PRIJSVRAAG BROOD EN SPELEN

D 1628

PROBLEMATIEK

De locatie betreft een agrarische bedrijfslocatie met huiskavel, staande en gelegen aan en nabij de Burggraaf 32 te Loenen (zie afbeelding 3 en 4). Deze locatie staat kadastraal bekend als gemeente Beekbergen sectie D, nummers 1628,
1835, 1497 en 2169 (zie afbeelding 1). De huiskavel met erf heeft een oppervlakte van ca. 00.85.30 hectare. De overige kavels, grotendeels aan de overzijde van
de beek, hebben een oppervlakte van ca. 2.50.75 hectare.

Op de zandgronden zijn door de jaren heen de gronden overgegaan op één of
meerdere opvolgers, veelal familie van elkaar. Dit betekende een versnippering
van eigendommen en een gebied dat tegenwoordig landbouwkundig niet altijd
voldoende oplevert. Door de verschillende eigendommen en de overgebleven
landschappelijke elementen van het zandgebied is een relatief kleinschalig,
onregelmatig verkaveld landschap ontstaan. Dit heeft voor een prachtig karakteristiek cultuurlandschap gezorgd waarin coulissen, lanen, bosschages en
houtsingels en -wallen een plaats hebben. Daardoor is het een mooi gebied
om te recreëren en zijn er op boerenbedrijven (recreatieve) nevenactiviteiten
gerealiseerd om extra inkomsten te genereren.

De monumentale, enigszins vervallen, agrarische bedrijfswoning met daarom
heen opstallen bevindt zich in Zilven, voorheen een buurtschap en tegenwoordig een deel van Loenen. De locatie ligt aan de rand van het dorp, deels achter
een bebouwingslint. Op enkele plaatsen vanaf de Eerbeekse weg en vanaf de
locatie is er een mooi uitzicht over de enken naar het bos op de Veluwe (zie afbeelding 2). Aan de andere zijde van de Eerbeekse weg heeft het landschap een
iets grootschaliger agrarisch karakter.

D 1835
32

LIGGING

LOENENSE BEEK

Rondom Loenen liggen veel beken en sprengen die door de jaren heen minder
zichtbaar zijn geworden. Zo ook de Loenense Beek, die tussen het erf en de
bijbehorende gronden stroomt. De beek is een aantal jaar geleden langs deze
locatie weer langs een hoogtelijn geleid, opdat deze weer beter water voert. De
beek stroomt echter nog steeds onopvallend door het landschap.

D 2169

Het buitengebied van de zandgronden heeft dus veel verschillende eigenaren
die in meer of mindere mate hun gronden deels landbouwkundig benutten.
Dit benutten van de gronden doet ieder op zijn eigen wijze en er is niet altijd
sprake meer van een agrarisch-economische samenhang tussen de bedrijven
onderling en tussen bedrijven en andere functies in het buitengebied, waaronder plattelandskernen.
Tevens is de plattelandsbevolking in zowel het buitengebied als ook in de plattelandskernen aan het vergrijzen. Weinig jonge agrariërs zetten een agrarisch bedrijf voort, omdat dit niet meer rendabel is en weinig jong volwassenen blijven
in de kernen wonen omdat de huizenprijs veelal hun budget overstijgt. Dit betekent op den duur leegstand van agrarische opstallen, leegstand van woningen
en het verdwijnen van voorzieningen in de kernen waardoor de leefbaarheid
achteruit gaat. Voor agrarische bedrijven in de kernrandzone of nabij Natura
2000 gebieden betekent het sowieso dat door de wet- en regelgeving er geen
ruimte meer is om te investeren en het bedrijf voort te zetten.
Kortom: Het agrarische buitengebied raakt door versnippering, vermenging
van functies en wet- en regelgeving ver van zijn oorspronkelijke koers af (zie
afbeelding 5 de te behandelen thema’s).

D 1497

THEMA’S

Agrarische gronden herverdelen boerderij
vergroten, verbreden en verduurzamen
Afbeelding 1: Het erf met de kadastrale nummers

Afbeelding 3: Foto van het erf en monumentale boerderij, vanaf de hoofdweg

Functies van buitengebied naar
kernrandzone

LOENEN

Lege stallen slopen voor
inbreiding kern(randzones)

Agrarische overhoeken omvormen naar
natuur en landschapselementen herstellen
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Technologie gebruiken om nieuwe landbouwprincipes te
kunnen voeren, educatie en kennisdeling

EERBEEK

NATIONAAL PARK
DE HOGE VELUWE

Afbeelding 2: Luchtfoto van de omgeving

Naast wereldeconomie ook
bijdragen aan lokale economie
Afbeelding 4: Enigzins vervallen opstallen, rommelig beeld

Afbeelding 5: De thema’s die terug komen in de visie

