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In 2004 heeft DLG van het ministerie van LNV de opdracht gekregen om in 
nauwe samenwerking met Domeinen Onroerende Zaken, voor 53  overtollig 
geworden militaire terreinen (in totaal 2100 ha) een nieuwe bestemming te 
vinden. Per terrein zoeken provincies, gemeenten, andere betrokkenen en DLG 
naar een bestemming die het beste bij het gebied past. De meeste terreinen 
Liggen binnen de Ecologische Hoofdstructuur en krijgen daarom 'groene func-
ties' als natuur en recreatie. DLG en Domeinen willen de kosten voor sloop 
beperken en monumentale gebouwen behouden. Met de opbrengsten uit de 
terreinen die geschikt zijn voor nieuwe 'rode functies' wordt de realisatie van 
de groene functies en het behoud van monumenten gefinancierd. Voorbeel-
den van rode functies zijn woningbouw, bedrijventerrein, landgoederen of 
culturele evenementen. 

DLG heeft de kennis en de middelen om als publieke partner te kunnen inves-
teren in vastgoed in landelijk gebied, ook bij 'rood-voor-groen' constructies 
zoals bij de ontwikkeling van militaire terreinen. Zodra de planvorming en de 
inrichting van de terreinen ver genoeg is, draagt DLG de locatie over aan een 
nieuwe eigenaar. 
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1.1 Aanleiding 
Het mobilisatie (MOB) complex Alverna maakt deel uit van 14 defensieobjecten in de provincies Gelderland en Overijssel die door inkrimping en 
herstructurering van de Nederlandse krijgsmacht overtollig zijn geworden. Deze objecten variëren sterk in oorspronkelijk gebruiksdoel. De objecten variëren 
van oefenterreinen, magazijncomplexen, mobilisatiecomplexen tot grote kazernecomplexen. 

DLG heeft van het ministerie van LNV de opdracht gekregen om, samen met Domeinen, voor alle militaire terreinen een nieuwe bestemming te zoeken. Dit 
gebeurt in het Project Ontwikkeling Militaire Terreinen (zie kader). 

Onderhavig object, het mobilisatiecomplex Alverna, gelegen in de gemeente Wijchen, ligt in een waardevolle omgeving met hoge natuur- en 
landschapskwaliteiten en ligt bovendien volledig binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Alverna terrein wordt dan ook bovenal een natuur-en 
recreatiegebied waar, op een zorgvuldig gekozen plek, een unieke woonlocatie wordt ontwikkeld. 
De locatie ontwikkeld 'zichzelf'; de opbrengsten uit de woonlocatie op het complex worden direct ingezet voor doorontwikkeling van de bestaande 
natuurwaarden en recreatievoorzieningen op deze locatie. 

1.2 Oorsprong en startpunten 
Zowel de aanleiding als de doelstelling is vrij formeel gesteld; het terrein heeft zijn oorspronkelijke functie verloren, moet een nieuwe functie krijgen en moet 
in beperkte mate een opbrengst genereren om de ontwikkeling van de 'groene' locaties te bekostigen. DLG ziet dit als een grote kans om het gebied een 
positieve impuls te geven: Een unieke locatie als het MOB-complex Alverna verdient iets bijzonders! 

Voordat DLG aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een herbestemming voor het MOB-complex Alverna, is de formele aanleiding vertaald naar een 
viertal doelstellingen. De doelstellingen zijn: 
1. Ontwikkel het complex tot een natuurgebied met hoge ecologische waarde, dat functioneert als een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur; 
2. Benut de historie van het gebied als motor voor ontwikkelingen; 
3. Maak het complex, dat sinds de Koude Oorlog afgesloten is geweest voor omwonenden, weer openbaar toegankelijk; 

4. Ontwikkel kleinschalig geclusterd wonen. 

1.3 Positie van het programma in het planproces 
Het Publiek Programma van Eisen (PPVE) vormt de afsluiting van het 'publiek huis op orde' brengen alvorens de markt op te gaan door middel van een 
openbare inschrijving. 
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1.4 Doel en status van het programma 

Dit PPVE beschrijft de ruimtelijke en functionele kwaliteiten die vanuit publieke belangen geborgd moeten worden. De borging van deze kwaliteiten in dit 
document zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige herontwikkeling van het complex op het gebied van natuur, cultuurhistorie en mogelijkheden tot 
nieuwbouw. Verder stuurt het programma in de uiteindelijke nieuwe duurzame gebruiksfuncties die maatschappelijk gezien gewenst en geschikt worden 
geacht voor deze locatie. 

Het PPVE beschrijft de visie, de harde publieke eisen, bijzondere randvoorwaarden en aandachtpunten waar de verdere herontwikkeling van het complex 
aan moet voldoen. Naast natuurherstel gaat het onder meer over de aanzienlijke sloopopgave, nieuwbouwlocaties (omvang, architectuur), toegankelijkheid, 
infrastructuur en ontsluiting en de relaties met de omgeving. 

Het PPVE geeft de belangrijkste kwaliteiten en eisen die bij de herontwikkeling van het complex vanuit de publieke belangen centraal staan, niet hoe deze 
uiteindelijk worden geborgd. Er staan dan ook geen nadere voorwaarden in over waaraan de herinrichting moet voldoen of welke producten er aangeleverd 
moeten worden. De kwaliteitsborging wordt onderdeel van de bestemmingsplanherziening, de inschrijvingsprocedure en de op te stellen contractstukken. 
Een van deze contractstukken betreft een zogenaamde functie- en objectenboom. Hierin zal, waar nodig, zeer specifiek en technisch alle eisen en 
randvoorwaarden worden gesteld die nodig zijn voor een kwalitatief hoogstaande ontwikkeling van het terrein. 

De eerste brede basis is gelegd tijdens een werkatelier ('Schetsschuit') waarbij alle belanghebbenden rondom dit complex vertegenwoordigd waren. Een 
stedenbouwkundig onderzoek heeft hierna de brede basis verder aangescherpt, met name voor het onderdeel 'Rood in 't groen'. Verdere aanscherping heeft 
plaatsgevonden middels een aantal consultatieronden met betrokkenen vanuit de gemeente Wijchen, Staatsbosbeheer en Domeinen. Waar nodig heeft 
onderbouwing plaatsgevonden met aanwezige literatuur en aanvullende onderzoeken naar bijvoorbeeld: natuurwaarden, archeologie en milieuaspecten. 
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1.5 Leeswijzer 

Het Publiek Programma van Eisen laat zich als volgt lezen: 

• Hoofdstuk 2 Ligging en identiteit van de locatie. 

• Hoofdstuk 3 Beleidskaders en de koers waarbinnen herontwikkeling plaats moet vinden. 

• Hoofdstuk 4 Vertaling van het ontwikkelconcept 'Terug naar de basis' in een ruimtelijke visie. 

• Hoofdstuk 5 Het ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor een kwalitatieve en kwantitatieve herontwikkeling. 

• Hoofdstuk 6 Architectonische richtlijnen waaraan de vormgeving van de rode ontwikkeling moet voldoen. 
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2.1 Ligging & cijfers 
Het mobilisatiecomplex (MOB-complex) Alverna ligt in de gemeente Wijchen binnen de 
ecologische hoofdstructuur. De belangrijkste gegevens van het terrein: 
o 20 hectare groot 
o 17 hectare natuur: bos, schraalland en heide 
o 33 gebouwen (opslagloodsen, munitiebunkers, dienstwoningen) 
o 1,8 hectare bebouwd oppervlak 
o 95.000 m3 inhoud van gebouwen 
o 1,2 hectare asfalt 
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2.2 Karakteristieken 
Het militair terrein Alverna is een zogenaamd MOB complex, wat staat voor een mobiliteitscomplex. Mobiliteitscomplexen hadden als functie het opslaan van 
goederen, geschut, persoonlijke bewapening en handmunitie voor de te mobiliseren eenheden. Kenmerkend voor het terrein Alverna zijn de brede wegen en 
de ruime opzet van werkterreinen grenzend aan de magazijnen. In Alverna zijn ook rupsvoertuigen gestationeerd geweest (in militair jargon: 'opgelegd'). Er is 
een tankbaan met keerlussen aanwezig om tanks de voorgeschreven periodieke testritten te laten uitvoeren. Belangrijke karakteristieken van het MOB-complex 

zijn: 

De grens van het militair terrein volgt de natuurlijke hoogtelijn (steilrand) tussen het duin en het omliggende, lager gelegen landschap. Door het hoogteverschil 
ligt het terrein als een soort 'eiland' in het landschap. De zware bosrand rondom het terrein versterkt deze beleving. 

Het complex kenmerkt zich door een zware bosrand rondom het terrein. Deze bosrand is een cultuurhistorisch waardevol element omdat het hier om een zeer 
oude vegetatie gaat die een grote mate van oorspronkelijkheid vertegenwoordigd. De bossen van Alverna werden in het verleden gebruikt voor het weiden 
van vee en het hakken van hout. Deze gebruiksvormen hebben duidelijke sporen nagelaten in het bos. Veel van de eiken hebben hierdoor bijzondere, grillige 
groeivormen die alleen door continue hak- en begrazingsbeheer kunnen ontstaan. 

De aanwezigheid van de zware bosrand rondom het terrein, samen met het hoogteverschil met de omgeving, zorgt ervoor dat het terrein erg naar binnen is 
gekeerd. Dit wordt verder versterkt door de zware bebossing op het terrein zelf, waarin open plekken zijn gekapt om plaats te maken voor munitiebunkers, 
opslagloodsen en andere bebouwing. De gebouwen staan individueel of gegroepeerd in kleine clusters op de kleine open plekken in het bos. 

Door het sluiten van nieuwe bondgenootschappen na de Tweede Wereldoorlog veranderde ook de verplichtingen van de Koninklijke Landmacht (KL). Men 
besloot tot de oprichting van een parate en een aantal mobiele infanterie-divisies. Voor een snelle bevoorrading en uitrusting van deze mobiele divisies werd 
besloten om magazijncomplexen (MOB-complexen) op te richten. In deze complexen werden permanent voorraden op peil gehouden, zodat bij een troepen 
mobilisatie voldoende materieel, munitie, medicijnen en voedsel voorhanden waren. 
De spanningen in de tijd van de koude oorlog leidden ertoe dat de Nederlandse krijgsmacht tussen 1951 en 1961 in hoog tempo mobiliteitscomplexen 
bijbouwde. Standaardisatie van terrein en gebouwen was de enige manier om dit hoge tempo te volgen. De vormgeving van het terrein en de gebouwen 
wordt hierdoor getypeerd door een functionalistische bouwvorm: sober en doelmatig vormgegeven gebouwen uitgevoerd in eenvoudige materialen (beton, 
baksteen en metaal). 
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In belangrijke mate bepalend voor de herontwikkelingsmogelijkheden van het MOB-complex Alverna is het beleid van de verschillende overheden: het 
Rijk, de provincie Gelderland en de gemeente Wijchen. Een uitgebreide omschrijving van het beleid is te vinden in de Reader (DLG, februari 2007) van het 

ontwerpatelier op 22 februari 2007. Hierin is een uitgebreide omgevingsanalyse (natuur, landschap en woonomgeving) terug te vinden, evenals informatie over 
de cultuurhistorie en de monumenten. Verdere achtergrondinformatie is ook te vinden in de rapportage inventarisatie en onderzoek (DLG 2006). In dit rapport, 
het Publiek Programma van Eisen, wordt volstaan met de samenvatting van de belangrijkste beleidsuitgangspunten die bepalend zijn voor de herontwikkeling. 

3.1 Rijksbeleid 

De Nota Ruimte is ook van toepassing voor Alverna; Het MOB-complex Alverna valt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
• Het gehele gebied is begrensd in de categorie EHS-natuur. Gebieden die in deze categorie vallen zijn of bestaande natuurgebieden of nog te 

ontwikkelen bos- en natuurgebieden. 

• Het gebied ligt buiten de invloedsfeer van de Natura 2000 gebieden. 

3.2 Provinciaal beleid 

Voor Alverna is het Streekplan met haar Streekplanuitwerking uit 2005 van toepassing: 
• Het Alverna terrein grenst vrijwel geheel aan de Overasseltse en Haterse vennen. Een gebied dat als 'natuurparel' is benoemd in de 

Streekplanuitwerking. Het betreft, net als Alverna zelf, een stuifzandgebied dat op deze oude rivierafzettingen is ontstaan, tevens wordt de 
omgeving als een belangrijk dassenleefgebied aangemerkt. 

• Naast het bestaande terrein Alverna worden de graslanden ten zuidoosten van Alverna als zeer kansrijk voor de ontwikkeling van 
natuurwaarden geschat. Er wordt verwacht dat daar 70-100% prioritaire natuurdoeltypen kunnen worden ontwikkeld. 

• Het gebied waarin het Alverna terrein ligt, is aangewezen als een 'waardevol cultuurlandschap', namelijk Rivierduin Wijchen - Bergharen. In 

deze gebieden is sprake van een stapeling van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten. De opgave is om deze 

kwaliteiten te behouden, duurzaam te beheren en, waar mogelijk, te versterken. 

T Publiekg amma van Eisen RU NAARó-E BA1S •ï 



lull. 
Het ROK van de provincie Gelderland (januari 2006) geeft de bandbreedte weer voor de ruimtelijke mogelijkheden voor de PROMT-objecten in Gelderland. De 
basis is het streekplan en ruimtelijk beleid van de provincie en betrokken gemeenten. Uitgangspunten voor alle PROMT complexen zijn: 
• Een reductie van bebouwd en verhard oppervlak in de EHS; 
• Koppelingen leggen via gebiedsgerichte aanpak met kansen in de directe omgeving; 
• Ruimte voor 'nieuw' rood is afhankelijk van de plek, gewenste functies en de directe omgeving; 
• Er mag geen sprake zijn van verkeerstoename in het gebied (de verkeersintensiteit uit de periode dat het object nog in het militair gebruik was, 

wordt gehanteerd als de 0-meting); 
• Bestaande natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden moeten in stand blijven, dan wel versterkt worden. 

Voor MOB complex Alverna wordt apart nog vermeld: 
• Ontwikkelingsrichting: natuur met geclusterde bebouwing; 
• Het natuurdoel is gericht op multifunctioneel bos; 
• Binnen het nieuwe Regionaal Structuurplan KAN is een ontwikkeling met een landelijk karakter voorzien; woningbouwlocaties, 

waaronder Huurlingse Dam (1000 woningen) zijn voorzien aan de andere zijde van de Graafseweg; 
• De bebouwingsmogelijkheden beperken zich tot kleine clusters; tandgoedwonen of een publieke functie zoals de volkshogeschool worden als 

opties gezien. 

3.3 Gemeentelijk beleid Wijchen 
De strategische visie Wijchen 2025 is afgerond, maar wordt op onderdelen nader uitgewerkt. Er Liggen vanuit de gemeente 2 ontwikkelingsrichtingen open 
voor Alverna te weten terug naar de natuur of natuur met geclusterde bebouwing. De mogelijkheden van bebouwing in Alverna beperken zich dus tot kleine 
clusters. In de strategische visie van de gemeente Wijchen wordt de locatie Alverna door de gemeente als volgt getypeerd (pag. 18): 'Vanwege de prachtige 
bosrijke omgeving liggen er op het MOB-terrein kansen voor bijzondere woonvormen: 'parkwonen' c.q. wonen in het groen enerzijds en 'landgoed wonen' 
conform de provinciale definitie anderzijds. Woningbouw op deze locaties zet de historische lijn van bouwen op het duin voort.' De gemeente Wijchen erkent 
met haar visie de uniciteit van deze bouwlocatie voor de gemeente Wijchen en daarbij passende (duurdere) woonvormen. 

3.4 Onderzoeksresultaten 
De wensen en eisen vanuit het beleid zijn niet de enige sturende randvoorwaarden voor de herontwikkeling. Het complex zelf kent ook (fysieke) beperkingen 
en mogelijkheden, al dan niet voortvloeiend uit bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ecologie, milieu, historie, verkeer, gebruiksdruk. Voor een 
deel gaat het om bestaande informatie, voor een deel is aanvullend onderzoek verricht op het complex en in de directe omgeving. Volstaan wordt met de 
samenvatting van de belangrijkste informatie. 
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• Er kan worden gesteld dat de geplande ontwikkelingen (op basis van de inrichtingsschetsen vanuit de schetsschuit) geen significant 
negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. Per saldo wordt een toename van deze kwaliteiten 
verwacht. Hierdoor is geen andere afweging, mitigatie of compensatie in het kader van de EHS noodzakelijk. 

• Er zijn in het gebied verschillende soortgroepen beschermde en rode lijst genoteerde soorten waargenomen, zoals enkele vogelsoorten, das en 
eekhoorn. 

• Een ontheffing in het kader van de Flora- & Faunawet is noodzakelijk voor de kerkuil, das en gewone dwergvleermuis. Vanwege de sloop van 
gebouwen zijn compenserende maatregelen voor de Gewone Dwergvleermuis en Kerkuil noodzakelijk. Het is belangrijk de nieuwe locaties 
ingericht te hebben alvorens de sloop plaats vindt! De nieuwe locaties dienen minimaal een jaar voordat de sloopt start klaar te zijn. 

• Gezien de geplande ontwikkelingen zijn voor de aanwezige dassen geen negatieve effecten te verwachten. Wel is het plaatsen van 
een dassenraster langs de Boskant noodzakelijk en dient toename van verlichting op het terrein te worden voorkomen. Ten aanzien van de 
zorgplicht dient verstoring en betreding van de dassenburchten tijdens de inrichtingswerkzaamheden voorkomen te worden. 

• Op het terrein zijn in totaal 25 vegetatietypen onderscheiden. Deels betreft het kenmerkende typen van schrale gronden die, bi] goede kwaliteit, 
rijk zijn aan plantensoorten. 

• Door de sloop van het overgrote deel van de bebouwing ontstaat een zeer schikte uitgangssituatie voor het ontwikkelen en vergroten van 
kenmerkende en kwalitatief hoge heischrale vegetaties. 

• Het plangebied maakt onderdeel uit van een terrein met hoge archeologische waarde volgens de Archeologische Beleidsadvieskaart van de 
gemeente Wijchen en op de Archeologisch Monumentenkaart. 

• Eventuele archeologische niveaus zullen in de loop van de eeuwen deels verstoven zijn geraakt, maar kunnen nog wel aanwezig zijn; 
De hoge archeologische verwachting van het plangebied kan op basis van dit onderzoek in het veld niet overtuigend ontkracht worden. 

• Op basis van de onderzoeksresultaten wordt door DLG nader onderzoek uitgevoerd in de vorm van een aantal proefsteuven op de 
roodontwikkelingslocaties. 

• Het archeologische vlak bevindt zich direct onder de huidige bouwvoor; afplaggen en graven van poelen onder de bouwvoor kan 
consequenties hebben voor de archeologie. 

• Binnen de randvoorwaarde van het minimaliseren van de impact van roodontwikkeling op de natuurlijke omgeving moet bij het bepalen van de 
doelgroep voor deze locatie worden uitgegaan van het luxe segment. 

• De locatiekwaliteiten garanderen een exclusiviteit die in de meeste uitbreidingsgebieden niet of nauwelijks is te vinden: natuur, rust, 
kleinschaligheid, toch op fietsafstand van centrumvoorzieningen en een goede ontsluiting (rail/weg) naar grote steden als Nijmegen, Arnhem 
en Den Bosch. 

• In het luxe segment zouden op deze locatie zowel grondgebonden (vrijstaande) woningen als luxe appartementen in een bosomgeving met 
een  full-service concept uitstekend passen. 

FF 
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• De markt voor luxe appartementen (25-35 per jaar) is beduidend kleiner dan die voor grondgebonden woningen (120-160). 

• Omgekeerd is ook het aanbod aan luxe appartementen in een dergelijke setting duidelijk minder. Waarbij het  full-service concept geheel 
ontbreekt in de regio. 

• De bouw van luxe appartementen is risicovoller dan de bouw van een kleinschalig complex met grondgebonden woningen. 
• Indien wordt gekozen voor appartementen moet in de ruimtelijke uitwerking in ieder geval ruimte zijn voor niet-wonen voorzieningen, bijv. 

fitnessruimte/logeeraccomodatie. Deze kunnen echter ook binnen de bouwdelen worden opgelost. 

Over diverse milieuaspecten zijn uitgebreide onderzoeksrapporten voorhanden. De belangrijkste aspecten zijn: 
• Er zijn geen aanwijzingen dat op het terrein niet-gesprongen explosieven of ander oorlogstuig aanwezig is, dan wel in de periode dat het door defensie 

is gebruikt of is gedeponeerd. 

• Op het complex zijn geen stralingsbronnen aanwezig ex. Kernenergiewet. 
• Er is op het terrein één bodemverontreiniging aanwezig die sanering behoeft; deze sanering wordt, tot op niveau van defensiedoeleinden (= 

gelijkwaardig bedrijfsterreinen), uitgevoerd door Defensie. Na bodemsanering is er geen belemmering voor het toekomstig gebruik. 
• Asbest komt in beperkte mate voor op het terrein in de vorm van leidingen en in sommige gebouwen (informatie op basis van uitgebreide visuele 

inspectie). 

• Er blijkt op behoorlijke schaaL teerhoudend asfalt voor te komen; behalve de tankbaan zijn alle asfaltverhardingen op het terrein teerhoudend. 
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Met de ontwikkelingsvisie "Terug naar de basis" wit DLG het MOB-complex Alverna en het omliggend gebied een kwaliteitsimpuls geven. Op basis van 
de consultaties met provincie, gemeente en dorpsraad, aangevuld met verschillende onderzoeken naar de actuele waarden op het terrein, is een visie 
voor het complex opgesteld. De visie bestaat uit een streefbeeld voor het 'Groen Casco', wat het kader vormt voor de herontwikkeling van het complex, 
met daarbinnen een zoekgebied voor het Rood in 't Groen. De visie voor het complex is nader uitgewerkt aan de hand van 3  deelgebieden (hoofdstuk 

). In deze deelgebieden moeten gebouwen, terreininrichting en infrastructuur in onderlinge ruimtelijke- en functionele samenhang ontwikkeld 
worden, tot een herkenbare en kwalitatief hoogwaardige compositie (ensemble). Per deelgebied zijn de ontwerperiteria voor de herontwikkeling 
vastgelegd. Deze zijn sturend voor de verdere projectontwikkeling en vormen de basis voor de vraagspecificatie. 

4.1 Visie: "Terug naar de basis" 

"Terug naar de basis" is de titel die de DLG aan het herontwikkelingsproject MOB-complex Alverna heeft gegeven. Een militair complex dat meer dan 
60 jaar vrijwel ontoegankelijk is gebleven voor de burgers, en door de functie als opslagterrein weinig activiteiten herbergde. Het begrip "basis" draagt 
voor dit project een driedubbele betekenis. 

1. "Terug naar de basis" betekent dat het gebied weer terug zal worden gebracht naar zijn oorspronkelijke en natuurlijke vorm. Een oude rivierduin met 
een mozaïek van zeer oude bossen, heidevelden en bloemrijke graslanden. Door begrazing van schapen zijn de bijzondere strubben (hakhoutstoven) 
ontstaan, die nog steeds aanwezig zijn op het complex. Het terrein zal in zijn nieuwe vorm een belangrijk onderdeel gaan vormen van de Ecologische 
Hoofdstructuur. 

2. "Terug naar de basis" betekent ook dat het complex met de toevoeging van een aantal bijzondere woningen, net als in het verleden, opnieuw een 
'basis' zal gaan vormen voor de bewoner. Een plek waar het prettig wonen is en waar je kan genieten van een bijzonder natuurgebied als basis van je 
thuis. 

3. Daarnaast draagt de titel "Terug naar de basis" een verwijzing in zich naar de voormalige militaire functie van het complex. Bij de herontwikkeling 
van het complex heeft de cultuurhistorie van het terrein altijd een grote rot gespeeld en hebben bijzondere objecten als de tankbaan en de bouwkundig 

bijzondere munitiebunkers een plek gekregen in de ontwikkelingsvisie. 

Het doel is het Alverna-terrein te transformeren tot een natuurgebied met een bescheiden woonfunctie. Het project heeft een hoge ambitie. Dit vraagt 
om een zorgvuldige inpassing van de gebouwen, waarbij de juiste balans wordt gevonden tussen bestaand en nieuw en tussen natuur en bebouwing. 
De nieuwe bebouwing vormt één geheel met het bos. 

P.. 



Wonen op het Alverna-terrein is exclusief. De exclusiviteit maakt het plan 
haalbaar met een relatief bescheiden aantal woningen. De woningen hebben 
geen tuin. Ze hebben een directe relatie met de omringende natuur. Dit leidt 
tot een unieke en hoge woonkwaliteit. Het maaiveld rondom de bebouwing 
wordt ingericht conform de inrichtingsplannen voor het gehele Alverna-
terrein. De aansluiting van de bebouwing op het maaiveld vraagt zodoende 
om extra aandacht. Het parkeren voor bewoners bevindt zich niet zichtbaar op 
maaiveld, maar wordt, buiten beeld, opgelost binnen de gebouwde vorm. 

Na de sloop van de bestaande gebouwen ontstaat er een ruimtelijke structuur 
met een geordende opzet van lege plekken, de boskamers. De ruimtelijke 
structuur van de boskamers vormt de samenhang tussen het bos en de 
nieuwe bebouwing. De schakeling van de boskamers op de locatie heeft een 
ruimtelijke dynamiek met de wanden van de boskamers als coulissen. De 
gebouwen staan in de coulissen van de boswanden. 

Om de ontmoeting tussen bestaand en nieuw succesvol te laten zijn, is het 
noodzakelijk de balans te vinden tussen de kwaliteiten van de verschillende 
lagen (wonen, natuur, historie) op het complex. Om deze kwaliteiten veilig 
te stellen in de herontwikkeling van het MOB-complex, zijn er een aantal 
ontwerpuitgarigspunten geformuleerd. Deze ontwerpuitgangspunten zullen 
gezamenlijk een bijdrage leveren aan het 

Deze uitgangspunten zijn ontstaan tijdens het ontwerpatelier gehouden op 22 

februari 2007: 'Idee 1 t/m 6 uit de Reader Ontwerpatelier Alverna. 

De ambitie is om de natuur verder te ontwikkelen in combinatie met 
een nieuwe gebruiksvorm, die aansluit op de stedelijke en recreatieve 
omgeving van Wijchen. Zoals de term 'casco' al aangeeft is het groen 
de basis, het geraamte, waarin de andere gebruiksfuncties (recreatie, 
wonen) een plek krijgen. De gewenste natuurkwaliteit is ingegeven 
vanuit de doelen die gesteld zijn voor de EHS en de das; op het terrein 
zelf is een bewoonde dassen burcht aanwezig. 
Typerend voor dit terrein is de ligging op een hogere zandrug met 
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een scherpe overgang naar het open, lager gelegen Neder- en Overasseitsche 
Broek. Dit kenmerk dient behouden te blijven. 
Het terrein leent zich voor een zonering met een meer intensief deel 
(wonen en recreatie) en een extensief deel, waarlangs de ecologische 
verbindingszone ontwikkeld wordt. Daar de loodsen, bunkers en verhardingen 
geheel verspreid zijn over het terrein, zal vooral in het gedeelte, waar de 
natuur ontwikkeld wordt, veel gesloopt moeten worden. 
De grootste natuurwaarden zijn aanwezig in de bosrijke rand van het complex 
én in enkele bosblokken tussen de verschillende loodsen op het terrein. 
Door plaatselijk nieuw bos te ontwikkelen, de restanten heidevegetatie uit 
te breiden en een gebied met bloemrijk grasland te ontwikkelen, ontstaat er 
een sterk Groen Casco op het complex. Het casco is opgebouwd uit een zware 
bosrand (oud bos) met daarbinnen een mozaïek van boskamers, bosblokken 
en een open heideterrein in het midden. 

Na het ontwerpatelier en aanvullende onderzoeken kan geconcludeerd 
worden dat de noordzijde van het complex het meest geschikt is voor rode 
ontwikkelingen. De aanwezige en kleinschalige open plekken in het bos, 
de boskamers, vormen een unieke plek voor kwalitatieve hoogwaardige 
woningbouw. Op deze plek zijn de aanwezige natuurwaarden en 
natuurpotenties juist gering. De ambitie is om woningbouw te ontwikkelen 
die het omliggende landschap als basis gebruikt en versterkt. 

Op het terrein is een groot aantal gebouwen en een fors oppervlakte aan 
verhardingen aanwezig. Het grootste gedeelte van de gebouwen en het asfalt 
kan gesloopt en verwijderd worden zodat de reeds bestaande kernkwaliteiten 
van het gebied verder kunnen worden versterkt. Nader onderzoek, uitgevoerd 
in opdracht van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten (RACM) heeft uitgewezen dat de drie munitiebunkers op het 
complex gebouwd zijn in een historisch waardevolle en karakteristieke 
militaire architectuur. Daarom worden deze drie bunkers ingepast in de 
roodontwikkeling en krijgen ze een gepaste nieuwe functie. Eén van de 
munitiebunkers wordt omgevormd tot een schuilplaats voor vleermuizen 
en kerkuil. Voor de overige twee bunkers zal een passende herbestemming 
gezocht worden. 

Publiek Programma van 
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Om de natuurwaarden op het complex optimaal te kunnen ontwikkelen, is het van belang dat de verkeersbewegingen 
op en rond het terrein tot een minimum worden teruggebracht. Met de nieuwe entree aan de noordwestkant van het 
complex sluit deze vrijwel direct aan bij de nieuwe woonlocatie en wordt hierdoor het grootste deel van het complex 
autovrij. Bovendien wordt de aansluiting op de hoofdontsluiting van het gebied, de Graafseweg, verkort waardoor de  

lm  Boskant autoluwer wordt. 

11111 Het gebied waar het complex in ligt kent een rijke historie. Veel kenmerken van de verschillende tijdslagen zijn nog 
zichtbaar op en rond het MOB-complex. Dit biedt kansen voor de ruimtelijke ontwikkeling en inpassing van de nieuwe 
functies. Nieuwe functies moeten zich voegen tot de ruimtelijke kamerstructuur en bijdragen aan hot versterken van 
de identiteit van het complex. 

L_J Een publieke ambitie is dat het gebied zijn huidige gesloten karakter verliest en publiek toegankelijk wordt. Daarom 
zal er naast ruimte voor natuur en wonen, ook ruimte worden gecreëerd voor verschillende vormen van extensieve 

.. 

recreatie. Denk hierbij aan wandel- en fietspaden, een zonne- en picknickweide en een natuur-educatieplaats. 
Bij het realiseren van wandel- en fietspaden zal, zoveel als mogelijk, de verbinding worden gezocht met bestaande 
recreatieve infrastructuur richting dorp en skiberg. 

im 

Het complex ligt in de huidige situatie tamelijk geïsoleerd van de omgeving Door de percelen van Staatsbosbeheer 

L° 
om te vormen, gelegen aan de noordoost kant van het complex, kan er een natuurverbinding worden versterkt tussen 

rTrni- t het hoge duin (MOB-complex Alverna) en de natte laagte (watergang noordoostzijde). Deze mogelijkheid is als optie 

weergegeven op de plantekening, maar maakt geen deel uit van dit project. 

L_I 

4.2 Het  stireefbeeld 
In cie vorige paragraaf zijn de ontwerpuitgangspunten voor het MOB-complex Alverna geformuleerd. Deze 
ontwerpuitgangspunten zijn verbeeld en vertaald in een streefbeeld. Dit streefbeeld verbeeldt de toekomstige ruimtelijke 
invulling van het complex en geeft aan waar de 'speelruimte' zit voor de marktpartij. Het is de uitdaging aan de marktpartij 

hieraan op een kwalitatieve wijze invulling te geven. 

L1 De basis van cie ruimtelijke structuur van het MOB-complex wordt gevormd door het groene casco. Deze unieke structuur 
vormt cie ondergrond en letterlijk het kader voor alle nieuwe ontwikkelingen op het complex. De bestaande bosrand zal 



worden gehandhaafd en plaatselijk worden versterkt door het bos aan te vullen, zodat er een aaneengesloten bosstructuur ontstaat. Het open midden 
gebied op het complex wordt ontwikkeld tot een waardevol heideterrein, bestaande uit heide, heischraal grasland en bloemrijk grasland. Dit tezamen 
vormt een waardevol natuurgebied, waarbinnen de natuur voorrang krijgt. Het casco wordt op drie plaatsen doorbroken door zichtlijnen. Door de 
opgaande begroeiing binnen de zichtlijnen te verwijderen, ontstaat er een visuele verbinding met de omgeving. 
Op het streefbeeld is een boomgroep van drie beuken aangegeven. De boomgroep staat op het belangrijkste kruispunt van het complex: daar 
waar de beeldbepalende objecten op het complex samenkomen: de tankbaan, de ontsluitingswegen van de woningen en de drie boskamers met 
woongebouwen. Op deze plaats zullen de karakteristieken van het complex zich aan de bezoeker openen. Door deze plek te markeren met een 
boomgroep van formaat, wordt de waarde van deze plek geaccentueerd. 
Van groot belang is de op het terrein aanwezige dassenburcht. Om deze te behouden worden specifieke maatregelen getroffen. Het bestaande 
hekwerk rondom  hat  complex zal verwijderd worden, maar ter hoogte van de dassenburcht wordt een dassenkerend raster teruggeplaatst. 
In één van cie iocld$;en op het terrein zijn dwergvleermuizen aangetroffen. Ten behoeve van deze vleermuis wordt één van de munitiebunkers op 
het terrein geschikt gemaakt als winter- en zomenierblijfsplaats. De huidige verblijfplaats van de dwergvleermuis wordt, na herhuisvestiging van de 

kolonie, gesloopt.  

Dc  historie van het complex bestaat uit drie belangrijke tijdslagen: de oude geschiedenis - late ijzertijd tot Romeinse tijd, de vroege periode - de 
middeleeuwen en cie late periode - de Koude oorlog. Kenmerkend voor het gebied is de oorsprong als rivierduincomplex; archeologische sporen (van 
een oude nederzetting uit de late ijzertijd - Romeinse tijd) zijn weliswaar verborgen, maar mogelijk in een andere gedaante weer beleefbaar te maken 
bij de inrichting. Karakteristieken uit de vroege periode zijn zichtbaar binnen de invulling van de natuur: de afwisseling van strubbenbossen, heide en 
heischrale graslanden. Deze waren tijdens de Middeleeuwen al kenmerkend voor dit gebied. 
Om het verhaal van de (oude Oorlog zichtbaar te houden wordt de oorspronkelijke basisstructuur op het complex behouden als het kader voor de 
nieuwe luncti-es door het behoud van: De vormgeving van de bestaande infrastructuur en boskamerstructuur, de drie munitieopslagbunkers en de 
onderhoudsbrug voor rupsvoertuigen. Enkele wegen, bijvoorbeeld de tankbaan, krijgen een nieuwe functie op het complex en worden in hun huidige 
vonTi gehandhaafd. Andere delen van de infrasi:ructuur worden aangepast aan hun nieuwe functie. Van een aantal wegen wordt bijvoorbeeld de 
bestaande breedte aangepast naar 2.5 meten wat aansluit op het gebruik als fiets- en wandelpad.  Dc  huidige verharding wordt hiervoor volledig 
verwijderd en er wordt een nieuwe verhardingslaaglaag van beton of asfalt aangebracht. Bij deze wegen wordt wel de huidige breedte zichtbaar 
gehouden doordat de huidige asfaltrand wordt gemarkeerd met een lijn van kinderkopjes. De te handhaven onderhoudsbrug komt midden in de 
heide te staan en zal door natuurlijke processen langzaam onderdeel uit gaan maken van de natuur. In het werkgat in de onderhoudsbrug wordt, om 
valgevaar te voorkomen, een metalen rooster aangebracht. 

in het noordelijk deel, van Aiverna wordt geclusterde bebouwing gerealiseerd met de bestemming wonen. Na de sloop van de bestaande gebouwen 
ontstaat er een ruin-itelijke structuur van lege plekken, de boskamers. De bebouwing wordt gesitueerd binnen de noordelijkst gelegen drie boskamers. 
Voor cie vormgeving en situering van de bebouwing is de structuur van het complex leidend. Kwaliteiten van het huidige complex zoals het ritme van 
de boskamers, de harde bosranden die de kamers begrenzen en de historische infrastructuur bepalen de speelruimte voor cie vorm en het volume van 
cie bebouwing: de ruimtelijke structuur van de boskamers vormt de samenhang tussen het bos en de nieuwe bebouwing. 
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De gebouwen zullen grondongebonden woningen huisvesten: de woningen hebben geen tuin. Door deze keuze kan het grondbeslag worden beperkt 
tot het grondbeslag nodig voor de woningen en de bijbehorende ontsluiting. Ook worden de negatieve uitstralingseffecten van privé tuinen op de 
omliggende natuur voorkomen; zoals (illegale) tuinuitbreiding, verrommelling en ongewenste buitenactiviteiten. Door de afwezigheid van tuinen ken 
de natuurinrichting (bloemrijk grasland) op het complex tot aan de gevels van de gebouwen reiken. in dit beeld reikt de natuurinrichting tot aan de 
grenzen van het complex en zijn de nieuwe functies daar slechts in geplaatst. Hierdoor zijn nieuwe functies ondergeschikt aan de natuurondergrond. 

De drie munitiebunkers hebben een bijzondere bouwvorm. De Rijksdienst voor Archeologie, Monumenten en Cultuurlandschappen (RACM) heeft 
de gebouwen op alle 56 militaire terreinen die uit functie zijn genomen onderzocht op historische waarden. Hieruit bleek dat het MOB-complex 

Alverna als totaal niet bijzonder genoeg is om het aan te wijzen als een monumentaal complex, maar dat de drie munitiebunkers wel architectonische 
waarde hebben. Vanuit deze resultaten is er besloten om de drie munitiebunkers te handhaven en ze een nieuwe en gepaste functie te geven. De 
herbestemming van de bunkers moet de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van het militaire ensemble ondersteunen dan wel versterken. Om 
ze geschikt te maken voor nieuwe functies, zijn kleine aanpassingen aan de bunkers noodzakelijk, mits de identiteit van huidige vormgeving blijft 
gehandhaafd. 

Voor de bescherming van de natuurwaarden is het van groot belang dat de woningen, de nieuwe functie in de munitiebunkers en het recreatieve 
gebruik geen nadelige invloed hebben op de natuur. Elk deelgebied kent zijn eigen gewenste gebruiksidentiteit en type functie. 

Rood in 't groen - nieuwbouw: rustige woonomgeving 

Dit gebied is het kerngebied voor de nieuwe woonfunctie op het complex. Door de concentratie van activiteiten in dit gebied, in combinatie met de 
naast gelegen nieuwe entree, wordt verstoring en druk op het omringende natuurgebied beperkt. De buitenverlichting van het complex wordt beperkt 
tot dit gebied en straalt zo min mogelijk uit naar de omgeving. 

Rood in 't groen - munitiebunkers: stilte in de natuur 

De munitiebunkers, gebouwen M2 en M3, zijn gebouwen waarin enkele functies gehuisvest kunnen worden die de natuurwaarden van het omringende 
natuurgebied verdragen en respecteren. De doelgroep houdt rekening met de kernwaarden rust, stilte en duisternis. Gericht op kleinschaligheid en lage 
bezoekersaantallen. Munitiebunker Mi wordt omgevormd tot een schuil- en overwinteringsplek voor fauna. 

Bosweides - kleinschalig recreëren met respect voor de natuur 
Eén van de doelstellingen is het openstellen van het terrein. Dit vraagt om ruimte op het terrein voor wandelaars, fietsers en rustzoekers. Belangrijk 
aandachtspunt hierbij is dat de extensieve recreatiemogelijkheden en de natuur samen gaan en elkaar ondersteunen, zodat de natuur zo min mogelijk 
hinder ondervindt van deze activiteiten. Er is daarom voor gekozen een zonering aan te brengen binnen het terrein. Binnen het kerngebied van de 
natuur (zuidelijke helft) worden geen paden aangelegd. Dit deel van het terrein is niet toegankelijk. De rest van het terrein is toegankelijk via een aantal 
fiets- en wandelpaden. Hiervoor wordt de bestaande infrastructuur als basis gebruikt. Hierdoor ontstaat er een recreatief wegenpatroon, dat onderdeel 
uitmaakt van de ruimtelijke structuur van het terrein. De tankbaan zal als verbindende lijn ongewijzigd in het terrein blijven liggen. Bij de overige wegen 
wordt de bestaande breedte aangepast naar 2.5 meter, wat aansluit op het gebruik als fiets- en wandelpad. De huidige verharding wordt hiervoor 
volledig verwijderd en er wordt een nieuwe verhardingslaaglaag van beton of asfalt aangebracht. Bij deze wegen wordt wel de oorspronkelijke breedte 
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zichtbaar gehouden, doordat de huidige asfaltrand wordt gemarkeerd met een Lijn van kinderkopjes. 
Omdat er is gekozen voor het bouwen van huizen zonder eigen tuin, wordt er ergens op het terrein ruimte geboden voor de bewoners om buiten te 
zijn, daar deze behoefte er nu eenmaal is. Daarom zijn er drie boskamers aangewezen als 'bosweides'. Door de ontwikkeling van deze drie kamers 
kunnen de recreatieve activiteiten van de bewoners enigzins worden gestuurd. De kamers krijgen een eigen basisstructuur mee die de identiteit van het 
complex versterkt en aansluit op de geformuleerde ontwerpuitgangspunten voor het complex. Binnen deze basisstructuur kan de ontwikkelaar samen 
met de toekomstige bewoners de bosweides een gepaste invulling geven. 

Op de drie bosweides staan de rust en stilte hoog in het vaandel. Vanwege de keuze voor woningbouw zonder tuin, is er middels de bosweides ruimte 
geboden voor bewoners om te recreëren en om lekker buiten te kunnen zitten. Er zat een duidelijke zonering worden aangebracht door de intensievere 
activiteiten dicht bij de woningen te plaatsen en de minst intensieve activiteiten dichter bij de natuur. Er is dus een afname in gebruiksintensiteit te zien 
gezien vanaf de bebouwing richting de natuur op het terrein. De bosweides hebben geen verlichting. 

Bosweide 
H-------------------------------H 

Bosweide Bosweide 
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Basisstructuur bosweides 
- Er zijn drie kamers aangewezen als bosweides: de bosweides Liggen in elkaars verlengde, waardoor ze aansluiten op het ritme van de boskamers; 
- De bosweide is de boskamer: de ruimten worden begrensd door de scherpe bosranden; 
- De contouren van de militaire Loodsen bepalen het 'vloeroppervlak' van de recreatieve activiteit: de contour blijft zichtbaar door een markering in 

het gras door o.a een gemetseld muurtje van 60 cm. of door een betonnen pLint die verzonken Ligt in het maaiveld; 
- de natuur (bloemrijk grasland) reikt tot aan de buitenkant van de muurtjes of de betonnen plint; 
- de gebruiksintensiteit van de drie bosweides is aflopend van intensief in de noordelijkste kamer naar extensief in de zuidelijkste kamer; 

- bosweide 1: de twee kopse kanten van de Loods (karakteristiek metselwerk van de militaire loodsen op een MOB-complex) wordt 
als historisch relict behouden. In overleg met de bewoners kan deze weide verder ingericht worden, aangepast aan de 
behoefte van de bewoners; 

- bosweide 2: deze weide wordt echt ingericht als bosweide. Namelijk een gemaaid grasveld zonder extra voorzieningen. 
- bosweide 3: hier wordt gedacht aan gebruiksfuncties als een bloemen- en vLindertuin of een educatietuin. 

Groen casco: stilte in de natuur 
Dit gebied is het kerngebied voor de natuurontwikkeling. De natuur is hier Leidend: rust, stilte en duisternis zijn hier richtinggevend voor de inrichting 

en het eventuele medegebruik. 

De nieuwe entree krijgt een passende uitstraling: ingetogen en aansluitend op het karakter van de nieuwe woningen. De entree beslaat het gebied 
vanaf de Boskant tot het kruispunt van de tankbaan en de ontsluiting van de woningen in de boskamers. De noordelijke lus van de tankbaan wordt 
dus tot het gebied van de entree gerekend. Ter plaatse van de nieuwe hoofdentree wordt een aansluiting voor fiets- en voetgangersverkeer en het 
bestemmingsverkeer voor woningen gemaakt tussen de Lus bij de tankbaan en de weg de Boskant. De aansluiting wordt gerealiseerd middels een 
asfaLtverharding, welke vloeiend aansluit op zowel de Lus bij de tankbaan als de weg de Boskant. 

Wanneer er een gebied met een oppervlakte als het MOB-complex Alverna wordt ontwikkeld als natuur binnen de Ecologische Hoofdstructuur, is het 
van belang dat het gebied aansluiting vindt op omliggende natuurterreinen. Om dit bij het MOB-complex te realiseren is het zeer waardevol als de 
noord oostelijk gelegen gronden van Staatsbosbeheer ingericht worden als natte natuur. Deze gronden zijn nu nog in gebruik als landbouwgrond 
(weiland). Met name de poelkikker, die is aangetroffen in de directe omgeving van het complex, zou gebaat zijn bij de ontwikkeling van deze gronden. 
Door de gronden in te richten als natte hooilanden met één of twee poelen, wordt het voor de poelkikker mogelijk om zijn Leefomgeving te vergroten 

en te foerageren tussen het MOB-complex en de watergang ten noorden van de eigendommen van Staatsbosbeheer. 

F. 
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Dc  deelgebieden  

1. Groen casco 
- natuurbeherende organisatie 
als toekomstig eigenaar en 
beheerde' 

2. Bosweides 
- i bosweicle: gemeente 
als toekomsticieiqenaar en 
beheerder, 

- 2 bosweides: Stoatsbosbe hee' 
als toekomstig eigenaar en 
beheerde,: 

3. Rood in 't groen 
- ontwikkeling nieuw rood door 
marktporti. toekomstig eiciendoni 
bij particulieren, 

- toekoinstici eigendom groen en 
munitiebunker  Mî  nog te bepalen. 

- munitiebunkers M2 en M3; 
gemeente als toekomstig eigenaar 
en beheerder 

- openbare ruimte en ontsluitin,-
gemeente als toekomstig eigt-
en beheerde,: 
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5.1 De deelgebieden 
De ontwikkelingsvisie voor het MOB-complex Alverna is uitgewerkt middels 3  deelgebieden. De drie deelgebieden staan voor het versterken van 
de unieke kenmerken van het complex en het geven van een kwaliteitsimpuls aan de omgeving. De bijbehorende kaarten (gebouwen, infra en 
natuurinrichting) zijn toegevoegd als bijlage 2. 

De volgende deelgebieden zijn benoemd: 

Deelgebied 3roe1", caJ: 
met als speerpunt 'Historische natuur voorop' 

Deelqebie:F 
met als speerpunt 'Vormen van extensieve recreatie, die zich voegen tot de identiteit van het complex' 

Deelgebied : Rood in 't groen 
met als speerpunten De nieuwe boskamers' en 'De 3  munitiebunkers: een naoorlogs ensemble' 
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2 GROEN CASCC 

• Sloop van alle gebouwen tot en met de fundering met uitzondering van de ondergrondse ruimte van gebouw L4. 
• Omvormen van ondergrondse ruimte van gebouw L4 tot een schuil- en overwinteringplek voor fauna. 

• Sanering van de aanwezige asfalt- en betonverhardingen inclusief funderingen tot op de bestaande grondslag volgens de 
streefbeeldkaart. 

• Saneren van de huidige hoofdentree aan de zuidkant. 
• De historische tankbaan dient behouden en benut te worden bij de ontsluiting en zonering van het complex. 
• Binnen het groen casco is de tankbaan alleen toegankelijk voor wandelaars en fietsers; er dient een fysieke afscheiding aangebracht te 

worden om autoverkeer te weren zonder hiermee het oorspronkelijke karakter van de tankbaan geweld aan te doen. 
• Sanering van alle lichtarmaturen. 
• Aanleggen van nieuwe beton of asfaltwegen met een lichtgrijze afstrooilaag t.b.v. fiets- en wandelverkeer; ligging volgens de 

streefbeeldkaart. 
• De fietspaden dienen een breedte te hebben van 2,5 meter, waarbij de as van het fietspad gelijk valt met de as van de huidige 

asfaltverharding. 
• De bosranden dienen op de huidige plaats gehandhaafd te blijven; de ruimte tussen bosrand en fietspad dient te worden ingericht als 

bloemrijk grasland. 
• Aanleggen van onverharde wandelpad met een breedte van 1 meter; ligging volgens de streefbeeldkaart. 

Volledige sanering van niet functionele, bestaande, ondergrondse infrastructuur. 

• De inrichting van het gebied dient plaats te vinden volgens de streefbeeldkaart. 
• Gewenste natuurdoeltypen: arm droog bos, bloemrijk grasland, heide en heischraal grasland. 
• Doetsoorten: das, dwergvleermuis, bosuil en kerkuil. 
• Behouden en benutten van de bestaande oude bosopstanden, aanwezige bronvegetaties en voorkoming van verstoring / vernietiging 

van beschermde diersoorten. 
• Op de twee kaartjes in bijlage 3,  is aangegeven waar de waardevolle en oude bosopstanden liggen en op welke plekken belangrijke 

doelvegetaties aanwezig zijn (bron: Flora & Fauna onderzoek, Ecochore natuurtechniek, mei 2008). 
• Op de twee kaartjes in bijlage 3,  is aangegeven waar en welke beschermde diersoorten voorkomen (bron: Flora & Fauna 

onderzoek, Ecochore natuurtechniek, mei 2008). 
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• Met nadruk wordt gewezen op het voorkomen van verstoring aan de dassenburcht en bijburcht van de dassen. 
• Scheppen van goede condities voor de ontwikkeling van heischraal grasland en heide op plekken waar loodsen, beton en asfalt verwijderd zijn door 

middel van het aanbrengen van maaisel vanuit de Overasseltse en Haterse vennen. 
• Scheppen van goede condities voor de ontwikkeling van heischraal grasland waar bos is verwijderd: afgraven van de aanwezige strooisellaag met 10 

cm. 
• Verwijderen van al het stedelijk groen (plantsoen). 
• Verwijderen van bestaande hek rondom het complex. 
• Een zone ter hoogte van de bestaande dassenburcht dient wel afgerasterd te worden met een dassenraster (maximale hoogte: 1,20 meter boven 

maaiveld); zie de streefbeeldkaart voor de locatie. 
• Realiseren van zichtlijnen volgens de streefbeeldkaart. 
• Gaten in bosrand opvullen met een beplanting van eiken-berken (60 % eik, 40 % berk) zodanig dat er een stevig boskader ontstaat. 
• Behouden bestaande onderhoudsbrug en integreren in de terreininrichting inclusief het nemen van maatregelen ten behoeve van de veiligheid. 
• Behouden van de scherpe bosranden rondom de bosweides. 
• Scheppen van goede condities voor de ontwikkeling van bloemrijk grasland in de bosweides. 
• Benut de strook met bloemrijk grasland gelegen langs de openbare weg Boskant als zaadbron voor de natuurontwikkeling. 

• Behoud historische opzet van loodsen L6 t/m L8: creatief slopen van de gebouwen op basis van de streefbeeldkaart. 
• Benut historische identiteit en opzet van loodsen L6 t/m L8 voor de inrichting van de 3  bosweides. 

Volledige sanering van niet functionele, bestaande, ondergrondse infrastructuur. 

• De 3 ruimten worden begrens door de scherpe bosranden. Gebruiksintensiteit aflopend van intensief in de noordelijkste kamer naar extensief in de 
zuidelijkste kamer (respectievelijk: bosweide verder ingericht naar behoefte bewoners, gemaaid grasveld zonder extra voorzieningen en gebruiksfunctie 
als bloemen-/vlindertuin of educatietuin.) 

• De natuur (bloemrijk grasland) reikt tot aan de bosweides. 
• De natuur ondervindt zo min mogelijk hinder van activiteiten (zonering). 

Publiek Programma van Eisen TERUU~ DË BASIS 2 
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5.4 ROOD IN 'T GROEN 

Functionele eisen 
• Ontwikkeling van nieuwbouw met functie wonen in de boskamers 1 t/m 3. 
Ruimtelijke eisen 
• Volledige sloop van alle gebouwen tot en met de fundering met uitzondering van de 3 munitiebunkers Mi t/m M3. 
• Er mag alleen nieuwbouw gerealiseerd worden in de daartoe aangewezen zoekvlakken in boskamers 1 t/m 3  volgens tekening op blz. 30. 

• Maximale bebouwingspercentages: 
• Boskamer 1 en 2: Het zoekvlak in één kamer mag maximaal 55% bebouwd worden, het zoekvlak in de andere kamer mag maximaal 45% 

bebouwd worden. 
• Boskamer : Het zoekvlak mag maximaal 100% bebouwd worden. 

• De zoekvlakken kennen een voorzijde (zichtzijde vanaf weg) en een achterzijde (ontsluiting; tegen boswand); zie tekening blz. 30. 

• Het maximale aantal gebouwen bedraagt 5,  waarbij maximaal 2 gebouwen per boskamer mogen worden gerealiseerd. 
• De nieuwbouw telt 2 tot maximaal 4 woonlagen; de bovenkant van de gebouwen mogen niet boven het bos uitreiken. 
• Het totaal volume van het gebouwde bedraagt niet meer dan 30.000 m3  boven het bestaande maaiveld. 
• De woningen hebben een minimale grootte van 160 m2 Gebouwd Oppervlak (GO). 
• Het parkeren dient binnen het hoofdvolume te worden opgelost; zie paragraaf 4.3.1.3. 

• De toegangen van de woningen en de toegang tot het gebouwd parkeren bevindt zich aan de achterzijde. 
• De woningen hebben geen tuinen. De natuur reikt tot aan de gevel van de gebouwen. De buitenruimte in de vorm van een loggia, balkon, veranda,  

etc.,  binnen het hoofdvolume oplossen. 
• De bebouwing heeft een gepaste afstand tot het recreatief gebruik van het Alverna-terrein. 
• De raakvlakken tussen gebouwen en het omliggende terrein en de architectonische vormgeving van de gebouwen zelf zijn verwoord in hoofdstuk 5 

'architectonische richtlijnen'. 

Functionele eisen 
• De herbestemming van de bunkers moet de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van het militaire ensemble ondersteunen dan wel versterken. 
• Munitiebunker Mi wordt omgevormd tot een schuil- en overwinteringplek voor fauna. 
• Voor de omvang en de intensiteit van de herbestemming van munitiebunkers M2 en M3 zijn de volgende specifieke uitgangspunten van belang: 

• De functionele bandbreedte gaat uit van functies en gebruiksvormen van de gebouwen en het omliggende terrein die past bij de uitstraling van 
Alverna van kleinschaligheid, introvertheid, rust en natuur. 

• Het maximale aantal bezoekers / gebruikers van de bunkers is voor de herontwikkeling naar nieuwe functies vastgesteld 

--.
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op 11.000 op jaarbasis, waarbij het maximale aantal bezoekers / gebruikers per dag is vastgesteld op 15 personen per 
munitiebunker. 

• Functies en activiteiten boven de 40 dBA worden geweerd. 
• Verkaveling, fysieke opdeling, afscheiding van het (voor)terrein is niet toegestaan. 
• Geen functies die (nieuwe) hekwerken of (gedeeltelijke) afsluiting van het omliggende terrein noodzaken. 
• Het (voor)terrein moet openbaar toegankelijk blijven. 
• De bandbreedte aan functies die passen binnen de uitstraling van Alverna: 

• Zakelijke dienstverlening 
Bijvoorbeeld: kantoorruimte voor (groene) ontwerp- en adviesbureau's en overige zakelijke dienstverleningskantoren. 

• Kunst en cultuur 
Bijvoorbeeld: atelierruimte voor kunstenaars, informatie- en natuur-educatiecentrum 

• Secondaire bestemmingen 
Bijvoorbeeld: opslag-, recreatieruimtes of logeeraccommodatie gekoppeld aan de nieuwbouwwoningen 

Ruimtelijke eisen 
• De bestaande constructieve opzet van de munitiebunkers is deel van het monument en wordt gehandhaafd en waar nodig hersteld; 
• Als nieuwe constructieve ingrepen worden verricht zijn deze ondergeschikt aan de hoofdconstructie; 
• Het bestaande vloeroppervlak mag niet worden uitgebreid buiten de gebouwde vorm; 
• Bouwfysische ingrepen, zoals het aanbrengen van isolatie, zitten idealiter aan de binnenzijde; 
• Geen aanbouwen aan huidige gevels; 
• De kleuren en afwerkingen van de bestaande gebouwen aan- en/of terugbrengen; 
• De toegang tot de munitiebunkers bevindt zich aan de voorzijde; 
• Uitstraling naar omliggend natuurterrein minimaliseren: buitenverlichting na 20.00 alleen op bewegingssensor toegestaan, 

lichtuitstraling alleen via dak en voorgevel; 

• Een herkenbare, aantrekkelijke hoofdentree aan de bosrand welke aansluit bij de vormgeving van de bebouwing. 
• De lus van de bestaande tankbaan dient in zijn huidige vorm gehandhaafd te blijven en is de basis voor de ontsluiting van de gebouwen 

op het Alverna-terrein. 
• Ontwikkelen van nieuwe infrastructuur ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwbouw. De ontsluiting van de woningen vanuit de 

boskamers takt niet direct aan op de tankbaan. 
• De inrichting van de wegen vindt plaats volgens het principe van een 30 km - gebied. 
• De ontsluiting dient zo kort mogelijk te zijn teneinde de lengte van de verkeersbewegingen te beperken. 
• De ontsluitirigszijde van de woningen bevindt zich aan de achterzijde van de woningen door middel van een bescheiden 
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gematerialiseerd ontsluitingspad. 
• Continue en eenduidige wegprofielen toepassen. 

• De inrichting en materialisatie van de ontsluitingswegen vormen één geheel met de overige inrichting van het Alverna-terrein. 
• Eenvoudige en functionele uitstraling door bescheiden materialisatie. 
• Het aanlichten, in de schijnwerpers zetten van gebouwen, beplanting of andere objecten is niet toegestaan. 
• Maximale inspanning om innovatieve lichttechnieken voor bebouwing en terreininrichting te integreren in het plan (bijvoorbeeld 

tijdgestuurde LED) lichtbronnen, reflectoren, etcetera). 
• Opstelplekken voor afvalbakken en clico's buiten het gebouwde volume zijn niet toegestaan. Een eventueel verzamelpunt voor 

afval dient ondergronds te worden opgelost en op een centrale plek subtiel te worden ingepast in de situatie. 

• De parkeernorm voor bewoners is 2 pp/woning en dient binnen het hoofdvotume gebouwd te worden opgelost. 

• De parkeernorm voor bezoekers is o,8 pp/woning en mag op maaiveld plaatsvinden, tegen de achterwand van de boskamers (langs het 
ontsluitingspad). 

• Bovengrondse parkeerplaatsen aanleggen in een doorgroeibaar materiaal, zoals bijvoorbeeld grasbetontegels. 

• Bij toepassing van (gedeeltelijk) ondergronds parkeren dient de hellingbaan binnen het gebouwde volume te worden opgelost. 

• Bij toepassing van (gedeeltelijk) ondergronds parkeren mag de bovenliggende begane grondvloer maximaal 1.2 meter boven maaiveld liggen. 

• Open parkeeroplossingen op maaiveld (carports) zijn alleen toegestaan voor een grondgebonden (achter- en bovenliggende) woning. Individuele 

afgesloten garages zijn niet toegestaan. 
• Bij bovengronds parkeren mag het parkeren in m2  niet meer dan 40% van de  footprint  van het gebouw of 409/b  van de mi van de omtrek van de gevel 

beslaan. 
• De zichtbare gevel van het ondergronds en bovengronds parkeren (anders dan carports) onttrekt de auto's aan het zicht. 

• De parkeernorm is max. 4  parkeerplaatsen per gebouw en alleen beschikbaar voor gebruikers en bezoekers van de munitiebunkers. 

• Het parkeren bevindt zich aan de voorzijde van de munitiebunkers. 
• Inpassen binnen de bestaande verhardingsgrenzen, waarbij het gebruikt verhard oppervlak zo klein mogelijk is. 

• De parkeernorm is max. 6 parkeerplaatsen. 
• Het parkeren dient geconcentreerd te worden bij de parkeerplaatsen voor bezoekers van de nieuwbouw. 
• Bovengrondse parkeerplaatsen aanleggen in een doorgroeibaar materiaal, zoals bijvoorbeeld grasbetontegels. 

• Volledige sanering van niet functionele, bestaande, ondergrondse infrastructuur. 
• De nieuwbouw en infrastructuur wordt 'niet-aangekoppeld': 
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1 afzetting ...... kinderkopjes 

Asfaitverharding, Asfaltverharding, -- - 

huidige breedte versmalt ,..t 
Sfeerbeeld: 
Optossingsmogelijkheid voor scheiding gemotoriseerd verkeer en wandel/fietsverkeer 

- tankbaan krijgt nieuwe functie 
- huidig asfalt wordt gehandhaafd 
- huidige breedte wordt gehandhaafd 
- noordelijke deel (lus) dient als ontsluiting van de 
woningen 

- middenstuk en zuidelijke deel aLleen bereikbaar 
voor fietsers en voetgangers  

- huidig asfalt wordt vervangen 
- huidige breedte wordt gehandhaafd 
- de envelop waar de bunker opstaat wordt 
gehandhaaf en zal dienst doen als entree en 
parkeerruimte 

- na de 3  munitiebunkers wordt het asfalt versmalt 
naar 3 meter (zie schets boven aan bladzijde).  

- deels bestaande infrastructuur, deels nieuwe 
infrastructuur 

- bestaand: huidig asfalt wordt vervangen 
- bestaand: huidige breedte wordt gehandhaafd 
- na de boskamers met woningen wordt het asfalt 
versmalt naar 2,5 meter (zie schets boven aan 
bladzijde). 
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• Hemelwater (HWA) van zowel bebouwing als infrastructuur wordt, binnen het plangebied, geïnfiltreerd conform de richtlijnen van de gemeente 
Wijchen. 

• Vuil water (DWA) aankoppelen op het bestaande vrijverval I drukrioolsysteem van de gemeente Wijchen conform de richtlijnen van de 
gemeente Wijchen. 

• De bestaande bosranden van de boskamers behouden en benutten. 
• Het maaiveld in boskamers 1 t/m 3  blijft vlak, hoogstens licht hellend. Geen ophogingen van het maaiveld buiten de  footprint  van het 

gebouwde volume. 
• Het maaiveld rondom de gebouwen is in principe niet toegankelijk (is enkel kijkgroen) voor de bewoners, m.u.v. de ontsluitingszijde. 
• Tussen buitenruimte en maaiveld is buiten de toeganszijde geen programmatische of gebruiksrelatie. 
• Eventueel toegevoegde bomen staan niet in een rijtje, maar vormen een geënsceneerd geheel met de gebouwen en de boskamers. 
• Behouden van plofhopen tussen de munitiebunkers. 
• Scheppen van goede condities voor de ontwikkeling van bloemrijk grasland rondom de nieuwbouw en munitiebunkers 

Ontwerprandvoorwaarden infra 

Om het gebied verkeersluw te houden maar wel een recreatieve padenstructuur te kunnen ontwik- 
kelen, moeten er een aantal technische maatregelen worden genomen. Ter hoogte van de overgan- 
gen van de ontsluitingswegen die bedoeld zijn voor de ontsluiting van de woningen en de muni- 
tiebunkers met hun nieuwe functie, wordt het doorgaande autoverkeer afgesloten. De afzetting is 
wegneembaar, zodat er in geval van calamiteiten wel gebruik kan worden gemaakt van de wegen. 
Als afzetting mogen er geen (wegneembare) plantenbakken worden gebruikt. 

-- 
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Dit Hoofdstuk omschrijft de vormgevingsrichtlijnen van de architectuur van de nieuw te ontwikkelen gebouwen in de cluster 'Rood in 't groen'. 

• De locatie wordt een natuur- en recreatiegebied en geen woonwijk; de bebouwing wordt onderdeel van het bos. 
• De bebouwing en het bos vormen één ruimtelijk geheel. 
• De gebouwen als objecten zijn zo gepositioneerd dat er geen restruimte ontstaat in de boskamers. 
• De overgang tussen gebouw en maaiveld duidelijk en zorgvuldig vormgeven, zodat er een natuurlijke grens is tussen gebouw en 

maaiveld. 
• De zoekruimten van boskamer 1 en 2 bestaan uit een rechthoekig oppervlak met 4  zijden. Bij plaatsing van twee gebouwen in deze 

zoekvlakken dient elke zijde één keer geraakt te worden door één van de twee gebouwen. 

• De gebouwen zijn ontworpen vanuit een integrale visie die het ruimtelijk concept verenigd met de plek, de boskamers, de vorm, de 
gevelindeling en de materialisatie. 

• Elk gebouw in alle drie de kamers heeft een duidelijk zichtbare andere lengte-breedte verhouding. 
• Bij realisatie van twee gebouwen in een boskamer telt elk gebouw een verschillend aantal verdiepingen. 
• De gebouwen zijn solitair, De volumes zijn niet met elkaar verbonden d.m.v. luchtbruggen e.d. 
• De gebouwen hebben een compacte vorm. De woningen zijn niet individueel herkenbaar. De vorm van het totaal gebouwde volume 

overheerst, zonder grootschalig te worden. 
• Geen uitstekende balkons of gebouwdelen groter dan een erker. 
• Er is harmonie en eenheid tussen de verschillende gebouwen. 
• In de vormgeving van de gebouwen is er eenheid in verscheidenheid; in een enkel gebouw en tussen gebouwen onderling. 
• De gebouwen hebben een terughoudend karakter. 
• De gebouwen hebben een lichtvoetig karakter. 
• De gevel is niet ontworpen als volume of massa, maar heeft een samengesteld karakter. 
• De gevels hebben gedempte kleuren, en geen kleuraccenten. 
• Geen baksteen en geen dakpannen. 
• Het dak heeft een maximale hellingshoek van 30 graden. 
• De gebouwen hebben een eigentijdse architectuur, is herkenbaar als een nieuwe tijdlaag en is ondergeschikt aan de natuur-historische 

structuur. 
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• De transformatie van de gebouwen is ontworpen vanuit een integrale visie die het renovatie- en transformatieconcept verenigd met het 

programma, de ingrepen en de materialisatie; 
• Restauratie gebouw Mi t/m M3 met behoud van huidige uitstraling volgens een goedgekeurd restauratieplan. 
• Indien nieuwe gevelopeningen worden toegepast zijn deze ondergeschikt aan de hoofdvorm van het gebouw; 
• De nieuw gebruikte materialen en kleuren vormen een geheel met de bestaande; 
• De gebouwen hebben een terughoudend karakter; 
• De gevels hebben gedempte kleuren, en geen kleuraccenten; 
• Er is harmonie en eenheid tussen de verschillende gebouwen; 
• In de vormgeving van de gebouwen is er eenheid in verscheidenheid; in een enkel gebouw en tussen gebouwen onderling. 
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De visie die voor Alverna is geschreven steekt sterk in op de vergroting en verdere ontwikkeling van 
natuurdoelen en omgevingskwaliteiten. Doordat opstallen en wegen grotendeels verdwijnen ten gunste 
van de natuur ontstaat ruimte voor positieve saldering. Dit omdat niet alle terreindelen binnen het MOB-
complex Alverna als natuur te betitelen zijn (verhardingen, opstallen  etc.).  Onze DLG-visie gaat verder 
dan de beleidsopgaven binnen het ROK, omdat er meer vanuit de locatie zelf gekeken is en meer kansen 
aanwezig zijn voor natuur- en landschapsherstel. Met name de natuurdoelen in het natuurgebiedsplan 
komen niet terug in het ROK. 
Het Natuurgebiedsplan stuurt op de ontwikkeling van heischraalgraslarid, bloemrijk grasland (zuur) en 
arm droog bos. Uit dit project kwam naar voren dat met name het vergroten van oude rijke bossen (groe-
ne casco), naast versterking van dassenpopulaties, ook kansen liggen voor vleermuizen en het herstellen/ 
vergroten van heischraalgrasland, bloemrijk grasland, heide en een biotoop voor de poelkikker langs de 
aangrenzende watergang (NO-zijde). 

Hieronder wordt een beschrijving van de natuurdoelen uit het natuurgebiedsplan gegeven, die op het 
MOB-complex Alverna aan te treffen zijn: 

Vooral de omzoming van het terrein bestaat uit het bostype Wintereiken-beukenbos. De bosbodem 
is overheersend ongestoord en er staan vele kenmerkende oud bosindicatoren. Doordat deze bossen 
eeuwenlang als hakhout zijn beheerd was een afwisseling tussen open lichte en donkere gesloten plek-
ken aanwezig. Het hakhout dateert uit de periode van voor de 2de Wereldoorlog. Diverse historische 
gebruiksvormen hebben tot structuurdifferentiatie geleidt. Vanaf de tweede wereldoorlog werd hakhout 
steeds minder rendabel, zeker na de jaren 60 toen het aardgas werd ontdekt. Door het wegvallen van 
het hakhoutbeheer is veel van deze structuurdifferentiatie verdwenen en ontstond één type bos, waarin 
voornamelijk de adelaarsvaren overheerst. Veel van deze bossen hebben sterk te lijden gehad van stik-
stofverrijking vanuit de lucht, waardoor voedselrijke soorten toenamen (o.a. bramen). Door het achter-
wege blijven van beheersmaatregelen (hakhout) nemen schaduwsoorten de laatste decennia geleidelijk 
toe. Deze toename leidt tot de achteruitgang van oud-bosplanten. 
Het minimumareaal voor het gemiddelde aantal voortplantende faunadoelsoorten voor dit natuurdoelty-
pe is 15 hectare. Momenteel is dit doeltype dus op Alverna te klein en potentieel kwetsbaar. Dit betekent 
dat de samenhang met de omliggende bossen erg belangrijk is om het leefgebied voor doelsoorten in 
stand te houden. 

. . 

PUbliek Programma van Êser TÊUNAAR D'E15P5I5 41 



I""!' 

_•• g4. 

,,.» ...,?". •. 

:' : •':- 
?'. -' • 

I "•• - •.• .•. . 

I.  

Direct langs of op de verharding komt een matig ontwikkelde vorm van bloemrijk (zuur) grasland voor. 
Soorten die zijn aangetroffen zijn akkerhoornbloem, eenjarige hardbloem, kaal breukkruid, klein vogel-
pootje en viltganzerik. Door het niet meer in gebruik zijn van het terrein ontstaan kiemingsmogelijkhe-
den op plaatsen waar zand en strooisel zich hebben opgehoopt. Doordat de verharding geen goed milieu 
is voor de ontwikkeling van grasland, het areaal te klein is en geen beheer plaatsvindt is de vegetatie ma-
tig ontwikkeld. Zonder een passende inrichting en beheer (huidige situatie), gaat dit type grasland verder 
verruigen en uiteindelijk verbossen met berken. Het minimumareaal is 2,5 hectare. 

Dit type komt voor langs bermen en met name op de taluds van de tankbaan. Door de aanleg van de 
tankbaan is vermoedelijk zand vrijgekomen dat langs de baan is verwerkt. Dit mineraalrijke, maar humus-
arme zand biedt een geschikt substraat voor heischraal grasland. Doordat het terrein niet voor dit doel is 
beheerd en de laatste jaren geen militaire activiteiten plaatsvinden speelt ook hier de successie naar bos 
een rol. De bermen verruigen, er is jong berkenopslag aanwezig en het areaal voor heischraal grasland is 
veel te beperkt. Het minimumareaal voor het gemiddeld aantal voortplantende fauna-doelsoorten is 0,5 
hectare, respectievelijk circa 50 hectare voor 75% van het aantal voortplantende fauna-doelsoorten (Bal et 
al, 2001). 

Naast de verbetering van vegetatiettypen is het kansrijk om een voortplantingswater voor kamsalaman-
der en poelkikker in de aangrenzende zuidoostelijke weide te creëren. Hier zijn kwelrijke- en gunstige 
grondwater omstandigheden. De vergroting van landschappelijke- en ecologische waarden geven opti-
maal uitwerking aan de prioritaire gebieden binnen het Streekplan. 
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hem atische ontwerpkaa:ten 

Gebouwen 

Groen casco 
slopen huidige gebouwen 

behouden en hergebruiken 
huidige gebouw en kelder als 
vleerm uizen verblijf. 

Bosweides 
creatief slopen huidige 
gebouwen tbv 
recreatieplekjes. 

Rood in 't groen 
slopen huidige gebouwen en 
nieuwbouw binnen 
zoekgebied 

behouden en hergebruiken 3 
munitiebunkers. 
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Iqpu 

Infra 

Groen casco (links) 
behouden huidige tankbaan 

omvormen van huidige asfaiwe gen naar 
fiets- en wandelpaden 

nieuwe wandelpaden, onverhard 

verwijderen huidige infrastructuur 

Rood in 't groen (rechts) 
behouden huidige tankbaan 

____ 
nieuwe ontsluitingswegen voor 
gebouwen 

indicatieve weergave nieuwe 
ontsluiting 

overgang van toegankelijk voor 
autoverkeer naar alleen toegankelijk 
voorfiets- en wandelverkeer 
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Natuur (inrichtingsplan) 

bos 

heide en heischraal grasland 

bloemrijk grasland 

zichtlijnen (vrijgemaakt van bos en 
heesters) 

boom groep: 3  beuken 

I I recreatie plekken 
(zie detailuitwerking) 

plofhopen: beplant met 
inheemse heesters 
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Op de twee kaartjes op blz 47 en 48, is aangegeven waar de waardevolle en oude bosopstanden liggen en op welke plekken belangrijke doelve-
getaties aanwezig zijn (bron: Flora & Fauna onderzoek, Echore natuurtechniek, mei 2008). 

Het grootste oppervlakte bos bestaat uit Wintereiken-Beukenbos (kleur blauw op kaartje). De ouderdom, de gaafheid van de bosbodem (aanwe-
zigheid van Adelaarsvaren als indicator) en het historisch beheer als hakhout maakt dat dit bos op deze plek van grote waarde is. Bij de ontwikke-
ling van het MOB-complex Alverna en de noodzakelijke werkzaamheden, mag dit oude bos geen schade oplopen. 
De groen aangegeven percelen op de kaart betreft bosopstanden die momenteel geen hoge waarde vertegenwoordigen, maar wel de potentie 
hebben om omgevormd te worden tot waardevol bos. De ontwikkeling van perceel nr 3  en  5  is opgenomen in het streefbeeld. Perceel nr 1, een 
verdroogd perceel van een vochtig Elzen-Essenbos, zal niet verder ontwikkeld worden. Vernatting van dit perceel is namelijk niet mogelijk, zon-
der nadelige invloeden op naastgelegen plekken. 

Op de kaart met bronvegetaties is te zien welke plekken op het terrein nu al hoge kwalitatieve vegegtatietypes herbergen. De donker groene en 
lichtpaarse plekken zijn van belang voor de ontwikkeling van het MOB-complex Alverna. De donker groene plekken omvatten de oude bossen op 
het complex. De licht paarse locaties zijn de matig ontwikkeld heischrale graslanden. Deze plekken zijn beiden van belang als zaadbron voor de 
geplande natuurontwikkeling van het complex.  
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Legncki 
Associatie van Ligend walstro en Schape?as - matig ontwikkeld type (Heischaal grasland) - - - 

rr Vogelpootjes-associatie - slecht ontwikkeld type (= Rornpgemeenschap Gewoon struisgras-Gewoon biggekruid) (Bloemrijk grasland) 

Vogelpootjes-associatie - matig ontwikkeld type (Bloemrijk grasland) 

Berken-Eikenbos - matig ontwikkeld type (Droog-arm bos( 

Beuken-Eikenbos - slecht ontwikkeld type (verbraamd) (Droog-arm bos) 

/ I Beuken-Eikenbos - matig ontwikkeld type (met Adelaarsvaren) (Droog-arm bos) 
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L; Huidige natuurwaarden 

Links: locatie bronvegetaties 
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Huidige natuurwaarden 

Rechts: 
Waardering bestaand bos 1  ' 
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Verspreidingskaart das en vleermuizen 
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Ontwerprandvoorwaarden natuurontwikkeling 

Op de twee kaartjes op blz 49, is aangegeven waar en welke beschermde diersoorten voorkomen (bron: Flora & Fauna onderzoek, Ecochore na-
tuurtechniek, mei 2008). 

Na Flora & Fauna onderzoek bleken er een aantal bijzondere diersoorten op het MOB-complex Alverna voor te komen. Op het complex is een 
bewoonde hoofdburcht van de das aanwezig en een bijburcht. Beide burchten dienen beschermd te worden en een onderdeel uit te maken van 
de toekomstig inrichting. In het streefbeeld is dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met beide burchten. Door de woningen in de noordelijke 
kop van het complex te situeren, de rest van het complex in te richten als natuur en de recreanten te sturen en zoneren, kan het leef- en stiltege-
bied van de das worden uitgebreid en veiliggesteld. 
Een ander bijzonder diersoort die voorkomt op het complex is de dwergvleermuis. De huidige verblijfplaats (jaarrond) is aangegeven op de kaart 
met een gele stip (loods VO). Een optie is dat één van de munitiebunkers (M3)  wordt ingericht als vleermuizenloods en dat de loods waar de 
vleermuizen nu huisvesten wordt gesloopt. Bij deze optie is het van groot belang dat de munitiebunker M3 ingericht is als vleermuizenverblijf 
voordat de loods VO gesloopt wordt. Verder zal de kelder bij loods L4 worden omgevormd tot een vleermuizenverblijf plaats. 
Om de kelder en de loods of munitiebunker goed om te kunnen vormen naar een vleermuizenverblijfsplaats, zal er een advies moeten worden 
ingewonnen bij een erkend ecologisch buro met gedegen verstand van vteermuizenverblijfplaatsen. 
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