
 

 

Grondeigendom en bijkomende verantwoordelijkheden (40) 
 

Als Geërfden worden wij niet altijd direct betrokken bij nieuwe plannen. Als er plannen zijn 
om iets te doen met vierkante meters grond zouden de Geërfden van Velp hier als eerste bij 
betrokken willen worden om als partner mee te kunnen denken. Als dit niet gebeurd is dit 
een gemiste kans. 

Bezoekers van landgoederen realiseren zich niet altijd dat ze op 'priveterrein' zijn en 
veroorzaken regelmatig overlast. 

Bij het organiseren van evenementen is het vaak onduidelijk voor de initiatiefnemers wie er 
benaderd moet worden om bijvoorbeeld een route over het land van diverse 
grootgrondbezitters te laten gaan. 

Bij veel initiatieven zijn grootgrondbezitters en gemeente bereid om mee te werken, maar 
veelal wordt er niet nagedacht over wie de beheerskosten gaat betalen. Dit komt meestal 
voor rekening van de grootgrondbezitters. Voorbeelden zijn het aanleggen van een fietspad 
en bijkomende zaken als de zorgplicht van routes. 

Boeren moeten volgens hun pachtcontract voldoen aan verschillende beheerverplichtingen, 
zoals het onderhouden van een haag die op het land staat. Het is daarom niet aantrekkelijk 
om sommige akkers te pachten. 

De beweging van groot wild tussen de Veluwe en de IJsselvallei is een aandachtspunt voor 
de toekomst. Een probleem voor boeren is namelijk dat je herten krijgt op het land bij hoge 
dichtheden. Een ander probleem is dat boeren bang zijn dat herten ziekten overbrengen.  

De eigenaren van de landgoederen hebben veel invloed op ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld woningbouw. Deze impact is soms overheersend. Ze bezitten veel grond en 
hebben andere belangen dan de dorpsgenoten. 

De gemeente betaalt niet mee aan hondenvoorzieningen op de landgoederen, terwijl ze er 
wel mee adverteren. 

De gemeente heeft met name in het buitengebied enkele grote stukken grond. Is het echter 
nodig deze stukken in bezit te houden? 

De grenzen van het waterwingebied zijn niet altijd even scherp of ze zijn in de loop der tijd 
verschoven. Hierdoor komt besmet hemelwater, via infiltratiesystemen in de randzones, 
direct bij het grondwater. 

De last van de maatschappelijke openstelling van landgoederen wordt weleens onderschat. 
Alles moet maar kunnen. 

De routes zijn niet gekoppeld; Natuurmonumenten, Gelders Landschap en anderen hebben 
allemaal hun eigen routes. 

De ruilverkavelingen die hebben plaatsgevonden op en rond de gronden van Landgoed De 
Bockhorst zijn samen met de aanpassingen aan de Soerense beek de oorzaken voor de 



verdroging van de grond op die plek. Zo staat de gracht, liggend rondom het landhuis, leeg in 
de zomer.  

De samenhang tussen grote beheerspartijen en/of grondbezitters is ingewikkeld (om 
bijvoorbeeld iets te kunnen regelen). 

De woningen die de landgoedeigenaren willen bouwen vinden wij als dorpsbewoners niet 
geschikt; ze zijn te duur en het type woningen is al overheersend in het dorp. Hier houden ze 
geen rekening mee. 

Diverse elementen (zoals drukke wegen en gevaarlijk transport over het spoor) in het 
waterwingebied brengen risico's met zich mee en vormen een bedreiging voor de kwaliteit 
van het grondwater. 

Doordat gronden en deels ook schuren gepacht worden, is het lastig om knopen door te 
hakken en investeringen te doen (zoals zonnepanelen of asbestverwijdering). Het is niet 
altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de kosten. 

Een grondwaterbeschermingsgebied wordt door velen (met name grondgebruikers) als iets 
nadeligs gezien. Dit komt onder andere door het niet kunnen gebruiken van bemesting- en 
beschermingsmiddelen en doordat er verdroging op kan treden.  

Een landeigenaar kan zijn gewas/bos niet (tijdelijk) beschermen tegen vraat van roodwild 
vanwege het bestemmingsplan. 

Er is een invaarverbod op de plas tegenover Dieren ingesteld. Dit beperkt de mogelijkheden 
van ‘waterspel’ aanzienlijk. De IJssel en het Apeldoorns Kanaal zijn geen alternatief. Je kunt 
er bijvoorbeeld niet zeilen.  

Er is geen goede afstemming tussen eigenaren van de grond en degenen die beslissingen 
maken. Hierdoor worden kosten afgeschreven op de eigenaren. 

Er is veel recreatief verkeer, maar het nieuw aangelegde fietspad (in de Havikerwaard) is te 
smal. Dit heeft te maken met de ligging van het fietspad op verschillende 
eigendomsgronden. Kijk over de grenzen, zodat je elkaars belangen ziet. Er wordt te snel in 
oplossingen gedacht, zonder buiten de kaders te kijken. Het zijn dan vaak snelle beslissingen 
die gemaakt worden, zonder dat het doordacht is. 

Er worden met name problemen geconstateerd aan de randen, daar waar de landgoederen 
en aanliggende kernen elkaar raken. Het zijn problemen als hondenstront en het dumpen 
van afval. Als er druk komt op een gebied, zijn landgoedeigenaren de klos. 

Het buitengebied is van ons allemaal, er mag geen monopolie komen van een partij. Het 
spanningsveld zit bijvoorbeeld halverwege de Posbank (bij het bezoekerscentrum) waar het 
veel te druk is. Dit gaat ook andermans gronden aan, terwijl nu met name één partij invloed 
hierop heeft. 

Het doel van Landgoed Biljoen is het erfgoed bewaren voor de volgende generatie. Daar 
waar het kan: openstellen. Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit niet slechter wordt voor 
de volgende generatie? Wat is een goede balans? 

Het gebruik van gemeenschappelijke gronden wordt niet altijd goed gehandhaafd. Een 
voorbeeld hiervan is het Rozendaalse Veld, het grootste aaneengesloten 
hondenlosloopgebied. Hier doet zich nu het probleem voor dat veel hondenuitlaatservices 
hierheen gaan, met grote roedels honden. Dit kan intimiderend zijn voor particulieren die 



met hun eigen hond willen wandelen. Er zouden goede afspraken gemaakt moeten worden 
met de hondenuitlaatservices om iedereen van het gebied te laten genieten. 

Het is onduidelijk wie voor welk bord verantwoordelijk is. Hier zouden eenduidige regels 
voor moeten zijn die de wirwar aan borden oplost. Er moet een plan voor getrokken 
worden. 

Het organiseren van evenementen is lastig vanwege het verschil in doelstellingen van de 
grootgrondbezitters. Ook heb je met veel eigenaren te maken. Deze combinatie maakt de 
organisatie bijna onmogelijk. 

Ik geloof niet in het koppelen van routes, want zonder koppeling behoud je juist de eigen 
identiteit van de verschillende routes en gebieden. De meerwaarde om routes en andere 
dingen samen te voegen binnen gebieden is niet voor iedereen van belang. 

Juridisch gezien zijn landgoedeigenaren verplicht om een bordje ‘openstelling’ te plaatsen, 
terwijl het veelal een doorgaand opengesteld gebied betreft. Het is voor niemand duidelijk 
wat de boodschap is van al deze borden en het zorgt voor onduidelijkheid.  

Op dit moment heeft iedere grondeigenaar zijn eigen regels en moet je bij iedere eigenaar 
apart iets regelen. Er is een betere afstemming nodig tussen de grootgrondbezitters en de 
gemeente om bijvoorbeeld een route door het gebied uit te stippelen of om een evenement 
te organiseren. 

Overhagen is nu geen gebied waar de Velpse bevolking kan wandelen en dat is jammer.  

Prorail gebruikt gewasbestrijdingsmiddelen om de stenen rondom de rails vrij te houden van 
onkruid en dat is een probleem voor de waterkwaliteit (in het waterwingebied). 

Rond een beek spelen verschillende belangen zoals ecologie, hydrologie, cultuurhistorie en 
andere belangen. Deze belangen zijn vaak tegenstrijdig (bijvoorbeeld het bronbos bij 
Middachten) en vaak zijn er meerdere eigenaren. Worden die afwegingen wel goed 
gemaakt?  

Te weinig mensen realiseren zich dat je als eigenaar van een landgoed duurzame (langjarige) 
keuzes maakt. Daar hoort ook financiële duurzaamheid bij. Als eigenaar kies je niet voor een 
eenzijdige doelstelling. De bosbouw, de natuur, de landbouw, de cultuurhistorie en de 
recreatie moeten in evenwicht zijn. 

Veel boeren zijn afhankelijk van het pachten van gronden; de prijzen zijn flexibel en dit 
maakt ondernemen moeilijk.  

Veel gronden en panden zijn door een erfenis verkregen en hierdoor zit het vermogen in de 
gronden en panden. Eigenaren hebben niet altijd voldoende kasgeld om aanpassingen aan 
(vervallen) panden te bekostigen. Dit kan leiden tot verpaupering en verval in het landelijk 
gebied. 

Verschillende eigenaren met verschillende doelstellingen kunnen verschillende dingen met 
een beek doen. Wil je dat wel als samenleving?  

Vitens is gebaat bij het hoog houden van de waterkwaliteit. Een 
grondwaterbeschermingsgebied wordt te weinig gezien als iets positiefs. Er zitten ook 
kansen in; de woonkwaliteit zal hoog blijven en de risico’s van buitenaf blijven beperkt. 
Bewustwording zou een bijdrage kunnen leveren aan het hoog houden van de kwaliteit van 
het grondwater.  



Wat heb je aan evenementen als landgoedeigenaar? Waarom zou je meewerken? Het levert 
voor hun eigenlijk niets op. Grootgrondbezitters hebben geen belang bij 10.000 bezoekers. 
Een kleiner, behapbaar aantal mensen is wel leuk.  
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