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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 Veluwe geeft een uitwer-

king van de kernkwaliteiten & ontwikkeldoelen van de 

streek Veluwe 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 Veluwe, waarbij in vogel-

vlucht wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, 

verhalen en ruimtelijke dynamiek. Tevens wordt de 

streek op kaart weergegeven met hierbinnen de deel-

gebieden.

In de volgende hoofdstukken worden de Deelgebieden 

van de Veluwe uitgewerkt. Per deelgebied zijn de 

kernkwaliteiten uitgewerkt en op kaart gezet. Dit zijn 

tijdloze kaarten waarin de bestaande ruimtelijke kwali-

teiten op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De kernkwalitei-

ten 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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Essentie De Veluwe is een overwegend beboste landstreek in de provincie Gelderland en een voormalig kwartier 
van het hertogdom Gelre. De Veluwe meet ongeveer 1.000 km². Globaal gezien ligt de regio ingesloten tussen het 
IJsseldal, de Veluwerandmeren, de Nederrijn en de Gelderse Vallei. Een gebied met een oppervlakte van 912 km² is 
aangemerkt als Natura 2000-gebied.

Grote delen van de Veluwe bestaan uit stuwwallen uit de Saale-ijstijd. Ten noorden van Rheden, in het Nationaal 
Park Veluwezoom, ligt Signaal Imbosch dat met 110 meter het hoogste punt van de Veluwe vormt. In het noor-
den van de Veluwe liggen onder andere het stuifzandgebied Leuvenhorst en het Leuvenumse Bos; ter hoogte van 
Apeldoorn bevindt zich Kroondomein Het Loo, dat met 10.400 hectare het grootste landgoed in Nederland is. Het 
Nationaal Park De Hoge Veluwe is gelegen in het zuidwesten van de Veluwe en beslaat met 5.400 hectare minder 
dan een twintigste deel van de Veluwe. 

Kenschets van de streek

Wilde zwijnen op de Veluwe, foto: Gemeente Putten
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS

De stuwwallen van de Veluwe zijn ongeveer 150.000 

jaar geleden, in de voorlaatste ijstijd het ‘Saalien’, 

ontstaan door gletsjers die vanuit Scandinavië over ons 

land schoven en enorme hoeveelheden sediment voor 

zich uit kruiden. In de laatste ijstijd, het Weichselien, 

kwamen de gletsjers niet tot in Nederland, maar was 

de bodem hier wel permanent bevroren. De wind had 

in deze tijd vrij spel op het zand en legde vooral langs 

de randen van de Veluwe dekzand neer. De hogere 

delen van de stuwwal erodeerden juist in deze periode, 

omdat het regenwater niet in de bodem kon zakken 

door de onderliggende permafrost. Hierdoor zijn diepe 

smeltwaterdalen ontstaan.

In de warme periode na de ijstijd, het Holoceen, steeg 

de zeespiegel en werd het gebied rond de Veluwe 

natter. De Veluwe vormde een hoog en droog gebied 

in een natte omgeving en was daarom één van de 

oudst bewoonde regio’s in Nederland. Van deze vroege 

geschiedenis is een schat aan sporen te vinden, zoals 

grafheuvels, vlakgraven, celtic fields, ringwalburchten 

en wegen. 

De economie was tot ongeveer 1000 n. Chr. vooral 

gebaseerd op jacht, houtkap, ijzerwinning en exten-

sieve vormen van landbouw en nederzettingen waren 

veelal nog niet permanent bewoond. Vanaf de 12e eeuw 

groeide de druk vanuit de flanken, waar de bevolking 

snel groeide en de vraag naar landbouwgrond toe nam. 

De bossen werden gekapt om plaats te maken voor 

het potstalsysteem van akkers die bemest werden met 

mest van vee dat graasde op de woeste gronden. Door 

overbegrazing en verdroging van de Veluwe door ont-

watering langs de flanken, groeide er steeds minder en 

waren grote delen van de Veluwe in de 19e eeuw veran-

derd in stuifzandvlaktes. Vanaf de 19e eeuw begon de 

nationale overheid zich te bemoeien met het verzanden 

van de Veluwe en werden op grote schaal grove dennen 

aangeplant, die het als enige boom goed leek te doen 

op het schrale stuifzand. Ook was er een grote vraag 

naar stutpalen voor de mijnbouw in Limburg, waar de 

dennen geschikt voor waren.

Toch was niet al het bos verloren gegaan, doordat de 

adel grote delen van de Veluwe had geclaimd voor de 

jacht, waarvan Kroondomein het Loo vandaag de dag 

nog steeds het resultaat is.

De Veluwe is al lange tijd een geliefd recreatiegebied 

door haar on-Nederlandse reliëf, rust en uitgestrekte 

bossen en heidevelden. Dit heeft geleid tot de vele 

landgoederen, instellingen en militaire terreinen. Na de 

tweede wereldoorlog werd recreatie ook voor het ‘ge-

wone volk’ belangrijker, wat op de Veluwe resulteerde 

in de talloze campings, recreatieparken en fiets- en 

wandelroutes.

Hoogte- en reliëfkaart, Algemeen Hoogtebestand Nederland Historische kaart uit 1573, Christian Sgrooten
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INTERMEZZO: VERHALEN

De Mooiste uit de Nieuwe steentijd

In de gemeente Barneveld treffen we op de Bergsham, 

het Sol en langs de Houtbeek enkele tientallen graf-

heuvels aan. Het zijn niet alleen markante bulten in het 

landschap, zij staan symbool voor een vierduizend jaar 

oud grafritueel. Hoewel zij uiterlijk veel op elkaar lijken, 

gaat onder deze heuvels een grote variatie aan grafge-

bruiken schuil: crematies, lijkbegravingen, soms met 

veel of juist weinig grafvondsten. Het waren de graven 

van de eerste landbouwers op de Veluwe.

Niet alle grafheuvels hebben de tijd doorstaan. Uit een 

verdwenen grafheuvel aan de Hunnenweg is een 4300 

jaar oude klokbeker afkomstig die te zien is in Museum 

Nairac in Barneveld. De beker is de mooiste uit ons 

land. De strakke vormgeving en de zorgvuldig aange-

brachte versiering, die perfect symmetrisch is aange-

bracht, zijn een toonbeeld van het vakmanschap van de 

pottenbakster.

Grafheuvels langs een weg bij Stroe

Langs de Houtbeek bij Stroe ligt een aantal grafheuvels  

op een rijtje haaks op de beek. Er wordt wel veronder-

steld dat het om de markering van een weg naar een 

doorwaadbare plaats in de beek gaat. In een van de 

heuvels werden een klokbeker, een polsbeschermer 

en een koperen tongdolkje gevonden. De laatste twee 

voorwerpen wijzen op contacten met Groot-Brittannië 

of Midden-Europa. Deze Klokbekercultuur wordt in 

grote delen van Europa aangetroffen. Ondanks dat de 

bevolking in Nederland niet veel groter zal zijn geweest 

dan 10.000 inwoners, onderhielden zij contacten over 

grote afstanden.

Grafheuvels op de Bergsham uit de Bronstijd

De vijf grafheuvels op de Bergsham (1800 – 1500 

v. Chr.) zijn enkele honderden jaren jonger. Heuvel 

3 kende een bijzondere geschiedenis. Enkele jaren 

geleden zijn de opgravingsresultaten uit 1935 door een 

team van de Universiteit van Leiden opnieuw bekeken 

waardoor wij een beter beeld hebben van de graven. 

Eerst werden de crematieresten van een persoon 

begraven en kort daarna in een kist de crematieresten 

van een vrouw en een kind (rond 1700 v. Chr.). Boven 

dit graf werd een zeldzaam dodenhuisje met acht 

palen geplaatst. Vervolgens werd een lage grafheuvel 

over het graf opgeworpen. Rond 1600 v. Chr. werden 

nog twee crematies in het centrum van de grafheuvel 

geplaatst. Een van de beide doden kreeg een zeldzaam 

bronzen zwaard voorzien van een houten gevest mee. 

We noemen dit dan ook wel het krijgersgraf. Nadat 

een nieuwe grafheuvel werd opgeworpen, werden nog 

tientallen personen begraven.

Crematies vertellen een verhaal

In totaal werden op de Bergsham 36 graven aangetrof-

fen. Er werden resten van zeven mannen (gemiddelde 

leeftijd 28 jaar), negen vrouwen (gemiddelde leeftijd 

24 jaar) en acht kinderen (gemiddeld 4 jaar) begraven. 

Niemand werd ouder dan 40 jaar! Ook kon in enkele 

gevallen nog worden vastgesteld dat een vrouw van 30 

– 40 jaar slijtage had aan de wervelkolom en aan een 

ellebooggewricht. Een iets jongere vrouw had ook slij-

tage aan de wervelkolom, terwijl een vrouw van 20-25 

jaar bloedarmoede had. Onooglijke crematieresten 

kunnen dus nog een heel verhaal vertellen.

Dit verhaal is ontleend aan de site MijnGelderland en 

is oorspronkelijk geschreven door Peter Schut voor de 

canon van Barneveld. 

https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/barneveld/

eerste-landbouwers-op-de-veluwe

Grafheuvellandschap bij Epe
Copyright: Collectie gemeente Epe

Klokbeker uit een Veluwse grafheuvel 
Copyright: collectie Museum Nairac, 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 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 Veluwe de volgende ont-

wikkelingen.

• De Veluwe is de groene long voor Gelderland, ja 

zelfs voor Nederland. Streven naar robuustheid, 

aanleg van interne en externe ecologische ver-

bindingen, kwaliteitsverbetering van sprengen en 

beken en het vergroten van de ecologische diffe-

rentiatie en biodiversiteit blijven aandacht vragen 

in het natuurbeleid voor en op de Veluwe.

• De Veluwe is het zoetwaterreservoir voor de omge-

ving en voeding voor de beken en watergangen in 

het gebied. Zeker gezien de klimaatveranderingen 

vraagt dit zorgvuldigheid ten aanzien van land-

schappelijke ontwikkelingen die dit watersysteem 

beïnvloeden.

• Bijzondere aandacht vraagt de ongezonde con-

ditie van de bodem en natuur als gevolg van de 

hoge stikstofdepositie. Verwacht wordt dat dit 

lijke implicaties dienen zorgvuldig meegewogen 

te worden. Bijzonder beleid wordt gevoerd ten 

aanzien van verouderde vakantieparken. Uitdaging 

is ook om de ‘binnenstedelijke’ kwaliteiten van 

dorpen zo veel mogelijk vast te houden en te be-

schermen. Daar horen ook de ruimtelijk en visuele 

relaties bij met eventueel omliggende oude bouw-

gronden. Tussen de dorpen op de Veluwezomen 

zijn dit vaak groene wiggen die fungeren als ecolo-

gische verbindingszones en recreatieve uitloopge-

bieden. 

• De zuidflank van de Veluwe (van Wageningen tot 

Arnhem), waar de overgang van hoge stuwwal 

naar de riviervlakte van de Rijn uiterst smal is, 

kent een sterke verweving van stedelijk gebied en 

de omliggende bos- en natuurgebieden. Hier is 

de verstedelijking een grotere uitdaging. Samen 

met agglomeratie Nijmegen maakt dit deel van 

de streek deel uit van de Groene Metropoolregio. 

Deze verstedelijking vraagt om een goede balans 

met het omliggende landschap, dat op haar beurt 

immers een belangrijke vestigingsfactor is. 

• De Veluwe is één van de belangrijkste en grootste 

recreatiegebieden van Gelderland en de recreatie-

behoefte en het aanbod groeien nog. Voor de hele 

Veluwe is een recreatiezonering voorgesteld, met 

zones waar drukte wordt toegelaten en zones waar 

juist de luwte bepalend is voor ruimtelijke ont-

wikkelingen. In dit kader moet ook het al dan niet 

verharden van zandwegen of het sluiten van paden 

worden geplaatst. 

een ongekende inspanning vraagt om de kwaliteit 

van bodem, water en natuur weer op hoog peil te 

brengen. 

• Op de Veluwe zijn meerdere landbouwenclaves. 

Deze spelen een belangrijke rol in het beheer en 

onderhoud van het landschap, zowel cultuurhisto-

risch als m.b.t. biodiversiteit.

• De Veluwe is een gebied dat behalve natuur-

waarden ook zeer hoge landschappelijke en 

erfgoedwaarden heeft. Omdat die waarden ook in 

historische landbouwgebieden en in bestaande en 

nieuwe natuurgebieden zijn gelegen is het zaak om 

niet alleen bij reguliere ruimtelijke ontwikkelingen, 

maar ook bij de nieuwe grote opgaven (zoals b.v. 

energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteits-

hertstel) met deze waarden rekening te houden.

• De aanwezige rijkswegen A1, A12, A28 en A50 

worden in deze streek niet gezien als economische 

ontwikkelassen aantrekkelijk voor bedrijvigheid. 

Inspanning zal blijvend gericht zijn op het ‘leeg’ 

houden van deze snelwegen. Reeds voor enkele 

jaren wordt gewerkt aan het verminderen van de 

barrièrewerking van deze wegen (en het onder-

liggend wegennet) door het succesvol aanleggen 

van ecoducten. In dit licht moet ook meer gekeken 

worden naar het ‘onthekken’ van de Veluwe.

• In een bepaalde mate staat ook de Veluwe onder 

druk van verstedelijking; zoals groeiende dorpen 

in de agrarische enclaves en om herontwikkeling 

van kazernes, instellingsterreinen, vakantieparken 

en landgoederen. Landschappelijke en ruimte-
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OPDELING IN DEELGEBIEDEN

De streek Veluwe wordt gevormd door het stuwwal-

massief. De streek wordt ingedeeld in 5 afzonderlijke 

deelgebieden met een eigen identiteit:

•	 Veluwe Noord

•	 Leuvenumse Beek & flanken

•	 Van Kroondomein tot Loenermark

•	 Planken Wambuis, Hoge Veluwe & 

Kootwijkerzand

•	 Veluwezoom

Aangrenzende overige streken:

•	 Betuwe Tielerwaard

•	 Overbetuwe

•	 Liemers

•	 IJsselvallei

•	 Randmeerkust

•	 Gelderse Vallei

Deelgebieden binnen de streek
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Leuvenumse Beek & flanken

Planken Wambuis, Hoge Veluwe 
& Kootwijkerzand

Veluwe Noord

Veluwe Zoom

IJsselvallei

Liemers

Overbetuwe

Gelderse Vallei

Randmeerkust

Provincie Flevoland

Provincie Overijssel

Van Kroondomein tot Loenermark

Apeldoorn
Beekbergen

Arnhem

Rheden

Velp

Oosterbeek

Renkum

Bennekom

Wageningen

Ede

Veenendaal Rhenen

Heteren

Huissen

Westervoort

Duiven

Zevenaar

Didam
Doesburg

Driel

Lunteren

Otterlo

Garderen

Koudhoorn

Uddel
Elspeet

Vierhouten

Nunspeet

‘t Loo

‘t Harde

Elburg

Oosterwolde

Biddinghuizen

Zeewolde

Harderwijk

Putten

Barneveld

Voorthuizen

Stroe

Kootwijkerbroek

Ermelo

Dronten

Oldebroek

Speuld

Hoenderloo

Harskamp

Wekerom

Wolfheze

Doorwerth

Deventer

Eerbeek

Twello

Vaassen

Epe

Wapenveld

Heerde

Wijhe

Olst

Hattem

Wezep

Zwolle

Brummen

Dieren
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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

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 ruimtebeleving, 

•	 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

Ordenende structuren

Stad-land relatie

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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Elburgerweg langs de Renderklippen, bron: BoschSlabbers
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Deelgebied
Veluwe Noord
Streekgids Veluwe



Deelgebied Veluwe Noord

Motto: Stuwwal tussen IJssel en Zuiderzee

Karakteristieke foto’s
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Landhuis Molecaten, bron: BoschSlabbers

Militair schietterrein Oldebroeksche Heide (De Woldberg), 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  
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Zeewolde

Biddinghuizen

Dronten

Elburg

Zwolle

Kampen

Hattum

Wezep

‘t Harde
Doornspijk

Nunspeet

Harderwijk

Vaassen

Deventer

Olst

Wijhe

Oene

Apeldoorn

Heino

Elspeet

Epe

Heerde

Wapenveld

Oldebroek

Putten

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Noordelijke uitloper van het stuwwalmassief met gradi-

ent aan weerszijden

Dit deel van de Veluwe vormt de meest noordelijke uitlo-

per van de stuwwal van de Veluwe. Het gebied vormt een 

relatief smalle rug, met het hoogste punt de ‘Woldberg’ 

met hoogtes van maximaal 45 meter ten opzichte van de 

aanliggende Randmeerkust en IJsselvallei. Tussen Hattem 

en Wapenveld grenzen de uiterwaarden van de IJssel 

direct aan de stuwwal.

Het is hooggelegen zandig gebied met erg schaars opper-

vlakte water. De enige wateren aan de oppervlakte zijn 

enkele sprengen, beken en vennen aan de oostzijde.

Uitgestrekt boslandschap rondom grootschalig heide-

gebied op de top van de stuwwal

Op de flanken van de stuwwal ligt een aanééngesloten 

bos met kleine geïsoleerde heideveldjes, zoals Heideveld 

Renderklippen. Het bos bestaat voornamelijk uit relatief 

jonge en monotone aanplant van naaldbossen. Op de 

toppen van de stuwwal ligt een zeer grootschalig open 

heidegebied.

(Pre)historisch erfgoed

Door het gebied lopen van oudsher een aantal oude 

handelsroutes of Hessenwegen. Daarnaast zijn er bij Epe 

sporen van prehistorisch erfgoed, zoals cetic-fields en 

grafheuvels.

Bij Hattem ligt het oude landgoed Molencaten, met bijbe-

horende watermolen.

In het bos bij Nunspeet liggen landgoed de Roostee 

en sporen van het Ronde Huis; en oudste camping van 

Nederland: Saxenheim, nu onderdeel van SAMOZA.

A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.

De Woldberg met uitgestrekt heidegebied
De Renderklippen
Relatief jonge naaldbossen op de flanken van de stuwwal
De stuwwal raakt de IJssel-uiterwaarden tussen Hattem en 
Wapenveld
Grafheuvels en Celtic fields bij Epe
Landgoed Molencaten
Landgoed Roo Stee, het Mosterdveen en Saxenheim

Bos
Heide
Zandverstuiving
Essen
Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Veenontginning
Landgoederenlandschap

G

A

B

C

E

F
D
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Open heidegebieden omgeven door aaneengesloten 

bossen

De heidevelden van de Doornspijksche en 

Oldebroeksche Heide vormen grote open gebieden. 

Ze staan in contrast met de dichte bossen om hen 

heen. De gebieden zijn echter ontoegankelijk door hun 

functie als militair oefenterrein.

Ook zijn er in het gebied tal van kleine heidevelden 

en zandverstuivingen, omringd door bos, zoals het 

Mosterdveen.

Bijzondere beleving van ‘leegte’ en ‘eindeloosheid’, 

stilte en donkerte 

Door de grootse aaneengesloten bossen in het gebied, 

die maar beperkt worden doorsneden door grote 

infrastructuur, heeft men in het gebied een bijzondere 

beleving van leegte en eindeloosheid. Er is een continu 

gesloten bladerdak. Ten westen en noorden van Epe ligt 

het Stiltegebied Noord-Oost Veluwe, waar het gevoel 

van leegte en rust extra wordt beschermd.

Uitzichten vanaf de hoger gelegen stuwwal

Vanaf de hogere delen op de heide heeft men uitzich-

ten over open gebieden. Ook zijn er uitzichttorens met 

zichten over het bos, zoals de Haelberg.

A.
B.
C.
D.
E.

De Oldebroeksche Heide als grootschalige open gebied
De Doornspijksche Heide als grotendeels open gebied
Mosterdveen
Stiltegebied Noord-Oost Veluwe
Uitzichttoren de Haelberg

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

A

B

C

D

C

E
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Beken en sprengen langs de oostflank

Aan de oostflank van de Veluwe, tussen Epe en Hattem, 

ligt een reeks van sprengbeken omgeven door brede 

langgerekte brongebieden.

Spoorlijn Amersfoort-Zwolle door het bos

De historische flankdorpen aan de westkant van de 

Veluwe hebben zich ontwikkeld naar de spoorlijn 

tussen Amersfoort en Zwolle. Hierdoor liggen deze 

kernen deels in het bos. 

Snelwegen (A50, A28) als ‘parkways’ door het bos

De noordelijke Veluwe wordt doorsneden door de A50. 

De weg vormt een barrière voor zowel recreanten als 

voor veel diersoorten.

De A28 ligt van Wezep tot aan Harderwijk volledig in 

het bos/hei met brede middenberm als scenic route. De 

snelweg loopt in dit gebied gebundeld met de spoorlijn 

langs het militair oefenterrein.

Artillerie schietkamp bij Legerplaats Oldebroek

De Oldebroeksche Heide en de Doornspijkse Heide 

vormen samen een enorm militair oefenterrein. De 

oefenterreinen zijn dominant aanwezig in het gebied, 

zijn voor het publiek ontoegankelijk en zijn alleen te 

doorkruisen over de N309 bij ‘t Harde. 

A.
B.
C.
D.
E.

(Spreng)beken in het oosten van het gebied
Spoorlijn Amersfoort-Zwolle
A50
A28
Militair oefenterrein op de Oldebroeksche en Doornspijksche 
Heide

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

A
B

C

E

D
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Luw middengebied met dynamiek aan de flanken

Het midden van het gebied is militair oefenterrein en is 

vrij van stedelijke dynamiek. Ook in de bossen aan de 

oostkant is weinig dynamiek door de bescherming als 

natuurgebied.

Op de flanken van de Veluwe liggen van oudsher de 

dorpen en bij ‘t Harde verschillende kazerneterreinen. 

De meeste recreatieparken liggen aan de rand van het 

gebied, waardoor de recreatieve druk zich concentreert 

langs de flanken.

Hanzestad Hattem op de noordelijkste punt van de 

stuwwal

Tussen de Veluwe en de IJssel ligt het historische 

Hanzestadje Hattem. De stad was een handelsplek 

en vesting langs de IJssel en heeft nog een historisch 

stadsfront aan de rivier. De stad fungeert als forensen-

plaats voor Zwolle.

Dorpen grenzend aan de bosrand

De historische dorpen op de flank van de stuwwal 

worden aan de Veluwezijde omgeven en verbonden 

door bos. 

Concentratie van verblijfsrecreatie en dagrecreatie 

langs de flanken

De recreatie concentreert zich vooral rond de dorpen 

en steden op de flank van de stuwwal en richt zich op 

het bos van de Veluwe. Toeristen genieten hier van de 

vele mogelijkheden op het gebied van extensieve re-

creatie, zoals wandelen, fietsen en paardrijden. Er zijn 

recreatiebungalows en mooie kampeervelden aanwezig 

te midden van de prachtige naald- en loofbossen.

Het gebied rond Hattem vormt samen met de uiter-

waarden van de IJssel een belangrijk uitloopgebied 

voor Zwolle, zoals bijvoorbeeld Landgoed Molencaten 

met het fraaie landhuis en de statige beuken- en eiken-

lanen, dat Hattem verbindt met de rest van de Veluwe.

A.
B.
C.
D.

Militair oefenterrein en natuurgebieden in het middengebied
Hanzestad Hattem op de noordelijkste punt van de stuwwal
Landgoed Molencaten als uitloopgebied voor Zwolle
Recreatieparken bij de dorpen op de flanken

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

D
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A

B

C

D

Visiekaart BOVI2050  
(Waterschap Vallei en Veluwe, 
H+N+S Landschapsarchitecten)

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.

Vorm monocultuur (naald-)bossen geleidelijk om naar soortenrijke loofbossen.
Stimuleer het vasthouden van water in bron- en broekgebieden en vernat de beekdalen, 
zowel in het bos als op de heide.
Verbind kleine heidevelden met elkaar en combineer dit waar mogelijk met het zichtbaar 
maken van (pre-)historisch erfgoed.
Versterk de herkenbaarheid van cultuurhistorische bostypen.

Vergroot de biodiversiteit van bos & heide en herstel het 
watersysteem
De Veluwe is het grootste bos van Nederland en is van grootse waarde 

voor de natuur in Gelderland. Ook functioneert de Veluwe als waterreser-

voir voor de omliggende gebieden en is het een belangrijk waterwinge-

bied. Door het menselijk gebruik en de verandering van het klimaat staat 

het watersysteem van de Veluwe en daarmee de natuur onder druk. Er zijn 

steeds vaker langere perioden van droogte en het water dat valt, stroomt 

te snel af. Ook wordt de kans op bosbranden groter. Er moet worden 

gestreefd naar het zo veel mogelijk vasthouden en laten inzijgen van water, 

zodat grondwaterreserves worden aangevuld, kwelstromen weer op gang 

komen en natuurwaarden op en rond de Veluwe worden versterkt:

• Zorg voor de geleidelijke omvorming van éénvormige (naald-)bossen

naar structuur- en soortenrijke bossen, waarin inheemse loofbomen

de overhand hebben. Inheemse loofbossen zorgen voor een dikkere

humeuze laag met een gezond bodemleven, waarin water beter wordt

vastgehouden. Ook spelen inheemse bomen een veel belangrijkere rol

in het ecosysteem.

• Zorg voor het vasthouden van water in bron- en broekgebieden en

stimuleer het verder vernatten van de beekdalen.

• Ontwikkel natte heidevelden en verbind kleine heidevelden met

elkaar, waardoor belangrijke corridors ontstaan voor diverse diersoor-

ten.

• Draag in nieuwe ontwikkelingen bij aan het versterken van de bossfeer

en verdicht kleine open plekken (littekens).

• Versterk de herkenbaarheid en de natuurwaarden van eeuwenoude

bossen/malebossen en de vele particuliere bossen en boslandgoe-

deren die elk een eigen kwaliteit hebben. (Welna, Petrea, Polberg,

Eperholt, Molencaten, Tongeren etc.)

• Dit geldt ook voor zichtbare archeologie, zoals grafheuvels en Celtic

fields. Combineer het zichtbaar maken van dit erfgoed tevens met

natuurontwikkeling.

Voor meer inspiratie en informatie:

• BOVI2050 (Waterschap Vallei en Veluwe, H+N+S landschapsarchitec-

ten)

• Landschapsbiografie Veluwe (Jan Neefjes, Hans Bleumink)
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Ontwikkel de (spreng)beken als dragende structuur
•	 Ontwikkel de beken (inclusief landgoederen) als kleinschalige ecologi-

sche verbinding tussen de Randmeerkust/IJssel en de Veluwe. 

•	 Ontwikkel een klimaatrobuust systeem voor het hele beekdal: houd 

kwelwater zo lang mogelijk vast en benut ecologische potenties voor 

de specifieke natuur optimaal. Ontwikkel het brongebied als een 

spons, door het omvormen van naaldbos naar loofbos of heide.

•	 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. Gebruik de beken als ruimtelijke dragers van de 

groene wig.

•	 Behoud en ontwikkel erfgoed verbonden aan de beken, zoals water-

molens, vloeivelden en landgoederen.

•	 Neem storende bebouwing op kwetsbare plekken weg.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)

A

B

C

D

E

A.

B.

C.

D.
E.

Ontwikkel de beken als ecologische verbinding tussen Veluwe en 
IJssel/Randmeerkust.
Houd (kwel)water zo lang mogelijk vast en ontwikkel de brongebie-
den als spons.
Ontwikkel ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen, met waar mogelijk de 
beken als dragende structuur.
Behoud en ontwikkel erfgoed verbonden aan de beek.
Versterk de recreatieve toegankelijkheid.

Geluidswal en ecoduct A28, Parklaan Landschapsarchitecten

Verminder de barrièrewerking A50 en Spoor/A28 
•	 Zorg voor aantrekkelijke verbindingen voor langzaam verkeer en re-

creanten haaks op de weg en het spoor. 

•	 Zet in op het passeerbaar maken van de grote infra voor dieren. Denk 

hierbij aan de grote fauna als herten en zwijnen, maar ook zeker aan 

reptielen, amfibieën en vleermuizen.

•	 Versterk de stilte door het wegnemen van de geluidshinder van de 

snelwegen. Geef hierbij de voorkeur aan landschappelijke geluidswal-

len.

•	 Behoud en versterk de ‘Veluwe-beleving‘ vanaf de weg. Versterk de 

A28 en A50 als ‘parkway.‘ Ga de verrommeling en verbording van de 

wegen door de Veluwe tegen.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Schetsboek Ecoducten Veluwe

•	 Geluidswal en ecoduct A28, Parklaan Landschapsarchitecten

•	 “Natuur profiteert van verbreding A12 - Natuurinclusief bouwen”, 

Vakblad Natuur Bos Landschap, (Heijmans en Rijkswaterstaat)
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Breng recreatie en natuur in balans
De Veluwe is één van de meest geliefde recreatiegebieden van Nederland en recreatie is 

de drager van de locale economie. Men komt naar het gebied voor de natuur, de rust en 

de ruimte, maar deze kwaliteiten staan juist ook door de recreatie onder druk. Breng de 

recreatie in balans met de natuur, zodat men kan blijven genieten van een kwalitatieve 

Veluwe:

• Zorg voor een recreatieve zonering met drukke en meer rustige delen en maak deze

zonering logisch en begrijpelijk: Drukte aan de randen en hoe verder je de Veluwe

opkomt hoe rustiger het wordt en des te intenser de beleving van natuur wordt.

• Zet in op het behoud en de ontwikkeling van de duisternis.

• Ontwikkel de kernen als hoogwaardige ‘Poorten naar de Veluwe‘:

• Een concentratie van verblijfsrecreatie, transferia en dagattracties in de bosrand

als startpunt van langzaamverkeerroutes over de Veluwe.

• Hoogwaardige (her)inrichting en inpassing: ontwikkel een landschappelijke

raamwerk rondom recreatieve voorzieningen dat bijdraagt aan het versterken

van de natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap. Koppel

dit bijvoorbeeld aan ambities, zoals ontwikkeling van het (spreng)bekenysteem,

ontwikkeling van landgoedstructuren of herstel van escomplexen.

• Ontwikkel recreatieve parels op slimme plekken:

• Ontwikkel recreatieve pleisterplaatsen/trekkers binnen de intensievere zones.

• Zet actief in op het ontwikkelen van uitzichtpunten aan de randen van rustige

zones, om de beleving van openheid te vergroten en hierdoor de ontoeganke-

lijkheid van het gebied te compenseren.

• Benut parels zoals Bleekveld Hattem, Groot Stokkert, de Renderklippen en de

Hertekop.

• Ontwikkel nieuwe parels verbonden aan het (pre)historisch erfgoed van de

Veluwe: vertel het verhaal van celtic fields, grafheuvels, Hessenwegen, eeuwen-

oude bossen en het heidepotstalsysteem.

• Versterk het recreatieve routenetwerk:

• Ontwikkel binnen de intensievere zones een complementair netwerk van fiets-

paden, MTB-routes en ruiterpaden.

• Weer het (doorgaande) autoverkeer van verharde en onverharde wegen en pas

het snelheidsregime aan.

Voor meer inspiratie en informatie: 

• Het middelpunt van Nederland (Lunteren/Ede)

• Recreatiezonering Noordwest Veluwe (Bureau Peter de Ruyter)

• Landschapsbiografie Veluwe (Jan Neefjes, Hans Bleumink)

A

B

C

D

D

E

A.

B.

C.

D.

E.

Recreatieve zonering met drukte aan de randen en rust dieper in het 
gebied.
Concentreer verblijfsrecreatie, transferia en dagattracties in de 
bosrand als startpunt van recreatieve routes.
Creëer een landschappelijk raamwerk rond recreatieve voorzienin-
gen, in combinatie met andere landschapsambities.
Ontwikkel recreatieve pleisterplaatsen binnen de intensievere zones,  
bijvoorbeeld verbonden aan (pre)historisch erfgoed.
Zet in op het bouwen van uitkijktorens die de rustige zones beleef-
baar houden en de ontoegankelijkheid compenseren.
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Landgoed Schovenhorst, bron: Gemeente Putten
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Deelgebied
Leuvenumse Beek & 
flanken
Streekgids Veluwe
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Deelgebied Leuvenumse Beek & flanken

Motto: Grote open enclaves tussen bos en hei

Karakteristieke foto’s

Kasteel Staverden

Een beek op Landgoed Staverden, bron: Artheos

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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Zeewolde

‘t Harde
Doornspijk

Nunspeet

Harderwijk

Ermelo

Vaassen

Twello

OlstOene

Apeldoorn

Elspeet

Vierhouten

Tongeren

Hoog Soeren

Uddel

Garderen

Kootwijk

Harskamp

Beekbergen

Koudhoorn

Speuld

Epe

Heerde

Wapenveld

Putten

Voorthuizen
Stroe

Kootwijkerbroek

Barneveld

Nijkerk

Hoevelaken

Amersfoort

Leusden

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Relatief vlak deel van de stuwwal met brede vallei van de Staverdensche/

Leuvenemse beek

Dit deel van de stuwwal is relatief vlak, met de vallei van de Staverdensche/

Leuvenemse beek tussen twee hoger gelegen delen van de Veluwe. Oppervlaktewater 

is schaars in het gebied, met enkel de Staverdensche/Leuvenemse beek en een aantal 

vennen.

Door een smeltwaterkleilaag in de ondergrond heeft het gebied wel een flink hogere 

schijngrondwaterstand dan de rest van de Veluwe. Naast het macroreliëf is er in dit 

gebied een verscheidenheid aan microreliëf als stuifduinen en smeltwaterdalen.

Een afwisseling van bossen, weidse heidevelden, stuifzandgebieden en grote land-

bouwenclaves langs de Staverdensche/Leuvenemse beek

Op de hogere gronden liggen uitgestrekte bossen en de stuifzandgebieden het 

Hulsholsterzand en het Beekhuizerzand. Ook liggen hier weidse heidegebieden die in 

de lagere delen grenzen aan grote landbouwenclaves. De landbouwenclaves zijn ge-

vormd in het beekdal van de Staverdensche/Leuvenemse beek, met langs de beek de 

koloniën met jonge ontginningen van natte heide. Rond de dorpen Elspeet, Garderen 

en Ermelo liggen enkele grote enkcomplexen.

Rijke variatie aan (cultuurhistorisch bepaalde) soorten bos

Het gebied kent een rijke variatie aan type bossen met hoge ecologische waarden, 

zoals bijvoorbeeld het Speulderbos. Rond de beek is deze variatie het hoogst en is het 

landschap kleinschaliger. 

In het gebied is veel (prehistorisch) erfgoed te vinden, zoals een Romeins legerkamp, 

sporen van het heidepotstalsysteem en vooral op de hogere delen van het gebied graf-

heuvels en Celtic fields. 

Beeklandgoederen

Langs de Staverdensche/Leuvenemse beek liggen de twee oude landgoederen Kasteel 

Staverden en Kasteel Huis te Leuvenum, beide met een fraai bewaard gebleven 

landgoederenlandschap. Bij Kasteel Staverden is ook een oude watermolen bewaard 

gebleven

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

Staverdensche/Leuvenumse Beek 
Hulsholsterzand
Beekhuizerzand
Het Speulder- en Sprielderbosch
Grafheuvels en Celtic fields uit de prehistorie
Kasteel Staverden
Kasteel Huis te Leuvenum

Bos
Heide
Zandverstuiving
Essen
Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Droge heide- en bosontginning
Landgoederenlandschap

A

B

C

E

F

G

D
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Open uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen

De uitgestrekte heide en zandverstuivingen vormen open ruimtes in het gebied. 

Ze staan in scherp contrast met de dichte bossen. Ook liggen er aan de randen van 

het bos open enkcomplexen, die gelden als waardvolle historische open gebieden.

Besloten bosgebied met een opener midden

Het beekdal van de Staverdensche/Leuvenumse Beek wordt aan beide kanten omslo-

ten door dichte bossen. In het beekdal zelf is het landschap halfopen met kleinschalige 

ruimtes op de landgoederen en de jonge ontginningen.

Doorgaande, besloten bossfeer van Hattem tot Arnhem

In het bosgebied overheerst, net als op de rest van de Veluwe, een doorgaande beslo-

ten bossfeer. Het is een min of meer aaneengesloten bladerdak en in het gebied is een 

bijzondere beleving van ‘leegte’ en ‘eindeloosheid’, stilte en donkerte.

Zichten vanaf de open heide op de hogere Veluwetoppen

Vanaf de open heidegebieden zijn weidse zichten naar de hogere toppen van de 

stuwwal zichtbaar. De molens in Garderen en Elspeet zijn goed zichtbaar over de open 

velden rondom de dorpen en vormen hier lokale bakens.

A.
B.
C.
D.

Open ruimtes van de heidevelden, zandverstuivingen en enkcomplexen
De meer open flanken van de Leuvenumse/Staverdensche beek
Molen Hoop in Garderen
Molen De Hoop in Elspeet

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

A

A

A
B

B

C

D
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Leuvenumse Beekdalsysteem

Het beekdalsysteem van de Leuvenumse Beek is een van de grootste beekdalsystemen 

van de Veluwe. Langs de zuidelijke beekloop ligt een relatief kleinschalig en besloten 

landschap, met direct langs de beek landgoederen, hooilandjes, opgeleide beeklopen 

e.d. De noordelijke beekloop is een smalle beek door het bos zonder beekdalland-

schap.

Bundels van spoorlijnen en snelwegen A1/A28

Spoorlijn Amersfoort-Zwolle loopt door het bos langs de dorpen op de noordwest 

flank van de Veluwe. De spoorlijn is gekoppeld aan de A28. De historische flankdorpen 

hebben zich ontwikkeld naar spoorlijn en liggen daardoor deels in het bos.

In het zuiden van het gebied ligt de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn als autonome lijn 

door het bos, gekoppeld aan de A1.

Flevoweg N302 als noord-zuidverbinding op afstand van de dorpen

De N302 ligt op enige afstand van de dorpen op de flank van het Leuvenumse Beekdal. 

De weg vormt een belangrijke schakel in de noord-zuid route en de bereikbaarheid van 

het gebied.

N310 met brede houtwal aan weerszijden van de weg

De N302 vormt een belangrijke verbinding tussen Nunspeet, Elspeet, Uddel en 

Garderen en is historische beplant met een houtwal aan weerszijden van de weg.

Radiale wegenstructuur van enkdorpen

De wegen rond de enkdorpen hebben een karakteristieke radiaalstructuur. Goede voor-

beelden hiervan zijn bijvoorbeeld Elspeet, Ermelo en Garderen.

Historische rijksstraatweg Amersfoort-Apeldoorn

De rijksstraatweg tussen Amersfoort en Apeldoorn heeft gediend als ontginningslijn 

voor het open middengebied van de Veluwe. De weg heeft ook deels een doorgaande 

laanstructuur.

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

Leuvenumse Beek
De bundel spoorlijn Amersfoort-Zwolle en snelweg A28
De bundel spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en snelweg A1
De Flevoweg/N302
N310
Radiale wegenstructuur van de enkdorpen
Rijksstraatweg Amersfoort-Apeldoorn

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

A

B

C

F

E

G

D
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Luw middengebied met stedelijke dynamiek aan de noord- en westflanken

De dynamiek concentreert zich vooral aan de flanken van het gebied, met recreatie, 

kazerneterreinen, instellingsterreinen en de dorpen Voorthuizen-Putten, Ermelo en 

Harderwijk. In de natuurgebieden en militaire oefenterreinen is het gebied erg luw.

Dorpen verweven met het landschap

De dorpen op de flank van de Veluwe zijn aan de Veluwezijde omgeven door en ver-

bonden met het bos. 

De dorpen op de Veluwe zijn als centrum van de radiaal verbonden met hun omgeving.

Veluwe als recreatieve bestemming #1 van Nederland

Het bos en de heidegebieden vormen de uitloopgebieden van de aanliggende dorpen, 

maar ook van Nederland in het algemeen. De Leuvenumse Beek en het omliggende 

landschap vormen eveneens een interessante zone voor recreatie.

Het gehele gebied heeft een uitgebreid recreatief netwerk van wandel- en fietspaden. 

Er is in dit gebied een concentratie van recreatieve voorzieningen, met name langs de 

flanken en rondom Garderen.

A.
B.
C.

D.

Stedelijke dynamiek langs de flanken van het gebied
Dorpen verweven met het landschap
Concentratie van recreatieve voorzieningen aan de flanken van het gebied en rondom 
Garderen
Landgoederen langs de Leuvenumse Beek als interessant recreatielandschap

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

B

B

C

C

C

D



34 -   BoschSlabbers

A

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.

A.
B.

C.

D.

Vorm monocultuur (naald-)bossen geleidelijk om naar soortenrijke loofbossen.
Stimuleer het vasthouden van water in bron- en broekgebieden en vernat de beekdalen, 
zowel in het bos als op de heide.
Verbind kleine heidevelden met elkaar en combineer dit waar mogelijk met het zichtbaar 
maken van (pre-)historisch erfgoed.
Versterk de herkenbaarheid van cultuurhistorische bostypen.

Vergroot de biodiversiteit van bos & heide en herstel het 
watersysteem
De Veluwe is het grootste bos van Nederland en is van grootse waarde 

voor de natuur in Gelderland. Ook functioneert de Veluwe als waterreser-

voir voor de omliggende gebieden en is het een belangrijk waterwinge-

bied. Door het menselijk gebruik en de verandering van het klimaat staat 

het watersysteem van de Veluwe en daarmee de natuur onder druk. Er zijn 

steeds vaker langere perioden van droogte en het water dat valt, stroomt 

te snel af. Ook wordt de kans op bosbranden groter. Er moet worden 

gestreefd naar het zo veel mogelijk vasthouden en laten inzijgen van water, 

zodat grondwaterreserves worden aangevuld, kwelstromen weer op gang 

komen en natuurwaarden op en rond de Veluwe worden versterkt:

• Zorg voor de geleidelijke omvorming van éénvormige (naald-)bossen

naar structuur- en soortenrijke bossen, waarin inheemse loofbomen

de overhand hebben. Inheemse loofbossen zorgen voor een dikkere

humeuze laag met een gezond bodemleven, waarin water beter wordt

vastgehouden. Ook spelen inheemse bomen een veel belangrijkere rol

in het ecosysteem.

• Zorg voor het vasthouden van water in bron- en broekgebieden en sti-

muleer het verder vernatten van het beekdal van de Leuvenumse Beek.

• Ontwikkel natte heidevelden en verbind kleine heidevelden met

elkaar, waardoor belangrijke corridors ontstaan voor diverse diersoor-

ten.

• Draag in nieuwe ontwikkelingen bij aan het versterken van de bossfeer

en verdicht kleine open plekken (littekens).

• Versterk de herkenbaarheid en de natuurwaarden van eeuwenoude

bossen/malebossen en de vele particuliere bossen en boslandgoede-

ren die elk een eigen kwaliteit hebben.

• Dit geldt ook voor zichtbare archeologie, zoals grafheuvels en Celtic

fields. Combineer het zichtbaar maken van dit erfgoed tevens met

natuurontwikkeling.

Voor meer inspiratie en informatie:

• BOVI2050 (Waterschap Vallei en Veluwe, H+N+S+ landschapsarchi-

tecten)

• Landschapsbiografie Veluwe (Jan Neefjes, Hans Bleumink)
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Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)

Ontwikkel (haakse) zijtakken Leuvenumse Beek als dragen-
de structuur
•	 Maak de zijbeken van de Leuvenumse Beek de dragers van de open 

enclaves rondom de dorpen.

•	 Ontwikkel een klimaatrobuust systeem voor het hele beekdal:  

houd kwelwater zo lang mogelijk vast en benut ecologische potenties 

voor de specifieke natuur optimaal. Ontwikkel het brongebied als een 

spons, door het omvormen van naaldbos naar loofbos of heide.

•	 Creëer zachte groene dorps en stadsranden en ontwikkel een aantrek-

kelijk kleinschalig woonlandschap. 

•	 Behoud en ontwikkel erfgoed verbonden aan de beken, zoals water-

molens, vloeivelden en landgoederen.

•	 Neem storende bebouwing op kwetsbare plekken weg.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)



•	 Onthekking als ontwikkeldoel. Er

wordt gewerkt aan onthekken,

maar ook met hekken plaatsen

ivm wolven. We willen dit ontwik-

keldoel er graag in hebben, maar

zien ook alleen maar meer hekken

verschijnen. Moet een meer hel-

dere visie over komen.
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Ontwikkel een landschappelijke raamwerk dat beek en 
enclaves/dorpen verbindt
Ontwikkel een robuust landschappelijk raamwerk rond Garderen/ Elspeet/ 

Uddel/ Speuld, als kader voor dorpsontwikkeling, ontwikkeling van ver-

blijfsrecreatie en ontwikkelingen in de landbouw:

• Versterk de Leuvenumse/Staverdensche beek als doorgaande groen/

blauwe structuur in het zuidelijke deel.

• Ontwikkel zijstromen van de beek als dragende structuren binnen de

open enclaves.

• Breid de landgoedstructuren langs de beek uit richting de flanken.

• Versterk de radiale wegenstructuur als ruimtelijke drager en verbin-

ding tussen dorp en landschap.

• Behoud open agrarische enclaves, zoals enken en koloniën. Enclaves

bieden nadrukkelijk kansen voor natuurinclusieve landbouw in combi-

natie met recreatie.

• Zet in op natuur- en landschapsontwikkeling rondom pingo-ruïne’s en

vennen en maak deze als zodanig herkenbaar.

• Zorg voor een verdere ‘onthekking‘ van de Veluwe.

B

A

C

E

E
D

D

A.
B.
C.
D.
E.

Versterken Staverdensche Beek als groenblauwe structuur (m.n. in zuidelijke deel).
Ontwikkelen zijtakken als dragende structuur binnen de open enclaves.
Uitbreiden landgoedstructuur richting de flanken.
Versterken radiale wegenstructuur als ruimtelijke dragers en verbinding.
Behoud openheid agrarische enclaves.

Uddel

Speuld

Garderen

Elspeet

Ruimtelijk perspectief: Landschappelijk raamwerk langs de Leuvenumse Beek
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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Verminder de barrièrewerking van A28 en Spoor
•	 Zorg voor aantrekkelijke verbindingen voor langzaam verkeer en  

recreanten haaks op de weg en het spoor. 

•	 Zet in op het passeerbaar maken van de grote infra voor dieren.  

Denk hierbij aan de grote fauna als herten en zwijnen, maar ook zeker 

aan reptielen, amfibieën en vleermuizen.

•	 Versterk de stilte door het wegnemen van de geluidshinder van de 

snelwegen. Geef hierbij de voorkeur aan landschappelijke geluidswal-

len.

•	 Behoud en versterk de ‘Veluwe-beleving‘ vanaf de weg. Versterk de 

A28 als ‘parkway.‘ Ga de verrommeling en verbording van de wegen 

door de Veluwe tegen.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Schetsboek Ecoducten Veluwe

•	 Geluidswal en ecoduct A28, Parklaan Landschapsarchitecten

•	 “Natuur profiteert van verbreding A12 - Natuurinclusief bouwen”, 

Vakblad Natuur Bos Landschap, (Heijmans en Rijkswaterstaat)

Handreiking 
Ruimtelijke Kwaliteit bij 
Infrastructurele werken, 
Studio Bereikbaar

Ecoduct de Borkeld, Zwarts Jansma Architecten

Versterken N302 als autonome scenic route van velden, hei 
en bossen
De N302 loopt vanaf de afslag van de A1 net boven Kootwijk langs het 

Leuvenumse Beekdal via Harderwijk naar Flevoland. Onderweg kruist de 

weg landbouwgebieden, heidevelden en bossen en vanaf de weg wordt dit 

fraaie landschap goed beleefd. Zet in op het versterken van de beleving 

van het landschap vanaf de weg en het verminderen van de storende 

impact van de weg vanuit het landschap:

•	 Ontwikkel een laanbeplanting langs de N302 door landbouwgebied.

•	 Maak de weg onderdeel van het landschap waar deze door bos of 

heide loopt en gebruik landschappelijke elementen als afscherming of 

geluidswal.

•	 Kies voor specifieke zichtlijnen over het landschap op bijzondere plek-

ken, zoals bijvoorbeeld heidevelden.

•	 Zet in op het verminderen van de barrierewerking van de weg voor 

recreanten en de natuur.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Geluidswal en ecoduct A28, Parklaan Landschapsarchitecten

•	 Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit bij Infrastructurele werken, Studio 

Bereikbaar
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Breng recreatie en natuur in balans
De Veluwe is één van de meest geliefde recreatiegebieden van Nederland en recreatie 

is de drager van de locale economie. Men komt naar het gebied voor de natuur, de rust 

en de ruimte, maar deze kwaliteiten staan juist ook door de recreatie onder druk. Breng 

de recreatie in balans met de natuur, zodat men kan blijven genieten van een kwalita-

tieve Veluwe:

• Zorg voor een recreatieve zonering met drukke en meer rustige delen en maak

deze zonering logisch en begrijpelijk: Drukte aan de randen en hoe verder je de

Veluwe opkomt hoe rustiger het wordt en des te intenser de beleving van natuur

wordt.

• Zet in op het behoud en de ontwikkeling van de duisternis.

• Ontwikkel de kernen als hoogwaardige ‘Poorten naar de Veluwe‘:

• Een concentratie van verblijfsrecreatie, transferia en dagattracties in de bos-

rand als startpunt van langzaamverkeerroutes over de Veluwe.

• Hoogwaardige (her)inrichting en inpassing: ontwikkel een landschappelijke

raamwerk rondom recreatieve voorzieningen dat bijdraagt aan het versterken

van de natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap. Koppel

dit bijvoorbeeld aan ambities, zoals ontwikkeling van het (spreng)bekensys-

teem, ontwikkeling van landgoedstructuren of herstel van escomplexen.

• Ontwikkel recreatieve parels op slimme plekken:

• Ontwikkel recreatieve pleisterplaatsen/trekkers binnen de intensievere zones.

• Zet actief in op het ontwikkelen van uitzichtpunten aan de randen van rustige

zones, om de beleving van openheid te vergroten en hierdoor de ontoeganke-

lijkheid van het gebied te compenseren.

• Ontwikkel nieuwe parels verbonden aan het (pre)historisch erfgoed van de

Veluwe: vertel het verhaal van celticfields, grafheuvels, Hessenwegen,

eeuwenoude bossen en het heidepotstalsysteem.

• Versterk het recreatieve routenetwerk:

• Ontwikkel binnen de intensievere zones een complementair netwerk van fiets-

paden, MTB-routes en ruiterpaden.

• Weer het (doorgaande) autoverkeer van verharde en onverharde wegen en pas

het snelheidsregime aan.

Voor meer inspiratie en informatie: 

• Het middelpunt van Nederland (Lunteren/Ede)

• Recreatiezonering Veluwe (Provincie Gelderland)

• Landschapsbiografie Veluwe (Jan Neefjes, Hans Bleumink)

A

B

C

D

D

E

A.

B.

C.

D.

E.

Recreatieve zonering met drukte aan de randen en rust dieper in het 
gebied.
Concentreer verblijfsrecreatie, transferia en dagattracties in de 
bosrand als startpunt van recreatieve routes.
Creëer een landschappelijk raamwerk rond recreatieve voorzienin-
gen, in combinatie met andere landschapsambities.
Ontwikkel recreatieve pleisterplaatsen binnen de intensievere zones,  
bijvoorbeeld verbonden aan (pre)historisch erfgoed.
Zet in op het bouwen van uitkijktorens die de rustige zones beleef-
baar houden de ontoegankelijkheid compenseren.
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N344, voormalige Rijksstraatweg Apeldoorn - Amersfoort, bron: BoschSlabbers
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Deelgebied
Van Kroondomein 
tot Loenermark
Streekgids Veluwe



Deelgebied Van Kroondomein tot Loenermark

Motto: Eindeloze aaneengesloten wouden

Karakteristieke foto’s
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Paleis het Loo, bron: BoschSlabbers

A1-doorsnijding door de Veluwe, 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  
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Zeewolde

Harderwijk

Nunspeet

Ermelo

Vaassen

Twello

OlstOene

Apeldoorn

Elspeet

Vierhouten

Tongeren

Hoog Soeren

Uddel

Garderen

Kootwijk

Harskamp

Otterlo

HoenderlooWekerom

LunterenScherpenzeelWoudenberg

Renswoude

Beekbergen

Eerbeek

Loenen

Koudhoorn

Speuld

Epe

Putten

Voorthuizen
Stroe

Kootwijkerbroek

Barneveld

Nijkerk

Hoevelaken

Amersfoort

Leusden

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Sterk geaccidenteerd deel van de stuwwal
Dit deel heeft, samen met de Veluwezoom, de hoogste delen van de Veluwe met 
toppen van rond de 100 meter hoog. Het landschap is een afwisseling van hoge 
ruggen, smeltwaterdalen en dalvormige laagtes. Het gebied helt af naar het oosten, 
waardoor ook de afwatering naar deze kant gebeurt. Kwel uit de hogere delen komt 
langs de oostrand aan de oppervlakte en vormt de bron voor verschillende beken.

Aaneengesloten, dicht bebost gedeelte van de Veluwe
Dit deel van de Veluwe is grotendeels bedekt met een aaneengesloten bosgebied, wat 
het gevoel van eindeloosheid met zich mee brengt. Er is een rijke variatie aan (cultuur-
historisch bepaalde) soorten bos met hoge ecologische waarden. In het westelijke deel 
liggen een aantal heidevelden, zoals de Elspeetsche Heide, het Uddelsche Buurtveld, 
het Hoog Soerensche Veld en de Asselsche Heide. 
Infrastructuren en hekwerken vormen grote barrières in het gebied.

Kleine landbouwenclaves midden in het bos
Te midden van het bos liggen een aantal kleine landbouwenclaves, als Hoog Soeren, 
Hoog Buurlo, Uddel, Niersen, Gortel en Vierhouten. Hier zijn nog sporen van het heide-
potstalsysteem terug te vinden, wat hier lange tijd bedreven is.

Grote enkcomplexen op de randen van de stuwwal
Op de rand van de stuwwal zijn grotere kernen ontstaan met eromheen grote dorps-
enken. Dit zijn dorpen zoals Loenen, Beekbergen, Wiesel en Emst.

Kroondomein het Loo
Kroondomein het Loo is het grootste aaneengesloten landgoed van Nederland en is 
een belangrijk domein van de koninklijke familie. Tegen Apeldoorn ligt Paleis het Loo 
met hieromheen het Paleispark. Verder de Veluwe op ligt de Houtvesterij, wat voorna-
melijk bestaat uit bos en een aantal heidevelden. In het Paleispark ligt een bijzonder 
sprengbeken- en vijverstelsel en in het gebied zijn talloze lanen, assen, jachtdreven en 
jachthutten gelegen. Bijzonder zijn ook de koningswegen die het Kroondomein verbin-
den met andere plekken in Nederland.

Prehistorisch erfgoed
In het gebied is veel prehistorisch erfgoed bewaard gebleven, zoals Celtic fields en 
grafheuvels en ijzerwinning.

A.
B.
I
II
III
IV
C.

D.

E.
F.
I
II
III

Beken langs de oostrand
Heidevelden
Elspeetsche heide
Uddelsche Buurtveld
Hoog Soerensche Veld
Asselsche Heide
Hoog Soeren als landbouwen-
clave in het bos
Grote enkcomplexen op de 
flank, zoals rond Loenen
Kroondomein het Loo
Prehistorish erfgoed als:
IJzerwinning
Grafheuvels 
Celtic fields

Bos
Heide
Zandverstuiving
Essen
Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Veenontginning
Landgoederenlandschap

A
BI

BII

BIV

BIII

C

E

FI

FII

FIII

D
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING
A.

B.
I
II
III
IV
V
VI
C.

D.

Open engcomplexen langs de 
flank met molens en kerken als 
lokale bakens
Open heidevelden
Greveld
Elspeetsche Heide
Uddelsche Buurtveld
Hoog Soerensche Veld
Asselsche Heide
Loenermark
Stiltegebied Noord-oost 
Veluwe
Kroondomein het Loo met 
zichtassen

KERNKWALITEITEN

Open enkcomplexen half in de oostelijke bosrand

Op de rand van de stuwwal liggen grote enkcomplexen rond de aanliggende dorpen. 

De enken zijn van oudsher open bolakkers en de open ruimte wordt aan de Veluwezijde 

scherp begrensd door bos.

Relatief kleine open heidevelden

In gebied liggen een aantal relatief kleine heidevelden als open gebieden in het dichte 

bos, zoals het Greveld, het Uddelsche Buurtveld, het Hoog Soerensche Veld, de 

Asselsche Heide en de Loenermark.

Bijzondere beleving van ‘leegte‘ en ’eindeloosheid’, stilte en donkerte

Het grootste deel van het gebied wordt gevormd door de grootse aaneengesloten 

bossen die het gevoel van leegte en eindeloosheid geven. Het gesloten bladerdak 

wordt enkel doorsneden door grote infrastructuren.

In het noordelijke deel van het gebied ligt het Stiltegebied Noord-Oost Veluwe, waar 

het gevoel van leegte en rust extra wordt beschermd.

Landschappelijke bakens

Door de grote beslotenheid zijn er weinig lange zichten in het gebied. Op de open 

enkcomplexen vormen enkele molens en kerktorens wel lokale bakens als herkennings-

punten. Ook zijn de zichtassen op Kroondomein het Loo bijzonder.

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

A

BII

BI

BIII

BV

BVI

BIV

C

D
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Sprengenbeken haaks op het reliëf

Aan de oostkant van de Veluwe, vanuit sprengkoppen waar kwelwater uit de stuwwal 

aan de oppervlakte komt, stromen de sprengbeken in oost-west richting naar de Grift. 

Veel ontwikkelingen als de landgoederen en watermolens vonden plaats langs de 

beken en rondom Eerbeek waren de beken belangrijk voor de papierindustrie.

Snelwegen en spoorlijn als autonome structuren door het bos

De snelwegen de A50 en de A1 lopen vrij door het bos, zonder ontwikkelingen langs 

de snelweg. Vanaf de A1 heeft men een sterke reliëfbeleving door insnijding van de A1 

in stuwwal. De snelwegen hebben een sterke barrièrewerking voor de recreatie en de 

natuur.

Historische radialen van Apeldoorn

Apeldoorn heeft van oudsher een radiaalstructuur van (konings)wegen en spoorlijnen, 

die de stad met het omliggende landschap verbonden. Voorbeelden hier van zijn de 

historische straatwegen Apeldoorn-Amersfoort, Apeldoorn-Arnhem en de dorpenweg 

op de flank van de stuwwal naar het noorden en zuiden. Naast de grote wegen waren 

er nog vele andere oude wegen en structuren als Hessenwegen, postwegen, karren-

sporen en de grafheuvelrij in de radiaalstructuur.

A.

B.

C.
D.
E.

Sprengenbeken haaks op het 
reliëf
Spoorlijn Apeldoorn-
Amersfoort
Snelweg A1
Snelweg A50
Radiaalstructuur van 
Apeldoorn

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

A

B

C

E

D



-   47Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   I   Veluwe

STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Uitgesproken luw bosgebied

Het grootste deel van het gebied is een bijzonder luw bosgebied. Er is bijna geen 

bebouwing en er zijn geen intensieve voorzieningen voor recreatie, enkel een paden-

netwerk. Dit maakt het gebied buitengewoon rustig. 

Dynamiek op oostflank, met sterke concentratie rond Apeldoorn

De dynamiek in het gebied wordt sterk bepaald door de recreatie. In het noord-

westen van Apeldoorn liggen verschillende dag-recreatieterreinen, zoals Pretpark 

Julianatoren, de Apenheul en het Paleispark het Loo.

Langs de flanken van de stuwwal ligt een concentratie van verblijfsrecreatie, vooral 

rond de dorpen als Beekbergen, Loenen en Emst.

Mooie verweven stads- en dorpsranden

De dorpen op de flanken zijn via enken en sprengbeken verbonden met de Veluwe. 

Het is een organisch gegroeid landschap zonder harde randen. 

Apeldoorn is ook met een zachte overgang verbonden met de Veluwe door parken, 

lommerijke villawijken en laanstructuren.

Beschermde dorpsgezichten

Kleine landbouwenclaves op de Veluwe hebben nog veelal het karakter dat ze histo-

risch ook hadden. De dorpen Hoog Soeren en Wiesel hebben daarom de status van 

rijks- of gemeentelijk beschermd dorpsgezicht, wat niet alleen de bebouwing betreft, 

maar zeker ook de landschappelijke karakteristieken.

A.

B.

C.

D.

E.
I
II

Uitgesproken luw bosgebied 
zonder bebouwing
Dagrecreatieparken bij 
Apeldoorn
Concentratie van verblijfs-
recreatie bij Beekbergen, 
Loenen en Emst
Met de Veluwe verweven 
stadsrand van Apeldoorn
Beschermde dorpsgezichten:
Hoog Soeren
Wiesel

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

D

EI

EII
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A

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.

A.
B.

C.

D.

Vorm monocultuur (naald-)bossen geleidelijk om naar soortenrijke loofbossen.
Stimuleer het vasthouden van water in bron- en broekgebieden en vernat de beekdalen, 
zowel in het bos als op de heide.
Verbind kleine heidevelden met elkaar en combineer dit waar mogelijk met het zichtbaar 
maken van (pre-)historisch erfgoed.
Versterk de herkenbaarheid van cultuurhistorische bostypen.

Vergroot de biodiversiteit van bos & heide en herstel het 
watersysteem
De Veluwe is het grootste bos van Nederland en is van grootse waarde 

voor de natuur in Gelderland. Ook functioneert de Veluwe als waterreser-

voir voor de omliggende gebieden en is het een belangrijk waterwinge-

bied. Door het menselijk gebruik en de verandering van het klimaat staat 

het watersysteem van de Veluwe en daarmee de natuur onder druk. Er zijn 

steeds vaker langere perioden van droogte en het water dat valt, stroomt 

te snel af. Ook wordt de kans op bosbranden groter. Er moet worden 

gestreefd naar het zo veel mogelijk vasthouden en laten inzijgen van water, 

zodat grondwaterreserves worden aangevuld, kwelstromen weer op gang 

komen en natuurwaarden op en rond de Veluwe worden versterkt:

• Zorg voor de geleidelijke omvorming van éénvormige (naald-)bossen

naar structuur- en soortenrijke bossen, waarin inheemse loofbomen

de overhand hebben. Inheemse loofbossen zorgen voor een dikkere

humeuze laag met een gezond bodemleven, waarin water beter wordt

vastgehouden. Ook spelen inheemse bomen een veel belangrijkere rol

in het ecosysteem.

• Zorg voor het vasthouden van water in bron- en broekgebieden en sti-

muleer het verder vernatten van het beekdal van de Leuvenumse Beek.

• Ontwikkel natte heidevelden en verbind kleine heidevelden met

elkaar, waardoor belangrijke corridors ontstaan voor diverse diersoor-

ten.

• Draag in nieuwe ontwikkelingen bij aan het versterken van de bossfeer

en verdicht kleine open plekken (littekens).

• Versterk de herkenbaarheid en de natuurwaarden van eeuwenoude

bossen/malebossen en de vele particuliere bossen en boslandgoede-

ren die elk een eigen kwaliteit hebben.

• Dit geldt ook voor zichtbare archeologie, zoals grafheuvels en Celtic

fields. Combineer het zichtbaar maken van dit erfgoed tevens met

natuurontwikkeling.

Voor meer inspiratie en informatie:

• BOVI2050 (Waterschap Vallei en Veluwe, H+N+S+ landschapsarchi-

tecten)

• Landschapsbiografie Veluwe (Jan Neefjes, Hans Bleumink)
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Voorbeeld van een zachte groene 
overgang tussen kern enn landschap . 
(bron: voorbeeldenboek Berg en Dal

Versterk het landschapsmozaïek op de flank van de stuwwal
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 omstandigheden, wat heeft geleid tot een 

rijke afwisseling van landschappen. 

•	 Zet in op een aantrekkelijke palet van grondgebruiksfuncties en sferen die bijdra-

gen 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 landschapselementen zoals lanen, 

singels, erfbeplantingen en bosschages. Versterk de herkenbaarheid van es- 

complexen, 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 inciden-

tele bebouwing.

•	 Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbind de dorpen met het omliggende 

landschap en ontwikkel recreatieve verbindingen haaks op de gradiënt.

•	 Versterk het lommerijke karakter van de dorpen door het behoud van kleine wei-

depercelen en boomgaarden in de kernen en het ontwikkelen van groene rafelige 

dorpsranden met een afwisseling van kleine rode ontwikkelingen en groen gebie-

den. 

•	 Ontwikkel de oude dorpenweg tussen de kernen op de flank als herkenbare en 

doorgaande structuur.

•	 Ontwikkel de (spreng)beken als dragende structuur:

•	 Sprengbeken ontwikkelen als dragers van de groene wiggen tussen de dorpen. 

•	 Beken als onderdeel van ecologische en recreatieve verbinding tussen Veluwe 

en IJssel. 

•	 Behoud en ontwikkeling voor erfgoed verbonden aan de beek zoals watermo-

lens, vloeivelden en landgoederen.

•	Ontwikkel een klimaatrobuust systeem voor het hele beekdal: kwelwater zo 

lang mogelijk vasthouden en ecologische potenties voor specifieke natuur 

optimaal benutten. 

•	Ontwikkel het brongebied als een spons.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Groot Apeldoorns landschapskookboek, Buro Harro

•	 Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)

•	 Buurtschappenvisie Gortel Niersen (2015-2030), Cultuurland Advies

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

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 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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Breng recreatie en natuur in balans
De Veluwe is één van de meest geliefde recreatiegebieden van Nederland en recreatie 

is de drager van de locale economie. Men komt naar het gebied voor de natuur, de rust 

en de ruimte, maar deze kwaliteiten staan juist ook door de recreatie onder druk. Breng 

de recreatie in balans met de natuur, zodat men kan blijven genieten van een kwalita-

tieve Veluwe:

• Zorg voor een recreatieve zonering met drukke en meer rustige delen en maak

deze zonering logisch en begrijpelijk: Drukte aan de randen en hoe verder je de

Veluwe opkomt hoe rustiger het wordt en des te intenser de beleving van natuur

wordt.

• Zet in op het behoud en de ontwikkeling van de duisternis.

• Ontwikkel de kernen als hoogwaardige ‘Poorten naar de Veluwe‘:

• Een concentratie van verblijfsrecreatie, transferia en dagattracties in de bos-

rand als startpunt van langzaamverkeerroutes over de Veluwe.

• Hoogwaardige (her)inrichting en inpassing: ontwikkel een landschappelijke

raamwerk rondom recreatieve voorzieningen dat bijdraagt aan het versterken

van de natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap. Koppel

dit bijvoorbeeld aan ambities, zoals ontwikkeling van het (spreng)beken- 

systeem, ontwikkeling van landgoedstructuren of herstel van escomplexen.

• Ontwikkel recreatieve parels op slimme plekken:

• Ontwikkel recreatieve pleisterplaatsen/trekkers binnen de intensievere zones.

• Zet actief in op het ontwikkelen van uitzichtpunten aan de randen van rustige

zones, om de beleving van openheid te vergroten en hierdoor de ontoeganke-

lijkheid van het gebied te compenseren.

• Ontwikkel nieuwe parels verbonden aan het (pre)historisch erfgoed van de

Veluwe: vertel het verhaal van celticfields, grafheuvels, Hessenwegen,

eeuwenoude bossen en het heidepotstalsysteem.

• Versterk het recreatieve routenetwerk:

• Ontwikkel binnen de intensievere zones een complementair netwerk van fiets-

paden, MTB-routes en ruiterpaden.

• Weer het (doorgaande) autoverkeer van verharde en onverharde wegen en pas

het snelheidsregime aan.

Voor meer inspiratie en informatie: 

• Het middelpunt van Nederland (Lunteren/Ede)

• Recreatiezonering Noordwest Veluwe (Bureau Peter de Ruyter)

• Landschapsbiografie Veluwe (Jan Neefjes, Hans Bleumink)

A

B

C

D

D

E

A.

B.

C.

D.

E.

Recreatieve zonering met drukte aan de randen en rust dieper in het 
gebied.
Concentreer verblijfsrecreatie, transferia en dagattracties in de 
bosrand als startpunt van recreatieve routes.
Creëer een landschappelijk raamwerk rond recreatieve voorzienin-
gen, in combinatie met andere landschapsambities.
Ontwikkel recreatieve pleisterplaatsen binnen de intensievere zones,  
bijvoorbeeld verbonden aan (pre)historisch erfgoed.
Zet in op het bouwen van uitkijktorens die de rustige zones beleef-
baar houden de ontoegankelijkheid compenseren.
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Versterken radiale wegenstructuur als verbinding tussen 
stad en Veluwe
•	 Versterk de herkenbaarheid van radiaalwegen als verbindingen naar 

het buitengebied: bijvoorbeeld door eenduidige laanbeplanting.

•	 Creëer een aangename verblijfskwaliteit door passende herinrichting 

van het profiel: faciliteer zowel langzaam als zwaar verkeer. 

•	 Ontwikkel hoogwaardige functies met een gezicht naar de weg.

•	 Leg een verbinding met verschillende landschappen rond de steden of 

dorpen.

Verminder de barrièrewerking van de A50
•	 Zorg voor aantrekkelijke verbindingen voor langzaam verkeer en  

recreanten haaks op de weg. 

•	 Zet in op het passeerbaar maken van de grote infra voor dieren.  

Denk hierbij aan de grote fauna als herten en zwijnen, maar ook zeker 

aan reptielen, amfibieën en vleermuizen.

•	 Versterk de stilte door het wegnemen van de geluidshinder van de 

snelwegen. Geef hierbij de voorkeur aan landschappelijke geluidswal-

len.

•	 Behoud en versterk de ‘Veluwe-beleving‘ vanaf de weg. Versterk de 

A50 als ‘parkway.‘ Ga de verrommeling en verbording van de wegen 

door de Veluwe tegen.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Schetsboek Ecoducten Veluwe

•	 Geluidswal en ecoduct A28, Parklaan Landschapsarchitecten

•	 “Natuur profiteert van verbreding A12 - Natuurinclusief bouwen”, 

Vakblad Natuur Bos Landschap (Heijmans en Rijkswaterstaat)

Ecoduct Venlo, Greenportlane, StudioMarcoVermeulen
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Deelgebied
Planken Wambuis, Hoge 
Veluwe & Kootwijkerzand
Streekgids Veluwe
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Deelgebied Planken Wambuis, Hoge Veluwe & 
Kootwijkerzand
Motto: de grote weidse heiden/de grote leegte

Karakteristieke foto’s

De watertoren bij Radio Kootwijk uit 1922

Een ven op de heide in Nationaal Park de Hoge Veluwe

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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Apeldoorn

Hoog Soeren

Uddel

Garderen

Kootwijk

Harskamp

Otterlo

Hoenderloo

Deelen

Mossel

Wolfheze

Renkum

Oosterbeek

Arnhem

Velp

Rozendaal

Wekerom

LunterenScherpenzeelWoudenberg

Maarn

Doorn

Leersum

Amerongen

Wijk bij Duurstede

Elst

Rhenen

Wageningen

Bennekom

Ede

Veenendaal

Renswoude

Beekbergen

Loenen

Koudhoorn

Putten

Voorthuizen
Stroe

Kootwijkerbroek

Barneveld

Nijkerk

Spakenburg

Hoevelaken

Amersfoort

Leusden
Soesterberg

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Relatief laag deel van de Veluwe

Dit deel van de Veluwe bestaat grotendeels uit een 

‘sandr’ tussen de twee stuwwallen van de Veluwe in 

en is daardoor relatief vlak en laag, met hoogtes van 

maximaal 50 meter boven N.A.P. in het westelijke 

deel. Oppervlaktewater is erg schaars in het gebied, 

met enkel diverse vennen of ‘flessen’. In tegenstelling 

tot de rest van de Veluwe zijn er geen sprengbeken in 

dit gebied. Kwelgebieden bevinden zich grotendeels 

langs de flanken in de Gelderse Vallei. Uitzondering is 

kwelgebied De Ginkel als onderdeel van het Renkums 

Beeksysteem. 

Naast het macroreliëf van de stuwwallen is er veel 

microreliëf in de vorm van stuifduinen en smeltwater-

dalen.

Een afwisseling van grondgebruik

Het gebied kent een grote verscheidenheid aan grond-

gebruik, met een afwisseling van loof- en naaldbos-

sen, weidse heidevelden, levende stuifzandgebieden, 

landgoederen en landbouwenclaves. Er is onderscheid 

te maken tussen de oude kleine en middelgrote land-

bouwenclaves in het bos, zoals Hoenderloo, Kootwijk, 

Nieuw en Oud Reemst, Ginkel en Mossel en de grote 

jonge enclaves, zoals Driesprong bij Ede.

Bijzonder zijn de 20e eeuwse landgoederen, zoals de 

Hoge Veluwe en de Valouwe.

Het gebied kent een rijke variatie aan (cultuurhistorisch 

bepaalde) soorten bos met hoge ecologische waarden.

(Pre)historisch erfgoed

In het gebied zijn nog enkele sporen uit de pre-historie 

bewaard gebleven, zoals Hessenwegen, Celtic fields, 

grafheuvels en sporen van ijzerwinning. Naast het 

prehistorische erfgoed is er het erfgoed uit de eerste 

helft van de 20e eeuw, toen dit gebied vanwege rust, 

ruimte en natuur nieuwe functies trok: Radio Kootwijk 

(gegarandeerd storingsvrij zendcomplex), N.P. Hoge 

Veluwe (kunst in de natuur, jacht), binnenlands toeris-

A.
B.

C.

D.
I
II
III
E.
F.
G.
H.

Kwelgebied de Ginkel
Kleine en middelgrote  
landbouwenclaves, als 
Hoenderloo
Grote jonge landbouwen-
clave Driesprong
Prehistorisch erfgoed als:
Celtic fields
Grafheuvels
IJzerwinning
Radio Kootwijk
Landgoed de Hoge Veluwe
Fliegerhorst Deelen
Kootwijkerzand

Bos
Heide
Zandverstuiving
Essen
Kampenlandschap
Natte heide- en broekont-
ginningen
Veenontginning
Landgoederenlandschap

me (Middelpunt van Nederland) etc. 

Ook is de omgeving van Ginkel rijk aan militair erfgoed, 

met onder andere loopgraven uit de eerste wereld-

oorlog, het Belgenkamp en landingsterreinen en voor-

malig slagveld Slag om Arnhem (Airborne), Fliegerhorst 

Deelen.

A
G

H

B

C

E

F

DI

DII

DIII
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Open uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen

De open ruimtes worden vooral gevormd door uitge-

strekte heidevelden en zandverstuivingen, zoals de 

Edesche en Ginkelse Heide, Planken Wambuis, N.P. 

De Hoge Veluwe en het Kootwijkerzand. Voor de 20e 

eeuw besloegen de zandverstuivingen bijna het gehele 

gebied, door het kappen van het bos en overbegrazing 

van de heide. Om dit tegen te gaan is het gebied weer 

grotendeels bebost.

Open engcomplexen in de bosrand

Op de rand van de stuwwal liggen grote engcomplexen 

rond de aanliggende dorpen. De engen zijn van oudsher 

open bolakkers en de open ruimte wordt scherp be-

grensd door bos.

Groots aaneengesloten groen en bosrijk gebied

Het gehele gebied voelt als een aaneengesloten, groen 

en bosrijk gebied. Vergeleken met de rest van de 

Veluwe zijn er veel open delen, maar er zijn ook grote 

stukken gesloten bladerdak. 

Het gebied wordt maar beperkt doorsneden door grote 

infrastructuur, maar er zijn wel veel hekken en niet 

toegankelijke terreinen, zoals Schietterrein Harskamp 

en Vliegbasis Delen.

Iconische landschappelijke bakens te midden van bos 

en heide

Het gebied kent een aantal iconische gebouwen uit 

de 20e eeuw, zoals het kathedraalachtige gebouw 

van Radio Kootwijk midden in de heidevelden en het 

Jachtslot St. Hubertus aan het eind van een grote vijver 

in het bos. Daarnaast is er Uitzichttoren de Koepel 

bij Lunteren, waarvan men verre zichten over het bos 

heeft.

A.
B.
C.
D.
E.

Edesche en Ginkelse Heide
Planken Wambuis
N.P. De Hoge Veluwe, met Jachtslot St. Hubertus
Kootwijkerzand, met Radio Kootwijk
Uitzichttoren de Koepel bij Lunteren

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

A

B

CE

D
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Historische wegen over de Veluwe:

De Veluwe wordt doorsneden door een aantal histori-

sche wegen die verbindingen vormen tussen de grote 

steden rond de Veluwe, maar ook tussen koninklijke 

verblijven. Deze wegen zijn de Harderwijkerweg, 

Amsterdamseweg en Apeldoornseweg, waarbij de 

laatste grotendeels is opgegaan in de A50. Het zijn 

lange rechte wegen door het bos en de heide en vanaf 

de weg heeft men panoramische zichten. Ook liggen 

er een aantal Hessenwegen, zoals die over de Edense 

Heide

A12 als autonome structuur door het bos

De snelweg A12 ligt vrij door het bos en langs de weg 

zijn geen ontwikkelingen. Vanaf de weg heeft men een 

sterke reliëfbeleving door de insnijding van de A12 in 

de stuwwal bij Ede. De weg heeft een barrièrewerking 

voor de recreatie en de natuur.

De Valleilijn

De spoorlijn Amersfoort-Ede loopt op de flank van de 

stuwwal en door Barneveld. Het spoor heet officieel 

de Valleilijn, maar wordt in de volksmond ook wel het 

Kippenlijntje genoemd, omdat er vroeger veel kippen 

en eieren over vervoerd werden vanaf Barneveld.

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

Harderwijkerweg
Amsterdamseweg
Apeldoornseweg/A50
A12
Het Kippenlijntje
Hessenweg

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

A

B

C
E

D

F
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Afwisseling van luwe en dynamische delen

Op de flanken langs de Gelderse Vallei, rond 

Hoenderloo en rond Kootwijk, liggen concentraties 

van verblijfsrecreatie. Hier is het gebied dynamisch en 

tussen deze gebieden liggen luwe en verstilde bossen 

en heidevelden.

Steden en dorpen op westflank verweven met het bos

De Veluwe-sfeer met bomen en lanen zet zich voort in 

oostelijke woonwijken van Ede, Bennekom en Lunteren, 

wat zorgt voor zachte stads- en dorpsranden.

Aan de oostkant van Ede worden de voormalige ka-

zerneterreinen ontwikkeld als woon/werklocaties, wat 

de verbinding tussen stad en Veluwe versterkt door 

nieuwe verbindingen.

Rijksbeschermde dorpsgezichten

Radio Kootwijk geniet de status van rijksbeschermd 

dorpsgezicht. Dit geldt niet alleen voor de bebouwing, 

maar zeker ook voor de landschappelijke karakteristie-

ken.

Recreatiegebied van (inter-)nationale allure

Dit deel van de Veluwe kent sinds de 20e eeuw een 

intensieve recreatie, met attracties als Nationaal 

Park Hoge Veluwe (met museum Kröller-Müller) en 

Radiokootwijk als toeristische trekker van (inter-)natio-

nale allure.

Rond de dorpen Hoenderloo, Otterlo en Lunteren 

liggen concentraties van verblijfsrecreatie en in het 

gehele gebied ligt een uitgebreid routenetwerk van 

fiets-, wandel- en ruiterpaden.

A.

B.

C.

Met het bos verweven steden en dorpen op de westflank, 
zoals Ede
Radio Kootwijk als toeristische bezienswaardigheid en be-
schermd dorpsgezicht
Nationaal Park Hoge Veluwe met het Kröller-Müller museum 
en Jachtslot St. Hubertus

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteits-
opgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische bezienswaardigheid
Recreatiehaven
Veerpont

A

B

C
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A

B

C

D

Visiekaart BOVI2050  
(Waterschap Vallei en Veluwe, 
H+N+S Landschapsarchitecten)

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.

Vorm monocultuur (naald-)bossen geleidelijk om naar soortenrijke loofbossen.
Stimuleer het vasthouden van water in bron- en broekgebieden en vernat de beekdalen, 
zowel in het bos als op de heide.
Verbind kleine heidevelden met elkaar en combineer dit waar mogelijk met het zichtbaar 
maken van (pre-)historisch erfgoed.
Versterk de herkenbaarheid van cultuurhistorische bostypen.

Vergroot de biodiversiteit van bos & heide en herstel het 
watersysteem
De Veluwe is het grootste bos van Nederland en is van grootse waarde 

voor de natuur in Gelderland. Ook functioneert de Veluwe als waterreser-

voir voor de omliggende gebieden en is het een belangrijk waterwin-

gebied. Door het menselijk gebruik en de verandering van het klimaat 

staat het watersysteem van de Veluwe en daarmee de natuur onder druk. 

Er zijn steeds vaker langere perioden van droogte en het water dat valt, 

stroomt te snel af. Ook wordt de kans op bosbranden groter. Er moet 

worden gestreefd naar het zo veel mogelijk vasthouden en laten inzijgen 

van water, zodat grondwaterreserves worden aangevuld, kwelstromen 

weer op gang komen en natuurwaarden op en rond de Veluwe worden 

versterkt:

• Zorg voor de geleidelijke omvorming van éénvormige (naald-)bossen

naar structuur- en soortenrijke bossen, waarin inheemse loofbomen

de overhand hebben. Inheemse loofbossen zorgen voor een dikkere

humeuze laag met een gezond bodemleven, waarin water beter wordt

vastgehouden. Ook spelen inheemse bomen een veel belangrijkere rol

in het ecosysteem.

• Zorg voor het vasthouden van water in bron- en broekgebieden en

stimuleer het verder vernatten van de beekdalen.

• Ontwikkel natte heidevelden en verbind kleine heidevelden met

elkaar, waardoor belangrijke corridors ontstaan voor diverse diersoor-

ten.

• Draag in nieuwe ontwikkelingen bij aan het versterken van de bossfeer

en verdicht kleine open plekken (littekens).

• Versterk de herkenbaarheid en de natuurwaarden van eeuwenoude

bossen/malebossen en de vele particuliere bossen en boslandgoede-

ren die elk een eigen kwaliteit hebben.

• Dit geldt ook voor zichtbare archeologie, zoals grafheuvels en Celtic

fields. Combineer het zichtbaar maken van dit erfgoed tevens met

natuurontwikkeling.

Voor meer inspiratie en informatie:

• BOVI2050 (Waterschap Vallei en Veluwe, H+N+S+ landschapsarchi-

tecten)

• Landschapsbiografie Veluwe (Jan Neefjes, Hans Bleumink)
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Verminder de barrièrewerking van A1 en A12
•	 Zorg voor aantrekkelijke verbindingen voor langzaam verkeer en  

recreanten haaks op de wegen. 

•	 Zet in op het passeerbaar maken van de grote infra voor dieren.  

Denk hierbij aan de grote fauna als herten en zwijnen, maar ook zeker 

aan reptielen, amfibieën en vleermuizen.

•	 Versterk de stilte door het wegnemen van de geluidshinder van de 

snelwegen. Geef hierbij de voorkeur aan landschappelijke geluidswal-

len.

•	 Behoud en versterk de ‘Veluwe-beleving‘ vanaf de weg. Versterk de A1 

en A12 als ‘parkway.‘ Ga de verrommeling en verbording van de wegen 

door de Veluwe tegen.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Schetsboek Ecoducten Veluwe

•	 Geluidswal en ecoduct A28, Parklaan Landschapsarchitecten

•	 “Natuur profiteert van verbreding A12 - Natuurinclusief bouwen”, 

Vakblad Natuur Bos Landschap (Heijmans en Rijkswaterstaat)

Ecoduct Kootwijkerzand ‘de poort naar Barneveld’, Bron: ZJA

Geluidswal en ecoduct A28, Parklaan Landschapsarchitecten

Versterken provinciale wegen als autonome scenic routes 
van velden, hei en bossen
Door het gebied lopen de doorgaande wegen N304 Ede-Otterlo-

Apeldoorn, N224 Ede-Arnhem en N310 Arnhem-Garderen. Onderweg 

kruisen de wegen landbouwgebieden, heidevelden en bossen en vanaf de 

weg wordt dit fraaie landschap goed beleefd. Zet in op het versterken van 

de beleving van het landschap vanaf de weg en het verminderen van de 

storende impact van de weg vanuit het landschap:

•	 Ontwikkel een laanbeplanting langs de wegen door landbouwgebied.

•	 Maak de weg onderdeel van het landschap waar deze door bos of 

heide loopt en gebruik landschappelijke elementen als afscherming of 

geluidswal.

•	 Kies voor specifieke zichtlijnen over het landschap op bijzondere plek-

ken, zoals bijvoorbeeld heidevelden.

•	 Zet in op het verminderen van de barrierewerking van de weg voor 

recreanten en de natuur.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Geluidswal en ecoduct A28, Parklaan Landschapsarchitecten

•	 Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit bij Infrastructurele werken, Studio 

Bereikbaar
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Breng recreatie en natuur in balans
De Veluwe is één van de meest geliefde recreatiegebieden van Nederland en recreatie 

is de drager van de locale economie. Men komt naar het gebied voor de natuur, de rust 

en de ruimte, maar deze kwaliteiten staan juist ook door de recreatie onder druk. Breng 

de recreatie in balans met de natuur, zodat men kan blijven genieten van een kwalita-

tieve Veluwe:

• Zorg voor een recreatieve zonering met drukke en meer rustige delen en maak

deze zonering logisch en begrijpelijk: Drukte aan de randen en hoe verder je de

Veluwe opkomt hoe rustiger het wordt en des te intenser de beleving van natuur

wordt.

• Zet in op het behoud en de ontwikkeling van de duisternis.

• Ontwikkel de kernen als hoogwaardige ‘Poorten naar de Veluwe‘:

• Een concentratie van verblijfsrecreatie, transferia en dagattracties in de bos-

rand als startpunt van langzaamverkeerroutes over de Veluwe.

• Hoogwaardige (her)inrichting en inpassing: ontwikkel een landschappelijke

raamwerk rondom recreatieve voorzieningen dat bijdraagt aan het versterken

van de natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap. Koppel

dit bijvoorbeeld aan ambities, zoals ontwikkeling van het (spreng)bekensys-

teem, ontwikkeling van landgoedstructuren of herstel van escomplexen.

• Ontwikkel recreatieve parels op slimme plekken:

• Ontwikkel recreatieve pleisterplaatsen/trekkers binnen de intensievere zones.

• Zet actief in op het ontwikkelen van uitzichtpunten aan de randen van rustige

zones, om de beleving van openheid te vergroten en hierdoor de ontoeganke-

lijkheid van het gebied te compenseren.

• Ontwikkel nieuwe parels verbonden aan het (pre)historisch erfgoed van de

Veluwe: vertel het verhaal van celticfields, grafheuvels, Hessenwegen,

eeuwenoude bossen en het heidepotstalsysteem.

• Versterk het recreatieve routenetwerk:

• Ontwikkel binnen de intensievere zones een complementair netwerk van fiets-

paden, MTB-routes en ruiterpaden.

• Weer het (doorgaande) autoverkeer van verharde en onverharde wegen en pas

het snelheidsregime aan.

Voor meer inspiratie en informatie: 

• Het middelpunt van Nederland (Lunteren/Ede)

• Recreatiezonering Noordwest Veluwe (Bureau Peter de Ruyter)

• Landschapsbiografie Veluwe (Jan Neefjes, Hans Bleumink)

• Parels van de Edese Landschappen

A

B

C

D

D

E

A.

B.

C.

D.

E.

Recreatieve zonering met drukte aan de randen en rust dieper in het 
gebied.
Concentreer verblijfsrecreatie, transferia en dagattracties in de 
bosrand als startpunt van recreatieve routes.
Creëer een landschappelijk raamwerk rond recreatieve voor- 
zieningen, in combinatie met andere landschapsambities.
Ontwikkel recreatieve pleisterplaatsen binnen de intensievere zones,  
bijvoorbeeld verbonden aan (pre)historisch erfgoed.
Zet in op het bouwen van uitkijktorens die de rustige zones beleef-
baar houden de ontoegankelijkheid compenseren.
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Stadsvilla Sonsbeek (Maarten Rijgersberg)
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Deelgebied
Veluwezoom
Streekgids Veluwe
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Deelgebied Veluwezoom

Motto:  Gelders Balkon

Karakteristieke foto’s

Nederrijnuiterwaarden bij Oosterbeek met op de achtergrond de stuwwal

De Posbank bij Rheden (foto: Elsemagriet via Pixabay)

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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Twello

Apeldoorn

Hoog Soeren

Garderen

Kootwijk

Harskamp

Otterlo

Hoenderloo

Deelen

Mossel

Wolfheze

DoorwerthRenkum
Oosterbeek

Arnhem

Huissen

DrielHeteren

ZettenOpheusdenKesteren

Lienden

Elst

Westervoort

Giesbeek

Duiven

Zevenaar Didam

Doesburg

Dieren

Brummen

Rheden

De Steeg

Ellecom

Velp

Rozendaal

Wekerom

LunterenScherpenzeel

Amerongen

Elst

Rhenen

Wageningen

Bennekom

Ede

Veenendaal

Renswoude

Beekbergen

Eerbeek

Loenen

Voorst

Koudhoorn

Voorthuizen
Stroe

Kootwijkerbroek

Barneveld

Nijkerk

Hoevelaken

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Steile gradiëntrijke flank van de stuwwal

De stuwwal van de Veluwe loopt in dit deelgebied steil 

af, met abrubte hoogteverschillen tussen de Veluwe 

en de IJssel/Nederrijn van 50 tot 100 meter. Dit komt 

doordat de rivieren tegen de voet van de stuwwal aan-

stroomden en deze zo afgesleten hebben.

Haaks op het reliëf liggen diep ingesleten dalen van 

beken en in het westen liggen brede smeltwaterdalen 

en spoelzandwaaiers als onderdeel van het Heelsums 

en Renkums beeksysteem.

Aan de voet van de stuwwal en in de benedenloop van 

de dalen komt kwelwater aan de oppervlakte, wat heeft 

geleid tot de ontwikkeling van bijzondere kwelnatuur, 

zoals op sommige plekken bronbossen.

Gelders Arcadië

Het landschap op de Veluwezoom heeft een afwisse-

lend kleinschalig karakter en wordt gevormd door een 

aanéénschakeling van tientallen landgoederen, gelegen 

in de hellingzone op de overgang van stuwwal naar 

rivier. Het is een landschap van buitenplaatsen met 

bestaande en verdwenen landhuizen, tuinen, (statige) 

lanen, hagen, boomgroepen, parkbossen, hoogte-

verschillen en aaneenrijging van monumentale open 

ruimten.

Rondom de dorpen op de flauwe hellingen van de stuw-

wal lagen oorspronkelijk grote enkcomplexen, maar een 

groot deel daarvan is inmiddels bebouwd.

Een ‘achterland‘ van bossen, heidevelden en jonge 

heideontginningen

Op de vlakkere hogere delen van de stuwwal ligt een 

samenhangend landschap van dichte bossen, open 

landbouwenclaves, grote open heidevelden, stuif- 

zanden en resten van stuifzandvlakten en duinen.  

Het gebied kent een grote hoeveelheid aan onverharde 

paden en zandwegen.

Uitzonderlijk gelaagd landschap

In het landschap is bijzonder veel erfgoed terug te 

vinden uit verschillende periodes van de historie:

• Prehistorisch erfgoed als Celtic fields, grafheuvels,

ijzerputten en de Duno/Hunneschans

• Adelijk erfgoed met kastelen, landgoederen, bui-

tenplaatsen en koningswegen

• Industrieel erfgoed met sprengbeken, papierindus-

trie, watermolens, Heveadorp, etc

• Militair erfgoed met landingsterreinen en voor-

malig slagveld Slag om Arnhem (Airborne),

Fliegerhorst Deelen

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

Steile gradiënt van de stuwwal naar de uiterwaarden
Vele landhuizen met bijhorende landgoederenlandschap
Landbouwenclaves, zoals Wolfheze
Grote open heidevelden en zandverstuivingen, als het Rozendaalsche veld
Prehistorisch erfgoed met hier bijzonder; de Duno/Hunneschans
Industrieel erfgoed met watermolens en papierindustrie
Fliegerhorst Deelen

Bos
Heide
Zandverstuiving
Essen

Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginningen
Veenontginning
Landgoederenlandschap

A

B

C

E

F

G

D



-   69Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   I   Veluwe

OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Waardevolle open gebieden

Het landschap van de Veluwezoom heeft een overwe-

gend kleinschalig karakter, maar de open gebieden die 

er zijn, hebben vaak een hoge kwaliteit. De waardevolle 

open gebieden zijn:

• De open enkcomplexen rond de dorpen.

• Openheid van de voormalige landingsvelden van

de Slag om Arnhem (Ginkelse Heide, omgeving

Wolfheze).

• De openheid van het Soerensche Broek met na-

tuurontwikkeling, fraaie zichtlijnen en de koppeling

van sloten aan de smalle en lange broekontginning.

• De open ruimtes aan de noordkant van de dorpen-

route (Velp-Dieren), begrensd door een gekartelde

bosrand en lanen, die zorgen voor afwisselende

zichten en zichtlijnen vanaf de weg.

• Openheid in beekdalen, zoals het Renkumse beek-

dal.

• De open heidevelden en stuifzandgebieden van het

Rozendaalsche veld.

Uitzichten van en naar de stuwwal

Vanaf de steile kliffen van de stuwwal heeft men pano-

rama’s over de Nederrijn en Betuwe. Deze zijn vooral 

indrukwekkend bij Belmonte, Duno en Westerbouwing.

Vanaf de hogere toppen van de Veluwe zijn panorama’s 

te zien over de lagere delen van de Veluwe en over het 

IJssel-en Rijndal. Vanuit het omliggende landschap is 

de stuwwal met haar bebouwde en onbebouwde  

hellingen ook van veraf te zien.

Bakens in het landschap

Bakens in het landschap worden gevormd door de 

schoorstenen van steenfabrieken in de uiterwaarden 

en hoge kerktorens, zoals de Eusebiuskerk in Arnhem. 

Daarnaast zijn er nog andere bijzondere gebouwen 

die als herkenningspunten in het gebied werken, zoals 

Kasteel Doorwerth met haar prominente plek in de ui-

terwaarden, de koepelgevangenis en de Tennet-toren in 

Arnhem en het hoog uitstekende deel van de stuwwal 

bij landgoed Duno. 

Stiltegebied

De bossen en heidevelden op de stuwwal tussen 

Arnhem en Dieren zijn erg rustig en vrij van ontwikke-

lingen. Het gebied heeft de status van Nationaal Park 

Veluwezoom en is ook beschermd tegen verstoring met 

de status Stiltegebied Zuid-Oost Veluwe.

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

Openheid van de voormalige landingsvelden van de Slag om Arnhem
Open ruimtes aan de noordkant van de dorpenweg  tussen Velp en Dieren
Open heidevelden en stuifzandgebieden van het Rozendaalsche veld
Panorama’s over de Nederrijn en Betuwe vanaf de stuwwal
Koepelgevangenis, Eusebiuskerk en de Tennet-toren in Arnhem
Kasteel Doorwerth
Stiltegebied Zuid-Oost Veluwe

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

G

D
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

De reeks van sprengbeken haaks op het reliëf

Haaks op het reliëf liggen korte beken met een groot 

verval. De Heelsumse en Renkumse Beek zijn hierin de 

grootste en langste beken en zijn onderdeel van grote 

smeltwaterdalen.

Veel van de beken zijn vergraven tot sprengenstelsel 

met molens, opgeleide beken, sprengkoppen, vijvers en 

watervallen.

Spectaculair macro- en microreliëf

Het gebied heeft een bijzonder reliëf met steile 

hellingen, hoge toppen en stuifzandduinen. Tussen 

Wageningen en Arnhem heeft erosie door de Nederrijn 

geleidt tot kliffen van soms wel 50 meter hoog.  

Het gebied heeft een grote rijkdom aan aardkundige 

waarden.

Landgoederen als groene lobben binnen stedelijke 

structuur van Arnhem

Arnhem kent een bijzondere structuur van verschillen-

de (voormalige) landgoederen die als een lobbenstruc-

tuur in de stad liggen. Landgoederen als Mariëndaal, 

Sonsbeek, Klarenbeek en Angerenstein vormen nu 

geliefde parken en verbinden de stad met de Veluwe.

Dorpenroute als ‘verbindend lint’ tussen de dorpen

Op de flank van de Veluwe ligt een reeks dorpen, op de 

goed bewoonbare plekken tussen de Veluwe en de ui-

terwaarden van de IJssel en Rijn, met hiertussen enken. 

Dit landschap vormde de basis voor de landgoederen 

met uitlopers naar de stuwwal en de uiterwaarden.  

De dorpen worden verbonden door een dorpenweg die 

als doorgaande lijn langs de voet van de stuwwal loopt. 

Tussen de dorpen liggen groene vensters en langs de 

weg lopen deels hoogwaardige laanstructuren en zich-

ten op de flank/helling en op de lage broekgronden.

Historische routes door het landschap

Arnhem is al lang een belangrijke stad en heeft een 

kenmerkende radiaalstructuur van rijksstraatwegen.

Haaks op de dorpenweg langs de stuwwal liggen de 

schaapsdriften als historische paden van en naar de 

bouwlanden en heide. Ook zijn er door de eeuwen heen 

holle wegen ontstaan in de smeltwaterdalen.

Koningswegen verbonden de verschillende jachtge-

bieden en buitenverblijven van Koning Willem II, zoals 

Doorwerth en Hof te Dieren. Karakteristiek voor het 

gebied zijn de lanenstelsels, als verbindende structuur.

A12, A50 en spoorlijnen vrij door landschappen

De snelwegen lopen als autonome structuur, vrij door 

het landschap, zonder concentratie van stedelijke ont-

wikkeling erlangs. Wel hebben ze een barrièrewerking 

voor mens en natuur.

A.

B.

C.
D.
E.
F.
G.

Sprengbeken haaks op het reliëf, met de beken van het Renkumse smeltwa-
terdal als grootste
Kliffen van soms wel 50 meter hoog, waar de stuwwal is geerodeerd door 
de rivier
Landgoederen als groene lobben binnen Arnhem
De dorpenroute onderlangs de stuwwal
De radiaalstructuur van historische wegen naar Arnhem
De A12
De A50

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos

Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren

A

B

C

E

F

G

D
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Dynamische flank met een meer verstild achterland

Arnhem vormt, historisch en nog steeds, de grote 

stedelijke kern onderaan de Veluwe. De stad heeft 

aan weerszijde een reeks van forensendorpen als 

Oosterbeek, Renkum, Velp en Rheden. De grote dyna-

miek met nieuwe uitbreidingen en bedrijvigheid vindt 

vooral plaats aan de zuidkant van Arnhem. Langs de 

noordkant in het bos liggen veel specifieke bebouwin-

gen, zoals kazernes, vakantieparken en instellings- 

terreinen.

Landgoederen als stedelijk uitloopgebied

De landgoederen op de zuidflank van de Veluwe zijn 

sterk met de steden en dorpen verweven en vormen 

een geliefd uitloopgebied. 

Recreatieve trekkers van (inter)nationale allure

De Veluwezoom is al lange tijd een geliefd recrea-

tielandschap en ook vandaag de dag liggen er nog 

een aantal recreatieve trekkers van (inter)nationa-

le allure, zoals de Posbank, Kasteel Rozendaal, het 

Openluchtmuseum, Burger’s Zoo en het Airborne 

Museum.

A.

B.

C.
D.
E.
F.

Arnhem als centrumplaats met aan weerszijden een reeks 
forensendorpen
Landgoederen verweven met het stedelijk gebied als uitloop-
gebied
Posbank
Kasteel Rozendaal
Het Openluchtmuseum en Burgers’ Zoo
Airborne Museum

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

A

B

C

E

F

D
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A

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.

A.
B.

C.

D.

Vorm monocultuur (naald-)bossen geleidelijk om naar soortenrijke loofbossen.
Stimuleer het vasthouden van water in bron- en broekgebieden en vernat de beekdalen, 
zowel in het bos als op de heide.
Verbind kleine heidevelden met elkaar en combineer dit waar mogelijk met het zichtbaar 
maken van (pre-)historisch erfgoed.
Versterk de herkenbaarheid van cultuurhistorische bostypen.

Vergroot de biodiversiteit van bos & heide en herstel het 
watersysteem
De Veluwe is het grootste bos van Nederland en is van grootse waarde 

voor de natuur in Gelderland. Ook functioneert de Veluwe als waterreser-

voir voor de omliggende gebieden en is het een belangrijk waterwinge-

bied. Door het menselijk gebruik en de verandering van het klimaat staat 

het watersysteem van de Veluwe en daarmee de natuur onder druk. Er zijn 

steeds vaker langere perioden van droogte en het water dat valt, stroomt 

te snel af. Ook wordt de kans op bosbranden groter. Er moet worden 

gestreefd naar het zo veel mogelijk vasthouden en laten inzijgen van water, 

zodat grondwaterreserves worden aangevuld, kwelstromen weer op gang 

komen en natuurwaarden op en rond de Veluwe worden versterkt:

• Zorg voor de geleidelijke omvorming van éénvormige (naald-)bossen

naar structuur- en soortenrijke bossen, waarin inheemse loofbomen

de overhand hebben. Inheemse loofbossen zorgen voor een dikkere

humeuze laag met een gezond bodemleven, waarin water beter wordt

vastgehouden. Ook spelen inheemse bomen een veel belangrijkere rol

in het ecosysteem.

• Zorg voor het vasthouden van water in bron- en broekgebieden en sti-

muleer het verder vernatten van het beekdal van de Leuvenumse Beek.

• Ontwikkel natte heidevelden en verbind kleine heidevelden met

elkaar, waardoor belangrijke corridors ontstaan voor diverse diersoor-

ten.

• Draag in nieuwe ontwikkelingen bij aan het versterken van de bossfeer

en verdicht kleine open plekken (littekens).

• Versterk de herkenbaarheid en de natuurwaarden van eeuwenoude

bossen/malebossen en de vele particuliere bossen en boslandgoede-

ren die elk een eigen kwaliteit hebben.

• Dit geldt ook voor zichtbare archeologie, zoals grafheuvels en Celtic

fields. Combineer het zichtbaar maken van dit erfgoed tevens met

natuurontwikkeling.

Voor meer inspiratie en informatie:

• BOVI2050 (Waterschap Vallei en Veluwe, H+N+S+ landschapsarchi-

tecten)

• Landschapsbiografie Veluwe (Jan Neefjes, Hans Bleumink)
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Ontwikkelen van het Gelderse Arcadië
Behoud, herstel en ontwikkeling van het landgoederen- en buitenplaatsen-

landschap op de zuidelijke Veluwezoom:

•	 Versterk de samenhangende landgoederenstructuur:

•	Herstel en onderhoud historische park- en laanstructuren.

•	Herontwikkel verdwenen landhuizen zoals Hof te Dieren, Hemelse 

Berg en Huis Lichtenbeek.

•	Ontwikkel nieuwe landgoederen op strategische plekken zoals in 

de groene wiggen tussen de dorpen, als onderdeel van stads- en 

dorpsranden of invulling van een ecologische verbinding tussen 

stuwwal en rivier.

•	 Verbind het Gelders Arcadie met de rivier en het achterland van de 

Veluwe:

•	 (Her)ontwikkel historische structuren als recreatieve route, zoals 

Koningswegen en veedriften.

•	 Versterk de ecologische gradiënt naar de rivier en benut uittre-

dende kwel voor natuur.

•	Ontwikkel zichtlijnen en panoramapunten op de rivier. 

•	Ontsluit de (voormalige) militaire terreinen en instellingsterreinen 

in het achterland en geef ze een nieuwe betekenis.

•	 Slecht de barrière van de A12.

•	 Vergroot de betekenis als uitloopgebied voor de stad en ontwikkel nieuwe 

verdienmodellen:

•	Ontwikkel aantrekkelijke routes tussen de kernen en de landgoederen.

•	Ontwikkel recreatieve functies passend bij de identiteit en statuur  

van de landgoederen/buitens.

•	Ontwikkel nieuwe verdienmodellen, die inspelen op de nabijheid van 

de stad. Bijvoorbeeld stadslandbouw (bijvoorbeeld Slijpbeekpark), 

natuurbegraafplaatsen, woon- werklocaties in het groen (de Hes 

Arnhem).

Voor meer informatie en inspiratie:

•	 Karakteristieken en Ambieties Gelders Arcadië, Buro Poelmans Reesink, 

Gelders Genootschap

•	 Kansen voor Gelders Arcadië, Gelders Genootschap

Visiekaart - Karakteristieken en Ambieties 
Gelders Arcadië, Buro Poelmans Reesink, Gelders 
Genootschap
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Herkenbare gradiënt van Veluwe naar IJssel en Nederrijn
Van de hoge gronden van de stuwwal van de Veluwe totaan het water van 

de IJssel en de Nederrijn valt er een landschappelijke gradiënt te onder-

scheiden. Uitgangspunt van dit ontwikkeldoel is het respecteren, zicht-

baar en beleefbaar maken van deze gradiënt: 

Landschappelijke gradiënt respecteren, zichtbaar en beleefbaar maken

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

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 op de

overgang van hoog naar laag:

•	 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

• Al dan niet ingepolderde broekgronden aan de voet van de stuw-

wal met een rechtlijnige verkaveling

• De buitendijkse waarden van de IJssel met een onregelmatige

blokverkaveling, oude rivierstrangen/hanken, meidoornhagen en

boerderijen op terpen

A

A

B

C

D

E

B C

D E

Versterken radiale wegenstructuur als verbinding tussen 
stad en buitengebied
• Versterk de herkenbaarheid van de historische radiaalwegen als

verbindingen naar het buitengebied: bijvoorbeeld door eenduidige

laanbeplanting.

• Vergroen de oude radialen tot diep in het stedelijk weefsel van

Arnhem.

• Zorg voor een aangename verblijfskwaliteit door een passende

herinrichting van het profiel: faciliteer van zowel langzaam als zwaar

verkeer.

• Ontwikkel hoogwaardige functies met een gezicht naar de weg.
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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  

landschapselementen zoals lanen, singels, erfbeplantingen en bos-

schages. Versterk de herkenbaarheid van escomplexen en de ken-

merkende kamerstructuur, door deze open te houden en de randen te 

verdichten.

•	 Behoud en herstel wildwallen en grenswallen in de flanken van het bos 

en de hogere delen van de Veluwezoom.

•	 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 dorpenweg tussen de kernen op de flank als her-

kenbare en doorgaande structuur.

•	 Ontwikkel de (spreng)beken als dragende structuur:

•	 Sprengbeken (inclusief landgoederen en broeklanden) ontwikke-

len als dragers van de groene wiggen tussen de dorpen. 

•	 Beken als onderdeel van ecologische en recreatieve verbinding 

tussen Veluwe, Nederrijn en IJssel. 

•	 Behoud en ontwikkeling voor erfgoed verbonden aan de beek 

zoals watermolens, vloeivelden en landgoederen.

•	Ontwikkel een klimaatrobuust systeem voor het hele beekdal: 

kwelwater zo lang mogelijk vasthouden en ecologische potenties 

voor specifieke natuur optimaal benutten. 
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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

•	Maak het Heelsums Beekdal beter zichtbaar en verbind het ecologisch en 

fysiek beter van bovenloop naar benedenloop.

•	 Zorg voor het zichtbaar worden van de beken die de stad Arnhem dooraderen 

en leg de relatie met het verleden.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Naar een klimaatbestendig beekdallandschap (STOWA)

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland



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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