De gevolgen van de aanleg van de
randweg Twello voor het historische
landgoed ’t Hartelaer te Twello
WIST U DAT …………
- de plannen voor de aan te leggen
randweg tot op heden beperkt zijn gebleven tot een tweetal tekeningen, waarop
schetsmatig het tracé van de randweg
langs en door het landgoed ’t Hartelaer is
ingetekend.
- de gemeente Voorst tot op heden nog niet
de moeite heeft genomen om landgoedvragen, over welke gevolgen de aanleg
van de randweg heeft voor het landgoed,
te beantwoorden.
- de gemeente Voorst tot op heden het
landgoed nog steeds geen inzage heeft
gegeven in de plannen voor de aanleg
van de randweg met verlaagde aanleg en
tunnel variant, terwijl er wel al vergaande
gesprekken zijn gevoerd en afspraken zijn
gemaakt tussen de gemeente Voorst en
ProRail.

- de gemeente Voorst verzuimd heeft
onderzoek te laten doen naar de uitstoot
van stikstof van de toekomstige gebruikers van de randweg en de gevolgen
hiervan voor de natuurwaarden van het
landgoed, deel uitmakend van de ecologisch hoofdstructuur.
- het landschap rondom Twello onherstelbaar wordt vernietigd en door de
noodzakelijke kap van de vele honderden
bomen, het aanliggende bedrijfsterrein
vrij in het zicht komt.
- de gemeente Voorst voor de aanleg van
de randweg van het landgoed 42.133 m2

grond dient te verwerven voor de realisatie van de randweg.
- de gemeente Voorst de randweg verlaagd wil aanleggen en hierdoor nog meer
grond nodig zal zijn van het landgoed voor
de realisatie van de randweg.
- door de verlaagde aanleg van de randweg
het gehele watersysteem van het
landgoed ’t Hartelaer ernstig bedreigd
wordt en hierdoor hoge natuurwaarden
verloren zullen gaan.
- de begroting van de gemeente Voorst te
optimistisch van aard is. Verzuimd is de
aankoopkosten van gronden en aan te

kopen woningen mee te nemen in de te
verwachten werkelijke kosten.
- er 32 woningeigenaren overlast zullen
ondervinden van de randweg en de
planschade, na aftrek maatschappelijk
risico, al gauw uit zal komen op een extra
kostenpost van 1,5 - 2 miljoen euro.
- het college van de gemeente Voorst de
gevolgen voor het landgoed ’t Hartelaer
zwaar onderschat en men feitelijk geen
notie heeft welke historische fout men zal
begaan bij het doorzetten van het slecht
onderbouwde plan voor de randweg.
Landgoed ’t Hartelaer

- de gemeente Voorst en ProRail de
plannen voor de tunnel al verder hebben
uitgewerkt.
- de historische toegangslaan van het
landgoed ’t Hartelaer door de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed grotendeels is
aangewezen als rijksmonumentale buitenplaats en landschappelijk groen erfgoed.
- de randweg met talud, ﬁets- en wandelpaden en andere voorzieningen ca. 30 meter achter de rijksmonumentale boerderij
“De Schokkenkamp” komt te liggen.
- er geen akoestisch onderzoek is uitgevoerd en het onbekend is wat de eﬀecten
zijn van de geluidsbelasting van het
landgoed ’t Hartelaer en alle woningen,
direct liggend en nabij de toekomstige
randweg.
- de verkeerstellingen die de gemeente
Voorst gebruikt om de noodzaak van de
randweg te onderbouwen achterhaald zijn
en onjuist.
- door aanleg van de randweg, in combinatie met het versneld afsluiten van
diverse overwegen, het landgoed straks
zeer slecht toegankelijk wordt voor wandelaars en ﬁetsers.
- er op het landgoed 142 kapitale eiken en
beuken in de leeftijdscategorie van 70 tot
100 jaar, diverse bospercelen en houtsingels met nog eens 323 bomen gekapt
dienen te worden voor de aanleg van de
randweg.

In rood zijn de eigendommen van het landgoed (42.133 m 2) aangegeven, die de gemeente Voorst wenst te verwerven in het kader van de aanleg van
de randweg. De boerderij linksonder, voorzien van rieten kap, is het rijksmonument
“De Schokkenkamp” en de woonboerderij linksboven betreft “Het
Op de afbeelding 11.2 is verzuimd om de historische toegangslaan met kapitale eiken en beuken, welke door de
Veldhoentje”. Rechtsboven is het landhuis “Welgelegen” weergegeven. De overige
eigendommen
van
hetzijn
landgoed
in kleur aangegeven.
Rijksdienst
voor het Cultureel
Erfgoed
aangewezen zijn
als landschappelijk
groen erfgoed, op te nemen in het

rapport van Royal Haskoning, terwijl deze laan van groot landschappelijk en historische waarde is. De bomen in de
toegangslaan waar de randweg is geprojecteerd zijn het leefgebied voor diverse vleermuissoorten.

- de historische toegangslaan met kapitale
eiken en beuken, die dienen te wijken
voor de aanleg van de randweg. De laan,
welke is aangewezen als landschappelijk groen erfgoed door de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed, niet is opgenomen
in de inventarisatie van landschappelijk
waardevolle structuren en kenmerkende
landschapselementen, zoals deze zijn
weergegeven in de Milieueﬀectrapportage
(MER-rapport) van Royal Haskoning uit
2012 op bladzijde 118.
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- door de aanleg van de randweg een deel
van het landgoed doorsneden wordt en
een groot deel van de aanliggende eigendommen van het landgoed niet meer voldoen aan de eisen van de Natuurschoonwet 1928 en dit zal leiden tot onttrekking
van grote delen van het landgoed aan de
Natuurschoonwetstatus.
- de gemeente Voorst geen deugdelijke
onderzoeken heeft laten doen naar de
eﬀecten voor ﬂora en fauna.

Uit: MER 2012 pag. 118
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Op de afbeelding 11.2 is verzuimd om de historische toegangslaan met kapitale eiken en beuken, welke door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn aangewezen als landschappelijk groen erfgoed, op te nemen in het
rapport van Royal Haskoning, terwijl deze laan van groot landschappelijk en historische waarde is. De bomen in de
toegangslaan waar de randweg is geprojecteerd zijn het leefgebied voor diverse vleermuissoorten.
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