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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 Gelderse Vallei geeft 

een uitwerking van de kernkwaliteiten & ontwikkeldoe-

len van de streek Gelderse Vallei 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 Gelderse Vallei, 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 Gelderse Vallei 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. Voor 

sommige deelgebieden is een ruimtelijk perspectief 

geschetst, ter illustratie van de ontwikkeldoelen.
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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 Contrast- en gradiëntrijk valleilandschap tussen de hoger gelegen stuwwallen van de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug. Met een zuid-noord gerichte afwatering via Grift, Valleikanaal en Eem, tussen Rijn en 
Randmeren. Met in het zuiden de Grebbedijk als markante begrenzing. 
Zacht glooiend dekzandlandschap met oost-west afstromende beken. Met in het noorden een afwisselend moza-
iek- en landgoederenlandschap (inclusief Scherpenzeel), in het midden een agrarisch cultuur-landschap en in het 
zuiden het sterk verstedelijkt landschap van Ede, Wageningen, Veenendaal (U) en Rhenen (U).

De Modderbeek in een grootschalig agrarisch landschap ten westen van Barneveld, bron: Gemeente Barneveld
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS

De Gelderse Vallei is van oudsher een laagte tussen 

de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heu-

velrug en werd in het noorden begrensd door de 

Zuiderzee. Het was een erg nat en moerassig gebied 

door de toestroom van kwel uit de stuwwallen en 

periodieke overstromingen vanuit de Zuiderzee en 

Nederrijn. Mede door deze onaantrekkelijke omstan-

digheden vormde het gebied door de eeuwen een soort 

‘niemandsland’ tussen de machtscentra Utrecht en 

Gelderland. Dit heeft ervoor gezorgd dat het gebied 

van oudsher een plek is waar pioniers hun gang kunnen 

gaan.

De eerste bewoningen vonden plaats op de hogere 

zandgronden langs de Veluwe en op zandruggen in 

het gebied. Vanaf de 9e eeuw werden de natte heide- 

en broekgronden op de hogere zandgronden aan de 

oostkant van de vallei ontgonnen door onafhankelijke 

pioniers in zogenaamde ‘Einzelhöfen’. Dit heeft geleid 

tot de, voor de Gelderse Vallei karakteristieke, veel-

heid aan verspreide erven. Met name tussen Putten en 

Barneveld vormde zich in de late middeleeuwen een 

agrarisch kerngebied, waar zich een ‘boerenelite’ of 

‘landadel’ ontwikkelde. 

De afwatering van de Gelderse Vallei verliep van oud-

sher richting de Zuiderzee, via een aantal natuurlijke 

beken en de Eem. In 1473 gaf de Bisschop van Utrecht 

de opdracht tot het graven van de Grift. Deze moest de 

afwatering verbeteren en transportmogelijkheden voor 

de turfwinningsgebieden in het westen en zuiden van 

de Vallei verbeteren. De afwatering bleef echter een 

probleem tot de afdamming van de Zuiderzee in 1932.

De lage veengebieden in het westelijke deel van de 

Vallei hadden ook een belangrijke militaire functie. 

De Grebbelinie liep van het rivierengebied tot aan 

de monding van de Eem in de Zuiderzee en moest de 

Randstad beschermen tegen Duitse dreiging. De lage 

veengebieden konden onder water worden gezet en op 

strategische punten werden forten gebouwd. 

In de 20e eeuw veranderde de Gelderse Vallei van een 

‘niemandsland’ tussen Utrecht en Gelderland naar een 

interessante vestigingsplek voor bedrijven en bewon-

ers. De komst van de rijkswegen A1, A12, A28 en A30 

maakte het gebied erg goed bereikbaar en met de als-

maar groeiende stedelijke druk van de Randstad, biedt 

de Gelderse Vallei een landelijke woonomgeving met 

goede verbindingen.

Uitsnede hoogtekaart (bewerking van AHN)

Flevoland

N
ul

de
rn

au
w

Nederrijn

Utrechtse Heuvelrug

Veluwe

Veluwe

Veluwe

Otterlo

Historische kaart van de Gelderse Vallei uit ongeveer 1615
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INTERMEZZO: VERHALEN

Pluimveehouderij van Barneveld

De pluimveehouderij was in de vroegere eeuwen voor 

de meeste landbouwers een bijverdienste. Er werden 

een paar kippen gehouden. De eieren die niet voor 

eigen consumptie nodig waren, werden geruild voor 

andere levensbehoeften of verkocht. Door de land-

bouwcrisis aan het einde van de negentiende eeuw 

gingen de landbouwers meer doen, dan een paar 

kippen houden. Er ontstond een echte pluimveebe-

drijfstak. De kippen en de eieren hebben in sterke mate 

het imago van Barneveld bepaald en doen dat zelfs nu 

nog. Waar komt deze bijzondere binding nu vandaan?

Rond 1900 ontstonden in de omgeving van Barneveld 

de eerste echte hoenderparken, waar voor het eerst 

op grote schaal kippen werden gehouden. Een van de 

nieuwe kippenrassen was de zogenoemde Barnevelder 

die in 1911 tijdens de grote Landbouwtentoonstelling in 

Den Haag werd gepresenteerd. In de jaren die volgden, 

werd de rasechte Barnevelder - met een grote eierpro-

ductie - wereldberoemd.

Nevenbedrijven

Het op grote schaal houden van kippen leidde tot vele 

nevenbedrijven. Vanuit eierhallen werden de eieren ver-

kocht en getransporteerd door gespecialiseerde bedrij-

ven. Ook ontstonden er veevoederfabrieken. Er werd in 

kippen en eieren gehandeld en er ontstonden kuiken-

broederijen. De kip levert ook vlees; er ontstonden 

kippenslachterijen, diepvriesbedrijven en transportbe-

drijven. Door de overvloed aan eieren kwamen mensen 

ook op innovatieve ideeën.  Zo werden er eiersorteer-

machines uitgevonden en wereldwijd geëxporteerd. 

Kuikenbrilletjes moesten verhinderen dat de dieren 

elkaar pikten.  Ook kwam in Barneveld een gespeciali-

seerde opleiding waar men alles kon leren wat met de 

pluimveeteelt te maken heeft: de huisvesting van de 

kippen, het bepalen van het geslacht (het ‘sexen’) van 

de kuikens, het keuren van de dieren, het bestrijden van 

kippenziekten, zoals vogelpest, enzovoort.

Pluimveemuseum

En trots op alle kippensoorten vierde de boventoon; zo 

werd jarenlang een grote tentoonstelling van kippen-

rassen gehouden onder de naam Gallinova. En om de 

grote impact voor deze omgeving te bekronen, werd in 

1989 het Nederlands Pluimveemuseum geopend.

Voorlichtingscampagne

Het feit dat Barneveld binnen de Gelderse Vallei zo 

bekend is geworden met zijn kippen en eieren, is 

vooral het gevolg van een in 1928 groots opgezette 

voorlichtingscampagne onder leiding van burgemees-

ter Westrik en oud-burgemeester baron Van Nagell. 

Westrik zette bij de start van de Olympische Spelen die 

toen in Nederland gehouden werden Barneveld als ei-

stad op de kaart. Dit leidde toen en nog steeds tot een 

ongekend grote belangstelling in binnen- en buitenland 

voor deze typisch Barneveldse producten. En voor 

Barneveld maakte het niet uit wat er eerder was: de kip 

of het ei!

Dit verhaal is ontleend aan de website MijnGelderland, 

oospronkelijk geschreven door Peter van Beek voor de 

canon van Barneveld. https://mijngelderland.nl/inhoud/

canons/barneveld/pluimvee-industrie-in-barneveld

De ontwikkeling van de pluimveehouderij en andere vormen en intensieve dierhouderij leidde tot verdichting van het landschap, met veel 
en grote stallen. Dit kaartfragment geeft een gebied weer ten oosten van Barneveld
(www.topotijdreis .nl)

Amersfoortsestraat Barneveld, 1925
(gemeentearchief Barneveld)
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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 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 Gelderse Vallei de volgen-

de ontwikkelingen.

•	 De vitaliteit van het landelijk gebied staat onder 

invloed van geheel eigen ontwikkelingen op het 

gebied van reguliere landbouw (transitie naar 

duurzame landbouw en korte ketens, inclusief 

verbreding en schaalvergroting), klimaatadaptatie 

(verdroging van de zandgronden, hittestress in de 

steden, wateroverlast in de benedenloop van de 

beken nabij) en natuurontwikkeling (onder andere 

langs de beken), functieverandering van vrijkomen-

de agrarische bebouwing, erfgoed en recreatie (in-

clusief het vitaal houden van vakantieparken). De 

streek functioneert als recreatief overloopgebied 

van de Veluwe. Opdracht is wel deze dynamiek 

met aandacht voor landschappelijke kwaliteiten te 

blijven begeleiden. Uitdaging is om de vele groene 

landschapselementen (houtwallen, bomenrijen, 

laanstructuren) te bewaren en zo mogelijk terug te 

brengen.

•	 De streek kent een voortgaande mate van ver-

stedelijking (wonen, werken, voorzieningen, 

infrastructuur). Gezien de ligging van de streek is 

ruimtelijke druk waarneembaar vanuit de Randstad 

(onder andere Amersfoort en Utrecht). De ver-

stedelijking vindt plaats rond Nijkerk, Barneveld 

en langs het vierkant Wageningen-Ede-Rhenen-

Veenendaal-Rhenen (WERV). Deze verstedelijking 

vraagt om een goede balans met het omliggende 

landschap, dat op haar beurt immers een be-

langrijke vestigingsfactor is. Daarbij gaat het o.a. 

om het bewaren van zichtlijnen op Grebbeberg, 

Veluwezoom en Grebbelinie; dit in combinatie 

met het creëren van groene recreatieve uitloop-

gebieden om de recreatiedruk op bestaande 

natuurgebieden te ontlasten. Het ‘binnengebied’ 

van de WERV vraagt om extra inspanning om het 

landschap te verrijken. De dorpen langs de gehele 

Veluwerand staan voor de uitdaging om de tussen-

gelegen groene ruimtes, als groene wiggen, open 

te houden. Een verstedelijkingsstrategie Arnhem-

Nijmegen-FoodValley wordt uitgerold. Een grote 

opgave ligt er voor het versneld uitbreiden van het 

aantal woningen (en dito arbeidsplaatsen), zoveel 

mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied. Van 

belang is wel het bewaren van ‘binnenstedelijke’ 

kwaliteiten.

•	 De zuidwest-noordoost lopende A28, oost-west 

lopende A1 en A12 en de noord-zuid lopende A30 

(verbinding tussen A1 en A12) hebben aantrek-

kingskracht voor bedrijvigheid en het opwekken 

van duurzame energie. Meer en meer wordt het 

van belang om de implicaties voor het landschap 

goed mee te laten wegen.
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OPDELING IN DEELGEBIEDEN

De aanwezige landschapstypen, gecombineerd met de 

ruimtelijke dynamiek en opgaven die er spelen leiden 

tot een viertal deelgebieden:

•	 Nijkerk & Nijkerkerveen

•	 De Veldbeek e.o.

•	 Barneveldse beken

•	 Veluweflank Zuidwest

Aangrenzende streken en provincies:

•	 Randmeerkust

•	 Veluwe

•	 Overbetuwe

•	 Betuwe & Tielerwaard

•	 Provincie Utrecht

Deelgebieden binnen de streek
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Veluweflank 
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Barneveldse beken

Veluwe

OverbetuweBetuwe & Tielerwaard

Nijkerk & 
Nijkerkerveen

De Veldbeek  e.o.

Provincie Utrecht

Randmeerkust

Ede
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Arnhem

Rhenen

Putten

Hoevelaken

Barneveld
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Nijkerk

Bunschoten-Spakenburg

Amersfoort

Bennekom

Veenendaal

Wageningen
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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, en

•	 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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Besloten landschap met elzensingels ten noorden van Zwartebroek, bron: BoschSlabbers
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Deelgebied
Nijkerk & 
Nijkerkerveen
Streekgids Gelderse Vallei



Deelgebied Nijkerk & Nijkerkerveen

Motto: verstedelijkend veenslagenlandschap 

Karakteristieke foto’s

16 -   BoschSlabbers

Verstedelijkend agrarisch landschap, Bron: BoschSlabbers

Kwelgebied De Bunt, Bron: BoschSlabbers

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 bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Achterveld

Soest

Baarn

Eemnes

Leusden

Putten

Hoevelaken

Terschuur

Zwartebroek

Nijkerkerveen

Barneveld

Voorthuizen

Nijkerk

Bunschoten-Spakenburg

Amersfoort

Soesterberg

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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KERNKWALITEITEN

Kwelrijk veenlandschap

In dit deelgebied is sprake van een vlak en laag gele-

gen veengebied. Oostelijk van Nijkerkerveen ligt een 

langgerekte zone waar diepe kwel aan de oppervlakte 

treedt. Ook elders komt (ondiepe) kwel aan de opper-

vlakte.

Oud slagenlandschap van Slichtenhorst en 

Hoevelaken

Het slagenlandschap van Slichtenhorst en Hoevelaken 

is een eeuwenoud landbouwgebied waar van ongeveer 

1650 tot 1850 vrij intensief tabak werd geteeld. Het is 

een kleinschalig slagenlandschap met lange elzensin-

gels en houtwallen, beken, bospercelen, graslanden, 

akkerbouwlanden en natuurgebieden. De natuurgebie-

den liggen in het venige kwelgebied met broekbossen, 

vochtige heide en natte schraallanden. De Bunt en 

omgeving zijn hierbij waardevolle natuurgebieden met 

diepe en lokale kwel, gradiënten in de bodem en om-

vatten bijzondere botanische kwaliteiten.

Jonger veen- en turfontginningenlandschap

Het moeilijk toegankelijke Grauwe Veen, op de 

grens van Utrecht en Gelderland in de omgeving van 

Nijkerkerveen, is lang woeste grond gebleven. De 

ontginning begon met turfwinning en was niet syste-

matisch, maar vond plaats op individuele wijze door 

boeren voor eigen gebruik. Het gebied werd pas echt 

ontgonnen in de achttiende eeuw. De verkaveling is 

niet al te regelmatig en bestaat uit smalle stroken 

grond. In het gebied is een voor Nijkerkerveen typerend 

bebouwingspatroon ontstaan met een grote hoeveel-

LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

heid en diversiteit aan huisjes en boerderijen op een 

strook. Het landschap is kleinschalig en ‘druk’ met 

kleine percelen die oorspronkelijk van elkaar geschei-

den waren door eikenhakhout, elzen en wilgen. 

Erfgoed

Tussen Nijkerkerveen en Amersfoort ligt het landgoed 

Hoevelaken als een lange smalle strook. Het vormt een 

herkenbaar ensemble van bos en imposant landhuis.

Ten westen van Nijkerk bevinden zich nog enkele 

restanten van het tracé van de ‘Nije Rijn.‘  Dit was een 

poging van de hertog van Gelre uit de 16e eeuw om via 

een kanaal de Zuiderzee en de Rijn bij Wageningen met 

elkaar te verbinden.

Veenontginningslandschap
Kampenlandschap
Polderlandschap
Bos
Landgoederenlandschap
Kwelzone

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

Oud slagenlandschap Slichtenhorst
Oud slagenlandschap Hoevelaken
Natuurgebied De Bunt
Jonger veen- en turfontginningenlandschap Nijkerkerveen
Diepe kwelzone
Landgoed Hoevelaken
Relicten Nije Rijn

A

B

C

E

F

G

D
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Besloten landschap met ‘kamerstructuur‘

Van oudsher een besloten landschap met een kamer-

structuur van parallelle elzensingels, knotwilgenrijen 

en eikenhakhoutbossen. Het jonge veen- en turfont-

ginningslandschap rond Nijkerkerveen is kleinschaliger 

dan de oudere broekontginningen rond de beken. Deze 

besloten landschappen vormen een sterk contrast met 

het zeer waardevolle open landschap van de, ten noor-

den van de A28 gelegen, Polder Arkemheen

Landschappelijke bakens

Markante gebouwen, zoals De Grote Kerk van Nijkerk 

met haar witte toren en lokaal ook het Huize Hoevela-

ken vormen historische oriëntatiepunten (incl. zichtlij-

nen) in het landschap.

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

A.
B.

C.
D.
E.

Besloten landschap met kamerstructuur
Jong veen- en turfontginningslandschap rond 
Nijkerkerveen is nog kleinschaliger
Zeer open polder Arkemheen
De Grote Kerk van Nijkerk met haar witte toren
Huize Hoevelaken als lokaal herkenningspunt

E

B

C

D

A
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Arkervaart en Breede Beek

De Arkervaart verbindt de handelsstad Nijkerk met de 

voormalige Zuiderzee. De Arkervaart is de gekanali-

seerde monding van de Breede Beek. Deze beek loopt 

door het centrum van Nijkerk en gaat ten noorden daar-

van over in de Arkervaart. 

Historische ontginningslinten en slagenverkaveling

Een reeks van min of meer parallel lopende ontginning-

slinten (o.a. Hoevelaken, Nijkerkerveen (Vodsteeg) en 

Slichtenhorsterweg) met bebouwing en haaks daarop 

de kenmerkende slagenverkaveling. De waterlopen 

Laak en Nieuwe Laak markeren de grens tussen het 

Oude Slagenlandschap en het jonge veen- en turfont-

ginningenlandschap. 

Landgoed Hoevelaken

Het landgoed Hoevelaken (bestaande uit het land-

huis en het Hoevelakense Bos) heeft een langgerekte 

rechthoekige vorm. Het vormt een krachtige samenhan-

gende structuur tussen Amersfoort/A28 en de dorpen 

Nijkerkerveen en Hoevelaken. Het rijksmonumentale 

landgoed bestaat uit bos op natte gronden, oude 

lanen met monumentale bomen, waterpartijen, kleine 

graspercelen en open akkers omzoomd door houtwal-

len. Het landgoed valt samen met de ecologische struc-

tuur van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene 

Ontwikkelingszone (GO).

Historische straatwegen

Amersfoort vormt de verbinding tussen de randstad 

en het noordoosten van Nederland. Dit heeft ge-

leidt tot oude handelswegen, die later zijn aangezet 

als rijksstraatwegen. De Zuiderzeestraatweg tussen 

Amersfoort en Zwolle en de straatweg Amersfoort-

Apeldoorn lopen door het gebied. Kernen langs deze 

straatwegen hebben geprofiteerd van de bereikbaar-

heid en de handel die de wegen met zich mee brachten.

Snelwegen/spoorlijnen als ordenende structuur

De spoorwegen en later de snelwegen als vervanging 

van de straatwegen vormen dezelfde verbindingen en 

hebben de aanliggende kernen opnieuw een ontwik-

kelingsimpuls gegeven. Wel vormen deze autonome 

structuren vaak barrières in het landschap voor recrea-

tie en natuur.

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

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Arkervaart en Breede/Strijlandsche Beek
Historische ontginningslinten en slagenverkaveling
Landgoed Hoevelaken
Zuiderzeestraatweg tussen Amersfoort en Zwolle
Straatweg Amersfoort-Apeldoorn
A28
Bundel A1 en Spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn
Spoorlijn Amersfoort - Zwolle

E

B

F

G

H

C

D

A
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STAD-LAND RELATIES

KERNKWALITEITEN

Dynamisch gebied

In het deelgebied is sprake van een hoge stedelijke 

concentratie en druk vanuit Amersfoort. Het vormt 

onder andere een belangrijk uitloopgebied voor de 

oostelijke wijken van Amersfoort, zoals Vathorst. 

Rondom Nijkerkerveen transformeert het kleinschalige 

landschap naar een woon- en werklandschap, waarbij 

agrarische erven een woon-, bedrijfs- of recreatieve 

bestemming krijgen en het grondgebruik op de perce-

len verandert van grootschalig agrarisch gebruik naar 

kleinschalig, meer gedifferentieerd agrarisch (hobby) 

gebruik als paarden- en schapenweide.

Nijkerk als handelsstad

Nijkerk is ontstaan als handelsstad op een dekzandrug 

langs de Zuiderzee. De Arkervaart verbindt de stad met 

het open water. In de stedenbouwkundige opzet van 

het centrum van Nijkerk is de relatie met de Zuiderzee 

nog herkenbaar aanwezig (in het verlengde van de 

Arkervaart ligt de Koetsendijk die uitmondt op het 

Plein).

Diversiteit aan stads- en dorpsranden

Het deelgebied kent een grote diversiteit aan dorps- en 

stadsranden. 

•	 Zachte grens, waarbij de overgang van bebouwde 

kom naar landschap een waardevolle rafelrand 

vormt waarbij bebouwing en landschap geleidelijk 

in elkaar over gaan. Hiervan is sprake aan de oost-

kant van Nijkerk en ten noorden van Hoevelaken 

•	 Groene grens, bebouwde kom en landschap gaan 

abrupt in elkaar over, waarbij er sprake is van een 

groene beplante rand. De recreatieve verbindingen 

tussen bebouwde kom en landschap zijn hier niet 

altijd optimaal, waardoor de uitloopmogelijkheden 

beperkt zijn.

•	 Harde grens, bebouwde kom en landschap gaan 

abrupt in elkaar over. De bebouwing is prominent 

zichtbaar vanuit het landschap. Dit is passend bij 

(historische dorps- en stadsfronten), maar minder 

wenselijk bij bedrijventerreinen en nieuwbouwwij-

ken.

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

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

Stedelijke druk vanuit Amersfoort
Woon- en werklandschap rondom Nijkerkerveen
Historische handelstad Nijkerk
Zachte stadsrand aan de oostkant van Nijkerk
Groene harde stadsrand
Harde grens

E

FA

B

C

D



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 kwelrijk elzensingellandschap Nijkerkerveen
•	 Benut de diepe kwel voor natuur:

•	Houd opwellend grondwater zo lang mogelijk vast en scheid het 
van oppervlaktewater van mindere kwaliteit;

•	Ontwikkel broekbossen en vochtige/natte schraalgraslanden. 
•	 Ontwikkel een kleinschalig elzensingellandschap als landschappelijk 

raamwerk:
•	 Versterk de “kamerstructuur“ door aanleg, herstel en beheer van 

groene landschapselementen, zoals elzensingels, knotwilgen en 
eikenhakhout. Deze beplanting vormt een sterk landschappelijk 
raamwerk waarbinnen ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, 
energietransitie, woningbouw, recreatie en de landbouwtransitie 
een plek kunnen krijgen;

•	Ontwikkel voet- en klompenpaden, waardoor recreatief netwerk 
wordt versterkt;

•	 Bouw voort op het subtiele onderscheid tussen het oudere slagen-
landschap van Hoevelaken en Slichtenhorst (regelmatige opzet, 
minder verspreide bebouwing) en de jonge veen- en turfontginning 
in de omgeving van Nijkerkerveen (minder regelmatige opzet, grote 
dichtheid aan verspreide bebouwing).

•	 Versterk de historische ontginningslinten:
•	 Versterk het kleinschalige en groene karakter van de historische 

ontginningslinten, door het ontwikkelen van beplantingsstructuren 
en passende herontwikkeling van agrarische erven. Uitgangspunt 
is een kleine korrel van op de weg georiënteerde bebouwing, afge-
wisseld door gebiedseigen beplanting en voldoende doorzichten op 
het er achter gelegen land;

•	Accentueer de Laak en Nieuwe Laak als begrenzing van het 
Nijkerkerveen door het verbreden van sloten (i.c.m. het voorkomen 
van wateroverlast) en ontwikkel natuurlijke oevers waarbij de kwel-
potenties voor natuur worden benut.

Voor meer inspiratie en informatie:
•	 Bouwen aan het landschap op de tussenschaal, Strootman 

Landschapsarchitecten
•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
•	 Landschapsontwikkelingsplan Nijkerk, De Regt+Danz Architectuur & 

Landschap
•	 Kwaliteitsgids Gelderse Vallei Provincie Utrecht, OKRA

A B C

D

diepe kwel
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Oud slagenlandschap en jonge veen- en 
turfontginningen rond Nijkerkerveen (2020)

Oud slagenlandschap en jonge veen- en turfontginginngen 
rond Nijkerkerveen (1950)

A. Nijkerkerveen
B. Oppervlakte water scheiden van diepe kwel
C. Broekbos en natte schraalgraslanden
D. Zandrug/Veluwe

Lintbebouwing met doorzichten over sloten 
en ruime erven (Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie, Provincie Noord-Holland)
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Ontwikkel de Breede Beek als dragende structuur 
Herontwikkel de Breede Beek als doorgaande blauwe lijn die stad & land 

ruimtelijk, ecologisch en recreatief met elkaar verbindt:

•	 Versterk de historische structuur: van meanderende beek door het 

buitengebied, naar stadsbeek, naar de monding in de Arkervaart;

•	 Draag met beekherstel bij aan de invulling van klimaatopgaven: ver-

droging, wateroverlast, versterken biodoversiteit en hittestress;

•	 Ontwikkel een klimaatrobuust systeem voor het hele beekdal: kwel-

water zo lang mogelijk vasthouden en ecologische potenties voor 

specifieke natuur optimaal benutten.

Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)

Sint Jansbeek Arnhem, Buro Poelmans 
Reesink



A

B

C

D

E

E
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Ontwikkel een regionale parkstructuur Groot Hoevelaken
Ontwikkel een regionaal landschapspark tussen Amersfoort, Nijkerk, 

Nijkerkerveen en Hoevelaken, waarbinnen noodzakelijke transformatie-

opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, uitloopge-

bied en verandering in de landbouw (verduurzaming, schaalvergroting en 

bedrijfsbeëindiging) een plek krijgen:

•	 Ontwikkel een landschappelijke raamwerk, gebaseerd op historische 

beplantings- en kavelstructuren, waarbinnen zich een patchwork van 

wonen, werken, recreatie, natuur en energie kan ontwikkelen;

•	 Breid de landgoedstructuur van Landgoed Hoevelaken uit met 

lanen en boscomplexen, als onderdeel van de groene buffer tussen 

Amersfoort en Nijkerkerveen/Hoevelaken. Ontwikkel nieuwe land-

goederen aan de noordzijde als invulling van de Groene Recreatieve 

zone Amersfoort Nijkerk;

•	 Creëer recreatieve verbindingen (uitloopmogelijkheden) tussen de 

wijken en het landschap en combineer deze met nieuwe beplantings-

structuren en/of waterlopen;

•	 Ontwikkel een zachte landschappelijke groene overgang tussen be-

staande en nieuwe uitbreidingen en het buitengebied.

Groene recreatieve zone Amersfoort 
en Nijkerk
Versterking groenstructuur langs de 
stadsrand met nieuwe landgoederen
Wonen en werken in het 
Elzensingellandschap
Uitbreiden Landgoedstructuur 
Hoevelaken
Zachte landschappelijke overgangen 
tussen stad/dorp en landschap

Referentie Twickeler Grensweg: Ontwikkelen van een nieuwe landgoedstructuur aansluitend op het 
Landgoed Twickel, als landschappelijke en recreatieve toevoeging aan de stadsrand van Hengelo en 
Borne. (BoschSlabbers)

Voorbeeld van een zachte groene 
overgang tussen kern en landschap  
(bron: Voorbeeldenboek Berg en Dal, 
BoschSlabbers)

A.

B.

C.

D.

E.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Ontwikkelingsvisie ‘Ons 

Hoevelakense Bos en 

Omgeving’

•	 Project Twickeler Grensweg

Ruimtelijk Perspectief 

Parkstructuur Groot 

Hoevelaken
De Ruimtelijke Perspectieven zijn 
bedoeld om te inspireren en te 
prikkelen. Ze geven een suggestie 
voor hoe het zou kunnen zijn, maar 
zijn niet bindend.
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Het Oldenallerallee naar Kasteel Oldenaller, bron: BoschSlabbers
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Deelgebied
De Veldbeek e.o.
Streekgids Gelderse Vallei
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Deelgebied De Veldbeek e.o.

Motto: Kleinschalig landschapsmozaïek dooraderd door kleine beken

Karakteristieke foto’s

Kleinschalig landschap met oude boerderijtjes rondom Appel, bron: Google Streetview

Een rechtlijnige zandweg op de Kruishaarsche Heide, 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 bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Ermelo

Soest

Baarn

Achterveld
Leusden

Hoevelaken

Terschuur

Zwartebroek

Nijkerkerveen

Kruishaar

Appel

Gerven

Hell

Diermen

Hoef

‘t Woud

Barneveld

Kootwijkerbroek

Koudhoorn

Voorthuizen

Nijkerk

Bunschoten-Spakenburg

Amersfoort

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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KERNKWALITEITEN

Reliëfrijk dekzand landschap

Het dekzandlandschap ten oosten van Nijkerk en langs 

de Veldbeek kent veel micro-reliëf in de vorm van dek-

zandruggen, natuurlijke (beek)laagtes, steilranden en 

markante oude bouwlanden. In de laagtes komt lokale 

kwel aan de oppervlakte afkomstig van de aangrenzen-

de dekzandruggen.

Kleinschalig gevarieerd landschapsmozaïek

Het deelgebied wordt gekenmerkt door een afwisse-

lend kleinschalig landschapsmozaïek van organisch ge-

groeide kampenlandschappen, landgoederen, boscom-

plexen, kleine heidecomplexen met vennen en jonge 

heide-ontginningen, gekenmerkt door rechte lijnen 

en een geometrische opzet (zoals de Kruishaarsche 

Heide). Karakteristiek zijn de, verspreid door het 

gebied liggende en fraai beplante, (knoop)erven en de 

oude houtwallen en lanen. Rondom Gerven en Appel 

bevindt zich een aantal zeer oude bosgebieden.

Gradiënt naar randmeerkust

De noordkant van het deelgebied beslaat de over-

gang naar de randmeerkust. Het landgoed Salentein 

en Kasteel Oldenaller zijn bewust gesitueerd op deze 

markante en strategisch belangrijke locatie op de over-

gang van de droge zandgronden naar de natte gronden 

langs de voormalige Zuiderzee. Er is hier sprake van 

een interessante ecologische gradiënt met zuid-noord 

stromende beken richting het randmeer en lokale kwel-

gebieden.

Fijnmazig bekenstelsel

In het kleinschalige dekzandgebied ligt het fijnmazige 

bekenstelsel van de Veldbeek in de laagtes tussen de 

dekzandruggen en kampen. De beken stromen hier in 

noordwestelijke richting en buigen in de polders langs 

de voormalige Zuiderzee af naar het noorden.

LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

Veenontginningslandschap
Kampenlandschap
Polderlandschap
Bos
Landgoederenlandschap

E

BC

D

A

A.

B.

C.

D.

Oude bosgebieden en kleine heides, zoals de Appelsche 
Heide
Jonge heideontginningen met rechte lijnen, zoals bij de 
Kruishaarsche heide
Landgoederen Salentein en Kasteel Oldenaller op de over-
gang naar de oude polders langs de Zuiderzee
Fijnmazig bekenstelsel van de Veldbeek
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Open engcomplexen

Kenmerkend voor het gebied is het kleinschalige kam-

penlandschap met bossen, houtwallen en de tientallen 

open éénmans-engen of kampen. De meeste daarvan 

liggen op kleine zandruggen langs de Veldbeek en 

nabij de buurtschappen Appel en Driedorp. De eng 

bij Driedorp is het enige grote aaneengesloten eng-

complex. Een groot deel van de engcomplexen wordt 

omzoomd door opgaande beplanting waardoor de 

ruimte duidelijk wordt begrensd. Kenmerkend voor de 

eenmans-engen is de smalle langgerekte vorm, die de 

hoogte van de dekzandrug volgt. 

Bakens in het landschap

Korenmolen De Hoop, Huize Salentein en Kasteel 

Oldenaller vormen markante bakens in het landschap 

en werken als herkenningspunten.

Besloten landschap (bos/bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen

E

B

C

D

A A.

B.
C.
D.
E.

Kleinschalig engen- en kampenland-
schap met tal van éénmansengen
Het open eng-complex bij Driedorp
Korenmolen De Hoop
Huize Salentein
Kasteel Oldenaller
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Vertakkende beekstelsel van de Veldbeek

Het vertakkende stelsel van de Veldbeek vormt een 

belangrijke landschappelijke structuur in het oostelijke 

deel van het deelgebied. Hoewel de beek smal en soms 

lastig zichtbaar is, zijn de natte omstandigheden in de 

laagtes sterk sturend voor de landschappelijke inrich-

ting van het gebied.

Ecologische verbinding tussen Veluwe en Utrechtse 

heuvelrug

De ecologische waarden bevinden zich met name 

langs de beken en op de landgoederen. Deze gebieden 

maken deel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) 

of zijn aangewezen als Groene Ontwikkelingszone (GO) 

en vormen een belangrijke ecologische verbinding 

tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.

Landgoederen

De diverse beschermde landgoederen vormen samen 

een vrijwel aaneengesloten structuur door het gebied, 

onder de noemer ‘Groene Valleilint’. De landgoederen 

Salentein en Oldenaller zijn nadrukkelijk vormgegeven 

met parken in landschapsstijl en lanenstelsels. De agra-

rische landgoederen langs de Veldbeek (o.a. Gerven 

en Hell) zijn daarentegen organisch ontstaan en niet 

bewust vormgegeven en hebben daardoor een ander 

karakter. 

Zuiderzeestraatweg

De Nijkerkerstraat (N799) tussen Nijkerk en Putten 

maakt deel uit van de historische Zuiderzeestraatweg 

tussen Amersfoort en Zwolle. Kenmerkend voor de 

Zuiderzeestraatweg zijn de tracering op de rand 

van de hogere zandgronden, de zichten richting de 

Zuiderzee, de vele landgoederen en buitens langs de 

weg en de fraaie laanbeplanting. Van oudsher liep 

de Zuiderzeestraatweg door de historische kernen, 

tegenwoordig wordt de doorgaande weg vaak via een 

rondweg om de kernen heen geleid, het oude tracé is 

hier meestal nog wel herkenbaar aanwezig.

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

E

B

C

D

A

A.
B.

C.
D.

E.

Vertakkende beekstelsel van de Veldbeek
GNN en Groene Ontwikkelingszone als belangrijke verbin-
ding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug
Beschermde landgoederen (arcering)
Landgoederen Salentein en Oldenaller met parkachtige 
tuinen
Zuiderzeestraatweg
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KERNKWALITEITEN

Authentiek karakter

Vergeleken met de gebieden in de omgeving, kent dit 

gebied een lage stedelijke dynamiek. Processen als 

verstedelijking, grootschalige recreatieve ontwikkeling 

en schaalvergroting in de landbouw zijn grotendeels 

afwezig. Het landschap heeft daardoor een groot deel 

van haar authentieke kleinschalige karakter behouden.

Karakteristieke buurtschappen

Verspreid door het deelgebied liggen historische 

buurtschappen zoals Driedorp, Hell, Gerven, Appel en 

Diermen. De buurtschappen worden gevormd door een 

concentratie van losse bebouwing, zonder een duidelij-

ke kern. Het buurtschap Appel bezit een korenmolen en 

een (voormalig) schoolgebouw

Fijnmazige recreatieve dooradering

Het deelgebied kent een fijnmazige structuur van (on-

verharde) wegen en paden, waarover recreanten zich 

kunnen verplaatsen 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

E

B

C

D

A

A.
B.
C.
D.
E.

Historische buurtschappen, zoals:
Driedorp
Hell
Gerven
Appel 
Diermen
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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.

Maak het bekenstelsel van de Veldbeek 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. Houd het 

opkwellende schone kwelwater zo lang mogelijk vast en benut het 

optimaal voor natuur. Het grondgebruik past zich aan de natte om-

standigheden aan: extensieve landbouw, adaptieve woningbouw;

•	 Bijna alle beken zijn ook ecologische verbindingszones. Versterk 

deze evz-functie door hermeandering en vernatting van het beekdal 

(o.a KRWopgave) in combinatie met recreatieve toegankelijkheid en 

beleefbaarheid;

•	 Ontwikkel een doorgaande  recreatieve structuur langs de grote 

beekdalen: te voet en te fiets.

Voor meer informatie en inspiratie:

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

Versterk het landschapsmozaïek van de zandgronden
•	 Zet in op een aantrekkelijke 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 het versterken van de biodiversiteit en het leefgebied voor 

soorten; 

•	 Versterk de herkenbaarheid van engcomplexen 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 en versterk de aantrek-

kelijke kleinschalige woonlandschappen rondom de buurtschappen, in 

combinatie met landschapsbouw, aansluitend bij de karakteristieken 

van de landschappen.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Bouwen aan het landschap op de tussenschaal, Strootman 

Landschapsarchitecten

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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62   -   Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Landgoederenzone Baakse Beek

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 de beek
•	 Maak de landgoederen klimaatbestendig: tegengaan verdere ver-

drogen, klimaatbestendige (laan) beplantingen, water vasthouden 

in de laagtes;

•	 Herstel lanen, zichtlijnen en routes;

•	 Landgoederen als ‘balkons‘ met zichtlijnen over het lager gelegen 

open landschap langs de randmeerkust;

•	 Zoek aansluiting met de ecologische en (extensieve) recreatieve 

verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe. Voorkom 

barrièrewerking door infra;

•	 Op en ook wel buiten de landgoederen komen veel oude, vaak mo-

numentale, boerderijen met bijgebouwen voor, die mogelijkheden 

bieden voor functieverandering.

Versterken zichtlijnen en monumentale open ruimten, 
Landgoederenzone Baakse Beek, BoschSlabbers

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

Ontwikkel de Zuiderzeestraatweg als herkenbare structuur
Versterk de herkenbaarheid van het historistisch tracé van de rijksstraat-

weg Amersfoort-Zwolle (Zuiderzeestraatweg) als een doorgaande lijn:

•	 Ontwikkel een doorgaande laanbeplanting aan weerszijden van de 

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

is de herkenbaarheid van het historisch tracé bij aansluitingen van 

rondwegen en rotondes;

•	 Richt waar nodig het (deels overgedimensioneerde) wegprofiel op-

nieuw in. Creëer een aangename verblijfskwaliteit en faciliteer zowel 

langzaam- als zwaarverkeer;

•	 De weg is onderdeel van het landschap. Aandacht voor de beleving 

van de omliggende landschappen langs de weg: behoud en versterk 

de groene wiggen tussen de kernen en markeer bijzondere objecten 

langs de weg als landgoederen en oude herbergen;

•	 Maak de monumentale en beeldbepalende historische objecten en 

ensembles beter herkenbaar, zoals de kerken, molens, kleine buiten-

plaatsen en historische boerderijen;

•	 De Zuiderzeestraatweg is en blijft een ontwikkelingsas, maar voorkom 

een aanééngesloten bebouwd lint, door de groene delen tussen de 

dorpen te versterken.

A.
B.
C.
D.

Ontwikkel een doorgaande laanbeplanting
Beleving van de aanliggende landschappen
Maak monumentale objecten langs de weg zichtbaar
Versterk de groene delen landschap tussen de kernen en voorkom zo het 
aan elkaar groeien van de kernen

A

B

B

C

D D
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Kruispunt van de A30 en A1 bij de Harselaar. Bron: dhr. J. van Uffelen

De Barneveldsche Beek langs de zuidoostelijke stadsrand van Barneveld, bron: Dhr. J. van Uffelen
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Deelgebied
Barneveldse    
beken
Streekgids Gelderse Vallei
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Deelgebied Barneveldse beken

Motto: agrarisch gebied dooraderd door beken

Meander van de Kleine Barneveldsebeek, bron: Gemeente Barneveld

Kasteel de Schaffelaar in Barneveld, bron: Gemeente Barneveld

Karakteristieke foto’s 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 bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont



-   41Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   |   Gelderse Vallei

Achterveld
Leusden

Scherpenzeel
Woudenberg

Lunteren

Renswoude

Ederveen

Ede

Otterlo

Harskamp

Wekerom

Stroe

Hoevelaken

Terschuur

Zwartebroek

Nijkerkerveen

Barneveld

Kootwijkerbroek

GarderenKoudhoorn

De Glind

Voorthuizen

Veenhuizerveld

Nijkerk

Amersfoort

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Zachtglooiend dekzandlandschap met oost-west 

afstromende beken

De ondergrond bestaat uit een golvend dekzandland-

schap met een oost-west gericht patroon van dekzan-

druggen en laagtes. Het deelgebied loopt geleidelijk 

af van ca +20m NAP in het oosten tot ca +2m NAP in 

het westen. In de laagtes stromen meerdere beken 

waaronder de Voorthuizer/Hoevelakensche beek, de 

Esvelderbeek, de Barneveldsche beek en de Luntersche 

beek. Deze oorspronkelijk rijke laaglandbeken zijn in 

de laatste eeuw genormaliseerd en de dynamiek is 

beperkt. De brongebieden van deze beken liggen langs 

de westflank van de Veluwe. In deze brongebieden, 

maar ook elders in de laagtes, treedt schone kwel 

afkomstig van de stuwwal aan de oppervlakte. Richting 

het westen worden de beekdalen breder en bestaat de 

bodem deels uit veen. Het deelgebied is rijk aan micro-

reliëf in de vorm van smalle zandige ruggen, steilranden 

en oude bouwlanden.

Kleinschalig kampenlandschap langs de benedenloop 

van de beken

Het gebied ten westen van de A30 wordt in belangrijke 

mate gekarakteriseerd door de benedenlopen van de 

verschillende beken. Hier is sprake van een afwisse-

lend, kleinschalig agrarisch cultuurlandschap dat zich 

voortzet in de provincie Utrecht. De delen die onder-

deel zijn van landgoederen zijn goed bewaard geble-

ven en hebben een authentiek karakter. De gebieden 

daarbuiten zijn in de loop der tijd onder invloed van de 

landbouw sterk veranderd.

•	 Het landschap tussen de Esvelderbeek en de 

Veenontginningslandschap
Essen
Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Bos
Landgoederenlandschap

V
VI
A.

B.
C.

D.

E.

I.
II.
III.
IV.

Modderbeek
Moorsterbeek
Authentiek kampenlandschap met landgoederen tussen de 
Esvelder en de Barneveldsche Beek
Difuus landschap ten zuiden van Barneveldsche beek
Authentiek kampen- en landgoederenlandschap rondom 
Scherpenzeel
Intensief agrarisch productie landschap langs de bovenloop 
van de beken
Langgerekte eng op zandrug van Westeneng

Oost-west stromende beken:
Voorthuizer/Hoevelakensche beek
Esvelderbeek
Barneveldsche beek
Luntersche beek
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•	 Barneveldsche Beek wordt gekenmerkt door een  

kampenlandschap met oude en nieuwe landgoe-

deren, kleine engcomplexen, weiden, bossen en 

heidevelden. 

•	 Ten zuiden van de Barneveldsche Beek, ten oosten 

van de dorpen Achterveld en De Glind, is door 

schaalvergroting in de landbouw een groot deel 

van de kenmerkende beplantingselementen ver-

dwenen. Het landschap oogt kaal en soms diffuus. 

Het onderscheid tussen het kampenlandschap 

rond het beekdal van de Barneveldsche Beek en de 

broek- en heideontginningen op de hogere gron-

den is niet meer goed herkenbaar.

•	 Rondom Scherpenzeel en Renswoude (U) is weder-

om sprake van een authentiek kampenlandschap 

met bosschages, kleine engcomplexen, beekda-

len en heideontginningen. De Grebbelinie en de 

diverse landgoederen (o.a. Huis Scherpenzeel en 

Kasteel Renswoude, maar ook nieuwe landgoede-

ren) geven extra ‘kleur’ aan het landschap.

Op verschillende plekken in het deelgebied wordt 

ingezet op hermeanderingsprojecten van de beken, 

waarbij ook groene landschapselementen, als lanen en 

houtwallen, worden hersteld.

 

Agrarisch productie landschap langs de bovenloop 

van de beken

In het oostelijke deel van het deelgebied was oor-

spronkelijke sprake van een gevarieerd landschap van 

beekdalen, engcomplexen en broek- en heideontginnin-

gen, welke nauw samenhingen met de fysieke onder-

grond. Na de Tweede Wereldoorlog heeft dit gebied 

zich ontwikkeld tot een intensief landbouwgebied en 

centrum voor pluimveeteelt en zijn veel karakteristieke 

landschapselementen, zoals beplantingen, verdwenen, 

is de waterhuishouding vergaand aangepast voor de 

landbouw en is sprake van een hoge dichtheid aan 

(voormalige) boerenerven. Het onderscheid tussen de 

verschillende landschapstypen is niet meer herkenbaar 

aanwezig, beken liggen verstopt in het landschap en 

de natuurwaarden zijn laag. De grootste beheerder van 

het landschap, de landbouw, staat sterk onder druk en 

er is een sterke toename van niet-agrarische bedrijvig-

heid en landelijk wonen. Veel boerenerven hebben hun 

agrarische functies inmiddels verloren. 

In het meest oostelijke deel, langs de rand van de 

Veluwe rond Stroe, bij Westeneng en Otterlo is het 

oorspronkelijk engen- en kampenlandschap nog deels 

herkenbaar.
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KERNKWALITEITEN

Open engcomplexen langs de flanken van de Veluwe

De engcomplexen op de flank van de Veluwe zoals 

Meulunterse eng en de Wekeromse eng zijn duidelijk 

herkenbaar door hun openheid die zich aftekent tegen 

de bosrand van de Veluwe. De Westeneng, Essense 

Eng en de aaneenschakeling van engen bij Otterlo zijn, 

hoewel nog grotendeels open, niet meer goed herken-

baar door het verdwijnen van de kenmerkende beplan-

ting langs de rand van de eng. 

Half open coulissenlandschap

Het westelijk deel is een overwegend half open cou-

lisselandschap zonder uitgesproken open of  besloten 

gebieden. Het landschap in het oostelijk deel is sterk 

vervlakt, door verdichting van oorspronkelijk open 

gebieden en het juist opener worden (door verdwijnen 

van beplanting) van besloten gebieden. Door vergaan-

de ontwatering is ook het onderscheid tussen natte en 

droge landschappen verdwenen.

Bakens in het landschap

De diverse landgoederen en een deel van de molens, 

zoals bij Walderveen en Harskamp, vormen bakens in 

het landschap. Ook zijn vanuit de vallei de beboste 

stuwwallen van de Veluwe en Utrechtse heuvelrug van 

ver zichtbaar, waardoor deze ook oriëntatiepunten in 

het landschap vormen.

OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

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

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
B.
C.
D.
E.

Open engcomplexen aan de flank van de Veluwe:
Meulunterse Eng
Wekeromse Eng
Westeneng
Essense Eng
Aaneenschakeling van engen bij Otterloo 
Huis Scherpenzeel
Landgoed Schaffelaar
Walderveense Molen
De molen bij Harskamp

E

B

AI

AII

AIV

AV

AIII

C

D
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Bekenstructuur (richting het Valleikanaal)

Stelsel van parallel lopende grote en kleinere oost-west 

stromende beken. Deze beken vormen (in potentie) 

belangrijke structuurdragers die het oostelijke en 

westelijke deel van dit deelgebied met elkaar verbinden 

en een sterk structurerende werking kunnen hebben 

binnen het deelgebied. Van oudsher is er sprake van 

een onderscheid tussen de bovenloop (smalle, rechte, 

grotendeels gegraven waterloop door brongebied), de 

middenloop (kleine meanders langs bosschages, hout-

wallen en weiden) en de benedenloop (grotere slingers 

door een opener weidelandschap) Dit onderscheid is nu 

grotendeels verdwenen.

Ecologische structuur over de landgoederenzone

De belangrijkste ecologische waarden bevinden zich 

vooral langs de beken en op de landgoederen. De 

Groene Ontwikkelzone zet onder andere in op het ont-

wikkelen van een robuuste ecologische corridor tussen 

Veluwe en Utrechtse Heuvelrug, het ‘Valleilint’. Deze 

corridor loopt door het deelgebied heen en is vooral 

verbonden aan de oude kampenlandschappen.

A1-zone als as van ontwikkelingen

A1-zone als bundel van snelweg, spoor en bedrijventer-

rein Harselaar, die als een autonome lijn het gebied van 

west naar oost doorsnijdt.  De A30 vormt een smalle 

autonome lijn, haaks op de landschappelijke structuur.

Straatweg Apeldoorn-Amersfoort

De Rijksstraatweg Apeldoorn-Amersfoort loopt via 

de dorpen Voorthuizen en Terschuur door het gebied. 

Karakteristiek is het (deels) kaarsrechte tracé en het 

brede monumentale laanprofiel. Bij Voorthuizen is de 

weg via een nieuwe rondweg noordelijk om de kern 

geleid, maar het oude tracé is nog herkenbaar aanwe-

zig in de kern.

Een soortgelijke beschrijving geldt voor de Straatweg 

Arnhem-Amersfoort die parallel aan de A12 langs de 

kernen Woudenberg en Scherpenzeel voert.

Grebbelinie

De provinciegrens met Utrecht rondom Scherpenzeel 

en Renswoude valt grotendeels samen met de 

Grebbelinie. Het ensemble van fortificaties, liniedijken 

en schoots- en inundatievelden vormt hier een belang-

rijke structuurdrager.

De Valleilijn

De spoorlijn Amersfoort - Ede loopt op de flank van 

de stuwwal en door Barneveld. Het spoor heet offi-

cieel de Valleilijn, maar wordt in de volksmond het 

‘Kippenlijntje’ genoemd, omdat er vroeger veel kippen 

en eieren over vervoerd werden vanaf Barneveld.

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

A.

B.

C.
D.
E.

F.

G.

Bekenstructuur richting het 
Valleikanaal
Robuuste corridor tussen 
de Veluwe en Utrechtse 
Heuvelrug
De A1 zone
De A30
Rijksstraatweg Apeldoorn-
Amersfoort
Grebbelinie met inundatie-
velden
Valleilijn
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Rurale conglomeraten dooraderd door groen

De verstedelijking concentreert zich binnen dit 

deelgebied op een tweetal plekken: de as Barneveld-

Harselaar-Voorthuizen en de as Woudenberg-

Scherpenzeel-Renswoude. Hier ontstaan geleidelijk 

rurale ‘conglomeraten.’ Daarbuiten is de ontwikkeling 

van grootschalige nieuwbouwwijken en bedrijventerrei-

nen beperkt. 

Op de as Voorthuizen-Harselaar-Barneveld transfor-

meert het landschap tot een intensief woon-werkge-

bied ‘Veluwepoort’, waarbij de Barneveldsche Beek en 

Esvelderbeek zich ontwikkelen als groene geledingszo-

nes die fungeren als uitloopgebied voor de dorpen. 

Een vergelijkbare ontwikkeling vindt plaats op de as 

Woudenberg-Scherpenzeel-Renswoude. Hier vormt te 

Grebbelinie een groene geledingszone die zich tussen 

de dorpen door slingert.

Diversiteit aan stads- en dorpsranden

Het deelgebied kent een grote diversiteit aan dorps- en 

stadsranden. 

•	 Zachte grens, waarbij de overgang van bebouwde 

kom naar landschap een waardevolle rafelrand 

vormt waarbij bebouwing en landschap geleide-

lijk in elkaar over gaan. Hiervan is sprake aan de 

noordkant van Barneveld, de west-zuid en oostkant 

van Voorthuizen en de zuidrand van het nieuwe 

bedrijventerrein Harselaar-zuid. 

•	 Groene grens, bebouwde kom en landschap gaan 

abrupt in elkaar over, waarbij er sprake is van een 

groene beplante rand. De recreatieve verbindingen 

tussen bebouwde kom en landschap zijn hier niet 

altijd optimaal, waardoor de uitloopmogelijkheden 

beperkt zijn.

•	 Harde grens: bebouwde kom en landschap gaan 

abrupt in elkaar over. De bebouwing is prominent 

zichtbaar vanuit het landschap. Dit speelt onder 

andere aan de A1-zijde van het bedrijventerrein 

Harselaar.

Cluster van (verblijfs)recreatie bij Voorthuizen

Tussen Voorthuizen en Garderen bevindt zich een 

cluster van grootschalige recreatieve voorzieningen, 

zoals campings, bungalowparken, golfbanen en de re-

creatieplas Zeumeren. De omvang van het recreatieve 

programma is fors en geconcentreerd en de landschap-

pelijke inpassing is hier vooralsnog beperkt.

In de rest van het deelgebied is de recreatieve beteke-

nis zeer beperkt en ligt het vooral in de Veluwerand.

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

A.
B.

C.

Verstedelijkings-as Veluwepoort
Verstedelijkings-as Woudenberg-
Scherpenzeel-Renswoude
Recreatiecluster Voorthuizen-Garderen

A

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.

Ontwikkel een landschappelijk raamwerk van robuuste 
beekdalen
In een groot deel van dit deelgebied zijn de oorspronkelijke kenmerken van 

het landschap verdwenen en staat ook het functioneren van het natuurlijk 

systeem sterk onder druk. Dit landschap vraagt om een stevig ingreep, die 

nieuwe kwaliteiten toevoegt aan het landschap. Ingezet wordt op het ont-

wikkelen van een robuust landschappelijke raamwerk van - deels beboste 

- beekdalen, dat een nieuwe karakteristiek toevoegt aan het landschap en 

het watersysteem leidend maakt bij de inrichting van het gebied: 

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 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 water wordt zo lang mogelijk vastgehouden en optimaal 

benut voor natuur. Het grondgebruik past zich aan de natte omstan-

digheden aan: extensieve landbouw, adaptieve woningbouw.  

Ontwikkel gevarieerde bosbeken als een robuuste landschappelijke 

structuur die tegen een stootje kan en sterk ordenend werkt in het (deels) 

verrommelde landschap:

•	 Brongebieden/Bovenloop: Broekbossen afgewisseld met  ‘open 

kamers’ met daarin natuurlijke gras- en hooilanden;

•	 Middenloop: Sterk meanderende beken langs broekbossen, afgewisseld door open 

kamers in de bredere delen van het beekdal;

•	 Benedenloop: Meanderende beek door een breed parkachtig landschap met sin-

gels, bosschages en boomgroepen;

•	 Benut de provinciale bosopgave voor het transformeren van de beekdalen. 

Multifunctionele inrichting:

•	 Combineer de herinrichting van de beekdalen met andere actuele opgaven zoals 

het versterken van de biodiversiteit, het ontwikkelen van ecologische verbindin-

gen tussen de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug en de invulling van klimaatopgaven 

(droogte, wateroverlast, hittestress);

•	 Ontwikkel beekdalen rondom de dorpen en steden als onderdeel van het uitloop-

gebied, door het aanleggen van een routenetwerk en recreatieve voorzieningen: 

van waterspeeltuin tot nieuwe waterlandgoederen;

•	 Maak de beekdalen de dragers van het recreatief netwerk door de Gelderse Vallei 

en ontwikkel routes langs de beken, waardoor ook recreatieve nevenfuncties bij 

bijvoorbeeld verbrede landbouwbedrijven een extra impuls krijgen;

•	 Verbindt bestaande en nieuwe stedelijke ontwikkelingen ruimtelijk, recreatief en 

ecologisch met de beekdalen. Behoudt hierbij oude landschappelijke structuren, 

zoals lanen, houtwallen, bosschages, landgoederen, paden en waterlopen binnen 

het stedelijk weefsel;

•	 Voorkom bij de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals rondwegen, een barrière-

werking.

Voor meer informatie en inspiratie:

•	 Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)

•	 Blauwe omgevingsvisie 2050 Waterschap Vallei en Veluwe
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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.

Brongebieden/Bovenloop: Beek door dichte broekbossen, afgewisseld met natuur-
lijke gras- en hooilanden
Middenloop: Sterk meanderende beken langs broekbossen en open kamers
Benedenloop: Meanderende beek door parkachtig landschap met singels en 
boomgroepen
Beekdalen rondom dorpen en steden als uitloopgebied: verbindingen met de 
kernen en recreatieve voorzieningen aan de beek
Recreatieve routes langs de beken

A.

B.
C.

D.

E.

Ruimtelijk perspectief Robuuste beekdalen
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
In het gebied bevinden zich honderden boerenerven die hun agrarische 

functie hebben verloren. Naar verwachting zullen de komende jaren 

nog tientallen erven hun agrarische functie verliezen, waarbij stallen en 

schuren leeg komen te staan en verrommeling van het landschap dreigt. 

Functieverandering van de erven naar een woon-, werk- of recreatie 

bestemming in combinatie met landschapsbouw biedt kansen om een 

kwaliteitsimpuls te geven aan het landschap.

Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals functieverandering of 

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

ken van de verschillende (historische) erven. 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 aan-

eengesloten 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 vormen samen één ensemble met een agrarisch karakter: 

een hoofdboerderij met meerdere in vorm ondergeschikte bijgebouwen. 

Een andere mogelijkheid is zogenaamde ‘clustering‘. De ‘rood-voor-

rood’rechten (die ontstaan bij het slopen van overbodige opstallen) van 

meerdere erven worden daarbij geconcentreerd op één locatie, waarbij 

nieuwe woonclusters ontstaan zoals buurtschappen.

Voor meer inspiratie en informatie: 

•	 Leren van Lochem (BoschSlabbers)

•	 Clustering Lochem (BoschSlabbers)

•	 Voorbeeldenboek Berg en Dal  

(BoschSlabbers)

•	 Landschap op de kaart, Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland

•	 Bouwen aan het landschap op 

de tussenschaal (Strootman 

Landschapsarchitecten)



-   51Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   |   Gelderse Vallei

Ontwikkelen van nieuw erfgoed/nieuwe verhalen 
In grote delen van dit deelgebied is sprake van relatief lage cultuurhis-

torische waarden/erfgoed. Toon juist in dit deelgebied extra ambitie ten 

aanzien van de inpassing van nieuwe ontwikkelingen: creëer het erfgoed 

van de toekomst:

•	 Benut het concept Foodvalley om nieuwe verhalen toe te voegen aan 

het landschap. Neem bijvoorbeeld de A1 Foodvalley boulevard:

•	Grootschalige grondgebonden kringlooplandbouw met een 

gezicht  naar de snelweg als het visitekaartje van het duurzame 

agrarische productie landschap in het achterliggende gebied;

•	Hightech-landschap met (voedsel)bedrijven i.c.m. duurzame 

energieopwekking op het bedrijventerrein Harselaar;

•	 Verbrede landbouw i.c.m. met natuurbeheer ter hoogte van de 

ecologische corridor (Terschuur e.o.).

•	 Ontwikkel nieuwe landgoederen als aanvulling op het landschappelij-

ke raamwerk van beken.

C

F

E

D

B

A

Ontwikkelen van nieuwe landgoederen als onderdeel van het landschappelijk raamwerk
(bron: Woonlandschappen Deventer)

A1
Verbrede landbouw i.c.m. met natuurbeheer
Bedrijventerrein Harselaar
Grootschalige grondgebonden kringlooplandbouw
Veluwe
A30

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

Ruimtelijk perspectief A1 Foodvalley Boulevard
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoeld om te inspi-
reren en te prikkelen. Ze geven een suggestie voor hoe 
het zou kunnen zijn, maar zijn absoluut niet bindend.

Voor meer informatie en inspiratie:

•	 Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei, Brons+partners landschapsar-

chitecten

•	 Brochure Erfbeplanting Barneveld, StichtingLandschapsbeheerGelderland

•	 Groenstructuurplan Barneveld, BTL Advies BV

•	 Kwaliteitsgids Gelderse Vallei Provincie Utrecht, OKRA Landschapsarchitecten
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Het weidse Binnenveld met het stadssilhouet van Wageningen en de Grebbeberg aan de horizon, bron: BoschSlabbers
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Deelgebied
Veluweflank 
Zuidwest
Streekgids Gelderse Vallei



Deelgebied Veluweflank Zuidwest

Motto: ‘De verstedelijkte gradiënt’

Karakteristieke foto’s
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De Grebbedijk met op de achtergrond een voormalige steenfabriek, bron: BoschSlabbers

Doesburger Enk als open akkercomplex op de flank van de stuwwal, bron: BoschSlabbers

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 bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Scherpenzeel

Lunteren

Ede

Wageningen

Bennekom

Rhenen

Achterberg

OpheusdenKesteren

Lienden

Maurik

Renkum

Veenendaal

Elst

Amerongen

Leersum

Maarn

Woudenberg

Renswoude

Ederveen

OtterloINTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Contrast- en gradiëntrijk vallei-landschap

Het landschap heeft een herkenbare valleivorm tussen 

de hogergelegen stuwwallen van de Veluwe en de 

Utrechtse Heuvelrug. Verschillende landschapstypen 

zijn duidelijk te onderscheiden in de overgang van 

hoog naar laag, droog naar nat en zand naar veen. In de 

laagste delen van het gebied komt kwel aan de opper-

vlakte uit de stuwwallen, wat waardevolle kwelnatuur 

oplevert. 

Aan de noordkant van Ede zijn de karakteristieke land-

schappen vervaagd en is er weinig onderscheid meer 

herkenbaar.

Binnenveld/Bennekomse Meent als grootschalig  

veenlandschap

In het lage midden van de vallei ligt een groot open 

en nat weidegebied wat historisch in gebruik was als 

hooiland. In het midden ligt het Valleikanaal of Grift 

met parallel hieraan een rechtlijnige wegenstructuur 

en kenmerkende strokenverkaveling. Grote delen zijn 

inmiddels in gebruik als waardevolle natuurgebieden, 

deels beschermd door een Natura2000 en stiltegebied-

status. In het Utrechtse deel bij Veenendaal ligt een 

meer bebost deel genaamd de Hel.

Vlak kleinschalig veenontginningenlandschap rondom 

Ederveen

Rondom Ederveen ligt een kleinschalig landschap met 

een kenmerkende slagenverkaveling en deels nog aan-

wezige elzensingels. In het gebied ligt veel verspreide 

bebouwing, deels achter op de kavels.

Kleinschalig dekzandlandschap op de flanken van de 

stuwwal

Op de rand van de stuwwal ligt een van oudsher 

kleinschalig landschap van lanen, houtwallen, bos-

sages en verspreide erven met oude bebouwing. Op 

de dekzand-ruggen, zoals de Kraats ligt een kampen-

landschap met kleine éénmansenken en kronkelende 

wegen. Op de hogere delen van de stuwwal tegen de 

bosrand ligt een reeks van grote enkcomplexen, zoals 

de Doesburger Enk en Wageningse Eng.

Erfgoed

Het landschap kent een grote rijkdom aan cultuurhisto-

rische elementen. Zo zijn er verschillende landgoederen 

als Nergena, Huis Harslo, Kernhem, Hoekelum, Sysselt 

en oude universiteitsgebouwen. In de uiterwaarden 

van de Rijn bevinden zich diverse voormalige steenfa-

brieken. De eendenkooi in het Binnenveld heeft hoge 

erfgoedwaarde.

De dijk langs de Grift of het Valleikanaal vormde de 

hoofdverdedigingslijn van de Grebbelinie en de natte 

veenlanden eromheen konden als het nodig was 

worden geïnundeerd. Rondom deze verdedigingslijn 

liggen enkele bunkers verspreid door het gebied.

Veenontginningslandschap
Essen
Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Landgoederenlandschap
Bos
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap

G

A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.

Het Binnenveld/Bennekomse Meent
Kleinschalig veenontginningslandschap rondom Ederveen
Grote aaneengesloten enkcomplexen op de flank van de 
stuwwal
Dekzandrug de Kraats
Landgoed Hoekelum
Landgoed Kernhem
De Grebbelinie langs de Grift/het Valleikanaal

A

B

C

C

E

D

F
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Zeer waardevol open gebied tussen Wageningen en 

Rhenen

In het midden van de vallei tussen de stuwwallen van 

Veluwe en Utrechtse Heuvelrug ligt het Binnenveld als 

zeer waardevol open veenweidelandschap. Het is een 

belangrijk gebied voor weidevogels, met deels een 

N2000-bescherming en het staat sterk in contrast met 

de omliggende besloten gebieden. Vanuit het open 

Binnenveld heeft men zicht op de beboste stuwwal-

len en het stedelijk silhouet van Veenendaal, Ede, 

Wageningen en Rhenen in de verte.

Het is een uniek panorama van 2 stuwwallen die bijna 

bij elkaar komen met daartussen open gebied.

Waardevolle open enkcomplexen

Op de hoge flank van de stuwwal liggen grote, voor-

heen aaneengesloten, enkcomplexen. De Wageningse 

Eng en Doesburger Enk zijn nog herkenbare restanten 

van een ooit aangesloten structuur van enkcomplexen 

van Lunteren tot aan Wageningen. Beide enken zijn re-

latief open gebieden, dooraderd met historische wegen 

en lage beplanting. De gebieden zijn kwetsbaar voor 

verrommeling.

Binnenveld als stille oase

Het Binnenveld is bestempeld als stiltegebied en vormt 

een oase van rust te midden van een sterk verstedelijkt 

gebied. De afwezigheid van doorgaande wegen en 

verstedelijking is een bijzondere kwaliteit hier.

Besloten elzensingel landschap Ederveen

Het landschap rondom Ederveen was van oorsprong 

een zeer besloten elzensingellandschap. Door het 

verdwijnen van de elzensingels wordt het landschap op 

sommige plekken enigszins sleets.

Bakens in het landschap

In en rondom het deelgebied komen diverse land-

schappelijke bakens voor, die betekenis geven aan het 

landschap en oriëntatie bieden. Dit zijn de kerktorens, 

molens en oude fabrieksschoorstenen, maar ook de 

watertoren van Rhenen, de iconische gebouwen boven 

op stuwwal als Landmeetkunde en het Schip van Blauw 

en de landhuizen Hoekelum en Kernhem.

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

A

B

B

C

A.
B.
C.

Zeer open gebieden Binnenveld &  Bennekomse Meent
Open enkcomplexen langs de flank van de stuwwal
Besloten elzensingellandschap rondom Ederveen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Grift & Grebbelinie

De Grift of Valleikanaal vormt de noord-zuid gerichte 

afwatering van het gebied. Hierlangs loopt de histo-

rische Grebbelinie met hoofdverdedigingslijn over de 

slaperdijk langs het water, de inundatievelden in de 

laaggelegen veenweiden eromheen en verschillende 

verdedigingswerken met schootscirkels er omheen.

Grebbedijk als markante begrenzing

De Grebbedijk is een unieke zelfstandige en korte dijk 

tussen de twee stuwwallen, die de gehele Gelderse 

Vallei beschermd tegen overstromingen van de 

Nederrijn. De dijk vormt een scherpe grens tussen bui-

tendijks natuurlandschap en binnendijks cultuurland-

schap. Het havengebied van Wageningen vormt een 

dissonant in de doorgaande dijkstructuur.

Dekzandrug van de Kraats

Vanaf Bennekom naar het westen ligt dekzandrug de 

Kraats. Hierop ligt een fraai kampenlandschapje met 

een slingerende laanstructuur met daaraan gekoppeld 

verspreide boerenerven en voormalige eenmansenken. 

Haaks op de dekzandrug ligt aan beide zijden een reeks 

van parallel lopende stegen, vanwaaruit het broek- of 

natte heidelandschap is ontgonnen.

A12: internationale verbinding haaks op gradiënt

De A12 heeft een concept genaamd de 

‘Regenboogroute’ van Den Haag naar de Duitse grens. 

Langs de weg worden verschillende landschapstypen 

als kleuren op een regenboog ervaren en in dit gebied 

is dit de beleving van de gradiënt door de weggebrui-

ker met bos - mozaïek - open veengebied. De snelweg 

vormt een scherpe begrenzing van Ede aan de zuidkant 

van het dorp. De smalle landelijke zone tussen Ede en 

Veenendaal is vrij diffuus en is vanaf de weg niet goed 

beleefbaar, waardoor het zich manifesteert als één 

aaneengesloten stad.

Historische dorpenweg langs de stuwwalflank

Op de flank van de stuwwal ligt een route die de 

historische kernen van de dorpen met elkaar verbindt 

van Wageningen tot Lunteren. Langs de weg ligt een 

afwisseling van stedelijke kernen met daartussen 

groene geledingszones en landgoederen. De weg heeft 

tegenwoordig vooral een lokale betekenis. De door-

gaande noord-zuid route (A30, Dreeslaan) loopt buiten 

de kernen om.

Historische straatweg Arnhem-Amsterdam

De voormalige rijksstraatweg Arnhem - Amersfoort 

- Amsterdam heeft een kenmerkend tracé van lange 

rechstanden. Van oudsher was de weg grotendeels 

beplant met monumentale laanbomen. Tegenwoordig is 

de doorgaande weg met een rondweg om het centrum 

van Ede geleidt, maar het historische tracé is nog her-

kenbaar aanwezig.

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

E

B

F

C

D

A

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

De Grebbelinie met inundatievelden
De Grebbedijk als markante begrenzing
Dekzandrug van de Kraats met haakse stegen
A12 haaks op de gradient
Historische straatweg Amsterdam-Amersfoort-Arnhem
Historische dorpenweg langs de flank van de stuwwal
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Sterk verstedelijkt landschap rondom een luw mid-

dengebied

In het deelgebied ligt het sterk verstedelijkte landschap 

van de kernen Ede, Wageningen, Veenendaal (U) en 

Rhenen (U) rondom een uitgesproken stil en luw land-

schap van het Binnenveld. Ten noorden van Veenendaal 

en Ede transformeert het kleinschalige landschap naar 

een woon- en werklandschap, waarbij agrarische erven 

een woon-, bedrijfs- of recreatieve bestemming krijgen 

en het grondgebruik op de percelen verandert van 

landbouw naar tuin en hobbyveehouderij.

Steden verweven met de Veluwe

De flank van de Veluwe is sterk verstedelijkt en de 

oorspronkelijk kleine kernen gaan nu ver het bos en het 

landschap in met grote uitbreidingswijken. Aan oostzij-

de zijn de kernen sterk verweven met de Veluwe; men 

loopt zo het bos in of de enk op. De overgang naar het 

landschap aan de westzijde is daarentegen hard en het 

landschap en de stad zijn slecht tot niet verweven. Ook 

vormt grote infrastructuur vaak een barrière.

Diversiteit aan uitloopgebieden nabij de stad

De Veluwe met de Ginkelse en Edense heide, het 

Binnenveld, de landgoederen Kernhem en Hoekelum, 

de Wageningse Eng en de uiterwaarden langs de 

Nederrijn vormen een breed palet aan uitloopgebie-

den op fietsafstand van de grote kernen. De uitloop-

gebieden op de stuwwal zijn goed toegankelijk en 

ook de dijkzone is goed recreatief te gebruiken. Het 

Binnenveld is minder toegankelijk door barriere werking 

van de infrastructuur, zoals de A12 en de W. Dreeslaan 

en het ontbreken van aantrekkelijke toegangsroutes.

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. Sterk verstedelijkt landschap van Ede, 
Wageningen en Veenendaal (U)
B. Verwevenheid met de Veluwe
C. Diversiteit aan uitloopgebieden
D. Ontwikkeling van bedrijventerreinen 
langs de A12/A30

EB

F

C

C

D
A

A.

B.
C.

D.
E.
F.

Hoogdynamisch en sterk verstedelijkt landschap van Ede, 
Wageningen, Veenendaal (U) en Rhenen (U)
Het Binnenveld als uitgesproken stil en luw landschap
Gebied ten noorden van Ede transformeert naar landelijk 
woonlandschap
Steden verweven met het landschap langs de Veluwe
Harde stadsranden aan de westzijde
De A12 en de Dr. W. Dreeslaan vormen barrières naar het 
landschap
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D
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Ontwikkel ‘Elzensingellandschap Ederveen’
Ontwikkel een kleinschalig elzensingellandschap als landschappelijk raam-

werk:

•	 “Kamerstructuur“ versterken door aanleg, herstel en beheer van 

groene landschapselementen, zoals elzensingels, wilgen- en eiken-

hakhout. Deze beplanting vormt een sterk landschappelijk raamwerk 

waarbinnen ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransi-

tie, woningbouw, recreatie en de landbouwtransitie een plek kunnen 

krijgen;

•	 Onderdeel van een robuuste landschappelijke buffer tussen Ede en 

Veenendaal;

•	 Combineren met het ontwikkelen van voet- en klompenpaden, waar-

door recreatief netwerk wordt versterkt.

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.

Herkenbare gradiënt van Veluwe naar Binnenveld
Van de hoge gronden van de stuwwal van de Veluwe tot aan de open 

veengronden van het binnenveld valt er een landschappelijke gradiënt te 

onderscheiden. Uitgangspunt van dit ontwikkeldoel is het respecteren, 

zichtbaar en beleefbaar maken van deze gradiënt:

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

naar veen is sturend voor ruimtelijk gebruik en inrichting;

•	 Stimuleer de inzijging van water op de hoge gronden en benut de 

potenties van schoon kwelwater voor natuur op de lage gronden;

•	 Versterk de karakteristieken van de verschillende landschappen:

•	 Bos en heide op de stuwwal;

•	Open essen op de rand van de stuwwal;

•	 Kleinschalig en organisch gegroeid kampenlandschap met histori-

sche kernen op de zandgronden langs de stuwwal;

•	 Rechtlijnig landschap van de natte heide- en broekontginningen 

op de laaggelegen zandgronden;

•	 Laaggelegen natte veenweides van het Binnenveld met in het 

midden het Valleikanaal.

Voor meer inspiratie en informatie: 

•	 ‘Parels van de Edese landschappen’ door Idema, Dijkstra & Huijser

•	 ‘De landschappen van Wageningen’ door Huijser i.s.m. Mooi 

Wageningen

A

B

C

D

E
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A

B

C

D

E

Veenpark ‘Groot-Binnenveld’ 
In het midden van de vallei bevind zich het open Binnenveld. De openheid 

van dit veenweidegebied is zeer waardevol en vormt een contrast met de 

meer besloten landschappen waardoor het wordt omringt. Ook heeft het 

Binnenveld een waarde voor weidevogels.

•	 Uitbreiding natte hooilanden en veenmoerassen (kwelnatuur);

•	 Een nat kerngebied langs de Grift met veenmoerassen en natte hooi-

landen. Nadruk op natuurwaarden (N2000) met extensieve recreatie. 

(stiltegebied);

•	 Kruidenrijke gras- en hooilanden langs de flanken, met ruimte voor 

recreatie (stedelijke uitloop) en extensieve landbouw (kringloopland-

bouw);

•	 Behoud en accentueer de kenmerkende slagen- en wegenstructuur;

•	 Versterk] de Grift en het Valleikanaal als ruimtelijke drager: 

•	 Kralensnoer van natte natuurgebieden (veenmoerassen en natte 

hooilanden) langs een blauw lint;

•	Grift als recreatieve structuur: fietspad, kanoroute met aantrekke-

lijke verbindingen naar aanliggende steden.

•	 Uitgangspunt is het stringent openhouden van het Binnenveld:

•	 Voorkom extra bebouwing;

•	Opgaande beplanting zeer spaarzaam toepassen: Nee, tenzij. 

Bijvoorbeeld ter subtiele markering van een landschappelijk baken 

of structuurlijn;

•	 Zo nodig actief inzetten op het versterken van de openheid door 

het verwijderen van bebouwing en opgaande beplanting;

•	Aandacht voor een goede landschappelijke inpassing van de 

randen: deze ‘tekenen‘ de openheid.

A.

B.

C.
D.

Natte hooilanden en moerassen langs de Grift (N2000, 
stiltegebied)
Drogere hooilanden langs de randen (recreatie en extensieve 
landbouw)
Behoud slotenpatroon
Behoud patroon van stegen

A.
B.
C.
D.
E.

Spaarzaam toepassen opgaande beplanting
Eventueel actief verwijderen van bebouwing en beplanting
Inpassing van de randen
Eventueel vernatten laagste delen van de kom
Versterken recreatief netwerk door de kom
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Versterk het landschapsmozaïek op de flank van de stuw-
wal
De randen van de stuwwal vormen van oudsher goed bewoonbare plekken 

tussen de hooggelegen woeste gronden en de natte broekgebieden in de 

lage delen. Er zijn hier op korte afstand van elkaar verschillende omstan-

digheden, wat heeft geleid tot een rijke afwisseling van landschappen. 

•	 Zet in op een aantrekkelijke palet van grondgebruiksfuncties en sferen 

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek op de 

flank van de stuwwal. Versterk daarbij de landschappelijke gradiënt 

van hoog naar laag, van droog naar nat;

•	 Versterk de biodiversiteit, kleinschaligheid en afwisseling van het 

landschap door aanleg en beheer van groene gebiedseigen land-

schapselementen, zoals lanen, singels, erfbeplantingen en bosscha-

ges. Versterk de herkenbaarheid van enkcomplexen, door deze open 

te houden en de randen te verdichten;

•	 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;

•	 Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbind de dorpen met het 

omliggende landschap en ontwikkel recreatieve verbindingen haaks 

op de gradiënt;

•	 Ontwikkel de oude weg tussen de kernen op de flank als herkenbare 

en doorgaande structuur.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Inspiratiedocument Expert Studie Landschap als vestigingsvoorwaar-

de, West 8

•	 Groot Apeldoorns landschapskookboek, Buro Harro

A

B

C

D

E

F

A.

B.
C.
D.
E.
F.

Veelkleurig palet aan landelijke functies op de gradiënt van hoog 
naar laag
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen
Versterk de herkenbaarheid van de enkcomplexen
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de kernen. 
Versterk de recreatieve toegankelijkheid
Ontwikkel de dorpenweg als herkenbare structuur
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Ontwikkelen van een multifunctionele Grebbedijk
Door dijkversterkingen slim te koppelen met andere ruimtelijke ambities, 

zoals natuurontwikkeling, recreatie, verstedelijking, energietransitie en 

versterking van landschap & cultuurhistorie, ontstaat er een multifunctio-

neel dijklandschap: 

1. De continue dijk: een slingerende hoge steile dijk

De dijk ten zuiden van de Rijn en de Grebbedijk tussen Wageningen en de 

Grebbeberg vormen twee verschillende dijktrajecten. Voor elk dijktraject 

geldt dat ze ook in de toekomst, over de gehele lengte als een samenhan-

gende lijn herkenbaar zijn. De dijken hebben een doorgaand slingerend 

tracé, en kennen overwegend een eenduidig dwarsprofiel met een smalle 

kruin en zo steil mogelijke taluds. De dijk heeft zo veel mogelijk een 

groene soortenrijke grasbekleding met ecologische waarden. Waar moge-

lijk wordt grond t.b.v. van de versterking lokaal gewonnen in combinatie 

met natuurontwikkeling in de uiterwaarden.

2. De kleurrijke dijk: een gevarieerd dijklandschap

Zowel binnen- als buitendijks voert de dijk langs verschillende landschap-

pen en structuren: oeverwallandschap, oude rijnstrangen, oud hoevigland, 

rivierduinen, strangen, dorpen en steden. Uitgangspunt is om per land-

schapstype en -structuur de onderscheidende karakteristieken te verster-

ken. De veelkleurigheid (in sfeer, inrichting en gebruik) van de Rijnbandijk 

wordt daardoor versterkt.

Multifunctionele Grebbedijk. www.deadaptievedijk.nl

3. De verhalende dijk: versterken herkenbaarheid van het watererfgoed 

De dijk is rijk aan (water)erfgoed: kolken, kleiwinputten, dijkstoelhuisjes, defensiewer-

ken, dijkwoningen en rivierlandgoederen. Deze elementen vertellen het verhaal over 

het ontstaan van het Rijnlandschap: over de strijd tegen het water en het leven met de 

rivier. Uitgangspunt is het versterken van de herkenbaarheid van het watererfgoed. 

4. De levendige dijk: dijk als as voor ontwikkeling

Het recreatieve routenetwerk rondom de dijk wordt versterkt. De weg op de dijk 

wordt ingericht als een doorgaande herkenbare fietsroute, waarbij het gemotoriseerde 

verkeer ‘te gast‘ is. Aantrekkelijke rust- en informatiepunten nodigen uit om te ver-

blijven. Vanaf deze punten lopen wandelroutes de uiterwaarden en het achterland in. 

Door bestaande en nieuw te ontwikkelen woon- en werklocaties  rondom bestaande 

dorpen en steden te koppelen aan de dijk, wordt de functie van de dijk als podium voor 

het dagelijks leven versterkt. Denk daarbij aan (her)bouw van dijkwoningen, nieuwe 

waterfronten, horeca met zicht op de rivier en extra recreatieve toegangen van en naar 

de dijk.  

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Dijkenatlas (Lola) 

•	 Ruimtelijk Perspectief Dijken Splitsingspuntengebied (BoschSlabbers) 

•	 Dijkenkaart (VeenenbosenBosch/Ferdinand van Hemmen)

•	 deadaptievedijk.nl

2. Kleurrijke dijk

4. Levendige dijk

1. Continue dijk

3. Verhalende dijk
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B

C

Park Lingezegen tussen Arnhem-Zuid en Nijme-
gen Noord, als voorbeeld van een Landschaps-
park

64 -   BoschSlabbers

Ontwikkel een regionaal landschapspark ‘De Vallei’
Breng balans in de verdere verstedelijking (inclusief campusontwikkeling) 

met andere opgaven: landschap, natuur, recreatie, energie, en het strin-

gent openhouden van het Binnenveld door het ontwikkelen van een regio-

nale parkstructuur (vergelijkbaar met Park Lingezegen, Ringpark Utrecht):

•	 Creëer nieuwe stedelijke uitloopgebieden vanuit Ede en Wageningen 

om de Natura2000-gebieden te ontlasten;

•	 Ontwikkel kerngebieden met een onderscheidende identiteit, 

gebaseerd op de landschappelijke karakteristiek. De enken op de 

Veluweflank zijn zeer kwetsbaar voor verdere bebouwing en tegelijk 

zeer geschikt voor opname in regionale parkstructuur;

•	 Cultuurhistorische parels hebben een herkenbare plek in de park-

structuur;

•	 Ontwikkel robuuste landschappelijke corridors met ecologische 

en recreatieve verbindingen tussen de kerngebieden, die tevens 

fungeren als ruimtelijke buffers tussen de stedelijkte gebieden. Deze 

ontbreken nu tussen Veluwe en Gelderse Vallei. Dit kan bijvoorbeeld 

de Lunterense beek zijn;

•	 Creëer aantrekkelijke verbindingen vanuit de bestaande kernen naar 

de omliggende parkstructuur.

Ruimtelijk perspectief: Regionaal Landschapspark De Vallei
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.

Kerngebieden met een onderscheidende identiteit
Robuuste landschappelijke corridors die fungeren als verbindingszones en groene 
buffers tussen de kernen
Aantrekkelijke recreatieve verbindingen met de kernen

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Kwaliteitsgids Gelderse Vallei 

Provincie Utrecht, OKRA

•	 Inspiratiedocument Expert 

Studie Landschap als vesti-

gingsvoorwaarde, West 8
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A12 als dwarsprofiel van de vallei
Optimale  beleving van de gradiënt van hoog naar laag door de wegge-

bruiker:

•	 Behoud en versterk de ervaring van reliëf (zichtlijnen op en vanaf de 

stuwwal, insnijding in de stuwwal);

•	 Zorg voor een optimale beleving van de verschillende landschappen 

van hoog naar laag: bos - landschapsmozaïek - open middengebied;

•	 Ontwikkel een voor de weggebruiker herkenbare groene buffer 

tussen Veenendaal en Ede.

C

F

E

D

B

A

A12
Zichtlijnen op en vanaf de stuwwal
Bos van de Veluwe
Landschapsmozaïek
Open middengebied
Groene bufferzone tussen Veenendaal en Ede

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



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                                 

mailto:denhaag@bsla.nl
mailto:middelburg@bsla.nl
http://www.boschslabbers.nl/
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