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verstroming in Lichtenvoorde.’
‘Paasvuren – zo typisch voor het
oosten – die niet door kunnen gaan door
droogte…’
Het weer verandert en het landschap ver
andert mee. Al weer enkele jaren geleden
werd het Waterschap Rijn en IJssel door
de provincie Gelderland gevraagd de
regierol op zich te nemen voor de opgave
die er ligt voor het stroomgebied Baakse
Beek en Veengoot. Een nieuwe spannende
rol voor het waterschap en ik werd de
voorzitter van dit proces.
Een proces dat nadrukkelijk met de ver
schillende belangenorganisaties in het
gebied is opgepakt. Samen en ‘van onder
af’. Het is mooi om te zien hoe potentiële
tegenpolen nader tot elkaar zijn gekomen.
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Toch kende het proces zijn tegenslagen.
Ten eerste bleken we onze verwachtingen
te moeten bij stellen. De GGOR studie
bracht nieuwe inzichten op hydrologisch
gebied aan het licht. De Baakse Beek
bleek niet permanent watervoerend te
kunnen zijn. Verder vond er in dezelfde
periode een herijking van de EHS plaats,
wat veranderingen met zich mee bracht.
Daarnaast konden we inhaken op de
resultaten van de CARE klimaatonder
zoeken.

In de klimatologische ontwikkelingen
vonden we een gemeenschappelijke
deler. Ondanks dat het proces vertraging
opliep gebeurde er gelukkig al wel heel
veel. In de afgelopen vijf jaar zijn al 20
projecten van start gegaan en enkele zijn
inmiddels al afgerond. In Lichtenvoorde
is één van de eerste projecten gestart om
de situatie te verbeteren om de klimaat
effecten te beteugelen in de toekomst
zullen zware regenbuien minder schade
kunnen veroorzaken. Dit project staat
niet op zichzelf. Meerdere projecten

Het gebied kenmerkt zich door verwevenheid van functies.
De variatie tussen de deelgebieden is echter groot
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k omen hier samen en worden gekoppeld.
Hier krijg je energie van en ik hoop dat
het voorliggende ontwikkelperspectief
vooral een inspiratiebron zal zijn voor
nieuwe integrale projecten.
Er ligt nu echt een perspectief; waar voor
al kansen geschept worden. Bijzonder zijn
de grote verschillen per deelgebied. Hier
wordt maatwerk geleverd. Het unieke
stukje met de prachtige landgoederen
nabij Vorden behoeft immers een andere
aanpak dan het agrarische gebied tussen
Zieuwent en Ruurlo.
Natuurlijk is er een spanning tussen
landbouw en natuur. De landbouw wil
zich ontwikkelen terwijl er ook een maat
schappelijke wens ligt om natuur te ver
sterken. Doordat de kansen en risico’s
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goed in beeld zijn gebracht kunnen we
dit maatwerk leveren. Het helpt ook dat
we hier niet te maken hebben met Nature
2000 gebieden. We kunnen en gaan dus
flexibel te werk en we durven uitdagingen
aan te gaan. Dat maakt dit een bijzonder
perspectief en ik dank dan ook graag de
partijen die dit mede mogelijk hebben
gemaakt.
Ik verwacht dat dit perspectief zal inspi
reren tot nieuwe plannen die een bijdrage
leveren aan de te verwachten klimaat
effecten. Aan overheden is het de taak
om deze processen flexibel te
faciliteren.
Peter Schrijver,
Heemraad Waterschap Rijn
en IJssel; voorzitter Regiegroep
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Beek ingepast in omliggende landschap
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Arno Spekschoor,

1 Inleiding
1.1 Aanleiding en doel
In het gebied van de Baakse Beek en
Veengoot zullen de komende decennia
ontwikkelingen plaatsvinden die van
invloed zijn op het landschap, zoals
schaalvergroting in de agrarische sector,
realisatie van het Gelders Natuurnetwerk
en een duurzamer waterbeheer. Deze
ontwikkelingen leiden tot verschuivende
behoeftes in het landgebruik van het ge
bied van de Baakse Beek en Veengoot.
De verwachte verandering van het klimaat
grijpt in op veel van deze ontwikkelingen
en behoeftes en maakt het nodig de ver

Bekijk ook het filmpje over het
Gebiedsproces Baakse BeekVeengoot op YouTube.
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wethouder gemeente Bronckhorst:

schillende ontwikkelingen in een breed
ontwikkelperspectief samen te brengen.

“In de toekomst hoop ik dat we
duurzame energie opwekken uit
stromend water en dat leefgemeen
schappen floreren en nauwe banden
hebben met de Baakse Beek.”

Dit ontwikkelperspectief schetst toekom
stige ruimtelijke ontwikkelingen in met
name het buitengebied. Hiermee dient
het als inspiratiebron voor inrichtings
projecten voor een duurzame fysieke
leefomgeving. Ook kan het gezien worden
als hulpmiddel voor de borging van de
ruimtelijke kwaliteit en de samenhang
tussen verschillende functies. Water vormt
in het ontwikkelperspectief de verbinden
de factor tussen het landschap en alle
gebruiksfuncties die het gebied zo bijzon
der maken.
Het ontwikkelperspectief gaat niet in op
ontwikkelingen die van invloed zijn op
de sociale leefomgeving, zoals het voor
zieningenpeil in dorpen, werkgelegen
heid, woningbouw in kernen, etc.
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Antoinet van Helvoirt,
heemraad Waterschap Rijn & IJssel:

“Het waterschap heeft ambities om
wat in ons vermogen ligt te doen
om tot een goed waterbeheer te
komen in overleg met het gebied.
Dat kan alleen als een ieder vanuit
zijn eigen verantwoordelijkheid
doorpakt. Ik maak me
er sterk voor dat
verhaal bij be
stuurders onder
de aandacht te
brengen en tot
actie te komen.”
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1.2 Gebiedsproces
Het ontwikkelperspectief is een product
van het gebiedsproces Baakse Beek –
Veengoot. Aan het gebiedsproces hebben
de volgende gebiedspartners deelgenomen:
• Provincie Gelderland
• Waterschap Rijn en IJssel
• Gemeentes Bronckhorst, Berkelland,
Oost Gelre, Aalten en Oude IJsselstreek
• Recreatieschap Achterhoek Liemers
(nu Stichting Achterhoek Toerisme)
• Gelders Particulier Grondbezit
• LTO
• Terreinbeherende organisaties:
Natuurmonumenten, Gelders Landschap,
Staatsbosbeheer
• Vitens
Overige instanties:
• Gemeentes Zutphen, Lochem en
Regio Achterhoek.

De deelnemende gebiedspartijen, actieve
netwerken van burgers en ondernemers
en inhoudsdeskundigen uit het gebied
hebben een bijdrage geleverd aan het
gebiedsproces door bouwstenen voor de
thema’s landbouw, water, natuur, land
schap, cultuurhistorie en recreatie op te
stellen. Deze bouwstenen beschrijven per
thema ambities, wensen en ideeën voor
het hele stroomgebied.
Daarnaast zijn de resultaten van meerdere
onderzoeken in het gebied gebruikt.
Denk daarbij aan het onderzoek door de
Wageningen Universiteit in het kader van
het Programma Climate Adaption in Rural
aEreas (CARE), de toetsing van nieuwe
inundatiemodellen van Waterschap Rijn
en IJssel en proeflocaties in het kader van
het traject ‘Landbouw op Peil’. Ook in de
toekomst kunnen onderzoek naar inno
vaties voor de fysieke leefomgeving, zoals
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alternatieve energiebronnen, de omgang
met (leegstaande) agrarische gebouwen,
doorsnijdingen van het gebied met hoog
spanningslijnen en verkeersaders, bijdra
gen aan de verdere ontwikkeling van het
gebied.
Vervolgens is in diverse bijeenkomsten
gesproken over beleidsopgaven en de
verbinding tussen de verschillende the
ma’s. Dit heeft geleid tot een gedragen en
gedeeld beeld voor de toekomst van het
stroomgebied van de Baakse Beek-Veen
goot, dat is verwoord en verbeeld in dit
ontwikkelperspectief.
Het ontwikkelperspectief is hiermee een
product van de gezamenlijke partijen en
wordt door de regiegroep als zodanig
vastgesteld. In regiegroep zijn de bestuur
ders van gebiedspartners vertegenwoor
digd. Waterschap Rijn en IJssel treedt op
als regisseur in het gebiedsproces en is
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voorzitter van de regiegroep Baakse BeekVeengoot. In het ontwikkelperspectief
wordt met ‘we’ de regiegroep bedoeld.

klimaatverandering, maar soms zullen
we de gevolgen, zoals droogte en water
overlast, moeten accepteren.

1.3 Klimaatverandering
als leidend thema

1.4 Relatie tot gebiedsprojecten

Klimaatverandering is gekozen als leidend
thema in dit ontwikkelperspectief, omdat
deze effect heeft op alle landgebruiks
functies en de leefbaarheid in dorpen en
het landelijk gebied.
De klimaatontwikkeling uit zich, naast
wijzigingen in temperatuur, vooral in
veranderingen in de beschikbaarheid van
water. Dit vraagt om een herbezinning van
de balans tussen de waterbeschikbaarheid
en het landgebruik. We zullen nieuwe
keuzes moeten maken. Vaak zijn aanpas
singen mogelijk om het watersysteem en
landgebruik bestendiger te maken tegen

Onder het motto ‘denken én doen’ is al
een aantal projecten tijdens de totstand
koming van het ontwikkelperspectief met
succes gerealiseerd, dankzij een goede
samenwerking tussen alle betrokken par
tijen. De regiegroep Baakse Beek-Veen
goot spreekt de wens uit dat deze succes
volle samenwerking van de gebiedspartijen
wordt voortgezet en dat dezelfde partijen
zich ook in de toekomst met elkaar ver
binden en elkaar raadplegen bij nieuwe
keuzes. Het ontwikkelperspectief biedt
het kader om te kiezen voor integrale op
lossingen, die ruimtelijke inrichting en de
leefbaarheid van het gebied versterken.
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Agnes Gunnewijk,
afdelingsbestuurder LTO Berkelland;
vertegenwoordiger van de landbouw:

1.5 Leeswijzer
Dit rapport bestaat uit twee delen. In deel
1 wordt het ontwikkelperspectief op het
niveau van het gehele projectgebied uit
eengezet. Deel 2 gaat in op de uitwerking
van het perspectief in zes deelgebieden.
Het ontwikkelperspectief schetst een beeld
van het toekomstige landschap in het
stroomgebied van de Baakse Beek en
Veengoot. In hoofdstuk 2 wordt beschreven
dat het huidige landschap het vertrekpunt
vormt voor toekomstige ontwikkelingen.
Klimaatontwikkeling vormt het verbinden
de thema van het gebiedsproces, omdat
zij alle vormen van landgebruik raakt.
In hoofdstuk 3 lichten we toe wat klimaat
ontwikkeling inhoudt voor het stroomge
bied van de Baakse Beek en Veengoot.
Daarnaast zijn er in het gebied ontwikke
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lingen gaande, die voortkomen uit het
bestaande gebruik en vastgesteld beleid.
Per bouwsteen worden in hoofdstuk 4 de
ontwikkelingen geschetst, die voor een
goede uitvoering baat hebben bij een
integrale gebiedsgerichte aanpak.
In hoofdstuk 5 schetsen we in het ontwik
kelperspectief het toekomstbeeld van het
gebied Baakse Beek en Veengoot en de
stappen om dit beeld te bereiken.

“In dit gebied moeten veel agrariërs
hun inkomen verdienen. Het ver
anderend klimaat is van invloed op
hun bedrijfsvoering en deze bedrijven
dienen zich daar op voor te bereiden.
Belangrijk voor de leefbaarheid is
dat hun verdiencapaciteit behouden
blijft. Dit economisch belang
verdient de aandacht.”

In deel 2 wordt per deelgebied omschre
ven welke ontwikkelingen gaande zijn
en wat het perspectief is om te komen
tot een klimaatbestendig gebruik. Deze
deelgebieden zijn gekozen op basis van
onderscheidende landschapstypes en
klimaatontwikkeling.
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Aangelegde cascades
Landgoed Voshutten, Lichtenvoorde
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2 Het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot
2.1 Gebiedsbeschrijving
Het gebied van dit ontwikkelperspectief
omvat het gehele stroomgebied van de
Baakse Beek en Veengoot. Het brongebied
van deze beken ligt op het Oost-Neder
lands Plateau, ten oosten van Lichten
voorde. Op het plateau ontspringen vele
kleine beekjes, die onderaan de plateau
rand samenkomen in de Baakse Beek en
Veengoot. Beide watergangen stromen
parallel aan elkaar in westelijke richting.
Onderweg naar de IJssel stroomt het water
langs het kampenlandschap rond Zieuwent
en door de voormalige veen- en broek
gebieden, zoals het Wolfersveen. Ter
hoogte van de lijn Zelhem – Ruurlo door
snijden de beken een zandrug, waarna ze
door het landgoederenlandschap tussen
Ruurlo en Vorden stromen. In het land
goederenlandschap ontspringt de Lindese
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Laak, die bij Baak de Baakse Beek in
stroomt. Uiteindelijk komen de water
gangen uit in het rivierenlandschap rond
de IJssel. Hier takt ook de Oosterwijkse
Vloed aan, die ontspringt ten noorden
van Zelhem en door het kampenland
schap rond Hengelo stroomt.
Het gehele stroomgebied van Baakse
Beek en Veengoot ligt op Nederlands
grondgebied. Al met al omvat het stroom
gebied ca. 300 km2 (30.000 hectare).
De waterlopen ontspringen op een hoogte
van ca. 35 meter boven NAP op het
plateau in het oosten en stromen naar
ca. 8 meter boven NAP bij de uitmonding
in de IJssel. De waterlopen zijn voor hun
voeding geheel afhankelijk van neerslag,
kwel en in deze moderne tijd ook van uit

stroom van de waterzuiveringsinstallaties
van Lichtenvoorde en Ruurlo.
2.2 Ontstaansgeschiedenis
Geologie en bodem
De geologische onderlegger van het land
schap van de Baakse Beek en Veengoot is
voor het belangrijkste deel gevormd tijdens
de twee laatste ijstijden. In de voorlaatste
ijstijd was Nederland grotendeels bedekt
door landijs. Enorme gletsjers bewogen
langzaam van noord naar zuid en stuwden
de bodem op tot stuwwallen. De Veluwe
is hier een voorbeeld van. Op het Oost
Nederlands Plateau, dat al voor de ijs
tijden was gevormd, werd een laag kei
leem afgezet onder het ijs.
In laatste ijstijd werd Nederland niet
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Instroompunt van de Bakerwaardse Laak in de Baakse Beek
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Veluwe

IJssel Rivierengebied

Westelijke deel
centrale bekken

Benedenloop
Baakse Beek
Lindense Laak
Groene kanaal
Baakse beek

Middenloop
Baakse Beek
Benedenloop Veengoot
Van Heeckerenbeek

WiersseMedler

Zutphen

 edekt door ijs, maar heerste hier een
b
koud en droog klimaat, waarin de wind
vrij spel had. In deze periode ontstonden
de dekzanden, die een groot deel van het
studiegebied bedekken. Op de lijn RuurloZelhem ontstond een grote dekzandrug.
Ten oosten van deze rug ontstonden grote
dekzandvlakten, gescheiden door kleine
dekzandruggen, zoals de dekzandruggen
van Halle en Harreveld. Ten westen van
de zandrug Ruurlo-Zelhem ontstond een
grilliger patroon van dekzandkoppen en
laagten.
Toen ook de laatste ijstijd ten einde kwam
en het klimaat warmer en natter werd,
werden in het meest westelijk deel van
het gebied klei en zavel afgezet door de
IJssel. Op het Oost Nederlands Plateau
kon water, door de keileemlagen in de
bodem, niet in de grond infiltreren, maar
stroomde via beekjes af naar de dekzand
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Suideras

Hackfort

Oostelijke deel
centrale bekken

Terrasrand

Bovenloop
Baakse Beek
en Veengoot

Lichtenvoorde
Wolfersveen

O-Ned.
Plateau

Terrasrandbeken
o.a. Vragenderbeek
Visserijbeek
Zilverbeek

Aaltense
Goor

1e WVP
Begraven stuwwal
Scheidende laag

vlakten. In deze vlakten kwam ook een
sterke kwelstroom aan de oppervlakte,
met name aan de rand van het plateau.
De zandruggen belemmerden de opper
vlakkige afstroom van al dit water naar
de IJssel. Als gevolg hiervan ontstonden de
uitgestrekte moerassen en veengebieden
van het Wolfersveen, Zwarte Veen,
Aaltense Goor en Ruurlose Broek.

Grondwaterstand winter

Ondoorlatende basis

Lokale stroming

Beek- en rivierklei

Regionale stroming

Veen

Oudste bewoning op zandruggen
Delen van het gebied zijn vermoedelijk al
duizenden jaren bewoond. Hier is echter
weinig van bekend omdat er nauwelijks
archeologisch onderzoek naar is gedaan.
Pas vanaf de 12e eeuw zijn er schriftelijke
bronnen waarin namen van steden en
dorpen in het gebied worden genoemd.
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Ruurlose Broek, 1850

Vorden, 1850

Wolfersveen, 1850

In de Middeleeuwen werden de hoger
gelegen dekzandruggen bewoond. Op de
hoogste delen lagen de akkers, die werden
bemest met potstalmest, bestaande uit
mest, plaggen en zand. Op grotere dek
zandruggen ontstonden aaneengesloten
akkercomplexen, ook wel essen genoemd.
Op plekken met een reliëf van dekzand
kopjes ontstond het kampenlandschap,
bestaande uit kleine akkers afgewisseld

met hooilandjes en weides. Een voorbeeld
hiervan is de omgeving van Zieuwent.
De woeste gronden, bestaande uit de
droogste gebieden en de natte veen- en
broekgebieden waren in gemeenschappe
lijk bezit van zogenaamde ‘marken’. Ze
werden begraasd en er werden plaggen
gestoken ten behoeve van de potstalmest.

Landgoederen en kastelen
In het gebied tussen Ruurlo en Vorden
werden vanaf de 12e eeuw veel kastelen
en landgoederen gesticht. De kastelen
werden in de beekdalen gebouwd, waar
er voldoende water was om grachten te
voeden. De grachten hadden tot de 17e
eeuw een militaire noodzaak. Daarna,
tot eind 18e eeuw was het bezit van een
omgracht kasteel van belang wegens de
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status en privileges die het de eigenaar
gaf. Andere bijzondere elementen in de
landgoederen zijn de lanen en oude loof
houtbossen.
In de landgoederenzone was water verder
van grote waarde voor watermolens,
bevloeiing van de weides, en esthetische
waterpartijen in parken en tuinen. Water
lopen, geïsoleerde laagtes en moerassen
werden door watergangen te graven met
elkaar verbonden. Zo ontstond in 1750 de
Baakse Beek. De Baakse Beek ontsprong
in die tijd bij de zandrug tussen Zelhem
en Ruurlo. De veengebieden ten oosten
van deze zandrug vormden het bron
gebied voor de Baakse Beek.
Ontginning woeste gronden
In de 19e eeuw werden de marken in de
broek- en veengebieden ontbonden en
verdeeld. De woeste gronden werden
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Ontginning woeste gronden. Foto: KNHM

vervolgens systematisch ontgonnen ten
behoeve van de landbouw. Een goede
ontwatering en afwatering was voor een
succesvolle ontginning een belangrijke
voorwaarde. Hiertoe werd de blokkade
van de zandrug doorgraven. In 1835 werd
de Hissinkbeek doorgetrokken. Later
vormde deze beek de basis voor de Veen
goot, die grotendeels werd gegraven om
de veengebieden te ontwateren. Ook

de Baakse Beek werd doorgetrokken en
verbonden met de Nieuwe Beek bij
Lichtenvoorde.
Ruilverkaveling
Tijdens de wederopbouw na WOII werd
gestart met grootschalige ruilverkaveling.
Deze had zijn hoogtepunt in de jaren ‘70
van de 20e eeuw, met een doorloop tot
in de jaren ‘90. Het doel van de ruilver
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Bert Sloetjes,
afdelingsbestuurder LTO Bronckhorst;
vertegenwoordiger van de landbouw:

“Het proces waterbeheer moet
nu afgemaakt worden, waardoor
het landschap de functies behoudt
wat het nu heeft.
Waterberging waar
het kan en water
afvoeren waar
het moet.”

kaveling was het verbeteren van de pro
ductieomstandigheden voor de landbouw.
Het accent lag op het ontsnipperen van
grondeigendommen, het vergroten van
kavels en het verbeteren van de ontwate
ring en afwatering. Hiervoor werden
watergangen verdiept, verbreed en recht
getrokken. De van Heeckerenbeek werd
in 1967 gegraven als verbinding tussen de
Baakse Beek en de Veengoot, om in natte
perioden overtollig water uit het oor
spronkelijke brongebied van de Baakse
Beek snel af te voeren via de Veengoot.
Natuurbehoud
Aan het eind van de 20e eeuw ontstaat
er langzamerhand meer aandacht voor
natuur. De laatst overgebleven restanten
van moerasgebieden worden bestemd tot
natuurgebieden. Die natuurgebieden zijn
echter klein en versnipperd en hebben
last van te lage grondwaterstanden. In de
jaren negentig wordt een natuurbeleid
ontwikkeld, waarin deze geïsoleerd ge
legen natuurgebiedjes met elkaar worden
verbonden. Natuurgebieden worden ver
groot en er worden landschapselementen
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zoals bloemrijke akkerranden en hout
wallen aangelegd.
Integraal waterbeheer
In het waterbeleid zijn biodiversiteit en
waterkwaliteit de laatste decennia be
langrijker geworden. De benadering van
het watersysteem is daarmee integraler
geworden. De beken voeren niet alleen
water af, maar zijn ook drager van het
natuurnetwerk. De inrichting van de
beekoevers wordt natuurvriendelijker.
Identiteit
Het gebied ontleent zijn identiteit aan het
grotendeels agrarische landgebruik en de
diversiteit van bestaande landschappelijke
structuren en kenmerken, die met name
in de landgoederenzone waardevol zijn
door hun cultuurhistorische of ecologische
betekenis. In het ontwikkelperspectief
vormt het bestaande landschap het kader
voor ontwikkelingen.
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Gemaal, Baak
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Nederland heeft te maken met klimaat
verandering. Ten opzichte van 1900 is de
temperatuur in Nederland met 1,2°C
gestegen en de neerslag toegenomen met
18% (KNMI). De veranderingen in het
klimaat zullen in de toekomst zeker door
zetten en effect hebben op de weers
omstandigheden en beschikbaarheid van
water.
Het KNMI onderzoekt hoe de verande
ringen in het klimaat zich zullen voort
zetten. Het meteorologisch instituut heeft
vier verschillende scenario’s voor 2050
opgesteld om de mogelijke effecten en
hun bandbreedte te onderzoeken. De
scenario’s G en W geven 1 en respectie
velijk 2°C temperatuurstijging t.o.v. het
gemiddelde van 1961-1991. De scenario’s
G+ en W+ kennen daarbij zachtere en
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nattere winters door meer westenwind en
warmere en drogere zomers door meer
oostenwind.
Ondanks de complexiteit en grilligheid
van het Nederlandse klimaat is inmiddels
de trend zichtbaar voor wat betreft de
temperatuurstijging. De temperatuur
stijging van 1°C is bereikt en het is duide
lijk dat de klimaatverandering zich sneller
voltrekt dan het KNMI in 1990 voorzag.
Er zijn nog geen aanwijzingen voor een
verandering van de windrichting (de +
scenario’s).
Uit alle scenario’s blijkt dat we in de
toekomst rekening moeten houden met
grilliger weer en extremere weersom
standigheden. Het klimaat wordt natter,
omdat we vaker te maken krijgen met

ongewijzigd

3.1 Veranderend klimaat

gewijzigd
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G+

W+

+1°C

+2°C

G

W

H+?

H?

De klimaatscenario’s houden rekening
met stijgende temperatuur en verande
rende luchtstromingspatronen.

 evige buien en het wordt droger, omdat
h
perioden van droogte langer aanhouden.
Dit heeft gevolgen voor het grond- en
oppervlaktewater en daarmee voor land
bouw, natuur, stedelijke gebieden en

>

3 Klimaatverandering vraagt aandacht

Drooggevallen Veengoot
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Neerslagoverschot hele jaar (mm/jr)
250

r ecreatie. In de G+ en W+ scenario’s
worden de zomers duidelijk droger.
In de G en W scenario’s verandert het ge
middelde maximale neerslagtekort licht.
Kortom, klimaatverandering is een proces
waar we niet omheen kunnen. We moeten
daarom leren hoe we zo goed mogelijk
met deze ontwikkeling om kunnen gaan.
3.2 Gevolgen voor het gebied
Het landschap in het stroomgebied van
de Baakse Beek en de Veengoot is veel
zijdig en in de loop der tijd gevormd door
zijn inwoners. Zij hebben de waterhuis
houding flink aangepast om het gebied
geschikt te maken voor bewoning en
landbouwkundig gebruik. Ook het toe
komstig waterbeheer kan niet los worden
gezien van de ruimtelijke ontwikkelingen.
Landbouw en natuur zijn de grootste
watervragers in het landelijk gebied.
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Neerslagoverschot seizoenen (mm/jr)
250
250
Winter
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200
200
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100
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H
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G
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W
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G
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W
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G+
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Zomer

H: huidig neerslagoverschot (mm/jr).
G, W, G+, W+: neerslagoverschot
in klimaatscenario’s (mm/jr).
Rechts: Het jaarlijks neerslagoverschot
verandert: zomers worden iets tot veel
droger, winters worden iets natter (mm/jr).

Het huidige landschap heeft kenmerken
die bestand zijn tegen de veranderingen
in het klimaat, maar er zijn ook kwetsbare
plekken. Klimaatverandering versterkt
bestaande opgaven voor het landgebruik
en het watersysteem.

H
H

0
0
0
0
-50
-50
-100
-100
-150
-150
-200
-200

Gevolgen van temperatuurstijging
Door de temperatuurstijging, die met de
klimaatverandering gepaard gaat, begint
het groeiseizoen eerder en duurt het
langer. Wanneer er gedurende het groei
seizoen ook voldoende water beschikbaar
is biedt dit kansen voor een hogere gewas
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productie. Dit is zeer gunstig voor de
landbouw. De temperatuurstijging is een
geleidelijke klimaatverandering, waarop
door de landbouw goed gereageerd kan
worden. De benodigde wijzigingen in
gewasteelten, landbouwsystemen en
eventuele aanpassingen in infrastructurele
werken kunnen relatief snel gedaan
worden.
Ook biedt een langer zomerseizoen
kansen voor recreatie, doordat mensen
vaker en langer buitenactiviteiten onder
nemen, waarvoor ze het buitengebied
opzoeken.
De bestaande natuur is gevoelig voor
een temperatuurstijging, omdat hierdoor
verschuivingen optreden in geschikte
leefomgevingen. Flora en fauna zijn af
gestemd op specifieke combinaties van
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omgeving en klimaat en kunnen zich
niet allemaal snel genoeg aanpassen aan
veranderende omstandigheden.
In perioden van hoge temperaturen en
langere droogte zal het oppervlaktewater
meer opwarmen en daardoor gevoeliger
worden voor verslechtering van de water
kwaliteit door eutrofiëring. Deze eutro
fiëring zal tot uiting zal komen in de
vorm van o.a. (blauw)algenbloei.
Naast de stijging van de gemiddelde
temperatuur zal ook het aantal tropische
dagen toenemen. Dit zal tot meer hitte
stress leiden. Met name in de bebouwde
kom van dorpen zullen mensen hier last
van krijgen. Ook dieren, zoals melkvee,
en bepaalde landbouwgewassen zijn
gevoelig voor hittestress, en kunnen hier
door minder opbrengst genereren.

Gevolgen van extremere neerslag
en nattere winters
Ten opzichte van de huidige situatie
worden de winters gemiddeld natter.
Ook zullen vaker zware buien voorkomen.
Hierdoor lopen delen van het gebied meer
risico op wateroverlast. Lichtenvoorde is
hier, door zijn ligging aan de voet van het
Oost Nederlands Plateau, en de grote mate
van verharding in het stedelijk gebied,
gevoelig voor. Bij een toename van het
aantal piekbuien zal ook vaker overstort
van rioolwater op het oppervlaktewater
plaatsvinden, met name bij Lichtenvoorde
en Vorden. Dit heeft negatieve gevolgen
voor de waterkwaliteit.
In de winterperiode zal meer neerslag
vallen. Sommige delen van het gebied
zullen hierdoor vaker te maken krijgen
met wateroverlast, bijvoorbeeld de
gebieden onderaan de plateaurand. Het
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Wateroverlast, Lievelde (1994)

Wolfersveen en het Ruurlose Broek zullen
door hun vlakke ligging ook in de toekomst
het water niet snel af kunnen voeren.
De landbouw is mogelijk gevoelig voor
de toename van extreme weersomstan
digheden, zoals droogte en hevige buien.
Hierdoor neemt het risico op opbrengst
vermindering toe. De gewassen die het
meest gevoelig zijn voor klimaatverande
ring zijn aardappelen en uien.
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Het huidige watersysteem heeft ook sterke
punten. De watergangen in de agrarische
gebieden zijn ingericht op een snelle af
voer van water, en hebben binnen de
marges van de huidige overlastnormen
voldoende afvoercapaciteit om een groter
neerslagoverschot in de winter af te voeren.

Gevolgen van extremere droogte
Het gebied kent ook plekken die gevoelig
zijn voor toenemende droogte. Dit effect
treedt vooral op als naast de temperatuur
stijging ook de overheersende windrichting
verandert (de G+ en W+ scenario’s). Dan
treedt in de zomerperiode, verspreid over
het gehele stroomgebied, een lichte tot
matig sterke daling van de grondwater
standen op door het grotere neerslagtekort.
Daarentegen treedt in de G en W scena
rio’s in dezelfde periode juist een lichte
tot matige stijging van de grondwater
standen op.
Als de G+ en W+ scenario’s optreden,
zal met name in gebieden die nu al lage
zomergrondwaterstanden kennen, en
waar planten dus afhankelijk zijn van
regenwater, het effect van een groter
neerslagtekort in de zomer sterk door
werken. Van de broek- en veengebieden
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is het Wolfersveen gevoelig voor droogte
omdat de podzolbodem weinig vocht
vasthoudt en het gebied ‘s zomers een
diepe grondwaterstand heeft. Het Ruurlose
Broek is minder gevoelig, omdat de bodem
hier meer vocht vasthoudt. De zandgebie
den tussen Hengelo en Zelhem zijn ook
gevoelig voor verdroging, doordat regen
water snel wegzakt naar diep gelegen
grondwater. De essen in dit gebied zijn
beter bestand tegen droogte, doordat ze
rijker zijn aan organische stof en daardoor
beter water kunnen vasthouden.
Lokale waterafhankelijke natuurwaarden
komen verder onder druk te staan als
grondwaterstanden dalen. Rabatbossen,
waterpartijen en grondwaterafhankelijke
natuur in de landgoederenzone en natuur
gebieden met blauwgrasland en heischraal
grasland tussen Lichtenvoorde en de rug
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Ruurlo – Zelhem, zoals Konijnendijk en
Nijkampsheide, leiden nu al schade van
de huidige lage grondwaterstanden.
Bij een groter neerslagtekort in de zomer
(dat alleen optreedt in de G+ en W+
scenario’s) zullen waterlopen vaker en
eerder in het jaar droogvallen. Dit zal
zeker gebeuren in het deel van de Baakse
Beek en de Veengoot tussen Ruurlo en
Lichtenvoorde. Alleen de terrasrandbeken
hebben het gehele jaar door afvoer. De
beektrajecten benedenstrooms van de lijn
Hengelo-Vorden en waarschijnlijk ook
het benedenstroomse deel van de Ooster
wijkse Vloed en Hengelose Beek vallen
niet droog door voeding vanuit het grond
water. In het G en W scenario zal de
grondwaterstand licht stijgen, wat bete
kent dat de droogval van watergangen
zal verminderen.

Wanneer de Baakse Beek weinig water
voert, heeft de RWZI-uitstroom een rela
tief grotere invloed op de waterkwaliteit
en zorgt voor eutrofiëring (met name bij
Lichtenvoorde). Ook verhoogt langzamer
stromend en stilstaand water in de water
gangen en beken, samen met de eutro
fiëring en hogere temperaturen van het
water, het risico op zuurstofloosheid en
vissterfte.
In alle scenario’s blijven kwellocaties en
gebieden met hoge grondwaterstand
bestaan. Dit zijn o.a. het Aaltense Goor,
de gebieden onderaan de plateaurand,
de laagste delen van de landgoederen
zone en de kleiige gebieden ten westen
van Hengelo.
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Het wordt droger
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Es op zandrug
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4 Ontwikkelingen in het landgebruik
Naast de klimaatverandering zijn er andere
reeds lopende ontwikkelingen en ambities
die invloed hebben op de toekomstige
inrichting van het landschap. Deze ont
wikkelingen en ambities zijn geïnventa
riseerd en gebundeld in de bouwstenen
studies. We zullen hier per bouwsteen de
huidige situatie en belangrijkste ontwik
kelingen schetsen, die gebaat zijn bij een
integrale aanpak.

Bekijk ook het filmpje over het
Waterschap Rijn en IJssel –
Gebiedsproces Baakse BeekVeengoot op YouTube.

<

<<

4.1 Water
Het huidige watersysteem kenmerkt zich
door twee hoofdsystemen die zijn gericht
op de afvoer van het water van oost naar
west; de Veengoot en de Baakse Beek.
Terwijl het watersysteem voldoende af
voercapaciteit heeft, wordt er toch water
overlast ervaren doordat water lang op de
velden blijft staan. Dit probleem treedt
vooral op in de broek- en veengebieden,
omdat het land er zo vlak is, dat water
niet makkelijk afstroomt naar de water
gangen.
Tegelijkertijd is het huidige watersysteem
niet goed ingericht op het omgaan met
periodes van droogte. Het water wordt te
snel afgevoerd, waardoor er geen natuur
lijke reserves overblijven voor droge peri
oden.

In het waterbeheer wordt gestreefd naar
een betere kwaliteit van het grondwater
en het oppervlaktewater en een hogere
ecologische waarde van natuurlijke wate
ren zoals beken en meren. De waterkwa
liteitsdoelstellingen zijn vastgelegd in o.a.
de Kaderrichtlijn water. Om de doelen te
behalen moet o.a. de uitspoeling van
meststoffen naar het grond- en oppervlak
tewater teruggedrongen worden en ruimte
geboden worden voor meer natuurlijke
dynamiek in de Baakse Beek.
4.2 Landbouw
Belangrijkste landgebruiksvorm
Verreweg de grootste ruimtegebruiker is
de agrarische sector, die voor de economie
van de Achterhoek van groot belang is.
Denk hierbij ook aan de toeleverende en
verwerkende bedrijven. Ruim 19.500 ha
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is in agrarisch gebruik, door met name
melkveehouderij. Ook komt er verbrede
landbouw voor. Deze verbreding bestaat
uit activiteiten zoals natuurbeheer, verkoop,
toerisme, zorg en verwerking.

Typische meiboom ter viering van bereiken
hoogste punt bij bouw, Zieuwent

<

<<

Agrarisch landschap
Het gebied van de Baakse Beek en Veen
goot is in grote mate te kenmerken als
een agrarisch landschap. De inrichting is
in grote mate afgestemd op het agrarisch
gebruik. Het watersysteem en de kavel
structuur zijn in het verleden meerdere
malen aangepast om de omstandigheden
ten behoeve van het landbouwkundig
gebruik te verbeteren. Met name de
grootschalige ruilverkavelingen in de
tweede helft van de 20e eeuw hebben
grote invloed gehad op het landschap
in grote delen van het gebied.

Afname aantal bedrijven
In het gebied neemt al jaren het aantal
agrarische bedrijven af, terwijl het totale
areaal landbouwgrond nagenoeg gelijk
blijft. Uit het onderzoek in het kader van
het CARE-programma blijkt dat deze
ontwikkeling zich zal doorzetten. Een
verklaring hiervoor is dat ongeveer een
derde van de bedrijven een bedrijfshoofd
heeft die ouder is dan 60 jaar.
Er is dus ruimte voor ontwikkeling van
landbouwbedrijven die door willen en
kunnen. Bedrijven kunnen groeien, om
dat ze grond kopen of pachten van
bedrijven die beëindigd zijn.
Schaalvergroting en specialisatie
De agrarische sector is sterk in beweging.
Veel bedrijven staan voor belangrijke
keuzes: innoveren, investeren, uitbreiden
of stoppen. Ook staan individuele onder
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Werner de Wilde, vertegenwoordiger van het Gelders Particulier
Grondbezit (GPG)/landgoedeigenaren:
nemers voor de vraag hoe in te spelen op
duurzame energieontwikkelingen, moge
lijkheden voor andere gewassen, biolo
gische producten of nevenactiviteiten.
De toekomst van de meeste agrarische
bedrijven wordt gekenmerkt door specia
lisatie en schaalvergroting. Dit is nodig om
ook in de toekomst voldoende verdien
capaciteit te behouden. Met name de
melkveehouderij zal nog verder groeien
in het grondgebruik. Andere bedrijfstakken
krimpen. Het totale landbouwkundige
gebruik zal door deze interne verschui
vingen niet afnemen. Door het gewijzigde
gemeenschappelijk landbouwbeleid is
namelijk de oriëntatie op de markt sterk
toegenomen. De huidige landbouw staat
onder druk door toenemende concurren
tie en stijgende kosten en moet hierdoor
nog efficiënter gaan produceren.
De behoefte aan nog grotere kavels en
verdere concentratie van grondeigendom
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men neemt toe. De verkavelingsstructuur
kan verder worden verbeterd. Een bedrijf
heeft nu gemiddeld meer dan 6 kavels.
Van het bedrijfsareaal wordt minder dan
45% ingenomen door de huiskavel. Voor
deze bedrijven is het wenselijk de maat
van het bouwblok en de kavels te vergro
ten, een grote huiskavel te hebben en de
veldkavels zoveel mogelijk bij elkaar en
op korte afstand van het bouwblok te
situeren. Daarnaast is er behoefte aan
vergroting van het areaal grond per bedrijf,
om bij groei van het aantal dieren te
kunnen blijven voldoen aan de milieu
wetgeving. Ook de ontsluiting van boeren
bedrijven en landbouwpercelen kan
verbeterd worden. Veel wegen zijn te
smal voor de steeds grotere landbouw
voertuigen, berm en weg worden matig
onderhouden en de wegbeplanting is niet
hoog genoeg opgekroond. Om dit alles te
bereiken is men bereid op basis van vrij
willigheid deel te nemen aan kavelruil

“De Veengoot afwaarderen – Arend
baron van Westerholt van Hackfort
vond de Veengoot niks en vocht
ertegen tot zijn dood. Uiteindelijk
krijgt hij toch nog gelijk (wel wat
laat).”

>

4 Ontwikkelingen in het landgebruik

Gracht op landgoed

Daarnaast zal een (veel) kleiner deel van
de agrarische bedrijven zich richten op
verbreding met activiteiten in o.a. het
natuurbeheer, de recreatie- en zorgsector.
4.3 Natuur

projecten en bedrijfsverplaatsingen.
Een scenario’s-studie uit het CARE-onder
zoek laat zien dat de schaalvergroting van
bedrijven zich zal voordoen in het gehele
gebied. Op het niveau van het gebied
wordt verwacht dat de akkerbouw zich
tussen Vorden en Hengelo zal concentre
ren, omdat hier de bodem en waterhuis
houding het geschiktst zijn. Verspreid
door het gebied zullen wel concentraties
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van boomteelt- en tuinbouwbedrijven
blijven bestaan.
In het hele gebied zullen grote melkvee
houderijbedrijven ontstaan. Deze bedrijven
nemen hiervoor de grond van stoppende
bedrijven over. Het landschap biedt daar
voor de beste mogelijkheden in de jonge
ontginningen van Wolfersveen, Ruurlose
Broek, Zwarte Veen en in de omgeving
van Hengelo.

Natuurgebieden
In het stroomgebied van de Baakse Beek en
Veengoot zijn bijzondere natuurgebieden
aanwezig. Deze natuur- en bosgebieden
liggen voornamelijk in de landgoederen
zone, op de zandrug en onderaan de
plateaurand o.a. in het Lievelderveld,
Koolmansdijk, Aaltens Goor en Hackfort.
Ook de beken herbergen natuurwaarden.
Het gaat hier om restanten van voormalige
woeste gronden, zoals heidevelden,
moeras- en veengebieden en schraalgras
landen en om de landgoederen met hun
bossen en beken. In deze gebieden komt
een groot aantal soorten voor, waaronder
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Blauwgrasland
op Koolmansdijk

zeldzame dieren en planten. Vooral de
natte natuurtypen zijn zeer waardevol
omdat er veel voor Nederland zeldzame
soorten voorkomen.
Als gevolg van de ontginning en ontwate
ring ten behoeve van de landbouw hebben
veel natuurgebieden te kampen met ver
droging.
Natuur bedreigd
De populaties van zeldzame flora en fauna
staan, ondanks behoud en ontwikkel
inspanningen in de laatste decennia,
onder druk. De oppervlakte van de af
zonderlijke leefgebieden is klein en hun
ligging geïsoleerd. Het gevolg is dat popu
laties het gevaar lopen te verdwijnen.
Door de klimaatverandering komt daar nog
het probleem bij dat de omstandigheden
van de leefomgeving grilliger worden.
Deze veranderingen gaan sneller dan
soorten zich kunnen aanpassen.
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Gelders Natuurnetwerk
In het natuurbeheer wordt sinds de jaren
negentig gewerkt aan de realisatie van een
netwerk van natuurgebieden en verbin
dingszones. De ambities voor het natuur
beheer zijn in afstemming met de Manifest
partners (waar de gebiedspartners van de
Baakse Beek Veengoot deel van uitmaak
ten) opnieuw gedefinieerd en vastgelegd
in het beleid voor het Gelders Natuur

netwerk. Het doel is natuurgebieden te
beschermen, vergroten en verbinden,
zodat de biodiversiteit versterkt wordt, en
het verschuiven van verspreidingsgebieden
van soorten als gevolg van klimaatveran
dering mogelijk gemaakt wordt.
De waterlopen Baakse Beek en Veengoot
vormen de ruggengraat van de groene
ontwikkelingszones tussen de natuurge
bieden. Deze groene ontwikkelingszones,
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Gelders Natuur Netwerk

<

<<

>

Hersteld stuifveen ven,
Halle Heide

waar nog steeds (nieuwe) economische
activiteiten (vooral landbouw) plaatsvin
den, maken geen deel uit van het natuur
netwerk maar zullen wel stapstenen en
natuurstroken bevatten ter ondersteuning
van het natuurnetwerk.
Zowel het Gelders Natuurnetwerk als de
Groene Ontwikkelingszones zijn opge
nomen in de provinciale omgevingsvisie.
De ontwikkeling van nieuwe natuur wordt
voornamelijk ingezet om bestaande natuur
gebieden te vergroten. Aan het bestaande
areaal natuurgebied in het gebied van
de Baakse Beek en Veengoot wordt nog
maximaal 450 ha nieuwe natuur toege
voegd. In deze behoefte is al rekening
gehouden met gewenste stapstenen en
natuurstroken in de Groene ontwikkelings
zones. In reeds lopende en uitgevoerde
projecten wordt al een groot deel daarvan
(200ha) gerealiseerd. Mocht deze omvang
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in de loop van de tijd wijzigen, zal dit in
overleg met de gebiedspartners worden
opgepakt. In 2025 moet het Gelders
Natuurwerk zijn gerealiseerd.
4.4 Recreatie
Gelderland is de populairste provincie
voor binnenlandse vakanties. Bezoekers
kiezen voor specifieke regio’s binnen de

provincie vanwege bijzondere kenmerken
van de regio. De regionale identiteit is
daarom een goede basis voor de marketing
en promotie. Het gebied Baakse Beek
en Veengoot maakt deel uit van de toeris
tische regio Achterhoek.
De Achterhoek is een typische plattelands
regio met relatief veel kleine recreatie
bedrijven. De sterke punten van het ge
bied zijn de kleinschaligheid, het gast
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Landgoed Zelle

vrije platteland, de wijnbouw en het
cultuurhistorische aanbod, zoals water
molens, kastelen en landgoederen.
Fietsen, rust en een mooie omgeving zijn
de belangrijkste redenen voor een bezoek
aan de Achterhoek.
Bij het versterken van de vrijetijdsecono
mie staat een gebiedsgerichte aanpak per
regio centraal. Daarom is ook voor het
gebied Baakse Beek Veengoot een groot

<

<<

aantal projecten opgezet in het kader van
het actief beleven van het gebied:
• ontwikkelen en aanleggen van goede
wandel- en fietspaden
• uitbreiden en verbeteren wandel-,
fiets-, ruiter-, skeeler- en vaarroutes
• heldere bewegwijzering
• toeristische overstap punten (TOP)
• bijzondere overnachtingsmogelijkheden
• thema arrangementen

• bezoek aan de talloze cultuurhistori
sche attracties.
Speciaal voor kinderen zijn er ook tal van
activiteiten ontwikkeld.
Het gebied van de Baakse Beek en Veen
goot biedt kansen voor versterking van
het actief beleven van water en natuur.
In de natuurgebieden en de uitgestrekte
bossen wordt intensief gewandeld en de
beken en waterlopen bieden mogelijk
heden tot sport en recreatie. De uitbrei
ding en kwaliteitsverbetering van natuur
terreinen en het herstel van beken maken
het landschap steeds aantrekkelijker.
Cultuurhistorie en landschap
Landschap is een integraal begrip waarin
natuur en cultuur samenkomen. Een ‘lees
baar’ landschap weerspiegelt de bodem
kenmerken, de ecosystemen en de invloed
van de mens. Doordat de combinatie van
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deze factoren steeds anders is, zijn er in
het gebied verschillende deelgebieden te
onderscheiden met een eigen landschap,
zoals de landgoederenzone, het kampen
landschap en het veenontginningsland
schap. De afwisseling van deze land
schappen is kenmerkend voor het gebied
van de Baakse Beek en Veengoot.
De verschijningsvorm van het landschap
hangt sterk samen met de cultuurhistorie
van het gebied. Het verkavelingspatroon,
de wegenstructuur, beplantingen langs
wegen en kavels, de ligging van boerde
rijen, landgoederen en kastelen, etc,
getuigen van de natuurlijke omstandig
heden en de ontginning en het gebruik
van het gebied. Ze verlenen het gebied
identiteit, hebben cultuurhistorische en
(in het geval van groen) ecologische
waarde en maken het gebied aantrekke
lijk om in te wonen en recreëren. Het
behoud van waardevolle landschappen,
kenmerkende structuren en historische
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bouwwerken is daarom belangrijk. In het
gebied van de Baakse Beek en Veengoot
gaat het dan om het behoud van de bos
sen, lanen, historische bebouwing en
waterstructuren in de landgoederenzone,
het behoud van het kleinschalige coulis
senlandschap van de kampenlandschap
pen rond Zieuwent en Hengelo en het
contrast met het rationele karakter van de
veenontginningsgebieden.

De ontwikkeling van het landschap staat
echter niet stil, steeds weer zullen zich
nieuwe ontwikkelingen voordoen. De uit
daging is steeds weer deze ontwikkelingen
in het landschap in te passen op een
manier die respect heeft voor bestaande
kwaliteiten, maar ook nieuwe elementen
daaraan toevoegt.
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5 Integraal ontwikkelperspectief
‘Het gebied van de Baakse Beek en Veengoot op orde’
In de voorgaande hoofdstukken zijn de
ontstaansgeschiedenis, de bestaande
ambities en toekomstige ontwikkelingen
als gevolg van klimaatverandering toe
gelicht. In dit hoofdstuk richten we ons
op de toekomst. Allereerst schetsen we
een toekomstbeeld van de uitwerking van
het ontwikkelperspectief op het landschap
en landgebruik in het stroomgebied van
de Baakse Beek en Veengoot over 20 jaar.
Dit beeld is bedoeld ter inspiratie voor
degenen die hun ambities voor het gebied
willen verwezenlijken.
Vervolgens gaan we in op de stappen die
genomen moeten worden om dit toekomst
beeld te kunnen bereiken.
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5.1 Toekomstbeeld
Door veranderingen in het klimaat in de
afgelopen 20 jaar is de gemiddelde tem
peratuur gestegen, zijn er meer tropische
zomerdagen, valt er in de winter meer
neerslag en is het in de zomer vaker lang
durig droog. Er vallen vaker hevige buien.
In het gebied van de Baakse Beek en
Veengoot is hierop geanticipeerd door
innovatieve aanpassingen in het water
beheer en landgebruik. Op sommige
plekken wordt geaccepteerd dat er soms
wateroverlast optreedt, of dat natuur en
landbouw last hebben van een gebrek
aan water.

Bij een rondgang door het gebied blijkt
dat landbouw nog steeds beeldbepalend
is in het overgrote deel van het gebied.
Innovatieve concepten op het gebied van
o.a. waterbeheer en bodemstructuur
verbetering zijn succesvol toegepast.
Doordat ruimte is geboden aan schaal
vergroting hebben moderne, grote agra
rische bedrijven zich kunnen ontwikkelen
in het hele gebied, maar met name Wol
fersveen, Ruurlose Broek en het gebied
rond Hengelo en Steenderen. Het weidse
karakter van deze gebieden is versterkt.
Enkele agrariërs hebben gekozen voor
verbreding van hun bedrijf met o.a. natuur
beheer zorgactiviteiten, recreatie of leve
ring van streekproducten.
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Vincent van Uem, vertegenwoordiger gemeenten Berkelland,
Oost-Gelre, Aalten en Oude-IJsselstreek;
wethouder gemeente Oost-Gelre:

“Water vasthouden op natuurlijke
locaties. Ruimte verwerven voor
een robuust en duurzaam systeem.
Maak keuzes die recht doen aan
beoogde doelen en functies.
Voorkom snippernatuur
en wees realistisch
over landbouw
ontwikkelingen.
Natuur en land
bouw kunnen
elkaar juist
versterken.”

Relaties tussen verschillende landgebruikers
zijn versterkt. Landbouw draagt bij aan
beheer van natuur en landschap. Vooral
in de landgoederenzone en het klein
schalig kampenlandschap rond Zieuwent
is hierdoor de kwaliteit van het landschap
toegenomen. Grondstofkringlopen zijn op
regionaal niveau gesloten. Maaisel uit
watergangen en natuurgebieden wordt
bewerkt en toegepast als bodemverbete
ringsmiddel.
De grotere diversiteit aan economische
functies in het gebied is ten goede ge
komen aan de leefbaarheid van het
buitengebied en de dorpskernen.
Door slimme, gebiedsspecifieke aanpas
singen, zoals gewaskeuze, landbewerking,
en waterbeheer profiteert het agrarisch
landgebruik optimaal van het verlengde
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groeiseizoen en de gewijzigde grond
waterstanden. Het agrarisch gebruik is
beter afgestemd op de bodemgesteldheid
en het watersysteem, en is daardoor beter
bestand tegen extreme weersomstandig
heden, zoals droogte en veel regenval.
De Baakse Beek heeft een metamorfose
ondergaan. De beek, die in het verleden
rechtgetrokken en gekanaliseerd was, kent
nu een natuurlijker verloop en inrichting.
Doordat gekozen is voor de Baakse Beek
als hoofdafvoer is er nu meer variatie in de
waterstanden. De perioden dat de stroming
in de beek stilvalt en de beek droogvalt
zijn nu korter. Langs de benedenloop van
de Baakse Beek vinden vaker inundaties
plaats, maar daar is het landgebruik op
aangepast. De beek heeft een natuurlijker
uiterlijk door heringerichte oevers. Door
de aanleg van vistrappen in het beneden
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stroomse deel van de beek, dat permanent
water voert, is de visstand verbeterd.

modatie en activiteiten die gekoppeld
zijn aan de identiteit van het gebied.

In de landgoederenzone is de eeuwen
oude relatie tussen water, natuur en land
schapsstructuur nieuw leven ingeblazen
en de belevingswaarde ervan versterkt.
Er is een nieuwe balans gevonden tussen
de economische dragers van de land
goederen.Naast de inkomsten uit de ver
pachting van boerderijen, levert ook de
recreatieve sector een bijdrage. Hierdoor
is de instandhouding van dit waardevolle
cultuurhistorische landschap verzekerd.

Het areaal natuurgebied in het Gelders
Natuur Netwerk is groter en heeft een
hogere kwaliteit dan twintig jaar geleden,
met name in de landgoederenzone, aan
de onderkant van de plateaurand en langs
de beken.
De kwelstroom in natuurgebieden, zoals
het Aaltense Goor, wordt beter benut,
waardoor bijzondere natuurwaarden zich
verder hebben kunnen ontwikkelen.

De vrijetijdseconomie is gegroeid. Steeds
meer mensen ontdekken het uitgebreide
netwerk van paden langs de beken, door
natuurgebieden en bossen en over velden
en akkers. Ze maken daarbij gebruik van
het diverse aanbod van verblijfsaccom
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De Veengoot heeft zijn rol als hoofdwater
gang afgestaan aan de Baakse Beek. Maar
zijn functie in de afvoer van overtollig
regenwater uit het Zwarte Veen en Wolfers
veen is niet verloren gegaan. Nog steeds
voert de watergang ’s winters en na piek
buien het water efficiënt af naar de IJssel.

Gedurende de rest van het jaar valt de
watergang vaak droog, maar functioneert
nog goed als verbindingszone voor
amfibieën.
In de dorpen is meer ruimte voor groen
en water gemaakt. Bomen in de straten,
en wadi’s en waterpartijen in bermen en
parken zorgen ervoor dat het klimaat in
de bebouwde kom ook tijdens extreme
situaties, zoals hittegolven en hoosbuien
dragelijk is.
Het hemelwater wordt op allerlei manieren
benut. Zo zijn er dorpsfonteinen, nieuwe
sanitatievormen in gebouwen, speelplas
sen, regenwateropslag voor gietwater in
tuinen en openbaar groen. De water
kwaliteit van de uitstroom van de water
zuiveringen van Lichtenvoorde en Ruurlo
in de Baakse Beek is verbeterd. Het aan
tal vervuilende riooloverstorten is terug
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5.2 Stappen richting
het toekomstbeeld

gedrongen door de realisatie van geschei
den rioolstelsels.
Verder is het drinkwatergebruik verder
afgenomen en daarmee ook het energie
gebruik. Lokale energiecoöperaties van
burgers agrariërs en bedrijven verzorgen
de opwekking van duurzame energie uit
wind, zon en biomassa.
Al met al hebben de gebruikers van het
gebied van de Baakse Beek en Veengoot
geanticipeerd op de ontwikkelingen in
klimaat en leefomgeving. Dit heeft de
leefbaarheid versterkt en de verdiencapa
citeit van onder meer agrarische bedrijven,
landgoederen en recreatiebedrijven zo
ontwikkeld, dat dit stroomgebied ook de
komende decennia op weg naar 2100,
nieuwe uitdagingen aankan.
Schoolpad bij Kunnerij
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Omgaan met klimaatontwikkeling
Klimaatverandering leidt, door de kwets
baarheid van de landgebruiksfuncties in
het landschap van de Baakse Beek en
Veengoot zonder extra maatregelen
onvermijdelijk tot nadelige effecten.
De veelzijdigheid van dit landschap biedt
tegelijkertijd ook goede kansen deze
effecten te beperken. Omdat de klimaat
ontwikkeling vooral van invloed is op de
beschikbaarheid van water in het gebied,
ligt de basis voor de toekomstige inrichting
van het gebied bij een klimaatbestendig
watersysteem. Dit watersysteem moet
onder normale omstandigheden voldoen
de water beschikbaar stellen voor de ver
schillende functies in het gebied. Daar
naast willen we de negatieve effecten van
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langdurige droogte en extreme neerslag
beperken. De uitdaging is het water langer
vast te houden, gedoseerd af te voeren en
bij piekafvoeren te bergen. Met gebieds
specifieke combinaties van ‘vasthouden,
bergen, en afvoeren’ kunnen op veel
plaatsen problemen worden voorkomen
en elders effecten worden beperkt.
De mate waarin we de gevolgen van de
klimaatverandering kunnen opvangen is
echter beperkt. De maakbaarheid van het
watersysteem heeft een grens. Altijd moet
worden afgewogen of de kosten van aan
passingen opwegen tegen de baten.
Een tweede beperking is dat we overlast
als gevolg van de extremen niet altijd
kunnen voorkomen. Dit betekent dat
sommige gebieden een groter risico lopen
op wateroverlast of verdroging dan andere
gebieden. Voor een deel zullen we deze
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nadelen moeten accepteren. In andere
gevallen kan een aanpassing in het ge
bruik, zoals gewaskeuze en bewerking,
nieuwe kansen bieden of moet een andere
gebruiksfunctie worden overwogen.
Integrale aanpak
Klimaatontwikkeling is het verbindend
thema voor dit ontwikkelperspectief.
Omgaan met klimaatverandering vraagt
om voortdurende aanpassing, acceptatie,
veerkracht en afstemming tussen grond
gebruik en watersysteem. Bij de inrichting
van het gebied wordt (naast vragen vanuit
het grondgebruik) steeds beter gelet op
landschappelijke en hydrologische kansen
en beperkingen. Door aanpassingen in de
waterhuishouding en het grondgebruik
integraal aan te pakken kunnen kansen
benut worden om het gebied als geheel te
versterken.

We zetten daarom in op een klimaat
bestendige inrichting van het gebied.
Hierin krijgen ook de autonome ontwikke
ling van de landbouw en het huidige wateren natuurbeleid een plek. Op de plaatsen
waar meerdere ontwikkelingen samen
komen, ontstaan kansen voor integrale
gebiedsprojecten. De kans op realisatie
van de verschillende ambities is hier het
grootst, omdat er een gemeenschappelijke
wens tot ontwikkeling bestaat. Lopende
projecten, zoals bij het Aaltens Goor leren
dat daarbij alle thema’s en belanghebben
den in de omgeving van het project
betrokken moeten worden.
In de praktijk blijkt eveneens dat veel
gebiedsontwikkelingen worden geïnitieerd
vanuit een ambitie van de overheid. Maar
alleen als er ook wensen van andere
partijen met het project verwezenlijkt
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kunnen worden, heeft verwezenlijking van
deze ambitie kans van slagen. Denk aan de
ontwikkeling van natuur waarbij er direct
ook ruimte beschikbaar komt voor betrok
ken agrariërs voor verbetering van de
agrarische structuur, bijvoorbeeld door
kavels te ruilen. De recreatieve sector kan
profiteren door uitbreiding van het paden
netwerk en vergroting van de belevings
waarde door de grotere variatie in het
landschap.
De kavelruil ‘Hengelo-West’ is hier een
voorbeeld van. De behoefte aan nieuwe
natuur als stapsteen in de Baakse Beek en
de verbetering van de onderhoudspaden
langs de Oosterwijkse Vloed gaf ruimte
voor een agrarische herverkaveling en
groeimogelijkheden voor individuele
agrarische ondernemers.
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Stappen
Hieronder schetsen we welke maatregelen
we zien om het toekomstbeeld van een
klimaatbestendige Baakse Beek en Veen
goot te realiseren. We beschrijven maat
regelen in het watersysteem, de landbouw,
natuurontwikkeling en recreatie en hoe
deze aanleiding geven tot integrale ont
wikkeling.
Baakse Beek hoofdwatergang
We kiezen voor de Baakse Beek als
robuuste hoofdwatergang in het water
systeem van het gebied. Hierdoor kunnen
we beter inspelen op de beschikbaarheid
van water ten behoeve van landbouw,
natuur en recreatie. Het belang van de
Veengoot als watergang wordt beperkt
tot afvoer van water in extreme situaties.
De belangrijkste functie van twee hoofd
watergangen voor de landbouw, het

a fvoeren van overtollig water in natte
perioden, wordt hierbij in stand gehouden.
De keuze voor de Baakse beek is van groot
belang voor de realisatie van het wateren natuurbeleid in het gebied. Het beek
systeem van de Baakse Beek heeft name
lijk de grootste ecologische potentie en
sluit het beste aan bij de vastgestelde op
gaven voor de Kaderrichtlijn Water en het
Gelders Natuur Netwerk. De Veengoot blijft
waardevol als ecologische verbindings
zone voor bijvoorbeeld amfibieën.
Vergroten wateraanvoer Baakse Beek
De watervoerendheid van de Baakse Beek
wordt verbeterd door een groter gebied
aan de beek te koppelen en in de land
goederenzone minder kwel af te vangen.
Hierdoor neemt de natuurlijke fluctuatie
van waterstanden in de beek toe en blijft
de beek in de landgoederenzone tussen
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Ruurlo en Vorden iets langer water voeren.
Dit vergroot de kwaliteit van de Baakse
Beek als moeraslandbeek en draagt bij aan
de instandhouding van cultuurhistorische
en natuurlijke waarden van de land
goederen.
Aanpassen waterverdeling bij
Van Heeckerenbeek
Ook de functie van de Van Heeckerenbeek
verandert. De waterverdeling wordt aan
gepast, zodat onder normale omstandig
heden meer water via de Baakse Beek
door de landgoederenzone stroomt. Bij
hevige neerslag worden de Van Heeckeren
beek en de Veengoot als bypass gebruikt
om de Baakse Beek te ontlasten. Hiermee
kunnen we het risico op overstromingen
bij piekbuien reduceren maar niet volledig
wegnemen.
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Wateroverlast verminderen
De effecten van klimaatveranderingen op
het watersysteem werken door in het land
bouwkundig gebruik. Het huidige water
systeem is erop ingericht landbouwperce
len goed te ontwateren en in natte perio
den veel water af te kunnen voeren.
Terwijl het watersysteem ook in de toekomst
voldoende afvoercapaciteit heeft, zullen
door klimaatverandering toch vaker situa
ties ontstaan van wateroverlast. Dit pro
bleem treedt vooral op in de broek- en
veengebieden, omdat het land er zó vlak
is dat water niet makkelijk afstroomt naar
de watergangen. Grondeigenaren kunnen
zelf op perceelsniveau maatregelen te
treffen om de situatie te verbeteren, bij
voorbeeld door verbeterde drainage en
andere grondbewerkingstechnieken toe te
passen. Het water kan zo sneller de grond
in trekken, en daarna via grondwater en

oppervlaktewater snel worden afgevoerd.
Ook een integrale aanpak met een combi
natie van bodemmaatregelen en aanpas
singen in het watersysteem is mogelijk,
als hiervoor in het gebied draagvlak en
energie is. In de gebieden die gevoelig
zijn voor wateroverlast, met name de
plateaurandzone en het broek- en veen
gebied kunnen in overleg met grondbezit
ters bergingsgebieden worden ingericht
om piekbuien te bergen en af te voeren.
Ook in stedelijke gebieden zijn aanvul
lende maatregelen nodig om het risico op
wateroverlast door piekbuien te vermin
deren. Dit betekent dat er meer ruimte
voor water gemaakt moet worden. Ten
oosten van Lichtenvoorde is de bergings
capaciteit beperkt door de aanwezigheid
van keileem en het grote verval. Daarom
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wordt rond Lichtenvoorde het water om
het dorp heen geleid, door waterlopen
met elkaar te verbinden, en worden
retentiegebieden ingericht.
Water langer vasthouden
tegen droogte
Door de klimaatverandering is ook meer
aandacht nodig voor het bestrijden van
watertekorten. De strategie daarbij is de
trits sparen, aanvoeren, accepteren. Het
huidige watersysteem is niet goed ingericht
op het omgaan met periodes van droogte.
Het water wordt te snel afgevoerd, waar
door er geen natuurlijke reserves over
blijven voor droge perioden.
Effecten van droogte kunnen bestreden
worden door zoveel mogelijk water vast
te houden en te benutten waar het valt.
Door water langer vast te houden in de

<

<<

wortelzone, kan droogteschade worden
voorkomen. Door lokaal en periodiek
hogere grondwaterstanden en langzamere
afvoer te accepteren, neemt de droogte
schade in het gebied als geheel af.
Grondeigenaren en beheerders kunnen
op perceelsniveau aanpassingen doen
om water langer vast te houden. In natte
natuurgebieden is een mogelijke ingreep
het afdammen van greppels om opper
vlakte afvoer tegen te gaan.
Een kansrijke innovatieve oplossing in
agrarische gebieden is bijvoorbeeld het
verhogen van het organisch stofgehalte in
de bodem. Als hiervoor gebruik gemaakt
kan worden van plantenresten, zoals
maaisel uit bermen, slootkanten en
natuurgebieden, kan een samenwerkings
verband tussen natuurbeheer en land
bouw ontstaan.

Waar het mogelijk is, wordt het water
systeem aangepast, waardoor het water
langer wordt vastgehouden in de bodem
en in kleinere sloten en watergangen en
gedoseerd wordt afgevoerd. Water kan
zo infiltreren naar het grondwater en hier
mee worden de perioden dat delen van
het watersysteem droogvallen verkort.
De toepassing van deze maatregelen
vraagt maatwerk omdat ze ook het risico
op wateroverlast kunnen vergroten.
Klimaatbestendige teelten
Agrarische bedrijven kunnen profiteren
van de klimaatontwikkeling, omdat de
opbrengst van gewassen toeneemt als
gevolg van de temperatuurstijging. Het is
daarbij wel van belang dat er voldoende
water beschikbaar is. Het agrarisch
grondgebruik is wel kwetsbaar voor de
verwachte toename van extreme weers
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omstandigheden, zowel nat als droog.
Telers van kwetsbare gewassen, zoals
aardappel en ui, zullen mogelijk extra
maatregelen tegen wateroverlast moeten
nemen, zoals het verbeteren van de
bodemstructuur. Een andere mogelijkheid
is te kiezen voor andere rassen of meer
klimaatbestendige gewassen.
De juiste functies op de juiste plek
Door bestaande ontwikkelingen in de
landbouw en huidige opgaven voor
natuurontwikkeling ontstaat een grond
dynamiek die mogelijkheden biedt voor
het toepassen van klimaatadaptieve maat
regelen en het meekoppelen van kansen
voor vergroten van recreatieve mogelijk
heden. Hierbij zal vooral ingezet worden
op het vergroten van bestaande natuur
gebieden en ontsnipperen van landbouw
kundige percelen. Als hierbij rekening
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g ehouden wordt met de kansen en beper
kingen in bodem en watersysteem, die
voortkomen uit klimaatverandering, k omen
zo de juiste functies op de juiste plek te
liggen. De verdiencapaciteit van agrari
sche bedrijven neemt toe en natuurgebie
den worden klimaatbuffers. Klimaatbuffers
zijn natuurgebieden, waarin verschillende
gradiënten van nat voorkomen en groot
genoeg zijn om robuuste populaties van
kwetsbare soorten te huisvesten.
Kavelruil en kavelverbetering ten behoeve
van schaalvergroting van agrarische be
drijven kan gecombineerd worden met
aanpassingen in het watersysteem en
waterbeheer, bijvoorbeeld een nieuw
peilbeheer. Ook verbeteringen in de ont
sluiting voor landbouwverkeer en recrea
tief verkeer onderdeel van een integrale
aanpak. Hierbij is het wel van belang dat
de bestaande landschapsstructuur geres

pecteerd wordt, omdat deze van groot
belang is voor de identiteit van het gebied.
In de mozaïeklandschappen van bossen,
heide en beekdalsystemen in de land
goederenzone en het kampenlandschap
blijven functies verweven. Hier liggen
kansen voor innovatieve koppelingen
tussen natuur, landschap, waterbeheer,
verbrede landbouw en duurzame energie
opwekking. In het waterrijke landgoede
rengebied worden bijvoorbeeld maat
regelen genomen om kwel en stromend
water beter te benutten, waarbij ook
cultuurhistorische elementen in het land
schap, zoals vloeiweidesystemen en
grachten een rol spelen. Door de revita
lisering van het watersysteem en verster
king van de natuur krijgt de historische
relatie van het gebied met het water
opnieuw betekenis.
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Begrazing Vennebulten

De kwellocaties blijven naar verwachting
ook bij klimaatverandering bestaan.
Vanuit het idee ‘de juiste functies op
de juiste plek’ zijn we bereid om huidige
natuurontwikkelingslocaties en bestaande
natuur terug te geven aan de landbouw
om elders op kansrijkere locaties nieuwe
natuur te ontwikkelen. Daardoor is ont
wikkeling van (natte) natuur op (kwel-)
locaties buiten de huidige begrenzing van
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het Gelders Natuurnetwerk mogelijk
conform de doelstelling van het Natuur
netwerk.
Dat leidt waar nodig tot een herbegrenzing
van het natuurnetwerk door het uitruilen
van locaties. Om een duurzaam gebieds
gebruik mogelijk te maken, wordt bij
deze herbegrenzing gebruik gemaakt
van de gronddynamiek. Dit idee wordt al
toegepast in het Aaltens Goor.

De beken verbinden
De beken vormen belangrijke dragers van
de verbindingen, in zowel het netwerk
tussen natuurgebieden als het recreatieve
netwerk. Inrichtingsprojecten en exten
siever beheer langs de Baakse Beek
versterken de waterkwaliteit en de eco
logische waarde. Een belangrijk aan
dachtspunt daarbij is de balans tussen
kwalitatief en kwantitatief beheer.
Een goede waterkwaliteit van natuurlijke
beken en vispasseerbare stuwen zijn ook
voor de sportvisserij van belang, omdat
dit ten goede komt aan de visstand.
Langs de beek worden op een aantal
plekken stapstenen gerealiseerd. Deze
plekken met natuurlijke begroeiing en
een paddenpoel vormen samen met de
beek een strook waarlangs dieren zich
kunnen verplaatsen van het ene naar het
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Kerkenpad bij Zieuwent

andere natuurgebied.
Paden en rustplekken op de onderhouds
strook langs beken en waterlopen dragen
bij aan de verdichting van het recreatief
netwerk en bieden de mogelijkheid het
gevarieerde landschap van de Baakse
Beek en Veengoot nog beter te beleven.
Maatregelen in de dorpen
In dorpskernen kunnen meer groen en
water, afkoppelen van hemelwater van
het riool, duurzaam bouwen en het
opwekken en benutten van duurzame
energie bijdragen aan klimaatbestendige
woonomgeving.
Kansen voor recreatie
De landgoederenzone blijft de belangrijk
ste troef voor de recreatie. Elk landgoed
biedt binnen het grotere geheel zijn eigen
mogelijkheden voor de recreant. Om ook
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de goede kansen voor toerisme en recrea
tie in de rest van het gebied te benutten is
het met name in de oudere landschappen,
zoals het kampenlandschap rond Zieuwent,
van belang de authenticiteit en cultuur
historische elementen in het landschap
te versterken. Hierbij kan van grond
dynamiek gebruik gemaakt worden door
op kansrijke plekken recreatiemogelijk
heden te realiseren, zoals het uitbreiden
van het padennetwerk en het toevoegen
van rustplekken.
Het netwerk van kerkepaden wordt steeds
groter nu er ook bij Harreveld, Mariën
velde, Beltrum en Lievelde kerkepaden
zijn hersteld. De samenhang in dit net
werk kan verbeterd worden. Gebieds
projecten, zoals herinrichting van beek
trajecten en landbouwstructuurverbetering
kunnen benut worden als kans om ont

brekende schakels in het recreatieve
netwerk aan te vullen en het landschap
recreatief aantrekkelijker te maken.
Natuurontwikkeling en beekherstel
vergroten de aantrekkelijkheid van het
landschap en bieden kansen voor nieuwe
beleving en routes.
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6 Vervolg
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6 Vervolg
Het ontwikkelperspectief schetst de op
gaven die voortkomen uit klimaatveran
dering, vastgesteld beleid en autonome
ontwikkelingen. Het laat zien wat moge
lijke oplossingen zijn en waar kansen
liggen voor integrale gebiedsontwikke
lingen. De volgende stap in het gebieds
proces is het vertalen van deze kansen
naar gebiedsprojecten.
Anticiperen
Door de klimaatsverandering komt daar
de opgave bij om het gebied beter bestand
te maken voor extreme droogte en regen
val. We willen anticiperen op de klimaats
verandering door realistische doelen te
stellen en te streven naar het realiseren
van de juiste functies op de juiste plek.
Alle projecten leveren een bijdrage aan
een klimaatbestendigere inrichting van
het gebied.
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Proeftuin
Het gebied van de Baakse Beek en Veen
goot is gedurende het gebiedsproces en
in de afgelopen vijf jaar het studiegebied
geweest voor diverse onderzoeken naar de
effecten van klimaatverandering, ontwikke
lingen in de landbouw en het innovaties
in waterbeheer. Deze onderzoeken hebben
veel kennis opgeleverd, die we willen

inzetten voor verder onderzoek en expe
rimenten naar concrete innovatieve toe
passingen in bijvoorbeeld waterbeheer en
landbouw. We willen dat het gebied proef
tuin blijft, omdat innovaties in bijvoorbeeld
de agrarische sector een bijdrage leveren
aan klimaatadaptatie van het gebied.

Ruurlose Broek
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6 Vervolg

Leo Scharenborg, vertegenwoordiger van de recreatief/toeris
tische sector van de Achterhoek;
wethouder gemeente Berkelland:

“In dit gebied zijn er veel potenties
om het watersysteem zo te maken
dat er in de toekomst met welk
klimaatscenario ook, het goed leven
is voor mens, dier en recreant. In
dit gebied voelt zelfs
een recreant zich
als een vis in het
water.”

Lokale energie en draagvlak
Voor het vervolg van het gebiedsproces
willen we de ‘reuring’, oftewel de energie
die er in het gebied is om aan de slag te
gaan, gebruiken. De initiatieven uit het
gebied zullen de aanleiding vormen voor
het starten van gebiedsprojecten.

netwerken van inwoners en ondernemers
uit het gebied adviseren bijvoorbeeld om
bij nieuwe ontwikkelingen de dorpsplan
nen te raadplegen. Die zijn samen met de
inwoners opgesteld en bevatten een visie
en projectideeën die meegenomen kunnen
worden in de planontwikkeling.

Het ontdekken en benutten van deze
energie kan alleen als we elkaar vertellen
wat onze ambities zijn. We willen daarom
bij elk project de omgeving uitnodigen tot
participatie. Ook willen we nieuwe initia
tieven, afkomstig van mensen en organi
saties uit het gebied, faciliteren.

Integraal, multisectoraal
Vaak zal het initiatief voor een ontwikke
ling genomen worden door één gebieds
partij, maar zijn er ook andere partijen
die hun ambities willen verwezenlijken.
Het realiseren van de huidige beleids
doelen op het gebied van waterkwaliteit
en natuurontwikkeling zijn tot nu toe een
belangrijke aanjager gebleken voor het
stimuleren van samenwerking tussen
verschillende sectoren in een integraal
gebiedsproject. Een gemeenschappelijke
wens en aanpak tot ontwikkeling vergroot

Bij de uitwerking van het ontwikkel
perspectief in uitvoeringsprojecten is het
belangrijk ook individuele inwoners en
ondernemers te betrekken. Het motto
daarbij is ‘stel de mens centraal’. Actieve
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Verreweg de grootste ruimtegebruiker
is en blijft de agrarische sector

namelijk de kans op realisatie van secto
rale doelen.
Organisatie
Bovenstaande elementen waarbij we aan
sluiting zoeken bij de lokale energie en
initiatieven en insteken op een integrale
c.q. multisectorale aanpak vergt ook een
wat meer netwerkgerichte organisatie.
Dit houdt in dat er meer organische
gelegenheidsverbanden worden gebruikt
waarbij belanghebbenden samen gaan
voor realisatie. Dit zal een wisselend
beeld van tal van samenwerkingsvormen
tot gevolg hebben. Om hier wel regie op
te voeren wordt gewerkt met een soort
van centraal loket waar de initiatieven
bij elkaar komen en van waaruit zaken
worden gefaciliteerd, afgestemd en even
tueel aangejaagd. We willen de samen
werking tussen de gebiedspartijen dan
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ook graag voortzetten en vertrouwen erop
dat dezelfde partijen zich ook in de toe
komst met elkaar verbinden en elkaar
raadplegen bij nieuwe keuzes en ontwik
kelingen. De netwerkgerichte aanpak uit
zich in enerzijds het vormgeven van het
loket waarvan Provincie Gelderland en
Waterschap Rijn en IJssel hebben aange
geven dat zij samen het voortouw willen
nemen deze te organiseren. Op project

of gebiedsniveau verwachten we inbreng
van allerlei partijen en/of individuele
bewoners/bedrijven. Meer specifiek van
gemeenten wordt medewerking gevraagd
bij de realisatie van de initiatieven in ter
men van capaciteit en vanuit hun rol in
het ruimtelijk spoor.
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NB: Klik op de nummers van de
gebieden voor meer informatie
1

Oost Nederlands Plateau ten oosten van Lichtenvoorde

2

Het kampenlandschap rond Zieuwent

3

Het veenontginningslandschap

4

De zandrug van Zelhem naar Ruurlo

5

Landgoederenzone tussen Ruurlo en Baak

6

Oosterwijkse Vloed
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Deel twee
Uitwerking deelgebieden
Inleiding
Op basis van de verschillende landschaps
typen die voorkomen in het projectgebied
en de specifieke opgaven die er spelen
zijn 6 deelgebieden gedefinieerd.
1 Oost Nederlands Plateau ten oosten
van Lichtenvoorde
2 Het kampenlandschap rond Zieuwent
3 Het veenontginningslandschap
4 De zandrug van Zelhem naar Ruurlo
5 Landgoederenzone tussen Ruurlo
en Baak
6 Oosterwijkse Vloed
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Per deelgebied beschrijven we de
gebiedskenmerken. Vervolgens gaan we
in op de opgaven en kansen die voort
komen uit bestaande ontwikkelingen en
klimaatsverandering. Tenslotte wordt ter
inspiratie een toekomstbeeld van het
deelgebied beschreven waarin projecten
zijn uitgevoerd die invulling hebben ge
geven aan de geschetste ontwikkelingen.

Rudi Gerard, directeur Waterschap
Rijn en IJssel; ambtelijk opdrachtgever
waterschap:
“Juist daar waar meerdere partijen
doelen nastreven ontstaan kansen in
het gebied voor groei en ontwikke
ling. Klimaat is daarbij de kataly
sator om elkaar ook daadwerkelijk
te vinden.”
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Hofbeek, Lichtenvoorde
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1 Oost Nederlands Plateau ten oosten van Lichtenvoorde
Gebiedskenmerken
In dit meest oostelijk gelegen deelgebied
ligt de terrasrand van het Oost Nederlands
plateau. De hoge ligging ten opzichte van
de toenmalige woeste gebieden eromheen,
maakte dit gebied al vroeg geschikt voor
bewoning en landbouwkundig gebruik.
Op de overgang van hoog naar laag
ontstond Lichtenvoorde.
Ook was het gebied in het verleden van
strategisch belang, zoals blijkt uit de
aanwezigheid van de Engelse Schans
(in 1627 opgeworpen tijdens het beleg
van Groenlo). De cultuurhistorische
waarde en de culturele activiteiten, die
hier georganiseerd worden, zijn belang
rijk voor dit gebied.

Het Oost Nederlands Plateau vormt het
brongebied van de Baakse Beek en de
Veengoot. Op het plateau kan weinig
water worden vastgehouden door de
keileem in de ondergrond. Diverse bron
beken, zoals de Zilverbeek en Vragender
beek voeren daardoor het water snel af.

Door de grote dynamiek van deze beken
(incidentele hoge pieken in relatie tot een
vaste basisafvoer) kennen deze beken een
sterke meandering van korte (en vaak
afgesneden) bochten. Door de diepe
doorsnijding blijven de beken zeer lang
watervoerend.

Recreatie in de Engelse Schans:
de Zwarte Cross. Foto: Martijn Koolmees
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Opgave en kansen
Door de gemeente Oost Gelre is een visie
ontwikkeld voor dit gebied waarin de
waarde en de vraagstukken van het gebied
zijn aangegeven. Behoud van de toeris
tische, cultuurhistorische en natuur
waarden zijn belangrijke thema’s.
Lichtenvoorde is door zijn ligging aan de
voet van het plateau, waar water afkom
stig van het plateau zich tijdens piekbuien
snel verzamelt, gevoelig voor inundatie.
Dit wordt versterkt door de hoge mate van
verharding door stedelijke ontwikkeling.
De dimensionering van de afwatering is
onder normale omstandigheden voldoen
de. Door klimaatontwikkelingen wordt
echter verwacht dat er vaker piekbuien
zullen voorkomen, waarmee de kans op
wateroverlast toeneemt.

Bekijk ook het filmpje over het
Aaltense Goor op YouTube.
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Toekomstbeeld
Door de klimaatverandering ontstaat de
opgave om de woonkern klimaatbesten
diger in te richten. Niet alleen tegen
wateroverlast, maar ook tegen gevolgen
van de temperatuurstijging.
Net buiten het plangebied ligt het Koren
burgerveen, het meest bijzondere en
soortenrijke natuurgebied van Oost-Gel
derland. Het is belangrijk dat dit gebied
verbonden wordt met natuurgebieden
binnen het stroomgebied van de Baakse
beek zoals Koolmansdijk en Lievelderveld,
zodat planten en dieren zich kunnen
verspreiden. Hiervoor heeft de provincie
in haar klimaatprogramma budget voor
beschikbaar gesteld.

Bekijk ook het filmpje over
de Hofbeek in Lichtenvoorde
en de Gemeente Oost-Gelre
op YouTube.

Schaalvergroting van de landbouw
heeft ook in dit deelgebied plaats
gevonden. De kenmerkende land
schapselementen zijn hierbij wel
behouden. Ogenschijnlijk is in het
landschap niets veranderd, maar
individuele bedrijven zijn versterkt
door administratieve kavelruil.
Het Gelders Natuur Netwerk heeft zijn
vorm gekregen door de kwaliteiten
van de terrasrandbeken te benutten.
Op enkele plaatsen is hiervoor de
begrenzing aangepast. De terrasrand
beken met hun kernmerkende afvoer
dynamiek zijn natuurlijker ingericht.
Op enkele natuurlijke laagtes aan de
plateaurand zijn bergingslocaties
ingericht, die bij heftige buien een deel
van het water opvangen. Dit levert
een bijdrage aan het verminderen van
wateroverlast benedenstrooms. Over
twintig jaar hebben we namelijk regel
matig te maken met zware buien.
Toch kampt Lichtenvoorde niet vaker
dan vroeger met wateroverlast, door
dat het water via vernieuwde beek
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trajecten om het dorp wordt geleid. De
oorsprong van de naam Lichtenvoorde;
de ‘voorde’, blijft zichtbaar door onder
normale weersomstandigheden de oude
loop door de binnenstad te gebruiken.
Deze loop is door zijn groene karakter en
toegankelijkheid een aantrekkelijke plek
voor recreatief gebruik.
Hemelwater is gescheiden van het riool
en wordt bij piekbuien opgevangen in de
groengebieden en watergangen in het dorp.
Hierdoor is het aantal riooloverstorten,
die de waterkwaliteit van de Baakse Beek
verslechteren, niet toegenomen als gevolg
van klimaatsverandering. Door verbete
ringen in de rioolwaterzuivering, draagt
deze bij aan de watervoerendheid van
de Baakse Beek, zonder de waterkwaliteit
te schaden.
De toename van stadsgroen veraangenaamt
het verblijf in het dorp op hete zomerse
dagen, doordat het schaduw biedt en de
temperatuur tempert.
Naast ruimte voor historische waarden is
zo aan populaire culturele uitingen zoals
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de ‘Zwarte Cross’ een locatie geboden
die past in de omgeving. Oude cultuur is
versterkt en (nieuwe) folklore is geboren.
Beiden vormen ze sterke attracties voor
recreanten en toeristen uit het hele land.
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Veengoot, Halle Heide
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2 Het kampenlandschap
rond Zieuwent
Gebiedskenmerken
Het kampenlandschap rond Zieuwent is
ontgonnen vanaf de Middeleeuwen en is
hiermee een van de oudste landschappen
in het gebied. Het kampenlandschap
werd van oudsher gekenmerkt door
kleinschalige, onregelmatige verkaveling.
Kleine essen werden afgewisseld met
hooilanden en weides. Percelen werden
van elkaar gescheiden door houtwallen.
Ook na de schaalvergroting en ruilverka
veling in de 20e eeuw wordt dit gebied
nog steeds gekenmerkt door zijn klein
schaligheid en diversiteit.
Het landgebruik bestaat overwegend uit
landbouw, waarbij kleinschalige en grote
bedrijven elkaar afwisselen. De natuur
gebieden zijn klein en verspreid over het
gebied. Toch zijn sommige verrassend rijk
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aan soorten, doordat ze gevoed worden
door kwel afkomstig van het Oost Neder
lands Plateau, bijvoorbeeld Koolmansdijk.
Er zijn veel mogelijkheden voor recreatie.
Zo ligt er een uitgebreid netwerk van
kerkepaden. Het herstel van deze paden,
die door de ruilverkaveling grotendeels

verdwenen waren, is mede door vrijwilli
gers gerealiseerd.
De Baakse Beek ligt aan de noordzijde
van het gebied. In dit deel van de beek
zijn er ’s zomers perioden dat de beek
heel weinig water voert. In zeer droge
perioden valt de beek droog.

Bestaand natuurgebied ten noorden van de Koolmansdijk
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Leen Jacobs, vertegenwoordiger
van de terreinbeherende organisaties;
districtshoofd Staatsbosbeheer
Veluwe & Achterhoek:
“Het mooie en afwisselende land
schap met nu nog waardevolle
natuur wordt nog onvoldoende her
kend en benut. Hier liggen kansen
die nog kunnen worden opgepakt.
Er zijn echter ook volop
problemen met
verdroging, krimp,
klimaatverande
ring.”

Bij Lichtenvoorde watert een rioolwater
zuiveringsinstallatie af op de beek. In het
water van de RWZI zitten nog steeds
stoffen daar niet in thuis horen. Bij lage
waterstanden vermengen deze stoffen
zich moeilijk en wordt de kwaliteit van
het oppervlaktewater aangetast.

Opgave en kansen
Als de klimaatverandering zich voordoet
volgens het G+ of W+scenario zal de
Baakse Beek vaker droogvallen in de
zomer. Dit heeft gevolgen voor de water
kwaliteit en ecologische waarde van de
beek. Daarom wordt de natuurambitie
voor dit deel van de Baakse Beek bij
gesteld. De beek blijft echter een belang
rijke verbinding in het Gelders Natuur
Netwerk en versterking van de natuurlijke
dynamiek en vergroting van de zomer
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afvoer blijft een opgave. Om dit te be
werkstelligen bestaat het idee om een
verbinding te maken vanaf de Veengoot
door het kampenlandschap naar de
Baakse Beek.
De provincie Gelderland stimuleert in
haar klimaatprogramma de realisatie van
enkele stapstenen langs de beek.
Deze behoeften vragen om grondmobili
teit waarbij individuele agrarische bedrij
ven de mogelijkheid hebben om hun
bedrijf te vergroten.

Bekijk ook het filmpje over de
Koolmansdijk op YouTube.

Bekijk ook het filmpje over
Mariënvelde op YouTube.
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Toekomstbeeld
De lange landbouwkundige gebruiks
geschiedenis van dit gebied is voortgezet.
In het karakteristieke kleinschalige coulis
senlandschap hebben zich grote agrari
sche bedrijven ontwikkeld. Kenmerkend
voor het kampenlandschap zijn ook de
ietwat lagere delen met aanwezigheid
van kwel en hoge grondwaterstanden.
Hier is het mogelijk gebleken om natuur
lijke stapstenen te realiseren of gestimu
leerd het agrarisch gebruik te extensiveren.
Door zo de functies op de juiste plek te
leggen is het landschap divers gebleven.
De Baakse Beek heeft een natuurlijker
karakter. De beekloop is op een aantal
trajecten hersteld en er zijn natuurvrien
delijke oevers en stapstenen gerealiseerd.
De natuur langs de beek is diverser en zo
bestand tegen verdere klimaatverandering.
In het kampenlandschap wordt meer
water vastgehouden door fluctuaties in
het grondwaterpeil toe te staan. Hierdoor
worden piekafvoeren verkleind.
Door aanpassingen van bestaande water
gangen is een verbinding tussen de Veen
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goot en Baakse Beek gemaakt. Hierdoor
is de watervoerendheid van de Baakse
Beek verbeterd. Tezamen met het toe
staan van fluctuaties in het waterpeil
heeft dit gezorgd voor een verbetering
van de waterkwaliteit in de Baakse Beek.
Bij grote afvoeren wordt de Veengoot nog
steeds gebruikt wordt als afvoerroute.
De recreatieve kwaliteiten van het gebied
zijn door de koppeling van route
netwerken versterkt. Natuurterreinen
langs de Baakse Beek dragen bij aan
de recreatieve aantrekkelijkheid en zijn
waar mogelijk beter toegankelijk gemaakt
voor recreanten.
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Hoogveen
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3 Het veenontginningslandschap
Gebiedskenmerken
Dit deelgebied bestaat uit de voormalige
woeste gronden in het vlakke landschap
tussen Zelhem, Ruurlo en Zieuwent. Deze
gebieden zijn relatief laat ontgonnen.
Pas in de 19e eeuw is hier grootschalig
ingezet op ontginning. De veenlaag is
afgegraven en de onderliggende zand
gronden zijn in cultuur gebracht. Dit heeft
geresulteerd in de karakteristieke recht
lijnige verkaveling, wegen en wateren.
Hiervoor zijn ook ingrijpende ingrepen in
de waterhuishouding gedaan. De Veengoot
werd doorgetrokken tot aan de Zilverbeek
op de plateaurand. Tijdens de ruilverkave
lingen werd de ontwatering nog efficiënter
ingericht door watergangen te verdiepen
en verbreden.
Het gebied is nagenoeg geheel in agrarisch
gebruik. Er zijn vooral melkveehouderijen
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gevestigd, maar in het Wolfersveen komt
ook akkerbouw en boomteelt voor. Bij
enkele bedrijven nabij het Aaltens Goor
zijn windturbines geplaatst. De enige
in het landschap zichtbare alternatieve
energiebronnen in het stroomgebied van
de Baakse Beek en Veengoot.

In het gebied Aaltens Goor en Zwarte
Veen is de oude verkavelingsstructuur van
smalle, door singels omsloten weide
percelen bewaard gebleven. Verder zijn er
nauwelijks bijzondere cultuurhistorische
waarden aanwezig. Ook natuurwaarden
in het gebied zijn beperkt tot kleine
vennen en heiderestanten.

Hoogveenontginning door Jacobus Sibrandi Mancadan (detail)
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Opgave en kansen
Dit gebied is kansrijk voor de ontwikkeling
van grootschalige landbouw. De rationele
landschapsstructuur van het veenontgin
ningslandschap biedt bij schaalvergroting
in de landbouw meer ruimte voor aan
passingen in de landschapsstructuur dan
de kleinschalige kampenlandschappen
en de landgoederen.
De verwachte gevolgen van klimaat
verandering, zoals drogere zomers, nattere
winters en extremere neerslag, zullen
merkbaar worden in dit deelgebied.
Doordat het gebied zeer vlak is, kan
oppervlaktewater hier niet snel afstromen.
Bij hevige en langdurige regenval kan dat
leiden tot wateroverlast en schade aan
landbouwgewassen.
Door de bodemstructuur zullen drogere
zomers in dit deelgebied leiden tot droog
teschade in de landbouw en verdroging
van vennetjes en heiderestanten. Op de
schrale zandgronden blijft regenwater
niet lang hangen in de wortelzone van
de bodem, maar zakt direct weg naar het
grondwater. Oppervlaktewater kan nau
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Toekomstbeeld
welijks aangewend worden voor berege
ning, omdat veel water al is afgevoerd en
de watergangen droogvallen. De opgave
in dit deelgebied is een betere balans te
vinden tussen het afvoeren van water
overschot in de winter en het vasthouden
van water om verdroging in de zomer
tegen te gaan.
Ondanks veranderingen in het klimaat
zullen kwelgebieden blijven bestaan.
Voor bestaande natuurgebieden op deze
natte plekken liggen er kansen de natuur
waarden te versterken door de kwel beter
te benutten. Dat geldt met name voor
benutting van kwel aan de voet van de
terrasrand in het Aaltens Goor. Het Gelders
Natuur Netwerk identificeert meerdere
locaties voor nieuw te ontwikkelen natuur
om zo een verbinding met stapstenen te
vormen.

We zijn erin geslaagd om de juiste
functie op de juiste plek te realiseren
waarbij op meerdere locaties ook de
landschapsstructuren (agrarische
verkaveling en infrastructuur) zijn
aangepast. Hierbij zijn wel de hoofd
lijnen van de oude veenontginnings
structuur duidelijk herkenbaar geble
ven. De verdiencapaciteit van agra
rische bedrijven is geoptimaliseerd
door de schaalgrootte van bedrijven
aan te passen en door in het algemeen
te profiteren van het warme klimaat
door gebruik te maken van het langere
groeiseizoen met hogere opbrengsten.
Het watersysteem is ook aangepast.
Op perceelsniveau en in de water
gangen zijn maatregelen getroffen om
het waterbeheer beter af te stemmen
op extreme weersomstandigheden.
In onder andere het Wolfersveen is de
waterinfrastructuur klimaatbestendig
gemaakt. Door aanpassingen in ge
waskeuze, verbetering van de bodem
structuur, bodembewerking, drainage
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en flexibel peilbeheer zijn de risico’s op
schade door droogte of wateroverlast
verlaagd. De aard van het gebied maakt
dat ook geaccepteerd moeten worden dat
zowel droogte als wateroverlast niet
geheel te voorkomen is.
Door de Veengoot te benutten als hoog
waterafvoer is de opvangcapaciteit ge
durende het jaar behouden. Een groot
deel van de waterafvoer uit de bovenloop
en Aaltense Goor wordt naar de Baakse
Beek geleid (zie ook het deelgebied
Kampenlandschap (2)).
Het natuurgebied Aaltens Goor is uitge
breid door op (natte) kwellocaties bijzon
dere kwelgevoelige natuur te realiseren.
De mogelijkheid om de natuur te beleven
is vergroot door onder andere vanaf
Aalten naar de Radstake een natuurroute
voor fietsers, wandelaars en ruiters te
realiseren door het grote natuurgebied
Aaltens Goor.
De versterking van het knooppuntenroute
systeem in het veenontginningsgebied en
verbetering van aansluitingen naar de
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landgoederenzone rond Vorden Oost
NederlandsPlateau heeft de toeristische
aantrekkelijkheid versterkt.
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Gracht landgoed ‘t Zelle
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4 De zandrug van Zelhem naar Ruurlo
Gebiedskenmerken
Tussen Zelhem en Ruurlo ligt een dekzand
rug, waardoor het gebied hoger en droger
is dan zijn omgeving. In dit deelgebied
liggen enkele agrarische bedrijven en voor
namelijk bossen, voor een groot deel be
staande uit naaldhout, en hier en daar een
heideveld. Deze natuurgebieden zijn onder
deel van het Gelders Natuurnetwerk. In
de bossen liggen enkele bungalowparken.
De zandrug was in het verleden een
natuurlijke drempel voor het water dat
vanuit het oosten afstroomde naar de
IJssel. Het water bleef hangen in de veenen broekgebieden ten oosten van de
zandrug en voedde de grondwaterstroom
die ten westen van de zandrug als kwel
aan de oppervlakte kwam. Met het ver
dwijnen van deze broekgebieden is de
constante brede aanvoer van water groten
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deels verdwenen. Wel is er ten westen van
de zandrug nog steeds kwel aanwezig.
De zandrug is in de 19e eeuw doorgraven
om de veengebieden te kunnen ontwateren
via de Veengoot en Baakse Beek. In 1967
werd daar de Van Heeckerenbeek aan
toegevoegd, om meer water van de Baakse

Beek naar de Veengoot te sturen en snel
af te voeren.
In dit gebied is een waterwinning aanwezig.
De afspraak is dat er ter compensatie van
de onttrekking water vanuit de Veengoot
wordt geïnfiltreerd in het gebied. Bij te
lage waterstanden stopt deze infiltratie.

Nijkampsheide, bestaand natuurgebied

>

Deel 2 – Uitwerking deelgebieden | 4 De zandrug van Zelhem naar Ruurlo

Albert Thijssen
Programmamanager Stad & Regio
provincie Gelderland

“Vanuit dit perspectief wordt ge
stuurd op een gebiedsgerichte aan
pak, waarvan de samenhang wordt
bewaakt. De aanpak richt zich op
de kansen die zich voordoen, de
projecten waar energie op
zit en uiteraard de
projecten die urgent
zijn. Zodat in 2030
het gebied duurzaam
ingericht, toekomst
bestendig, nog steeds
veelzijdig en klimaat
neutraal is, en boven
dien een gezonde,
vooral agrarische
en recreatieve
economie
heeft.”
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Opgaven en kansen
Het gebied wordt vooral gebruikt als
natuurgebied. Het Gelders Natuur Net
werk kent geen uitbreidingsopgave in dit
gebied. De opgave in dit gebied is meer
water vast te houden ten behoeve van de
natuur en een hogere grondwaterstand.
Een hogere infiltratiecapaciteit kan bijdra
gen aan de verduurzaming van de grond
waterwinning in het gebied. Er is geen
indicatie dat de huidige waterwinning
wordt aangepast.
Daarnaast speelt in dit gebied de opgave
de Baakse Beek een natuurlijker karakter
te geven, om de ecologische en water
kwaliteit te verbeteren en de watervoerend
heid te vergroten.
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Toekomstbeeld
Om het natuurlijke karakter van de Baakse
Beek te herstellen, worden maatregelen
genomen om de afvoer via de Van
Heeckerenbeek te beperken. In normale
omstandigheden zal de waterstroom de
Baakse Beek volgen. Zo komt er meer
water beschikbaar in de landgoederen
zone. Bij grote afvoeren blijven de Van
Heeckerenbeek en Veengoot functioneren
in de afvoer van water uit het stroom
gebied van de Baakse Beek, maar zullen
in droge perioden vaker droogvallen.
In de huidige situatie zijn beide water
lopen vormgegeven als ‘afvoergoten’:
diep ingesneden en met een rationeel
profiel. De landschappelijke waarde van
deze watergangen voor de landgoederen
zone is op dit moment erg beperkt. Boven
dien werkt de diepe insnijding verdroging
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van de natuur in de omgeving in de hand.
In de toekomst kan worden onderzocht
hoe de inrichting van de Veengoot en Van
Heeckerenbeek op een ander wijze kan
worden ingevuld, waarbij de hoofdfunc
tie van waterafvoer behouden blijft, maar
ook de landschappelijke en natuurlijke
waarde versterkt wordt.
Om ervoor te zorgen dat op de zandrug
meer neerslag het grondwater bereikt
kunnen naaldbossen omgezet worden in
loofbossen die veel minder water verdam
pen. Waar mogelijk water vasthouden en
laten infiltreren.
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Aangelegde vispassage De Wiersse
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5 Landgoederenzone
tussen Ruurlo en Baak
Gebiedskenmerken
Dit deelgebied beslaat het gebied tussen
Baak in het Westen en Ruurlo in het
oosten. De noordelijke grens wordt
bepaald door de stroomgebiedgrens,
die o.a. door Vorden loopt. Landgoed de
Wildenborch ligt weliswaar buiten het
stroomgebied van de Baakse Beek, maar
is wel deel van het studiegebied. Aan de
zuidzijde wordt het gebied begrensd
door de Lindese Laak.
Het gebied wordt gekenmerkt door de
vele landgoederen met oude loofbossen,
kastelen en landhuizen, afgewisseld met
landbouw. Het grootste deel van de in het
stroomgebied van de Baakse Beek en
Veengoot aanwezige natuurgebieden ligt
in dit gebied.
Door beschikbaarheid van vruchtbare
grond, hoge droge woonplaatsen en
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v oldoende water is dit gebied al vroeg
ontgonnen.
Al in de vroege Middeleeuwen werden
er kastelen gesticht, zoals kasteel Vorden.
Later volgden landhuizen en buiten
plaatsen en ontstonden landgoederen.
Oorspronkelijk was in de landgoederen
zone water prominent aanwezig. De beken
in het gebied verzorgden de aanvoer van
verfrissend en kalkrijk water voor de
productie van bier, papier, het malen
van graan, het zagen van hout en het
bevloeien van velden. In cultuurhistorisch
opzicht waren vier aspecten van grote
betekenis. Ten eerste werd het waterhuis
houdkundig systeem aangepast om water
molens te kunnen laten functioneren.
Langs de Baakse Beek stonden er zeker
vier. Waterlopen werden omgeleid en

 pgestuwd. In de tweede plaats werd
o
het water benut in vloeiweiden. Via inge
nieuze systemen van kades en opgeleide
beken werd het water naar hooilanden
gestuurd, die periodiek onder water wer
den gezet om de opbrengst te verhogen.
Ten derde werden rabattenbossen aan
gelegd op plaatsen met slechte droog
legging, zo konden ook op deze plaatsen
bomen zoals eik en beuk geplant worden.
Als laatste kreeg het water steeds vaker
een esthetische functie in de tuin- en
parkaanleg rond de landhuizen.
Het afwisselende karakter, samen met de
aanwezige cultuurhistorische waarden en
natuurgebieden, maken het gebied zeer
aantrekkelijk voor toerisme en recreatie.

Bekijk ook het filmpje over
Hackfort-Suideras op YouTube.
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Opgave en kansen
De modernisering van het watersysteem
ten behoeve van de ruilverkavelingen in
de jaren 70 van de 20e eeuw heeft grote
gevolgen gehad voor de landgoederen
zone. Met name de aanpassingen in de
Veengoot, zoals de doorgraving ten zuiden
van Vorden, en de aanleg van de Van
Heeckerenbeek hebben het probleem van
wateroverlast opgelost, maar ook nieuwe
problemen veroorzaakt. Het gebied heeft
nu te kampen met verdroging van natuur,
en het droogvallen van waterpartijen,
zoals grachten en vijvers, in de land
goederen. Daarbij wordt verwacht dat de
droogteproblematiek door klimaatveran
dering wordt versterkt. Een belangrijke
opgave voor het watersysteem is het tegen
gaan van de verdroging. De Provincie
Gelderland heeft in haar klimaatprogram
ma voor de landgeoderenzone ruimte
gemaakt te experimenteren met de grond
waterstanden in de landgoederenzone en
is bereid eventuele schade in afstemming
met de eigenaren en gebruikers van het
gebied te compenseren.
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Toekomstbeeld
In het gebied liggen veel kleinschalige
agrarische bedrijven. De pachtinkomsten
van deze bedrijven vormen een belang
rijke economische drager voor de in
standhouding van de landgoederen.
Deze inkomsten staan echter onder druk,
omdat de agrarische bedrijven van kleine
omvang nauwelijks nog voldoende in
komen genereren om de pacht te kunnen
opbrengen. De cultuurhistorische en
natuurwaarden van het landgoed zijn
echter tegenstrijdig met schaalvergroting
in de landbouw en diepe ontwatering.
Veel pachters op de landgoederen maken
gebruik van de regelingen voor agrarisch
natuurbeheer. Dit is een goed alternatief
voor schaalvergroting, die op landgoederen
vaak niet mogelijk en gewenst is. Daar
naast wordt gezocht naar ander econo
mische dragers voor de landgoederen
en zo nodig nieuwe kansen voor de
agrarische ondernemers. Kansen liggen
bijvoorbeeld in het verder benutten en
versterken van de recreatieve waarde van
het gebied.

In de toekomst vormen de landgoede
ren nog steeds het gezicht van het
stroomgebied Baakse Beek en Veen
goot. In het gebied worden maat
regelen genomen om het water langer
vast te houden en verdroging tegen te
gaan. De natuurlijke kwaliteit van de
Baakse Beek wordt vergroot door de
(historische) meanderende loop te
herstellen en oevers natuurlijker vorm
te geven en in te richten. Stuwen
worden vervangen door vistrappen
om vismigratie tot voorbij Ruurlo
mogelijk te maken.
Door aanpassingen in het watersysteem
is de zichtbaarheid van water vergroot.
Grachten en singels voeren langer
water. De historische rabatbossen zijn
hersteld en zichtbaar gemaakt voor
bezoekers.
Er is hard gewerkt aan het onderhoud
en restauratie van de landgoederen
mede door stimuleringsprogramma’s
van de Provincie Gelderland. De aan
trekkelijkheid van het gebied voor
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toeristen en recreanten is hiermee vergroot.
De (Acht)kastelenroute blijft de land
goederen toeristisch verbinden Ook de
uitbreiding van voorzieningen, zoals
horeca en openstelling van bezienswaar
digheden, heeft hier aan bijgedragen.
De kernkwaliteiten van de landgoederen,
met oude bossen en landhuizen zijn ver
sterkt. Ook de agrarische bebouwing en
kleinschalige verkaveling versterkt het
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a uthentieke karakter van het gebied. Dat
heeft wel tot gevolg dat grootschalige
agrarische activiteiten in vergelijking tot
andere deelgebieden nauwelijks voor
komen.
De verdiencapaciteit van de landgoederen
is versterkt door andere inkomsten moge
lijk te maken. Het onderhoud van de
landgoederen wordt voor een groter deel
bekostigd uit inkomsten van de recreatie

en een kleiner deel uit pachtinkomsten.
Zo is in historische panden, pachtwonin
gen en kleine boerenhuizen meer vrijheid
voor andere gebruiksmogelijkheden,
zoals verblijfsaccomodatie, detailhandel
en horeca. Men kan er overnachten in de
hooiberg en van een streekbiertje genieten
of koffie drinken bij de watermolen.
Restaurants serveren heerlijke gerechten,
bereid met streekproducten.
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Oosterwijkse Vloed stroomt uit in de Baakse Beek
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6 Oosterwijkse Vloed
Gebiedskenmerken
De Oosterwijkse Vloed stroomt van
Zelhem in westelijke richting door het
kampenlandschap rond Hengelo en
stroomt bij Baak in de Baakse Beek.
De beek stroomt door Hengelo en langs
landgoed te Baak. Het voornaamste
grondgebruik is landbouw. Het gebied
heeft merendeels een goede kleiige bodem
en goede vochthuishouding, waardoor
het zeer geschikt is voor akkerbouw.
De op hoger gelegen dekzandkopjes
gebouwde oude boerderijen zijn cultuur
historisch waardevol. In het gebied bevin
den zich geen grote natuurgebieden.
Natuurwaarden zijn vooral te vinden
bij de landgoederen in het gebied.
De Oosterwijkse Vloed is vanaf Hengelo
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Opgave en kansen
gedurende het gehele jaar grotendeels
watervoerend, maar niet het hele jaar
stromend. De beken wordt hier namelijk
gevoed door kwelwater.

De landbouw is de belangrijkste land
gebruiksvorm in het gebied en heeft ook
toekomstperspectief. De landbouw kan
hier maximaal profiteren van de verlenging
van het groeiseizoen door de stijging van
de temperatuur. De opgave ligt hier vooral
in het scheppen van groeimogelijkheden

Boerderij Oosterwijkse Vloed
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Arno Gosselink, proces
manager Baakse Beek en Veengoot:
“Besef dat het gebied niet één
gebied is. Het is in de loop van
de historie gemaakt, maar niet vol
bracht. Aanpassingen die moeten
gebeuren, met gerichte keuzes en
ingrepen. Ook aangeven waar we
niets veranderen of waar we vrij
heid geven aan bewoners. Maak
baarheid en realiteit van onderaf.”

voor verschillende landbouwvormen,
zoals akkerbouw, tuinbouw en melkvee
houderij. Alleen ten oosten van Hengelo,
waar de bodem zandiger is, moet rekening
gehouden worden met toenemende
droogte.
Het gebied wordt door kwel gevoed. Dit
zal ook bij klimaatverandering zo blijven,
waardoor hier geen problemen door ver
droging verwacht worden. Voor agrarisch
gebruik is het behoud van de goede eigen
schappen van het watersysteem in natte
perioden belangrijk.

Beek nagenoeg het gehele jaar water
voerend zijn, en ook blijven als het
klimaat verandert, biedt goede kansen
voor de ontwikkeling van natuurwaarden
langs de beek en in het gebied.
Het Klimaatprogramma van de provincie
Gelderland geeft ruimte voor het vormen
van stapstenen op natte plekken.
Om de juiste functies op de juiste plek te
krijgen is grondmobiliteit noodzakelijk.
Uit het project Verkaveling Hengelo West
blijkt dat deze in potentie in het gebied
aanwezig is.

Natuurwaarden zijn maar beperkt aan
wezig in het gebied en er is vooralsnog
geen nieuwe natuuropgave opgenomen
in het Gelders Natuur Netwerk. Dat wordt
gezien als een gemis. Het feit dat de
Oosterwijkse Vloed en ook de Hengelose
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Toekomstbeeld
In dit gebied zijn nauwelijks in het oog
springen-de veranderingen ten opzichte
van 2014. Het gebied blijft een typisch
agrarisch gebied, dat door het warmere
en langere groeiseizoen en voldoende
water nog productiever is geworden.
De agrarische ondernemingen zijn fors
groter geworden. Het beeld is divers door
een afwisseling van akkerbouw, veehou
derij en tuinbouw. De cultuurhistorische
waarden van de boerderijen op dekzand
kopjes en landschappelijke structuren,
zoals weg en kavelbeplanting zijn geres
pecteerd. Dit wordt zeer gewaardeerd
door inwoners van Hengelo en de vele
recreanten.
De Oosterwijkse Vloed en zeker ook de
Hengelose beek hebben de afwaterende
functie behouden en hebben door her
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inrichting van hun oevers een natuurlijker
karakter gekregen. Langs de beek en op
enkele andere locaties zijn kwelafhanke
lijke natuurtypen tot ontwikkeling geko
men. Deze plekken hebben bij ruilver
kaveling een natuurbestemming gekregen
of er vindt exentensief agrarisch beheer
plaats.
Een duurzaam ingerichte beekloop draagt
ook bij aan de ruimtelijke kwaliteit en
recreatieve attractiviteit van het gebied.
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Colofon

Colofon
Dit document is tot stand gekomen en
opgesteld door de Regiegroep Baakse
Beek en Veengoot, met bijdragen en
hulp van:
-	 De verschillende gebiedspartijen
-	 H+N+S Landschapsarchitecten,
Amersfoort
-	 en anderen

Waterschap Rijn en IJssel
Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem
T (0314) 369 369
E info@baaksebeek.nl
I www.baaksebeek.nl
I www.wrij.nl
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