
 
Adviesnota opslag- en schuilgelegenheden 
Wageningse Eng 
 
 

 
 
 
 
Wageningen, 14 maart 2014 
 
 
 
 
 
Een advies van Stichting Wageningse Eng aan de gemeente Wageningen  
 
Uitgevoerd door: PRINS Projectmanagement 
Ir Robert Middelveld 
Mr Jeroen van Nuland (Buro SRO) 
Ir Peter Prins 



 
 
 

14 maart 2014   pagina 2 
 

Inhoudsopgave 

 

Hoofdstuk          Pagina 
 
Samenvatting          3 
 
1  Inleiding          5 
 
2  Aanpak definities en uitgangspunten       8 
 
3  Beleidskader          16 
 
4  Voorstel beleidsmatige uitwerking       26 
 
5  Samenwerking          32 
 
6  Juridische kaders          35 
 
 
 
Bijlagen 

Bijlage 1: Opdrachtformulering onderzoek opslag- en schuilgelegenheden 

Bijlage 2: Kaartbeelden 

Kaart 1: Locaties opslag- en schuilgelegenheden 
 

Kaart 2:  Locaties opslag- en schuilgelegenheden en aanduiding 
bestemming volkstuinen 

 
Kaart 3: Groenstructuren en zichtlijnen 
 
Kaart 4: Totaalbeeld 

 
Bijlage 3: Overzicht gebruikte literatuur 



 
 
 

14 maart 2014   pagina 3 
 

Samenvatting advies Stichting Wageningse Eng over een beleidslijn voor 
opslag- en schuilgelegenheden  
 

In deze notitie heeft de Stichting Wageningse Eng (SWE) een voorstel uitgewerkt voor mogelijk beleid 

voor opslag- en schuilgelegenheden op de Wageningse Eng. Het accent ligt op het onderzoek naar de 

juridische mogelijkheden voor het tijdelijk toestaan van nieuwe bebouwing, met in acht name van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden.  

De prangende behoefte bij de gebruikers en eigenaren op de Wageningse Eng vormt de aanleiding 

voor de SWE om te onderzoeken of het mogelijk is om een beleidslijn vast te stellen die aangeeft hoe 

behoefte en waarden zich met elkaar kunnen verenigen. 

 

Met deze ambitie in het achterhoofd is in het kader van het onderzoek voor de beleidsnotitie gewerkt 

aan een definitie van de verschillende typen opslag- en schuilgelegenheid voor de verschillende 

functies. Ook zijn de bestaande opslag- en schuilgelegenheden op de Wageningse Eng (circa 200) 

geïnventariseerd. Vervolgens is per functie de behoefte in beeld gebracht op basis van onderzoek, 

inspraakreacties, overleg en werkconferenties. 

 

Ook is het beleid van Rijk, provincie en gemeente Wageningen in beeld gebracht en zijn de visie van 

SWE en Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE) beschreven. Deze analyse leert dat 

de landschappelijke kwaliteiten van de Wageningse Eng breed worden onderschreven. En dat deze 

kwaliteiten die gebonden zijn aan duurzame (economische) activiteiten op de Wageningse Eng de 

ruimte voor opslag- en schuilgelegenheden stevig inperken. Vooral de bepalingen die voortvloeien uit 

het Nationaal Landschap Veluwe leiden tot beperkingen voor de aanleg van opslag- en 

schuilgelegenheden.  

 

Op basis van deze beleidsanalyse, gesprekken met de gebruikers en toetsing bij de omgeving, zoals 

de Raad van Advies van de SWE, de gemeente Wageningen, de klankbordgroep Milieu en de TAWE 

komen wij tot het volgende advies: 

 

 Voor volkstuinders wordt voorgesteld te volstaan met de bestaande mogelijkheden voor het 

realiseren van gereedschapsbergingen. De SWE is van oordeel dat de volkstuinen een 

belangrijke expressie zijn van de kwaliteit en waardering van de Wageningse Eng als 

uitloopgebied van Wageningen. De toename van het areaal aan volkstuinen zien wij als een 

natuurlijke ontwikkeling. Nieuwe complexen die nog niet formeel zijn aangewezen mogen wat de 

SWE betreft worden gelegaliseerd, onder voorwaarde dat de verhuurders van deze complexen de 

hand houden aan het bewaken van de landschappelijke kwaliteiten en dus het groen beperken tot 

de wettelijk toegestane hoogte. 

 

 Voor de bestaande (maatschappelijk) ondernemers wordt voorgesteld deze ruimte te bieden op 

hun huidige locatie. Daarbij geldt als voorwaarde dat deze ondernemers een aantoonbare bijdrage 

leveren aan het behoud en de waardering van de Wageningse Eng. Die maatschappelijke 

verantwoordelijkheid reikt verder dan de investering in het eigen bedrijf. 
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 Voor de opslag- en schuilgelegenheden voor dieren hebben wij geen generieke oplossing bereikt. 

Het eventuele oprichten van opslag- en schuilgelegenheden voor dierhouders blijft daarmee een 

zaak van individuele aanvraag en toetsing. Daarbij zien wij twee mogelijk kansrijke aanpakken: 

1. Aanvragen voor het oprichten van schuilgelegenheden binnen een zone van 5 meter nabij 

structuurbepalende beplanting zijn, afhankelijk van ontwerp en locatie van de 

schuilgelegenheid, mogelijk landschappelijk inpasbaar. 

2. Een ontwerp waarbij de schuilgelegenheid grotendeels ondergronds wordt aangelegd. Hierbij 

geldt als voorbehoud dat het dan mogelijk moet zijn om lokaal af te wijken van de 

archeologische beschermde status van het bodemprofiel. Wij verzoeken de gemeente 

Wageningen om dit punt verder te verkennen en daarover een conclusie te trekken.  

 

De SWE is er ondanks alle inspanningen niet in geslaagd om de door de dierhouders gewenste ruimte 

te creëren. Het blijkt buitengewoon lastig om schuilgelegenheden en landschappelijke kwaliteiten op 

alle punten te verbinden. Toch zijn er wellicht meer creatieve oplossingen denkbaar, zoals 

gemeenschappelijke voorzieningen. Wij adviseren de paardenhouders en de gemeente Wageningen 

daar samen het initiatief in te nemen. Daar waar nodig kunnen wij als SWE een dergelijk traject 

ondersteunen. 

 

Wij zijn er geen voorstander van om de beschikbare mogelijkheden vast te leggen via een wijziging 

van het recent vastgestelde bestemmingsplan buitengebied. De SWE is voorstander van maatwerk en 

geeft de voorkeur aan individuele toetsing. De beleidslijn dient de omgeving wel duidelijkheid te 

verschaffen waar een aanvraag aan moet voldoen om kans van slagen te hebben. 

 

Een punt van aandacht is het traject van handhaving. Wij constateren dat bij een groot deel van onze 

omgeving de zorg bestaat dat de beleidslijn nieuwe ontwikkelingen toestaat, terwijl de oude illegale 

voorzieningen ongemoeid worden gelaten (of mogelijk zelfs op termijn worden gelegaliseerd). 

Daarmee zou het aantal gebouwen op de Eng alleen maar toenemen en dat komt het draagvlak voor 

nieuw beleid niet ten goede. De SWE vindt het van belang dat de gemeente en de 

eigenaren/gebruikers proberen om ook voor dit dilemma een oplossing te vinden. Misschien ligt daar 

wel een nieuw aanknopingspunt om tot een gedragen oplossing te komen, bijvoorbeeld via een ruimte 

voor ruimte regeling. Onze ideeën zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5 ‘Samenwerking’. 

 

Met dit advies draagt de SWE het stokje voor het ontwikkelen van beleid voor opslag- en 

schuilgelegenheden op de Wageningse Eng over aan de gemeente Wageningen. De gemeente 

Wageningen zal uiteindelijk de politieke afweging moeten maken of er een aparte beleidslijn komt en 

hoe deze wordt vorm gegeven. Wij hopen dat dit advies de gemeente in staat stelt om samen met de 

omgeving beleid te ontwikkelen dat recht doet aan de waarden en gebruikers van de Eng. Wij zullen 

die ontwikkelingen op de voet volgen en daar waar nodig (re)ageren en ondersteunen.  
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1. Inleiding 
 

 

1.1. Aanleiding 

 

De Wageningse Eng is een eeuwenoud agrarisch cultuurlandschap met een rijke geschiedenis. Aan 

die geschiedenis worden nog steeds nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Vanaf de jaren zeventig is de 

functie van het landelijk gebied langs de randen van de stad langzaam veranderd. De primair 

agrarische functie heeft zich meer en meer vermengd met andere hobbymatige gebruiksvormen en 

vormen van recreatief medegebruik. In hoofdlijnen gaat het om paardenhouders, volkstuinders, 

recreanten, agrarische bedrijven en vormen van stadslandbouw. Deze zorgen voor een grote variatie 

in de manier waarop de Wageningse Eng wordt beleefd en benut. Het gebied is 237 ha groot en 

verdeeld over 574 percelen en 256 eigenaren (Samenwerken op de Wageningse Eng, januari 2006). 

 

De verschillende gebruikers hebben uiteenlopende behoeften aan opslag- en schuilgelegenheden 

voor mens, dier en materieel. Bij het ontbreken van beleidsruimte voor opslag- en schuilgelegenheden 

is de gemeente tot nu toe zeer terughoudend geweest met het verlenen van vergunningen. Vanwege 

beperkte aandacht voor handhaving heeft dit ertoe geleid dat een aantal grondeigenaren en -

gebruikers naar eigen inzicht opslag- en schuilgelegenheden heeft gerealiseerd.  

 

Sinds 2009 is de Stichting Wageningse Eng actief. Doel van de stichting is het bevorderen, behouden 

en versterken van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden als ook het 

ontwikkelen en faciliteren van nieuwe duurzame gebruiksvormen op en voor de Eng. Het is vooral een 

‘doe’ stichting, gericht op uitvoering en resultaat van concrete taken en acties (Eindrapportage 

formatie, 14 mei 2009). 

 

De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies bestaande uit belanghebbenden (eigenaren, 

pachters, recreanten en milieuorganisaties). Er is een groot aantal projecten uitgevoerd in 

samenwerking met bewoners, ondernemers, gebruikers en maatschappelijke organisaties die de 

Wageningse Eng een warm hart toedragen en er zullen in de nabije toekomst nog meerdere projecten 

worden uitgevoerd.  

 

Het onderwerp van de opslag- en schuilgelegenheden heeft al langere tijd de aandacht. In 

‘Samenwerken op de Wageningse Eng, de Terug- en vooruitblik op het Belvedère-proces’  (januari 

2006) heeft het expliciet aandacht gekregen. Tijdens het proces hebben betrokkenen hun kennis 

gedeeld en nieuwe ideeën ontwikkeld, vanuit de wil een structureel mooie Eng tot stand te brengen. 

De Stichting Wageningse Eng heeft in het recente verleden ideeën voor een oplossing aangedragen 

onder andere in de vorm van de eigen Toekomstvisie (april 2012) en de reactie op het 

bestemmingsplan buitengebied (juli 2012). 
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Bij de behandeling van het voorontwerp-bestemmingsplan zijn veel inspraakreacties binnengekomen 

ten aanzien van de mogelijkheden tot het oprichten van opslag- en schuilgelegenheden op de Eng. In 

de raadscommissie van 10 december 2012 heeft de wethouder Ruimtelijke Ordening aangegeven “zo 

snel mogelijk te willen beginnen met het proces rondom de opslag- en schuilgelegenheden. Als dit 

beleid vaststaat, zal dit ook weer zo snel mogelijk in het bestemmingsplan vertaald worden.”  

(Alles foto’s gemaakt door Robert Middelveld) 

 

De verdere uitwerking van een oplossing lijkt niet alleen van belang voor het vraagstuk van de opslag- 

en schuilgelegenheden zelf. Het kan ook een positieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling 

van de Wageningse Eng. 

 

De uitwerking van een oplossing voor het vraagstuk van de opslag- en schuilgelegenheden is 

opgenomen in het Uitvoeringsprogramma van de Stichting Wageningse Eng (2013). Het college van 

B&W heeft inmiddels ingestemd met het Uitvoeringsprogramma. Op grond daarvan hebben de 

Stichting Wageningse Eng (hierna SWE), de gemeente Wageningen (hierna de gemeente) en de 

Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (hierna TAWE) gezamenlijk een offerteverzoek 

uitgewerkt. Aan PRINS Projectmanagement is opdracht verleend voor de uitwerking van een voorstel 

voor de opslag- en schuilgelegenheden op de Wageningse Eng. 
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SWE, gemeente en TAWE hebben samen in het zogenaamde opdrachtgeversoverleg mede vorm en 

inhoud gegeven aan de uitgewerkte oplossing, gebruik makend van de combinatie van aanwezige 

kennis, informatie en inzichten. Bij de formele besluitvorming over het voorstel heeft ieder zijn eigen 

rol en verantwoordelijkheid: 

 

 De SWE doet vanuit haar verantwoordelijkheid een voorstel voor uitwerking van beleid; 

 

 De TAWE brengt een onafhankelijk advies uit aan het college van B&W over het voorstel van de 

SWE; 

 

 Het college van B&W stelt op basis van het voorstel van de SWE het beleid voor de opslag- en 

schuilgelegenheden in concept vast; 

 

 Gelegenheid voor inspraak eenieder; 

 

 De gemeenteraad stelt het beleid voor de opslag- en schuilgelegenheden definitief vast en geeft 

het college van B&W opdracht dit te verwerken in het bestemmingsplan c.q. andere relevante 

juridische kaders. 

 

 

1.2. Opbouw rapportage 

 

Na de inleiding in dit hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de aanpak, definities en 

uitgangspunten. In hoofdstuk 3 is het beleid van Rijk, provincie, gemeente, SWE en TAWE 

opgenomen. Dit vormt het kader voor de uitwerking van het voorstel voor het beleid voor de opslag- 

en schuilgelegenheden in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het belang van 

samenwerking bij de aanpak voor bestaande opslag- en schuilgelegenheden. Tenslotte worden in 

hoofdstuk 6 suggesties genoemd voor de juridische verankering van het beleid. 
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2. Aanpak, definities en uitgangspunten 
 

 

2.1. Achtergrond en definitie 

 

Het vraagstuk van de opslag- en schuilgelegenheden vloeit voort uit de veranderende functie van de 

Wageningse Eng. Van een primair agrarisch gebied is het de afgelopen decennia veranderd in een 

gebied dat naast de land- en tuinbouw ruimte biedt aan recreanten, (hobby)paardenhouders, 

volkstuinders, agrariërs en vormen van stadslandbouw. Dit heeft geleid tot een toename van het 

aantal bouwwerken op de Wageningse Eng die afbreuk doet aan de landschappelijke kwaliteiten van 

de Eng c.q. leidt tot verrommeling. De centrale vraag voor de beleidsnotitie is: 

 

“In hoeverre kan er ruimte worden gevonden voor de behoefte van de nieuwe functies aan bebouwing 

zonder afbreuk te doen aan de landschappelijke kwaliteiten van de Wageningse Eng?”  

Een afgeleide vraag is, hoe om te gaan met de bebouwing die de afgelopen jaren is ontstaan zonder 

vergunning. 

 

Voor de aanpak van het vraagstuk is het van belang een heldere definitie te hebben van de 

verschillende voorzieningen waaraan behoefte bestaat: 

 

Schuilgelegenheid voor dieren 

Een niet voor bewoning, al dan niet in het kader van een agrarische activiteiten bestemd gebouw, 

minimaal aan één zijde open, dat dient voor het hobbymatig onderbrengen van dieren ter 

bescherming tegen weersinvloeden. 

 

Tuinberging 

Een berging behorende bij een volkstuin voor de opslag van tuingereedschap. 

 

Dagverblijf 

Een voor dagverblijf bestemd gebouw, waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben en 

welke gericht is op verblijf overdag met uitzondering van overnachtingsmogelijkheid. Het dagverblijf is 

expliciet bedoeld voor betaalde of vrijwillige medewerkers en/of cliënten die actief bijdragen aan de 

betreffende maatschappelijke ondernemingen. Het betreft expliciet geen horecafunctie. 

 

Agrarisch hulpgebouw/opslag 

Een buiten een agrarisch bouwvlak gelegen gebouw voor opslag van voer, gereedschap en machines 

ten behoeve van hobbymatige agrarische activiteiten. 
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Paardenbak 

Omheinde gronden, voorzien van bewerkte/aangepaste bodem waar training en africhting van 

paarden alsmede het recreatief berijden van paarden plaatsvindt. 

 

Daarnaast is er op de Wageningse Eng sprake van teeltondersteunende voorzieningen, zoals 

plantenbakken, netten en kleine kassen. Deze maken geen deel uit van het onderzoek. 

 

 

2.2. Huidige situatie 

 

Op basis van de hiervoor beschreven definities is in oktober 2013 een inventarisatie uitgevoerd. Bij de 

inventarisatie is meegenomen: 

 

 Alle bouwwerken met een vorm van overkapping hoger dan 1 m en met een oppervlak groter dan 

2 m2 op percelen die geen woonbestemming of bedrijfsbestemming hebben; 

 

 Alle voorzieningen die zich qua verschijning en/of functie laten omschrijven als paardenbakken. 

 

De inventarisatie heeft geleid tot een overzicht van bijna 200 opslag- of schuilgelegenheden op de 

Wageningse Eng die zijn aangeduid op het kaartbeeld (Kaart 1). Elke voorziening is gefotografeerd en 

beschreven aan de hand van een aantal kenmerken. De paardenbakken zijn bij het voorstel voor de 

beleidsmatige uitwerking niet meegenomen. 

 

 

2.3. Behoefte 

 

In aanvulling op de bestaande bebouwing is ook een zo concreet mogelijk beeld bepaald van de 

behoefte aan voorzieningen. Daarbij is gebruik gemaakt van: 

 

 Inspraakreacties die in 2012 zijn ingediend naar aanleiding van het voorontwerp-bestemmingsplan 

buitengebied; 

 

 Twee onderzoeken die in 2011 door studenten van Wageningen University and Research centre 

(WUR) zijn uitgevoerd naar de paardenhouderij en volkstuinen op de Wageningse Eng; 

 

 Werkatelier Wageningse Eng (Eerde, Noord-Brabant), 17 mei 2013 

 

 Een workshop georganiseerd door de SWE en de TAWE, 17 september 2012; 

 

 De twee vergunningaanvragen die zijn ingediend door: 

o Biologische zelfoogsttuin de Nieuwe Ronde; 

o Kwekerij en zorgverlener Bloemrijk; 
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 Workshop op 7 november 2013 georganiseerd door de SWE en de gemeente. Ook tijdens deze 

workshop is de behoefte aan opslag- en schuilgelegenheden nader uitgesproken en toegelicht; 

 

 Overleg met de (maatschappelijk) ondernemers op de Eng d.d. 20 november 2013. 

 

 

Behoefte paarden- en andere dierenhouders 

 

In het najaar van 2011 hebben studenten van Wageningen University  onderzoek gedaan naar de 

paardenhouderij op de Wageningse Eng (‘Hoe zit het met de paarden?‘, december 2011). Uit de 

inventarisatie bleek dat toen 39 ha (circa 50 paardenhouders) in gebruik was als paardenwei (tegen 

42 ha overig weiland). 

 

Uit het onderzoek blijkt dat beschutting voor paarden niet verplicht is, maar wel wordt aangeraden 

door onderzoekers en deskundigen. Beschuttingsmogelijkheden dragen bij aan het welzijn van de 

paarden. De behoefte aan beschuttingsmogelijkheden lijkt sterker onder warmbloedige paarden dan 

onder koudbloedige (robuuste) paarden en heeft zowel betrekking op kou/wind/regen aan de ene kant 

en zon/hitte aan de andere kant. Het overgrote deel van de paarden op de Eng bestaat uit robuuste 

rassen die het zonder schuilgelegenheid wel zullen redden. Beschutting bij extreme omstandigheden 

draagt wel bij aan het welzijn van de dieren. 

Die beschutting hoeft niet perse te bestaan uit een bouwwerk, maar kan ook bestaan uit een 

natuurlijke beschutting in de vorm van bomen/bosschages. Bescherming tegen regen/wind/kou kan 

ook bestaan uit een deken/dek. De behoefte aan beschutting is sterker bij dieren met een kwetsbare 

gezondheid (zie ook concept-Paardenbesluit dierenbescherming 2011). Als er geen mogelijkheid is 

een schuilgelegenheid te realiseren kan het ook betekenen dat percelen minder geschikt zijn voor het 

houden van paarden en andere dieren. 

 

Van de 24 ondervraagde paardenhouders geven 22 aan behoefte te hebben aan schuilgelegenheid. 

Het onderdeel opslag- en schuilgelegenheden wordt afgerond met enkele ontwerpen van opslag- en 

schuilgelegenheden en de mogelijkheden om met bomen en/of bosschages schuilgelegenheid te 

bieden. De behoefte wordt onderstreept door het relatief grote aantal inspraakreacties in het kader 

van de procedure van het bestemmingsplan buitengebied en de inbreng tijdens de workshops in 2012 

en 2013. 

 

De paardenhouders geven aan dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen voor behoud van de 

openheid van het landschap. Ze erkennen dat er nu schuilgelegenheden worden gebouwd zonder 

vergunning en van matige kwaliteit. De bereidheid om te investeren in meer hoogwaardige 

voorzieningen is er, maar dan moet wel duidelijk zijn waar dit is toegestaan. 
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In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de behoefte aan afrastering en voeropslag. Dit maakt 

geen deel uit van de beleidsnotitie voor opslag- en schuilgelegenheden, maar vanwege de 

samenhang wordt hier kort ingegaan op de belangrijkste conclusies. 

 

Het gebruik van natuurlijk gekleurde afrastering waar men gemakkelijk doorheen kan kijken draagt bij 

aan het open landschap aspect en aan de visie van de SWE. Het behouden of aanplanten van 

streekeigen beplanting (hagen en bosjes) of het aanleggen van een takkenril steunt de ecologische 

waarden in het landschap. 

 

 

Voor voeropslag is in het geval van hooi een droge en geventileerde voorziening gewenst. Bij gebruik 

van kleine balen volstaat een beperkte voorziening en kan voor de wintervoorraad gebruik gemaakt 

worden van een grotere opslag elders. Kuilgras kan buiten opgeslagen worden. Een net kan dienen 

als bescherming tegen vogels en camouflage. Voor krachtvoer wordt opslag in tonnen geadviseerd in 

combinatie met een kist ten behoeve van de landschappelijke inpassing. 

In aanvulling op voorgaande hebben enkele paardenhouders aangegeven behoefte te hebben aan 

een watervoorziening en materiaalopslag voor klein gereedschap. 
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In het verlengde van de behoefte aan voorzieningen voor paarden is incidenteel behoefte aan 

voorzieningen voor schapen, herten en bijen. Bij de deelnemers aan de workshop van de TAWE in 

2012 was sprake van behoefte aan ruimte voor 2, 3 respectievelijk 10 paarden/pony’s en 11 herten. 

Enkele dierenhouders hebben aangegeven behoefte te hebben aan ruimte voor opslag van machines 

zoals tractoren en landbouwwerktuigen. 

 

 

Behoefte volkstuinders 

 

Uit onderzoek van studenten van Wageningen University (‘Volkstuinders op de Wageningse Eng’, april 

2011) blijkt dat er circa 500 volkstuinen zijn op de Wageningse Eng. Doel van het onderzoek was het 

vormen van een profiel van de volkstuinders op de Wageningse Eng en hun wensen en behoeften. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde (52) volkstuinders tevreden is met 

de aanwezige voorzieningen. De overige ondervraagden missen één of meerdere voorzieningen zoals 

water, een composthoop en een gereedschapschuur. Een schuilgelegenheid, een kas of watervoor-

ziening dichterbij de tuin worden ook genoemd als mogelijke voorzieningen.  

De beperkte behoefte aan dagverblijf of aanvullende ruimte voor opslag wordt ondersteund door het 

ontbreken van inspraakreacties in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Tijdens de workshop 

op 7 november 2013 is door enkele volkstuinders aangegeven dat er onder de volkstuinders wel 

behoefte bestaat aan een ruimte voor dagverblijf en/of opslag. Overigens zijn niet alle aanwezige 

volkstuinen ook als zodanig bestemd in het bestemmingsplan buitengebied (Kaart 2). 

 

 

Behoefte bedrijfsmatige agrarische activiteiten 

 

De Wageningse Eng kent volgens het bestemmingsplan buitengebied (vastgesteld 30-9-2013) geen 

agrarische bedrijven met een toegekend bouwblok. Wel is er sprake van een aantal agrarische 

bedrijfsmatige activiteiten, die vragen om een aparte beschrijving, te weten: 

 

 Pluktuin de Bosrand (Dorskampweg t.o. nr 15, sinds 2007). In de pluktuin kunnen klanten zelf hun 

bloemen en kleinfruit plukken en vervolgens afrekenen. Ook is de tuin (betaald) te bezoeken. Voor 

het onderhoud wordt gewerkt met een vijftal vrijwilligers. Daarnaast zijn boekingen voor 

groepsarrangementen en feesten mogelijk (bron: www.pluktuindebosrand.nl). De locatie heeft 

geen bijzondere aanduiding in het bestemmingsplan. De pluktuin beschikt over enkele tijdelijke 

voorzieningen (schuilgelegenheid en chemisch toilet) die zij graag zouden omzetten in 

permanente voorzieningen. Er is een vergunde ingegraven opslagruimte aanwezig. 
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 Kwekerij en pluktuin Bloemrijk (Geertjesweg ongenummerd tussen nr 49-51, sinds 2007). De 

pluktuin teelt milieuvriendelijk een rijke variatie aan zomerbloemen voor Wageningen en 

omgeving. De pluktuin werkt met vrijwilligers en biedt een (professioneel) begeleide werkplaats 

voor volwassenen en plek waar kinderen (professioneel) begeleid kunnen ontspannen en leren. 

De begeleiding wordt gefinancierd uit zorgmiddelen (AWBG, WMO, PGB, rugzakje) of eigen 

middelen (bron: www.kwekerijbloemrijk.nl). Bloemrijk heeft een vergunningaanvraag ingediend 

voor een binnenwerkplaats/ontvangstruimte, een kas en buitenwerkplaats (aanpassing van 

bestaande voorziening). De kwekerij beschikt over een open dagverblijf/opslag. 

 

 De Nieuwe Ronde is een vereniging die een biologische zelfoogsttuin exploiteert op een drietal 

percelen op de Wageningse Eng. Het dagelijkse werk wordt uitgevoerd door twee telers. De 

Nieuwe Ronde zet zich in voor een duurzame ontwikkeling, die onder andere tot uitdrukking komt 

in samen tuinieren, op biologische wijze en met een eerlijke beloning voor de tuinders. De Nieuwe 

Ronde heeft een vergunningaanvraag ingediend voor een kleine schuur met een overstekend dak, 

dat fungeert als beschutting voor de aangehangen bankjes. De kwekerij beschikt over een 

gereedschapsberging. 

 

 Aan de Geertjesweg ligt een perceel met de aanduiding agrarisch-kwekerij in het bestemmings-

plan buitengebied. Met de eigenaar (Möller) wordt al enige tijd overlegd over verwijdering van 

beplanting en bebouwing. Dit perceel wordt om die reden in deze notitie niet verder meegenomen. 

 

 Daarnaast is de SWE op zoek naar nieuwe kleine economische dragers en duurzame agrarische 

activiteiten voor de Wageningse Eng. Er hebben zich enkele ondernemers gemeld, waaronder de 

stichting Korenschoof, die daar belangstelling voor hebben. 

 

Vanuit de reguliere agrarische bedrijven die gebruik maken van enkele losse percelen zijn geen 

signalen bekend van het bestaan van een behoefte aan opslag- en schuilgelegenheden. 

 

 

2.4. Aanpak tot nu toe 

 

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven heeft het vraagstuk van de opslag- en schuilgelegenheden 

reeds geruime tijd de aandacht. De SWE heeft in 2011 en 2012, in gesprek met de TAWE en de Raad 

van Advies, een aanzet gegeven voor oplossing van het vraagstuk van de opslag- en schuilgelegen-

heden. 

 

In 2011 is door studenten van Wageningen University in opdracht van de SWE een tweetal 

onderzoeken uitgevoerd naar de behoefte aan voorzieningen onder paardenhouders en volkstuinders. 

 

De SWE heeft op 18 april 2012 met bewoners, gebruikers en eigenaren gesproken over de 

toekomstvisie voor de Wageningse Eng. Daarin wordt expliciet aandacht besteed aan de behoefte 

aan opslag- en schuilgelegenheden (zie ook hierna). 
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De kernpunten van de behoefte aan opslag- en schuilgelegenheden zijn herhaald in de reactie van de 

SWE op het bestemmingsplan van 17 juli 2012. Het centrale punt van kritiek betreft de keuze van de 

gemeente voor een conserverend bestemmingsplan. Die kritiek is ook terug te vinden in enkele 

tientallen inspraakreacties van eigenaren en gebruikers op de Eng, waarin ze ingaan op de behoefte 

aan opslag- en schuilgelegenheden. 

 

De discussie over de opslag- en schuilgelegenheden heeft een vervolg gekregen in een workshop op 

17 september 2012 waarin een delegatie van SWE, TAWE, gemeente en Raad van Advies met een 

achttal gebruikers in gesprek is gegaan over het vraagstuk van de opslag- en schuilgelegenheden op 

de Eng. 

 

 De wensen en behoefte van de aanwezige gebruikers zijn geïnventariseerd. Op een apart kaartje 

is aangegeven waar de aanwezige gebruikers gesitueerd zijn; 

 

 Er is een schets gemaakt van een zogenaamde Brandola stal (zie onderstaande); 

 

Als vervolg is een ontwerp (onderstaand) gemaakt van een schuilgelegenheid met als uitgangspunten: 

 

 Landschappelijke inpassing; 

 

 Duurzame materialen; 

 

 Flexibele constructie die eenvoudig verplaatst kan worden. 
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Voorbeeld Brandola-stal (indicatief) 

 

 

 

Voorbeeld ontwerp schuilgelegenheid Roza (indicatief) 
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3. Beleidskader 
 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de beleidskaders van de betrokken overheden de TAWE en de 

SWE. Het betreft een inventarisatie die de leidraad vormt voor het beleidsvoorstel dat is uitgewerkt in 

hoofdstuk 4. 

 

 

3.1. Rijks- en provinciaal beleid 

 

 

Structuurvisie infrastructuur en ruimte (2012) 

 

Het rijksbeleid is vastgelegd in de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012). Het beleid is er op 

gericht om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange 

termijn (2028). Het beleid is uitgewerkt in de vorm van 13 nationale belangen die zijn vastgelegd in het 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Voor de Wageningse Eng is met name het 

nationale belang van de Ecologische Hoofdstructuur van toepassing (inmiddels Nationaal 

Natuurnetwerk). De bosgebieden aan de oostkant van de Eng zijn als onderdeel van de Veluwe 

aangeduid als Natura 2000 gebied (Habitatrichtlijn) en maken zo deel uit van een Europees netwerk 

van beschermde natuurgebieden. Het gebied rond de Rijn is bovendien aangeduid als erfgoed van 

uitzonderlijke universele waarde. 

De ruimtelijke inrichting van de Eng sluit het meest aan op de doelstelling inzake een leefbare en 

veilige omgeving waarin unieke cultuurhistorische en natuurlijke waarden behouden zijn. Een leefbare 

en veilige samenleving vraagt om een goede milieukwaliteit, waterveiligheid en zoetwatervoorziening, 

bescherming van cultureel erfgoed, unieke natuurlijke waarden en locaties voor landsverdediging. 

 

 

Ontwerp-provinciale omgevingsvisie (2013) 

 

De ontwerp-omgevingsvisie geeft breder dan alleen ruimtelijk een beeld van de beoogde ontwikkeling 

voor de provincie Gelderland. De ontwerp-omgevingsvisie is via een proces van co-creatie tot stand 

gekomen en heeft in mei/juni 2013 ter visie gelegen. De kern van de omgevingsvisie bestaat uit: 

 

1. Nieuwe aandacht voor de steden, meer ruimte voor economie en een extra stap voor duurzame 

ontwikkeling en een leefbaar platteland. Via co-creatie en uitnodigingsplanologie komen we 

sneller uit de crisis. Niet de regels maar de mogelijkheden staan voorop; 

 

2. Structuurversterking en partnerschap als uitgangspunt. Gelderland is mooi, dynamisch en divers; 

 

3. Van tien jaar 'vast' naar flexibel en toekomstgericht; 

 

4. Van vijf plannen en vijf verordeningen naar één plan en één verordening op hoofdlijnen; 



 
 
 

14 maart 2014   pagina 17 
 

 

5. Samen afwegen en aan de slag met de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. Kwaliteiten 

en doelen staan centraal, niet de regels; 

 

6. Van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) naar het Gelderse Natuurnetwerk en een Groene 

Ontwikkelingszone, met meer uitnodiging om bij te dragen aan het realiseren van natuurdoelen. 

(In het noordelijk deel van de Wageningse Eng is een ecologische verbindingszone voorzien die 

de Veluwe verbindt met het Binnenveld en de achterliggende Utrechtse Heuvelrug.); 

 

7. Regionale afspraken voorop. Niet alleen woningbouw en bedrijventerreinen, ook kantoren en 

detailhandel; 

 

8. Minder overheid, meer samenleving. Een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. 

De provincie verbindt! 

 

9. Lokaal maatwerk. 

 

De twee centrale doelen voor de omgevingsvisie zijn: 

 

1. Een duurzame economische structuurversterking; 

 

2. Het borgen van de kwaliteit en de veiligheid van onze leefomgeving. 

 

De beoogde ontwikkeling van de gemeente Wageningen maakt deel uit van de verdere ontwikkeling 

van Food Valley. Food Valley is een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse economie en 

een inspirerende kennisregio in Europa. Karakteristiek voor Food Valley is de toonaangevende 

innovatie en vakkennis op het gebied van agrofood, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de groene 

leefomgeving. Langs zes lijnen krijgt de ambitie verder gestalte: 

 

 Bedrijven en bedrijvigheid; 

 

 Onderwijs en arbeidsmarkt; 

 

 Mobiliteit en bereikbaarheid; 

 

 Wonen en woningmarkt; 

 

 Vernieuwing landbouwsector; 

 

 Kwaliteit leefomgeving en duurzaamheid. 
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Als uitwerking van de Omgevingsvisie heeft de provincie Gelderland beleid geformuleerd voor een 

aantal nationale landschappen. De Wageningse Eng maakt qua begrenzing deel uit van het Nationaal 

Landschap de Veluwe (deelgebied Veluwemassief). De belangrijkste kwaliteiten zijn: 

 

 Groene long van Nederland; 

 

 Stuwwal met grootschalige afwisseling van open heide, gesloten bos, uitgestrekt open stuifzand 

en vennen, agrarische enclaves; 

 

 Rijk aan aardkundige kwaliteiten (vooral reliëf); 

 

 Afwezigheid van oppervlaktewater met uitzondering van enkele beken en vennen (red: en 

drinkplaatsen op de Eng); 

 

 Weinig bebouwing; 

 

 Karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle open essen op de flanken; 

 

 Een antropogene leegte met een schatkamer van cultuurwaarden van toen (landgoederen, 

grafheuvels, boerderijen, et cetera); 

 

 Rijke variatie aan (cultuurhistorisch bepaalde) soorten bos, van zeer oude loofboscomplexen tot 

rechtlijnig verkaveld productiebos en recent ontwikkeld ‘oerbos’ met begrazers; 

 

 Rust, ruimte en donkerte. 

 

In artikel 2.7.4.2 Nationaal Landschap van de Gelderse Verordening Ruimte is opgenomen dat: 

Een bestemmingsplan voor gronden binnen een Nationaal Landschap en buiten de Gelderse 

Ontwikkelingszone en Gelderse Natuur Netwerk maakt, ten opzichte van het ten tijde van inwerking-

treding van de verordening geldende bestemmingsplan, alleen activiteiten mogelijk die de 

kernkwaliteiten van een Nationaal Landschap behouden of versterken. Activiteiten die afbreuk doen 

aan de kernkwaliteiten of deze kernkwaliteiten niet versterken zijn wel mogelijk als er geen reële 

alternatieven zijn, er sprake is van redenen van groot openbaar (lees maatschappelijk) belang en er 

compenserende maatregelen worden getroffen ter waarborging van de kernkwaliteiten. 
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3.2. Gemeentelijk beleid 

 

 

Structuurvisie (vastgesteld december 2013) 

 

In de structuurvisie worden de urgente ruimtelijke opgaven voor de gemeente beschreven voor de 

komende 10 jaar. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen richting aan deze ruimtelijke opgaven en is te 

beschouwen als een kader, dat ook aanknopingspunten biedt voor de uitwerking van het beleid voor 

de opslag- en schuilgelegenheden op de Wageningse Eng. In de visie zijn zeven hoofdopgaven 

onderscheiden, te weten: 

 

 Het op orde brengen van de basiskwaliteit, regionale en lokale verbondenheid, stedenbouw-

kundige structuur, landschap en cultuurhistorie en duurzaamheid en klimaat; 

 

 Het toekomstbestendig maken van de wijken en haar voorzieningen; 

 

 Het bieden van een kwaliteitskader voor de ontwikkellocaties; 

 

 Het versterken van het toeristisch en recreatief profiel; 

 

 Het versterken van de relatie tussen stad, universiteit (WUR) en kenniseconomie; 

 

 Het bieden van ruimte voor lokale en regionale werkgelegenheid; 

 

 Het versterken van de binnenstad. 

 

 

De Wageningse Eng wordt in de visie opgedeeld in twee zones: 

 

 Een open middengebied, waarvan de landschappelijke openheid wordt geborgd om de 

panorama’s vanuit de stad naar de Veluwe en andersom te beschermen. Dit stelt voorwaarden 

aan de mate van bebouwing en beplanting. Ontwikkelingen zijn mogelijk als ze passen binnen één 

of meer van de thema’s voedsel, gezondheid en natuur. 

 

 Linten en houtwallen in het noorden van de Eng. Ontwikkelingen in deze zone zijn mogelijk als zij 

passen binnen één of meer van de thema’s wonen, voedsel, gezondheid, natuur en recreatie. 

Bebouwing vindt alleen plaats aan de linten. Ontwikkelingen dragen bij aan het ontwikkelen van 

de houtwalstructuur en de ecologische verbinding. 
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Bestemmingsplan buitengebied 

 

In het bestemmingsplan buitengebied heeft de Wageningse Eng de bestemming ‘Agrarisch met 

waarden’ met daarbinnen de aanduiding ‘stadsrandgebied’. Het geeft aan dat de gronden een ander 

dan strikt agrarisch gebruik kennen. Eén van de uitgangspunten is het structureel behouden en 

versterken van de Wageningse Eng als reliëfrijk landschap met een open karakter. 

De vigerende gebruiksrechten zijn gehandhaafd. Relevante gebiedszonering ten aanzien van 

paardensport en volkstuinen zijn overgenomen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kent 

geen bebouwingsmogelijkheden buiten bouwblokken, anders dan de mogelijkheden voor een 

gereedschapsberging op percelen met een aanduiding volkstuin (max 1 m hoog en 2m2 oppervlak). 

 

 

Binnen de aangeduide gebieden zijn nieuwe volkstuinen uitsluitend toegestaan na het doorlopen van 

de procedure voor een omgevingsvergunning. De TAWE zal adviseren over de omgevingsvergunning 

voor werken en werkzaamheden en hiertoe een voorstel voor beleid uitwerken. Op de Wageningse 

Eng zijn aardkundige (archeologische) waarden aanwezig, die beschermd dienen te worden. 
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3.3. Uitgangspunten TAWE 

 

Speciaal voor de Wageningse Eng heeft de gemeente de Territoriale Adviescommissie Wageningse 

Eng (TAWE) benoemd. De TAWE adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over de 

ruimtelijke vraagstukken die betrekking hebben op de Wageningse Eng. 

De TAWE heeft in een notitie de uitgangspunten beschreven die zij hanteert bij haar adviezen. Een 

eerste uitwerking van deze uitgangspunten maakte deel uit van de reactie van de TAWE op het 

bestemmingsplan buitengebied (25 juli 2012). Voor deze beleidsnotitie is gebruik gemaakt van de 

versie van 4 november 2013. 

 

Het vertrekpunt van de TAWE wordt gevormd door de twee landschapstypen op de Wageningse Eng: 

 

 De stuwwalglooiingen aan de oostkant; 

 

 De lage flanken van de stuwwal met plaggendek aan de westkant. 

 

Aanvullend is langs de Grintweg (doorgaande weg Wageningen-Bennekom) sprake van een derde 

landschapstype bestaand uit dekzandwelvingen en -vlakten met plaggendek. 

 

Daarbinnen hanteert de TAWE een viertal bijzondere waarden als uitgangspunt, te weten: 

 

 Reliëf (goed zichtbare geomorfologie met kenmerken van twee ijstijden (het Saalien en het 

Weichselien) van de Wageningse Eng); 

 

 Uitzicht (de open Eng tussen de Ritzemabosweg en Hollandseweg, de besloten Eng met kamers 

tussen de Hollandseweg en het Papenpad); 

 

 Verleden (zichtbare elementen zoals de wildwal, veedriften, drenkplaatsen, leemkuilen, 

cultuurdek, verkaveling, onverharde paden, historisch (grond)gebruik, brinken); 

 

 Natuur (kleinschalige afwisselende gebruiksvormen, graanakkers, bloemrijke randen, zandpaden 

met schrale bermen, kleine landschapselementen en het open boomloos gebied aan de oostzijde, 

vormen de basis voor een grote rijkdom aan planten en dieren). 

 

Op basis van voorgaande waarden beoordeelt de TAWE vergunningplichtige activiteiten zoals 

bouwen, beplanten, graven en verharden. Voor opslag- en schuilgelegenheden zijn vooral de 

uitgangspunten ten aanzien van bouwen relevant. 

 

 De TAWE adviseert in het algemeen terughoudend om te gaan met het vestigen van bouwwerken 

op de Wageningse Eng; 
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 Als er toch gebouwd wordt binnen de kaders van het bestemmingsplan, adviseert de TAWE te 

bouwen op de juiste plaats en in de juiste vorm. Daarbij gaat de TAWE specifiek in op de behoefte 

aan bergplaatsen voor machines en opslag- en schuilgelegenheden voor mens en dier, inclusief 

bijvoorbeeld toiletvoorzieningen voor bijvoorbeeld bloemenpluktuinen. 

o De juiste plaats: de TAWE verkiest gemeenschappelijke voorzieningen aan de randen van 

de Eng boven individuele voorzieningen midden op de Eng. De laatste zijn alleen 

toelaatbaar als de functie een voorziening ter plekke noodzakelijk maakt; 

o De juiste vorm: tijdelijke seizoengebonden voorzieningen hebben de voorkeur boven 

permanente voorzieningen. Daarnaast stelt de TAWE voor een catalogus met 

voorbeelden samen te stellen met het oog op kwaliteit en uniformiteit en een pilot voor 

een berging en een schuilgelegenheid uit te voeren. 

 

 Qua proces stelt de TAWE voor bergingen en opslag- en schuilgelegenheden, die passen binnen 

de uitgangspunten van het bestemmingsplan en de TAWE, mogelijk te maken via een 

‘buitenplanse afwijkingsbevoegdheid’ gedelegeerd aan het college van B&W. 

 

 

3.4. Visie Stichting Wageningse Eng 

 

De SWE heeft een groot aantal projecten opgepakt en uitgevoerd. Op 18 april 2012 heeft de SWE 

haar toekomstvisie gepresenteerd. De toekomstvisie is opgenomen in de inspraakreactie van de SWE 

op het voorontwerp-bestemmingsplan buitengebied.  

Begin 2013 heeft de SWE na overleg met de TAWE, leden van de Raad van Advies en de gemeente 

Wageningen een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitwerken van beleid voor opslag- en 

schuilgelegenheden maakt onderdeel uit van dit Uitvoeringsprogramma. Het college van B&W heeft 

inmiddels ingestemd met het Uitvoeringsprogramma en een subsidiebijdrage beschikbaar gesteld voor 

de uitvoering. In de toekomstvisie zijn de volgende algemene uitgangspunten opgenomen: 

 

 Open landschap door behoud en versterking van zichtvlakken; 

 

 Kleinschalig en overwegend biologisch landgebruik; 

 

 Behoud karakteristiek glooiend uitloopgebied; 

 

 Ruimte voor verbrede functies; ondergeschikte vormen van recreatie zorg en welzijn, educatie en 

natuurbeheer; 

 

 Behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden; 

 

 Ontwikkeling van ecologische waarden en verantwoord groen en landschapsbeheer en dieren-

houderij; 
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 Passend gebruik. 

 

Ten aanzien van het gebruik van de Eng stelt de SWE het volgende: 

 

 De Eng moet gebruikt en beleefd kunnen worden; 

 

 Relatief intensief gebruik alleen op de huidige locaties; 

 

 Multifunctioneel gebruik van bestaande bebouwing mogelijk maken; 

 

 Flexibiliteit in het bestemmingsplan met het oog op nieuwe gebruiksvormen. 

 

Daarnaast heeft de SWE specifieke uitgangspunten geformuleerd voor 

ondernemers/sportverenigingen, paardenhouders en volkstuinders. De uitgangspunten voor bewoners 

zijn hier buiten beschouwing gelaten, omdat die niet van toepassing zijn op opslag- en 

schuilgelegenheden. 

 

 

Ondernemers en sportverenigingen 

 

 Concentratie van activiteiten (bestaande en nieuwe) zoveel mogelijk binnen bestaande 

bebouwing; 

 

 Er is nieuwe ruimte voor (nieuwe) voorzieningen (toilet, opslag gereedschap), gezamenlijke 

voorzieningen (stalling machines) en nieuwe kleine economische dragers, die passen bij de Eng 

(mouterij, theetuin); 

 

 Multifunctioneel gebruik van sportkantines; 

 

 Parkeren op de Zoom oplossen óp het sportpark. 

 

 

Paardenhouders 

 

 Eenvoudige opslag- en schuilgelegenheden buiten zicht; dit zou in theorie kunnen betekenen dat 

een schuilgelegenheid ook mag worden opgericht wanneer er nieuwe beplanting omheen wordt 

aangelegd, immers dan is deze ook buiten zicht (NB Dit is zo verwoord in de Visie van de SWE en 

hier bij wijze van inventarisatie opgenomen. Het beleidsvoorstel wijkt op dit punt af en is 

opgenomen in hoofdstuk 4); 

 

 Gebiedseigen perceelafscheidingen. 
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Volkstuinders 

 

 Geen permanente bebouwing en beplanting > 1 m en 2 m2 , waarbij gedacht wordt aan mogelijke 

uitzonderingen voor fruit- en notenbomen en het gedogen van illegale situaties die passen; 

 

 Gebiedseigen perceelafscheidingen; 

 

 Geen zonering (meer).  

 

 

Daarnaast vraagt de SWE een bestemming als tuinbouw(bedrijf) voor de Pluktuin Bloemrijk en De 

Nieuwe Ronde, zodat er voor die bedrijven iets ruimere mogelijkheden ontstaan ten opzichte van de 

volkstuinen en de agrarische gronden er omheen. 

De SWE houdt ook breder een pleidooi voor behoud van kleinschalige bedrijvigheid en daarvoor 

noodzakelijke voorzieningen, zoals opslag- en schuilgelegenheden (mits kleinschalig en ingepast in 

het landschap). 
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Ten aanzien van gereedschapbergingen pleit de SWE voor een strikte beperking tot ‘uitsluitend ter 

plaatse van de aanduiding volkstuin’. Dit geldt ook voor de mogelijkheden voor teeltondersteunende 

voorzieningen. 

De SWE houdt een pleidooi voor kleinschalige, relatief open, niet in zichtlijnen/zichtvlakken gelegen, 

passend, in het landschap verweven opslag- en schuilgelegenheden voor ondernemers en 

paardenhouders. 



 
 
 

14 maart 2014   pagina 26 
 

4. Voorstel beleidsmatige uitwerking 
 

 

Op grond van voorgaande komen wij tot de volgende aanzet voor oplossingen voor de verschillende 

typen gebruikers. Het vertrekpunt voor de oplossingen is in voorgaande uitvoerig beschreven en 

bestaat uit: 

 

 De waarden en kwaliteiten van de Eng die breed worden onderschreven door provincie, 

gemeente, SWE, TAWE en de gebruikers van de Eng en de verankering van de waarden en 

kwaliteiten in beleidsuitgangspunten; 

 

 De wens om ruimte te creëren voor uiteenlopende functies die bij kunnen dragen aan een 

duurzaam gebruik van de Wageningse Eng met oog voor de aanwezige waarden en kwaliteiten; 

 

 De uiteenlopende behoefte van de verschillende eigenaren en gebruikers op de Eng aan opslag- 

en schuilgelegenheid; 

 

 Het maatschappelijk belang dat kan worden gehecht aan de circa 50 paardenhouders, de 500 

volkstuinders en de nieuwe economische dragers/duurzame agrarische activiteiten op de 

Wageningse Eng, waaronder een drietal tuinen met tientallen tot honderden 

leden/klanten/abonnementhouders. 

 

 

4.1. Gereedschapsberging volkstuinen 

 

Met zo’n 500 gebruikers (WUR, 2011) voorzien de volkstuinen enerzijds in een grote maatschappelijke 

behoefte, anderzijds zijn de volkstuinen van grote invloed op de openheid en kwaliteit van het 

landschap op de Wageningse Eng. Bij de inventarisatie is gebleken dat naast de bebouwing ook de 

opgaande beplanting op volkstuinen van invloed is op de kwaliteiten van het landschap. 

 

Zoals hiervoor is aangegeven is de behoefte aan aanvullende voorzieningen onder volkstuinders 

beperkt. Tijdens de workshop op 7 november 2013 is door enkele volkstuinders extra aandacht 

gevraagd voor schuilgelegenheid/dagverblijf. Bij de beoordeling van de behoefte is ook het recreatieve 

karakter van volkstuinen van belang. Oftewel, bij slecht weer hoeft de volkstuinder niet op de tuin te 

zijn. Daarbij komt dat het toestaan van bijvoorbeeld dagverblijven op volkstuinen gezien de locaties 

van de volkstuinen een grote impact zou hebben op het open landschap. 

Omdat de behoefte beperkt is en de noodzaak voor aanvullende voorzieningen ontbreekt wordt 

voorgesteld te volstaan met de bestaande mogelijkheden. Dat betekent dat op basis van een 

vergunning een gereedschapberging van max 2 m2 en 1 m hoogte kan worden gebouwd.  

In de praktijk kennen de volkstuinen een groot aantal bouwwerken die de toegestane maatvoering – 

vaaks slechts beperkt - overschrijden. In combinatie met de beperkte kwaliteit van de bebouwing 

geven de gereedschapsbergingen en andere voorzieningen een rommelige aanblik. 
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Een wervende catalogus met goede voorbeelden qua ontwerp en gebruik van materialen 

(recyclebaar) van de hand van de TAWE kan een bijdrage leveren aan de beoogde kwaliteit. 

 

Gezien voorgaande is het van belang de contacten met de volkstuinders en/of de eigenaren te 

versterken, gericht op verbetering van het beheer en onderhoud van de aanwezige complexen. De 

ervaring leert dat de volkstuinders zich tot nu toe beperkt betrokken voelen bij de activiteiten van de 

SWE maar wel belangstelling hebben voor natuur en landschap. Benadering van de volkstuinder 

vraagt om maatwerk (zie onderzoek WUR 2011).  

 

Oprichting van verenigingen per volkstuin is een mogelijkheid om het contact met de volkstuinders aan 

te halen en het beheer en onderhoud van de volkstuinen te verbeteren. Ook is een aanpak denkbaar 

waarbij de eigenaren van de volkstuincomplexen worden aangesproken op beheer en onderhoud. 

 

 

4.2. Schuilgelegenheid voor dieren 

 

De hoge landschappelijke kwaliteiten, de zichtlijnen en zichtvlakken die grote delen van de Eng 

bedekken beperken de zoekruimte voor schuilgelegenheden voor dieren. Vanuit de sterke behoefte 

aan schuilgelegenheden bij de dierenhouders en de bijdrage aan het dierenwelzijn, zonder te willen 

concluderen dat schuilgelegenheden vanuit het oogpunt van dierenwelzijn strikt noodzakelijk zijn,  

zien wij mogelijkheden voor de bouw van tijdelijke opslag- en schuilgelegenheden voor dieren in een 

zone van circa 5 m vanaf structuurbepalende beplanting (Kaart 3, (TAWE)). In voorkomende gevallen 

kan deze zone worden verbreed naar 10m als de lokale omstandigheden daar aanleiding toe geven. 

Belangrijk daarbij is de in Nederland overheersend zuidwestelijke windrichting. Gezien de grote 

landschappelijke kwaliteiten staan wij voor een individuele afweging per schuilgelegenheid (gebouw) 

gebaseerd op de noodzaak, eventuele alternatieven en de inpassing ten opzichte van de zichtlijnen en 

zichtvlakken. 

 

Daarmee kan in de behoefte van een aantal dierenhouders worden voorzien, zonder afbreuk te doen 

aan de landschappelijke kwaliteiten en de openheid op de Wageningse Eng. Vrijwillige kavelruil kan 

eraan bijdragen dat paardenhouders kunnen beschikken over percelen waar de bouw van een 

schuilgelegenheid na afweging toelaatbaar is. 

 

Als ervoor wordt gekozen schuilgelegenheid voor dieren toe te staan is de maatvoering afhankelijk 

van het type paard dat wordt gehouden. Om praktische redenen is uitgegaan van de maatvoering voor 

grote paarden. Gezien de beperkte omvang van de percelen op de Eng (gemiddeld < 1 ha) is 

uitgegaan van twee paarden. Dan volstaat een oppervlak van 15 m2 en een nokhoogte van 2 - 2,5 m 

(afgerond op basis van onderzoek WUR 2011). Dit biedt ruimte voor enkele nieuwe voorzieningen en 

zal waarschijnlijk aanleiding zijn om enkele minder fraaie bestaande voorzieningen te vervangen. 
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In de praktijk kan de stal in deze omvang voor meer dan twee dieren schuilgelegenheid bieden omdat 

dieren ook buiten de stal beschutting kunnen vinden en sommige paarden hier in de praktijk de 

voorkeur aan geven.  

 

Daarbinnen is beperkt ruimte voor opslag van krachtvoer, en geen ruimte voor opslag van hooi en/of 

kuilgras. Dat zou nabij de schuilgelegenheid enigszins uit het zicht kunnen worden opgeslagen. De 

toe te stane oppervlakte, hoogte en locatie voor opslag dient expliciet te worden vergund en dient zich 

één op één te verhouden tot de maten voor de schuilgelegenheid. 

In voorgaande is vooral ingezoomd op de behoefte voor paarden. In het verlengde hiervan kan ruimte 

worden geboden voor schuilgelegenheid voor schapen, herten en bijen, waarbij de maatvoering 

kleinschaliger kan zijn, afgestemd op de behoefte van de betreffende diersoort. 

 

 

Aanvullend dient rekening te worden gehouden met een zorgvuldige landschappelijke inpassing en de 

kwaliteit van het ontwerp. Een bijzonder aandachtspunt vormt het onderzoek naar archeologische 

waarden. Gezien de algemene vrijstelling tot verstoring van 100 m2 is dit juridisch lastig te regelen. 

Maar wellicht kan met medewerking van vrijwilligers een maatwerkafspraak worden gemaakt. 

Daarnaast is er sprake van behoefte aan enige verharding bij de ingang van de schuilgelegenheid.  
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De kwaliteitsaspecten kunnen geborgd worden in een beeldkwaliteitsplan, dat de status van een 

welstandsnota krijgt. Dit is een relatief zwaar middel. Een andere mogelijkheid is borging via het 

advies en de catalogus (groeidocument, gebaseerd op de uitgangspunten voor duurzaam/flexibel 

bouwen) van de TAWE. 

 

Voor de percelen die niet grenzen aan structuurbepalende beplanting is te overwegen aanleg van 

solitaire bomen op kruispunten van percelen toe te staan in combinatie met hagen. Dit om de dieren 

enige beschutting te bieden, niet met het doel om structuurbepalend groen te creëren. Dat laatste is 

niet mogelijk en niet wenselijk. Dit vereist wel goede afspraken over beheer en onderhoud.  

 

 Qua vormgeving voor de bebouwing kan worden uitgegaan van een schuin aflopend dak met 

minimale en maximale dakhelling of een zadeldak en een dakbedekking bestaande uit dakpannen 

of eventueel golfplaten; 

 

 Uitgangspunt is gepotdekselde houten gevels in houtkleur, zwart of groen. Ter bevordering van 

duurzaamheid van het gebouw mag de onderste 30 cm bestaan uit betonelementen; 

 

 Het realiseren van schuilgelegenheden voor dieren is beperkt tot solitair gelegen percelen. 

Eigenaren in het bezit van een naastgelegen perceel met een bouwblok/-vlak worden geacht de 

voorzieningen binnen het bouwblok/-vlak te realiseren; 

 

 Het realiseren van opslag- en schuilgelegenheden voor dieren is beperkt tot het hobbymatig 

houden van dieren. Agrarische bedrijven worden geacht voorzieningen te kunnen realiseren op 

hun bouwblok; 

 

 Het realiseren van een schuilgelegenheid voor dieren is beperkt tot percelen groter dan 5.000 m 

(kadastrale eenheid). Dat staat ongeveer gelijk aan de minimale oppervlakte die noodzakelijk is 

voor het houden van 2 paarden (inclusief bijvoeren); 

 

 Om de impact van de schuilgelegenheden verder te beperken kan worden overwogen deze 

grotendeels verdiept aan te leggen. Onderzocht zou kunnen worden of daarmee – rekening 

houdende met de archeologische en landschappelijke waarden – ook op andere plaatsen buiten 

de zone langs structuurbepalend groen ruimte is voor schuilgelegenheden. 

 

In de discussie over opslag- en schuilgelegenheden is meerdere malen het idee geopperd van een 

catalogus. De in hoofdstuk 2 getoonde schetsen zijn met de hiervoor benoemde aandachtspunten te 

beschouwen als een aanzet voor deze catalogus. De catalogus is een groeidocument dat stap voor 

stap wordt aangevuld met de ontwerpen die voorzien zijn van een positief advies van de TAWE. 

In aanvulling daarop is ook een gemeenschappelijke voorziening een optie. De maatschappelijke 

meerwaarde van een gemeenschappelijke voorziening neemt verder toe met het aantal gebruikers en 

functies dat gehuisvest kan worden. Gezien de landschappelijke kwaliteiten zal deze qua vormgeving 

een positieve toevoeging moeten zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een historische tabaksschuur. 
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In de rondgang langs de bestaande oplossingen voor schuilgelegenheden zijn wij enkele malen op 

een verdiept ingegraven schuilgelegenheid gestuit. Dat kan vanuit landschappelijk oogpunt een 

oplossingsrichting zijn, maar botst wel met de archeologische bodemwaarden. Toch vinden wij het een 

mogelijkheid die het onderzoeken waard is. Daarom verzoeken met dit advies wij de gemeente 

Wageningen om na te gaan of er binnen de hoge archeologische beschermingsstatus van de bodem 

toch ruimte kan worden gezocht voor het incidenteel verdiept aanbrengen van een schuilgelegenheid. 

Ook hier geldt als stelregel dat het een plaats en locatiegeboden afweging betreft die een individuele 

toetsing vereist.  

 

4.3. Nieuwe economische dragers/duurzame agrarische activiteiten 

 

Er is sprake van een viertal bedrijfsmatige tuinbouwactiviteiten. Bedrijfsmatig gebruik van grasland en 

akkerpercelen wordt buiten beschouwing gelaten omdat hier geen behoefte aan opslag- en 

schuilgelegenheden uit voortvloeit. Met het bedrijf van dhr. Möller (kwekerij in bestemmingsplan) wordt 

overleg gevoerd over verbetering van de landschappelijke inpassing. Dit bedrijf wordt daarom buiten 

beschouwing gelaten. 

De Nieuwe Ronde, Pluktuin Bloemrijk en Pluktuin de Bosrand hebben de afgelopen jaren hun 

bedrijfsmatige activiteiten uitgebouwd, zonder een expliciete aanduiding als bedrijf in het 

bestemmingsplan. In enkele gevallen heeft de gemeente wel medewerking verleend aan de realisatie 

van een (tijdelijke) opslag-  of schuilgelegenheid.  

 

Het vertrekpunt is dat er in principe op de Wageningse Eng geen ruimte is voor een nieuw agrarisch 

bouwblok. Dit is landschappelijk niet wenselijk en de provincie zal dit waarschijnlijk niet toestaan. Al 

biedt de discussie over nieuwe economische dragers/duurzaam agrarisch gebruik wel enige 

speelruimte. Het is primair het maatschappelijk belang van de bestaande activiteiten, dat aanleiding is 

om medewerking te verlenen aan voorzieningen op de Wageningse Eng. Dit maatschappelijk belang 

dient te zijn of worden vastgelegd in de statuten van een vereniging of stichting die verbonden is aan 

de betreffende bedrijfsmatige activiteiten en kan bestaan uit: 

 

 Aantoonbare (middels een bedrijfsplan en/of jaarverslag) bijdrage aan herstel, behoud en 

versterking van de landschappelijke kwaliteiten en de cultuurhistorie van de Wageningse Eng; 

 

 Aantoonbare activiteiten gericht op verbetering van zorg en welzijn van kwetsbare inwoners van 

de gemeente Wageningen; 

 

 Aantoonbare activiteiten gericht op duurzame vormen van landbouw die milieuvriendelijker telen 

dan wettelijk gezien vereist is. 

 

Als aan voorgaande wordt voldaan kan, bij een minimale beteelde oppervlakte van 5.000 m2 een 

aanvraag ingediend worden voor een dagverblijf met een omvang van maximaal 30 m2 (afsluitbaar 
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bouwwerk, nokhoogte 3m) en een open opslag van maximaal 20 m2 . De aanvrager is zelf 

verantwoordelijk voor eventuele aansluitingen op nutsvoorzieningen. Ook hier gaat het om een 

individuele beoordeling op basis van de noodzaak, het maatschappelijk belang, eventuele 

alternatieven en de inpassing ten opzichte van de zichtlijnen en zichtvlakken. 

 

Qua vormgeving gelden dezelfde vereisten als voor een schuilgelegenheid voor dieren, met dien 

verstande dat moet worden voldaan aan de bouwvoorschriften verbonden aan de functie van 

dagverblijf. Voorts dient aandacht te worden besteed aan de landschappelijke inpassing, rekening 

houdend met reliëf, zichtlijnen en aanwezige beplanting. Dit kan betekenen dat op sommige locaties 

niet de hiervoor beschreven maximale oppervlakte kan worden gerealiseerd. 

 

Doorgroei naar een volwaardig agrarisch bedrijf qua bebouwing is op de Wageningse Eng niet 

mogelijk tenzij gebruik gemaakt wordt van bestaande bebouwing in de vorm van een voormalig 

agrarisch bedrijf of de op termijn vrijkomende locaties van de korfbalvereniging. 

 

Voor nieuwe bedrijfsmatige activiteiten geldt dat in principe gebruik gemaakt dient te worden van 

bestaande bebouwing. De nieuwe activiteiten kunnen geen gebruik maken van de hiervoor 

beschreven regeling voor de bestaande activiteiten. Wel kunnen de nieuwe activiteiten onder de 

voorwaarde van oprichting van een stichting/vereniging met een maatschappelijke doelstelling gebruik 

maken van de mogelijkheid om een – bij voorkeur gemeenschappelijk – gebouw te realiseren dat een 

belangrijke meerwaarde oplevert voor de landschappelijke kwaliteiten en de cultuurhistorische waarde 

van de Wageningse Eng, zoals de eerder aangehaalde historische tabaksschuur. 
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5. Samenwerking 
 

 

Gezien de voorgeschiedenis van het vraagstuk van de opslag- en schuilgelegenheden is het van 

belang samen te werken aan herstel, behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten en 

cultuurhistorische waarde van de Wageningse Eng. De meeste eigenaren en gebruikers zijn ook 

graag bereid daar hun steentje aan bij te dragen. Het voorgenomen gemeentelijk Landschaps-

ontwikkelingsplan biedt hiervoor goede aanknopingspunten. 

 

 Voorwaarde is wel dat de nieuwe functie van de Wageningse Eng voor vele uiteenlopende 

gebruikers en eigenaren wordt erkend en vertaald in mogelijkheden om bijbehorende 

voorzieningen te realiseren rekening houdende met de kwaliteiten van de Wageningse Eng. 

Daarmee ontstaat er enige ontwikkelingsruimte die kan leiden tot enkele nieuwe voorzieningen en 

legalisering en verbetering van de kwaliteit van enkele bestaande voorzieningen; 

 

 

 Van de bestaande opslag- en schuilgelegenheden moet door de gemeente in beeld gebracht 

worden welke met respectievelijk zonder vergunning zijn gerealiseerd. 
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 Eigenaren worden aangeschreven en gevraagd hun bijdrage te leveren aan de kwaliteiten van de 

Wageningse Eng, door de niet vergunde bouwwerken te verwijderen c.q. een aanvraag in te 

dienen voor verlening van vergunning voor een bouwwerk. Legalisering kan in een aantal gevallen 

kansen bieden voor een kwaliteitsverbetering qua ontwerp en landschappelijke inpassing; 

 

 Aanvullend kan via de inzet van vrijwilligers (SWE) worden aangeboden te helpen bij het slopen 

van bestaande niet vergunde bouwwerken. Uit de inventarisatie blijkt dat er sprake is van een 

redelijk aandeel ‘laaghangend fruit’, dat nauwelijks nog een functie en waarde heeft en in overleg 

met de eigenaar gesloopt kan worden. 

 

 Voorgaande kan ook aanleiding zijn voor kavelruil, zodat eigenaren/gebruikers met hun percelen 

terecht komen op de locaties waar de betreffende voorzieningen – na afweging – zijn toegestaan. 

Gezien het belang ligt het voor de hand dat de eigenaren/gebruikers hier het voortouw nemen. De 

SWE/gemeente kan dit faciliteren. 

 

 Voorgaande aanpak is het meest kansrijk wanneer eigenaren en gebruikers op de Eng van begin 

af aan worden betrokken bij de aanpak van het vraagstuk van de opslag- en schuilgelegenheden 

gericht op verbetering van de kwaliteiten van de Wageningse Eng. Een tentoonstelling van de 

foto’s van de aanwezige opslag- en schuilgelegenheden zou – parallel aan de voorbereiding van 

de beleidsnotitie - een eerste stap kunnen zijn. Andere ideeën die kunnen bijdragen aan de 

discussie zijn een excursie (bijvoorbeeld naar Wijchen) en oprichting van een vereniging voor 

paardenhouders, volkstuinders et cetera op de Eng om de communicatie te verbeteren. 

 

 Als sluitstuk voor de geloofwaardigheid van het beleid is het van belang dat de gemeente in 

voorkomende gevallen bij een belangrijke aantasting van de landschappelijke kwaliteiten van de 

Wageningse Eng in de vorm van een illegaal bouwwerk bereid is handhavend op te treden. 
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6. Juridische kaders 
 

Om dit advies status te geven is het wenselijk dat deze door het college van B&W en de 

gemeenteraad van Wageningen wordt vastgesteld. Zo kan deze notitie ook in een juridische zin 

gebruikt worden ter motivering van toekomstige besluiten. 

 

 

6.1. Schuilgelegenheden voor dieren 

 

Gezien de grote landschappelijke kwaliteiten van de Wageningse Eng is de SWE geen voorstander 

van een algemene regeling voor schuilgelegenheden in het bestemmingsplan. De SWE kiest voor een 

individuele afweging op basis van een procedure voor een omgevingsvergunning met een tijdelijk 

karakter.  

Deze beleidsnotitie kan dan na vaststelling als ruimtelijk kader dienen voor schuilgelegenheden indien 

deze middels het artikel 4 lid 1 bijlage II Besluit omgevingsrecht vergund worden. Voordeel van een 

dergelijke werkwijze kan zijn dat het beleidskader en daarmee de bouwmogelijkheden eenvoudiger 

bijgesteld kunnen worden. Nadeel van een dergelijke werkwijze is dat voor paardenhouders minder 

inzichtelijk is of een vergunning voor een schuilstal verkregen kan worden, bovendien zijn er aan de 

procedure kosten verbonden voor leges en een ruimtelijke onderbouwing. 

Flankerend is het denkbaar te werken met een beeldkwaliteitsplan om meer sturing te kunnen geven 

aan de gewenste kwaliteit van bebouwing. Uit de inventarisatie is gebleken dat met name de kwaliteit, 

of het ontbreken daarvan, van invloed is op de kwaliteit van het gebied. Door te werken met 

voorbeelden kan meer inzichtelijk gemaakt worden wat het streefbeeld is. Een minder formele 

sturingsvorm is de eerder aangehaalde catalogus, die aan de hand van de adviezen van de TAWE 

verder wordt ontwikkeld. Ook is te overwegen om te werken met een plan voor de landschappelijke 

inpassing van schuilgelegenheden. 

 

 

6.2. Dagverblijf en opslag voor (maatschappelijk) ondernemers 

 

Omdat alle drie de ondernemers concreet behoefte hebben aan dagverblijf en opslagruimte is het 

voorstel om deze nu ineens – maar wel op basis van een individuele afweging per ondernemer – in 

een wijziging van het bestemmingsplan mee te nemen. Daarbij is het aan te raden op basis van 

gesprekken met de ondernemers te komen tot een haalbaar voorstel in combinatie met afspraken 

(anterieure overeenkomst) voor eventueel verhaal van plankosten, aanvullende voorwaarden omtrent 

toegestane bedrijfsmatige activiteiten, landschappelijk inpassing, beeldkwaliteit et cetera. 

Voor toekomstige bedrijfsmatige activiteiten is het te adviseren per initiatiefnemer een afzonderlijke 

planinpassing door te voeren. De omvang van de initiatieven, de mate van bedrijfsmatigheid en de af 

te wegen belangen variëren naar verwachting dusdanig dat dit goed te verantwoorden is. Ook dan 

wordt voorgesteld afspraken vast te leggen (anterieure overeenkomst) voor eventueel verhaal van 

plankosten, aanvullende voorwaarden omtrent toegestane bedrijfsmatige activiteiten, landschappelijke 

inpassing, beeldkwaliteit et cetera. 
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Bijlage 1: Projectbeschrijving schuilgelegenheden Uitvoeringsprogramma SWE 
 

 

Project I.1 Ontwikkelen van een toetsingskader voor opstal en schuilmogelijkheden 

 

Als nadere uitwerking van de reeds ontwikkelde catalogus van bouwwerken op de Eng en om een 

basis te kunnen bieden voor beleidslijn over opstal en schuilmogelijkheden op de Wageningse Eng is 

het nodig dat een objectief toetsingskader wordt ontwikkeld. Wat mag je waar nu wel en niet 

ontwikkelen. Nu mag er niets en gebeurt er toch van alles. Er is al eens een inventarisatie gemaakt. 

De inschatting is dat het gaat om 20/30 echte knelpunten. 

De ontwikkeling van dit kader draagt bij aan het tegengaan van de verrommeling en leidt tot 

aantrekkelijke zichtlijnen, maar biedt een deel van de gebruikers en ondernemers ook de mogelijkheid 

om in opslag- en schuilmogelijkheden te voorzien. Het is denkbaar dat bij de uitwerking onderscheid 

wordt gemaakt in ondernemers en andere gebruikers van de Eng. 

 

De basis van het toetsingskader kan bestaan uit de notitie over zichtlijnen en zichtvlakken van de 

TAWE. Op basis daarvan kan worden aangegeven waar opstal- en schuilgelegenheden al dan niet 

mogelijk zijn. Daarnaast kan aansluiting worden gezocht bij de reeds uitgewerkte suggesties voor het 

ontwerp van opstal- en schuilgelegenheden. Een belangrijk aspect is bovendien de vraag of het 

mogelijk is opstal- en schuilgelegenheden voor meerdere eigenaren en gebruikers te concentreren in 

een beperkt aantal gezamenlijke voorzieningen bijvoorbeeld in de vorm van een tabaksschuur.  

 

Gezien de druk vanuit het gebied en vanuit de gemeenteraad is het zaak het vraagstuk snel op te 

pakken en nog dit jaar te laten afkaarten door het college van B&W en de gemeenteraad. Er lopen 3 

aanvragen van ondernemers voor schuilgelegenheden. Samen met TAWE wil de SWE hierin een 

bemiddelende rol spelen. Het is de bedoeling om in gezamenlijkheid een beleidslijn uit te werken voor 

de Eng. Vooral aan paardenhouders moet duidelijkheid verschaft worden over wat wel en niet 

mogelijk is. Dit is ook van belang voor nieuwe ondernemers op de Eng.  

 

Trekker: Herman Agricola (SWE).  

 

Uitvoering: In samenwerking met Pieter Roza (TAWE), Carla Roghair (Raad van Advies) en 

Wilma Pol (gemeente Wageningen). 

 

Fasering: De volgende stappen moeten nog worden voorbereid: 

Overeenstemming met de gemeente over de voorgestelde procedure. 

Uitwerken van een visie voor schuilgelegenheden op basis van bestaande 

informatie door SWE in overleg met TAWE en gemeente. 

Concept bespreken met belanghebbenden via RvA en informatie-avond. 

Concept-visie ter advisering voorleggen aan TAWE. 

Vaststelling van de visie door college van B&W en gemeenteraad. 

(Doorwerking van de visie in het bestemmingsplan of een omgevingsplan) 
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Planning: Uitvoering is voorzien in de periode juni-december 2013. De doorwerking in een 

bestemmingsplan of omgevingsplan zal meer tijd vragen. Van de gemeente wordt 

voor de zomer een voorstel verwacht op basis van de workshop van afgelopen winter. 

 

Voorwaarden: Professionele ondersteuning en een goede project-startup. De gemeente Wageningen  

zal het beleid moeten ontwikkelen, SWE, TAWE en RvA hebben ondersteunende  

functie. De snelheid van het proces wordt door de gemeente bepaald. 

 

Resultaat: Gemeentelijke beleidslijn schuilgelegenheden Wageningse Eng (Toetsingskader). 

 

Kosten:  Ontwikkeling toetsingskader € 12.000, - (professionele ondersteuning SWE) 
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Bijlage 2: Kaartbeelden 
 
Kaart 1:  Locaties opslag- en schuilgelegenheden 

 

 

 

Kaart 2:  Locaties opslag- en schuilgelegenheden en aanduiding  

bestemming volkstuinen 

 

 

 

Kaart 3:  Groenstructuren en zichtlijnen 

 

 

 

Kaart 4:  Totaalbeeld 
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