
Landgoederenzone Baakse Beek
Samenvatting Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit

AANLEIDING
De landgoederenzone Baakse Beek, gelegen tussen  Ruurlo 

en Wichmond kampt al decennia met ernstige verdroging. 

Een belangrijke oorzaak is de aanleg van een fijnmazig net-

werk van watergangen in de 20e eeuw,  gericht op wateraf-

voer, teneinde het (ooit zeer natte) gebied te optimaliseren 

voor landbouwkundig gebruik. Klimaatverandering maakt 

het probleem urgenter. In de landgoederenzone neemt 

de kwaliteit van waterafhankelijke natuur af en is in het 

groeiseizoen onvoldoende water beschikbaar om beken, 

grachten en vijvers op peil te houden. Het behoud van het 

historische erfgoed vergt een continue inspanning. De ex-

treem droge zomers van 2018 en 2019 maakten de droogte 

ook een probleem voor de landbouw, bovenop de vele uit-

dagingen waar de agrarische sector al mee te maken heeft. 

Al deze ontwikkelingen leiden tot verschuivende behoeftes 

in het landgebruik van de landgoederenzone. 

Als deeluitwerking van het Ontwikkelperspectief Baakse 

Beek en Veengoot (2014) is het Waterschap Rijn en IJssel 

een gebiedsproces gestart met de gemeente Bronckhorst, 

de provincie Gelderland, een tiental landgoederen en de 

LTO. In 2019 heeft dit geresulteerd in de Ontwikkelvisie 

Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst. De bestuur-

ders hebben deze visie omarmd als richtinggevende en 

inspirerende visie op een toekomstbestendig gebied. De 

essentie van de ontwikkelvisie is om samen met de land-

goederen en agrariërs een nieuw ontwerp te maken van het 

watersysteem in combinatie met het landgebruik, uitgaan-

de van natuurlijke eigenschappen zoals reliëf en bodem. 

Hierdoor zal het systeem het water beter vasthouden, 

wordt het robuust (kan extremen in neerslag en droogte 

beter opvangen) en adaptief (kan meewegen met klimaat- 

en maatschappelijke veranderingen).

DOEL VAN EEN HANDREIKING RUIMTE-
LIJKE KWALITEIT
Het gebied is veel te groot om in één keer op de schop te 

nemen. Besloten is om per landgoed c.q. deelgebied een 

toekomstbestendig ontwerp te maken van watersysteem 

en landgebruik. Vanwege deze ‘postzegel-benadering’ 

ontstaat het risico op verlies van de samenhang. Daarom 

heeft het waterschap bureau BoschSlabbers gevraagd een 

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit op te stellen. Deze hand-

reiking is een uitwerking van de Ontwikkelvisie en heeft als 

doel te inspireren en te sturen op een goede vormgeving 

en inpassing van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 

en initiatieven. Zij borgt dat de afzonderlijke ontwerpen 

per landgoed/deelgebied van de landgoederenzone een 

samenhangend geheel blijven vormen in het landschap en 

dat het systeem in zijn geheel optimaal gaat functioneren. 

Daarnaast dient het als beeldend communicatiemiddel in 

het gesprek met gebiedspartners (zoals de landgoederen), 

grondeigenaren en bewoners. De handreiking beschrijft de 

kwaliteiten en knelpunten van het gebied. Vervolgens geeft 

ze handvatten hoe de ruimtelijke kwaliteit behouden, ge-

compenseerd en waar mogelijk versterkt kan worden, door 

voor de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen ontwer-

popgaven- en principes te formuleren.

Gebiedsafbakening Landgoederenzone Baakse Beek
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KERNKWALITEITEN EN KNELPUNTEN
Ondergrond ‘droge ruggen en natte laagten’

Kwaliteiten

De landgoederenzone ligt op de overgang van de zandgron-

den naar de kleigronden langs de IJssel. De ondergrond is 

rijk aan reliëf met dekzandruggen, beekdalen, rivierduinen 

en oude geulen van de IJssel. Door de aanwezigheid van 

dit reliëf wordt het gebied van nature gekenmerkt door een 

afwisseling van droge en natte plekken. In de laagtes en 

brongebieden van beken is van oorsprong sprake van scho-

ne kwel, met bijzondere potenties voor natuur.

Knelpunten

Door kanalisering, ruilverkaveling, landbouwontwikkelingen 

en peilbeheer is het landgebruik nauwelijks nog gekoppeld 

aan het natuurlijk systeem van de ondergrond. Daardoor is 

het natuurlijk systeem niet meer sturend, met als gevolg dat 

de inrichting onvoldoende klimaatrobuust is. Door de aan-

wezigheid van (diepe) watergangen wordt de grondwater-

stand kunstmatig verlaagd en wordt water snel afgevoerd 

richting de IJssel. In perioden met weinig neerslag vindt 

daardoor snel verdroging plaats, met negatieve gevolgen 

voor landbouw, natuur en erfgoed.
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Kernkwaliteit: Reliëfrijk landschap
Reliëf
Verborgen bekenstelsel 
Hoge aardkundige waarden

Kernkwaliteit: Overgang naar de IJssel
Overstromingsvlakte IJssel 
  Komklei
  Lage terrasrestruggen
  Dekzandvlakte met komklei
  Rivierduinen
Dekzandgebied
  Beekdalen en laagtes
  Dekzandruggen
  Veengronden

Kernkwaliteit: Kwelsystemen  
  Brongebied 

Kaart ondergrond ‘droge ruggen en natte laagten’



Kaart occupatie ‘ensemble van beeklandgoederen’

Occupatie ‘ensemble van beeklandgoederen’

Kwaliteiten

In het gebied bevinden zich twaalf landgoederen die alle-

maal in meer of mindere mate zijn verbonden met de beek. 

Op deze landgoederen vervult het water zowel een lust- als 

nutfunctie. Door de hoge dichtheid aan landgoederen, die 

vaak naadloos in elkaar overgaan, kan gesproken worden 

van een ensemble van beeklandgoederen. Het continue 

streven naar kwaliteit, aanzien en statigheid in zowel struc-

turen als details verschaffen het landschap een bijzondere 

allure, waarmee de landgoederenzone zich onderscheidt 

van andere kleinschalige landschappen in Oost Neder-

land. Niet alleen binnen de landgoederen, maar veelal ook 

daarbuiten is sprake van een aantrekkelijk kleinschalig, 

gevarieerd en authentiek cultuurlandschap van oude bouw-

landen, bossen, lanen en kleine landschapselementen. 

Knelpunten

Het behoud van de kwaliteit van de landgoederen is niet 

vanzelfsprekend. De monumentale lanen, parken en bossen 

hebben last van verdroging. De te lage grondwaterstanden 
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Kernkwaliteit: Beeklandgoederen als combinatie 
van nut & lust
Nut
  Voormalige havezate 
  Watermolenlandschap
  Kades door de laagte
  Rabattenbos
  Mogelijke vloeiweide 
  Monumentale boerderijen
  Boerderij Brandenborch
Lust
  Esthetische waterpartijen
  Lanen hoofdas
  Lanen overig
  Rijksbeschermde buitenplaats incl. tuin  
  Belangrijke zichtlijnen en monumentale ruim 
  tes

Kernkwaliteit: Kleinschalig gevarieerd cultuur-
landschap  
  Zandontginningenlandschap
  Oeverwalontginningenlandschap
  (Voormalig) Uiterwaardenlandschap
  Natte heide- en broekontginningenlandschap
  Escomplexen
  Historische waterlopen

Overig
  Afvoerkanalen
  Monumenten
  Bos op RCE buitenplaats
  Bos op landgoed
  Bos buiten landgoed
  Eigendom landgoed
  Spoorlijn
  Verdwenen spoorlijn
  Hessenweg 

tasten de funderingen van de eeuwenoude landhuizen aan. 

Vooral buiten het grondgebied van de landgoederen zijn er 

in de loop der tijd karakteristieke kleinschalige landschap-

selementen verdwenen. Het herkenbare onderscheid tussen 

de verschillende landschapstypen is daardoor verminderd.



Kaart gebruik ‘kleinschalig palet van functies’

Gebruik ‘kleinschalig palet van functies’

Kwaliteiten

De landgoederenzone Baakse Beek kenmerkt zich door een 

veelkleurig palet van gebruiksfuncties zoals natuur, land-

bouw, recreatie, wonen en werken. De gebruiksfuncties 

wisselen elkaar af en zijn sterk met elkaar verweven. Het 

grondgebruik bouwt daarmee voort op de kleinschaligheid 

van het landschap.

Knelpunten

In de landgoederenzone zijn de agrarische bedrijven over 

het algemeen relatief klein; dit maakt het lastig om te 

concurreren op de wereldmarkt. Tegelijkertijd worden de 

boeren onvoldoende beloond voor het beheer van het land-

schap. Voor veel bedrijven is het daarom op dit moment 

lastig om een goede boterham te verdienen in het gebied. 
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Kernkwaliteit: Landbouw als drager en beheerder 
van het landschap
  Agrarische bedrijven 
 
Kernkwaliteit: Fijnmazige ecologische dooradering 
van het landschap
Gelders Natuur Netwerk

Bestaande natuur 
Zoekgebied nieuwe natuur

Overig natuur:
Natura2000
EVZ of ondernemen met natuur buiten GNN 

Kernkwaliteit: Recreatie voor de fijnproever
  Grootschalig recreatie complex
  Horeca
  Camping
  Kerk / Klooster
  Overnachten (B&B / hotel)
  Museum: MORE, beeldenmuseum etc.
   Recreatienetwerk (Achtkastelenroute en  
   LAW-route)

Kernkwaliteit: Rode functies ondergeschikt aan 
landschap
   Wonen
   Bedrijventerrein

Door verdroging, overbemesting, gebruik van bestrijdings-

middelen en verdwijnen van kleinschalige landschapsele-

menten is er sprake van een sterke afname van de soor-

tenrijkdom (plant en dier). Het gaat onder andere om een 

vermindering van kritische doelsoorten als de geelgors, 

patrijs, nachtegaal en een verkleining van het areaal krui-

denrijk grasland.



ONT WERPOPGAVEN EN -PRINCIPES
De handreiking beschrijft hoe toekomstige ontwikkelingen 

kunnen worden ingezet om de bestaande kwaliteiten te 

versterken en gesignaleerde knelpunten op te lossen. 

Intermezzo

Geomorfologie als uitgangspunt

Het grootschalig nemen van lokale maatregelen blijkt de 

meest effectieve aanpak van de verdrogingsproblemen. 

Door het omvormen van het rechtlijnige watersysteem van 

sloten en greppels naar een breed uitwaaierend vochtig 

stroomdal, sluit het watersysteem beter aan bij de geo- 

morfologische kenmerken (het reliëf) van het gebied. Het 

gebiedseigen water gaat stromen in de natuurlijke laagtes 

van het landschap.

Droogte in de zomer

Zelfs met alle mogelijke en denkbare maatregelen aan het 

watersysteem zal de grondwaterstand in de zomer ver on-

deruitzakken door de zandige ondergrond. Het is technisch 

niet mogelijk om dit te voorkomen, omdat dit vanwege de 

slechte watervasthoudende eigenschappen van de zand-

gronden nu eenmaal een gebiedseigenschap is. Permanente 

watervoerendheid van het watersysteem is daardoor niet 

mogelijk.

Piekafvoer

Piekafvoeren in de winter moeten nog steeds naar de IJssel 

worden afgevoerd. Zomerse piekbuien kunnen zoveel 

mogelijk worden opgevangen in de lokale laagtes van het 

gebied om de afvoer te vertragen en waar mogelijk te 

infiltreren.

Na:Voor:

Voor:

Na:

drainerende sloten / greppels

kwel

behoud histori-
sche waterloop

dempen 
greppels

grondwater-
stand
(laag)

grondwater-
stand
(hoger)

verondiepen
waterloop Droge periode:

Natte periode:

Natuurlijke reliëf bepaalt breed-
te van stroomdal

In droge periodes kan 
het stroomdal gedeel-
telijk droogvallen

kade verwijderen

historische kade behouden

weer de kans om uit te treden op maaiveld, waardoor er 

bijzondere natuurwaarden tot ontwikkeling kunnen komen. 

Tenslotte kan in de stroomdalen een deel van de piekafvoe-

ren worden geborgen.

Ontwerpprincipes:

• benut lokale grondwatersystemen en houdt het water 

vast

• laat het water zoveel mogelijk zijn eigen weg zoeken

• ontwikkel een mozaïek van natte stroomdalvegetaties 

(kwelnatuur)

Ondergrond ‘het natuurlijk systeem leidend’

Opgave: ontwikkelen van natte stroomdalen

De natuurlijke laagtes langs bestaande beken worden om-

gevormd tot een robuust systeem van natte stroomdalen, 

waarin het water zoveel mogelijk zelf zijn eigen weg zoekt 

op basis van het aanwezige reliëf. 

Doordat bestaande watergangen en greppels worden 

gedempt of verondiept, vindt er minder drainage plaats 

en wordt water langer vastgehouden in het gebied. Het 

resultaat is minder verdroging, doordat de grondwaterstan-

den in zowel de laagten als de aangrenzende ruggen in een 

deel van het jaar zullen stijgen. Ook krijgen kwelstromen 

Ontwerpprincipe; benut lokale grondwatersystemen en houdt het water vast Ontwerpprincipe; laat het water zoveel mogelijk zijn eigen weg zoeken



Voor:

Na:

ontvlech-
ten water-
systeem

kwel bevorderen door dempen 
waterlopen en greppels en verwij-
deren van bouwvoor

ontwateren brongebied

kwelkwel

grondwa-
terstand 
(hoger)

grondwa-
terstand 
(laag)drainerende sloten / greppels

aanvoer ge-
biedsvreemd 
water

creëren 
slenkprofiel

Opgave: revitaliseren lokale brongebieden

Lokale brongebieden zijn oorspronkelijk geïsoleerd gelegen 

watersystemen zonder inlaat van water uit het regionale 

systeem. Ze worden gevoed door zeer schoon gebiedsei-

gen kwel. Door de kwelzones te vergroten en het kwelwa-

ter langer vast te houden en zo lang mogelijk te scheiden 

van ander oppervlaktewater, kan kwelnatuur ontstaan en zo 

de ecologische kwaliteit van het gebied worden vergroot. 

De vernatte brongebieden kunnen tevens dienst doen als 

waterreserves voor drogere tijden.

Ontwerpprincipes:

• maak kwel dominant en ontvlecht het systeem

• ontwikkel een mozaïek van natte bronvegetaties (kwel-

natuur)

Ontwerpprincipe; maak kwel dominant en ontvlecht het systeem Ontwerpprincipe; ontwikkel een mozaïek van natte bronvegetaties 
(kwelnatuur)
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Occupatie ‘behoud door ontwikkeling watererfgoed’

Opgave: beeklandgoederen met allure 

De verandering van het huidige watersysteem naar een 

klimaatbestendig watervasthoudend waterstelsel biedt 

kansen om het contrast tussen de vormgegeven land-

goedstructuren en de natuurlijk ingerichte stroomdalen te 

versterken en ook om de ruimtelijke en functionele relatie 

tussen landgoed en water te herstellen. Nog aanwezige en 

verborgen watergerelateerde nut- en lustelementen zoals 

rabatbossen, voormalige vloeiweiden, kades en watermo-

lens kunnen daarbij op actuele wijze weer worden ingezet, 

volgens waarden en functies van de 21e eeuw (behoud door 

ontwikkeling). Uitgangspunt is een landgoederenlandschap 

met allure. Dit vergt een ontwerphouding waarin op alle 

schaalniveaus (landgoederenreeks, landgoed, landgoed-

park, tuin en huis) gestreefd wordt naar kwaliteit, aanzien 

en statigheid.

Ontwerpprincipes

• versterk lanen- en coulissenstructuur

• versterk zichtlijnen en monumentale open ruimten

• behoud en herstel watervoerende grachten

• versterk landhuis met tuin en parkstructuren

• ga zorgvuldig om met historische dwars- en langskaden

• herstel rabatbossen (waar wenselijk en mogelijk)

• herbenut vloeiweides

• versterk watermolenlandschappen

Opgave: versterken karakteristieken cultuurlandschappen

De landgoederenzone kent diverse historische cultuurland-

schappen: het essen- en kampenlandschap, het oeverwal-

landschap en het broek- en heideontginningslandschap. 

Door schaalvergroting in de landbouw en aanpassingen in 

het waterbeheer zijn -met name buiten de landgoederen - 

karakteristieke landschapselementen zoals perceel- en 

erfbeplantingen verloren gegaan, waardoor het landschap 

is vervlakt. Door de voorgenomen ingrepen in het watersy-

steem en de transitie van het grondgebruik te combineren 

met het terugbrengen van karakteristieke landschapsele-

menten wordt de diversiteit van het landschap vergroot.

Ontwerpprincipes

• versterk essen- en kampenlandschap

• versterk oeverwallandschap

• versterk broek- en heideontginningenlandschap

hoofdlaan

Voor: Na:

singel

overige laan
hoofdlaan

overige laan omvormen

nieuwe laan

nieuwe laan

hoofdlaan behouden d.m.v. duikers

Ontwerpprincipe; versterken lanen- en coulissenstructuur (voor) Ontwerpprincipe; versterken lanen- en coulissenstructuur (na) Ontwerpprincipe; versterken essen- en kampenlandschap

erfbeplantingen

beplantingen op 
rand van es

natte stroomdalen



Ontwerpprincipe; ‘Basis’ Ontwerpprincipe; ‘Bewust’ het voorgaande plus... Ontwerpprincipe; ‘Best’ het voorgaande plus...

Gebruik ‘functie past zich aan de ondergrond aan’

Opgave: natuurinclusieve landbouw

Streven is een toekomstbestendig gebied met een kli-

maatrobuust watersysteem waarin de mensen een goed 

belegde boterham kunnen blijven verdienen. Dit vergt een 

toekomstperspectief voor de landbouw, waarin het landge-

bruik is afgestemd op het watersysteem en de draagkracht 

van de bodem, met nieuwe verdienmodellen die inspelen 

op gesloten kringlopen en verbreding van de bedrijfsvoe-

ring gericht op landschaps- en natuurbeheer en recreatie. 

Voor de invulling van deze opgave is er aansluiting gemaakt 

bij het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland 

(Louis Bolk Instituut, maart 2019). In dit Actieplan wordt 

gebruik gemaakt van drie gewenste niveaus van natuurin-

clusieve landbouw: Basis, Bewust en Best. De ambitie 

vanuit het Actieplan is dat in 2027 100% van de agrarische 

bedrijven minimaal werken op het niveau basis, dat 50% 

ook niveau bewust haalt en minimaal 10% op niveau best 

werkt. De ambitie voor de landgoederenzone Baakse Beek 

is -mede door de grote hoeveelheid landgoedgronden- om 

een ‘koplopergebied’ te zijn, een kennisgenererend prak-

tijkvoorbeeld van deze vernieuwde manier van agrarische 

bedrijfsvoering.

vleermuizenkast
vogelhuis

singel

akkerrand

maatregelen voor specifie-
ke soorten (zoals grutto, 
tureluur, patrijs)

deels grondgebondenheid

vergaande grondgebon-
denheid

singels
gesloten kringlopen

soortenbeheer

groen-blauw 
netwerk

plas-dras

deels gesloten kringlopen



Opgave: versterken recreatieve ontsluiting

De landgoederenzone kent een fijnmazige structuur van 

verharde en onverharde wegen en paden die veelal toe-

gankelijk zijn voor de recreant. Door het ontwikkelen van 

natte stroomdalen te combineren met het ontwikkelen van 

nieuwe routes en attractieve punten wordt de water- en 

landschapsbeleving verder versterkt.

Opgave: energietransitie die voortbouwt op het land-

schap

De energietransitie om invulling te geven aan de klimaat-

doelstellingen heeft een grote impact op het landschap. 

De energietransitie biedt ook kansen voor nieuwe verdien-

modellen voor de landgoederen en agrarische bedrijven. 

Uitgangspunt is een duurzame energieopwekking die voort-

bouwt op de landgoedkwaliteiten en de karakteristieken 

van de verschillende cultuurlandschappen en waar mogelijk 

landschappelijke en ecologische meerwaarde genereert.

Opgave: versterken natuurnetwerk 

De provincie Gelderland heeft in de ambitiekaart voor het 

Gelders Natuurnetwerk (GNN) haar doelstelling voor ecolo-

gisch herstel en ontwikkeling van de landgoederenzone ge-

schetst. Het inrichten van natte stroomdalen en revitalise-

ring van brongebieden ten behoeve van een klimaatrobuust 

watersysteem draagt bij aan de invulling van de doelen 

uit het GNN. Ook buiten de gebieden die zijn aangewezen 

als onderdeel van het GNN kan de biodiversiteit worden 

versterkt, onder meer door aan te sluiten bij het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel.

Ontwerpprincipes

• verbeter natuurwaarden binnen GNN

• pas begrenzing van het GNN aan en breid deze uit

• verbeter natuurwaarden buiten het GNN

Versterken natuurnetwerk d.m.v.  beekbegeleidende bossen

Versterken natuurnetwerk d.m.v. vochtige hooilanden Versterken recreatieve ontsluiting d.m.v. attractief punt voor waterbele-
ving

Versterken recreatieve ontsluiting d.m.v. voorde

Versterken recreatieve ontsluiting d.m.v. kijkhutVersterken natuurnetwerk d.m.v.  kruiden- en faunarijke graslanden



UIT WERKING DEELGEBIEDEN
De landgoederenzone Baakse Beek is ten behoeve van deze 

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit virtueel opgedeeld in 17 

deelgebieden, die worden gevormd door de verschillende 

landgoederen en tussenliggende gebieden.

Per deelgebied zijn de belangrijkste kernkwaliteiten 

ingetekend op kaart en is er een ‘paspoort’ opgesteld. Elk 

paspoort bevat een beknopte weergave van de essentie van 

de huidige ruimtelijke karakteristiek en de essentie van de 

ruimtelijke opgave. Vervolgens zijn de ontwerpprincipes 

weergeven, zoals die voor het betreffende deelgebied van 

toepassing worden geacht.

Met de paspoorten wordt een handreiking gegeven hoe 

de ruimtelijke kwaliteit behouden, gecompenseerd en 

versterkt kan worden. De handreiking ruimtelijke kwaliteit 

landgoederenzone Baakse Beek werkt daarmee agenderend 

en inspirerend voor de invulling van het aspect ruimtelijke 

kwaliteit binnen de (deel)gebiedsopgave.
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Essentie van 
de karakte-
ristiek:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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L ANDGOED ‘ T MEDLER E.O.NR.11
Geïsoleerde zandkoppen omgeven door stelsel van samenkomende stroomdalen, regionale kwel i.v.m. voorkomen leemlagen
Landgoedkern op een eiland in centrum van lanen, combinatie van nut en lust (landbouw, rabatten, voorm. vloeiweiden, lanen)
Privaat landgoed, waarvan de kern ontoegankelijk is

Ontwikkelen natte stroomdalen met potenties voor kwelnatuur, versterken contrast tussen ruggen en laagten
Historische kern landgoed als ‘cultuur-eiland’ in een natuurlijke omgeving
Versterken/uitbreiden natuurwaarden in combinatie met natuurinclusieve landbouw

Deelgebieden:

01  Landgoed ‘t Suideras e.o.

02  Landgoed Hackfort e.o.

03 Vorden dorp

04 Landgoed Kasteel Vorden e.o.

05 Delden-Oost

06 Landgoed ‘t Kieftskamp e.o.

07 Vorden-Oost

08 Wientjesvoort & Kranenburg e.o.

09 Linde e.o.

10 Landgoed de Wildenborch e.o.

11 Landgoed ‘t Medler e.o.

12 Landgoed Onstein e.o. 

13 Landgoed de Brandenborch e.o.

14 Landgoed ‘t Zelle e.o.

15 Hoge Slagdijk e.o.

16 Landgoed de Wiersse e.o.

17 Landgoed Kasteel Ruurlo & Boswachterij e.o.


