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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 Randmeerkust geeft 

een uitwerking van de kernkwaliteiten & ontwikkeldoe-

len van de streek Randmeerkust 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 Randmeerkust, 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 Randmeerkust uitgewerkt. Per deelgebied zijn 

de kernkwaliteiten uitgewerkt en op kaart gezet. Dit 

zijn tijdloze kaarten waarin de bestaande ruimtelijke 

kwaliteiten op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De kernkwa-

liteiten worden beschreven en verbeeld aan de hand 

van vier thema’s: 

•	 Landschappelijke karakteristiek

•	 Openheid, beslotenheid en ruimtebeleving

•	 Ordenende structuren

•	 Stad-landrelatie

Vervolgens zijn per deelgebied ontwikkeldoelen en 

-principes uitgewerkt om de ruimtelijke kwaliteit van 

het deelgebied te behouden en te versterken. Ter illus-

tratie van de ontwikkeldoelen is voor sommige deel-

gebieden een ruimtelijk perspectief geschetst.
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GEBRUIK VAN DE STREEKGIDS

De streekgidsen vormen een bron van informatie, met 

verwijzingen naar andere en aanvullende bronnen. Bij 

het beschouwen en doorgronden van landschappelijke 

ambities en implicaties zijn bij elke ruimtelijke ontwik-

keling de volgende vier stappen van belang. In hoofd-

stuk 3 van de Koepelgids zijn deze vier stappen verder 

uitgewerkt en geïllustreerd.

Stap 1 Bepalen streek & deelgebied

In welke streek en deelgebied ligt het initiatief of 

project? Bij grensgevallen, beide streken of gebieden in 

ogenschouw nemen.  

Stap 2 Bepalen kernkwaliteiten & ontwikkeldoelen

Welke kernkwaliteiten en ontwikkeldoelen zijn relevant 

voor de ruimtelijke ontwikkeling?

Stap 3 Behouden kernkwaliteiten

Kunnen de relevante kernkwaliteiten in het project 

worden meegenomen? 

Past de ontwikkeling binnen de aard en schaal van het 

gebied?

Worden kernkwaliteiten aangetast en in welke mate? 

Is dit te vermijden door bijvoorbeeld een andere loca-

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

geven of beter in te passen? 

Stap 4 Compensatie of versterking

Als na afweging van alternatieven toch tot die plek 

gekozen gaat worden en aantasting van kwaliteiten aan 

de orde is, zal compensatie of versterking geboden 

moeten worden door te investeren in het landschap van 

die streek conform de ontwikkeldoelen, eventueel op 

een andere plek. 
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Kenschets van de streek
Essentie Gradiënt van hoge gronden van het Veluwemassief naar de lagere gronden langs de Randmeren: een landschappelijke zonering met kwelzones 
en van zuid naar noord afstromende beken. 
Kleinschalig half-open coulissenlandschap langs de bosrand van de Veluwe met afwisseling van oude bouwlanden (open enken), houtwallen, buurt-
schappen, lanen, landgoederen, parkbossen en recreatievoorzieningen.
Tussen Elburg en Harderwijk grote openheid van veenlandschap met grasland. Gave ontwaterings-, ontsluitings- en verkavelingspatronen, inclusief 
contrast met kleinschaligheid van de hogere flanken.
Ten noorden van Oosterwolde en Oldebroek: zeer open polder- en veenlandschap met opvallende afwezigheid van bebouwing en opgaand groen. 
Polder Arkemheen: extreme openheid in zeekleigebied met zeer weinig bebouwing en opgaande elementen. Historische Zuiderzeestraatweg van 
Amersfoort naar Zwolle: een dorpenweg op de flank van de Veluwe, inclusief historische steden Harderwijk en Elburg.

Zeilen op het Veluwemeer. Bron: A Beijeman



ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Na de laatste ijstijd steeg de zeespiegel en vormde zich 

een uitgestrekt veenmoeras doordat er zoet water stag-

neerde in de laagte tussen de duinenrij en de pleistocene 

zandgronden van Oost-Nederland. Hierin ontstonden 

veenmeren, bij de Romeinen bekend als “Lacus Flevo” 

en later Aelmere. Doordat de zeespiegel bleef stijgen 

drong de Noordzee vanaf de 9e eeuw het Aelmere binnen 

en sloeg, tijdens verschillende overstromingen, grote 

stukken veen weg. Dit bleef aanhouden en werd waar-

schijnlijk ook versterkt door menselijke activiteiten. Rond 

de 12e/13e eeuw was het Aelmere een echte binnenzee 

en was de Zuiderzee gevormd.

Men woonde vooral op de hogere zandruggen in 

het gebied en op ‘pollen’ (huisterpen). Vanaf de 14e 

eeuw is door wisselende combinaties van de kerk, 

grootgrondbezit en groepen individuele boeren getracht 

de kustlijn door bedijkingen te fixeren. Opvallend 

is het verschil tussen de grillige verkaveling van de 

zeekleigebieden en de rationele strokenverkaveling van 

de veengebieden. Op de hogere zandgronden richting 

de Veluwe gebruikte men meer het potstalsysteem met 

enken en woestegronden.

Vanaf de 13e eeuw ontwikkelden Harderwijk en Elburg 

zich tot bloeiende Hanzesteden, maar werden al vrij 

snel overschaduwd door Hollandse concurrenten en de 

Hanzesteden langs de IJssel. Wel plukten de bewoners 

de vruchten van de ligging aan de Zuiderzeestraatweg 

tussen de randstad en Zwolle. Harderwijk ontwikkelde 

zich in de 19e eeuw verder door de aansluiting op 

de spoorverbinding Amsterdam-Zwolle. De goede 

verbinding en beschikbare ruimte op de Veluwe leidde 

tot de vestiging van grote legerplaatsen en later ook het 

begin van de grote Nederlandse zorginstellingen.

De ligging tussen de randmeren en de Veluwe leidt nog 

steeds tot sterke recreatieve ontwikkeling.
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INTERMEZZO: VERHALEN

De eerste polders van Nederland

Het noordwesten van Gelderland grensde eeuwenlang 

aan de Zuiderzee. Omdat daar tot de vroege middel-

eeuwen nog geen dijken waren, overstroomde het 

gebied regelmatig. Vanaf de twaalfde eeuw veranderde 

dat. De toenmalige graven van Gelre gaven toestem-

ming om bedreigde gebieden met dijken te beschermen 

en stukken land droog te leggen.

Handelssteden

In dezelfde periode sloten de Zuiderzeesteden Elburg 

en Harderwijk zich aan bij de Hanze: een internationaal 

samenwerkingsverband tussen handelaren en steden. 

Door de nieuwe afzetmarkten en bescherming die dit 

bood, konden Elburg en Harderwijk zich tot welvarende 

handelssteden ontwikkelen. In de loop van de zes-

tiende eeuw moesten zij het echter afleggen tegen de 

groeiende concurrentie vanuit Hollandse steden. Elburg 

en Harderwijk verplaatsten daarop hun focus van de 

handel naar de visvangst.

Van Zuiderzee naar IJsselmeer

Rond 1900 ontstonden er plannen voor de inpolde-

ring van de Zuiderzee. De belangrijkste redenen voor 

deze uitbreiding waren bescherming tegen overstro-

mingen en het creëren van meer leefruimte. In de 

Zuiderzeesteden waren ze niet blij met de plannen voor 

de Afsluitdijk en de nieuwe provincie Flevoland. De be-

woners leefden tenslotte van de open zee, de zeevaart 

en de visvangst. Onder leiding van de Harderwijkse 

schipper Eibert den Herder protesteerden ze tegen 

de regeringsplannen. Het verzet had geen resultaat: 

in 1932 werd de Afsluitdijk gesloten, in 1957 was de 

Oostelijke IJsselmeerpolder voltooid en in 1986 was de 

nieuwe provincie Flevoland gereed. De zoute Zuiderzee 

veranderde in een zoet IJsselmeer. Dit had grote gevol-

gen voor de visserij. 

De visserij

In een stadje als Elburg nam de visserij misschien wel 

de belangrijkste plaats in. Oorspronkelijk viste men 

zowel op de Noordzee als op de voormalige Zuiderzee. 

Met de komst van de Afsluitdijk (1932) en later de 

IJsselmeerpolders moest men er noodgedwongen mee 

stoppen.

De visserij kende in de geschiedenis wel enkele betere 

perioden, maar vaker was het bittere armoede. Veel vis-

sers hadden soms een hele zomer nodig om de schul-

den van de voorliggende winter af te betalen. Kinderen 

werden vaak vroegtijdig van de lagere school gehaald, 

omdat daardoor een knecht werd uitgespaard.

Verwaarlozing had zijn voordelen

Omdat er verder weinig activiteiten waren bleef alles 

bij het oude en verkeerden de vele historische gebou-

wen in Harderwijk en Elburg in verwaarloosde staat. 

Rondom de jaren vijftig van de vorige eeuw waren zelfs 

veel woningen voorzien van het bordje onbewoonbaar. 

Ze bleven wel staan.

Tijdens het verdwijnen van de visserij gaf de toenma-

lige burgemeester van Elburg al aan dat het toerisme 

toekomst heeft. In verloop van de jaren zijn bijna alle 

oude panden gerestaureerd en vormen tezamen de 

grootste monumentendichtheid van Nederland. Samen 

met de kust een attractie van jewelste. Tegenwoordig 

zijn dan ook toerisme en (water)recreatie de belang-

rijkste inkomstenbronnen aan de noordgrens van 

Gelderland.

Dit verhaal is ontleend aan de site MijnGelderland, met 

name aan de volgende verhalen:

- https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/de-grens-

streek-gelderland-flevoland

- https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/hoe-el-

burg-weer-welvarend-werd

De haven van Elburg tegenwoordig: niet meer voor handel 
en visserij maar voor de toeristen 
(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0; Botter-
stichting Elburg)

Harderwijk omstreeks 1560: handels- en vissersstad aan de 
Zuiderzee
(Gelders Archief, Topografisch-historische Atlas Gelder-
land 1551-1867; Facsimile-uitgave van de atlas van J. van 
Deventer; Public Domain Mark 1.0)
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RUIMTELIJKE DYNAMIEK

Een groot aantal opgaven van formaat dient een plek te 

vinden in heel Gelderland. De opgaven gaan, zoals de 

provinciale omgevingsvisie aangeeft, over energietran-

sitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiver-

siteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en woon- en 

leefomgeving. Deze ruimtelijke dynamiek staat kort 

beschreven in de Koepelgids Gelderland en uitgebrei-

der in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (2018).

In afzonderlijke streekgidsen wordt de ruimtelijke 

dynamiek die specifiek is voor die streek, in relatie tot 

de landschappelijke kwaliteiten, kort en puntsgewijs 

beschreven. Dit zijn voor de Randmeerkust de volgende 

ontwikkelingen.

•	 De vitaliteit van het landelijk gebied staat onder in-

vloed van ontwikkelingen op het gebied van regu-

liere landbouw (transitie naar duurzame landbouw 

en korte ketens), klimaatadaptatie, natuurontwik-

keling (onder andere langs beken en de voormalige 

kust), erfgoed en recreatie. De streek raakt meer 

en meer in trek als recreatief uitloopgebied van het 

kerngebied van de Veluwe. Vakantieparken zullen 

vitaal gehouden, dan wel gemaakt moeten worden. 

Opdracht is wel deze dynamiek met aandacht voor 

landschappelijke kwaliteiten te blijven begeleiden. 

Uitdaging is om de groene landschapselementen 

(onder andere houtwallen en heggen) te bewaren 

en zo mogelijk terug te brengen. Uitdaging is ook 

te vinden in het openhouden van de her en der 

aanwezige markante weidsheid.

•	 De streek kent een voortgaande mate van verste-

delijking. Gezien de ligging van de streek is een 

zekere woondruk waarneembaar vanuit Amersfoort 

(Randstad) en Zwolle en een autonome groei in 

het midden van Harderwijk-Ermelo en omgeving. 

Deze verstedelijking vraagt om een goede balans 

met het omliggende landschap, dat op haar beurt 

immers een belangrijke vestigingsfactor is. 

•	 Dit roept de vraag op waar die groei opgevangen 

moet worden, omdat elk deelgebied zijn eigen 

kwaliteiten kent: ecologische en recreatieve waar-

den; kleinschalige agrarische cultuurgronden nabij 

de dorpen; cultuurhistorische waarden langs de 

Zuiderzeestraatweg en gebieden met waardevolle 

openheid.  Alleen zorgvuldige afwegingen over te 

behouden openheid; het herstel van verdwenen 

houtwallen en heggen en inpassing in kleinschalige 

gebieden kan hier soelaas bieden. De dorpen en de 

regiostad Harderwijk, van oudsher (lineair) gelegen 

langs de oude Zuiderzeestraatweg, staan voor de 

uitdaging om niet aan elkaar te groeien en om haar 

‘binnenstedelijke’ kwaliteiten te bewaren.

•	 De zuidwest-noordoost lopende A28 (verbinding 

richting Noord Nederland) heeft aantrekkings-

kracht voor bedrijvigheid en het opwekken van 

duurzame energie. Meer en meer wordt van belang 

om de implicaties voor landschap goed mee te 

laten wegen. 
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OPDELING IN DEELGEBIEDEN

De streek Randmeerkust wordt onderverdeeld in vier 

deelgebieden:

•	 Slagen van Noordeinde

•	 Noordelijke Veluweflank

•	 Ermelo, Harderwijk & Putten

•	 Polder Arkemheen

Aangrenzen deelgebieden overige streken:

•	 Gelderse Vallei

•	 Veluwe

•	 IJsselvallei

•	 Provincie Overijssel

•	 Provincie Flevoland

•	 Provincie Utrecht

Deelgebieden binnen de streek
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INTERMEZZO
KERNKWALITEITEN 

De kernkwaliteiten in elk deelgebied worden be-

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

dezelfde thema’s die in de Koepelgids worden gebruikt 

om de kernkwaliteiten van de provincie Gelderland te 

beschrijven:

•	 De landschappelijke karakteristiek: de landschap-

stypen en de belangrijkste kenmerken van deze 

landschappen;

•	 Openheid, beslotenheid & ruimtebeleving: de 

beleving van ruimte, horizon, donkerte, stilte, 

openheid & beslotenheid, landmarks & oriëntatie-

punten en zichtlijnen;

•	 Ordenende structuren: de (3-dimensionale) 

structuren en lijnen die in het landschap het beeld 

bepalen en begrenzen en sterk bepalend zijn voor 

de ruimtelijke ontwikkelingen;

•	 Stad-land relatie: stedelijke ontwikkeling in het 

landelijk gebied, waaronder recreatie.

Landschappelijke karakteristiek

Openheid, beslotenheid & ruimtebeleving

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Ordenende structuren

Stad-land relatie

ONT WIKKELDOELEN

Het algemene uitgangspunt is behoud en versterken 

van de kernkwaliteiten, waarbij ruimtelijke ontwik-

kelingen:

•	 Bijdragen aan het zichtbaar en herkenbaar 

houden van de landschappelijke karakteristiek;

•	 Bijdragen aan het versterken van (de beleving 

van) openheid & beslotenheid en ruimtebele-

ving;

•	 Helder worden gepositioneerd ten opzichte van 

de ruimtelijke dragers;

•	 Bijdragen aan het ruimtelijk sturen en verster-

ken van stad-land relaties.

In de Koepelgids zijn een 16-tal ontwikkeldoelen 

geformuleerd die gelden voor het schaalniveau 

van de provincie Gelderland. Deze zijn hiernaast 

samengevat. In deze streekgids worden de provinci-

ale ontwikkeldoelen nader uitgewerkt tot ontwikkel-

principes per deelgebied.

Landschappelijke karakteristiek

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

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

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

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

Landschappelijke karakteristiek

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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Polder Oosterwolde, bron: Gemeente Oldebroek
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Deelgebied
Slagen van 
Noordeinde
Streekgids Randmeerkust
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Deelgebied Slagen van Noordeinde

Motto: Weidse polders tussen Veluwe en Zuiderzee

Karakteristieke foto’s

De Geldersche sluis, ten noorden van Noordeinde. Bron: Gemeente Oldebroek

Weidevogelgebied, bron: Gemeente Oldebroek

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

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

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

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

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Elburg

Oosterwolde

Noordeinde

Trutjeshoek

Wezep

Zwolle

Hattem

Wapenveld

Heerde

Oldebroek

‘t Harde
Doornspijk

Nunspeet

Hoge Enk

Kampen

Biddinghuizen

Dronten

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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KERNKWALITEITEN

Standwallen, veen- en kleigronden als onderdeel 

IJsseldeltasysteem

Langs de zuidelijke rand van het gebied ligt een hoger 

gelegen zandige rug, ontstaan als jongste van een 

reeks strandwallen/duinenrijen die parallel aan de 

Veluwe langs de oude Zuiderzee zijn gevormd. Ten 

noorden van hiervan ligt een laaggelegen venige vlakte, 

met langs de oevers van de voormalige Zuiderzee 

en de IJssel, kleiige gronden, als onderdeel van het 

IJsseldeltasysteem. Aan de randen van de hogere zan-

drug treedt kwel aan de oppervlakte.

Open veenpolder

De Polder Oosterwolde heeft een polder- en veen-

landschap met het ultieme slagenlandschap van de 

IJsseldeltapolders, met karakteristiek ontwaterings- en 

verkavelingspatroon en voornamelijk grasland. Het 

gebied heeft een opvallende afwezigheid van bebou-

wing en opgaand groen, met alleen enkele groepjes 

boerderijen op terpen langs de ontginningslijnen en 

rond het dorp Noordeinde.

Kleinschalig kampenlandschap op de strandwal

Op de langgerekte zandrug van Elburg tot Zuideinde 

ligt een veel kleinschaliger kampenlandschap met 

beplante grillige wegen, meer bebouwing en knotwil-

gen en singels langs akkers. Deze beplanting is nog 

gedeeltelijk aanwezig.

Landschap mede gevormd door continue strijd tegen 

het water

Het landschap is mede gevormd door de strijd tegen 

het water en sporen hiervan zijn nog goed zichtbaar 

in het landschap. In het gebied liggen dijken met 

hierlangs kolken als gevolg van dijkdoorbraken, kades 

en gemalen en sluisjes die het gebied ontwateren via 

weteringen. De oude gemaalwoning met beplant erf 

ligt als eiland langs de dijk. De oude boerderijen liggen 

op terpen en historische waren er enkele eendenkooien 

aanwezig, waarvan er nu nog één over is.

Verder ligt er bij Oosterwolde nog de buitenplaats land-

goed Morren als adelijk erfgoed.

A.

B.

C.
D.
E.

De langgerekte zandrug met kampenlandschap 
van Elburg tot Zuidereinde
Polder Oosterwolde met karakteristiek ontwate-
rings- en verkavelingspatroon
Oude gemaalwoning eenzaam langs de dijk
Oude boerderijen op terpen in het gebied
Buitenplaats Morren

Polderlandschap
Veenontginningslandschap
Kampenlandschap

A

B

C

E

D

LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Waardevolle zeer open Polder Oosterwolde

De Polder Oosterwolde vormt een uitgestrekt open 

gebied met enkele erven, het buurtschap Kerkdorp en 

het dijkdorp Noordeinde als ‘eilandjes’ in de openheid. 

De openheid wordt begrensd door de dijk langs de 

voormalige Zuiderzee en het meer besloten landschap 

op de zandrug van Oosterwolde.

Rust, stilte en donkerte

Polder Oosterwolde en het dorpje Noordeinde vormen 

de meest noordelijke punt van Gelderland. Het open 

polderland voelt als het ‘einde van de wereld’ met 

haar leegte en weidsheid en vormt ook een belangrijk 

gebied voor weidevogels.

Zichtlijnen op Veluwemassief en randmeren 

Vanuit het gebied en vooral ook vanaf de dijk heeft men 

verre zichten met aan de horizon het beboste stuwwal-

massief van de Veluwe. Aan de westzijde heeft men 

zicht over de randmeren met op de achtergrond de 

bossen van het nieuwe land van Flevoland.

Landschappelijke bakens

Bakens in het landschap worden gevormd door het 

stadsaanzicht van Elburg, de kerktorens van de dorpen, 

de Elburgerbrug en de Reevesluis.

A.

B.
C.
D.
E.

Open Polder Oosterwolde met Kerkdorp als 
eiland in de leegte
De beboste stuwwal van het Veluwemassief
De bossen van Flevoland
Het stadsaanzicht van Elburg en de Elburgerbrug
De Reevesluis

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

A

B

C

E

D
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ORDENENDE STRUCTUREN

A.

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

De scherpe kustlijn in contrast met de golvende 
kustlijn van het oude land
De Zomerdijk
De hogere zandrug van Elburg tot Zuideinde
De Gelderse Gracht
Het Noordermerk Kanaal
De Wijkwetering
Ontginningsassen haaks op de zandrug

KERNKWALITEITEN

Randmeerkust met onderscheid tussen oude en 

nieuwe land

De golvende kustlijn van de voormalige Zuiderzee staat 

sterk in contrast met de harde kustlijn van het ‘nieuwe 

land‘ van Flevoland. De zomerdijk van het ‘oude land‘ 

ligt bijna direct langs de kustlijn met een smal voorland 

met buitendijkse weilandjes en een rietstrook langs het 

water. De oeverlijn vormt een belangrijke ecologische 

verbinding.

Hogere zandrug van Elburg-Oosterwolde-Zuideinde

De hogere delen van de zandrug zijn van oorsprong 

als eerst bebouwd. Later zijn de boerderijen verder 

het polderland ingebouwd op kunstmatig verhoogde 

terpen.

Ontginningsassen haaks op de zandrug

Het poldergebied is in cultuur gebracht met ontgin-

ningsassen haaks op de zandrug. Dit is gebeurd in sa-

menhang met het Overijsselse deel rond Kamperveen. 

De ontginningsassen liggen parallel aan de grootste 

wetering in het gebied, de Gelderse Gracht. Het gebied 

werd ook ontwaterd door kleinere molenkanalen als het 

Noordermerk Kanaal en de Wijkwetering.

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

A
B

C

E

F

D
G
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STAD-LANDRELATIES

A.

B.

C.

Stedelijke dynamiek enkel rond Elburg, met 
watergebonden bedrijvigheid en uitbreidingen op 
de zandrug
Watergebonden recreatiehotspot met verblijfsre-
creatie en jachthavens bij Elburg
Recreatief netwerk vooral langs de dijk

KERNKWALITEITEN

Uitgesproken luw gebied

Het is een uitgesproken luw en landelijk gebied wat 

grotendeels op afstand van grote infrastructuur ligt. 

Stedelijke dynamiek vindt plaats rondom Elburg, met 

enkele nieuwe woonwijken op de zandrug en waterge-

bonden bedrijvigheid.

Historische zuiderzeestad Elburg

Elburg ligt als perfect geometrisch opgezette vesting-  

en Hanzestad aan de Zuiderzee. De historische kern is 

nog aan twee zijden open met het landschap verbon-

den, wat een grote kwaliteit is.

Recreatief netwerk

Elburg is een hub voor watergebonden recreatie in het 

gebied met jachthavens en veel bedrijvigheid gericht 

op de pleziervaart.

Het recreatief netwerk ligt vooral op bestaande wegen 

door de polder en op of langs de dijk, met deels een 

gescheiden autoweg en fietspad.

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

AB

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. A

B

C

D

E

A.
B.
C.
D.
E.

Spaarzaam toepassen opgaande beplanting
Eventueel actief verwijderen van bebouwing en beplanting
Inpassing van de randen
Tegengaan bodemdaling door opzetten waterpeil, i.c.m. natuurontwikkeling
Versterken recreatief netwerk door de polder

Veenweide bodemdaling toekomstvisie Nieuwe Teelten. Bron: Het Hollands Peil, Jelmar Brouwer, 2018

Voor meer inspiratie en informatie:

• Ruimtelijk kader Noordelijke Randmeerdijk, FeddesOlthof Landschapsarchitecten

• Het Hollands Peil, Jelmar Brouwer

Klimaatadaptieve inrichting open veenpolder Oosterwolde
De openheid van de polder is landschappelijk waardevol en heeft grote 

betekenis voor weidevogels. Uitgangspunt is het stringent openhouden 

van de polder:

• Voorkom extra bebouwing;

• Opgaande beplanting zeer spaarzaam toepassen: Nee, tenzij.

Bijvoorbeeld erven als ‘groene eilanden’ in het landschap of het mar-

keren van bijzonder historisch erfgoed;

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

verwijderen van bebouwing en gebiedsvreemde opgaande beplanting;

• Aandacht voor een goede landschappelijke inpassing van de randen:

deze ‘tekenen‘ de openheid. Droge en meer besloten strandwal, met

losse lintbebouwing;

• Behoud en versterk de polderstructuur:

• Neem de veenverkaveling en polderstructuur van dijken en ont-

ginningsassen als basis voor het patchwork van veenweide- 

gebieden, natte teelten en natuurgebieden

• Markeer de ontginningsassen door het ontwikkelen van lage

beplantingen (pluksgewijs struweel, elzen) langs de noordzuid

gerichte wegen.

• Versterk het recreatief netwerk door de polder, door het ontwik-

kelen van verbindingen haaks op de ontginningassen.

• Het tegengaan van bodemdaling door veenoxidatie vergt aanpassing

van de waterhuishouding, zoals opzetting van het grondwaterpeil. Dit

heeft gevolgen voor het grondgebruik:

• Extensieve veeteelt in de veenweidegebieden i.c.m. weidevogel-

beheer;

• Introductie van nieuwe teelten in het vernatte gebied;

• Natuurontwikkeling in de natste delen; benut hierbij de ecologi-

sche potenties van uittredend kwel langs de rand van de zandrug.
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Versterk het landschapsmozaïek op de zandrug
•	 Zet in op een aantrekkelijke palet van grondgebruiksfuncties en 

sferen die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek 

op strandwal Elburg-Zuidereinde. Versterk daarbij de landschappe-

lijke gradiënt van hoog naar laag, van droog naar nat, zowel richting 

Polder Oosterwolde als Polder Oldebroek.

•	 Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door 

aanleg en beheer van groene gebiedseigen landschapselementen 

zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages 

Lever daarmee een bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit 

als leefgebied voor diersoorten en insecten.

•	 Versterk de herkenbaarheid van enkcomplexen tussen Oosterwolde 

en Elburg.

•	 Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbind de dorpen met het 

omliggende landschap en ontwikkel recreatieve verbindingen haaks 

op de gradiënt.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

A.
B.
C.
D.
E.

Veelkleurig palet aan landelijke functies
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen
Versterk de herkenbaarheid van de enken
Zichtbaar maken van de gradiënt droog naar nat
Versterk de recreatieve toegankelijkheid

A

C

D

E

B
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Versterk de relatie van Elburg met de voormalige Zuiderzee
• Versterk de gradiënt tussen zandrug, veenpolder en zuiderzeekust

• Behoud en versterk de openheid van de ‘vensters‘ rondom de ves-

tingsstad en versterk daarmee de zichtlijnen tussen stad, landschap

en voormalige Zuiderzee.

• Ontwikkel het havenkanaal als een aantrekkelijke recreatieve as

tussen de historsche kern en de Zuiderzee.

• Inpassing Bedrijventerrein Kruismaten en Veluwe Strandbad met ge-

biedseigenbeplanting. Bijvoorbeeld met ‘ooibossen’ als onderdeel van

een reeks van ‘groene eilanden‘ in en langs het randmeer.

• Ontwikkel aantrekkelijke recreatieve verbindingen tussen de histori-

sche stad/woonwijken en de kust.

• Optimale beleving van het water vanaf de Flevoweg N309; overgang

van het oude naar het nieuwe land.

• Versterk de herkenbaarheid van het historische tracé van de

Zuiderzeestraatweg.

• Geef de stadsranden van de woonwijken Molendorp, Oosthoek en

De Vrijheid vorm als van Ontwikkeldoel Landschapsmozaïek op de

zandrug.

o
pe
n

open

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

Referentiebeeld Spakenburg - Ontwikkeling het havenkanaal als aantrekkelijke recreatieve asRuimtelijk perspectief Elburg aan zee
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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Landgoed IJsselvliedt langs de Zuiderzeestraatweg bij Wezep, Bron: Gemeente Oldebroek



-   27Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   |   Randmeerkust

Deelgebied
Noordelijke 
Veluweflank
Streekgids Randmeerkust
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Deelgebied Noordelijke Veluweflank

Motto: Gradiënt van bos via zoom en polder naar Randmeerkust

Karakteristieke foto’s

Vooraanzicht van Hotel IJsselvliedt bij Wezep. Bron: Gemeente Oldebroek

Poldergebied in de omgeving van Oldebroek. Bron: Gemeente Oldebroek

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

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

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

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

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Elburg

Oosterwolde

Noordeinde

Trutjeshoek

Wezep

Heerde

Epe

Zwolle

Oldebroek

‘t Harde
Doornspijk

Nunspeet

Hulshorst

Harderwijk

Hierden

Hoge Enk

Biddinghuizen

Dronten

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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A.

B.
C.
D.
E.
F.

Kleinschalig enken- en kampenlandschap langs de bosrand van de Veluwe en op de strand-
wallen
Veenontginningen met fijne strokenverkavelingen, zoals Polder Oldebroek
De grote rationeel verkavelde veenpolders tussen de stuwwal en de IJsseloeverwal
Het onbedijkte voormalige kwelderlandschap ten zuiden van Elburg
Verschillende landgoederen en buitens langs de Zuiderzeestraatweg
De korte dijken naar het buurtschapje Oudekerk met kerkruïne

Oeverwallenlandschap en rivierduinen
Polderlandschap
Veenontginningslandschap
Kampenlandschap
Landgoederenlandschap
Bos

A

B

C

E

F

D
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Gradiënt van hoge gronden van het Veluwemassief 

naar de lagere gronden achter de strandwallen

Het landschap ligt tussen de voormalige Zuiderzeekust 

en de stuwwal van de Veluwe in en vormt een gradiënt 

van hoog naar laag. Ten zuidwesten van Elburg is de 

gradiënt van de Veluwe naar de Randmeren (voormalige 

Zuiderzee) relatief kort en in het noordelijke deel van 

de Veluwe naar de IJsseldelta is deze veel langer. 

Het gebied heeft een sterke landschappelijke zonering 

van droog (zand, stuwwal, strandwallen) naar nat (veen, 

kwelzones, polders) met in het zuidelijke deel van zuid 

naar noord afstromende beken haaks op het reliëf. 

Het hoogteverschil van de kustlijn tot de bosrand aan 

de voet van de stuwwal is hier ongeveer 10 meter over 

2- 3 km. Aan de rand van de stuwwal treed kwel aan de 

oppervlakte.

Heldere reeks van cultuurlandschappen haaks op de 

gradiënt

Het gebied kent een duidelijke opbouw van landschaps-

typen, sterk gebaseerd op het reliëf van de stuwwal, de 

strandwallen, de oeverwal langs de IJssel en de laagtes 

hiertussen. Op de stuwwal ligt de bosrand van de 

Veluwe, met hierlangs een kampen- en enkenlandschap 

op de hoge flank. Het is een van oudsher kleinschalig 

coulissenlandschap, met een afwisseling van oude 

bouwlanden (open enken), houtwallen, buurtschappen, 

lanen, landgoederen en parkbossen. 

Ook op de strandwallen ligt een van oudsher kleinscha-

lig kampenlandschap, met de bebouwing, bouwlanden 

en kronkelende beplante wegen.

In de lage natte en dus venige delen tussen de strand-

wallen en de stuwwal ligt een veenontginningsland-

schap met een smalle strokenverkaveling en van 

oudsher elzensingels. Uitzonderingen hierop zijn het 

altijd al open polder Oldebroek en het veenlandschap 

rond Nunspeet, wat meer een blokverkaveling heeft. 

Het onderscheid tussen de zandlandschappen en de 

veenlandschappen is tegenwoordig minder goed her-

kenbaar, omdat veel van de oorspronkelijke houtwallen 

en elzensingels verloren zijn gegaan.

De veengronden tussen de Veluwe en de oeverwallen 

van de IJssel zijn in de 14e eeuw op rationele wijze ont-

gonnen, wat heeft geresulteerd in een erg grootschalig 

veenpolderlandschap met enkele boerderijen op terpen 

in de leegte en een strakke strokenverkaveling.

Langs de voormalige Zuiderzeekust tussen Elburg en 

Harderwijk is het landschap nooit bedijkt, waardoor 

er hier tot aan het aanleggen van de Afsluitdijk een 

open kwelderlandschap lag, wat tijdens stormen werd 

overstroomd door de Zuiderzee. Het gebied bestaat uit 

zeekleigronden met een onregelmatige blokverkave-

ling, geen opgaande beplanting en grillig kronkelende 

beken haaks op het reliëf.

Adellijk erfgoed

Het landschap op de overgang van hoog naar laag 

vormde een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 

verschillende landgoederen en buitens, zoals Kasteel 

Zwaluwenburg, Kasteel Old Putten, Landgoed 

Schouwenberg, Landgoed Klarenbeek, Landgoed 

IJsselvliedt, Landgoed Oldhorst, Landgoed Vollenhof,

Landgoed de Grote Bunte, Landgoed Groenenveld en 

Kasteel de Essenburgh. De landgoederen liggen vooral 

langs de Zuiderzeestraatweg. 

Buurtschap Oude Kerk

Ten zuiden van Elburg langs de kust ligt de korte 

Elburgerzeedijk, die samen met de Kerkdijk richting 

de stuwwal, het gebiedje het Goor inpoldert. Waar de 

dijken samen komen ligt het buurtschapje Oude Kerk, 

met ruïne van de kerk met uitzicht over de voormalige 

Zuiderzee.
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A.
B.

C.
D.
E.
F.
G.

De beboste flanken van de stuwwal
Halfopen landschap op de zandgronden en in de oude veenontginningen tussen de strand-
wallen
Open enken op de flank van de Veluwe en deels op de strandwallen
Open Polder Oldebroek
Open veenpolders tussen de stuwwal en de IJssel
Open kwelders en randmeren met Flevoland op de achtergrond
De schoorsteen van de oude Nestlé-fabriek in Nunspeet

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

A

D

E

F

G

B

B

C

C

C
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Overgang van besloten naar steeds meer open land-

schappen

De bossen op de stuwwal van de Veluwe vormen een 

dicht landschap, met een rafelige rand van bouwlanden 

en houtwallen. De flank van de Veluwe is een halfbe-

sloten landschap met van oudsher een veelheid aan 

houtsingels. De éénmansenken en grote enkcomplexen 

vormen hier scherp afgebakende open ruimtes. Op de 

strandwallen liggen van oudsher ook open bouwlanden 

met aan de rand de bebouwing en beplante wegen. In 

de lage veengronden tussen de strandwallen was het 

landschap van oudsher erg besloten, met een veelheid 

aan elzensingels op de kavelranden.

Polder Oldebroek vormt hierop een uitzondering en is 

bijzonder open. Het is een belangrijk weidevogelge-

bied. Ook de grote veenpolders in het noorden van het 

gebied zijn van oudsher open vlaktes met oude boerde-

rijen op terpen als eilanden in de leegte.

Langs de voormalige Zuiderzee heeft hier nooit echt 

een dijk gelegen en vanaf het hogere land heeft men 

verre zichten over de open kwelderlanden en daarach-

ter de randmeren.

Zichtlijnen op bosrand en Randmeren

Vanuit de open gebieden steekt de beboste stuwwal 

van de Veluwe als heuvel af aan de horizon en is van ver 

te zien. Ook heeft men verre zichten over de rand-

meren, met op de achtergrond het nieuwe land van 

Flevoland met de dijk en de bossen.

Landschappelijke bakens

De bakens in het landschap worden gevormd door de 

kerktorens van de dorpen, de molens en de stadssil-

houetten van Elburg en Harderwijk. Ook de schoor-

steen van de oude Nestlé-fabriek in Nunspeet is een 

baken.
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A.
B.
C.
D.
E.

Contrast tussen de golvende onbedijkte Randmeerkust en de scherpe kust van Flevoland
Beken haaks op de kust
Reeks van strandwallen en zandruggen parallel aan de kust en de stuwwal
Bebouwingslint Oldebroek als dragende structuur in de veenontginning
Zuiderzeestraatweg

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

A

B

C

E

D
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Randmeerkust met onderscheid tussen het oude en 

nieuwe land

De golvende kustlijn van de voormalige Zuiderzee staat 

sterk in contrast met de harde kustlijn van het ‘nieuwe 

land‘ van Flevoland. Het ‘Oude land’ is hier grotendeels 

niet bedijkt en haaks op de kustlijn monden kronkelen-

de beken vrij uit in de randmeren. De oeverlijn vormt 

een belangrijke ecologische verbinding.

De reeks van strandwallen parallel aan de kustlijn

In het gebied ligt een reeks strandwallen, die sterk 

sturend zijn geweest voor de ontwikkelingen in het 

gebied. Direct langs de kust liggen de jongste wallen 

en hierop liggen verspreide erven en deels de korte 

Elburgsezeedijk. Verder het binnenland in liggen 

oudere grotere en deels bredere zandruggen, zoals 

de rug van Wessinge en de rug van Doornspijk. Deze 

hogere zandruggen vormden van oudsher goede bewo-

ningsplaatsen en de ontwikkelingen hebben dan ook 

voornamelijk plaatsgevonden op de ruggen, waarvanuit 

het veen tussen de ruggen in werd ontgonnen.

Bebouwingslint van Oldebroek als dragende structuur 

in de veenontginning

Het bebouwingslint Oldebroek ligt op een vrij lage en 

smalle rug in het veengebied. Het lint vormde de basis 

voor de ontginning van het veen, wat vooral naar het 

noordwesten op een rationele manier gebeurd is.

Historische Zuiderzeestraatweg van Amersfoort naar 

Zwolle

De grotere kernen langs de Randmeerkust en de 

Veluwe zijn onderling verbonden door een weg die de 

flank van de Veluwe en de hogere zandruggen in het 

landschap volgt. Deze weg is later, onder belangrijke 

invloed van de landgoedeigenaren, opgewaardeerd 

naar de Zuiderzeestraatweg en deze vormde een be-

langrijke verbinding tussen Amersfoort en Zwolle. De 

weg heeft  de ontwikkeling van de kernen langs de weg 

gestimuleerd en in de landelijke groene wiggen tussen 

de kernen liggen de landgoederen, verbonden aan de 

weg met zichtlijnen en lanen.
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A.
B.
C.
D.

Stedelijke dynamiek in de kernen langs de A28
Verweven dorpsranden langs de Veluwe
Recreatieve voorzieningen langs de Randmeerkust
Recreatieve voorziengingen langs de rand van de Veluwe

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

A

A

A

B

B

C

D
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Dynamisch gebied op korte afstand van de A28

De snelweg A28 zorgt voor een goede bereikbaarheid 

van het gebied en een prettig vestigingsklimaat.  

Er is vooral veel stedelijke dynamiek rondom de kernen 

Wezep, ‘t Harde en Nunspeet, met onder andere de 

ontwikkeling van bedrijventerreinen. Het gebied biedt 

verder een prettig woonklimaat door het verspreid en 

landelijk wonen op de zandgronden, met de randmeren 

en de bossen van de Veluwe beide op fietsafstand.

Dorpen verweven met Veluwe

De dorpen aan de rand van de Veluwe zijn sterk verwe-

ven met het bos. De landschappelijke structuren lopen 

het dorp in en tussen de dorpen en de Veluwe liggen 

vaak landgoederen of een kleinschalig kampenland-

schap.

Recreatieve voorzieningen 

Het gebied kent een grote dichtheid aan verblijfs-

recreatie, met grote vakantieparken in de bosrand en 

langs de Randmeerkust en ook tal van kleinschalige 

hotels en B&B’s. De randmeren vormen een prachtig 

waterrecreatiegebied met jachthavens en zwemstran-

den en de Veluwe en het kampenlandschap zijn geliefd 

bij wandelaars en fietsers. Het recreatief netwerk is 

goed ontwikkeld en verweven met het landschap.



38 -   BoschSlabbers

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

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

bied. Soms zijn verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de leesbare versie van deze beelden de referentie.

Versterk de gradiënt van Veluwe naar randmeren
Van de hoge gronden van de stuwwal van de Veluwe totaan het water 

van de randmeren valt er een landschappelijke gradiënt te onderschei-

den. 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 naar klei 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 histo-

rische kernen op de zandgronden langs de stuwwal en de oude

strandwallen

• Venige laagtes met historische elzensingels, doorsneden door de

oude strandwallen

• Open graslanden op de voormalige kweldergronden langs de

Zuiderzee

• Smalle strandwal langs de kust van de randmeren

Voor meer inspiratie en informatie:

• Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

A

A

B

C

D

E

F

C F

G

D

E

B

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 broek- en kwelderge-

bieden in de lage delen. Er ligt hier op korte afstand een gradiënt van ver-

schillende omstandigheden, wat heeft geleid tot een rijke afwisseling van 

landschappen. Hier dwars doorheen liggen de (spreng)beken, die hierdoor 

kunnen dienen als verbinder:

• 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 landschapstypen en maak

de gradiënt van hoog naar laag, van droog naar nat zichtbaar;

• Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door

aanleg en beheer van groene gebiedseigen landschapselementen

zoals lanen, singels, erfbeplantingen en bosschages. Maak daarbij

gebruik van inheems en autochtoon plantmateriaal dat bijdraagt aan

het versterken van de biodiversiteit;

• 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. Creëer zachte groene

dorps en stadsranden en ontwikkel een aantrekkelijk kleinschalig

woonlandschap;

• Ontwikkel de Zuiderzeestraatweg als herkenbare en doorgaande

structuur;

• Ontwikkel de (spreng)beken als dragende structuur:

• Ontwikkel de beken en kreken (inclusief landgoederen en

broeklanden) als kleinschalige ecologische verbinding tussen de

Veluweflank en de Randmeerkust;

• Gebruik de beek tevens als recreatieve verbinding en drager van

de groene wiggen tussen de dorpen;
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Ontwikkelen van een kleinschaligwoonlandschap. (referentie: dorpsomge-

vingsplan Hierden 2008, BoschSlabbers)

AB

C

D

E

F

•	Ontwikkel een klimaatrobuust systeem voor het hele beekdal: houd 

kwelwater zo lang mogelijk vast en benut ecologische potenties voor 

de specifieke natuur optimaal;

•	 Behoud en ontwikkel erfgoed verbonden aan de beken zoals watermo-

lens, vloeivelden en landgoederen;

•	Ontwikkel het brongebied als een spons, door het ontwikkelen van 

loofbossen;

•	Neem storende bebouwing op kwetsbare plekken weg.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)

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 escomplexen
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen, met waar moge-
lijk de beken als dragende structuur
Versterk de recreatieve toegankelijkheid
Ontwikkel de dorpenweg als herkenbare structuur
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Versterk het landschapsmozaïek op de zandrug
• Zet in op een aantrekkelijke palet van grondgebruiksfuncties en

sferen die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek

op de oude strandwallen Rug van Wessinge en Rug van Doornspijk.

Versterk daarbij de landschappelijke gradiënt van hoog naar laag, van

droog naar nat, aan weerszijden van de ruggen.

• Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door

aanleg en beheer van groene gebiedseigen landschapselementen

zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages.

Lever daarmee een bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit

als leefgebied voor diersoorten en insecten.

• Versterk de herkenbaarheid van de eenmansenken op de rug.

• Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbind de dorpen met het

omliggende landschap en ontwikkel recreatieve verbindingen haaks

op de gradiënt.

A.
B.
C.
D.
E.

Veelkleurig palet aan landelijke functies
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen
Versterk de herkenbaarheid van de enken
Zichtbaar maken van de gradiënt droog naar nat
Versterk de recreatieve toegankelijkheid

A

C

D

E

B

A

B

C

D

E

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

Spaarzaam toepassen opgaande beplanting
Eventueel actief verwijderen van bebouwing en beplanting
Inpassing van de randen
Eventueel vernatten laagste delen van de polder
Versterken recreatief netwerk door de polder
Erven als ‘groene eilanden’ in het landschap

F

Openhouden van de randmeerpolders en polder Oldebroek
De openheid van de polders direct langs de Randmeerkust en de polder 

van Oldenbroek is waardevol en vormt een contrast met de meer besloten 

hogere zandgronden. Ook hebben deze open gebieden een waarde als 

weidevogelgebied.

Uitgangspunt is het stringent openhouden van deze gebieden:

• Voorkom extra bebouwing;

• Opgaande beplanting zeer spaarzaam toepassen: Nee, tenzij.

Bijvoorbeeld door groene kraag rond erven/stallen als eilanden in het

landschap;

• Zo nodig actief in zetten op het versterken van de openheid door het

verwijderen van bebouwing en gebiedsvreemde opgaande beplanting.

• Aandacht voor een goede landschappelijke inpassing van de randen:

deze ‘tekenen‘ de openheid. Losse bebouwing op de strandwallen en

een bebouwingslint bij Oldebroek;

• Eventueel vernatten van de laagste delen, waarbij invulling wordt

gegeven aan klimaat-, water- en natuuropgaven.
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Maak de jonge strandwal langs de voormalige Zuiderzee 
meer manifest
•	 Versterk de natuurwaarden op de strandwal door het ontwikkelen 

van schrale graslanden. Versterk de ecologische betekenis van de 

beekmondingen. 

•	 Ontwikkel een aantrekkelijke doorgaande fietsroute langs de kustlijn: 

•	 Vul de ontbrekenede schakels aan;

•	Maak de waterrand toegankelijk door het creeren van enkele 

bescheiden verbijfsplekken aan het water;

•	 Voeg bijzondere belevingspunten toe, bijvoorbeeldbeeld gekop-

peld aan de beekmondingen of het erfgoed (Ruine van Oudekerk);

•	Ontwikkel ook aantrekkelijke verbindingen haaks op de kustlijn 

naar het achterland.

•	 Verbeter de landschappelijke inpassing van de kleine en grote water-

recreatieterreinen door een robuuste beplantingsrand. Bijvoorbeeld 

met ‘ooibossen’ als onderdeel van een reeks van ‘‘groene eilanden‘ in 

en langs het Randmeer van Harderwijk tot aan Kampen.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Ruimtelijk kader Noordelijke Randmeerdijk, FeddesOlthof 

Landschapsarchitecten

A

B

C

A.
B.

C.

Versterk de natuurwaarden van de strandwal en de beekmondingen
Aantrekkelijke fietsroute langs de kustlijn met verblijfsplekken en verbindingen naar 
het achterland
Landschappelijke inpassing van waterrecreatie

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 versterken 

van de groene wiggen tussen de kernen, bijzondere objecten langs de 

weg als landgoederen, oude herbergen, behouden en markeren;

•	 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



42 -   BoschSlabbers

De Putter polder, bron: Gemeente Putten
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Deelgebied
Ermelo, Harderwijk 
& Putten
Streekgids Randmeerkust
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Deelgebied Ermelo, Harderwijk & Putten

Motto: stuwwal tot aan de kust

Karakteristieke foto’s

De overgang van het besloten elzensingellandschap naar het open Rietbroek, bron: Google 
Streetview

Kleinschalig groen woonlandschap in Horst, bron: Google Streetview

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

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

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

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

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Hulshorst

Nunspeet

Harderwijk

Ermelo
Telgt

Horst

Nijkerk

Zeewolde

Bunschoten-Spakenburg

Putten

Koudhoorn Garderen

Hierden

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

A.

B.
C.
D.
E.

Historische centrum van 
Harderwijk
Beken haaks op de stuwwal
Kasteel Vanenburg
Kasteel Oud Groevenbeek
Veelheid aan grafheuvels

KERNKWALITEITEN

Zand raakt de Zuiderzee

Het deelgebied ligt tussen de voormalige Zuiderzeekust en de stuwwal van de Veluwe 

in en vormt een gradiënt van hoog naar laag. Het hoogteverschil van de kustlijn tot 

de bosrand aan de voet van de stuwwal is hier ongeveer 10 meter over 2- 3 km. Aan 

de rand van de stuwwal treed kwel aan de oppervlakte, wat in beken zoals de Horstse 

beek en Volenbeek haaks op het reliëf wordt afgevoerd naar de voormalige Zuiderzee. 

Bijzonder is dat op een aantal plekken, zoals het centrum van Harderwijk, Horst en 

‘t Oever bij Putten de zandige uitlopers van de stuwwal direct raken aan de kustlijn, 

zonder tussenliggend veengebied zoals dat elders wel het geval is.

Landschapsmozaïek op de zandige flank van de stuwwal

Langs de bosrand van de Veluwe en op dekzandruggen die als uitlopers richting de 

Randmeerkust gaan, ligt een kleinschalig half-open coulissenlandschap met een af-

wisseling van oude bouwlanden, houtwallen, buurtschappen, lanen, landgoederen en 

parkbossen. Tussen deze ruggen ligt een landschap van jonge heide- en broektontgin-

ningen met meer rechtlijnige wegen en verspreide bebouwing. Het onderscheid tussen 

deze landschappen is veelal vervaagd, doordat veel van de oorspronkelijke houtwallen 

verloren zijn gegaan.

Langs de kust van de voormalige Zuiderzee ligt een smal voormalig kwelderlandschap 

met een onregelmatige blokverkaveling tussen het zandlandschap en de kustlijn. Het 

gebied is nooit bedijkt en direct langs de waterkant ligt een reeks strandwallen. Deze 

zijn tegenwoordig echter bijna onherkenbaar ingericht als recreatielandschap langs de 

randmeren, gescheiden van het achterland door de A28.

Adellijk erfgoed

Langs de beken liggen oude landgoederen, zoals aan de Groevenbeek/Volenbeek 

en de Kronkel het landgoed Oud Groevenbeek, kasteel Vanenburg en Landgoed 

Volenbeek.

Polderlandschap
Veenontginningslandschap
Kampenlandschap
Enkenlandschap
Natte heide- en broekontginning
Heide
Zandverstuiving
Bos

B

C D

E

A
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

A.

B.

C.
D.

E.

F.

G.

Open enkcomplexen op de 
flank van de Veluwe
De open ruimtes van de 
randmeren
Open kustlandschap
De beboste stuwwal van de 
Veluwe
Het nieuwe land van 
Flevoland met dijken en 
bossen
Historisch waterfront van 
Harderwijk
Waterfront van Zeewolde

KERNKWALITEITEN

De open enkcomplexen

Op de flank van de Veluwe lagen oorspronkelijk grote aanééngesloten enkcomplexen, 

zoals van Harderwijk tot Hierden, bij Ermelo en bij Putten. Veel van deze enken zijn 

verdwenen onder de uitbreidingen van de kernen, maar deels zijn ze nog zichtbaar in 

het landschap en vormen ze waardevolle open ruimtes in het kleinschalige landschap.

De openheid van het kustlandschap en de randmeren

De onbedijkte kust van de voormalige Zuiderzee overstroomde voorheen regelmatig 

en daarom stonden hier geen bomen of bebouwing. De kweldergebieden waren in 

gebruik als weiland en vormen vandaag de dag nog steeds open ruimtes samen met de 

randmeren.

Zichtlijnen op Veluwemassief en randmeren, inclusief het nieuwe land van Flevoland

Vanuit de open gebieden steekt de beboste stuwwal van de Veluwe als heuvel af aan 

de horizon en is van ver te zien. Ook heeft men verre zichten over de randmeren, met 

op de achtergrond het nieuwe land van Flevoland met de dijk en de bossen. Het zeege-

voel is nog aanwezig, door de verre zichten over het Wolderwijd en het Veluwemeer in 

het noorden.

Landschappelijke bakens

Bakens in het landschap worden gevormd door de kerktorens van de dorpen en het 

waterfront van Harderwijk.

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

A

A

A

B

C

B

D

F

G

E
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ORDENENDE STRUCTUREN

A.
B.

C.
D.
E.

De Hierdense beek
Contrast tussen golvende 
kust van het oude land en 
de strakke kust van het 
nieuwe land
Zuiderzeestraatweg
A28
N302

KERNKWALITEITEN

Hierdense beek

De Hierdense beek is een grote beek vanuit het achterland rondom Staverden. Het 

landgoed de Essenburg is gekoppeld aan de beek en rondom de beekmonding in het 

Veluwemeer liggen hoge ecologische waarden. De beek ligt verstop in het landschap 

en is vooral ter hoogte van spoorlijn en snelweg moeilijk traceerbaar.

Randmeerkust met onderscheid tussen het oude en nieuwe land

De golvende kustlijn van de voormalige Zuiderzee staat sterk in contrast met de be-

dijkte kustlijn van het ‘nieuwe land‘ van Flevoland. Het ‘Oude land’ is hier onbedijkt en 

haaks op de kustlijn monden van oudsher kronkelende beken vrij uit in de randmeren. 

De oeverlijn vormt deels een belangrijke ecologische verbinding.

Historische Zuiderzeestraatweg van Amersfoort naar Zwolle

De Zuiderzeestraatweg is de weg op de flank van de Veluwe langs de grotere kernen 

als Putten, Ermelo en Harderwijk, die de historische verbinding vormt tussen de het 

westen en Zwolle. Tussen de dorpen en steden liggen landelijke wiggen met bos, land-

goederen en agrarisch gebied.

A28 als belevingslijn van randmeer naar Veluwe

Strak langs de Randmeerkust loopt de snelweg A28 tussen Amersfoort en Harderwijk. 

Vanaf de weg heeft men fraaie zichten over de randmeren en het open voormalig kwel-

derlandschap, maar de weg vormt ook een enorme barrière tussen de meren en het 

binnenland. Bij Harderwijk en Ermelo loopt de snelweg door het stedelijk weefsel en 

gaat vervolgens door het bos van de Veluwe door richting Zwolle.

N302 als belevingslijn van het oude naar het nieuwe land

De weg van de Veluwe via Harderwijk naar Flevoland vormt een sterke belevingslijn van 

het oude naar het nieuwe land. Van het bos van de Veluwe loopt de weg door de stad 

en gaat vervolgens onder het randmeer door naar het nieuwe land.

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

A

B

C

E

D
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STAD-LANDRELATIES

A.

B.

C.

D.

E.

Stedelijke dynamiek rond 
de grote kernen langs de 
A28
Cluster van instellingster-
reinen, recreatieparken en 
nieuwe landgoederen ten 
zuiden van Harderwijk
Stads- en dorpsranden ver-
weven met de Veluwe
Waterfront Harderwijk met 
Dolfinarium en boulevard
Recreatielandschap op de 
smalle strook tussen rand-
meer en A28

KERNKWALITEITEN

Dynamisch gebied op korte afstand van de A28

De snelweg A28 zorgt voor een goede bereikbaarheid van het gebied en een prettig 

vestigingsklimaat. Er is vooral veel stedelijke dynamiek rondom de kernen Harderwijk, 

Ermelo en Putten met onder andere de ontwikkeling van bedrijventerreinen, nieuwe 

woonwijken en tussen Harderwijk en Ermelo een groot cluster van oude instellingster-

reinen, recreatieparken en nieuwe landgoederen. 

Het gebied biedt verder een prettig woonklimaat door het verspreid en landelijk 

wonen op de zandgronden, met de randmeren en de bossen van de Veluwe beide op 

fietsafstand. Rondom de kernen liggen groene uitloopgebieden als de Hierdense Enk, 

Parkzone Ermelo en de bossen van de Veluwe.

Zuiderzeestad Harderwijk

Harderwijk vormt van oudsher de grootste stad aan de Gelderse Zuiderzeekust. 

De stad ligt met haar historische centrum aan het water en ten noorden van de weg 

naar Flevoland ligt het industrieterrein Lorentzhaven en aan de zuidkant het waterfront 

van Harderwijk, met Dolfinarium, jachthavens en boulevard.

Concentratie van recreatieve voorzieningen langs de bosrand en Randmeerkust

In de bosrand van de Veluwe ligt een grote hoeveelheid verblijfsrecreatie met cam-

pings en vakantieparken. Tussen de randmeren en de A28 ligt een smalle strook met 

recreatievoorzieningen als Jachthavens, golfparken en zwemstranden.

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

A

B

C

C

E

D
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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.

Versterk de gradiënt van Veluwe naar randmeren
Van de hoge gronden van de stuwwal van de Veluwe totaan het water van 

de randmeren valt er een landschappelijke gradiënt te onderscheiden. 

Uitgangspunt van dit ontwikkeldoel is het respecteren, zichtbaar en be-

leefbaar maken van deze gradiënt:

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

naar veen naar klei 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 histo-

rische kernen op de zandgronden langs de stuwwal en de oude

strandwallen;

• Natte heide- en broekontginningen met een oorspronkelijk klein-

schalig landschap met houtwallen en elzensingels;

• Open graslanden op de voormalige kweldergronden langs de

Zuiderzee;

• Smalle strandwal langs de kust van de randmeren.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

C

A

B

DEF

A

B

C

D

E

F

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 broek- en kwelderge-

bieden in de lage delen. Er ligt hier op korte afstand een gradiënt van ver-

schillende omstandigheden, wat heeft geleid tot een rijke afwisseling van 

landschappen. Hier dwars doorheen liggen de (spreng)beken, die hierdoor 

kunnen dienen als verbinder:

• 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 landschapstypen en maak

de gradiënt van hoog naar laag, van droog naar nat zichtbaar;

• Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door

aanleg en beheer van groene gebiedseigen landschapselementen

zoals lanen, singels, erfbeplantingen en bosschages. Maak daarbij

gebruik van inheems en autochtoon plantmateriaal dat bijdraagt aan

het versterken van de biodiversiteit;

• 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. Creëer zachte groene

dorps en stadsranden en ontwikkel een aantrekkelijk kleinschalig

woonlandschap;

• Ontwikkel de Zuiderzeestraatweg als herkenbare en doorgaande

structuur;

• Ontwikkel de (spreng)beken als dragende structuur:

• Ontwikkel de beken en kreken (inclusief landgoederen en

broeklanden) als kleinschalige ecologische verbinding tussen de

Veluweflank en de Randmeerkus;

• Gebruik de beek tevens als recreatieve verbinding en drager van

de groene wiggen tussen de dorpen;
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Ontwikkelen van een kleinschaligwoonlandschap. (referentie: dorpsomge-

vingsplan Hierden 2008, BoschSlabbers)

AB

C

D

E

F

•	Ontwikkel een klimaatrobuust systeem voor het hele beekdal:  

houd kwelwater zo lang mogelijk vast en benut ecologische potenties 

voor de specifieke natuur optimaal; 

•	 Behoud en ontwikkel erfgoed verbonden aan de beken zoals watermo-

lens, vloeivelden en landgoederen;

•	Ontwikkel het brongebied als een spons, door het ontwikkelen van 

loofbossen;

•	Neem storende bebouwing op kwetsbare plekken weg

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)

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 escomplexen
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen, met waar moge-
lijk de beken als dragende structuur
Versterk de recreatieve toegankelijkheid
Ontwikkel de dorpenweg als herkenbare structuur



52 -   BoschSlabbers

Markeer de raakpunten van stuwwal met de kustlijn
• Ontwikkel de uitlopers van de stuwwal als ‘groene kapen‘ langs de

kustlijn, met bosschages, lanen, nieuwe landgoederen en boomgroe-

pen. Deze beboste kapen vormen het raamwerk waarbinnen recreatie-

ve ontwikkelingen een plek vinden.

• Versterk het landschapsmozaiëk op de flanken als ruimtelijke verbin-

ding tussen de dorpen en de Randmeerkust, inclusief aantrekkelijke

recreatieve verbindingen.

• Versterk de openheid van de polders langs de zuiderzee, herstel de

ruimtelijke relatie tussen het de polders ten oosten van de A28 en het

open water. Creëer zichten vanaf de A28 naar het randmeer.

• Vergroot de contrasten tussen open en besloten landschappen en

maak zo de landschapstypen beleefbaar.

o
pe

n

A

A

B

D

D

C

A.

B.

C.

D.

Zandige uitlopers van de stuwwal als 
beboste kapen als landschappelijk 
raamwerk voor recreatieve ontwikke-
lingen
Versterk het landschapsmozaïek en de 
kleinschaligheid op de flanken van de 
stuwwal
Versterk de openheid van de polders 
langs de Zuiderzee
Zorg voor aantrekkelijke recreatieve 
verbindingen met de Veluwe

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 versterken

van de groene wiggen tussen de kernen, bijzondere objecten langs de

weg als landgoederen, oude herbergen, behouden en markeren;

• 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.

Ruimtelijk perspectief: Beboste kapen langs de kustlijn
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

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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Het iconische Stoomgemaal Arkemheen met op de achtergrond de indrukwekkende ruimte van de polder, bron: stoomgemaal-arkemheen.nl
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Deelgebied
Polder Arkemheen
Streekgids Randmeerkust
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Deelgebied Polder Arkemheen

Motto: De grootse leegte

Karakteristieke foto’s

Het Putter Stoomgemaal in Polder Arkemheen. Bron: Gemeente Putten

Kasteel Oldenaller. Bron: Gemeente Putten

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

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

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

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

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont



-   57Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   |   Randmeerkust

Ermelo

Harderwijk

Zeewolde

Amersfoort Hoevelaken

Nijkerkerveen

Voorthuizen

Nijkerk

Bunschoten-Spakenburg

Putten

Koudhoorn Garderen

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

A.
B.
C.
D.

E.

Arkervaart
Stoomgemaal Hertog Reijnout
Het Puttens stoomgemaal
Kasteel Oldenaller op de overgang zandlandschap 
naar polder
Landgoed de Salentein

KERNKWALITEITEN

Zeeklei- en veengebied doorsneden door grillige  

kreken

Polder Arkemheen is één van de oudste polders van 

Nederland en is ontstaan nadat de Graaf van Gelre 

net voor 1400 het recht verleende om het gebied te 

bedijken. Het gebied werd voor de bedijking regelmatig 

overstroomd door de Zuiderzee en heeft een klei- en 

veenbodem. De voormalige slingerende getijdekreken 

zijn nog zichtbaar in de verkaveling, omdat er nooit een 

ruilverkaveling heeft plaatsgevonden in het gebied. 

Subtiel patchwork van open klei en veenpolders

Vooral in het oosten en midden van het gebied zijn de 

kavels grillig en hebben ze een onregelmatige blokver-

kaveling. Verder naar het westen wordt de grond steeds 

moeriger en zijn de lange rechte verkavelingen van de 

veenpolders meer zichtbaar. De polder wordt in het 

westen scherp begrensd door de waterloop de Laak en 

in het zuiden en oosten grenst het polderlandschap aan 

een van oorspronk kleinschalig landschap met houtwal-

len en verspreide boerderijen.

Watererfgoed

Het erfgoed getuigt van de strijd tegen het water, met 

de zeedijk met kolken als gevolg van dijkdoorbraken en 

de twee iconische oude stoomgemalen die het over-

tollige water van oudsher wegpompen vanuit lange 

weteringen. Op de rand van de polder liggen oude 

hoeven en Kasteel Oldenaller en landgoed de Salentein 

op hogere delen van het landschap. 

Polderlandschap
Veenontginningslandschap
Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginning
Landgoederenlandschap

A

E

C

D
B
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

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

Zeer open en waardevol polderlandschap
De beboste stuwwalcomplex van de Veluwe
De bossen van het nieuwe land van Flevoland
Stoomgemaal Hertog Reijnout
Het Puttens stoomgemaal
De Grote kerk in Nijkerk

KERNKWALITEITEN

Zeer waardevol open polderlandschap

Het landschap van Polder Arkemheen is zeer open en 

weids en van grote waarde. De ruimte wordt aan de 

rand begrensd door de meer kleinschalige landschap-

pen en vormt hier een sterk contrast mee.

Rust, stilte en donkerte

Het open polderland voelt als het ‘einde van de wereld’ 

door het ontbreken van bebouwing en de leegte en 

weidsheid. Het is er stil en donker en het is een belang-

rijk weidevogelgebied. De donkerte wordt echter wel 

verstoord door de lichten van auto’s op de A28.

Zichtlijnen op Veluwemassief en Randmeren, inclusief 

het nieuwe land van Flevoland

Over de weidse vlakte heeft men verre zichten op het 

beboste stuwwalcomplex van de Veluwe en over de 

randmeren. Door de weidsheid van het water is het 

‘zeegevoel’ nog deels aanwezig.

Bakens in het landschap

De ensembles rondom de historische sluizen en gema-

len vormen iconische bakens in het zeer open land-

schap. Vanuit het gebied is de witte toren van de Grote 

kerk in Nijkerk ook een duidelijk baken.

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

A

B

C
E

F

D
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ORDENENDE STRUCTUREN

A.
B.
C.
D.

De Arkervaart
De voormalige zeedijk
De A28
De N301

KERNKWALITEITEN

Arkervaart

Het havenkanaal naar de oude handelsstad Nijkerk ligt 

haaks op de kustlijn en vormt historisch de belangrijke 

verbinding van Nijkerk met de voormalige Zuiderzee.

De voormalige zeedijk

De 14e eeuwse dijk die de polder van Arkemheen 

beschermde tegen de Zuiderzee volgde ongeveer de 

hogere wallen langs de zee. Langs de dijk liggen kolken 

van dijkdoorbraken. Zo heeft de dijk een slingerend 

tracé gekregen, die in scherp contrast staat met de 

kaarsrechte dijken van het ‘nieuwe land’.

A28 als scherpe grens tussen stad en open landschap

De snelweg A28 vormt bij Nijkerk de heldere grens 

tussen bebouwing en het open landschap van de 

polder. Ten oosten van Nijkerk loopt de snelweg als 

autonome lijn dwars door de polder. 

N301 als entree tot de polder

Vanaf de N301 is de overgang tussen oud en nieuw-

land goed merkbaar. Het sluizencomplex van de 

Nijkerkersluis markteert de entree van het nieuwe 

Land.

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

A

B
C

D
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STAD-LANDRELATIES

A.

B.

C.

De A28 als aanjager van stedelijke dynamiek, maar ook als 
barrière
Recreatieve routestructuur vooral aan de randen over de 
dijk
Waterrecreatiecluster bij de Nijkerkersluis

KERNKWALITEITEN

Compacte stadsrand Nijkerk vormt contrast met de 

weidsheid van de polder

De snelweg A28 heeft gezorgd voor grote uitbreidingen 

van Nijkerk met grote bedrijventerreinen en woon-

wijken tot aan de snelweg. Dit zorgt voor een harde 

stadsrand en de A28 ligt als een grote barrière tussen 

het polderlandschap en de stad. 

Doorgaande (recreatieve) routestructuur over de oude 

zeedijk

De polder valt onder het Nationaal Landschap 

Arkemheen-Eemland en is een geliefd gebied bij 

recreanten. De recreatieve dooradering van de polder 

is beperkt, omdat een groot deel van de polder is aan-

gewezen als weidevogelgebied. Routes hier doorheen 

zouden een grote verstoring vormen voor de natuur.

Aan de kust bij de Nijkerkersluis ligt een cluster van 

waterrecreatie met een jachthaven, zwemstranden en 

een huisjespark.

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

A

B
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.

A.
B.
C.
D.
E.

Overbodige bebouwing actief verwijderen
Opgaande beplanting enkel toepassen voor het markeren van historische objecten
Diffuse groene overgang naar het zandgebied
A28 open in het landschap
Groene inpassing bedrijventerreinen

A

B

C

D

E

Behoud en versterk de leegte in Polder Arkemheen
De openheid van de polder is landschappelijk zeer waardevol. Ook heeft 

het gebied grote waarde voor weidevogels. Uitgangspunt is het stringent 

openhouden van het gebied:

• Voorkom extra bebouwing. Overbodige bebouwing (zoals leegstaande

stallen) actief verwijderen;

• Opgaande beplanting zeer spaarzaam toepassen: Nee, tenzij.

Bijvoorbeeld erfbeplantingen als eilanden in het landschap of het

markeren van historische objecten zoals de oude stoomgemalen als

bakens in het landschap;

• Aandacht voor een goede landschappelijke inpassing van de randen:

deze ‘tekenen‘ de openheid:

• Rand aan de oostzijde: een diffuse groene overgang naar het

zandgebied waarin geleidelijk meer groene landschapselementen

te zien zijn naarmate je je verder naar het oosten beweegt. De

A28 ligt in het open gebied en is onbeplant;

• Stadsrand Nijkerk: Groene robuuste inpassing van het bedrijven-

terrein, waardoor deze vanuit Arkemheen minder prominent zicht-

baar is. Beschouw daarbij ook de inpassing van de A28;

• Rand aan de westzijde: groene diffuse overgang naar het veen-

slagen landschap van Nijkerkerkerveen. Ongeveer ten zuiden van

N806 steeds meer erven inclusief erfbeplanting.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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Verminder de bodemdaling en veenoxidatie in Arkemheen
De bodem in Polder Arkemheen wordt naar het westen toe steeds veniger. 

Door de ontwatering oxideert het veen, waarbij het maaiveld daalt en er 

veel broeikasgassen vrijkomen. Het tegengaan van bodemdaling door vee-

noxidatie vergt aanpassing van de waterhuishouding, zoals opzetting van 

het grondwaterpeil. Dit heeft gevolgen voor het grondgebruik:

•	 Meer extensieve veeteelt in de veenweidegebieden i.c.m. weidevogel-

beheer;

•	 Eventueel introductie van nieuwe teelten in het vernatte gebied 

(behoud openheid);

•	 Natuurontwikkeling in de natste delen (open);

•	 Gebruik bij deze functieverandering de bestaande verkaveling en 

oude krekenstructuur als basis voor het patchwork van weide en 

natuurgebieden.

Veenweide bodemdaling toekomstvisie Nieuwe Teelten. Bron: Het Hollands Peil, Jelmar Brouwer, 2018

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Het Hollands Peil, Jelmar Brouwer

•	 Veenweideprogramma 2021-2030 Foarút mei de Fryske Feangreiden
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