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Wie? 
 
Start: Ministerie IenM, Rijkswaterstaat en Erasmusuniversiteit 
 
 
Projectteam Kansen voor de Veluwe: Julian Starink (IenM), Gert Eshuis (IenM),  
 
Bert Stegehuis (RWS), Petra Bakker (RWS), Leon Claassen (DLG), Jaap Tuinstra (TCB) 
 
 
Gebiedspartijen, zoals Staatsbosbeheer, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, … 



Wat en waarom? 

Wat? 
 
Project Kansen voor de Veluwe: veldateliers, versterken netwerk, verzilveren kansen 
 

Parallelle projecten: 
 
Onderzoek studenten Erasmusuniversiteit, gericht op ‘het proces’ 
 
Onderzoek Grontmij en Org-Id: Wegbermen als drager voor biodiversiteit  
 
en biomassaproductie  
 

Waarom? 
 
Nieuwe vormen van samenwerking voor effectiever beheer en meerwaardecreatie  
 
voor natuur, water en infrastructuur  
 
Nieuwe vorm opdrachtgeverschap Rijkswaterstaat, Ministerie IenM 
 



De aanpak 

Dromen, verkennen Kansen, win-wins Versterking door netwerk 

Doorlopen stappen: 
 
Veldateliers, uitnodiging aan partijen betrokken bij beheer 
 

Themagroepen (beheer, beeldvorming, biomassa…) 
 

Afspraken tussen partijen: begin versterking netwerk 
 

Koesteren van de eerste win-wins 
 
 
 



Instrumenten 

 

- Duurzaamheidsvenster 

Denkraam om te zoeken  

naar extra kwaliteit voor  

gebied en (lokale) actoren 

 

 

 

- Omgevingswijzer 

Brengt duurzaamheid in  

projecten in kaart aan de 

hand van 12 duurzaamheids- 

thema’s.  

Natuur Landbouw Oppvl. 

water 

Infra Bebouwing Bodem 

People 

Planet 

 

Idee 

Profit 



Een kans: beheer middenberm A1 

“Het landschappelijk mooiste wegtraject van  
 
Nederland”  
 
 
Berm is hier 30-40 meter breed aangelegd 
 
Beide zijden weg open landschap 
 
Begroeiing maakt middenberm onveilig 
 
 
Dus: vangrails en kap? 
 
Dat moet beter kunnen! 
 
 
Drie partijen vinden elkaar: zoeken naar een veilige en landschappelijk passende oplossing  
 
 
Rijkswaterstaat (veiligheid, landschap)  
 
Staatsbosbeheer (landschap, ecologie) 
 
Ministerie van IenM: kans om milieu en infra te verbinden 
 
 
 
 

Bron: Google maps 



Kans Wisselse Poort: verrijking van een bestaand 
plan 

 Doel Wisselse Poort: verzachten barrière-werking  
 
 rijksweg A50, maken van ecologische   
 
 verbindingen (faunapassages).  
 

 Veldatelier : zo veel mogelijk partners / spelers in  
 
 het werkveld te betrekken en kansen te bespreken  
 

 Zijn er ook kansen zijn voor recreatieve en  
 
 waterhuishoudkundige verbindingen?  

Bijvoorbeeld: 
 
- natte ecologische verbindingen van waterschap kunnen met wat aanpassingen  
 
 ook worden gebruikt voor droge ecologische verbindingen 
 

Bron: provincie Gelderland 



Kans biomassa: bijdragen aan beheer Veluwe? 

 

• Vooral kansen voor vermarkten maaisel natuurgrassen en wegbermen 

• Uitdaging: keten organiseren van aanbod tot en met vraag 

• Gezamenlijke aanpak noodzakelijk 

 

Vervolg 

• Pilotmogelijkheden benutten  

  biomassa bos A50, bermen A1? 

• Regionale marktkansen   

  papierproductie, bioplastics? 



Kansen stadsrand Apeldoorn 

Kansen 

• Gronden langs de A50 tbv duurzame energiewinning 

• Wandelinfrastructuur versterken, financiering beheer door ondernemers 

• Platform voor stadsrand Apeldoorn opzetten om initiatieven aan elkaar te koppelen 

• Vergroten betekenis en waarde van de stadsrand in relatie tot de verbreding van de A1 

 

Vervolg 

• Samenwerking Apeldoorn met andere partijen tbv meerwaardecreatie krijgt vervolg  

 in proces rondom A1 en Beekbergsebroek 

 



Lessons learned 

 

• Denken in kansen inspireert, verzilveren kansen onzeker  

• Mandaat voor ‘werken aan kansen’ is belangrijk: 

• Verbeterpunt voor opdrachtverlening (I&M) 

• Verbeterpunt bij uitvoering (RWS) 

• Zoek een passend schaalniveau en  

  de juiste personen  

 

 

 



Stelling 

 

Het creëren van meerwaarde vergt een netwerk van kansdenkers 

met mandaat om te onderhandelen 

  


