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1 INLEIDING 

 

 

 

Het terrein van Hoveniersbedrijf Heerde (ongeveer 5 ha) ligt aan de Eikenlaan 12 in 

de gemeente Heerde ten westen van de A50 en ten zuiden van het Heerderstrand 

(natuurbad).  

De heer en mevrouw Klomp, de eigenaren (initiatiefnemer), willen in twee stappen 

hun hoveniersbedrijf uitbouwen tot een sociaal recreatief natuurpark met activiteiten 

op het gebied van recreatie, zorg en scholing & educatie. 

 Stap 1 zou het realiseren van ongeveer vijf landschapsarken en een theehuis in de 

noordelijke randzone van het plangebied kunnen zijn. Het accent ligt in deze stap 

op het snel ontwikkelen van een recreatieve neventak.  

 Stap 2 is het geleidelijk realiseren van ruim 20 landschapsarken in de noordelijke 

helft van het plangebied. Het bouwproces van de arken brengt een verschuiving 

naar zorg en scholing & educatie met zich mee.  

 

Samen met het Veluws Centrum voor Technologie (VCT) is op 28 februari en op 11 

april 2012 over dit initiatief overlegd met de gemeente Heerde en de provincie 

Gelderland. Hierbij heeft de initiatiefnemer de gewenste ontwikkeling mondeling 

toegelicht. Van de kant van de provincie en de gemeente is er op bestuurlijk niveau 

met ‘een positieve blik’ op de plannen gereageerd.  

Wel is er gewezen op de planologische mogelijkheden, procedures en ruimtelijke 

randvoorwaarden. 

 

 

Dit rapport 

 

In opdracht van VCT en de heer mevrouw Klomp hebben Fred van der Burgh 

(Forest@Design) en René Siemens (Nieuwland Advies, sinds augustus 2012 adviseur 

van Siemens Buitenplan) gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de ruimtelijke 

en functionele mogelijkheden van de beoogde ontwikkeling1. 

Met dit rapport wordt tegemoet gekomen aan de wens om een meer concrete 

omschrijving van het initiatief te geven. Hiermee wordt aan de gemeente Heerde en 

de provincie Gelderland een goede indruk gegeven van de ruimtelijke, sociale en 

                                                 
1 Voor de opstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de door de initiatiefnemer 

opgestelde informatiemap Sociaal Ecologisch Park. 



Sociaal Recreatief Natuurpark Heerde / 17 september 2012                                                                                         

7 

economische meerwaarde en de haalbaarheid van het initiatief. Dit rapport besteedt 

tevens aandacht aan de stapsgewijze realisatie.  

 

Tenslotte onderbouwt het rapport de door de heer en mevrouw Klomp ingediende 

zienswijze bij de Structuurvisie Heerde 2025. Die was erop gericht om het huidige 

terrein en bij hun bedrijf aan de Eikenlaan 12 te Heerde deel uit te laten maken van 

Zone 2. 

 

 

Evaluatie en advies   

 

Voor de zomervakantie is over het concept rapport overlegd met de gemeente, de 

provincie en de RGV. 

De resultaten van dat overleg en het advies aan de initiatiefnemers zijn opgenomen 

in de paragrafen 5 en 6. 
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2 AMBITIE LANGE TERMIJN 

 

 

 

Het plan leidt tot het ontwikkelen van het sociaal recreatief natuurpark met ruim 20 

landschapsarken in een structuur van gebiedseigen groenelementen met 

eikenbossen, hakhoutwallen, singels en droge schrale graslanden, heide en 

incidenteel ook stuifzand.  

Door delen van het terrein af te graven en andere te verhogen ontstaan drogere en 

vochtige delen. De  vochtige delen ontstaan door de waterstagnatie op een 

ondoordringbare laag ongeveer 1,5 meter onder het maaiveld.  

Langs de Eikenlaan worden de meer tuinachtige functies gesitueerd, zoals de 

kwekerij, een boomgaard en een ecologische pluktuin. De inrichting sluit aan op het 

gecultiveerde lint en de aanliggende erven. 

 

Het is de bedoeling om de landschapsarken – gedeeltelijk ondergronds - in een min 

of meer natuurlijke omgeving te plaatsen. De inrichting en het beheer van het terrein 

vormt een bijdrage aan de aanliggende natuurgebieden (Natura 2000-gebied en 

EHS).  

 

De realisatie van het uiteindelijke park zal het resultaat zijn van een langdurig proces. 

De aard en het tempo ervan worden ingegeven door de zorgactiviteiten die met het 

bouwen, uitbouwen en beheren van de landschapsarken en het terrein gepaard zullen 

gaan. Dit is de kern van het project gedurende een periode van tien jaar. 

Met de bouw van de arken wordt een vernieuwende impuls geleverd op het gebied 

van duurzaam bouwen. Met het theehuis, het demohuis en het bouwproces wordt 

deze filosofie nadrukkelijk uitgedragen. 

 

In de recreatieve tak van het bedrijf zullen meerdere activiteiten van het bedrijf elkaar 

gaan versterken: verblijfsaccommodaties in de arken, horeca in het theehuis, 

bezoekerstuinen en een demohuis aan de Eikenlaan. Hierbij wordt ingespeeld op 

recreatieve routes, de gebruikers van de Pitch- & Puttbaan De Korte Golfslag (eigen 

exploitatie) en de aantrekkingskracht van het nabij gelegen Heerderstrand. 
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