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Leeswijzer
De Kwaliteitsgidsen Gelderse Streken hebben als doel te sturen en 

te inspireren op een goede streekeigen vormgeving en inpassing van 

ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in de Provincie Gelderland.

STREEKGIDS EN KOEPELGIDS

De voor u liggende Streekgids Achterhoek geeft een 

uitwerking van de kernkwaliteiten & ontwikkeldoe-

len van de streek Achterhoek binnen de provincie 

Gelderland.

Naastliggend en overkoepelend aan dit katern is er een 

Koepelgids Gelderse Streken opgesteld die uitspraken 

doet over de kernkwaliteiten & ontwikkeldoelen voor de 

provincie Gelderland als geheel. Daarnaast beschrijft 

de Koepelgids het proces om samen te werken aan 

ruimtelijke kwaliteit (aanleiding, relatie met (provinci-

aal) beleid, proces van kwaliteitsborging) 

De Streekgids en Koepelgids zijn complementair aan 

elkaar en dienen in samenhang bekeken te worden.

OPBOUW STREEKGIDS

Deze Streekgids kent de volgende opbouw.

In hoofdstuk Kenschets van de Streek wordt beknopt 

de essentie geschetst van de Achterhoek, waarbij in 

vogelvlucht wordt ingegaan op de ontstaansgeschie-

denis, verhalen en ruimtelijke dynamiek. Tevens wordt 

de streek op kaart weergegeven met hierbinnen de 

deelgebieden.

In de volgende hoofdstukken worden de Deelgebieden 

van de Achterhoek uitgewerkt. Per deelgebied zijn 

de kernkwaliteiten uitgewerkt en op kaart gezet. Dit 

zijn tijdloze kaarten waarin de bestaande ruimtelijke 

kwaliteiten op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De kernkwa-

liteiten worden beschreven en verbeeld aan de hand 

van vier thema’s: 

•	 Landschappelijke karakteristiek

•	 Openheid, beslotenheid en ruimtebeleving

•	 Ordenende structuren

•	 Stad-landrelatie

Vervolgens zijn per deelgebied ontwikkeldoelen en 

-principes uitgewerkt om de ruimtelijke kwaliteit van 

het deelgebied te behouden en te versterken. Ter illus-

tratie van de ontwikkeldoelen is voor sommige deel-

gebieden een ruimtelijk perspectief geschetst.
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GEBRUIK VAN DE STREEKGIDS

De streekgidsen vormen een bron van informatie, met 

verwijzingen naar andere en aanvullende bronnen. Bij 

het beschouwen en doorgronden van landschappelijke 

ambities en implicaties zijn bij elke ruimtelijke ontwik-

keling de volgende vier stappen van belang. In hoofd-

stuk 3 van de Koepelgids zijn deze vier stappen verder 

uitgewerkt en geïllustreerd.

Stap 1 Bepalen streek & deelgebied

In welke streek en deelgebied ligt het initiatief of 

project? Bij grensgevallen, beide streken of gebieden in 

ogenschouw nemen.  

Stap 2 Bepalen kernkwaliteiten & ontwikkeldoelen

Welke kernkwaliteiten en ontwikkeldoelen zijn relevant 

voor de ruimtelijke ontwikkeling?

Stap 3 Behouden kernkwaliteiten

Kunnen de relevante kernkwaliteiten in het project 

worden meegenomen? 

Past de ontwikkeling binnen de aard en schaal van het 

gebied?

Worden kernkwaliteiten aangetast en in welke mate? 

Is dit te vermijden door bijvoorbeeld een andere loca-

tiekeuze, door het project anders in te richten, vorm te 

geven of beter in te passen? 

Stap 4 Compensatie of versterking

Als na afweging van alternatieven toch tot die plek 

gekozen gaat worden en aantasting van kwaliteiten aan 

de orde is, zal compensatie of versterking geboden 

moeten worden door te investeren in het landschap van 

die streek conform de ontwikkeldoelen, eventueel op 

een andere plek. 
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Kenschets van de streek
Essentie Een karakteristieke en identiteitsrijke streek in Oost-Gelderland. Met het Oost-Nederlands 
Plateau als een bijzonder en hoger gelegen deelgebied (met een duidelijke terrasrand in het 
westen). 
De Oude IJssel vormt de historische grens met de Liemers. De overgang naar de IJsselvallei wordt 
gevormd door een kleinschalig oeverwallenlandschap. In het noorden vormen de Overijsselse stre-
ken Salland en Twente de grens, in het oosten en zuiden vormt Duitsland de grens van het deelge-
bied.
Een aaneengesloten en zacht glooiend dekzandlandschap (microreliëf) doorsneden door talrijke 
van oost naar west stromende, al dan niet gekanaliseerde, beken. Rijke afwisseling van grondge-
bruik resulteert in een half-open coulissenlandschap: weide en akkergronden, oude bouwlanden 
(grote en kleine open essen), houtwallen, hagen en singels, landgoederen en landgoederenzones, 
bos- en natuurterreinen, beken, laken en weteringen.
Drager van een sterke sociaal-culturele identiteit, met een geheel eigen waarde voor recreatie en 
toerisme. Ligging in de relatieve luwte van de Gelderse en Nederlandse dynamiek.

Eenzame eik op een akker, Gemeente Winterswijk

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

De Achterhoek bestaat grotendeels uit glooiende zand-

gronden met dekzandruggen en -koppen en daartussen 

nattere laagtes met beken. Het westelijke en zuidelijk 

deel bestaat uit rivierkleigronden in de voormalige 

overstromingsvlakte van de (Oude) IJssel, met oever-

wallen, komgronden, rivierduinen en oude meanders. In 

het midden ligt een vlakte waar het water stagneerde 

en er een uitgestrekt veenmoeras ontwikkelde. Het 

meest oostelijke deel van de Achterhoek ligt zo’n 10 

meter hoger op het Oost-Nederlands plateau, waar 

vrij ondiep in de bodem ondoorlatende lagen zitten, 

waaronder kalksteen. Dit zorgt voor veel kleine beken 

en samen met het reliëf heeft dit gezorgd voor een zeer 

gevarieerd landschap.
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Uitsnede hoogtekaart (AHN en topographic-map.com)

De oudste bewoningssporen in de Achterhoek dateren 

van jager-verzamelaars van ongeveer 35.000 jaar gele-

den. Ongeveer 4000 jaar geleden begonnen de eerste 

mensen zich permanent in het gebied te vestigen, met 

een vroege vorm van landbouw op de hogere en droge-

re plekken in het landschap, maar wel in de nabijheid 

van water. 

In de 11e tot 13e eeuw groeide de bevolking en kwam er 

meer druk te staan op het systeem van zelfvoorzienen-

de boerderijen die elk hun eigen bouwlanden bewerk-

ten. Er ontstond meer een markteconomie, waarvoor 

men ging produceren. Als gevolg van de intensivering

groeiden de afzonderlijke essen aan elkaar en ontston-

den aanééngesloten escomplexen. Ook de druk op de 

woestegronden nam toe en er ontstonden markeorga-

nisaties, waarin bestaande boeren rechten hadden op 

de gedeelde woestegronden en hier beslissingen over 

maakten. 

Pas in de 19e eeuw werden de markeorganisaties 

opgeheven en konden de gemeenschappelijke gronden 

verdeeld en ontgonnen worden. Dit waren vaak natte 

gebieden die ontwaterd werden en rechtlijnige indeling 

kregen, die vandaag de dag nog herkenbaar is.

Met name het oostelijke deel was als grensgebied 

eeuwenlang strijdtoneel tussen de machten Gelre en 

Münster en later de Nederlanden en de Spanjaarden, 

wat heeft geleid tot vestingstadjes op strategische 

doorgangen door de moerassen en schansen in het 

landschap.

Onder invloed van Münster werd het gebied beheerd 

door de Scholten. Toen het gebied weer in Neder-

landse handen kwam, bleven de Scholten en werden 

zij langzaam maar zeker eigenaar van de gronden die 

zij beheerden. Zo ontstond een soort boerenadel die 

een voor het gebied karakteristieke Scholtengoederen 

aanlegden.

Kwartier Zutphen in 1749 uitgegeven door Isaak Tirion

Montferland

IJ
ss

el

Twentekanaal

Oost-Nederlands 
plateau

Lochemse berg
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INTERMEZZO: VERHALEN

Van roofridderburcht tot romantische buitenplaats

Het is nauwelijks voor te stellen dat er zich op 

deze plek tussen Vorden en Lochem ooit een van 

de meest geduchte roofridderburchten van de 

Achterhoek heeft bevonden. De plek had een 

gunstige ligging, want het gebied rondom het 

kasteel was moeras. De bezitters konden zich hier 

na hun rooftochten veilig voelen.

De oudste vermelding dateert van 1372 met Sweder 

Rodebaert van Wisch als eigenaar. De heren van 

Wisch behoorden tot de voornaamste edelen 

van het oude hertogdom Gelre en voelden zich 

de gelijke van de hertog. Zij gedroegen zich als 

onafhankelijk vorst op hun kastelen en dus ook op 

De Wildenborch.

Belegeringen

De heren van Wisch zorgden regelmatig voor 

moeilijkheden in het graafschap Zutphen en de 

aangrenzende gebieden van Overijssel, totdat 

Johan het te bont maakte. De burgers van 

Deventer belegerden in 1490 De Wildenborch en 

de Zutphenaren bestormden het kasteel Wisch 

te Terborg, waar Johans zoon Hendrik verbleef. 

Veel resultaat boekten zij overigens niet, waarop 

Zutphen en hertog Karel van Gerle in 1506-08 De 

Wildenborch opnieuw tevergeefs probeerden in 

te nemen. In 1512 gaf Johan zich toch over. Zijn 

kleinzoon Joachim werd in 1519 eigenaar en alles 

begon weer van voren af aan, totdat de hertog in 

1523 een vaste bezetting op het kasteel legde en de 

verdedigingswerken liet slopen.

Familie Staring

Met het overlijden van Joachim in 1541 stierf 

het geslacht Wisch in mannelijke lijn uit. Zijn 

erfgename werd zijn zuster Ermgard, echtgenote 

van George graaf van Limburg Stirum. Zij heeft 

er weinig genoegen aan beleefd, want door haar 

zeer Spaansgezinde houding werd door de Staten 

van Gelderland beslag gelegd op al haar Gelderse 

goederen, waaronder De Wildenborch. In 1768 werd 

De Wildenborch aan Albert Dominicus van Limburg 

Stirum verkocht. Diens weduwe deed het goed over 

aan Damiaan Hugo Staring, vader van de dichter 

Antoni Staring. In 1908 werd door Damiaan Starings 

erfgenamen het landgoed geveild. Zijn zoon kocht 

het huisperceel met enig grondgebied aan, maar na 

diens dood in 1924 volgde wederom een veiling. Na 

twee bezitswisselingen kochten Mr. A. Staring en 

diens echtgenote J.H.M. de Mol van Otterloo in 1931 

het landgoed. Zij brachten De Wildenborch (zowel 

het huis als het grondgebied) in 1976 onder in een 

familiestichting. Nog altijd wordt De Wildenborch 

bewoond door een nazaat van de familie Staring.

Dit verhaal is ontleend aan de website 

MijnGelderland, oorspornkelijk verhaal door Jan 

Harenberg.

https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/kasteel-

wildenborch-bij-vorden

De Wildenborch staat tegenwoordig bekend om de water-
partijen in het park. 
(Beeldbank RCE; Creative Commons Attribution-Share 
Alike 3.0 Netherlands license.)

Huize De Wildenborch omstreeks 1830. Geen roofridder-
burcht meer maar een statig huis in een Engels landschap-
spark
(Gelders Archief: 1551-2467; Public Domain Mark 1.0)
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RUIMTELIJKE DYNAMIEK

Een groot aantal opgaven van formaat dient een plek te 

vinden in heel Gelderland. De opgaven gaan, zoals de 

provinciale omgevingsvisie aangeeft, over energietran-

sitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiver-

siteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en woon- en 

leefomgeving. Deze ruimtelijke dynamiek staat kort 

beschreven in de Koepelgids Gelderland en uitgebrei-

der in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (2018).

In afzonderlijke streekgidsen wordt de ruimtelijke 

dynamiek die specifiek is voor die streek, in relatie tot 

de landschappelijke kwaliteiten, kort en puntsgewijs 

beschreven. Dit zijn voor de Achterhoek de volgende 

ontwikkelingen.

•	 De Achterhoek is een uitgestrekt en authentiek, 

agrarisch cultuurlandschap, met een mozaïek aan 

grondgebruiksvormen, in een afwisselend decor 

van groene coulissen en open ruimtes. De vitali-

teit van het landelijk gebied staat onder invloed 

van geheel eigen ontwikkelingen op het gebied 

van reguliere landbouw (transitie naar duurzame 

landbouw en korte ketens), klimaatadaptatie, na-

tuurontwikkeling (onder andere langs beken en in 

landgoederen), functieverandering van vrijkomen-

de agrarische bebouwing, erfgoed en recreatie. 

De streek raakt meer en meer in trek bij de rust en 

ruimtezoeker en de liefhebber van het goede leven 

in een authentiek landschap. Opdracht is wel deze 

totale dynamiek met aandacht voor landschappe-

lijke kwaliteiten te blijven begeleiden. Uitdaging is 

om de vele groene landschapselementen (houtwal-

len, bomenrijen, laanstructuren: de coulissen) te 

bewaren en zo mogelijk terug te brengen.

•	 Hoewel toenemende droogteperioden een breed 

probleem is in Nederland, is dit in de Achterhoek 

specifiek op de agenda gezet. Een aanpak moet 

zorgen dat water langer wordt vastgehouden in 

deze streek en slim afgevoerd bij een teveel aan 

water. Een klimaatadaptief waterbeheer biedt 

kansen voor een natuur- en landschapsinclusieve 

ontwikkeling van het Achterhoekse bekenland-

schap.

•	 De zuidwest-noordoost lopende A18/N18 (verbin-

ding met Twente) heeft aantrekkingskracht voor 

bedrijvigheid en het opwekken van duurzame ener-

gie. Meer en meer wordt van belang om de impli-

caties voor landschap goed mee te laten wegen.

•	 De Achterhoek is een dorpenlandschap bij uitstek, 

met aan de ‘randen’ enkele steden en stadjes. Zij is 

daarmee ontvankelijk voor een voortgaande mate 

van verstedelijking, met ontwikkelingen op gebied 

van wonen, werken, voorzieningen en infrastruc-

tuur. Ondanks hier en daar aanwezige krimpten-

densen. De streek is duidelijk aantrekkelijk gewor-

den voor de (rand)stedeling. De mate waarin moet 

nader onderzoek uitwijzen. Het vraagt hoe dan ook 

om een goede landschappelijke inpassing, passend 

bij de schaal en de kwaliteiten van de streek, plus 

het bewaren van ‘binnenstedelijke’ kwaliteiten.
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OPDELING IN DEELGEBIEDEN

De streek Achterhoek wordt opgedeeld in 6 deelgebie-

den. In het noorden vormt de Berkel en in het zuiden 

respectievelijke de Oude IJssel elk een deelgebied. 

Daartussen in liggen van oost naar west, van hoog naar 

laag, vier deelgebieden.  

•	 Berkel & Bolksbeek

•	 Het Oost-Nederlands plateau

•	 Het Ruurlosche Broek

•	 Varsseveld & omstreken

•	 Baakse Beek / Oosterwijksevloed / Groote Beek

•	 Riverduinen Oude IJssel

Aangrenzende streken, provincies en landen:

•	 IJsselvallei

•	 Liemers

•	 Provincie Overijssel

•	 Duitsland

Deelgebieden binnen de streek
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Liemers

Provincie Overijssel

Duitsland

IJsselvallei

Baakse Beek, 
Oosterwijkse vloed 
& Groote Beek

Ruurlosche Broek

Rivierduinen Oude 
IJssel

Varsseveld e.o.

Oost-Nederlands 
plateau

Berkel & Bolksbeek

Winterswijk

Vreden (DE)

Borken (DE)
Bocholt (DE)

Emmerich (DE)

Elten (DE)

‘s Heerenberg

Ulft

Gendringen

Terborg

Silvolde

Rhede (DE)

Aalten

Lichtenvoorde

Dinxperlo

Doetinchem

Didam

Tolkamer

Millingen 
aan de Rijn

Nijmegen

Wehl

Duiven

Zevenaar

Huissen

Bemmel Doornenburg

Zelhem

Arnhem

Apeldoorn

Zevenaar

Zutphen

Gorssel

Deventer

Twello

Eerbeek

Dieren

Brummen

Doesburg

Steenderen

Hengelo

Rheden

Lochum

Goor

Borculo

Eibergen

Neede

Haaksbergen

Enschede

HengeloDelden

Vorden

Ruurlo

Groenlo
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INTERMEZZO
KERNKWALITEITEN 

De kernkwaliteiten in elk deelgebied worden be-

schreven aan de hand van vier vaste thema’s. Dit zijn 

dezelfde thema’s die in de Koepelgids worden gebruikt 

om de kernkwaliteiten van de provincie Gelderland te 

beschrijven:

•	 De landschappelijke karakteristiek: de landschap-

stypen en de belangrijkste kenmerken van deze 

landschappen;

•	 Openheid, beslotenheid & ruimtebeleving: de 

beleving van ruimte, horizon, donkerte, stilte, 

openheid & beslotenheid, landmarks & oriëntatie-

punten en zichtlijnen; 

•	 Ordenende structuren: de (3-dimensionale) 

structuren en lijnen die in het landschap het beeld 

bepalen en begrenzen en sterk bepalend zijn voor 

de ruimtelijke ontwikkelingen;

•	 Stad-land relatie: stedelijke ontwikkeling in het 

landelijk gebied, waaronder recreatie.

Landschappelijke karakteristiek

Openheid, beslotenheid & ruimtebeleving

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Ordenende structuren

Stad-land relatie

ONT WIKKELDOELEN

Het algemene uitgangspunt is behoud en versterken 

van de kernkwaliteiten, waarbij ruimtelijke ontwik-

kelingen:

•	 Bijdragen aan het zichtbaar en herkenbaar 

houden van de landschappelijke karakteristiek;

•	 Bijdragen aan het versterken van (de beleving 

van) openheid & beslotenheid en ruimtebele-

ving;

•	 Helder worden gepositioneerd ten opzichte van 

de ruimtelijke dragers;

•	 Bijdragen aan het ruimtelijk sturen en verster-

ken van stad-land relaties.

In de Koepelgids zijn een 16-tal ontwikkeldoelen 

geformuleerd die gelden voor het schaalniveau 

van de provincie Gelderland. Deze zijn hiernaast 

samengevat. In deze streekgids worden de provinci-

ale ontwikkeldoelen nader uitgewerkt tot ontwikkel-

principes per deelgebied.

Landschappelijke karakteristiek

1. Koester de verschillen tussen streken & deelgebieden en 
versterk de karakteristieken van de verschillende landschaps-
typen 
Behoud en ontwikkel de veelkleurigheid van Gelderland met 
haar rijke variatie aan regio’s, streken en landschapstypen. Erken 
en koester de differentiatie tussen streken en gebieden zoveel 
mogelijk. Probeer de aanwezige karakteristieken van de verschil-
lende landschapstypen te versterken of indien nodig een nieuwe 
onderscheidende karakteristiek te ontwikkelen.

2. Volg het reliëf en maak de ondergrond weer sturend
Ruimtelijke ontwikkelingen bouwen voort op de fysieke ken-
merken van de ondergrond; zoals het watersysteem (droog, 
nat, kwel), de bodemopbouw en het reliëf. Maak daarbij de 
landschappelijke gradiënten meer beleefbaar. De ondergrond 
sturend maken draagt bij aan een duurzame inrichting van de 
Gelderse leefomgeving en het versterken van de landschappe-
lijke karakteristiek. Het levert een aantrekkelijk landschap op, 
waarin op welhaast logische wijze plaats is voor verschillende 
opgaven, zoals klimaatopgaven, biodiversiteit, landbouwtransi-
tie, verstedelijking, vrijetijdsbesteding en erfgoedbeheer. 

3. Koester het erfgoed van Gelderland 
Vertel de vele verhalen van Gelderland; een aansporing om 
geschiedenis afleesbaar te maken in het landschap en in steden 
en dorpen. Door behoud, restauratie en ontwikkeling  van verwij-
zende artefacten, monumenten en structuren en door beleefbare 
herinneringsplekken, -routes en -evenementen. Zie de uitdaging 
om ook nieuw toekomstig erfgoed te creëren.

4. Behoud en ontwikkel de landgoederen van Gelderland 
Herstel de historische identiteit en samenhang van de landgoe-
deren. Het gaat om het behouden en ontwikkelen van natuurrijke 
landgoederen en buitenplaatsen, inclusief passende verbreding 
van de economische basis en versterking van recreatieve bele-
ving (o.a. toegankelijkheid). Gebruik nieuwe landgoederen als 
bouwsteen om landschappelijke opgaven te realiseren.
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Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

1. Vergroot de contrasten tussen open en (half)besloten 
gebieden
Maak een bewuste keuze tussen gebieden die open moeten 
blijven en gebieden die verdicht kunnen worden. 
Voorkom aantasting van waardevolle openheid door passende 
voortzetting van huidig grondgebruik en terughoudendheid ten 
aanzien van verdere bebouwing. Zet zo nodig in op het actief 
versterken van waardevolle open gebieden door het verwijderen 
van gebiedsvreemde beplanting en bebouwing.
Zorg voor een passende verdichting van besloten en halfopen 
gebieden door het ontwikkelen van passende beplantingen en 
vegetaties. 

2. Verdedig en versterk de rust & stilte
Versterk de rust & donkerte van verstilde gebieden, ook buiten 
de formeel aangewezen stiltegebieden. Wees terughoudend bij 
de ontwikkeling van rode functies en nieuwe infrastructuur, zorg 
voor een slimme zonering van recreatieve functies en tref zo 
nodig geluidswerende voorzieningen langs grote infrastructuur.
Koester ook de duisternis en donkerte in deze gebieden.

3. Koester de landschappelijk bakens en zichtlijnen
Koester de iconische landschappelijke bakens als torens, molens, 
bruggen en kastelen, als prominent zichtbare objecten, die bij-
dragen aan de oriëntatie en betekenis geven aan het landschap. 
Behoud en ontwikkel zichtlijnen en panorama’s op het Gelderse 
landschap (zoals de stuwwallen) en op waardevolle stads- en 
dorpsgezichten.

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

Ordenende structuren

1. Ontwikkel de grote wateren als de structuurdragers van 
Gelderland
Gelderland is trots op haar rivieren en koestert de voormalige 
Zuiderzeekust. Het gaat om het optimaliseren van de (nationale) 
waterhuishouding en riviermanagement, ook ten behoeve van de 
scheepvaart. Borg de hoogwaterveiligheid door het uitvoeren van 
het Deltaprogramma. Blijf de rivieren en uiterwaarden ontwikkelen 
als ecologische corridors en behoud en ontwikkel het karakte-
ristieke rivieren- en randmeerkustlandschap. Mede met oog op 
recreatie.

2. Ontwikkel de kleine waterlopen als een fijnmazig verbindend 
raamwerk
Ontwikkel de beken, kleine rivieren, kanalen en weteringen als 
groen/blauwe linten die het landschap dooraderen en natuurge-
bieden, landschappen, dorpen & steden ruimtelijk, ecologisch en 
recreatief met elkaar verbinden.

3. Ontwikkel infrastructuur als scenic-routes door Gelderland
Zet in op een goede beleving van het Gelderse landschap door de 
gebruiker van auto(snel)weg en spoor, door een passend routeont-
werp: o.a. het creëren van panorama’s en het zorgvuldig inpassen 
van nieuwe ontwikkelingen langs de snelweg. Zorg daarnaast voor 
een doelmatige inpassing van de (snel)weg bezien vanuit de omge-
ving (naast het beperken van visuele hinder, aandacht voor fijnstof, 
geluid en barrièrewerking).

4. Draag bij aan het natuurnetwerk van Gelderland
Gelderland heeft veel natuur binnen haar grenzen. Grote en kleine 
natuurgebieden vormen samen het Gelders natuurnetwerk (GNN). 
Onderdelen van het GNN hebben met Natura 2000 een Europese 
kwalificatie. Om de natuur in Gelderland robuuster en meer ver-
bonden te maken, moeten eveneens op kaart aangegeven groene 
ontwikkelingszones (GO) ecologisch worden ingericht. 
Verhogen van de biodiversiteit ook buiten het GNN/GO is een 
leidend principe, waarbij koppeling gezocht wordt met cultuurhis-
torische en recreatieve waarden en klimaatdoelen.

5. Bouw voort op historische structuren en geef ze een nieuwe 
betekenis
Militaire linies (zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Limes, 
de Grebbelinie en de IJssellinie), historische wegen en ontginning-
sassen vormen (in potentie) landschappelijke dragers en vertellen 
tegelijkertijd het verhaal van Gelderland. Opgave is het behoud van 
erfgoedwaarden en het versterken van de landschappelijke conti-
nuïteit. Door behoud en herstel te combineren met nieuwe functies 
(waterberging, recreatie, natuurontwikkeling) kan hun betekenis 
worden versterkt, onder het motto: ‘behoud door ontwikkeling’.

Stad-land relatie

1. Draag bij aan de vitaliteit van het landelijk gebied 
Behoud het landelijke karakter van de luwe delen van de provin-
cie Gelderland. Wees terughoudend ten aanzien van stedelijke 
ontwikkelingen en ontwikkel duurzame economische dragers die 
bijdragen aan de leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap. 
Creëer nieuwe verdienmodellen voor de landbouw, gericht op 
voedselproductie in combinatie met landschap en natuurbeheer 
en stimuleer het recreatief medegebruik. 
Geef vorm aan de inpassing van de grote transitie-opgaven 
(klimaat, energie en landbouw). Aantrekkelijke en innovatieve 
conceptontwikkeling helpt bij het denken over en inrichten van 
het landelijk gebied.

2. Geef elke stad en dorp zijn eigen kleur
Breng de voortgaande verstedelijking (wonen, werken, voorzie-
ningen en infrastructuur) in balans met de onderscheidende ka-
rakteristieken van steden, dorpen en omliggende landschappen. 
Kies naar gelang de omvang van de opgaven voor een strategie 
van inpassen, aanpassen of transformeren. Schenk daarbij meer 
dan voorheen aandacht aan goede stedenbouw, architectuur en 
openbare ruimte. 
Zowel in het landelijke als in het stedelijke gebied moet ruimte 
worden gezocht voor grote transitieopgaven, bijvoorbeeld op 
het gebied van energie, klimaat en biodiversiteit. Aantrekkelijke 
en innovatieve conceptontwikkeling helpt bij het denken over en 
inrichten van steden, dorpen en het aangrenzende buitengebied. 

3. Geef vorm aan de overgang van stad/dorp naar land 
Onderken de betekenis van de in breedte variërende stads- en 
dorpsrandzones. Bepaal - 360 graden rond - de verschillende 
sferen in de stads- en dorpsrandzone die behouden en verder 
ontwikkeld kunnen worden. Streef naar passende afronding van 
dorps- en stadsranden, die inspeelt op de ruimtelijke kenmerken 
van het aanliggende landschap en waarbij sprake is van aantrek-
kelijke verbindingen tussen kern en landschap.
Maak het ontwikkelen van een robuuste groenstructuur onder-
deel van de verstedelijkingsstrategie in dynamische gebieden. 
Ontwikkel hier regionale groengebieden, die dienen als groene 
buffer en uitloopgebied voor de stedeling.  

4. Versterk de recreatieve betekenis en vergroot daarbij de 
toegankelijkheid van het buitengebied
Geef, gekoppeld aan het patroon van verstedelijking, aandacht 
aan het versterken van het recreatieve routenetwerk en het 
ontwikkelen en faciliteren van landschapsinclusieve recreatieve 
voorzieningen. Dit vergroot de landschapsbeleving en draagt bij 
aan de alsmaar toenemende recreatieve behoefte. Bovendien 
creëert het nieuwe economische dragers van het landschap.
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De Berkel in de buurt van Almen, bron: Jos, via Google Streetview
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Deelgebied
Berkel &     
Bolksbeek
Streekgids Achterhoek
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Deelgebied Berkel & Bolksbeek

Motto: Gelderlands kleinste rivier

Karakteristieke foto’s

De Lochemse Berg, bron: Google Streetview

Het Twentekanaal bij Gelselaar, bron: Google Streetview

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of  
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont



Laren
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Zutphen

Vorden

Hengelo

Steenderen

Zelhem Zieuwent

Eefde

Almen

Barchem

Ruurlo

Gorssel

Deventer

Bathmen

Harfsen

Epse

Holten

Markelo
Goor

Geselaar

Diepenheim Hengevelde

Bentelo

Haaksbergen

Hengelo
Delden

Geesteren

Lochem

Borculo

Beltrum

RekkenEibergen

Neede

Groenlo

INTEGRALE KWALITEITSKAART
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Zacht glooiend dekzandlandschap met lokale 

stuwwalcomplexen en beekdalen

Het gebied is een aaneengesloten zacht glooiend 

dekzandlandschap, doorsneden door oost-west 

stromende beken. In het gehele gebied komt, met 

name in het oude cultuurland met essen, beken e.d. 

veel microreliëf voor. Op de rand van het IJsseldal ligt 

een reeks kleine rivierduinen. Plaatselijk liggen kleine 

stuwwalcomplexen, zoals de Lochemse berg en de 

Needse berg. Ook zijn de vele dekzandruggen in het 

gebied, met vaak hoge bouwkampen en steilranden, 

erg beeldbepalend. Verder ligt aan de oostkant van het 

gebied de rand van het Oost-Nederlands plateau.

Gevarieerd, overwegend kleinschalig agrarisch 

cultuurlandschap

Op de van oudsher drogere goed bewoonbare plekken 

in het landschap ligt een essen- en kampenlandschap, 

met karakteristieke kleine boerendorpen en -gehuchten 

met grillige wegen en beekjes tussen essen en 

kampen. Een aantal voorbeelden van zulke dorpen 

zijn Gelselaar, Geesteren en Linde, waarvan enkele 

een beschermd dorpsgezicht hebben. Gelselaar en 

Geesteren hebben, ondanks vele ontwikkelingen, met 

hun losse bebouwingspatroon en de hen omringende 

goed herkenbare essen, een hoge ruimtelijke kwaliteit 

en ensemblewaarde.

Op de natte rijke gronden langs de Berkel en de 

Bolksbeek liggen de open rivierweiden, waar het hooi 

voor het vee groeide. Aan weerszijden van de beken 

liggen hoge essen en kampen.

De van oudsher natte en arme heide- en broekgronden 

waren lange tijd onontgonnen en in extensief gebruik. 

Met de komst van kunstmest zijn ook deze gronden 

ontgonnen. Karakteristiek voor deze landschappen zijn 

de rechte beplante wegen.

Bijzonder is de samenhangende eenheid van 

hooggelegen beboste en besloten stuwwalkern van 

Lochemse berg met flankerend een reeks van open 

essen.

Landgoederen in het achterland van Zutphen

De stad Zutphen was lange tijd een belangrijke 

machtcentrum in dit deel van Nederland. Als gevolg 

hiervan zijn er in verschillende zones rondom de 

stad veel landhuizen en buitens gebouwd door de 

vooraanstaande burgers. In het directe achterland van 

Zutphen liggen een aantal historische buitenplaatsen 

die dichtbij de stad, samen met Landgoed de Voorst, 

een mooie gordel aan de noord-oost rand van de stad 

vormen (o.a. Klaphek, Den Dam, Eefde, Het Velde, 

Welgelegen, ’t Barge). Tussen Deventer en Zutphen, 

rond Gorssel, liggen Huis ‘t Joppe, Dorth, Oolde 

en het Ross en langs de Berkel liggen de Velhorst, 

Boekhorst, ‘t Walien, Nettelhorst en de Heest. Deze 

landgoederen hebben in deze zones gezorgd voor een 

aaneengesloten kleinschalig landgoederenlandschap 

met lanen, bossen en tuinen.

Agrarisch erfgoed

Karakteristiek voor de Achterhoek zijn de knooperven 

met historische boerderijen. De historische boerderijen 

komen veelal voor in gehuchten, als los gegroepeerde 

zwermen.



Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Essen
Rivierweiden
Rivierduinen
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Rivierduinen langs het IJsseldal
Plaatselijke stuwwalopduiking:
De Lochemse berg
De Needse berg
De rand van het Oost-Nederlands plateau
Kampenlandschap
Escomplexen
Natte heide- en broekontginningen
Rivierweiden langs de
Berkel
Bolksbeek
Landgoederenzones:
Tussen Zutphen en Deventer
In het directe achterland van Zutphen
Langs de Berkel
Circumvallatielinie van Groenlo
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Open es-complexen en beekdalen

De open ruimtes in het gebied worden van oudsher 

gevormd door de grote dorpsessen, maar ook de kleine 

éénmansessen/kampen. Deze zijn vaak omgeven door 

beplanting en bebouwing en zo duidelijk begrensd.

De rivierweiden rond de Berkel en de Bolksbeek 

vormen langgerekte open ruimtes in het gebied.

Half-open coulissenlandschap

Karakteristiek voor de Achterhoek is het halfopen 

coulissenlandschap van weilanden en akkers met daar 

omheen een grote variëteit aan landschapselementen, 

zoals lanen, bosjes en erven met boerderijen en schu-

ren. Deze kleinschaligheid heeft een grote waarde voor 

het landschap.

Uitgestrekte aaneengesloten bossen in het achter-

land van Zutphen

De landgoederen rondom Zutphen vormen samen 

aaneengesloten kleinschalige landschappen met grote 

bossen en houtwallen, wat zorgt voor een besloten 

landschap.

Zichten op en vanaf de stuwwallen

De twee kleine stuwwalopduikingen de Lochemse en 

Needse berg liggen als opvallende heuvels in het land-

schap. Vanuit het landschap zijn ze van veraf te zien 

en van de stuwwallen heeft met lange zichten over het 

landschap.

Landschappelijke bakens

Bakens in het landschap worden gevormd door de kerk

torens van de dorpen en steden en enkele molens op de 

open essen. Ook de bruggen over het Twentekanaal en 

het sluiscomplex bij Eefde zijn bakens in het landschap. 

Daarnaast vormt de Staringkoepel tussen Lochem en 

Zutphen een herkenningspunt. Langs de Berkel zijn 

sommige landgoederen markante bakens, met fraaie 

zichtlijnen, zoals bij Huis de Voorst en Warnsveld bij 

Zutphen.

Stilte & donkerte

In de Achterhoek zijn twee gebieden aangeduid als 

stiltegebieden. Hier wordt de stilte en rust beschermd 

door beleid op het voorkomen of beperken van geluids-

hinder. Ook buiten deze formeel aangewezen stilte- 

gebieden overheerst in veel gebieden de rust en 

donkerte. Dit vormt een belangrijke kwaliteit in de 

beleving van het gebied.
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Open escomplexen rond de Lochemse berg
Open escomplexen rond de Needse berg
Halfopen coulissenlandschap in het grootste deel van het gebied
Aanééngesloten besloten landgoederenlandschappen met bossen 
rond Zutphen
Stiltegebied Borculo-Noord
Stiltegebied Wildenborch/Bosket
De Staringkoepel tussen Lochem en Zutphen

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Bruggen
Landgoederen met zichtlijnen
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Vlechtende structuur van splitsende en samenvloei-

den beekdalen

Centraal door het gebied stroomt de Berkel als een 

kleine rivier, van het brongebied in Duitsland tot de 

uitmonding in de IJssel in Zutphen. Langs de Berkel zijn 

verschillende handelskernen ontstaan, zoals Lochem, 

Borculo, Eibergen en Vreden en Stadtlohn in Duitsland.

Daarnaast stromen er nog kleinere beken in oost- 

west richting door het gebied, zoals de Bolksbeek, 

Schipbeek en de Heunerbeek. Het watersysteem wordt 

gevormd door deze beken en talloze zijbeken.

Twentekanaal als een autonome structuur min of 

meer parallel aan de Berkel

Het Twentekanaal verbindt Enschede/Almelo met de 

IJssel bij Zutphen en is een belangrijke vaarverbinding. 

Aan het kanaal staat een gevarieerd beplantingsbeeld, 

passend bij de gevarieerde beplanting van het land-

schap. Verder kent het Twentekanaal een karakteristie-

ke reeks van betonnen boogbruggen en stalen ligger-

bruggen over het kanaal. Bij Eefde ligt het sluiscomplex 

naar de IJssel.

Radiale wegenstructuur van grote en kleine esdorpen

Karakteristiek voor het essen- en kampenlandschap zijn 

de dorpen en steden met een radiale wegenstructuur. 

Onder andere Groenlo, Ruurlo, Borculo, Eibergen en 

Neede hebben zo’n structuur.

Beperkte doorsnijding door auto(snel)wegen

De ontsluiting van het gebied wordt vooral verzorgd 

door lokale wegen die verweven zijn met het land-

schap. De N332 (ten noorden van Lochem) en de N18  

(bij Eibergen) vormen hoofdwegen die autonoom door 

het gebied voeren en een barrièrewerking hebben voor 

mens en dier.

Circumvallatielinie van Groenlo

Rond het vestingstadje Groenlo, of destijds Grol, is 

tijdens een belegering van de stad rond 1630 door de 

Staatsen een circumvallatielinie aangelegd op ongeveer 

3 km van de stad. Deze had als doel dat mensen uit 

Grol niet konden ontsnappen, maar ook ter verdediging 

van de belegeraars tegen eventuele hulp van buitenaf. 

Er zijn verschillende schansen gebouwd langs de linie, 

waarvan nog enkelen herkenbaar zijn in het landschap.
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Het Twentekanaal
De N18 en N322 als enige grote infrastructuur door het gebied
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Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Relatief luw gebied in achterland van Zutphen

Het overgrote deel van het gebied ligt op relatief grote 

afstand van doorgaande (snel-)wegen als de A1 en de 

N18. 

Langs het Twentekanaal heeft zich door de tijd 

bedrijvigheid ontwikkeld wat nog steeds zichtbaar is 

in de ligging van de bedrijventerreinen van Zutphen en 

Lochem.

Het gebied is voornamelijk landelijk met verstilde 

dorpen en buurtschappen en een aantal middelgrote 

kernen langs de Berkel met regionale voorzieningen, als 

Lochem, Borculo, Eibergen en Neede. Zutphen vormt 

de centrumstad in het gebied.

Kleinschalig recreatief medegebruik verweven met 

het landschap

In het gebied vindt op kleine schaal recreatie plaats 

met campings, B&B’s en fietsers en wandelaars. 

Rond Lochem en Gorssel liggen concentraties van 

recreatieve voorzieningen.

De stadjes Lochem, Borculo en Groenlo hadden een 

historische vestingfunctie wat heeft geleid tot een 

compacte historische kern.
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De A1
De N18
De N332
Zutphen als centrumplaats
Kleine stadjes ontstaan langs de doorgaande waterlopen
Bedrijvigheid langs het Twentekanaal
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Bebouwing
Bedrijventerrein /Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
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Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
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ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, zijn ver-

taald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn verkleinde beel-

den uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de leesbare versie van deze 

beelden de referentie.
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Maak het Berkelsysteem meer manifest: van smalle lijn 
naar brede zone
Ontwikkel een klimaatrobuust systeem voor het hele Berkelsysteem, van 

de hoofdlopen tot de haarvaten, van de natte laagtes tot de infiltratiege-

bieden: 

•	 Ruimtelijke ontwikkelingen dienen voort te bouwen op de fysieke ken-

merken van de ondergrond; zoals het watersysteem (droge ruggen, 

kwel-gevoede laagtes) en de bodemopbouw;

•	 Op de hogere ruggen worden functies gesitueerd die gebaat zijn bij 

droge omstandigheden, zoals stedelijke functies (woonwijken, be-

drijventerreinen, sportvelden), akkerbouw etc. Functies zijn zodanig 

ingericht dat regenwater maximaal kan infiltreren in de bodem (water 

vasthouden in bodem en kwel in laagtes stimuleren);

•	 De laagtes (beekdalen/broekgebieden) worden vernat. Het opkwel-

lende schone kwelwater wordt zo lang mogelijk vastgehouden en 

optimaal benut voor natuur. Het grondgebruik past zich aan de natte 

omstandigheden aan: zoals bijvoorbeeld extensieve landbouw; 

•	 Als er na een zorgvuldige afweging van belangen toch stedelijke func-

ties worden ontwikkeld in de laagtes dan kennen deze een adaptieve 

inrichting waarbij de natte omstandigheden maximaal worden benut 

voor het ontwikkelen van een onderscheidende identiteit van woon-

wijk of bedrijventerrein;

•	 Bijna alle beken zijn ook ecologische verbindingszones. Versterking 

van deze evz-functie door hermeandering en vernatting van het beek-

dal (o.a. KRW-opgave) in combinatie met recreatieve toegankelijkheid 

en beleefbaarheid;

•	 Markeer de randen van de beekdalen, door het ontwikkelen van op-

gaande landschapselementen op de overgang van hogere naar lagere 

gronden. 

•	 Verbind de beekdalen met de dorpen en steden:

•	Geef dorpen en steden langs de Berkel een gezicht naar het water 

door het ontwikkelen van passende bebouwing gericht op de rivier;

•	Ontwikkel de beekdalen als onderdeel van het uitloopgebied rondom 

de dorpen en steden door het ontwikkelen van het routenetwerk en 

de recreatieve voorzieningen aan het water;

•	Ontwikkel een doorgaande recreatieve structuur langs de grote beek-

dalen: te voet, te fiets en deels per boot (zompen).

Referentiebeeld stedelijke functies in laagtes: woonwijk met adaptieve inrichting, bron: 
www.bouwadaptief.nl

A

B

C

DE

Kwelwater uit laten treden en vasthouden in de laagte
Ontwikkelen van broekbossen en natte schraalgraslanden in de laagte
Vergroten inzijging op de rug: loofbossen, akkers, heide
Reliëf accentueren: beplanting op steilranden
Stedelijke functies op de hogere ruggen

A.
B.
C.
D.
E.
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De Berkel en haar zijtakken als groen blauwe linten door het 
landschap
Ontwikkelen van kerngebieden met een onderscheidende 
identiteit gebaseerd op de landschappelijke karakteristiek
I. Berkeldelta Zutphen e.o.
II. Berkellandgoederen
III. De vlechtende Berkel
IV. Weids Berkeldal tussen de bossen
Dorpen en steden verbonden met de river: waterfronten, 
routes en verblijfsplekken aan de rivier

A.

B.

C.

Voor meer informatie en inspiratie:

•	 Beleef de Berkel - Hermeandering Berkel, Waterschap Rijn en IJssel

•	 Ruimte voor de Vecht / Vechtpark Hardenberg

•	 Aanpak Droogte Achterhoek, H+N+S Landschapsarchitecten (2021)

•	 Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)

Ruimtelijk perspectief: Regionaal Landschapspark Berkeldalen
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoeld om te inspireren en te prikkelen. Ze geven een suggestie 
voor hoe het zou kunnen zijn, maar zijn absoluut niet bindend.

BI

A

BII

BIII

BIV

C
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Versterk het landschapsmozaïek
Zet in op een aantrekkelijk palet van natuur, landbouw 

en extensieve woonvormen die bijdragen aan het ver-

sterken van het landschapsmozaïek op de zandruggen. 

Breng daarbij de landschappelijke onderlegger van 

drogere ruggen en nattere laagtes tot expressie:

•	 Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van 

het kampen landschap door aanleg en beheer van 

groene landschapselementen zoals lanen, singels, 

boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages.  

Maak daarbij gebruik van inheems en autochtoon 

plantmateriaal dat bijdraagt aan het versterken van 

de biodiversiteit;

•	 Versterk de herkenbaarheid van escomplexen door 

het versterken van de openheid en het verdichten 

van de randen;

•	 Versterk de geometrische opzet van het heide- 

ontginningslandschap met lange rechte lijnen.

•	 Creëer zachte groene dorps en stadsranden, resp. 

ontwikkel een aantrekkelijk kleinschalig woonland-

schap;

•	 Versterk herkenbaarheid van radialen als verbin-

dingen naar het buitengebied, bijvoorbeeld door 

eenduidige laanbeplanting, bloemrijke bermen, 

aandacht voor continuïteit.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Landschap op de kaart, Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland

Voorbeeld van een zachte groene overgang tussen kern en 
landschap . (bron: voorbeeldenboek Berg en Dal
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Versterk het ensemble van de Lochemse berg
Versterk het landschappelijk en cultuurhistorische ensemble van de stuw-

wal als markante opduiking in het gebied:

•	 Versterken van de stuwwalkern door natuur- en bosontwikkeling;

•	 Zorgvuldig openhouden van de oude bouwlanden (essen) op de flank;

•	 Behouden en eventueel aanvullen van het kleinschalige en lommerijke 

bebouwingslint aan de voet van de stuwwal;

•	 De panorama’s (van en naar de berg) vrijwaren van storende elemen-

ten en mogelijk belvedères toevoegen. 
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4.2 ONT WERPOPGAVEN OCCUPATIE: 
ENSEMBLE VAN BEEKL ANDGOEDEREN
Behoud door ontwikkeling ‘water’erfgoed

4.2.1   Opgave: 

Beeklandgoederen met allure 

De transitie van het huidige watersysteem naar een 

klimaatbestendig watervasthoudend waterstelsel biedt 

kansen om het contrast tussen de vormgegeven land-

goedstructuren en de natuurlijk ingerichte stroomdalen 

te versterken en ook om de ruimtelijke en functionele 

relatie tussen landgoed en het water te herstellen. Nog 

aanwezige en verborgen watergerelateerde nut- en lus-

trelicten en -structuren zoals rabatbossen, voormalige 

vloeiweiden, kades en watermolens kunnen daarbij op 

actuele wijze weer worden ingezet, volgens waarden en 

functies van de 21e eeuw (behoud door ontwikkeling).

Uitgangspunt is een landgoederenlandschap met allure. 

Dit vergt een ontwerphouding waarin op alle schaal-

niveaus (landgoederenreeks, landgoed, landgoedpark, 

tuin en huis) gestreefd wordt naar kwaliteit, aanzien en 

statigheid.

PRINCIPE OC1.1: Versterken lanen- & coulis-

senstructuur

• Bossen, lanen, houtwallen, houtsingel, struweelha-

gen, singels en hagen vormen samen het te ver-

sterken groene raamwerk van de landgoederen dat 

een contrast vormt met de organische natuurlijke 

inrichting van de stroomdalen.

• De hoofdlanen (zie 3.3.) vormen de dragers van 

de landgoederen. Dit zijn vaak oude lanen die zich 

vanuit het landhuis uitstrekken over de omgeving 

en daarmee het landhuis ruimtelijk en functioneel 

verbinden met de omgeving. Het behoud van deze 

lanen (in de huidige staat), zowel in de stroomdalen 

als de hogere delen, vormt het uitgangspunt. Waar 

nodig worden waterstanden incidenteel bijgestuurd 

(zie N1.2) om deze waardevolle lanen te behouden.

• Overige lanen (zie 3.3.) bevinden zich deels in de 

stroomdalen. Er wordt niet ingegrepen in de natuur-

lijke werking van het watersysteem om deze lanen te 

behouden. Zo nodig worden ze (gedeeltelijk) verwij-

derd of omgevormd naar waterminnende soorten. 

• Nieuwe lanen kunnen dienen ter compensatie van 

te verwijderen lanen. Ze worden aangelegd op de 

hogere gronden, of om gaten in de bestaande lanen-

structuur op te vullen of om historische laanstructu-

ren te reconstrueren. 

• Behoud en ontwikkeling van nieuwe statige (natte) 

landgoedbossen, in combinatie met klimaatadapta-

tiedoelen.

• Houtwallen, singels en hagen ondersteunen het 

groene raamwerk. Op de hogere drogere delen 

worden deze structuren behouden en waar mogelijk 

versterkt. In de laagtes worden ze indien noodzake-

lijk verwijderd.

oc
1.1

hoofdlaan

Voor:

Na:

singel

overige laan

overige laan omvormen

nieuwe laan

nieuwe laan

hoofdlaan behouden d.m.v. duikers
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PRINCIPE OC1.2:  Versterken zichtlijnen en 

monumentale open ruimten

• Behoud en ontwikkeling van zichtlijnen tussen de 

landhuizen en de stroomdalen draagt bij aan het ver-

sterken van de verbinding tussen landgoed en water.

• Voorkom dat zichtlijnen worden dichtgezet met 

beplanting zoals broekbossen of struweel. Nieu-

we (bos)beplanting kan worden gebruikt voor het 

ontwikkelen van nieuwe zichtlijnen en ingekaderde 

uitzichten (vista’s).

• Behoud van monumentale open ruimten (‘kamers’) 

nabij de kernen van de landgoederen.

PRINCIPE OC1.3: Behoud en herstel watervoe-

rende grachten

• Aansluiten van de stroomdalen op de vijvers en 

grachten nabij de landhuizen om de verbinding tus-

sen landgoed en water te versterken.

• Aanvullende (technische) maatregelen om te voor-

komen dat de grachten in de zomer droogvallen of 

waterkwaliteitsproblemen krijgen (leemlaag, pomp, 

standaardafvoer via gracht laten stromen e.d.).

zicht

zicht

zicht

opgeleide 
beek

pomp

aanbrengen 
leemlaag 
bodem

kamer

PRINCIPE OC1.4: Versterken ensemble land-

huis met tuin & parkstructuren

• De historische tuin & parkstructuren geven -naast 

het gebouw- het landgoed haar allure (sier, aanzien, 

statigheid) en hebben veelal een Rijksbeschermde 

status.

• Het opzetten van de waterstand mag niet ten koste 

gaan van de historische tuinen en parken. Zo nodig 

worden de waterstanden beïnvloed door subtiel 

te vergraven (N1.2) of het benutten van historische 

kaden (zie O1.5).

• Zo mogelijk kan de wateropgave worden benut om 

historische tuinen en parken te herstellen of dóór 

te ontwikkelen, waarbij het water meer beleefbaar 

wordt gemaakt. Dit mag op eigentijdse wijze, waar-

bij er als het ware een nieuwe geschiedenislaag aan 

het historische parkontwerp wordt toegevoegd.

Tuin & parkstructuur

boomgaard

gracht

esthetische waterpartijen

wandelpaden

moestuin

landgoedbossen

oc
1.2

oc
1.3

oc
1.4

Verbind de landgoederen met het beekdal
•	 Landgoederen ruimtelijk en functioneel verbinden met de laagtes. 

Herstel lanen, zichtlijnen, routes;

•	 Reactivering van watererfgoed verbonden aan de landgoederen zoals 

watermolens, vloeivelden, grachten en siervijvers;

•	 Klimaatbestendig maken van de landgoederen: tegengaan verdrogen, 

klimaatbestendige (laan)beplantingen;

•	 Ontwikkel nieuwe beeklandgoederen met allure.

Voor meer informatie en inspiratie:

•	 Landgoederenzone Baakse Beek, 

BoschSlabbers
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4.2 ONT WERPOPGAVEN OCCUPATIE: 
ENSEMBLE VAN BEEKL ANDGOEDEREN
Behoud door ontwikkeling ‘water’erfgoed

4.2.1   Opgave: 

Beeklandgoederen met allure 

De transitie van het huidige watersysteem naar een 

klimaatbestendig watervasthoudend waterstelsel biedt 

kansen om het contrast tussen de vormgegeven land-

goedstructuren en de natuurlijk ingerichte stroomdalen 

te versterken en ook om de ruimtelijke en functionele 

relatie tussen landgoed en het water te herstellen. Nog 

aanwezige en verborgen watergerelateerde nut- en lus-

trelicten en -structuren zoals rabatbossen, voormalige 

vloeiweiden, kades en watermolens kunnen daarbij op 

actuele wijze weer worden ingezet, volgens waarden en 

functies van de 21e eeuw (behoud door ontwikkeling).

Uitgangspunt is een landgoederenlandschap met allure. 

Dit vergt een ontwerphouding waarin op alle schaal-

niveaus (landgoederenreeks, landgoed, landgoedpark, 

tuin en huis) gestreefd wordt naar kwaliteit, aanzien en 

statigheid.

PRINCIPE OC1.1: Versterken lanen- & coulis-

senstructuur

• Bossen, lanen, houtwallen, houtsingel, struweelha-

gen, singels en hagen vormen samen het te ver-

sterken groene raamwerk van de landgoederen dat 

een contrast vormt met de organische natuurlijke 

inrichting van de stroomdalen.

• De hoofdlanen (zie 3.3.) vormen de dragers van 

de landgoederen. Dit zijn vaak oude lanen die zich 

vanuit het landhuis uitstrekken over de omgeving 

en daarmee het landhuis ruimtelijk en functioneel 

verbinden met de omgeving. Het behoud van deze 

lanen (in de huidige staat), zowel in de stroomdalen 

als de hogere delen, vormt het uitgangspunt. Waar 

nodig worden waterstanden incidenteel bijgestuurd 

(zie N1.2) om deze waardevolle lanen te behouden.

• Overige lanen (zie 3.3.) bevinden zich deels in de 

stroomdalen. Er wordt niet ingegrepen in de natuur-

lijke werking van het watersysteem om deze lanen te 

behouden. Zo nodig worden ze (gedeeltelijk) verwij-

derd of omgevormd naar waterminnende soorten. 

• Nieuwe lanen kunnen dienen ter compensatie van 

te verwijderen lanen. Ze worden aangelegd op de 

hogere gronden, of om gaten in de bestaande lanen-

structuur op te vullen of om historische laanstructu-

ren te reconstrueren. 

• Behoud en ontwikkeling van nieuwe statige (natte) 

landgoedbossen, in combinatie met klimaatadapta-

tiedoelen.

• Houtwallen, singels en hagen ondersteunen het 

groene raamwerk. Op de hogere drogere delen 

worden deze structuren behouden en waar mogelijk 

versterkt. In de laagtes worden ze indien noodzake-

lijk verwijderd.

oc
1.1

hoofdlaan

Voor:

Na:

singel

overige laan

overige laan omvormen

nieuwe laan

nieuwe laan

hoofdlaan behouden d.m.v. duikers

B

A

C

D

Stuwwalkern versterken door natuur- en bosontwikkeling
Openhouden van de oude bouwlanden (essen)
Kleinschalige en lommerijke bebouwingslint aan de voet van 
de stuwwal
Panorama’s vrijwaren van storende elementen en mogelijk 
belvedères toevoegen

A.
B.
C.

D.

Ruimtelijk perspectief: Ensemble Lochemse berg
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoeld om te inspireren en te prikkelen. Ze geven een suggestie 
voor hoe het zou kunnen zijn, maar zijn absoluut niet bindend.
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(Her)ontwikkeling agrarische erven
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals functieverandering 

of uitbreiding, is dat er wordt voortgebouwd op de specifieke karakte-

ristieken van de verschillende (historische) erven, waaronder de in dit 

deelgebied aanwezige knooperven. Daarbij dient onderscheid te worden 

gemaakt in drie schaalniveaus: 

Landschap

Bestaande, uit te breiden en nieuwe erven dienen zich te voegen naar 

de historisch gegroeide erfstructuur langs de wegen; straatvorming van 

aaneengesloten linten van erven moet worden voorkomen. 

Erven liggen vanoudsher verankerd in het landschap door middel van 

beplantingen, wegen en paden, inclusief de open ruimtes tussen deze 

elementen. Nieuwe ontwikkelingen op en rondom het erf worden gecom-

bineerd met het ontwikkelen van passende landschappelijke structuren 

zoals lanen, houtwallen, boomgaarden en voetpaden.

Erf

Gebouwen en beplanting vormen een samenhangend ensemble, één erf 

met een agrarische structuur. Nieuwe gebouwen dienen te passen binnen 

de karakteristieke stedenbouwkundige opzet van het erf. Het erf is aan 

alle zijden voorzien van een passende erfbeplanting met een onderscheid 

tussen de voor- en achterkant van het erf.

Gebouw

De gebouwen (hoofdboerderij, bijgebouwen, stallen en schuren) vormen 

qua architectuur en materiaalgebruik een eenheid met een agrarisch 

karakter. Er bestaat een afleesbare hiërarchie tussen de gebouwen; de 

bijgebouwen, stallen en schuren zijn in vorm, kleurgebruik en materiaal 

ondergeschikt aan de (historische) hoofdboerderij.

Voor meer inspiratie en informatie: 

•	 Leren van Lochem, BoschSlabbers

•	 Voorbeeldenboek Berg en Dal, BoschSlabbers

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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Kasteel Hackfort
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Deelgebied
Baakse Beek, 
Oosterwijkse Vloed 
& Groote Beek
Streekgids Achterhoek
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Deelgebied Baakse Beek, Oosterwijkse Vloed & 
Groote Beek

Karakteristieke foto’s

Landgoed De Wiersse met op de voorgrond de Baakse Beek

Boerderij Groot Meerbrink op een terpje langs de Groote Beek in het open landschap van de 
voormalige overstromingsvlakte van de IJssel

Motto: Van landgoedzand tot IJsselklei

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of 
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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INTEGRALE KWALITEITSKAART

Zutphen

Eerbeek

Dieren

Rheden

Arnhem

Westervoort

Duiven

Zevenaar
Didam

Wehl

Silvolde

Gaanderen

Zeddam

Brummen

De Hoven

Voorst

Apeldoorn

Vorden

Hengelo

Wichmond

Baak

Steenderen

Achter-Drempt

Doesburg

Doetinchem

Keijenborg

Zelhem
Zieuwent

Harreveld

Varsseveld

Halle
Lichtenvoorde

Aalten

Eefde

Almen

Barchem

Ruurlo

Geselaar

Geesteren

Lochum

Borculo

Beltrum
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Landschap van zandruggen en oeverwallen op de 

overgang naar de IJssel

Patroon van natte laagten en droge ruggen in het 

oosten met lokale kwel en brongebieden. In de laagten 

liggen nog relicten van historische beeklopen.

In het westen ligt de voormalige overstromingsvlakte 

van de IJssel met langs de rivier oeverwalstructuren en 

relicten van oude IJsselmeanders en fossiele lopen van 

de Oude IJssel.

Kleinschalig agrarisch cultuurlandschap op de dek-

zandruggen

Op de van oudsher drogere goed bewoonbare plekken 

in het landschap ligt een essen- en kampenlandschap, 

met karakteristieke kleine boerendorpen en -gehuchten 

met grillige wegen en beekjes tussen essen en kampen.

Tussen Hengelo en Zelhem ligt een groot aanééngeslo-

ten escomplex.

De van oudsher natte en arme heidegronden waren 

lange tijd onontgonnen en in extensief gebruik. Met de 

komst van kunstmest zijn ook deze gronden ontgonnen 

en karakteristiek voor deze landschappen zijn de rechte 

beplante wegen.

Grootschaliger en meer open cultuurlandschap van 

de (voormalige) overstromingsvlakte

Op de oeverwallen ligt een tamelijk open landschap 

met onregelmatige blokverkaveling en oude bebouwing 

op hogere rivierduinen en terpen. In de voormalige 

uiterwaarden langs de IJssel zijn de oude rivierlopen 

nog goed zichtbaar als lage natte stukken met enige 

natte bosontwikkeling. 

A.

B.

C.
D.

E.
F.

G.

Kleinschalig essen- en kampenlandschap op de 
hogere zandruggen
Groot aaneengesloten essencomplex tussen Hengelo 
en Zelhem
Jonge heideontginningen
Oeverwallenlandschap met bebouwing op rivierduinen en 
terpen
Ingepolderd uiterwaardenlandschap met oude meanders
Voormalige overstromingsvlakte met fossiele Oude IJssellopen en 
broekontginningen
Landgoederenlandschap langs de Baakse Beek

Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Essen
Rivierweiden
Rivierduinen

A

B

C
D

E

F

G



-   37Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   I   Achterhoek

In de vroegere broeklanden en langs de beken in de 

lage delen van de overstromingsvlakte ligt een 

broekontginningenlandschap met een smalle blokver-

kaveling, haaks op de waterlopen. De bebouwing ligt 

historisch op de hogere oostwest lopende ruggen.

Beeklandgoederenzone rondom de Baakse Beek

In het gebied langs de Baakse Beek ligt een reeks van 

zo’n 10-12 beekgebonden landgoederen. De landgoe-

deren vormen samenhangende ruimtelijke eenheden 

bestaande uit een statig huis, (oprij)lanen, historische 

tuinen, bos en landerijen. Ze liggen zelfstandig of in 

zones gegroepeerd in het landschap.

In het landgoederenlandschap liggen tal van Nuts-

objecten als watermolens, opgelegde beken, vloeivel-

den, etc.

Nationaal Landschap De Graafschap

Het noordelijke deel van het deelgebied is beschermd 

onder het Nationaal Landschap De Graafschap. Het is 

een kleinschalig waardevol landschap van oeverwal-

len langs de IJssel, veel historie en een mozaïek van 

landgoederen en oude ontginningen. De kernkwali-

teiten van dit landschap zijn de overgang van open 

rivierlandschap naar meer besloten landgoederenland-

schap, de vrije uitzichten van de IJsseldijk, de oude 

IJsselmeanders en bewoningsplaatsen op de hogere 

plekken in het landschap. In het oostelijke deel zijn het 

de landgoederenensembles en structuren, het half-

gesloten mozaïeklandschap, de oost-west stromende 

beken en de karakteristieke oude bouwlanden, de open 

essen en kampen.
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Open es-complexen
De open ruimtes in het gebied worden van oudsher 
gevormd door de grote dorpsessen, maar ook de kleine 
éénmansessen/kampen. Deze zijn vaak omgeven door 
beplanting en bebouwing en zo duidelijk begrensd.

Relatief open landschap van de voormalige overstro-
mingsvlakte langs de IJssel
Het landschap van de oeverwallen en de overstro-
mingsvlakte is relatief open. De bebouwing ligt op de 
hogere ruggen in het gebied, met daartussen open 
weilanden.

Half-open coulissenlandschap aan oostzijde
Een grote kwaliteit in het gebied is het halfopen 
coulissenlandschap van weilanden en akkers met daar 
omheen een grote variëteit aan landschapselementen, 
zoals lanen, bosjes en erven met boerderijen en schu-
ren. De landgoederen in het gebied dragen ook sterk bij 
aan de beslotenheid en kwaliteit van dit landschap.

Zichten vanaf de dijk
In het open oostelijke deel van het gebied is de stuwwal 
van de Veluwe goed te zien. Vanaf de dijk heeft men 
verre zichten over de uiterwaarden en de voormalige 
overstromingsvlakte van de IJssel.

Bakens in het landschap
Bakens in het landschap worden gevormd door de 
kerktorens van de dorpen en steden en enkele molens 
op de open essen. Het stadssilhouet van Zutphen en 
Doesburg zijn herkenningspunten vanad de dijk en 
in het gebied zijn sommige landgoederen markante 
bakens met fraaie zichtlijnen, zoals kasteel Vorden of 

Landgoed de Meeninkhoeve.

A.
B.
I
II

Open kampen en escomplexen tussen Hengelo en Zelhem
Het stadssilhouet van:
Zutphen
Doesburg

A

BI

BII

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Bruggen
Landgoederen met zichtlijnen
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Oost-west gerichte beken
In het oostelijke deel ligt het bekenstelsel van de 
Baakse Beek verborgen in het landschap. Deze beken 
vormen de basis voor de aanliggende landgoederen. 
In het westelijke deel vormen de fossiele rivierlopen 
van de Oude IJssel belangrijke structuren van het 
landschap. De bebouwing ligt op de hogere oeverwal-
len/rivierduinen, met daartussen in de lage delen de 
weilanden langs beken in oost-westelijke richting.

Beboste dekzandgordel Zelhem-Ruurlo
In het oosten van het gebied ligt een min of meer 
beboste smalle dekzandrug die in noord-zuid richting 
loopt van Ruurlo tot voorbij Zelhem. Deze bosgordel 
vormt de begrenzing van het open vlakke middenge-
bied van het Ruurlosche Broek.

Radiale wegenstructuur van grote en kleine esdorpen

Karakteristiek voor het essen- en kampenlandschap zijn 

de dorpen en steden met een radiale wegenstructuur. 

Onder andere Steenderen, Zelhem, Hengelo en Vorden 

hebben zo’n structuur.

Afwezigheid van auto(snel)wegen

Het gebied wordt niet doorsneden door grote infra-

structuur. In het noorden loopt wel de oude rijksstraat-

weg als verbinding tussen Zutphen en Groenlo naar de 

rest van de Achterhoek. Deze route is sterk verweven 

met het landschap. Dit geldt ook voor de oude route 

van Zutphen over Doetinchem naar Emmerich.

A.

B.

C.
D.
E.

Het door het landgoederenlandschap verborgen 
bekenstelsel met onder andere de Baakse Beek
De oude meanderstructuren van de Oude IJssel in 
oost-west richting
De beboste dekzandgordel Zelhem -Ruurlo
Rijksstraatweg tussen Zutphen en Groenlo
Historische route Zutphen-Emmerich

A

B

C

D

E

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Zeer luw gebied in achterland van Zutphen, 

Doetinchem en Doesburg

Het overgrote deel van het gebied ligt op grote afstand 

van doorgaande (snel)wegen als de A18. Wel ligt er een 

netwerk van kleinere N-wegen. Het gebied is voorna-

melijk landelijk met verstilde dorpen en buurtschappen. 

Kernen met centrumfuncties, als Zutphen, Doetinchem 

en Doesburg liggen aan de rand van het gebied.

Dorpen ingebed in het coulissenlandschap

In het gebied liggen relatief bescheiden dorpen met 

zachte diffuse dorpsranden. De kleine uitbreidingen 

zijn ingepast in landschapsstructuren en binnen het ste-

delijk weefsel liggen ook veel landschapsstructuren.

Kleinschalig recreatief medegebruik verweven met 

het landschap

In het gebied vindt op kleine schaal recreatie plaats 

met campings, B&B’s en fietsers en wandelaars. Rond 

Ruurlo en Vorden liggen concentraties van recreatieve 

voorzieningen.

A.

B.

C.

I
II

Grote infrastructuur als 
de A18 op grote afstand 
van het gebied
Bescheiden dorpen met 
kleine uitbreidingen
Concentraties van re-
creatieve voorzieningen 
rond
Ruurlo
Vorden

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont

A

B

CI

CII
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Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

Maak het bekensysteem meer manifest: van smalle lijn 
naar brede zone
Ontwikkel een klimaatrobuust systeem voor het hele beeksysteem, van de 

hoofdlopen tot de haarvaten, van de natte laagtes tot de hogere ruggen: 

• Ruimtelijke ontwikkelingen dienen voort te bouwen op de fysie-

ke kenmerken van de ondergrond; zoals het watersysteem (droge

ruggen, kwel-gevoede laagtes) en de bodemopbouw;

• Op de hogere ruggen worden functies gesitueerd die gebaat zijn bij

droge omstandigheden zoals stedelijke functies (woonwijken, be-

drijventerreinen, sportvelden), akkerbouw etc. Functies zijn zodanig

ingericht dat regenwater maximaal kan infiltreren in de bodem (water

vasthouden in bodem en kwel in laagtes stimuleren);

• De laagtes (beekdalen/broekgebieden worden vernat. Het opkwel-

lende schone kwelwater wordt zo lang mogelijk vastgehouden en

optimaal benut voor natuur. Het grondgebruik past zich aan aan de

natte omstandigheden: extensieve landbouw, adaptieve woningbouw;

• Bijna alle beken zijn ook ecologische verbindingszones. Versterking van deze

evz-functie door hermeandering en vernatting van het beekdal (o.a. KRW-

opgave) in combinatie met recreatieve toegankelijkheid en beleefbaarheid;

• Verbind de beekdalen met de dorpen:

• Ontwikkel de beekdalen als onderdeel uitloopgebied rondom de dorpen en

steden door ontwikkelen routenetwerk en recreatieve voorzieningen aan het

water;

• Ontwikkel een doorgaande recreatieve structuur langs de grote beekdalen:

te voet en te fiets.

Voor meer informatie en inspiratie:

• Aanpak Droogte Achterhoek, H+N+S Landschapsarchitecten (2021)

• Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)

A

B

C

DE

Kwelwater uit laten treden en vasthouden in de laagte
Ontwikkelen van broekbossen en natte schraalgraslanden in de laagte
Vergroten inzijging op de rug: loofbossen, akkers, heide
Reliëf accentueren: beplanting op steilranden
Stedelijke functies op de hogere ruggen

A.
B.
C.
D.
E.
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4.2 ONT WERPOPGAVEN OCCUPATIE: 
ENSEMBLE VAN BEEKL ANDGOEDEREN
Behoud door ontwikkeling ‘water’erfgoed

4.2.1   Opgave: 

Beeklandgoederen met allure 

De transitie van het huidige watersysteem naar een 

klimaatbestendig watervasthoudend waterstelsel biedt 

kansen om het contrast tussen de vormgegeven land-

goedstructuren en de natuurlijk ingerichte stroomdalen 

te versterken en ook om de ruimtelijke en functionele 

relatie tussen landgoed en het water te herstellen. Nog 

aanwezige en verborgen watergerelateerde nut- en lus-

trelicten en -structuren zoals rabatbossen, voormalige 

vloeiweiden, kades en watermolens kunnen daarbij op 

actuele wijze weer worden ingezet, volgens waarden en 

functies van de 21e eeuw (behoud door ontwikkeling).

Uitgangspunt is een landgoederenlandschap met allure. 

Dit vergt een ontwerphouding waarin op alle schaal-

niveaus (landgoederenreeks, landgoed, landgoedpark, 

tuin en huis) gestreefd wordt naar kwaliteit, aanzien en 

statigheid.

PRINCIPE OC1.1: Versterken lanen- & coulis-

senstructuur

• Bossen, lanen, houtwallen, houtsingel, struweelha-

gen, singels en hagen vormen samen het te ver-

sterken groene raamwerk van de landgoederen dat 

een contrast vormt met de organische natuurlijke 

inrichting van de stroomdalen.

• De hoofdlanen (zie 3.3.) vormen de dragers van 

de landgoederen. Dit zijn vaak oude lanen die zich 

vanuit het landhuis uitstrekken over de omgeving 

en daarmee het landhuis ruimtelijk en functioneel 

verbinden met de omgeving. Het behoud van deze 

lanen (in de huidige staat), zowel in de stroomdalen 

als de hogere delen, vormt het uitgangspunt. Waar 

nodig worden waterstanden incidenteel bijgestuurd 

(zie N1.2) om deze waardevolle lanen te behouden.

• Overige lanen (zie 3.3.) bevinden zich deels in de 

stroomdalen. Er wordt niet ingegrepen in de natuur-

lijke werking van het watersysteem om deze lanen te 

behouden. Zo nodig worden ze (gedeeltelijk) verwij-

derd of omgevormd naar waterminnende soorten. 

• Nieuwe lanen kunnen dienen ter compensatie van 

te verwijderen lanen. Ze worden aangelegd op de 

hogere gronden, of om gaten in de bestaande lanen-

structuur op te vullen of om historische laanstructu-

ren te reconstrueren. 

• Behoud en ontwikkeling van nieuwe statige (natte) 

landgoedbossen, in combinatie met klimaatadapta-

tiedoelen.

• Houtwallen, singels en hagen ondersteunen het 

groene raamwerk. Op de hogere drogere delen 

worden deze structuren behouden en waar mogelijk 

versterkt. In de laagtes worden ze indien noodzake-

lijk verwijderd.

oc
1.1

hoofdlaan

Voor:

Na:

singel

overige laan

overige laan omvormen

nieuwe laan

nieuwe laan

hoofdlaan behouden d.m.v. duikers
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PRINCIPE OC1.2:  Versterken zichtlijnen en 

monumentale open ruimten

• Behoud en ontwikkeling van zichtlijnen tussen de 

landhuizen en de stroomdalen draagt bij aan het ver-

sterken van de verbinding tussen landgoed en water.

• Voorkom dat zichtlijnen worden dichtgezet met 

beplanting zoals broekbossen of struweel. Nieu-

we (bos)beplanting kan worden gebruikt voor het 

ontwikkelen van nieuwe zichtlijnen en ingekaderde 

uitzichten (vista’s).

• Behoud van monumentale open ruimten (‘kamers’) 

nabij de kernen van de landgoederen.

PRINCIPE OC1.3: Behoud en herstel watervoe-

rende grachten

• Aansluiten van de stroomdalen op de vijvers en 

grachten nabij de landhuizen om de verbinding tus-

sen landgoed en water te versterken.

• Aanvullende (technische) maatregelen om te voor-

komen dat de grachten in de zomer droogvallen of 

waterkwaliteitsproblemen krijgen (leemlaag, pomp, 

standaardafvoer via gracht laten stromen e.d.).

zicht

zicht

zicht

opgeleide 
beek

pomp

aanbrengen 
leemlaag 
bodem

kamer

PRINCIPE OC1.4: Versterken ensemble land-

huis met tuin & parkstructuren

• De historische tuin & parkstructuren geven -naast 

het gebouw- het landgoed haar allure (sier, aanzien, 

statigheid) en hebben veelal een Rijksbeschermde 

status.

• Het opzetten van de waterstand mag niet ten koste 

gaan van de historische tuinen en parken. Zo nodig 

worden de waterstanden beïnvloed door subtiel 

te vergraven (N1.2) of het benutten van historische 

kaden (zie O1.5).

• Zo mogelijk kan de wateropgave worden benut om 

historische tuinen en parken te herstellen of dóór 

te ontwikkelen, waarbij het water meer beleefbaar 

wordt gemaakt. Dit mag op eigentijdse wijze, waar-

bij er als het ware een nieuwe geschiedenislaag aan 

het historische parkontwerp wordt toegevoegd.

Tuin & parkstructuur

boomgaard

gracht

esthetische waterpartijen

wandelpaden

moestuin

landgoedbossen

oc
1.2

oc
1.3

oc
1.4

Verbind de landgoederen met het beekdal
•	 Landgoederen ruimtelijk en functioneel verbinden met de laagtes. 

Herstel lanen, zichtlijnen, routes.

•	 Reactivering van watererfgoed verbonden aan de landgoederen 

zoals watermolens, vloeivelden, grachten en siervijvers.

•	 Klimaatbestendig maken van de landgoederen: tegengaan verdro-

gen, klimaatbestendige (laan) beplantingen.

•	 Ontwikkel nieuwe beeklandgoederen met allure.

Voor meer informatie en inspiratie:

•	 Landgoederenzone Baakse Beek,  

BoschSlabbers
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oc
1.1

hoofdlaan

Voor:

Na:

singel

overige laan

overige laan omvormen

nieuwe laan

nieuwe laan

hoofdlaan behouden d.m.v. duikers

AI

AII AIII

B

C

D

Versterk het onderscheid tussen de landschapstypen
Erven als groene eilanden in de relatieve open stroomvlakte
Verbind de IJssel met het achterland door het ontwikkelen van recreatieve verbin-
dingen
Versterk de herkenbaarheid van gebiedsspecifieke elementen terpen en oude 
IJsselmeanders

A.
B.
C.

D.

Maak de voormalige overstromingsvlakte van de IJssel 
meer herkenbaar en ontwikkel ecologische en recreatieve 
verbindingen richting de IJssel
•	 Versterk de karakteristieken van de reeks landschapstypen: essen- 

& kampenlandschap, broekontginningen, oeverwallenlandschap, 

(voormalige) uiterwaarden, rivier.

•	 Ontwikkel de erven als groene eilanden in de relatief open stroom-

vlakte van de IJssel.

•	 Versterk de herkenbaarheid van gebiedsspecifieke elementen, zoals 

rivierduinen, terpen, wielen, IJsselhoeves en oude IJsselmeanders.

•	 Verbind de IJssel met het achterland door het ontwikkelen van 

recreatieve verbindingen haaks op de IJssel.
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Ontwikkelen van een kleinschaligwoonlandschap. (referentie: dorpsomgevingsplan 
Hierden 2008, BoschSlabbers)

Versterk het landschapsmozaïek van de zandgronden
• Zet in op een aantrekkelijk palet van natuur, landbouw en extensieve

woonvormen die bijdragen aan het versterken van het landschapsmo-

zaïek op de zandruggen. Breng daarbij de landschappelijke onderleg-

ger van drogere ruggen en nattere laagtes tot expressie.

• Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het kampen landschap

door aanleg en beheer van groene landschapselementen zoals lanen,

singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages. Het draagt

ook bij aan versterken biodiversiteit, het leefgebied voor soorten.

• Versterk de herkenbaarheid van escomplexen door het versterken van

de openheid en het verdichten van de randen.

• Versterk de geometrische opzet van het heideontginningslandschap

met lange rechte lijnen.

• Creëer zachte groene dorps en stadsranden, resp. ontwikkel een aan-

trekkelijk kleinschalig woonlandschap.

• Versterken herkenbaarheid van radialen als verbindingen naar het bui-

tengebied: bijvoorbeeld door eenduidige laanbeplanting, bloemrijke

bermen, aandacht voor continuïteit.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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(Her)ontwikkeling agrarische erven
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals functieverandering of 

uitbreiding, is dat er wordt voortgebouwd op de specifieke karakteris-

tieken van de verschillende (historische) erven, zoals in dit deelgebied 

de Knooperven en IJsselhoeven. Daarbij dient onderscheid te worden 

gemaakt in drie schaalniveaus: 

Landschap

Bestaande, uit te breiden en nieuwe erven dienen zich te voegen naar 

de historisch gegroeide erfstructuur langs de wegen; straatvorming van 

aaneengesloten linten van erven moet worden voorkomen. 

Erven liggen vanoudsher verankerd in het landschap door middel van 

beplantingen, wegen en paden, inclusief de open ruimtes tussen deze 

elementen. Nieuwe ontwikkelingen op en rondom het erf worden gecom-

bineerd met het ontwikkelen van passende landschappelijke structuren 

zoals lanen, houtwallen, boomgaarden en voetpaden.

Erf

Gebouwen en beplanting vormen een samenhangend ensemble, één erf 

met een agrarische structuur. Nieuwe gebouwen dienen te passen binnen 

de karakteristieke stedenbouwkundige opzet van het erf. Het erf is aan 

alle zijden voorzien van een passende erfbeplanting met een onderscheid 

tussen de voor- en achterkant van het erf.

Gebouw

De gebouwen (hoofdboerderij, bijgebouwen, stallen en schuren) vormen 

qua architectuur en materiaalgebruik een eenheid met een agrarisch 

karakter. Er bestaat een afleesbare hiërarchie tussen de gebouwen; de 

bijgebouwen, stallen en schuren zijn in vorm, kleurgebruik en materiaal 

ondergeschikt aan de (historische) hoofdboerderij.

Voor meer inspiratie en informatie: 

•	 Leren van Lochem, BoschSlabbers

•	 Voorbeeldenboek Berg en Dal, BoschSlabbers

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland



Windmolens Aaltense Goor fotograaf Marlou Klein Gunnewiek
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Deelgebied
Het Ruurlosche 
Broek
Streekgids Achterhoek
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Deelgebied Het Ruurlosche Broek

Motto: hart van de Achterhoek

Karakteristieke foto’s

Grootschalig broekontginningslandschap in het Ruurlosche Broek, bron: Google Streetview

Kleinschalig elzensingellandschap van het Aaltense Goor, bron: Hans Monasso via Google 
Streetview

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of 
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont



-   49Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   I   Achterhoek

INTEGRALE KWALITEITSKAART

Zutphen

Vorden

Hengelo

Steenderen

Zelhem Zieuwent
Lievelde

Mariënvelde

Harreveld
Halle

Lichtenvoorde

Winterswijk

Aalten

BredevoortVarsseveld

Doetinchem

Hummelo

Ulft

Gaanderen

Silvolde

‘s Heerenberg

Zeddam

Wehl

Vreden (DE)

Oeding (DE)

Burlo (DE)

Barchem

Ruurlo

Haaksbergen

Geesteren

Lochum

Borculo

Beltrum

RekkenEibergen

Neede

Groenlo
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Voormalige veenvlakte rondom dekzandopduiking

Het Ruurlosche broek is een vlakke, van oorsprong 

natte en venige laagte tussen het Oost-Nederlands 

plateau en de dekzandgordel Zelhem-Ruurlo. In het 

midden ten westen van Lichtenvoorde ligt een dek-

zandopduiking waarop de dorpen Mariënvelde en 

Zieuwent zijn ontstaan. Vanuit het Oost-Nederlands 

plateau komt kwel aan de oppervlakte, wat stagneerde 

in de vlakte en zo leidde tot veenvorming.

Relatief leeg natte heide- en broekontginningenland-

schap

Het Ruurlosche broek, Wolfersveen, Beltrumse Veld en 

het Aaltense Goor zijn in de 19e eeuw vanuit de randen 

en het midden ontgonnen, waarbij de voormalige 

woeste gronden zijn omgevormd naar landbouwgrond. 

De natte heide- en broekontginningen kennen een 

rationele opzet met lange rechte lijnen en vormen een 

lappendeken met elke ontginning zijn eigen richting. 

De ontginningen hadden oorspronkelijk een fijnmazige 

verkaveling, maar deze is door schaalvergroting verlo-

ren gegaan. In het natuurgebied het  Aaltense Goor is 

een deel van de fijnmazige broekontginning bewaard 

gebleven.

Dekzandopduiking rondom Zieuwent

Het gebied rondom Zieuwent bestond historisch uit 

een kleinschalig landschap met eenmansessen, dorpen, 

beekdalen en buurtschappen. Het oorspronkelijke 

‘coulissenwalhalla’ is door de schaalvergroting bijna 

volledig verloren gegaan en sporen er van zijn alleen 

nog zichtbaar in de kronkelende wegen.

Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Essen

A

B

C

E

D

A.
B.
C.

D.
E.

Het Oost-Nederlands plateau
Dekzandgordel Zelhem-Ruurlo
Natte heide- en broekontginningen met 
elk een andere ontginningsrichting
Het Aaltense Goor met een fijne verkaveling
Dekzandopduiking rond Zieuwent
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Relatief open landschap van de broekontginningen

De broekontginningen hebben een grootschalig en 

rechtlijnig landschap. De lange rechte en beplante 

wegen begrenzen rechtlijnige ruimtes. Door de vervlak-

king van de omliggende kleinschalige landschappen is 

de onderscheidende openheid van het jonge 

ontginningenlandschap steeds minder goed herken-

baar.

Restanten van coulissenlandschap Zieuwent

Het van oorsprong zeer kleinschalige ‘coulissenwalhal-

la’ is grotendeels verdwenen. Enkele bosjes en kronke-

lige lanen langs wegen maken het landschap nog iets 

kleinschaliger dan het omliggende jonge ontginnings-

landschap.

Singellandschap Aaltense Goor

Het Aaltense goor is een overgebleven stuk broekont-

hinning waar de oorspronkelijke verkaveling met singel-

beplanting nog bewaard is gebleven. Het gebied is ook 

vrij van bebouwing.

Bakens in het landschap

De landschappelijke bakens worden gevormd door de 

kerktorens van de dorpen en enkele molens.

A

B

C

A.

B.

C.

Het halfopen landschap van de jonge 
broekontginningen met lange rechte beplante wegen
Restanten van het coulissenlandschap rond Zieuwent 
zijn niet onderscheidend meer in kleinschaligheid ten 
opzichte van het broekontginningenlandschap.
Singellandschap Aaltense Goor

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Bruggen
Landgoederen met zichtlijnen
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Beken als doorgaande lijnen

Het gebied wordt afgewaterd richting het noordwesten 

door de Slinge en de kanaaltjes van de Baakse 

Beek en Veengoot. Zij vormen doorgaande lijnen in 

het landschap, waar ook het natuurnetwerk aan is 

opgehangen. 

Patchwork van ontginningsrichtingen

Doordat het Ruurlosche broek, Wolfersveen, 

Beltrumse Veld en het Aaltense Goor elk afzonderlijk 

zijn ontgonnen, lopen de ontginningsassen in veel 

verschillende richtingen. 

Reeks kernen langs het Oost-Nederlands plateau

Aan de voet van het Oost-Nederlands plateau ligt een 

reeks grotere kernen. Lichtenvoorde en Groenlo zijn in 

dit gebied onderdeel van deze reeks.

De A18/N18 als scenic-route door de Achterhoek

De autoweg N18 vormt de verbinding tussen Arnhem, 

via de Achterhoek, naar Enschede en is de belangrijkste 

weg voor de bereikbaarheid van de Achterhoek. Het 

recent gerealiseerde landschapsplan rondom deze weg 

bouwt versterkt de karakteristieken van de aanliggende 

landschapstypen. De weg heeft op veel plekken een 

barrière-effect in het landschap.

A

B

C

D

E

F

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Slinge
Baakse Beek
Veengoot
Patchwork van ontginningsrichtingen
Reeks kernen langs het Oost-Nederlands plateau
De A18/N18

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Luw agrarisch gebied

Het Ruurlosche Broek is een luw en agrarisch gebied. 

Alleen langs de A18/N18 vindt enige verstedelijking 

plaats met uitbreidingen en bedrijvigheid in 

Lichtenvoorde en Groenlo.

In het gebied is weinig recreatie. Er ontbreken 

aantrekkelijke recreatieve verbindingen door het 

gebied.

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont

A

A

A. Stedelijke ontwikkeling langs de A18/N18 in 
Lichtenvoorde en Groenlo
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ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes 

voor het deelgebied. Soms zijn verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de leesbare versie van 

deze beelden de referentie.

18   - Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Landgoederenzone Baakse Beek

2.2 ONDERGROND
Het stroomgebied van de Baakse Beek bevindt zich op

de overgang van het hooggelegen Oost-Nederlands

Plateau naar het dal van de IJssel. Op deze overgang

heeft zich een patroon van droge ruggen en natte laag-

ten ontwikkeld. Dit patroon vormt de onderlegger van

het landschap.

Ontstaan van het oerdal van de IJssel

De basis voor het landschap is gelegd tijdens de voor-

laatste ijstijd (het Saalien). Het landijs stuwde het land

voor zich uit en vormde de bekende stuwwallen van de

Veluwe, Salland, Lochemseberg en het Montferland.

Daarbij werden soms delen van een eerdere stuwwal

overschoven door een nieuwe ijslob. Nadat het landijs

‘Een patroon van droge 
ruggen en natte laagten 
vormt de onderlegger 
van het landschap’

Doorsnede kwelstromen en begraven stuwwal Bron: samen voor een stroomgebied op orde 

zich had teruggetrokken bleef er een gletsjerbekken

over: het oerdal van de IJssel.

Vorming van ruggen en laagten

Met sediment afkomstig van de Rijn werd het oerdal

van de IJssel langzaamaan opgevuld. Tijdens de laatste

ijstijd (het Weichselien) hadden wind- en watererosie

vrij spel. Dekzanden werden door de wind als een

mantel over het landschap afgezet. Aan het einde van

de ijstijd, in het late deel van het Weichselien, kwam er

weer meer begroeiing op het land. De planten waren

beter in staat het zand vast te houden, waardoor het

dekzand beter bleef liggen. Er ontstond reliëf in het

landschap van droge ruggen en lemige, natte laagten.

Venen en moerassen

Op het Oost-Nederlands Plateau kon water, door de

aanwezigheid van ondoorlatende mariene klei en kei-

leemlagen, niet in de grond infiltreren. Het stroomde

via oude smeltwatergeulen af naar de dekzandvlakten

aan de voet van het plateau. De dekzandruggen op de

lijn Barchem-Ruurlo-Zelhem liggen op een begraven

stuwwal en belemmerden de oppervlakkige afstroom

van al dit water westwaarts naar de IJssel. Als gevolg

hiervan ontstonden de uitgestrekte moerassen en veen-

gebieden ten oosten van de huidige landgoederenzone,

zoals het Wolfersveen, Zwarte Veen, Aaltense Goor en

Ruurlose Broek.

Ook in de huidige landgoederenzone kwam een lappen-

deken van moerassen tot ontwikkeling, als gevolg van
Ruimtelijk Perspectief Landschapspark Meanderende Linge 
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoeld om te inspireren en te prikkelen. Ze 
geven een suggestie voor hoe het zou kunnen zijn, maar zijn absoluut niet bindend.

A

B

C

E

F

F

D

Ontwikkel het Ruurlosche Broek als waterbuffer. Maak het 
beeksysteem meer manifest: van smalle lijn naar brede zone
Vergroot de sponswerking rondom bestaande natte parels
Ontwikkel een stevig landschappelijk raamwerk van beplantingen 
gebaseerd op de oude ontginningsstructuren
Versterk kleinschaligheid van het landschap rondom Zieuwent
Voeg enkele nieuwe bakens toe om de betekenis en attractiviteit 
van het landschap te vergroten
Ontwikkelen van aantrekkelijke recreatieve verbindingen tussen 
Oost-Nederlands plateau en Baakse Beek landgoederenzone

Bron: Samen voor een stroomgebied op orde, Waterschap Rijn en IJssel

A.

B.
C

D
E

F

Ontwikkel het Ruurlosche Broek als ‘watermotor’
• Vergroot de waterbuffer van het Ruurlosche Broek, als brongebied

van Baakse Beek en Slinge. Houd hier het water vast voor drogere 

tijden. Verbeter sponswerking door het dempen van greppels, water 

vasthouden in beken, verhoog organische stof in bodem, en creëer 

buffers rondom de bestaande natuurparels in het gebied zoals het 

Aaltensgoor.

• Maak het beeksysteem meer manifest; van smalle lijn naar brede

zone. Benut de hoge waterkwaliteit van de kwel vanuit het Oost-

Nederlands plateau voor bijzondere natuur.

• Ontwikkel een robuust landschappelijke raamwerk van beplan-

tingen en waterloop als kader waarbinnen de landbouw zich kan

ontwikkelen. Dit raamwerk is gebaseerd op het patroon van oude

ontginningsstructuren.

• Versterk de recreatieve betekenis door het ontwikkelingen van 

recreatieve verbindingen gekoppeld aan de beken tussen het 

O-Nederland Plateau en de bossen in het westen. Voeg enkele 

nieuwe bakens toe om de betekenis en attractiviteit van het land-

schap te vergroten. 
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Versterk kleinschaligheid van het landschap rondom 
Zieuwent en Harreveld
In de jaren ‘70 en ‘80 is het landschap rondom Zieuwent en Harreveld 

grootschalig verkaveld, waarbij veel van de oorspronkelijke land-

schapselementen als houtwallen en lanen verloren zijn gegaan. In het 

kader van duurzaamheidsopgaven als droogte, biodiversiteit en land-

schapsherstel ligt er een kans om het landschap rondom Zieuwent weer 

kleinschaliger te maken:

•	 Vernieuwen van de landschappelijke karakteristiek door het ontwik-

kelen van een raamwerk (actieve landschapsbouw);

•	 Kleinschaligheid versterken door aanleg, herstel en beheer van 

groene landschapselementen zoals lanen, houtwallen, bosschages 

en erfbeplantingen; 

•	 Dit draagt bij aan diversiteit van het kampenlandschap. Het draagt 

ook bij aan versterken biodiversiteit, leefgebied voor soorten.

Voor meer inspiratie en informatie: 

•	 Leren van Lochem, BoschSlabbers

•	 Voorbeeldenboek Berg en Dal, BoschSlabbers

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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Deelgebied
Varsseveld 
& omstreken
Streekgids Achterhoek
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Deelgebied Varsseveld & omstreken

Motto: Eskopjes-landschap

Karakteristieke foto’s

De gekanaliseerde loop van de Boven Slinge, born: Google Streetview

Een met eiken beplante zandweg ten zuiden van Varsseveld, bron: Google Streetview

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of 
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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INTEGRALE KWALITEITSKAART

Hengelo

Ruurlo

Beltrum

Eibergen

Steenderen

Zelhem Zieuwent
Lievelde

Mariënvelde

HarreveldHalle
Lichtenvoorde

Winterswijk

Aalten

BredevoortVarsseveld

Doetinchem

Hummelo

Doesburg

Drempt

Didam

Ulft

Gendringen

Dinxperlo

De Heume

Gaanderen

Silvolde

‘s Heerenberg

Zeddam

Wehl

Bocholt (DE)

Rhede (DE)Emmerich (DE)

Elten (DE)

Beek

Anholt (DE)

Isselburg (DE)

Groenlo
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Zachtglooiend dekzandlandschap met ruggen, beek-

dalen en dekzandkopjes

Het landschap wordt gevormd door een aaneengeslo-

ten zachtglooiend dekzandlandschap, doorsneden door 

grote en kleinere oost-west stromende beken. Op de 

overgang van het Oost-Nederlands plateau naar het 

rivierenlandschap van de Oude IJssel ligt een karakte-

ristiek patroon van dekzandkopjes.

Essenlandschap met aanliggende buurtschappen

Op de dekzandruggen en de grote dekzandkoppen 

liggen grote aaneengesloten oude bouwlandcom-

plexen. Deze essen hebben een open karakter met aan 

de randen bijbehorende buurtschappen en dorpen, 

zoals Dale, IJzerlo, Halle, Lintelo. De essen hebben een 

karakteristieke bolronde vorm en er lopen zandwegen 

over de es.

Kleinschalig kampenlandschap met éénmansessen

Het landschap rond de escomplexen is (van oorsprong) 

kleinschalig, met op de dekzandkopjes éénmans-

essen of kampen en tal van kleinschalige landschap-

selementen in de vorm van bosjes en erfbeplanting. 

Karakteristiek voor dit landschap is het microreliëf met 

de kleinschalige hoogteverschillen en steilranden.

Jonge ontginningen

Het landschap ten zuidwesten van Varsseveld was 

tot na 1900 erg kleinschalig met kleine bouwlandjes 

tussen de bossen en heide. Deze zijn in de 20e eeuw 

ontgonnen tot landbouwgrond en het landschap is 

nu vrij open, rechtlijnig en grootschalig. De vroegere 

essen liggen nog duidelijk hoger in het landschap en de 

wegen hieromheen zijn meer kronkelend. 

Het landschap langs de Bovenslinge is ook pas in de 

20e eeuw ontgonnen, wat heeft geleid tot een vrij 

rechtlijnige verkaveling.

Agrarisch erfgoed

Erfgoed in het gebied bestaat voornamelijk uit knoop- 

erven met historische boerderijen en sporen van het 

potstalsysteem e.d.

A.
B.
C.

D.
I
II

De rand van het Oost-Nederlands plateau
Aaneengesloten escomplexen op zandruggen
(Oorspronkelijk) kleinschalig kampenland-
schap met ‘eskopjes‘
Jonge ontginningen:
Droge bos- en heideontginning
Natte heide- en broekontginning

Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Droge bos- en heideontginning 
Essen

A

B

C

DI

DII
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Open es-complexen

De open ruimtes in het gebied worden van oudsher 

gevormd door de grote dorpsessen, maar ook de kleine 

éénmansessen/kampen. Deze zijn vaak omgeven door 

beplanting en bebouwing en zo duidelijk begrensd.  

De herkenbaarheid van de essen staat echter onder 

druk door het verdwijnen van karakteristieke beplan-

tingselementen langs de randen.

Half-open coulissenlandschap aan oostzijde

Een grote kwaliteit in het gebied is het halfopen cou-

lissenlandschap met een grote afwisseling van open 

en gesloten ruimte door een (oorspronkelijke) grote 

dichtheid aan bosjes en houtsingels met een fijnmazig 

netwerk van wegen. 

In de loop der tijd is een groot deel van de beplantin-

gen en het wegennetwerk verloren gegaan.

Bakens in het landschap

Bakens in het landschap worden gevormd door de 

kerktorens van de dorpen en steden en enkele molens 

op de open essen. 

A.
B.

Open escomplexen
Halfopen coulissenlandschap

A

B

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Bruggen
Landgoederen met zichtlijnen
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

De gekanaliseerde waterlopen van de Boven-Slinge 

en Keizersbeek

De waterlopen van de Boven-Slinge en de Keizersbeek 

zijn grotendeels door de mens gegraven en lopen als 

gekanaliseerde beken door laagtes in het landschap. 

Halleserug en rug van IJzerlo als ordenende structu-

ren

In het noorden vormt de doorlopende dekzandrug 

(Halleserug/Romienendiek) de begrenzing van het 

vlakke Ruurlosche Broek. Deze hoger gelegen en droge 

rug was een historische bewoningsplaatsen en route 

in het gebied. In het zuiden vormt de dekzandrug van 

IJzerlo een landschappelijke structuur, met daarop 

essen, oude wegen en buurtschappen.

Radiale wegenstructuur van grote en kleine esdorpen

Karakteristiek voor het essen- en kampenlandschap 

zijn de dorpen en steden met een radiale wegenstruc-

tuur. Onder andere Varsseveld, Aalten, Sinderen en 

Dinxperlo hebben zo’n structuur.

Straatweg Doetinchem-Winterswijk

De historische route tussen Doetinchem en Winterswijk  

loopt door het gebied en heeft gezorgd voor de ont-

wikkeling van de kernen Varsseveld en Aalten. De weg 

heeft een breed profiel en is deels voorzien van een 

fraaie laanbeplanting.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Boven-Slinge
Keizersbeek
Romienendiek/Halleserug
Rug van Ijzerlo
Straatweg Doetinchem-Winterswijk
A18/N18

A

B

C

D

E

F

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Concentratie van dynamiek rondom kernen 

Varsseveld, Aalten en Dinxperlo

Er ligt een concentratie van stedelijke dynamiek 

(bedrijventerreinen, woonwijken) rondom de kernen 

Varsseveld, Aalten en Dinxperlo. Dit is aangewakkerd 

door de (snel)wegen A18/N18 bij Varsseveld en bij 

Dinxperlo door de zuidelijker gelegen A3 in Duitsland.

De kernen kennen veel nieuwe ontwikkelingen, zoals 

de uitbreiding van het Varsseveld Industriepark (VIP) en 

verschillende woningbouwopgaven rondom Varsseveld 

en Aalten.

Luw agrarisch gebied

Buiten de kernen, op grotere afstand van de doorgaan-

de wegen, is het gebied luw en vooral agrarisch. 

Kleinschalig recreatief medegebruik verweven met 

het landschap

Het gebied kent een fijnmazig recreatief routenetwerk. 

Er zijn geen grote recreatieve voorzieningen en concen-

traties van verblijfsrecreatie. 

A.
B.
C.
I
II
III

A18/N18
A3 in Duitsland
Stedelijke dynamiek bij:
Varrseveld
Aalten
Dinxperlo

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Historisch stadscentrum

A

B

CI

CII

CIII
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ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

A

B

C D

Referentiebeeld natte laagtes, beek nabij Winterswijk

Bolle es met randbeplanting, nabij Aalten

Kwelwater uit laten treden en vasthouden in de laagten
Ontwikkelen van broekbossen en natte schraalgraslanden in de laagten
Vergroten inzijging op de rug, loofbossen en akkers, stimuleren kwel
Reliëf accentueren: beplanting op steilranden

A.
B.
C.
D.

Ontwikkelen van de ‘Eskopjes-Archipel‘
• Ontwikkelen van een archipel van eskopjes omgeven door vernatte

laagtes.

• Herkenbaarheid escomplexen door passend grondgebruik, markeren

randen met beplanting en (evt.) bebouwing.

• Vernatten tussen liggende laagtes (koppeling met klimaat opgaven,

natuurdoelen, kringlooplandbouw etc.).



-   65Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   I   Achterhoek

Ontwikkelen van een kleinschaligwoonlandschap. (referentie: dorpsomgevingsplan 
Hierden 2008, BoschSlabbers)

Versterk het landschapsmozaïek van de zandgronden
•	 Zet in op een aantrekkelijk palet van natuur, landbouw en extensieve 

woonvormen die bijdragen aan het versterken van het landschapsmo-

zaïek op de zandruggen. Breng daarbij de landschappelijke onderleg-

ger van drogere ruggen en nattere laagtes tot expressie.

•	 Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het kampen landschap 

door aanleg en beheer van groene landschapselementen zoals lanen, 

singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages. Het draagt 

ook bij aan versterken biodiversiteit, het leefgebied voor soorten. 

•	 Versterk de herkenbaarheid van escomplexen door het versterken van 

de openheid en het verdichten van de randen.

•	 Versterk de geometrische opzet van het heideontginningslandschap 

met lange rechte lijnen.

•	 Creëer zachte groene dorps en stadsranden, resp. ontwikkel een aan-

trekkelijk kleinschalig woonlandschap.

•	 Versterk herkenbaarheid van radialen als verbindingen naar het bui-

tengebied: bijvoorbeeld door eenduidige laanbeplanting, bloemrijke 

bermen, aandacht voor continuïteit.

Voor meer inspiratie en informatie: 

•	 Dorpsomgevingsplan Hierden 2008, BoschSlabbers

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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Gemeente Winterswijk
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Deelgebied
Het Oost-Nederlands  
Plateau
Streekgids Achterhoek



68 -   BoschSlabbers

Deelgebied Oost-Nederlands plateau

Motto: Levend mozaïek

Karakteristieke foto’s

Een scholtegoed, Gemeente Winterswijk

Havezate ‘t Walfort aan de Bovenslinge, fotograaf Ben Lammers

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Hoogveen

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij, Scholtegoed, 
Havezathe
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Historische straatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of 
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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INTEGRALE KWALITEITSKAART

Hengelo

Ruurlo

Vorden

Beltrum

Eibergen

Neede

Borculo

Zelhem Zieuwent
Lievelde

Mariënvelde

HarreveldHalle
Lichtenvoorde

Winterswijk

Aalten

BredevoortVarsseveld

Doetinchem

Ulft

Gendringen

Dinxperlo

De Heume

Gaanderen

Silvolde

‘s Heerenberg

Zeddam
Burlo (DE)

Barlo (DE)

Oeding (DE)

Weseke (DE)

Borken (DE)

Südlohn (DE)

Vreden (DE)

Groenlo

Meddo

Vragender
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Golvend plateau met grote verscheidenheid aan 

aardkundige waarden

In het Winterswijkse landschap zijn op vele plaatsen 

de aardkundige waarden nog goed zichtbaar, zoals de 

hoogveengebieden, de dekzandruggen (essen) en een 

keileembult (o.a. Valkeniersbult). Deze aardkundige 

waarden zijn bijzonder en vaak van (inter)nationale 

betekenis. De vele hoogteverschillen zijn karakteristiek 

voor het gebied, met de rand van het Oost-Nederlands 

plateau, smeltwatergeulen, beekdalen en steilranden.

Aan de voet van het Oost-Nederlands plateau komt 

kwel aan de oppervlakte en door het gebied lopen 

vele kleine beken, door een ondiepe ondoorlatende 

ondergrond. Een bijzonder geologisch fenomeen is de 

Winterswijkse steen- en kalkgroeve.

Kleinschalig afwisselend kampen- en essenlandschap

Het landschap rond Winterswijk vormt een kleinscha-

lig mozaïek met verschillende landschapstypen uit 

verschillende tijdsperioden, waarbij het oostelijk deel 

kleinschaliger is dan het westelijke deel. Op de randen 

van de terrassen en in de hogere delen van de beek-

dalen ligt een grillig kampen- en essenlandschap met 

oude hoeven, kronkelende wegen, houtwallen en steil-

randen. Er liggen talloze kleine essen verspreid door 

het gebied en op plateaurand liggen een aantal grote 

aaneengesloten escomplexen. 

Jonge ontginningen en veenrestanten

De vlakke terrassen bovenop het plateau zijn lange tijd 

onontgonnen geweest, met een landschap van woeste 

gronden met natte heide en bos. In de lagere beekda-

A.
B.
C.
D.

E.
I
II
F.

G.
I
II
H.

De Winterswijkse steen- en kalkgroeve
Grote escomplexen op de rand van het plateau
Kleinschalig en organisch ontstaan kampenlandschap
Natte heide- en broek ontginningen op de voormalige 
woeste gronden en in de beekdalen
Hoogveenrestanten:
Het Korenburgerveen
Het Wooldsche Veen
Scholtegoederen ten oosten en zuiden van 
Winterswijk
Oude vestingstad:
Bredevoort
Groenlo
Landweren

Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Droge bos- en heideontginning 
Essen
Hoogveen restanten
Rand van het Oost-Nederlands Plateau

A

B

C

D

EI

EII

H

F

GI

GII
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len en broekgebieden geldt hetzelfde. Deze gebieden 

zijn in de 19e eeuw ontgonnen tot landbouwgrond en 

hebben nu een meer rechtlijnig, maar nog wel klein-

schalig landschap. Bijzonder in het gebied zijn de hoog-

veenrestanten het Korenburgerveen in een komvormige 

laagte van het plateau en het Wooldsche Veen op de 

grens met Duitsland.

Cultuurhistorische ensembles

De samenhang tussen de geologische ondergrond, het 

landschap, de bewoningsgeschiedenis (en biodiver-

siteit) is op het plateau sterk en leesbaar. De hoogte-

verschillen hebben gezorgd voor duidelijk herkenbare 

overgangen. In het gebied, vooral ten oosten en zuiden 

van Winterswijk, liggen markante Scholtegoederen. 

Dit zijn fraaie beeldbepalende oude hoeven in een 

bosrijke setting, die qua beeld tussen herenboerderijen 

en landgoederen in zitten. De Scholtegoederen, maar 

ook andere karakteristieke boerderijen in het gebied 

hebben een veelheid aan bakhuisjes, kippenhokken, 

veldschuren. Ook zijn er in het gebied oude maal-

derijen, watermolens en sporen van leemwinning en 

steenovens.

De verhoogde ligging van het Oost-Nederlands plateau, 

ten opzichte van het (oorspronkelijk natte) lage midden 

van de Achterhoek maakte het een strategische plek. 

Dit heeft geleidt tot oude vestingsplaatsen als Groenlo 

en Bredevoort. Ook liggen er langs de Duitse grens bij 

Kotten een aantal in ere herstelde landweren. Dit zijn 

aarden wallen die historisch beplant waren met mei-

doorn en sleedoorn.
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Open escomplexen

De open ruimtes in het gebied worden van oudsher 

gevormd door de grote dorpsessen, maar ook de kleine 

éénmansessen/kampen. Deze zijn vaak omgeven door 

beplanting en bebouwing en zo duidelijk begrensd. De 

grote open escomplexen liggen hier voornamelijk:

• Aan de voet van het plateau rond de dorpen Dale,

Barlo, Vragender;

• Op de flanken van de beekdalen, zoals bij Corle en

Miste;

• In een essengordel bij Ratum.

Kleinschalig, organisch gegroeid, halfopen authen-

tiek coulissenlandschap

Het gehele gebied is een kleinschalig landschap, waar-

bij de oostelijke helft beduidend kleinschaliger is.

Het halfopen coulissenlandschap kent een grote af-

wisseling van open en gesloten ruimte door een grote 

dichtheid aan bosjes en houtsingels met een fijnmazig 

netwerk van wegen. Donkerte, rust en ruimte zijn ken-

merkend voor Winterswijk.

Bakens in het landschap

Bakens in het landschap worden gevormd door de 

kerktorens van de dorpen en steden en enkele molens 

op de open essen. 

Zichtlijnen op terrasrand

Vanuit de lage delen van het gebied is de rand van de 

hogere terrassen duidelijk te zien in het landschap.

A.
B.
I
II
III
C.

De rand van het Oost-Nederlands plateau
Grote open escomplexen:
Aan de voet van het Oost-Nederlands plateau
Op de flanken van de beekdalen
In een essengordel bij Ratum
Kleinschalig coulissenlandschap, kleinschaliger 
in het oostelijke deel van het gebied

A

BI

BII

BIII

C

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Bruggen
Landgoederen met zichtlijnen
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen



-   73Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   I   Achterhoek

ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Meanderende beken

In het gebied lopen tal van kleine beken, waarvan er 

veel zijn ingesleten in de randen van het plateau.  

De twee grote beken zijn de Groenlosche Slinge en de 

Boven-Slinge, welke allebei grotendeels zijn gekana-

liseerd in het westelijke deel. In het oostelijk deel van 

het gebied, op het plateau, zijn de beekdalen smal, niet 

gekanaliseerd en kronkelen ze tussen de hogere delen 

in het landschap door. 

De rand van het Oost-Nederlands plateau

Op de rand van het Oost-Nederlands plateau vindt 

binnen enkele kilometers een verval plaats van ca. 15 

meter. Dit hoogteverschil is duidelijk zichtbaar in het 

landschap. Aan de voet van het plateau is een reeks 

grotere kernen ontstaan, zoals Aalten, Lichtenvoorde, 

Groenlo, Eibergen en Haaksbergen in Overijssel.

Historische wegen van Winterswijk

Winterswijk is de enige grote kern in het gebied en 

vormt historisch en nog steeds het centrum van het 

gebied. Winterswijk is met een radiaalstructuur van 

wegen en (voormalige) spoorwegen verbonden met 

haar omgeving en Duitsland.

A.
B.
C.
D.

De Groenlosche Slinge
De Boven-Slinge
De rand van het Oost-Nederlands plateau
Radiale (spoor)wegen structuur van Winterswijk

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren

A

B

C
D
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Winterswijk als centrumplaats

Het is een uitgesproken luw gebied met beperkte 

stedelijke dynamiek op relatief grote afstand van de 

doorgaande infrastructuren. De enige grote kern in 

het gebied is Winterswijk en deze heeft een sterke 

centrumfunctie. In het zuiden van de stad vindt enige 

stedelijke dynamiek plaats met bedrijventerrein 

Vèèneslat-Zuid.

Winterswijk heeft altijd een sterke relatie met Duitsland 

gehad door de weg N319 en de voormalige spoorwegen 

naar Burlo en Bocholt.

Kleinschalig recreatief medegebruik verweven met 

het landschap

Het gebied kent een fijnmazig recreatief routenet-

werk en medegebruik van de rustige landweggetjes. 

Er ligt een concentratie van verblijfsrecreatie rondom 

Bredevoort en rondom Winterswijk.

A.
B.
C.

Winterswijk als centrumplaats met stedelijke dynamiek
Rijksweg N319 naar Duitsland
Voormalige spoorwegen naar Burlo en Bocholt

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Historisch stadscentrum

A

B

C



-   75Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   I   Achterhoek

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

Versterk het uniek landschapsmozaïek op het plateau: 
•	 Zet in op een aantrekkelijk palet van natuur, landbouw en extensieve 

woonvormen die bijdragen aan het versterken van het landschaps-

mozaïek op het plateau; 

•	 Breng daarbij de specifieke abiotische omstandigheden die het 

gevolg zijn van de ondiepe ondoorlatende ondergrond tot expressie.  

Vernat de laagtes op het plateau en houd het water vast. Benut de 

potenties van de ondiep gelegen kalksteen voor het ontwikkelen van 

unieke natuur zoals blauwgraslanden, beekbegeleidende loofbossen 

en natte heidevelden;

•	 Versterk de biodiversiteit, de kleinschaligheid en afwisseling van het 

kampenlandschap door aanleg en beheer van groene gebiedseigen 

landschapselementen zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplan-

tingen en bosschages;  

•	 Versterk de herkenbaarheid van de kleine escomplexen door het 

versterken van de openheid en het verdichten van de randen (met 

behoud zichtlijnen);

•	 Versterk de geometrische opzet van het heideontginningslandschap 

met lange rechte lijnen;

•	 Creëer zachte groene dorps en stadsranden. De meer grootschalige 

stedelijke uitbreidingen (bedrijventerreinen en woonwijken) rondom 

Winterswijk worden dooraderd en omgeven door robuuste groen-

structuren; 

•	 Versterk herkenbaarheid historisch wegenpatroon, waaronder 

radialen, als verbindingen naar het buitengebied: bijvoorbeeld door 

eenduidige laanbeplanting, bloemrijke bermen, aandacht voor conti-

nuïteit, herinrichting wegprofiel met aangename verblijfskwaliteit.

Voor meer inspiratie en informatie: 

•	 Leren van Lochem, BoschSlabbers

•	 Voorbeeldenboek Berg en Dal, BoschSlabbers

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

•	 Landschappelijk wonen, door Faro architecten, H+N+S land-

schapsarchitecten, Palmbout Urban Landscape
Referentiebeeld Stedelijke uitbreiding met een groene stadsrand, Beeldkwaliteitplan Het Brunink, 
Gemeente Enschede en RO Ontwerp
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Versterk de gradient op de westflank van het Oost-Neder-
lands plateau 
• Landschappelijke gradiënt respecteren, zichtbaar en beleefbaar

maken.

• De gradiënt met overgang hoog naar laag, droog naar nat, zand

naar veen, is sturend voor ruimtelijk gebruik en inrichting.

• Benutten van kwel: Bevorder de inzijging, Houd het uittredend

kwelwater zo lang mogelijk vast en benut de ecologische potenties.

• Versterk de karakteristieken van de verschilende landschappen op

de overgang: essen- kampenlandschap, heideontginningen en de

beekdalen.

• Zorg voor behoud/versterking van zichtlijnen vanaf de hogere ge-

biedsdelen over de over de omgeving.

Kleinschalig kampenlandschap op het plateau
Vernatten lokale laagtes en benutten ondiep gelegen kalksteen voor ontwik-
kelen van unieke natuur
Vasthouden van uittredende kwel aan voet van het plateau en benutten voor 
natuur
Kleine buurtschappen verweven met het landschap
Stadsrand Winterswijk 360 graden rond verbonden met het landschap
Herkenbare radialen als verbinding tussen stad en ommeland

A.
B.

C.

D.
E.
F.

Ruimtelijk perspectief: landschapsmozaïek ON-plateau
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoeld om te inspireren en te prikkelen. Ze 
geven een suggestie voor hoe het zou kunnen zijn, maar zijn absoluut niet bindend.

BIC

A

B

D

E

F
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(Her)ontwikkeling agrarische erven
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals functieverandering of 

uitbreiding, is dat er wordt voortgebouwd op de specifieke karakteristie-

ken van de verschillende (historische) erven, zoals in dit deelgebied de 

knooperven, havezathen en Scholtenboerderijen. Daarbij dient onder-

scheid te worden gemaakt in drie schaalniveaus: 

Landschap

Bestaande, uit te breiden en nieuwe erven dienen zich te voegen naar 

de historisch gegroeide erfstructuur langs de wegen; straatvorming van 

aaneengesloten linten van erven moet worden voorkomen. 

Erven liggen van oudsher verankerd in het landschap door middel van 

beplantingen, wegen en paden, inclusief de open ruimtes tussen deze 

elementen. Nieuwe ontwikkelingen op en rondom het erf worden gecom-

bineerd met het ontwikkelen van passende landschappelijke structuren 

zoals lanen, houtwallen, boomgaarden en voetpaden.

Erf

Gebouwen en beplanting vormen een samenhangend ensemble, één erf 

met een agrarische structuur. Nieuwe gebouwen dienen te passen binnen 

de karakteristieke stedenbouwkundige opzet van het erf. Het erf is aan 

alle zijden voorzien van een passende erfbeplanting met een onderscheid 

tussen de voor- en achterkant van het erf.

Gebouw

De gebouwen (hoofdboerderij, bijgebouwen, stallen en schuren) vormen 

qua architectuur en materiaalgebruik een eenheid met een agrarisch 

karakter. Er bestaat een afleesbare hiërarchie tussen de gebouwen; de 

bijgebouwen, stallen en schuren zijn in vorm, kleurgebruik en materiaal 

ondergeschikt aan de (historische) hoofdboerderij.

Voor meer inspiratie en informatie: 

•	 Leren van Lochem, BoschSlabbers

•	 Voorbeeldenboek Berg en Dal, BoschSlabbers

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

•	 Omgevingsvisie buitengebied Winterswijk, Gemeente Winterswijk

•	 Beleidsvisie landschap en biodiversiteit, Gemeente Winterswijk

•	 Landschapsontwikkelingsplan Winterswijk, Gemeente Winterswijk

•	 Handreiking landschappelijke inpassing zonnevelden, Land-id land-

schapsarchitecten

•	 Cultuurhistorische Atlas Winterswijk, Jan Neefjes & Nico Willemse
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Luchtfoto van de Oude IJssel Gemeente Doetinchem
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Deelgebied
Rivierduinen Oude 
IJssel
Streekgids Achterhoek
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Deelgebied Rivierduinen Oude IJssel

Motto: Kralensnoer van rivierduinen en dorpen

Karakteristieke foto’s

Het beboste rivierduin langs de noordelijke dorpsrand van Gaanderen, bron: Gemeente 
Doetinchem

Kleinschalig landschap met boomgaardjes en bossen bij Huize Ulenpas bij Hoog-Keppel, bron: 
Google Streetview

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of 
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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INTEGRALE KWALITEITSKAART

Dieren

Rheden

De Steeg

Ellecom

Giesbeek

Duiven

Zevenaar
Didam

Wehl

Nieuw-Wehl

Angerlo

Silvolde

Gaanderen

Etten
Terborg

Zeddam

Kilder

Loerbeek Braamt

‘s Heerenberg

Azewijn

Netterden

Megchelen

Brummen

Hengelo

Wichmond

Baak

Steenderen

Achter-Drempt

Drempt

Laag-Keppel

Hummelo

Langerak

Hoog-Keppel
Doesburg

Doetinchem

Keijenborg

Zelhem
Zieuwent

Mariënvelde

Harreveld

Varsseveld

Halle
Lichtenvoorde

Aalten

Ruurlo

Beltrum

Groenlo

Ulft

Gendringen

Dinxperlo

Breedenbroek

De Heume

Bocholt (DE)

Anholt (DE)

Emmerich (DE)

Elten (DE)

Beek

Millingen aan 
de Rijn Tolkamer

Isselburg (DE)
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Reeks van reliëfrijke rivierduinen ten noorden van de 

Oude IJssel

Ten noorden van de Oude IJssel, tussen Doesburg en 

Anholt in Duitsland, ligt een reeks rivierduinen uit een 

tijd waarin dit nog de hoofdloop van de IJssel was en er 

in de rivier nog processen van erosie en sedimentatie 

optraden. De rivierduinen hebben veel reliëf en 

naar de Oude IJssel ligt een gradiënt met grote 

hoogteverschillen op korte afstand. Vrijwel alle kernen 

in het gebied zijn ontstaan op een rivierduin. 

Rond de Aa-strang tussen Ulft en Dinxperlo ligt een 

brede laagte.

Kleinschalig essen- en kampenlandschap op de 

rivierduinen

De rivierduinen zijn grotendeels bebost of bebouwd 

en dit samen vormt een kleinschalig landschap 

met bossen, akkers, landgoederen, dorpen en 

buurtschappen.

Broekontginningen langs de Aa-strang

Het gebied langs de Aa-strang is vlak en laaggelegen. 

Langs de waterloop liggen broekontginningen en 

rivierweiden.

Industrieel erfgoed langs de Oude IJssel

De Oude IJssel vormde lange tijd een belangrijke 

vaarverbinding en de kernen langs de Oude IJssel als 

Doesburg, Doetinchem, Ulft en Bocholt in Duitsland 

ontwikkelden een bloeiende IJzerindustrie. Er zijn nog 

veel sporen van dit industriele erfgoed te vinden langs 

de oude IJssel.

Reeks van landgoederen

Op de reeks rivierduinen liggen verschillende 

landgoederen, als Kasteel Wisch, de Kelder, Keppel, 

landgoed Enghuizen, Huize Ulenpas, Huize Landfort 

lan. Deze landgoederen zorgen voor fraaie lanen en 

bossen in het gebied en vooral tussen Doesburg en 

Doetinchem hebben ze een sterke invloed op het 

landschap gehad.

A.
B.
C.
D.
E.

Reeks van rivierduinen ten noorden van de Oude IJssel
Brede laagte met broekontginningen langs de Aa-strang
Essen- en kampenlandschap op de rivierduinen
Industrieel erfgoed langs de Oude IJssel
Reeks van landgoederen langs de Oude IJssel, met zwaar-
tepunt tussen Doesburg en Doetinchem

Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Droge bos- en heideontginning 
Oeverwallenlandschap
Kommenlandschap

A

B

C

D

D

E

E
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Het open landschap langs de Aa-strang

Het landschap in de brede laagte langs de Aa-strang 

is zeer open, vlak en weids en staat in contrast met de 

meer besloten landschappen erom heen.

Sterk contrast tussen de open uiterwaarden van de 

Oude IJssel en de beboste en bebouwde rivierduinen

De rivierweides langs de Oude IJssel zijn over het 

algemeen vrij open, wat ervoor zorgt dat ze sterk in 

contrast staan met de beboste rivierduinen. 

Zichten vanaf de hoger gelegen rivierduinen op de 

open uiterwaarden

De rivierduinen liggen soms wel 15 meter hoger dan de 

gronden langs de Oude IJssel. Vanaf de randen heeft 

men uitzicht over de uitwrwaarden van de Oude IJssel. 

Bakens in het landschap

Bakens in het gebied worden lokaal gevormd door 

kerktorens, windmolens en enkele oude fabrieksschoor-

stenen. Verder vormen enkele landgoederen herken-

ningspunten in het landschap, zoals Kasteel Keppel en 

Huis Ulenpas.

A.
B.
C.

Open landschap langs de Aa-strang
Open rivierweiden langs de Oude IJssel
Besloten beboste en bebouwde rivierduinen
Kerktorens
Windmolens
Fabrieksschoorstenen
Landgoederen met bakeneffect

A

B

C

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Bruggen
Landgoederen met zichtlijnen
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

De Oude IJssel en Aa-strang

De Oude IJssel is historisch de drager van het gebied. 

De kernen zijn groot geworden door handel over 

de Oude IJssel en de Aa-strang naar Duitsland. De 

Oude IJssel vormt van oudsher de grens tussen de 

Achterhoek en de Liemers.

Reeks van rivierduinen aan de noordzijde van de 

rivier

De rivierduinen ten noorden van de Oude IJssel vorm-

den goede bewoningsplaatsen, dicht bij de rivier en de 

vruchtbare gronden eromheen, maar ook hoog, droog 

en veilig. 

De reeks van dorpen met tussenliggende groene 

wiggen

Op de goed bewoonbare zone tussen de Oude IJssel 

en de reeks rivierduinen is een reeks dorpen ontstaan 

die onderling zijn verbonden met een historische weg. 

Tussen de dorpen liggen stukken landschap als waarde-

volle groene wiggen.

A.
B.
C.
D.

De Oude IJssel
De Aa-strang
Reeks van rivierduinen ten noorden van de Oude IJssel
Reeks van dorpen en steden met tussenliggende groene 
wiggen

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren

A

B

C

D

D
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Dynamisch gebied

De Oude IJssel vormt al lang een ontwikkelingsas. 

De rivier zorgde voor handel en vruchtbare gronden. 

Doetinchem ligt als centrumplaats midden in de reeks 

dorpen, met stedelijke uitbreidingen aan beide zijden 

van de rivier. De grootste stedelijke dynamiek zit dan 

ook rond Doetinchem, maar ook de dorpen Gaanderen, 

Terborg, Silvolde, Ulft en Gendringen vormen concen-

traties van stedelijke ontwikkeling.

Dorpen langs de rivier

De dorpen en steden langs de Oude IJssel zijn allen 

ontstaan op hoge rivierduinen langs de rivier. Het his-

torische hart van Doetinchem ligt aan de Oude IJssel, 

maar de dorpen liggen op enige afstand van de rivier. 

De dorpen missen vrijwel allemaal een goede relatie 

met de rivier.

Rivierduinen als uitloopgebied

De beboste rivierduinen vormen een prachtig uitloop-

gebied voor de mensen uit Doetinchem en de omlig-

gende dorpen en er is dan ook een uitgebreid recreatief 

netwerk. In het gebied vind maar beperkt verblijfs- 

recreatie plaats. Ook de recreatieve ontsluiting van de 

Oude IJsseluiterwaarden is beperkt.

A.

B.

C.

Stedelijke dynamiek rond Doetinchem en de dorpencluster 
Gaanderen-Terborg-Silvolde
De dorpen langs de Oude IJssel missen een relatie met de 
rivier
De beboste riverduinen als uitloopgebied

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont

A

B

B

C
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ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

Ontwikkelen van een kleinschaligwoonlandschap. (referentie: dorpsomge-

vingsplan Hierden 2008, BoschSlabbers)

Versterk het landschapsmozaïek op de flanken van het 
rivierduin
• Zet in op een aantrekkelijk palet van grondgebruiksfuncties en sferen

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek op de

flank. Versterk daarbij de landschappelijke gradiënt van hoog naar

laag, van droog naar nat.

• Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door

aanleg en beheer van groene gebiedseigen landschapselementen

zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages.

• Vernat het rivierdal aan de flanken van het rivier, duin benut de kwel-

potenties.

• Voorkom het aan elkaar groeien van de kernen door het ontwikkelen

van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor landbouw,

natuur, recreatie en incidentele bebouwing.

• Ontwikkel een aantrekkelijk kleinschalig woonlandschap rondom de

kernen in combinatie met landschapsbouw, aansluitend bij de karak-

teristieken van de landschappen.

• Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbind de dorpen en

steden met de IJssel en de rivierduinen.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

• Dorpsomgevingsplan Hierden 2008, BoschSlabbers

A

B

E

CD

A.
B.
C.
D.
E.

Aanleg en beheer van groene gebiedsseigen landschapselementen
Vernatten rivierdal aan voet rivierduin (benutten kwelpotenties)
Nieuwe kleinschalige woonlandschappen
Groene wiggen tussen de kernen
Verbind dorpen met rivier en rivierduin
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Ontwikkel poorten tot het Oude IJsseldal
•	 Versterk huidige toegangen tot het IJsseldal en ontwikkel nieuwe 

herkenbare poorten.

•	 Combineer poorten tot het IJsseldal met Oude IJsseldal-vista’s: zorg 

voor uitkijkpunten over het landschap van de Oude IJssel

•	 Maak panoramapunten en verre doorzichten: vanaf hier kan het land-

schap worden waargenomen.

Historische straatweg als herkenbare structuur
Zet in op het versterken van de historische dorpenweg Doesbrug-

Doetinchem-Dinxperlo als een doorgaande lijn:

•	 Ontwikkel een doorgaande laanbeplanting aan weerszijden van de 

weg, zowel in landelijke gebied als de kernen. Aandachtspunt is de 

herkenbaarheid van het historisch tracé bij aansluitingen van rondwe-

gen en rotondes;

•	 Waar nodig herinrichting van het (deels overgedimensioneerde) weg-

profiel. Creëren van een aangename verblijfskwaliteit, faciliteren van 

zowel langzaam- als zwaarverkeer;

•	 Weg is onderdeel van het landschap. Aandacht voor de beleving van 

de omliggende landschappen langs de weg: zichten op het Oude 

IJsseldal, behoud en versterken van de groene wiggen tussen de 

kernen, bijzondere objecten langs de weg als landgoederen, oude 

herbergen, behouden en markeren. 

Referentiebeeld Lawickse Allee in Wageningen: van oudsher een statige, groene entree 
met een monumentale laanbeplanting. Historische beeld is hersteld d.m.v. een laanpro-
fiel met een dubbele bomenrij. (bureau Nieuwe Gracht)

Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel, april 2017. Provincie Overijssel, H+N+S 
Landschapsarchitecten, Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten.



Den Haag

1e Sweelinckstraat 30

2517 GD  Den Haag

T 070 3554407

denhaag@bsla.nl

Middelburg

Oude Vlissingseweg 1

4336 AA  Middelburg

T 0118 592288

middelburg@bsla.nl

Maarn

Landgoed Plattenberg – Het Koetshuis

Amersfoortseweg 38

3951 LC  Maarn

T 0118 592288

boschslabbers.nl 
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http://www.boschslabbers.nl/
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