevoegd. 
 

Deelplannen 
 

6.1.   Natuurpad Tempelweg / Melksteeg 
6.2.   Locatie Tempelweg  
6.3.   Wandelpad Wijkwetering 
6.4.  Natuurontwikkelingsproject Kamperdijk 
6.5.  Landschappelijke inpassing bedrijventerrein Kruismaten  
 Ecologisch beheer bermen Kamperdijkje  
6.6.  Landschappelijke inpassing project Hellenbeekstraat 2 
6.7.  Landschappelijke inpassing Sg. Van der Capellen loc. Van Kinsbergen College 
6.8.   Herstel houtsingel Super De Boer 
6.9.  Plaatsen aantal houten landhekken Zwolscheweg / Kamperweg  
6.10.  Landschappelijke inpassing wijk De Vrijheid 
6.11. Ecologisch bermbeheer Oostelijke Rondweg  
6.12.  Afzetten en aanvullen houtsingel De Weeren 8 
6.13. Nieuwbouwplannen Horstkamp en De Dijkjes  
6.14.  Publieksvoorlichting 
 
Daar waar mogelijk wordt de onderstaande ‘format’ toegepast voor de  beschrijvingen van de 
voorgestelde deelplannen. 
 
 

 
    - Beschrijving huidige situatie 
    - Voorstel deelplan 
    - Eigendomssituatie 
    - Aanduiding in bestemmingsplan Buitengebied 
    - Uitvoering (SLE, gemeente Elburg of derden) 
    - Begrote kosten* 
    - Planning  
    - Beheer 
 
* Begrote kosten zijn: 
  - Voorbereidingskosten (telefoon-, administratie- en reiskosten e.d.)  
  - Uitvoeringskosten (brandstof motorzagen, catering vrijwilligers, gereedschappen, plantmaterialen, 
   afrasteringmaterialen, hekken, grondwerk derden e.d.)  
 - Genoemde bedragen zijn  incl. btw. 

 
 
 
 
 
 

Werkschoenen van een 
SLE vrijwilliger  
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Deelplan 6.1 
 

NATUURPAD TEMPELWEG / MELKSTEEG 
 
Huidige situatie 
Tussen Tempelweg en Melksteeg bevindt zich een zeer verruigd pad, dat die naam 
nauwelijks meer verdient (kadaster: sectie E nummer 137). In de winter 2007/2008 heeft 
Staatsbosbeheer de houtopstand van elzen afgezet en in het najaar van 2008 is dit pad 
enigszins opgeschoond door vrijwilligers van de SLE. Met behulp van leerlingen van de 
vmbo-school Van Kinsbergen College zijn de wilgen geknot en een vijftigtal staken geplant. 
Daarna zijn er plannen gesmeed om het 385 meter lange pad grondig te verbeteren. In 2009 
is de reconstructie van het pad met succes  aangemeld als project voor de prijsvraag 
‘Levend Landschap Veluwe’.  
 

 
 
Leerlingen van het Van Kinsbergen College knotten de 
wilgen, februari 2009 

 

 
 
Ad Dijkshoorn (links) en Cor Duitman bij het inmiddels al 
weer dicht gegroeide 'natuurpad', zomer 2009.

Voorstel deelplan 
Het voorstel is om het pad grondig te reconstrueren en begaanbaar te maken middels 
halfverharding. Tevens moet een kruidenrand worden gerealiseerd en de elzensingel worden 
versterkt. Door het plaatsen van houten landhekken halverwege het pad moet worden 
voorkomen dat vee uit belendende percelen kans zien uit te breken en dat het pad wordt 
gebruikt als fietspad. Het pad is samen met Tempelweg en Melksteeg een prachtig 
‘ommetje’. 
Uit te voeren werkzaamheden: 
1. Opschonen terrein 
2. Verwijderen takken en ruigte 
3. Aanleg pad inclusief zandcunet en  
    halfverharding 
4. Versterken elzensingel 
5. Inzaaien gras met kruidenmengsel 
6. Plaatsen houten landhekken en (eventueel) een fietssluis 

. 
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Eigendomssituatie 
Staatsbosbeheer 
 
Aanduiding bestemmingsplan 
Houtwal in agrarisch gebied met landschappelijke waarde.  
 
Uitvoering  
SLE: versterken elzensingel, plaatsen hekken. 
Boom, Tuin &Techniek ’t Harde v.o.f : aanleg pad:  
 
Begrote kosten 
Voorbereidingskosten:      €      100,00 
Uitvoeringskosten:  BTT ’t Harde (zie offerte)   € 15,000,00 
   SLE: twee hekken    €    1000,00 
            plantmaterialen/grasmengsel €      500,00 
            catering, brandstof e.d.  €      400,00 
        ---------------- 
Totaal        € 17.000,00 
 
 
Planning  
Reconstructie pad: zomer 2010 / inplant elzen: najaar 2010 
 
Beheer 
Het beheer cq. onderhoud van het pad kan plaats vinden in het kader van het projectplan 
‘Cultuurhistorische wandelpadennetwerk’. 
Onderhoud elzensingel en wilgen: SLE 
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Deelplan 6.2 
 

 
LOCATIE TEMPELWEG 

 
Huidige situatie 
De locatie Tempelweg wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal 
terpboerderijen o.a. van de families Busweiler en Van de Put. 
In 1996 is de SLE ook al actief geweest op deze locatie (o.a. afzetten houtsingel, knotten 
populieren, planten hoogstamfruitbomen).  Deze landschapselementen hebben nu weer 
onderhoud nodig.  
 
Daarbij is er in  2004 een ooievaarsnest geplaatst op het erf van de fam. Van de Put, 
Tempelweg 8.  De takken van het nest zijn in de loop der jaren deels vergaan. Deze moeten 
worden aangevuld.  
NB: De huidige plaats van het nest in een houtsingel is niet ideaal. Wellicht wordt het nest 
verplaatst naar een andere locatie. 
 

Voorstel deelplan 
Het voorstel is om de kwaliteiten van 
de genoemde elementen te 
verbeteren. 
Uit te voeren werkzaamheden: 
1. Afzetten en aanvullen houtsingel  
    van fam. Busweiler 
2. Knotten populieren en steken  
    aantal staken 
3. Snoeien en aanvullen hoogstam- 
    fruitbomen voor boerderij fam. Van  
    de Put 
4. Hertel / verplaatsen ooievaarsnest 
 
 

Eigendomssituatie 
Houtsingel: fam. Busweiler, Tempelweg 6 8081 PK Elburg 
Populieren, fruitbomen : fam. H. van de Put Tempelweg 8  8081 PK Elburg 
Ooievaarsnest: Stichting Landschapselementen Elburg 
 
Aanduiding bestemmingsplan 
Agrarische bestemming 
 
Uitvoering 
Stichting Landschapselementen Elburg 
 
Begrote kosten 
Voorbereidingskosten:       €  100,00 
Uitvoeringskosten: hoogwerker i.v.m. herstel / verplaatsen 
   ooievaarsnest      €  500,00  
   plantmaterialen      €  100,00 
   vernieuwen afrastering    €  150,00 
   brandstof, catering      €  150,00 
          ------------ 
Totaal          €1000,00 
 

Afzetten houtsingel fam. Busweiler, 1996 
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Op 26 maart 2004 worden twee ooievaarsnesten geplaatst : één bij de fam. H. van de Put aan de Tempelweg en één in Het 
Goor (tussen Elburg en Doornspijk). De belangstelling was groot, ook van TV Gelderland. 
Helaas is de belangstelling van de gewenste bewoners tot nu toe gering. Nijlganzen weten het nest aan de Tempelweg wel te 
vinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planning 
Opnemen in  werkprogramma 2010 – 2011 van de SLE 
 
 
Beheer 
Eigenaren, ondersteund door SLE 
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Deelplan 6.3 
 

WANDELPAD WIJKWETERING 
 
Huidige situatie 
De Wijkwetering (tevens de gemeentegrens Elburg/Oldebroek) omsluit het plangebied aan 
de oostzijde. De wetering verbindt de locatie Tempelweg (deelplan 6.2) met het 
Natuurontwikkelingsproject Kamperdijk (deelplan 6.4) maar helaas is die verbinding 
momenteel niet toegankelijk voor wandelaars. 

 
Voorstel deelplan 
Het voorstel is om het wandelen langs de Wijkwetering tussen Kamperdijk en Wijkerwoldweg 
mogelijk te maken. Hiervoor zijn vier bruggetjes en over-stapjes nodig. Tussen de 
Wijkerwoldweg en de Tempelweg is  
al een verbinding in de vorm van 
een fietspad gerealiseerd.  Het 
voorstel sluit naadloos aan bij het 
projectplan cultuurhistorisch wandel-
padennetwerk binnen de gemeenten 
Oldebroek, Elburg, Nunspeet en 
Harderwijk.  
Uit te voeren werkzaamheden:  
1. Overleg met eigenaren over 
gebruik en onderhoud 
2. Plaatsen bruggetjes en 
overstapjes 
 
Eigendomssituatie 
Meerdere eigenaren 
 
Bestemmingsplan  
Agrarische bestemming met landschappelijke waarde. 
 
Uitvoering 
De voorbereidende werkzaamheden als contact met eigenaren, vergunningen e.d. kunnen 
worden gedaan door de SLG in het kader van bovengenoemd projectplan. 
Uitvoerende werkzaamheden: derden 
 
Begrote kosten 
Voorbereidingskosten SLG    € 1500,00 
Uitvoeringkosten: bruggetjes, overstapjes  € 6000,00 
       ------------- 
Totaal       € 7500,00 
Nota bene: 
Te financieren via het hierboven genoemde projectplan 
 
Planning 
In overleg met de SLG 
 
Beheer 
Het beheer cq. onderhoud van het pad kan plaats vinden in het kader van het projectplan 
‘Cultuurhistorische wandelpadennetwerk’. 
 
 

            Eektermerksluis. Hier loost de Wijkwetering overtollig water in de   
            randmeren. 
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Deelplan 6.4 
 

NATUURONTWIKKELINGSPROJECT KAMPERDIJK 
 
Huidige situatie 
In mei 2006 bezocht de SLE het natuurontwikkelingsproject De Gelderse  
Poort bij Nijmegen, alwaar werd genoten van een prachtige wandeling door de 
Millingerwaard. 
Later, in 2007,  zetten bestuursleden een fietstocht uit voor de vrijwilligers en werden op de  
Kamperdijk bijkans van de weg gereden door het gemotoriseerde verkeer dat in twee  
richtingen gebruik mag maken van dit eeuwenoude dijkje. 
 

Bovenstaande ervaringen brachten het 
bestuur van de Stichting 
Landschapselementen Elburg ertoe het 
natuurontwikkelingsplan Kamperdijk te 
initiëren. 
De huidige situatie ter plaatse is slecht te 
noemen: 
- op het dijkje wordt in beide richtingen 
gebruik gemaakt door het gemotoriseerde 
verkeer, waardoor van rustig wandelen en 
fietsen (en genieten van het uitzicht) 
nauwelijks sprake kan zijn. 
- de bermen van de Kamperdijk worden 
ontsierd door een veelheid aan afrasteringen, 
oude palen en  roestige hekken. 
- de oude vuilstort is deels begroeid met 
allerlei bomen, die in slechte conditie 
verkeren. Ook wordt de omgeving ontsierd 
door oude gereedschappen e.d.  
- het totale gebied maakt een verwaarloosde 
indruk en is niet of nauwelijks toegankelijk 
voor wandelaars. 
  

 
 

 
Voorstel deelplan 
Het bestuur van de SLE wil 
- een natuurontwikkelingsproject realiseren aan weerszijden van de Kamperdijk tussen  
Waterzuivering en Wijkwetering / gemeentegrens (fase 1) 
- onderzoek naar de mogelijkheden het project uit te breiden met de percelen grasland 
tussen Kamperdijk en Mheenweg (fase 2) 
- in overleg met de gemeente Oldebroek , SBB en Waterschap Veluwe de mogelijkheden  
onderzoeken het natuurontwikkelingsproject uit te breiden met buitendijkse gronden richting 
Noordeinde (fase 3) 
Uit te voeren werkzaamheden fase 1: 
1. Plaatsen van veeroosters (één bij de waterzuivering en één bij de Wijkwetering). 
2. Plaatsen van twee verkeerssluizen om gemotoriseerd verkeer te weren. Deze 
    categorie weggebruikers moet gebruik gaan maken van de Mheenweg. 
3. Het verwijderen van alle afrasteringen binnen het natuurontwikkelingsproject, zodat er een  
    aaneengesloten gebied ontstaat.  
4. Enigszins uitdiepen van de slenk, zijnde een deel van het oorspronkelijk scheepsrede.  

  Kaart van Jacob van Deventer (1564) met in   noordelijke  
  richting de scheepsrede. 
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Kaart n.o.p. Kamperdijk 

 
5. In overleg met pachter(s) laten begrazen door schapen. 
6. Aanbrengen van een tweede uitkijkpost  (zie plattegrond) 
7. Realiseren van een oeverzwaluwenwand (idem). 
8. Realiseren van een struinpad tussen beide uitkijkposten. 
 

 
            
Slenk tijdens nat jaargetijde         Ook tijdens een droge periode is de slenk duidelijk zichtbaar in 
           het landschap. 

Nota bene 
►  Het project past naadloos binnen doelstellingen Nationaal Landschap Veluwe,   
     waarvoor 19.6 miljoen euro beschikbaar is. Ook de ontwikkeling van de 
 Randmeerkust  wordt genoemd. 
►  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het natuurontwikkelingsproject  
      Kamperdijk worden opgenomen in het Landschapontwikkelingsplan (LOP) van de  
      gemeente Elburg (herstel natuur en landschapselementen, vergroten toegankelijkheid 
 en belevingswaarde). 
► Door het realiseren van fase 1 zullen huidige ontwikkelingen met betrekking van  
    natuurwaarde worden versterkt: 
► Door uitdiepen van de slenk en het enigszins verhogen van de wal tussen rietveld en 
 slenk zal het niveauverschil en als gevolg daarvan de diversiteit van de begroeiing  
    toenemen.  
► Een verdere groei van het aantal moeras- en watervogels is te verwachten.  
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► Ook de toegankelijkheid (buiten het broedseizoen) kan desgewenst worden  
   verbeterd. 
 
  
Eigendomssituatie 
Fase 1: Staatsbosbeheer, Waterschap Veluwe en gemeente Elburg 
 
Bestemmingsplan 
Natuurgebied met subbestemming weidevogelgebied en randmeerkust 
 
Uitvoering 
Derden  
Bepaalde, kleinschalige  onderdelen door SLE 
 

      
 
Links de huidige situatie, gedomineerd door gemotoriseerd verkeer en enorme hoeveelheden puntdraad. 
Recht de gewenste situatie: een domein voor fietsers en wandelaars. 
 

Begrote kosten 
De kosten van het totale deelplan zijn nog niet bekend. De begroting is mee afhankelijk van 
het overleg met de eigenaren. 
Het bestuur van de SLE heeft voor de onderdelen uitkijkpost en oeverzwaluwenwand  
een substantieel deel van de kosten gereserveerd. 
 
Planning 
Start eerste fase (o.a. uitkijkpost): seizoen 2010 / 2011 
 
Beheer 
Eigenaren in samenwerking met SLE 
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Deelplan 6.5 
 

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING BEDRIJVENTERREIN KRUISMATEN 
ECOLOGISCH BEHEER BERMEN KAMPERDIJKJE 

 
Huidige situatie 
- De panden op bedrijventerrein Kruismaten zijn niet of nauwelijks landschappelijk ingepast. 
Met name vanaf het Kamperdijkje (maar ook vanaf de Paterijstraat) geeft dit een verstorend 
beeld door de harde overgang van landschap (percelen grasland) naar bebouwing. 
- De bermen van het Kamperdijkje worden momenteel verpacht als weiland voor pony’s e.d.  
Het gevolg is dat de bermen totaal vertrapt zijn, vol distels staan en ontsierd worden door 
talloze paaltjes en hekjes met puntdraad en andere rommel. Een en ander geeft een beeld 
van verwaarlozing. 
 
Voorstel deelplan 
- Het aanplanten van groepen of rijen elzen langs  
  de bedrijfspanden, zodat een meer geleidelijke en 
  transparante overgang wordt verkregen van het  
  open landschap naar de bebouwing. 
- Ecologisch beheer bermen en het verwijderen  
  van alle overtollige ‘rommel’. 
- Eventueel planten van delen van meidoorn-    
  heggen op dijklichaam. 
 
Eigendomssituatie 
Graslandpercelen: gemeente Elburg         
Dijklichaam: Waterschap Veluwe 
 
Aanduiding bestemmingsplan 
Agrarisch met landschappelijke waarde 
 
Uitvoering 
SLE, Waterschap en derden. 
 
Begrote kosten 
Voorbereidingskosten:  €   100,00  
Uitvoeringskosten: plantmateriaal \ 
elzen (veren) ca. 300 stuks,  
maat 1,75 – 2,00 mtr:   € 1050,00 
bermen egaliseren en inzaaien € 1000,00 
grondwerk                € 1000,00 
plantmateriaal, afrastering  €   700,00 
brandstof, catering e.d.  €   150,00 
     ------------- 
Totaal     € 4000,00 
 
Planning 
Werkprogramma 2010-2011 
 
Beheer 
Gemeente Elburg 
 
 
 

Deel bedrijventerrein Kruismaten 

 
 

Bermen vol afrasteringen en overwoekerd door distel 
e.d.
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Deelplan 6.6 
 

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING PROJECT HELLENBEEKSTRAAT 2 
 

 
 
Huidige situatie 
In de hoek Kamperdijk / Hellenbeekstraat bevindt zich momenteel een oude, niet 
monumentale boerderij met min of meer verwaarloosde opstallen. Het erf is eveneens zeer 
verwaarloosd.  
 
Voorstel deelplan 
De Stichting Boerderij en Landschap wil samen met de huidige bewoners, de familie Simon, 
de oude bebouwing (ca. 800 m²) vervangen door nieuwbouw (ca. 400 m²) met streekeigen 
agrarisch karakter. De nieuwbouw krijgt deels de functie van Bed & Breakfast -
accommodatie. 
Tevens wil men de oorspronkelijke structuur van de Hellenbeek reconstrueren, een 
wandelpad aan laten leggen,  de erfbeplanting herstellen en een boomgaard aanleggen. 
 

Eigendomssituatie 
Stichting Boerderij en Landschap 
 
Aanduiding bestemmingsplan 
Agrarische doeleinden 
 
 
 
 
 
Schetontwerp van nieuwe bebouwing 
Hellenbeekstraat 2 

 
Uitvoering 
Voor zover het de landschappelijke inpassing van het project Hellenbeekstraat kan de SLE 
helpen bij de uitvoering van: 
- aanleg van historisch verantwoorde erfbeplanting en boomgaard 
- herstel oorspronkelijke structuur Hellenbeek 
- planten meerdere knotwilgen 
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Begrote kosten 
Begroting van kosten is afhankelijk van een definitief en goedgekeurd inrichtingsplan. 
 
Planning 
Vermoedelijk 2012 
 
Beheer 
Eigenaar 
 
Nota bene 
1. De naastgelegen Hellebeekstraat (tussen Paterijstraat en Kamperdijk) heette ooit Weg 
langs de Mede en later Nieuwe Weg (zie 4.6). Het huidige weggetje heeft een enigszins 
armoedige uitstraling (kaal, asfalt) en verdient een face-lift, middels een meer passend 
plaveisel en wellicht enige beplanting. 
2. Het onderhoud van de oude Watering het Kolkrijk (zie 4.7), die diagonaal door het 
weidegebied meandert, kan bij de reconstructie van de Hellenbeek worden meegenomen. 
Het is de natuurlijke verbinding met de stadsgracht. 
3. Wellicht kan de aanleg van een wandelpad (zoals in het project Hellenbeekstraat 2 is 
beschreven) worden meegenomen in en worden gefinancierd uit het Projectplan 
cultuurhistorisch wandelpadennetwerk binnen de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet 
en Harderwijk. 
 

 
 
         Kaartje met Hellenbeek en wandelroute 
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Deelplan 6.7 
 

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING VAN KINSBERGEN COLLEGE 
 

 
Huidige situatie 
Momenteel wordt gewerkt aan de (her)bouw van het Van Kinsbergen College, een locatie 
van de Van der Capellen Scholengemeenschap te Zwolle. Het nieuwe gebouw krijgt een 
uitgesproken kleur en ligt nog net binnen het beschermde stadgezicht.  
Rondom de bouwlocatie is geen gebiedseigen beplanting en de bestaande beplanting heeft 
weinig structuur. 
 

 
 
Voorstel deelplan 
- Structuur aanbrengen in bestaande beplanting   
- Landschappelijke inpassing versterken 
 
Eigendomssituatie 
Van der Capellen Scholengemeenschap 
 
Aanduiding bestemmingsplan 
Bijzondere doeleinden 
 
Uitvoering 
- Deels SLE: in samenwerking en in overleg met de school (maatschappelijke stage) en  
  gemeente Elburg 
- Deels derden 
 
Begrote kosten 
Begroting van de kosten volgt als bouwproject is uitgevoerd en na overleg met de 
scholengemeenschap 
 
Planning 
Werkprogramma 2010 - 2011 
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Beheer 
Eigenaar 
 

 
 
                      Van Kinsbergen College in aanbouw, voorjaar 2010. 
        De houtsingel is grotendeels verwijderd , van  
        landschappelijke inpassing is geen sprake meer 

      De Hellenbeekstraat is momenteel een enigszins slordig, 
                    geasfalteerd weggetje. Dat kan beter… 
                    Zie ook deelplan 6.6.  
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Deelplan 6.8 
HERSTEL HOUTSINGEL SUPER DE BOER 

 
Huidige situatie 
Bebouwing van supermarkt is aan de kant van het open landschap onvoldoende 
landschappelijk ingepast.  Door graffiti e.d. op gebouwen en gaten in houtsingel is  een  
slordige situatie ontstaan.  
 

 
 
Verwaarloosde houtsingel Super De Boer 

 
Voorstel deelplan 
- Versterking gebiedseigen beplanting 
- Uitvoeren achterstallig onderhoud aan houtsingel 
- Herstel afrastering 
 
Eigendomssituatie 
De Hoge Dennen Holding BV 
 
Aanduiding bestemmingsplan 
Agrarisch met landschappelijke waarde 
 
Uitvoering 
SLE 
 
Begrote kosten 
Voorbereidingskosten      €   100,00 
Uitvoeringskosten:  
Brandstof , catering enz…      €   200,00 
Plantmateriaal , vernieuwen afrastering e.d.   €   700,00 
        ----------- 
Totaal        € 1000,00 
 
Planning 
Werkprogramma 2010 - 2011 
 
Beheer 
Eigenaar 
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Deelplan 6.9 
 

PLAATSEN AANTAL HOUTEN LANDHEKKEN 
 
Huidige situatie 
In de hoek tussen Zwolseweg en Kamperweg (grenzend aan de stadsgracht) staat een 
zestal zeer verwaarloosde (deels) houten en metalen hekken. Dit geeft een zeer armoedig 
landschapsbeeld. 
Ook het pad achter Supermarkt De Boer verkeert in slechte toestand. 
 

 
 
Hoek Kamperweg / Kamperweg 
 

 
 
Begin kerkenpad De zeuven Vlonders 

 

 
 
‘Hek’ op ‘t Kadijkje 

 

 
 
Eerste hek op perceel De Winckel 
 

 
 
Tweede hek op perceel De Winckel 
 

 
 
Hek achter Super De Boer 
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Voorstel deelplan 
Vervangen van de huidige hekken door houten landschapshekken van de SLE.  
Twee hekken met de veldnaam De Winckel moeten wit worden gebeitst. 
Opknappen 50 meter pad 
 
Eigendomssituatie 
Gemeente Elburg en drietal particulieren 
 
Aanduiding bestemmingsplan 
Agrarisch met landschappelijke waarde 
 
Uitvoering 
Derden 
SLE 
 
Begrote kosten 
Voorbereidingskosten:       €   100,00  
Uirvoeringskosten:      
- productiekosten zes hekken (drie met schrikhekken)  
  3 x € 500,00 en 3 x € 650,00     € 3450,00 
- twee hekken wit gebeitst met veldnamen     €   100,00 
- plaatsingskosten 6 x € 150,00     €   900,00 
- catering e.d.        €   150,00 
- opknappen pad       € 1000,00  
         ------------- 
Totaal         € 5700,00 
 
 
Planning 
Werkprogramma 2010-2011 
 
Beheer 
Eigenaren hekken 
Gemeente Elburg 
 
Nota bene 
Wellicht kan het opknappen van het pad worden meegenomen in en gefinancierd worden uit 
het Projectplan cultuurhistorisch wandelpadennetwerk binnen de gemeenten Oldebroek, 
Elburg, Nunspeet en Harderwijk. 
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Deelplan 6.10 
 

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING WIJK DE VRIJHEID 
 
Huidige situatie 
Onvoldoende landschappelijke inpassing van de bebouwing van wijk De Vrijheid. 
De relatief brede bermen van de gelijknamige weg worden intensief gemaaid. 
 
Voorstel deelplan 
Op een aantal plaatsen transparante beplanting aanbrengen, zodat bebouwing 
landschappelijk worden ingepast en een meer geleidelijke overgang van bebouwing naar het 
open buitengebied wordt verkregen. 
De bermen en grasstroken dienen ecologisch te worden beheerd ( extensief maaien  en 
afvoeren). Door voorgestelde maatregelen wordt de natuurwaarde vergroot. 
 

 
Eigendomssituatie 
Bermen en groenstroken: gemeente 
Elburg. 
 
Aanduiding bestemmingsplan 
Gebied met landschappelijke waarde 
Met bestemming wegberm en open- 
baar groen. 
 
Uitvoering 
Gemeente Elburg of derden. 
 
 

 
Begrote kosten 
Voorbereidingskosten gemeente:  €   500,00 
Uitvoeringskosten: 
Grondwerkzaamheden   € 2500,00 
Plantmateriaaal    €   500,00 
      ------------- 
Totaal       € 3500,00 
 
 
Planning 
2011 
 
Beheer 
Gemeente Elburg 
 
 
Nota bene 
Aan de Vrijheid is het sterk de verwaarloosde boerenerf van veehouder Jaap van Driesten. 
Het is voor alle partijen, met name voor de omwonenden, dringend noodzakelijk dat er snel 
een oplossing komt voor de onhoudbare situatie ter plaatse 
 
 
 
 

Berm aan de Vrijheid 
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Deelplan 6.11 
 

ECOLOGISCH BERMBEHEER OOSTELIJKE RONDWEG  
(Vletstraat/Kamperdijk) 

 
Huidige situatie 
De bermen van dit deel van de Oostelijke Rondweg worden niet ecologisch beheerd maar 
geklepeld. De bermen van het eerste gedeelte van deze weg (van Zuiderzeestraatweg tot 
Vletstraat) worden overigens al wel ecologisch beheerd. 
 
Voorstel deelplan 
Genoemde bermen ecologisch beheren door extensief maaibeheer (ca. 2 maal per jaar 
maaien en afvoeren). 
Hierdoor wordt de natuurwaarde vergroot. 
 
Eigendomssituatie 
Bermen: gemeente Elburg 
 
Aanduiding bestemmingsplan 
Agrarisch met landschappelijke waarde. 
 
Uitvoering 
Derden of gemeente Elburg 
 
 
Begrote kosten 
Op bestekbasis door derden of gemeente Elburg 
 
 
Planning 
Starten: voorjaar 2011 (inclusief voorbereidinsperiode) 
 
Beheer 
Gemeente Elburg 
 

 
 
Oostelijke rondweg, gezien vanaf kruising Kamperdijk. 

 
 



34 

 

Deelplan 6.12 
 

AFZETTEN EN AANVULLEN HOUTSINGEL DE WEEREN 8 
 
Huidige situatie 
Elzensingel met achterstallig onderhoud. Hier en daar onderbroken. 
In  januari en februari 1997 hebben vrijwilligers van de SLE de elzensingel teruggezet. 
Daarna is er door de eigenaar heen onderhoud meer gepleegd. 
 

 
 
Wat moet dat ?! 
Op de achtergrond de bewuste elzensingel. 
 

Voorstel deelplan 
Afzetten elzensingel en versterken door nieuwe aanplant . Mogelijke uitbreiding is afhankelijk 
van planontwikkeling Horstkamp en De Dijkjes (zie deelplan 6.13) 
 
Eigendomssituatie 
Omnia Wonen en overige projectontwikkelaars 
 
Aanduiding bestemmingsplan 
Zie bestemmingsplannen Horstkamp en De Dijkjes. 
 
Uitvoering 
SLE 
 
Begrote kosten 
PM 
 
Planning 
In afwachting definitieve plannen 
 
Beheer 
Idem 
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Deelplan 6.13 
 

NIEUWBOUWPLANNEN HORSTKAMP EN DE DIJKJES 
 
Zoals in hoofdstuk 2 van deze nota al is vermeld, zijn de plannen voor nieuwbouw ten 
noordoosten van de Oostelijke Rondweg zeer ingrijpend voor het open landschap ter plaatse 
Niet voor niets heeft het bestuur van de SLE deze ontwikkelingen met grote belangstelling 
gevolgd. 
 

 
 
In november 2009 heeft het bestuur  de navolgende zienswijze op het ter visie gelegde 
ontwerp exploitatieplan en ontwerp vaststellingsbesluit ‘bestemmingsplan Horstkamp en De 
Dijkjes’ ingediend. 
● De overgang bebouwing / landschap, vooral in het deel De Dijkjes, is heel abrupt en 
er is niet aangegeven hoe de waardevolle openheid van het gebied gewaarborgd wordt en 
op welke wijze daar stedenbouwkundig mee wordt omgegaan. 
● De bestemming G-U (= groen, uit te werken gebied) biedt naar onze mening teveel 
vrijheid bij de uitwerking. Door de hoeveelheid uitwerkingsmogelijkheden in de bestemming 
G-U wordt geen waarborg gegeven voor een landschappelijke inpassing en de relatie met de 
waardevolle openheid van het buitengebied.  
● De groeninventarisatie is te summier en globaal weergegeven, zeker in relatie tot in 
de andere bijlagen die bij het plan zijn gevoegd. In de inventarisatie wordt niets vermeld over 
de overige flora. Wij betwijfelen of deze inventarisatie voldoende wordt meegewogen in de 
planvorming. 
● Het inpassen van waardevolle beplanting en beplantingsstructuren wordt te vaag 
omschreven en biedt geen instandhoudinggarantie. 
● In tegenstelling tot wat in het rapport wordt aangegeven menen wij dat de recreatieve 
druk op het gebied juist wel zal toenemen. Er komen immers nieuwe mensen te wonen die 
naar verwachting zullen recreëren in hun directe woonomgeving. 
● In het gebied broeden steenuilen, die op de directe omgeving zijn aangewezen om te 
fourageren. Alleen het aanbieden van alternatieve nestgelegenheid in niet voldoende. 
Steenuilen zullen alleen gaan nestelen als er ook voldoende voedsel in de directe omgeving 
te vinden is. 
● In het kader van de Flora en Faunawet zullen projectontwikkelaar en gemeente zorg 
moeten besteden aan een gedegen inventarisatie van de vogelstand en de plantenrijkdom. 
Bij de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe zijn geen verzoeken om informatie over de 
vogelstand in het gebied binnengekomen. Gebruikelijk is dat locale vogelwerkgroepen hierbij 
betrokken worden. Wij hebben geen helder beeld hoe de inventarisatie van flora en fauna 
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heeft plaats gevonden en kunnen daarom de uitkomst niet beoordelen. Wij willen daarom 
graag informatie over de 
inventarisatie. 
● Vraagtekens hebben 
wij bij het vestingmodel, het 
contrast met het omliggende 
landschap is groot  en de 
verwijzing naar de historie 
van het vestingstadje Elburg 
is op die locatie niet voor de 
hand liggend. Een goede 
overgang naar het 
omringende landschap in dit 
model is moeilijk te 
realiseren, zeker gezien de 
zeer beperkte ruimte die 
daarvoor is gereserveerd. Als 
toch wordt gekozen voor een 
vestingmodel, maak de 
vesting dan ook compleet 
inclusief ‘groene wallen’, die 
kenmerkend zijn voor de 
vesting. Dit betekent dat in 
het bestemmingsplan 
hiervoor dan meer ruimte 
moet worden bestemd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij vragen u vriendelijk onze zienswijze en vragen in serieuze overweging te nemen. Om de 
verdere planvorming goed te kunnen beoordelen stellen wij het op prijs bij de uitwerking 
betrokken te worden. 
 
Nota bene 
Onlangs heeft de Raad van de gemeente Elburg ‘met de rug tegen de muur’ het 
bestemmingsplan Horstkamp en De Dijkjes vastgesteld.  
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Deelplan 6.14 
 

PUBLIEKSVOORLICHTING 
 
In hoofdstuk 5 van deze nota worden de uitgangspunten voor het 
landschapsversterkingsplan Elburg Noord opgesomd.. Eén van die uitgangspunten is de 
beleefbaarheid en zichtbaarheid.  
Door bewoners en bezoekers te informeren over de oorspronkelijke structuren van het 
plangebied, over kenmerken van flora en fauna zal de herkenbaarheid van en de interesse in 
de kwaliteiten van het landschap toenemen.  
Deze informatie kan via een folder, een routebeschrijving maar ook via een infobord worden 
doorgegeven. Met name bij het natuurontwikkelingsproject Kamperdijk (deelplan 6.4) is een 
informatiebord bij de nog te realiseren uitkijkpost onmisbaar. 
 
Het bestuur van de SLE is tevens van plan het LVP Elburg Noord te presenteren aan 
belangstellenden als de vrijwilligers van de stichting (die hopelijk een deel van de uitvoering 
zullen realiseren) maar ook aan de ‘politiek’, de bewoners van het plangebied, 
grondeigenaren, andere organisaties als Waterschap, SBB, de Mheencoöperatie enz… 
 
De kosten voor de ‘publieksvoorlichting’ zullen minimaal € 7500,00 bedragen.  
 

 
Folders voor de klompenpaden in de gemeente Nunspeet  
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7. 
 
7.1. VIGEREND BELEID 

Rijksbeleid 
 
Nota Ruimte (2004) 
In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, met een doorkijk 
naar 2030. De belangrijkste doelen die het rijk zich gesteld heeft, zijn het versterken van de 
internationale concurrentiepositie van Nederland, het bevorderen van een vitaal platteland, 
borging en ontwikkeling van belangrijke ruimtelijke waarden. Deze worden in onderlinge 
samenhang nagestreefd. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
Ter bescherming en verbetering van de natuur is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 
1990 geïntroduceerd als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Het noordelijk deel van 
het projectgebied behoort ook tot de EHS. Een groot gedeelte is aangeduid als 

verwevingsgebied en een smalle kuststrook als natuur. 
 
Ecologische Hoofdstructuur. Bron: Atlas Groen Gelderland (website) 

 
Natura 2000 
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur. Om deze natuur te bewaren 
heeft de EU het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van 
beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Het 
netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van de 
biodiversiteit. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de 
Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). 
Natura 2000 schrijft ook maatregelen voor soortenbescherming voor. In Nederland zijn deze 
maatregelen vertaald in de Flora- en faunawet. 
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De Europese Vogelrichtlijn heeft tot doel het in stand houden van alle natuurlijk in het wild 
voorkomende vogelsoorten en hun leefgebieden op het grondgebied van de Europese Unie. 
De Europese Habitatrichtlijn heeft tot doel de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de natuurlijke flora en fauna.  
Het Veluwemeer grenzend aan de westzijde van het projectgebied is beschermd op grond 
van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 
 

 
Vogel- en habitatrichtlijngebieden. Bron: Atlas Groen Gelderland (website) 

 
Provinciaal en regionaal Beleid 

Nationaal Landschap Veluwe 
Nationale Landschappen zijn gebieden met internationaal en nationaal unieke en 
kenmerkende landschapskwaliteiten, in samenhang met bijzondere natuurlijke en recreatieve 
kwaliteiten. Provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid van de Nationale Landschappen. 
De Veluwe is door het rijk aangewezen als één van de 20 Nationale Landschappen.  
De globale begrenzing van de Nationale Landschappen van de Nota Ruimte wordt door de 
provincies gedetailleerd opgenomen in hun streekplannen. Daarin worden ook de 
kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap uitgewerkt. Deze zijn leidend voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van dat landschap.  
Het projectgebied ten oosten van Elburg ligt binnen de begrenzing van het Nationale 
Landschap Veluwe.  
 
Nota Belvoir 3 (2009)  
De provincie Gelderland heeft de samenhang tussen ruimtelijke ordening en cultuurhistorie  
verwoord in de Nota Belvoir. In deze nota stimuleert de provincie gemeenten om actief en  
innovatief om te gaan met hun cultuurhistorisch erfgoed.  
De nota zet in op een gebiedsgericht beleid op basis van de cultuurhistorische kenmerken 
van tien gebieden. Deze gebieden kennen een eigen identiteit en eigen kenmerken, een 
soort DNA.  Het randmeergebied is één van deze gebieden. 
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Reconstructieplan Veluwe (2005, kaart 27A) 
In Gelderland zijn in 2005 reconstructieplannen opgesteld die de toekomst van het platteland 
vormgeven. Dat is gebeurd in drie reconstructiegebieden. Een van deze gebieden is de 
Veluwe. 
Het reconstructieplan Veluwe is nodig om de problemen die op het platteland spelen te 
kunnen aanpakken. In delen van het landelijk gebied zitten de (intensieve) landbouw, wonen, 
werken, recreatie natuur en landschap elkaar te vaak in de weg. Het gevolg is dat vooral 
economisch belangrijke sectoren als landbouw en recreatie zich niet genoeg kunnen 
ontwikkelen en de kwaliteit van natuur, landschap en water te weinig verbetert.  
Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland. In het 
reconstructieplan worden de functies bijna opnieuw over de gebieden verdeeld en nieuwe 
ontwikkelmogelijkheden gestimuleerd. Een aantal onderdelen uit het reconstructieplan wordt 
rechtstreeks overgenomen in het Streekplan en de bestemmingsplannen.  
Een belangrijk onderdeel van het reconstructieplan is de zonering. Gebieden hebben een 
bepaalde bestemming gekregen: 

 gebieden waar landbouw voorrang krijgt (landbouwontwikkelingsgebieden)  
 gebieden waar de natuur voorrang krijgt (extensiveringsgebieden)  
 gebieden waar verschillende functies naast elkaar bestaan (verwevingsgebieden) 

 
Veluwe 2010 
De provincie Gelderland heeft op de Veluwe de uitdagende taak om het economisch   
gebruik en het behoud van het gebied zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Hiervoor is in 
2000 het plan Veluwe 2010 opgesteld. Het programma Veluwe 2010 is in 2007 integraal 
opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma (PMJP) Vitaal Gelderland. 
Veluwe 2010 is een integrale beleidsnota voor het landelijk gebied van de Veluwe. De 
uitvoering van het beleid zal plaatsvinden langs het spoor van projecten en het spoor van 
bescherming.  
 
Streekplan Gelderland (2005) 
Hieronder volgen een aantal relevante beleidsonderdelen die betrekking hebben op het 
gebied Noord-Veluwe: 
Landschap 
Veel aandacht wordt er geschonken aan het behoud en versterken van de waardevolle 
landschappen. Het projectgebied behoort tot deze waardevolle landschappen. 
Dit betekent dat de kernkwaliteiten niet aangetast mogen worden. Er zijn alleen onder 
voorwaarden nieuwe bouwlocaties mogelijk en de dorpen moeten niet aan elkaar groeien. 
Door het instellen van groene wiggen worden de gave dorpsranden en de landschappelijke 
overgangen tussen Veluwemassief en randgebieden veiliggesteld. 
 
 
Groene wiggen 
Voor alle regio´s rond het Veluwemassief, dus ook voor de Noord -Veluwe, geldt als 
ruimtelijk doel dat de krans van dorpen, stadjes en steden niet dichtslibt en volledig 
versteent. Het Veluwebeleid richt zich op het veiligstellen van de nog gave randen in de vorm 
van de groene wiggen. Daarmee worden de landschappelijke overgangen tussen 
Veluwemassief en randgebieden gewaarborgd. Groene wiggen liggen tussen kernen in. De 
breedte vaneen groene wig is afhankelijk van de maximale ruimte tussen de kernen. De 
groene wiggen kennen een karakteristieke verweving van functies. 
 
Regiospecifiek beleid voor gebiedsgerichte onderwerpen: Vrijwaring Randmeerzone 
De Gelderse oevers van de (Veluwe) Randmeren kennen (grotendeels) een natuurlijke 
bescherming tegen het water; het zijn de zogenaamde “hoge gronden”. Een primaire 
waterkering ontbreekt hier. Het is van belang om in de ruimtelijke planvorming te anticiperen 
op een mogelijke peilstijging. Tot de tijd dat het rijk een definitief besluit heeft genomen over 
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de peilstijging van de Veluwe Randmeren wordt het betreffende gebied in het streekplan 
geduid als signalerende vrijwaringszone in verband met mogelijke peilstijgingen. Dit 
betreft het gebied vanaf de huidige waterlijn tot aan de hoge gronden (de NAP + 1 meter lijn) 
van de Veluwe. Voor de hele zone wenst het rijk als ruimtelijk beleid: bestaande 
bestemmingen en bestaand gebruik zijn mogelijk. Nieuwe, onomkeerbare ontwikkelingen die 
bij een peilstijging van de Randmeren kunnen leiden tot risico’s op schade, worden 
afgewogen tegenover de werkelijk benodigde ruimte aan vrijwaringszone voor de 
peilstijging.  
Natuur 
De ruimtelijke structuurkaart van de provincie geeft het groenblauwe en het rode raamwerk 
weer. Het rode raamwerk heeft betrekking op de hoofdinfrastructuur en de stedelijke 
netwerken. Het groenblauwe raamwerk bestaat uit de Ecologische Hoofdstructuur en 
waardevolle ecologische gebieden. Het noordelijk deel van het projectgebied is als EHS-
natuur aangegeven. Het overgrote deel van het projectgebied is EHS-verwevingsgebied, 
waar natuur verweven is met het cultuurlandschap.  
Uitwerking 
Het Streekplan wordt uitgewerkt in verschillende uitvoeringsstrategieën en vervolgrapporten. 
 
Ecolint (2009) 
Doel van dit plan is het herstellen van een aaneengesloten rietzone langs de Gelderse oever 
van het Veluwemeer en vergroten van de potenties voor verdere natuurontwikkeling. 
 

Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie  
Momenteel wordt een structuurvisie opgesteld voor de gemeente Elburg. In de structuurvisie 
staan in grote lijnen de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. 
Deze structuurvisie zal meer een regiekarakter hebben en in mindere mate een 
projectenkader opleveren, omdat er geen nieuwe grootschalige woon- en werkgebieden of 
andere projecten worden voorzien behoudens de rondweg 't Harde .  
 
Landschapsbeleidsplan (1995)  
In 1995 is het Landschapsbeleidsplan voor de gemeente Elburg vastgesteld. Een plan met 

als doel het landschap te behouden, herstellen 
en versterken. 
Welstandsnota (2004) 
In deze nota is aangegeven aan welke 
architectonische eisen bouwplannen moeten 
voldoen en waar bij de beoordeling van een 
bouwplan op wordt gelet. 
 
Landschapsontwikkelingsplan  
In 2011 zal het LOP van de gemeente Elburg 
worden opgeleverd. Het LOP levert een 
integrale visie op het buitengebied en 
actieprogramma met kansrijke, op uitvoering 
gericht projecten.Door het plan met zoveel 
mogelijk betrokken partijen te ontwikkelen, 
inclusief bewoners van het gebied, is het de 
bedoeling lokale en regionale initiatieven 
zodanig te stimuleren dat de identiteit en de 
verscheidenheid van het landschap wordt 
versterkt. De visie zorgt bovendien voor een 
helder, lokaal kader waarbinnen ontwikkelingen 
en plannen beoordeeld kunnen worden uit 
oogpunt van landschapskwaliteit. 
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7.2. FINANCIERING 
 
Natuurbeheerplan provincie Gelderland (SNL; Natuurbeheer) 
In het Natuurbeheerplan bepaalt de Provincie per perceel voor welk type natuurbeheer  
subsidie kan worden aangevraagd. 
Particuliere grondeigenaren in het buitengebied van De Steeg kunnen eveneens in 
aanmerking voor subsidie voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en 
landschapselementen. Daarnaast is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor 
functieverandering en inrichting van natuurgebieden.  
In 2010 wordt een nieuw plan gepresenteerd, te weten het Natuurbeheerplan 2011.  
 
Gebiedsplan natuur en landschap Veluwe (SAN/ SN; Natuurbeheer) 
In dit gebiedsplan worden de mogelijkheden beschreven die de Subsidieregelingen 
Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en Natuurbeheer 2000 (SN) eigenaren en beheerders van 
het landelijk gebied te bieden hebben.  
 
Provinciaal Meerjarenprogramma (PMJP) Vitaal Gelderland (toegankelijkheid, 
cultuurhistorie en landschapsontwikkeling) 
Voor de nationale landschappen zijn uitvoeringsprogramma’s opgesteld. De provincie zet via 
de PMJP in op het uitvoeren van projecten ter realisatie van deze uitvoeringsprogramma’s 
Nationale Landschappen. Het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Veluwe zet in op 
realisatie van veel kleine projecten om zodoende op veel plaatsen een bijdrage te leveren 
aan de kernkwaliteiten van de Veluwe. Hierdoor wordt het voor veel mensen zichtbaar en 
tastbaar en gaat begrip Nationaal Landschap leven in de streek.  
Het uitvoeringsprogramma voor Nationaal Landschap Veluwe zet onder andere in op de 
thema’s toegankelijkheid, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling.  
 
Belvoir (Cultuurhistorie) 
De provinciale Nota Belvoir biedt inzicht en geeft sturing aan behoud, herstel en beleving van 
cultuurhistorisch erfgoed. Het Belvoir-uitvoeringprogramma biedt daarnaast 
subsidiemogelijkheden voor projecten. Plannen hiervoor kunnen ingediend worden bij de 
provincie. 
 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP)  
Indien de beoogde projecten zijn genoemd in het LOP of passen binnen de toetsingskaders 
(doelen) van deze plannen bestaat de mogelijkheid dat de gemeente een gedeelte financiert. 
Hiervoor dient een subsidieaanvraag ingediend te worden. 
 
Lokale sponsoring 
De mogelijkheid bestaat dat lokale ondernemers willen investeren in projecten die de 
leefbaarheid van het dorp en het landschap verbeteren. 
 
Groen-Blauwe Diensten 
Groenblauwe diensten zijn bovenwettelijke inspanningen door particuliere grondeigenaren voor 
beheer, aanleg en onderhoud van groene en blauwe landschapselementen als ook recreatieve 
toegankelijkheid. Daarvoor krijgen zij een marktconforme vergoeding. De overheid staat hierbij 
open voor langlopende beheerafspraken. 
De gemeenten staan centraal bij de uitvoering. De provincie subsidieert in voorbereiding, 
organisatie en uitvoering. Deze regeling is nog niet geïmplementeerd in de gemeente Elburg. 
Echter de kans bestaat dat deze wel op termijn wordt geïntroduceerd. 
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8. 
Nawoord 
 

 
 

Namens het gemeentebestuur van Elburg wil ik graag in dit nawoord mijn grote waardering 
uitspreken voor de initiatieven en de inzet van de vrijwilligers van de Stichting 
Landschapselementen Elburg. Vanaf het begin van de oprichting in 1996 is de gemeente 
Elburg nauw betrokken bij de SLE. De gemeente ondersteunt de SLE onder andere bij het 
opstellen van het jaarlijks werkprogramma, draagt projecten aan en onderzoekt welke 
subsidiemogelijkheden er zijn om het landschap nog fraaier te maken. Om de lijntjes kort te 
houden worden de bestuursvergaderingen van de SLE altijd bijgewoond door een 
gemeentelijk adviseur. Dat de samenwerking goed werkt blijkt wel uit de vele projecten die 
de afgelopen jaren succesvol tot stand gekomen zijn.  
Echter, het bestuur van de SLE en de gemeente kunnen nog zoveel moois bedenken, de 
uitvoering kan alleen tot stand komen met gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. Het is 
fantastisch dat de SLE een grote groep vrijwilligers, in al de jaren van haar bestaan, aan zich 
heeft kunnen binden. De resultaten liegen er niet om en zijn overal in het buitengebied 
zichtbaar. 
 
Dit landschapsversterkingsplan, dat in het kader van het project ‘Levend Landschap Veluwe’ 
is opgesteld is een goed voorbeeld van de breedte en kennis die de SLE in huis heeft. Het 
plan is voor een belangrijk deel zelfstandig ontwikkeld en mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de provincie Gelderland, de gemeente Elburg, en op onderdelen 
ondersteund door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.  
 
SLE, gefeliciteerd en alle succes bij de uitvoering van het LVP. Het landschap van Elburg 
wordt hierdoor nog fraaier en aantrekkelijker.   
 
 
M. Boukema, wethouder gemeente Elburg 
 

 
 
 


