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Toegangshek landgoed ‘t Zelle
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  1.  Inleiding
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1 .1  AANLEIDING
In het gebied van de Baakse Beek en Veengoot zullen 

de komende decennia ontwikkelingen plaatsvinden die 

van invloed zijn op het landschap. Binnen de agrarische 

sector blijft schaalvergroting een belangrijke kracht van 

buiten. Daarnaast is er een roep om andere (duurza-

me) transities in de landbouw. Klimaatverandering is 

hierbij een belangrijk thema. Dit vraagt om een andere 

kijk op waterbeheer en behoud van biodiversiteit en 

erfgoed. Al deze ontwikkelingen leiden tot verschuiven-

de behoeftes in het landgebruik van het gebied van de 

Baakse Beek en Veengoot. 

Om dit in goede banen te leiden is in 2014 het Ontwik-

kelperspectief Baakse Beek – Veengoot opgesteld.

Hierin is afgesproken om een verdere uitwerking van

het Ontwikkelperspectief per deelgebied te doen.

Eén van die deelgebieden is de Landgoederenzone in

Bronckhorst. 

Deze Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit heeft als doel te sturen en te 

inspireren op een goede vormgeving en inpassing van toekomstige 

veranderingen in het landgoederenlandschap Baakse Beek.

H1 Inleiding

Begin 2018 heeft het waterschap Rijn en IJssel hiervoor 

een gebiedsproces gestart dat in 2019 heeft geresul-

teerd in de Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baakse 

Beek Bronckhorst: een visie op een toekomstbestendig 

gebied en de rol daarin van een klimaatrobuust water-

systeem.

Deze Ontwikkelvisie is voor de gebiedspartijen wa-

terschap, provincie, gemeente, LTO en landgoederen 

een kansrijke, toekomstbestendige oplossingsrichting, 

die gefaseerd en op maat tot uitvoering kan worden 

gebracht. Het waterschap wil per landgoed aan de slag 

met de Ontwikkelvisie. De uitwerking en uitvoering zal 

naar verwachting uitgesmeerd worden over een perio-

de van minimaal vijf tot tien jaar. Teneinde de ruimtelij-

ke kwaliteit over het geheel daarbij te borgen, is vooraf 

deze Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit - Landgoede-

renzone Baakse Beeks opgesteld (hierna te noemen 

‘Handreiking’).

1 .2  DOEL EN TOEPASSING
De Handreiking heeft als doel te inspireren en te sturen 

op een goede vormgeving en inpassing van toekomsti-

ge ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven en deze te 

kunnen toetsen. 

Het borgt dat de afzonderlijke ontwerpen per land-

goed/deelgebied van de landgoederenzone een samen-

hangend geheel blijven vormen in het landschap en dat 

het systeem in zijn geheel optimaal gaat functioneren.

Een tweede, samenhangend doel van de Handreiking is 

het fungeren als beeldend en begrijpelijk communica-

tiemiddel in het gesprek met gebiedspartners (zoals de 

landgoederen) en met grondeigenaren en gebiedsbe-

woners. 

De Handreiking biedt een overkoepelende benade-

ringswijze voor de ruimtelijke kwaliteit op het regionaal 

schaalniveau. Het beschrijft de kernkwaliteiten en 
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agendeert de ruimtelijke ontwerpopgaven. Het fun-

geert daarmee als kennis- en inspiratiedocument voor 

nadere deelgebiedsuitwerkingen binnen de landgoe-

derenzone. Doel hierbij is om de samenhang tussen de 

verschillende deelgebieden te houden en te krijgen. 

Daarnaast vormt de Handreiking voor het waterschap 

Rijn en IJssel een belangrijk document om deze deelge-

biedsuitwerkingen te toetsen en om beoogde ontwik-

kelingen en initiatieven te kunnen beoordelen (op onder 

andere eenheid en continuïteit).

Inhoud

De Handreiking beziet de diverse deelgebieden in hun 

onderlinge samenhang. Het beschrijft de eenheid en 

verscheidenheid van het landgoederenlandschap. Ver-

volgens geeft het aan hoe daar bij ruimtelijke ingrepen 

goed mee om te gaan én hoe het landschap te verster-

ken en te verbeteren. De Handreiking biedt daarmee 

handvatten voor nadere analyse en ontwerp op een 

lager schaalniveau. 

Gebiedsafbakening

De ‘landgoederenzone Baakse Beek’ kent geen harde 

grenzen. Het studiegebied van deze Handreiking is een 

gebied tussen grofweg Wichmond, Vorden, Hengelo 

en Ruurlo. De oostgrens word gevormd door Ruurlo en 

landgoed Kasteel Ruurlo, de westzijde wordt gevormd 

door landgoed ‘t Suideras. De noordgrens loopt van 

Ruurlo naar landgoed de Wildenborgh via Vorden naar 

landgoed Hackfort en zuidelijk vormen landgoed Kiefts-

kamp en boswachterij (met kasteel) Ruurlo de grens. 

Binnen dit gebied liggen -naast de reeds genoemde 

landgoederen- tevens de landgoederen Kasteel Vorden, 

Wientjesvoort, ‘t Medler, de Wiersse, Onstein, ‘t Zelle 

en historische boerderij Brandenborch. Ook de ruimtes 

tussen deze landgoederen behoren tot het studiege-

bied.

1.3 LEESWIJZER
Het document kent de volgende opbouw:

In hoofdstuk 2 – Ontwikkelingsgeschiedenis wordt een 

beknopt beeld geschetst van het landgoederenland-

schap, waarbij in vogelvlucht wordt ingegaan op de be-

langrijkste episoden uit de ontwikkelingsgeschiedenis. 

In hoofdstuk 3 – Kernkwaliteiten worden de kernkwa-

liteiten van het landgoederenlandschap nader onder 

de loep genomen. Ook worden in dit hoofdstuk de knel-

punten geduid.

In hoofdstuk 4 - Ontwerpopgaven worden de ontwerp-

opgaven voor het landgoederenlandschap benoemd en 

wordt aan de hand van ontwerpprincipes een verbeel-

ding gegeven van de wijze waarop bepaalde kwaliteiten 

kunnen worden behouden, gecompenseerd of ver-

sterkt.

Gebiedsafbakening Landgoederenzone Baakse Beek

Vorden

Linde

Kranenburg
kasteel Vorden

Hackfort

Suideras

Wientjesvoort

Wildenborch

‘t Zelle

‘t Medler

de Wiersse

Brandenborch

Onstein

Kieftskamp

kasteel Ruurlo

RuurloVeengoot

Baakse Beek

Wichmond

Zutphen

Steenderen

Baak
Bronckhorst
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In hoofdstuk 5 – Uitwerking deelgebieden worden de 

kernkwaliteiten per deelgebied op kaart gezet. Dit 

zijn tijdloze kaarten waarin de bestaande ruimtelijke 

kwaliteit op hoofdlijnen is vastgelegd. Per deelgebied 

is vervolgens een paspoort opgesteld dat een overzicht 

bevat van de geldende ontwerpprincipes om de ruimte-

lijke kwaliteit te behouden en te versterken. 

In hoofdstuk 6 - Kwaliteitsborging & beheer wordt be-

schreven hoe de verschillende doelgroepen (beleidsma-

kers, ontwerpers en dergelijke) het document kunnen 

gebruiken. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan 

voor het proces om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.

Door de rapportage in chronologische volgorde te 

lezen wordt duidelijk hoe de zaken als kernkwaliteiten, 

ontwerpopgaven en –principes en deelgebieden met 

elkaar samenhangen. Op deze manier wordt een goed 

beeld verkregen van de gehanteerde systematiek en 

wordt gaandeweg de informatie specifieker; van het 

niveau van het totale plangebied naar het schaalniveau 

van het deelgebied. 

De Handreiking kan echter ook in omgekeerde volgor-

de worden gebruikt. Uitgaande van een voorgenomen 

ontwikkeling in een specifiek deelgebied kan in hoofd-

stuk 5 op de kaarten het hiermee corresponderende 

deelgebied worden gevonden. Op het bijbehorende 

label (‘gebiedspaspoort’) staan de ontwerpopgaven 

en ontwerpprincipes weergegeven die gelden voor 

dat deelgebied. De beschrijving van deze opgaven en 

principes kunnen worden teruggevonden in hoofdstuk 

4. De opgaven zijn gerelateerd en terug te voeren op de 

kwaliteiten, knelpunten en kansen zoals die in hoofd-

stuk 3 zijn benoemd.

DISCLAIMER:

De Handreiking beschrijft het gebied op hoofdlijnen 

en benoemt de essentie. Gezien de schaal van het stu-

diegebied staat de benoemde informatie niet volledig 

op de kaarten in de tekst aangegeven, maar slechts op 

hoofdlijnen. In vervolgstudies kan een verdere verdie-

ping plaatsvinden binnen een kleiner studiegebied. Zie 

ook het intermezzo ‘Proces is sleutel’ in hoofdstuk 6.

Drooggevallen Baakse Beek bij watermolen van Hackfort
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Laan op landgoed de Wiersse, vanaf de Baakse Beekbrug
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  2.  Ontwikkelings-
   geschiedenis
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2.1  INLEIDING
De landgoederenzone rondom de Baakse Beek vormt 

een authentiek, kleinschalig en afwisselend landschap. 

Er is sprake van een gelaagd landschap waarin de ver-

schillende episoden uit de ontwikkelingsgeschiedenis 

nog goed afleesbaar zijn: de ondergrond van dekzan-

druggen en laagten, het kleinschalige coulissenland-

schap van kampen en essen, de vloeivelden en rabat-

bossen, en natuurlijk de vele landgoederen gekoppeld 

aan de beek. 

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis 

van de landgoederenzone Baakse Beek. In de beschrij-

ving wordt kort stilgestaan bij de belangrijkste ont-

wikkelingen die het beeld van de landgoederenzone 

hebben bepaald.

Het landschap is uiteengelegd in een drietal lagen: On-

dergrond, Occupatie en Gebruik. De drie lagen samen 

bepalen het beeld van de huidige landgoederenzone.

De landgoederenzone rondom de Baakse 

Beek vormt een authentiek, kleinschalig en 

afwisselend landschap. Er is sprake van een 

gelaagd landschap waarin de verschillende 

episoden uit de ontwikkelingsgeschiedenis nog 

goed afleesbaar zijn.

H2 Ontwikkelings-
geschiedenis

Gebruik

Occupatie

 Ondergrond
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2.2 ONDERGROND
Het stroomgebied van de Baakse Beek bevindt zich op 

de overgang van het hooggelegen Oost-Nederlands 

Plateau naar het dal van de IJssel. Op deze overgang 

heeft zich een patroon van droge ruggen en natte laag-

ten ontwikkeld. Dit patroon vormt de onderlegger van 

het landschap.

Ontstaan van het oerdal van de IJssel

De basis voor het landschap is gelegd tijdens de voor-

laatste ijstijd (het Saalien). Het landijs stuwde het land 

voor zich uit en vormde de bekende stuwwallen van de 

Veluwe, Salland, Lochemseberg en het Montferland. 

Daarbij werden soms delen van een eerdere stuwwal 

overschoven door een nieuwe ijslob. Nadat het landijs 

‘Een patroon van droge 
ruggen en natte laagten 
vormt de onderlegger 
van het landschap’

Doorsnede kwelstromen en begraven stuwwal Bron: samen voor een stroomgebied op orde 

zich had teruggetrokken bleef er een gletsjerbekken 

over: het oerdal van de IJssel. 

Vorming van ruggen en laagten 

Met sediment afkomstig van de Rijn werd het oerdal 

van de IJssel langzaamaan opgevuld. Tijdens de laatste 

ijstijd (het Weichselien) hadden wind- en watererosie 

vrij spel. Dekzanden werden door de wind als een 

mantel over het landschap afgezet. Aan het einde van 

de ijstijd, in het late deel van het Weichselien, kwam er 

weer meer begroeiing op het land. De planten waren 

beter in staat het zand vast te houden, waardoor het 

dekzand beter bleef liggen. Er ontstond reliëf in het 

landschap van droge ruggen en lemige, natte laagten. 

Venen en moerassen

Op het Oost-Nederlands Plateau kon water, door de 

aanwezigheid van ondoorlatende mariene klei en kei-

leemlagen, niet in de grond infiltreren. Het stroomde 

via oude smeltwatergeulen af naar de dekzandvlakten 

aan de voet van het plateau. De dekzandruggen op de 

lijn Barchem-Ruurlo-Zelhem liggen op een begraven 

stuwwal en belemmerden de oppervlakkige afstroom 

van al dit water westwaarts naar de IJssel. Als gevolg 

hiervan ontstonden de uitgestrekte moerassen en veen-

gebieden ten oosten van de huidige landgoederenzone, 

zoals het Wolfersveen, Zwarte Veen, Aaltense Goor en 

Ruurlose Broek.

Ook in de huidige landgoederenzone kwam een lappen-

deken van moerassen tot ontwikkeling, als gevolg van 
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Ruurlose broek omstreeks 1716. Het noorden is onder.

kwel en stagnerend water. 

Invloed van de rivier

In het westelijke deel van het stroomgebied van de 

Baakse Beek is de ondergrond bepaald door de IJssel. 

Tot zeer recent (de jaren ‘60 van de vorige eeuw) werd 

dit gebied tot aan landgoed Hackfort overstroomd door 

de rivier waarbij er rivierklei, zand en zavel werd afge-

zet. De brede overstromingsvlakte van de IJssel wordt 

hier doorsneden door oude meanders en restgeulen van 

de IJssel, zoals bij Baak nog duidelijk herkenbaar is. 

Op korte afstand van de rivier is door de tijd heen een 

zavelige oeverwal ontstaan. Verspreid door dit ‘gebied 

onder invloed van de rivier’ liggen diverse rivierduinen. 

Deze door de wind opgeworpen heuvels van rivierzand 

gaan richting het oosten geleidelijk over in de dekzand- 

ruggen. 
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kaart met landgoederen aan de beek

Hackfort
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Berkel

Velden

Opwiegen het Hoen
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Broek
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Baakse Beek

Kasteel Ruurlo

De Wiersse
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2.3 OCCUPATIE
Het natuurlijke reliëf en de aanwezigheid van drogere 

plekken in het ten dele natte en moerassige landschap 

vormde de basis voor de occupatie door de mens.

De landgoederenzone kent diverse historische cultuur-

landschappen zoals het essen- en kampenontginnings-

landschap, het oeverwalontginningslandschap en het 

broek- en heideontginningslandschap. 

Kastelen en havezaten

In het gebied van Ruurlo en Vorden is vanaf de Vroege 

Middeleeuwen een groot aantal kastelen en havezaten 

(versterkte huizen of hofstedes) gebouwd. Zo vormt 

kasteel Vorden, met een eerste vermelding in 1209, 

één van de oudste kastelen van Nederland. De locatie 

van de middeleeuwse kastelen en havezaten langs de 

waterlopen reflecteerde een militaire noodzakelijkheid. 

Water was namelijk nodig om de grachten te voeden. 

De oorspronkelijk militaire functies van deze kastelen 

en havezaten en de logica van hun strategische locatie 

langs waterlopen en doorgaande wegen was na de 

zestiende eeuw nauwelijks nog relevant. De woningen 

werden door de eeuwen heen vaak meermaals ver-

bouwd en uitgebreid, waarbij de verdedigingsfunctie 

aan belangrijkheid verloor. Echter, tot 1795 (begin van 

de Bataafs-Franse tijd) bleef het bezit van een om-

gracht kasteel van belang wegens de privileges en 

status die het de eigenaar gaf, zoals het bezitten van 

vis- en jachtrechten, vrijstelling van bepaalde belastin-

gen en deelname aan het provinciaal bestuur. 

Ensemble van landgoederen aan de beek

De oorspronkelijke kastelen en havezaten werden 

doorontwikkeld tot landgoederen met lanen, loofhout-

bossen, parken en waterpartijen. In de loop der tijd 

onstond daardoor een vrijwel aaneengesloten ensemble 

van landgoederen langs de Baakse Beek en omliggende 

beken. Elk landgoed vormde een ruimtelijke eenheid 

waar nut (land- en bosbouw, watermolens) en lust 

(lanen, parken, siertuinen) samen kwamen. De beken 

speelden in de landgoederen een grote rol als leveran-

cier van water voor de watermolens, voor bevloeiing 

van de weides, en voeding van esthetische waterpartij-

en in parken en tuinen.

Bouwlandkampen, hooilanden en heidevelden

Zowel binnen als buiten de landgoederen werd tot in 

de 19e eeuw landbouw bedreven volgens het potstal-

systeem. De hogere zandgronden bij de dorpen en 

gehuchten werden als akkercomplexen gebruikt. Het 

opbrengen van potstalmest heeft hier geleid tot de vor-

ming van essen of kampen, afhankelijk van de grootte. 

Om de gewassen te beschermen tegen vraat door vee 

en wild werden om de essen ondoordringbare hout-

Kasteel Ruurlo bron: Wikipedia Watermolen en molenwater kasteel Hackfort Watermolen van Hackfort
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singels, struwelen en houtwallen aangelegd. De lager 

gelegen delen werden gebruikt als weiden en hooiland. 

De heidevelden lagen op plaatsen die te droog, te nat 

of te arm waren om (nog) als akkers te gebruiken. Hier 

graasden de schapen om te voldoen aan de mestvraag 

om de akker mee te bemesten en voor de productie van 

wol. Vanaf 1900 worden ook de heidegronden ontgon-

nen, versterkt door de komst van kunstmest.

Water als levensvoorziening

Het water werd gebruikt voor landbouw en water-

kracht. Om het water optimaal te kunnen benutten 

werden stroompjes, geïsoleerde laagtes en moerassen 

met elkaar verbonden door watergangen te graven. In 

diverse fasen ontstond uiteindelijk in 1750 de huidige 

lengte van de Baakse Beek. Ook de Hissinkbeek werd 

in 1835 naar het oosten toe doorgetrokken, waarmee de 

basis ontstond voor de huidige Veengoot. 

Door bevloeiing van de landerijen bleek een forse 

verbetering van de hooioogst mogelijk te zijn, tot drie 

oogsten per jaar. Hierbij liet men de beek in de winter 

overstromen om kalkrijk slib te laten bezinken. Sporen 

van deze ingenieuze waterverdeelsystemen zijn nog 

steeds in het landschap herkenbaar in de vorm van 

dwarskaden, opgeleide beken en retentiebekkens. 

Ook waterkracht via watermolens was een belangrij-

ke levensvoorwaarde. De energie die de Baakse Beek 

via het verhang en debiet in potentie had, werd op 

verschillende punten ‘geoogst’. In het gebied waren vier 

à vijf watermolens aanwezig, veelal gelegen in directe 

nabijheid van de landhuizen. 

Problemen met het water

Het water vormde echter ook een probleem. Het drassi-

ge land belemmerde in grote mate de verplaatsingsmo-

gelijkheden door het gebied. Een groot aantal dijken en 

Plan voor rechttrekking, verbreding en verdieping Vordensche Beek (Staring 1844-46)
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Afwatering doortrekkingen

kaden moest worden aangelegd om het gebied toegan-

kelijk te maken. Verder veroorzaakte het water steeds 

vaker overlast, zeker na ontginning en ontwatering van 

de grote veengebieden oostelijk van Ruurlo. Hierdoor 

was de Wildenborch, die zich in het laagste deel van 

het gebied bevindt, zelfs genoodzaakt om een polder-

molen te bouwen om de voeten droog te houden. In de 

loop der tijd zijn er tal van maatregelen uitgevoerd om 

de afwatering van het gebied te verbeteren:

• Rechttrekking, verbreding en verdieping van de 

Vordensche Beek (Staring 1844-46).

• Rechttrekking, verbreding en verdieping van de 

Veengoot in de loop van de 20e eeuw.

• 1952: Aanleg van het Stroomkanaal van Hackfort ter 

verbetering van de afwatering van de Baakse Beek 

naar de IJssel.

• 1967: Aanleg van de Van Heeckerenbeek als verbin-

ding tussen de Baakse Beek en de Veengoot. 

• 1970: Doorgraven van de Veengoot ten zuiden van 

Vorden en aansluiting op de Baakse Beek bij Suideras.

• Daarnaast werden in het kader van de ruilverkave-

lingen (jaren ‘70 tot ‘90 van de vorige eeuw) tal van 

nieuwe waterlopen gegraven. Het oude, fijnmazi-

ge patroon van ondiepe sloten en houtwalbeek-

jes maakte plaats voor een stelsel van grote, fors 

gedimensioneerde sloten, vaak dwars op de oude 

waterconserverende afwateringsrichting.

Dichting van de Baakse Overlaat

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw is de Baakse Over-

laat gedicht door het verhogen van de lage dijken langs 

de IJssel. Overstromingen van de gronden ten westen 

van Hackfort behoorden daarmee voortaan tot het ver-

leden. Om het water van de Baakse Beek af te voeren 

werd het kanaal van Hackfort gegraven, in combinatie 

met een gemaal aan de IJsseldijk.
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2.4 GEBRUIK

Landbouw in een landgoederenlandschap

De landgoederen en bijbehorend grootgrondbezit 

hebben een grote stempel gedrukt op de ontwikkeling 

van de landbouw in het gebied. Van oudsher hadden 

veel inwoners de landbouw als belangrijkste middel van 

bestaan. Het bouwland werd gepacht van de kasteelhe-

ren, die tegelijkertijd ook eisen stelden aan de uitoefe-

ning van het landbouwbedrijf en daarmee de inrichting 

van het gebied. Dit is, wellicht in mindere mate, ook 

heden ten dage nog het geval. Landbouwkundige 

processen als schaalvergroting en intensivering lijken 

binnen de landgoederen minder heftig dan daarbuiten. 

Andersom geldt dat er binnen de landgoederen meer 

aandacht is voor landschaps- en natuurbeheer. 

Industrie

Naast landbouw haalden inwoners ook inkomsten uit 

het weven van katoen en linnen, de klompenmake-

rij, timmerwerk en de leerlooierij. Voor het looien en 

wassen van huiden werd vanaf de 17e eeuw tot 1970 

gebruik gemaakt van de Vordense Beek. De huisnijver-

heid groeide in de 19e en 20ste eeuw uit tot bescheiden 

industrieën. In tegenstelling tot andere dorpen in de 

regio zoals Neede, zijn Ruurlo en Vorden nooit een 

industriedorp geworden. 

Infrastructuur

De infrastructuur in het gebied bestond in eerste 

instantie maar uit een paar wegen. Er liep een zoge-

naamde Hessenweg van het achterland over Borculo en 

Lochem naar Zutphen, langs de Berkel. Vertakkingen 

van deze route liepen naar Ruurlo. 

Grote veranderingen in de infrastructuur kwamen in de 

19e eeuw op gang met de verharding van vele wegen. 

De 19e eeuw was de tijd van de opkomst van tram-en 

spoorwegen. De spoorlijn Zutphen-Winterswijk opende 

in 1878 met een station in Vorden, later aangevuld met 

tramlijnen naar dorpen en steden in de omgeving. Rond 

1926 werden deze trams vervangen door busdiensten. 
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Door het gebied lopen geen autowegen en autosnel-

wegen. Aan het einde van de 20e eeuw zijn er, om de 

doorstroming van regionale N-wegen te bevorderen, 

rond de kernen Vorden en Ruurlo rondwegen aange-

legd.

Dorpsuitbreiding

Oorspronkelijk waren Vorden, Ruurlo en Wichmond 

bescheiden dorpen die nauw verbonden waren met 

het omliggende landschap en het nabijgelegen kasteel. 

Na WOII hebben met name Ruurlo en Vorden zich fors 

uitgebreid met planmatig ontwikkelde woonwijken. 

Vorden heeft daarbij aan de zuidzijde de sprong over de 

beek gemaakt, waarmee die beek onderdeel is gewor-

den van het dorp. Recent is hier de zone langs de beek 

ontwikkeld tot een park.

Recreatie

De Achtkastelenroute van Vorden wordt beschouwd 

als de oudste fietsroute van Nederland. Al in 1913 nam 

de burgemeester van Vorden toeristen mee naar het 

natuurschoon en de prachtige kastelen van zijn dorp. 

In 1983 werd het Pieterpad in Vorden (dat halverwege 

ligt) officieel in gebruik genomen. De laatste decennia 

zijn er tal van (mini)campings verschenen in het gebied. 

Belangrijke recreatieve ontwikkelingen zijn de aanleg 

van de golfbaan ‘t Zelle in de jaren ‘90 en de opening 

van het kunstmuseum MORE in Kasteel Ruurlo.

Natuurontwikkeling

Van oudsher bestond het gebied voornamelijk uit woes-

te gronden, zoals heidevelden, moeras- en veengebie-

den. Door ontginning zijn grote delen van de oorspron-

kelijke natuurwaarden verdwenen. Tegelijkertijd zijn 

er, door de ontwikkeling van landgoederen, nieuwe 

natuurwaarden ontstaan zoals bossen, houtwallen en 

hooilanden. Door de beschermde status van de land-

goederen zijn deze waarden door de tijd heen beter 

bewaard gebleven dan in omliggende landschappen. 

Vorden historische kaart rond 1900 Vorden topografische kaart rond 2018
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Kasteel Hackfort vanaf de watermolen Baakse Beek
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  3.  Kernkwaliteiten      
  van het landschap
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H3 Kernkwaliteiten van  
het landschap

3.1 INLEIDING

Wat is de essentie van de landgoederenzone Baakse 

Beek? Wat maakt dit gebied uniek? Wat zijn de kenmer-

ken en kwaliteiten? In dit hoofdstuk wordt het karakter 

van de landgoederenzone uitgewerkt aan de hand van 

kernkwaliteiten. Ook worden de ‘knelpunten’ benoemd 

die deze kwaliteiten onder druk zetten.

De indeling in Ondergrond, Occupatie en Gebruik 

vormt ook dit hoofdstuk weer de kapstok. Per laag is 

een motto geformuleerd dat de essentie van de kwali-

teiten per laag weergeeft. Dit zijn:

• Droge ruggen en natte laagten, voor de ondergrond.

• Ensemble van beeklandgoederen, voor de occupatie.

• Kleinschalig palet van functies, voor de laag van het 

gebruik.

Wat is de essentie van de landgoederenzone Baakse 

Beek? Wat maakt dit gebied uniek? Wat zijn de 

kenmerken en kwaliteiten?
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3.2 ONDERGROND:
‘DROGE RUGGEN EN NAT TE L AAGTEN’

Essentie

De ondergrond is rijk aan reliëf met dekzandruggen, 

stroomdalen, rivierduinen en oude geulen van de IJssel. 

Door de aanwezigheid van dit microreliëf wordt het 

gebied van nature gekenmerkt door een afwisseling van 

droge en natte plekken. 

In de natuurlijke situatie speelt kwel een grote rol in 

het gebied. Sub-regionale kwel (vanuit rug Ruurlo-Bar-

chem) en lokale kwel (vanuit lokale dekzandruggen) 

treedt uit in de laagtes, die daardoor van oorsprong 

zeer nat waren. Vóór de grote gebiedsontginningen 

sijpelde dit water door moerassige laagtes richting de 

IJssel, van een doorgaande waterstroom was destijds 

nog geen sprake.

Ten westen van de lijn Vorden - Hengelo stond het 

gebied onder invoed van de IJssel. In de voormalige 

overstromingsvlakte heeft de rivier zand en klei afgezet 

en zijn rivierduinen ontstaan door invloed van de wind. 

De invloed van kwel is hier minder groot, maar wel van 

belang voor ‘t Suideras.

‘Het gebied wordt 
gekenmerkt door een 
afwisseling van droge 
en natte plekken’

Hackfort

Suideras

Wichmond

VierakkerCortenoever

IJssel

Zutphen

Brummen

Steenderen

Baak
Bronckhorst

LEGENDA

Kernkwaliteit: Reliëfrijk landschap

Reliëf (bron: AHN)

Verborgen bekenstelsel (bron: Waterschap Rijn IJssel, niet definitief)

Hoge aardkundige waarden (bron: AHN)

Kernkwaliteit: Overgang naar de IJssel

Overstromingsvlakte IJssel (bron: bodemkaart) 

  Komklei

  Lage terrasrestruggen

  Dekzandvlakte met komklei

  Rivierduinen

Dekzandgebied

  Beekdalen en laagtes

  Dekzandruggen

  Veengronden

Kernkwaliteit: Kwelsystemen (bron kaartlagen: Waterschap Rijn IJssel)

  Brongebied 

Hackfortse Beek 
(Baakse Beek)
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Vorden

Linde

Kranenburg
kasteel Vorden

Hackfort

Wientjesvoort

Wildenborch

‘t Medler

de Wiersse

Brandenborch

Onstein

Kieftskamp

‘t Zelle

kasteel Ruurlo

Ruurlo

Barchem

Wichmond

Hengelo

Lindense Laak

Hallerlaak

Hissinkbeek

Windenbergse Laak

Ruurlose Beek 
(Baakse Beek)

Baakse Beek

Vordense Beek 
(Baakse Beek)

Hackfortse Beek 
(Baakse Beek)

Medler Laak
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3.2.1  KERNKWALITEITEN ONDERGROND

I  Reliëfrijk landschap

Het gebied is rijk aan microreliëf. Op een klein opper-

vlak wisselen hoge droge en lage (van oorsprong) natte 

plekken elkaar veelvuldig af. 

• In het oostelijke deel liggen oost-west georiënteer-

de dekzandruggen en geïsoleerde kopjes. Richting 

de IJssel bevinden zich naast dekzandruggen en de 

oeverwal ook diverse rivierduinen.

• De ruggen worden afgewisseld door laagtes. Door 

de van oorsprong natte omstandigheden hebben 

zich hier moerassen kunnen ontwikkelen. Deze moe-

rassen zijn bij de ontginning van het landschap door 

de mens grotendeels weer verdwenen. De moeras-

sen stonden in natte tijden met elkaar in verbinding 

waardoor het water weg kon stromen richting de 

IJssel. Dit ‘verborgen bekenstelsel’ (van een door-

gaande waterstroom was in deze tijd nog geen spra-

ke) is aan de hand van bureaustudie LESA systema-

tiek, veldonderzoek, grondboringen en gesprekken 

met eigenaren en beheerders in kaart gebracht.

• In het gebied ligt een aantal plekken met hoge aard-

kundige waarden. Voorbeelden zijn de zeer oude 

natuurlijke meandering van de Baakse Beek tussen 

landgoed ‘t Medler en landgoed De Wiersse en de 

oude meanders van de IJssel. Doordat de oorspron-

kelijke laagtes zijn dichtgegroeid met veen zijn waar-

schijnlijk kort onder het maaiveld nog gave patronen 

van de oorspronkelijke zandruggen aan te treffen. 

Dit is een aandachtspunt bij de herinrichting van 

de stroomdalen. De meanders zoals weergegeven 

in het ‘verborgen bekenstelsel’ geven een indicatie 

waar deze verborgen aardkundige waarden kunnen 

worden aangetroffen.

II  Overgang naar de IJssel

Het gebied ligt op de overgang van het dekzandgebied 

naar de overstromingsvlakte van de IJssel. 

• Het oostelijk deel van het gebied wordt gekenmerkt 

door een fijnmazig wasbordpatroon van oost-west 

lopende ruggen en laagtes.

• Ten westen van de lijn Vorden-Hengelo wordt 

het reliëf wat minder fijnmazig. Dit gebied stond 

tot voor kort onder invloed van de IJssel. Tijdens 

hoogwaters werd tot op grote afstand van de rivier 

klei afgezet. Het door de rivier afgezette zand, werd 

door de wind opgeworpen tot rivierduinen. Pas met 

de afsluiting van de Baakse Overlaat in 1954 behoort 

de invloed van de IJssel tot het verleden.

III  Kwelsystemen

Het dekzandgebied in het oostelijke deel staat in de 

natuurlijke situatie sterk onder invloed van zowel regi-

onale als lokale kwel. Voor het gebied ten oosten van 

de lijn Vorden-Hengelo heeft het waterschap in beeld 

gebracht welk deel van de laagtes onder invloed zou 

staan van kwel en inundatie, in de natuurlijke situatie 

(dus zonder de aanwezigheid van watergangen, grep-

pels, kades en stuwen). Deze zogenaamde stroomdalen 

zijn weergegeven op de kaart op de vorige pagina’s. 

• Lokale kwel is uittredend grondwater afkomstig van 

nabij gelegen hogere dekzandruggen. In de natuur-

lijke situatie komt dit in alle stroomdalen voor. 

• Enige sub-regionale kwel uit de rug Ruurlo-Barchem 

zal voor Wiersse en Medler van belang kunnen zijn.

• De meeste stroomdalen vinden in de natuurlijke 

situatie hun oorsprong in een eigen brongebied. In 

deze brongebieden komt lokale of regionale kwel 

aan de oppervlakte. Dit in principe schone water 

heeft bijzonder hoge kwaliteiten en biedt bijzondere 

potenties voor natuur. In de natuurlijke situatie voert 

alleen het stroomdal van de Baakse Beek water af 

dat deels afkomstig is van buiten het gebied.
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 3.2.2 KNELPUNTEN ONDERGROND

I  Natuurlijk systeem niet meer sturend

In het verleden hebben de bodem, het reliëf en de 

boven- en ondergrondse waterstromen de inrichting 

en vorm van het landschap bepaald. In de loop der 

eeuwen heeft de mens de werking van het natuurlijk 

systeem steeds meer naar zijn hand gezet, waardoor 

deze minder sturend is geworden voor de inrichting van 

het gebied. Met name na 1950 is door kanaliserering, 

ruilverkaveling, landbouwontwikkelingen en peilbe-

heer het landgebruik nauwelijks nog gekoppeld aan 

het natuurlijk systeem. Het gevolg is dat de inrichting 

onvoldoende klimaatrobuust is (o.a. verdroging), en 

een deel van zijn identiteit is kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld 

doordat het kenmerkende onderscheid tussen droge 

en natte gebieden (met bijbehorende landschaps- en 

natuurwaarden) is verdwenen.

II Verdroging

Door de aanwezigheid van (diepe) watergangen en 

greppels vindt er sterke drainage plaats en wordt water 

snel afgevoerd uit het gebied. In periodes met weinig 

neerslag treedt daardoor al snel verdroging op van de 

zandige bodem. Deze verdroging heeft tal van negatie-

ve gevolgen, zoals het verdwijnen van natuurwaarden, 

het afsterven van (laan)beplanting, lagere landbouwop-

brengsten, het droogvallen van grachten en watermo-

lens en het verzakken van landhuizen.

III Bedreiging waterkwaliteit

Door de uitspoeling van meststoffen uit de landbouw, 

effluenten van rioolwaterzuiveringinstallaties (RWZI) 

en verknopingen van het watersysteem (o.a. doordat 

natuurlijke brongebieden niet meer gescheiden zijn) 

wordt de hoge waterkwaliteit van de kwel verminderd. 

Het gevolg is dat de potenties van natuurontwikkeling 

afnemen. 

3.2.3 OPGAVEN ONDERGROND

De hiervoor benoemde kernkwaliteiten en knelpunten 

leiden tot de volgende ontwerpopgaven die in het vol-

gende hoofdstuk worden uitgewerkt:

• Ontwikkelen van natte stroomdalen 

• Revitaliseren lokale brongebieden

• Vergroten inzijging op de ruggen

• Piekafvoer op orde

Drainerende werking

Grondwaterstand

Grondwaterstand

Situatie met sloten

Situatie zonder sloten
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3.3 OCCUPATIE:  ‘ENSEMBLE VAN 
BEEKL ANDGOEDEREN’

Essentie

In het gebied bevinden zich twaalf verschillende land-

goederen. Alle landgoederen zijn in meer of mindere 

mate verbonden met de beek, waarbij het water zowel 

een nut- als een lustfunctie vervult.

Door de hoge dichtheid aan landgoederen, die boven-

dien vaak naadloos in elkaar overgaan, kan gesproken 

worden van een ensemble van beeklandgoederen. 

Het continue streven naar kwaliteit, aanzien en sta-

tigheid in zowel structuren als details verschaffen het 

landschap een allure, waarmee de landgoederenzone 

zich onderscheidt van andere kleinschalige landschap-

pen in Oost Nederland. 

Hackfort

Suideras

Wichmond

VierakkerCortenoever

IJssel

Zutphen

Brummen

Steenderen

Baak
Bronckhorst

LEGENDA

Kernkwaliteit: Beeklandgoederen als combinatie van nut & lust

Nut

  Voormalige havezate 

  Watermolenlandschap (bestaand en voormalig)

  Kades door de laagte (bron: AHN)

  Rabattenbos (bron: Ontwikkelvisie)

  Mogelijke vloeiweide (bron: Ontwerpstudie waterbeheer Vista) 

  Monumentale boerderijen (bron: RCE)

  Boerderij Brandenborch

Lust

  Esthetische waterpartijen

  Lanen hoofdas

  Lanen overig

  Rijksbeschermde buitenplaats incl. tuin en park (bron: RCE) 

  Belangrijke zichtlijnen en monumentale ruimtes

Kernkwaliteit: Beeklandgoederen als combinatie van nut & lust

  Zandontginningenlandschap

  Oeverwalontginningenlandschap

  (Voormalig) Uiterwaardenlandschap

  Natte heide- en broekontginningenlandschap

  Escomplexen

  Historische waterlopen (bron: historische kaart 1843)

Overig

  Afvoerkanalen

  Monumenten (bron: RCE)

  Bos op RCE buitenplaats 

  Bos op landgoed

  Bos buiten landgoed  

  EIgendom landgoed (bron: RCE)

  Spoorlijn

  Verdwenen spoorlijn

  Hessenweg (bron: Historische kaart 1575)
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Vorden

Linde

Kranenburg
kasteel Vorden

Hackfort

Wientjesvoort

Wildenborch

‘t Medler

de Wiersse

Brandenborch

Onstein

Kieftskamp

‘t Zelle

kasteel Ruurlo

Ruurlo

Barchem

Wichmond

Hengelo
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3.3.1  KERNKWALITEITEN OCCUPATIE

I  Beeklandgoederen als combinatie van nut & lust 

Vrijwel alle landgoederen in het gebied vinden hun 

oorsprong in middeleeuwse kastelen en havezaten, die 

allen waren gelegen op een strategische positie in de 

natte laagtes. Later werden het lusthoven die aanzien 

en statigheid moesten uitstralen. Het water speelde op 

de landgoederen een grote rol, voor zowel nut als lust. 

Veel van de bijbehorende elementen en structuren zijn 

nog duidelijk aanwezig in het landschap. 

‘Nut’-elementen en structuren van de landgoederen ten oosten van Vorden (kaart van totale landgoederenzone is opgenomen in de bijlage).

Nut:

De landgoederen vormden van oudsher een economi-

sche eenheid. Opbrengsten uit landbouw, bosbouw en 

tol waren nodig om het onderhoud van het landgoed te 

kunnen financieren. Het gaat om: 

• De voormalige havezate met het huis strategisch in 

de laagte, van oudsher omgeven door grachten.

• Het ‘watermolenlandschap’ gevormd door watermo-

lens, dwarskaden en molenvijvers.

• Kades om de bereikbaarheid van het gebied te ver-

groten en het water te kunnen sturen.

• Voormalige vloeivelden inclusief kades, bekkens en  

leibeken, voor het afzetten van mineralen en slib om 

de bodem te verbeteren.

• Rabatbossen op de randen van de laagtes, waardoor 

bosbouw in dit natte gebied mogelijk werd.

• Monumentale boeren(pacht)erven.

Legenda nutsvoorzieningen

  Voormalige havezate 

  Watermolenlandschap (bestaand en voormalig)

  Kades door de laagte (op basis van AHN)

  Rabattenbos

  Mogelijke vloeiweide

  Monumentale boerderijen

  Dorpen

  Spoorlijn
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‘Lust’-elementen en structuren van de landgoederen ten oosten van Vorden (Kaart van totale landgoederenzone is opgenomen in de bijlage).

Lust:

De landgoederen zijn een weerspiegeling van de ver-

schillende opvattingen over de relatie tussen mens en 

natuur. Formele - en landschapsstijlkenmerken wisselen 

elkaar binnen de landgoederen af. Kenmerkend is het 

continue streven naar kwaliteit, aanzien en statigheid 

in zowel structuren als (bouwkundige) details. Dit 

verschaft het landschap buitengewone allure. Het gaat 

om:

• Rechte lanen die het landhuis verbinden met de om-

geving; veelal haaks op of parallel aan laagte. Veel 

lanen zijn gelegen op kaden.

• Esthetische waterpartijen rondom de landhuizen, zo-

als siervijvers (vaak een omgevormde middeleeuwse 

gracht), grand canal (Onstein, Wildenborch) of een 

waterdoolhof (‘t Zelle).

• Tuinen en landschapsparken met vaak een combina-

tie van formele en landschappelijke stijlkenmerken.

• Zorgvuldig gecomponeerde zichten vanuit het land-

huis over de omgeving en het beekdal, zoals bij De 

Wiersse.

Lust

  Esthetische waterpartijen

  Hoofdlaan

  Lanen overig

  Buitenplaatsen RCE incl. tuin en park

  Bossen

  Bossen op buitenplaats RCE

  Belangrijke zichtlijnen en monumentale ruimtes

  Dorpen

  Spoorlijn

  Gebouwen landgoed
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II  Gevarieerd agrarisch cultuurlandschap

Niet alleen binnen de landgoederen, maar veelal ook 

daarbuiten is sprake van een aantrekkelijk kleinschalig, 

gevarieerd en authentiek landschap van oude bouwlan-

den, bossen, lanen en kleine landschapselementen. 

In en rondom de landgoederenzone kunnen de volgen-

de landschapstypen worden onderscheiden (gebaseerd 

op Landschapstypen 1850 provincie Gelderland):

• Essen- en kampenontginningslandschap, een oud en 

kleinschalig landschap met essen en kampen, land-

goederen, oude erven, beekdalen en bossen.

• Oeverwalontginningslandschap met rivierduinen, 

oude meanders van de IJssel en terpen in overstro-

mingsvlakte.

• Natte heide- en broekontginningslandschap, een 

jong landschap met een meer rationele opzet.

Essen- en kampenlandschap ten oosten van Vorden. Aan de oostzijde van Kasteel 
Vorden zijn kleinschalige landschapselementen verdwenen. De schaal van het 
landschap is daardoor groter geworden. De eenmansessen (kampen) en het beekdal 
zijn niet meer goed herkenbaar.

Oeverwalontginningenlandschap ten westen van Wichmond. Het landgoed ‘t Sui-
deras is ontwikkeld op een rivierduin. Door het verdwijnen van perceelbeplantingen 
is de schaal van het landschap groter geworden. Een grote verandering is ook de 
aanleg van het Stroomkanaal van Hackfort en de kanalisatie van de Baakse Beek.

1900 1900

2018 2018

De Landgoederenzone Baakse Beek is in de structuur-

visie (gemeente Bronckhorst) aangewezen als een 

zogenaamd cultuurhistorisch topgebied. De structuur-

visie cultuurhistorie heeft vertaling gekregen in het 

bestemmingsplan.
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3.3.2 KNELPUNTEN OCCUPATIE

I Kwaliteiten landgoederen onder druk

Het behoud van de kwaliteit van de landgoederen is 

niet vanzelfsprekend. De monumentale lanen, parken 

en bossen worden aangetast door verdroging. De lage 

grondwaterstanden zorgen er ook voor dat de funderin-

gen van de eeuwenoude landhuizen worden aangetast.

Veel watergerelateerde landgoed-elementen zoals 

rabatbossen, vloeivelden en onderdelen van het water-

molenlandschap hebben geen functie meer, en dreigen 

geleidelijk aan uit het landschap te verdwijnen. 

II Vervlakking en verrommeling van het landschap

Hoewel er in grote delen van het gebied sprake is van 

een gevarieerd en authentiek landschap, is er hier en 

daar sprake van vervlakking en verrommeling. Met 

name buiten het grondgebied van de landgoederen 

zijn er in de loop der tijd karakteristieke kleinschalige 

landschapselementen verdwenen. Het herkenbare 

onderscheid tussen de verschillende landschapstypen 

is daardoor verminderd.

3.3.3 OPGAVEN OCCUPATIE

De hiervoor benoemde kernkwaliteiten en knelpunten 

leiden tot de volgende ontwerpopgaven die in het vol-

gende hoofdstuk worden uitgewerkt:

• Verbinden van water en landgoed.

• Behoud en versterken karakteristieken historische 

cultuurlandschappen.

Natte heide- en broekontginningenlandschap ten (noord)oosten van Kasteel de 
Wildenborch. Kenmerkend is de meer rationele opzet van het landschap met rechte 
lijnen en haakse hoeken. In de loop der tijd zijn veel karakterisiteke beplantingen 
verdwenen, waardoor het landschap grootschaliger is geworden. Landgoed Wilden-
borch ligt daardoor nu als een ‘groen eiland‘ in een relatief open landchap.

1900

2018
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‘Een veelkleurig palet 
van natuur, landbouw, 
recreatie, wonen en 
werken’

3.4 GEBRUIK: 
‘KLEINSCHALIG PALET VAN FUNCTIES’

Essentie

De landgoederenzone Baakse Beek kenmerkt zich door 

een veelkleurig palet van gebruiksfuncties zoals natuur, 

landbouw, recreatie, wonen en werken. 

De gebruiksfuncties wisselen elkaar af en zijn sterk met 

elkaar verweven. Het grondgebruik bouwt daarmee 

voort op de kleinschaligheid van het landschap.

Hackfort

Suideras

Wichmond

VierakkerCortenoever

IJssel

Zutphen

Brummen

Steenderen

Baak
Bronckhorst

LEGENDA

Kernkwaliteit: Landbouw als drager en beheerder van het landschap

  Agrarische bedrijven (op basis van topografische kaart)

 

Kernkwaliteit: Fijnmazige ecologische dooradering van het landschap

Gelders Natuur Netwerk

Bestaande natuur 

Zoekgebied nieuwe natuur

Overig natuur:

Natura2000

EVZ of ondernemen met natuur buiten GNN 

Kernkwaliteit: Recreatie voor de fijnproever

  Grootschalig recreatie complex

  Horeca

  Camping

  Kerk / Klooster

  Overnachten (B&B / hotel)

  Museum: MORE, beeldenmuseum etc.

  Recreatienetwerk (Achtkastelenroute en LAW-route)

Kernkwaliteit: Rode functies ondergeschikt aan landschap

  Wonen

  Bedrijventerrein
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Vorden

Linde

Kranenburg
kasteel Vorden

Hackfort

Wientjesvoort

Wildenborch

‘t Medler

de Wiersse

Brandenborch

Onstein

Kieftskamp

‘t Zelle

kasteel Ruurlo

Ruurlo

Barchem

Wichmond

Hengelo
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3.4.1  KERNKWALITEITEN GEBRUIK

I  Landbouw als drager en beheerder van het land-

schap

De landbouw is een belangrijke economische drager 

van het gebied. De pacht afkomstig van boerderijen 

vormt voor veel landgoederen een belangrijke inkom-

stenbron waarmee het onderhoud en beheer van de 

landgoederen wordt bekostigd. Tot in de 20e eeuw was 

er sprake van gemengde bedrijven met akkerbouw en 

veeteelt. Op dit moment is sprake van voornamelijk 

grondgebonden veeteeltbedrijven met grasland en mais 

als belangrijkste gewassen. 

In de landgoederenzone is sprake van relatief kleine 

bedrijven (tot 60 hectare voor melkveebedrijven, tot 20 

hectare voor akkerbouwbedrijven en tot 15 hectare voor 

gemengde bedrijven)  Met name in de landgoederen-

zone verrichten de agrarische bedrijven groenblauwe 

diensten, waarmee ze een vergoeding krijgen voor het 

bijdragen aan landschaps- en natuurbeheer. 

II Groen-blauwe dooradering van het landschap

De (landgoed)bossen, natte hooilanden, en waterlo-

pen vormen een fijnmazig aaneengesloten ecologisch 

netwerk. Het gevarieerde, kleinschalige, door water 

dooraderde landschap vormt het leefgebied voor bij-

zondere soorten als geelgors, patrijs, bosanemoon en 

nachtegaal . Door de aanwezigheid van de landgoede-

ren zijn vele natuurwaarden die elders al lang verdwe-

nen zijn hier nog aanwezig, hoewel ze wel onder grote 

druk staan. 

Grote delen van het gebied zijn aangewezen als on-

derdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Deels 

betreft dit bestaande natuurgebieden, maar voor een 

deel betreft dit ook percelen die zijn aangewezen als 

zoekgebied voor het ontwikkelen van nieuwe natuur. 

Organisaties en particulieren kunnen subsidie krijgen 

als ze hieraan bijdragen.

Ook buiten het Natuurnetwerk komt in de landgoede-

renzone natuur voor. In het Natuurbeheerplan 2020 is 

het overgrote deel van de landgoederenzone buiten 

het GNN daarom begrensd als Leefgebied Agrarisch 

Natuur en Landschapsbeheer. In deze leefgebieden 

kunnen grondeigenaren hun beheer zo aanpassen dat 

het ten goede komt aan te beschermen soorten zoals 

boerenlandvogels, reptielen en amfibieën of vlinders. 

Voor het inzetten van agrarisch natuurbeheer is subsi-

die beschikbaar. 

III  Recreatie voor de fijnproever

In het gebied is sprake van een kleinschalig recreatief 

medegebruik gericht op het beleven van natuur, land-

schap en cultuurhistorie. Het recreatief netwerk be-

staat uit een fijnmazig stelsel van verstilde verharde en 

onverharde wegen. Naast bekende parels als Hackfort, 

Huize Ruurlo en Kasteel Vorden liggen in het gebied 

ook tal van verscholen pareltjes zoals de horecagele-

genheid in de voormalige melkfabriek van Wiersse en 

het Ludgeresgebouw bij Suideras, en het beeldenmuse-

um in de H. Antonius-van-Paduakerk in Kranenburg. 

Aan de randen van de landgoederenzone liggen enkele 

grotere recreatiecomplexen zoals de Camping Vorden 

en de Golfbaan Zelle. Ook de meeste kleinschalige 

verblijfsrecreatie (minicampings) liggen veelal buiten 

de kern van de landgoederenzone.

IV Rode functies ondergeschikt aan het landschap

Rode functies (wonen, werken, infrastructuur) zijn 

ondergeschikt en sterk verweven met het groene 

karakter van het landschap. Wonen in het buitengebied 

vindt veelal plaats op voormalige boerenerven met 

kleine gebouwen die zijn ingepast binnen de beplan-

tingsstructuren van het landschap. De dorpsranden 

van Vorden, Ruurlo en Wichmond hebben een groen 

karakter waarbij de bebouwingsrand subtiel opgaat in 

het landschap. 

Ook de bovenregionale infrastructuur N319, N316 en 

de spoorlijn Zutphen-Winterswijk wordt begeleid door 

lanen en singels en gaat daardoor op in het landschap.
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3.4.2 KNELPUNTEN GEBRUIK

I  Onduidelijk toekomstperspectief landbouw

In en rondom de landgoederenzone is sprake van veel 

relatief kleine agrarische bedrijven. De aard en schaal 

van deze bedrijven maakt het lastig om te concurreren 

op de wereldmarkt, terwijl tegelijkertijd de boeren op 

dit moment onvoldoende worden beloond voor het 

beheer van het landschap. Voor veel bedrijven is het 

daarom op dit moment lastig om een goede boterham 

te verdienen in het gebied.

II Sterke afname biodiversiteit

Door het behoud van de vele landschapsstructuren 

en het agrarische natuurbeheer is de afname van de 

biodiversiteit in de landgoederenzone minder groot dan 

elders in Oost-Gelderland. Toch blijft de afname van de 

biodiversiteit groot. Er is sprake van een sterke afname 

van de soortenrijkdom (plant en dier) door verdroging, 

overbemesting, gebruik van bestrijdingsmiddelen en 

verdwijnen van kleinschalige landschapselementen. Het 

gaat onder andere om een vermindering van kritische 

doelsoorten als de geelgors, patrijs, nachtegaal en een 

verkleining van het areaal kruidenrijk grasland.

III Economische potenties landschap onderbenut

De economische potenties van het landschap van de 

landgoederenzone worden nog onvoldoende benut. Er 

liggen niet alleen kansen op het gebied van recreatie 

en toerisme maar ook in het vermarkten van agrarische 

kwaliteitsproducten uit de landgoederenzone.

3.4.3 OPGAVEN GEBRUIK

De hiervoor benoemde kernkwaliteiten en knelpunten 

leiden tot de volgende ontwerpopgaven die in het vol-

gende hoofdstuk worden uitgewerkt:

• Passend toekomstperspectief voor de landbouw.

• Versterken natuurnetwerk.

• Versterken recreatieve betekenis.

• Energietransitie die voortbouwt op het landschap.

• Kleinschalige rode ontwikkelingen verweven in het 

landschap.
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Foto: Dick van Hoffen
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 4.  Ontwerpopgaven
   en -ambities

  4.  Ontwerpopgaven



46   -   Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Landgoederenzone Baakse Beek



Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Landgoederenzone Baakse Beek   -   47

Wat zijn de ruimtelijke ontwerpopgaven 

voor de landgoederenzone? Hoe blijven de 

kernkwaliteiten van dit gebied behouden? 

Welke ambities zijn er om de kwaliteiten te 

versterken en hoe vul je die in?

De in hoofdstuk 3 benoemde kernkwaliteiten en knel-

punten liggen ten grondslag aan de daar geformuleerde 

ontwerpopgaven. In dit hoofdstuk worden deze ontwer-

popgaven aan de hand van ontwerpprincipes in tekst 

en beeld uitgewerkt. 

Het gaat er hierbij om dat toekomstige ontwikkelingen 

op zodanige wijze worden ingezet, dat bestaande kwa-

liteiten behouden en versterkt worden, knelpunten wor-

den opgelost en nieuwe kwaliteiten aan het landschap 

worden toegevoegd.

H4 Ontwerpopgaven
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‘Ontwikkelingen inzetten 
om de bestaande 
kwaliteiten te behouden 
en versterken, knelpunten 
op te lossen en nieuwe 
kwaliteiten aan het 
landschap toe te voegen.’

Ontwerpopgaven- en principes zijn onderverdeeld in 

de drie lagen. Voor elke laag is een motto geformuleerd 

dat voortbouwt op de kernkwaliteiten (Hfst 3) van deze 

laag:

1. Ondergrond: ‘droge ruggen en natte laagten’

2. Occupatie: ‘ensemble van beeklandgoederen’

3. Gebruik: ‘kleinschalig palet van functies’

 

Tussen de lagen bestaat een hiërarchie. De principes 

uit de laag van de ondergrond zijn daarbij het meest 

sturend en de principes uit de laag van het gebruik 

zijn juist het meest volgend. In het verleden hebben de 

bodem, het reliëf en de boven- en ondergrondse wa-

terstromen de vorm van het landschap bepaald. Op de 

hogere delen ontstonden de eerste nederzettingen en 

akkers, terwijl in de natte laagtes juist kastelen en land-

on
tw

er
p

op
ga

ve Ontwerpprincipe

Ontwerpprincipe

Ontwerpprincipe

WAT? HOE?

huizen werden gebouwd om optimaal gebruik te maken 

van het water. Door deze natuurlijke logica als basis 

voor het gebruik en inrichting van het landschap te 

hanteren ontstaat een klimaatrobuust systeem, waarin 

wordt voortgebouwd op de historische kwaliteiten met 

ruimte voor passende economische ontwikkeling. 

WAT-vraag: ontwerpopgaven

De ontwerpopgaven geven aan WAT er moet gebeuren. 

Ze hebben betrekking op de landschappelijke aspecten 

van het landgoederenlandschap. 

HOE-vraag: ontwerpprincipes

Met de ontwerpprincipes wordt aangegeven HOE er 

invulling gegeven kan worden aan de ontwerpopgaven 

De ontwerpprincipes worden in dit hoofdstuk geïllus-

treerd met principe tekeningen en referentiebeelden. 

De ontwerpprincipes zijn telkens voorzien van een 

icoon. In hoofdstuk 5 worden de iconen geplaatst op 

een gebiedspaspoort. De ontwerpprincipes worden 

daarmee gekoppeld aan specifieke deelgebieden in de 

landgoederenzone.
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Foto: Dick van Hoffen



50   -   Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Landgoederenzone Baakse Beek

INTERMEZZO: 
HET NATUURLIJKE SYSTEEM LEIDEND

Het gebied rondom de Baakse Beek heeft veel last 

van verdroging. Het gebiedseigen water uit dit gebied 

wordt momenteel afgevoerd door de Baakse Beek en 

de Veengoot richting de IJssel. Dit lokale, gebiedseigen 

water wordt daardoor niet benut voor functies zoals 

landbouw en natuur. Daarnaast worden de lokale en 

regionale kwelstromen (grondwater dat onder druk aan 

de oppervlakte komt) niet benut. 

Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) is er de opgave 

om de goede chemische en ecologische waterkwaliteit 

van het watersysteem te verbeteren. Om de problema-

tiek en kansen aan te pakken moet daarom het water-

systeem in zijn geheel worden omgevormd. 

Geomorfologie als uitgangspunt

Het grootschalig nemen van lokale maatregelen blijkt 

de meest effectieve aanpak van de verdrogingsproble-

men. Door het omvormen van het rechtlijnige watersys-

teem van sloten en greppels naar een breed uitwaaie-

rend vochtig stroomdal, sluit het watersysteem beter 

aan bij de geomorfologische kenmerken (het reliëf) van 

het gebied. Het gebiedseigen water gaat stromen in de 

natuurlijke laagtes van het landschap.

Het omvormen van het watersysteem houdt in dat de 

vele watergangen worden verondiept of gedempt en 

inzijging wordt verbeterd op de hogere gronden. Daar-

naast worden er nieuwe inundatievelden gecreëerd 

om het water langer vast te houden. De drainerende 

werking van de watergangen vermindert, waardoor de 

grondwaterstand tot enkele decimeters hoger komt te 

liggen. Gevolg hiervan is dat de lokale kwelstromen 

weer in beweging komen. Door deze aanpak wordt het 

gebiedseigen water zo lang mogelijk benut voordat het 

afstroomt naar de IJssel.

Droogte in de zomer

Zelfs met alle mogelijke en denkbare maatregelen aan 

het watersysteem zal de grondwaterstand in de zomer 

ver onderuitzakken door de zandige ondergrond. Het is 

technisch niet mogelijk om dit te voorkomen, omdat dit 

vanwege de slechte watervasthoudende eigenschap-

pen van de zandgronden nu eenmaal een gebiedsei-

genschap is. Permanente watervoerendheid van het 

watersysteem is daardoor niet mogelijk.

Piekafvoer

Piekafvoeren in de winter moeten nog steeds naar de 

IJssel worden afgevoerd. Zomerse piekbuien kunnen 

zoveel mogelijk worden opgevangen in de lokale laag-

tes van het gebied om de afvoer te vertragen en waar 

mogelijk te infiltreren. 

Huidige situatie: Rechtlijnig slotenpatroon houdt geen rekening met 
ondergelegen reliëf en voert gebiedseigen water snel af

Beoogde toekomst: Stroomdalen door de laagtes zijn geënt op het onder-
liggend reliëf en zorgen dat gebiedseigen water langer lokaal vastgehou-
den wordt
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Huidig watersysteem ten oosten van Vorden op basis van gegraven watergangen

Beoogd toekomstig watersysteem ten oosten van Vorden op basis van het aanwezige relief (stroomdalprincipe)

Voor:

Na:
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4.1  ONT WERPOPGAVEN ONDERGROND: 
RUGGEN EN L AAGTEN
Natuurlijk watersysteem leidend

4.1.1   Opgave ON1: 

Ontwikkelen van natte stroomdalen

De natuurlijke laagtes langs regionale beken (Baakse 

Beek) en lokale beken (Hissinkbeek, Lindense Laak, 

Medlerlaak, Windenbergse Laak, etc.) worden omge-

vormd tot een robuust systeem van natte stroomdalen, 

waarin het water zoveel mogelijk zelf zijn eigen weg 

zoekt op basis van het aanwezige reliëf. 

Doordat bestaande watergangen en greppels worden 

gedempt of verondiept, vindt er minder drainage plaats 

en wordt water langer vastgehouden in het gebied. Het 

resultaat is minder verdroging, doordat de grondwa-

terstanden in zowel de laagten als de aangrenzende 

ruggen in een deel van het jaar zullen stijgen. Ook 

krijgen kwelstromen weer de kans om uit te treden 

op maaiveld, waardoor er bijzondere natuurwaarden 

tot ontwikkeling kunnen komen. Tenslotte kan in de 

stroomdalen een deel van de piekafvoeren worden 

geborgen.

Door in het hele gebied op een eenduidige manier 

natte stroomdalen te ontwikkelen en ontwerpprincipes 

consequent toe te passen, ontstaat er een continue, 

samenhangende waterstructuur die als zodanig herken-

baar is.

Voor:

Na:

drainerende sloten / greppels

kwel

behoud historische 
waterloop

dempen greppels

grondwaterstand
(laag)

grondwaterstand
(hoger)

verondiepen
waterloop

PRINCIPE ON1.1: Benut lokale grondwatersys-

temen en houd het water vast

• Dempen of verondiepen van waterlopen en greppels 

waardoor water langer wordt vastgehouden en ge-

borgen. Hierdoor stijgt de grondwaterstand en krijgt 

kwel de kans om uit te treden.

• Behoud van aardkundige en cultuurhistorische waar-

devolle waterlopen (door bijvoorbeeld te verondie-

pen).

on
1.1
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PRINCIPE ON1.2: Het water zoekt zoveel mo-

gelijk zijn eigen weg

• Sluit aan bij de bodem en het reliëf. De breedte van 

het stroomdal wordt zoveel mogelijk bepaald door 

natuurlijke hoogteverschillen. Dammen en kaden 

(mits geen cultuurhistorisch waarde, zie OC1.5) wor-

den zoveel mogelijk verwijderd.

• Er worden in de basis geen nieuwe waterlopen 

of laagtes gegraven. Eventuele vergravingen zijn 

reliëfvolgend of reliëfversterkend en dienen om de 

voedselrijke toplaag te verwijderen, om grondopvul-

lingen/afschuivingen die tijdens de ruilverkaveling 

zijn gedaan te verwijderen (reliëf herstellen), of om 

het water incidenteel bij te sturen (bijvoorbeeld om 

cultuurhistorie of woonfunctie te behouden. Vrijko-

mende grond wordt gebruikt in het gebied. Schrale 

grond kan worden gebruikt om waterlopen te dem-

pen, rijkere grond wordt bij voorkeur verwerkt aan 

de randen van de laagtes of afgevoerd. 

• In natte periodes is sprake van een doorgaande 

waterbundel, in velerlei landschapseigen vormen. De 

natuurlijke vorm van de watervoerende stroomdalen 

contrasteert met de meer formele en nadrukkelijk 

vormgegeven structuren op de landgoederen. In de 

zomer is minder en soms ook nauwelijks tot geen 

water zichtbaar en dan verzwakt dit contrast.

on
1.2

Droge periode:

Natte periode:

Natuurlijke reliëf bepaalt breedte 
van stroomdal

In droge periodes kan het stroom-
dal gedeeltelijk droogvallen

Stroomdal zo veel mogelijk 
vrij van obstakels, tenzij 
gewenst vanuit cultuurhis-
torie of gebruik

reliëfherstellend 
of -versterkend 
vergraven

lokaal gesloten 
grondbalans

reliëfvolgend 
vergraven

kade verwijderen

historische kade behouden
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PRINCIPE ON1.3: Mozaïek van natte stroom-

dalvegetaties (kwelnatuur)

• Ontwikkelen van een afwisselend mozaïek van 

stroomdal begeleidende vegetaties (vochtige bos-

sen, vochtige schraalgraslanden, moeras en plukjes 

(wilgen)struweel), aansluitend bij de maat en schaal 

van het landgoederenlandschap.

• Organische overgangen tussen de verschillende ve-

getaties, die zoveel mogelijk worden bepaald vanuit 

het natuurlijk systeem (natte en drogere omstan-

digheden) en ondersteund door de intensiteit van 

maai- en begrazingsbeheer. De organische inrichting 

van de natte stroomdalen vormt een contrast met de 

formele en nadrukkelijk vormgegeven structuren van 

de landgoederen. 

• Ontwikkeling Vochtige hooilanden (Natuurtype 

10.02) in de natste delen van het stroomdal. 

• Ontwikkeling Droge heide (Natuurtype 07.01) in ge-

val van voedselarme omstandigheden en Kruiden- en 

faunarijk graslanden (Natuurtype 12.02) op de wat 

hogere delen (flanken).

• Omvormen van verdroogde bossen naar vochtige 

bostypen, waarbij bomen die niet gedijen in nattere 

omstandigheden plaats maken voor waterminnende 

soorten zoals zwarte els en diverse wilgensoorten.

• Ontwikkelen van nieuwe beekbegeleidende bos-

sen op de natste plekken (Natuurtype 14.01) zoals 

Elzenbroekbossen en Vogelkers-essenbossen. Dit 

bostype heeft voldoende kwel nodig om goed te 

functioneren. Deze bossen bieden hoge ecologische 

waarden, maar dragen tevens bij aan het vastleggen 

van CO2. Aandachtspunt bij het ontwikkelen van 

nieuwe bossen is het behoud van zichtlijnen en de 

monumentale kamerstructuur nabij de kernen van de 

landgoederen (zie O2).

rugflankstroomdalflankrug

rugflankstroomdalflankrug

Voor:

Na: droog schraalland, beekbegeleidend bos

faunarijke akkers op de ruggen

maïsakkers

aardappelen

(raai)grasland

moeras en nat schraalland

soortenrijk grasland

singels op de randen van het dal

on
1.3
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Vochtige hooilanden bron: https://www.natuurkennis.nl/Droge heide bron: https://www.natuurkennis.nl/

Beekbegeleidende bossen bron: https://www.natuurkennis.nl/ Kruiden- en faunarijke graslanden bron: https://www.natuurkennis.nl/
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PRINCIPE ON2.1: Maak kwel dominant en ont-

vlecht het watersysteem

• Dempen van watergangen en ontwikkelen van klein-

schalige slenkprofielen zodat kwel de kans krijgt om 

uit te treden op maaiveld (vergroten kwelzones) en 

water zo lang mogelijk wordt vastgehouden.

• Ontvlechten/ontkoppelen van het watersysteem 

door dwarsverbindingen tussen de verschillende 

deelstroomgebieden op te heffen.

4.1.2   Opgave ON2:

Revitaliseren lokale brongebieden

Lokale brongebieden zijn oorspronkelijk geïsoleerd 

gelegen watersystemen zonder inlaat van water uit het 

regionale systeem. Ze worden gevoed door zeer schoon 

gebiedseigen kwel. Door de kwelzones te vergroten 

en het kwelwater langer vast te houden en zo lang mo-

gelijk te scheiden van ander oppervlaktewater, kan de 

ecologische kwaliteit van het gebied worden vergroot 

door het ontwikkelen van kwelnatuur. De vernatte bron-

gebieden kunnen tevens dienst doen als waterreserves 

voor drogere tijden.

Voor:

Na:

ontvlechten 
watersysteem

kwel bevorderen door dempen waterlopen en greppels 
en verwijderen van bouwvoor

ontwateren brongebied

kwelkwel

grondwaterstand 
(hoger)

grondwater-
stand (laag)

drainerende sloten / greppels

aanvoer gebieds-
vreemd water

creëren 
slenkprofiel

on
2.1
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PRINCIPE ON2.2: Mozaïek van natte bronvege-

taties (kwelnatuur)

• Ontwikkelen vochtige beekbegeleidende bossen 

(natuurtype 14.01).

• Ontwikkelen vochtige schraalgraslanden (natuurtype 

10.01).

• Zo nodig verwijderen van voedselrijke bouwvoor 

ten behoeve van verbeteren ecologische condities 

(reliëfvolgend of reliëfversterkend).

Voor:

Na:

naaldbos

gemengd bos

(maïs)akker

omvormen naar 
loofbos

(raai)grasland

vochtig hooiland met 
plukjes struweel

drassige zone

beekbegeleidende bossen 
ontwikkelen

droog loofbos

akkers met ander bodembe-
heer (onderbegroeiing)

on
2.2



58   -   Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Landgoederenzone Baakse Beek

PRINCIPE ON3.1: Vergroten infiltratie

• Afwaterende sloten/greppels verondiepen en dem-

pen (detailontwatering) of plaatsen van boerenstu-

wen.

• Afkoppelen van regenwater in bebouwd gebied (o.a. 

door infiltratiewadi’s).

4.1.3   Opgave ON3: 

Vergroten van inzijging op de ruggen

Door de inzijging van regenwater op de ruggen te 

vergroten (meer infiltratie, minder verdamping) wordt 

verdroging tegengegaan en neemt de hoeveelheid kwel 

naar de stroomdalen en brongebieden toe. 

PRINCIPE ON3.2: Verminderen verdamping

• Omvormen van naaldhout naar loofhout en gebruik 

van andere landbouwgewassen (bijvoorbeeld graan 

i.p.v. mais).

• Structuurverbetering van de bodem (vergroten 

sponswerking), onder andere door het verhogen van 

het gehalte organische stof (1% stijging van organi-

sche stof in de bouwvoor leidt tot een toename in 

watervasthoudend vermogen van 6,8 mm op zand-

gronden, bron STOWA). Hierdoor droogt de bodem 

minder snel uit en neemt bodemleven toe.

Voor:

Na:
boerenstuw

infiltratie infiltratie

regenwater verdwijnt 
in riool

afkoppelen regenwater 

verdroging

(maïs)akkers

graanakker

grasland

naaldbos

greppels en sloten (snelle 
afvoer, lage inzijging)

lagere opbolling grondwa-
terstand op ruggen door 
ontwatering op ruggen en 
in het dal

grondwaterstand 
(lager)

grondwaterstand 
(hoger)

omvormen naar loofbos

sponswerking bodem 
verhogen

on
3.1

on
3.2
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PRINCIPE ON4.1: ‘Groene bypasses’ Baakse 

Beek 

• Tijdens afvoerpieken wordt het water zoveel moge-

lijk door het natuurlijk ingerichte stroomdal van de 

Baakse Beek geleid. Op een aantal plekken (onder 

andere ten noorden van Medler) is een ‘bypass‘ 

nodig omdat de afvoercapaciteit van het stroomdal 

mogelijk onvoldoende is. 

4.1.4   Opgave ON4: 

Piekafvoer op orde

Een randvoorwaarde voor het nieuwe watersysteem 

is dat de afvoercapaciteit op elk moment op orde is. 

Een deel van de huidige loop van de Baakse Beek en 

het huidige tracé van de Veengoot blijven daarom in 

aangepaste vorm behouden om afvoerpieken uit de 

bovenstroomse gebieden af te kunnen voeren

• De bypasses worden gevormd door de huidige loop van de 

Baakse Beek. Deze wordt verondiept om de drainerende wer-

king te verminderen. Grote delen van het jaar zal de waterloop 

droog staan waardoor er sprake is van een ‘groene beek’.

• Deze bypasses fungeren als ‘noodventiel‘. Inzet vindt plaats 

door regelbare stuwen of vaste overlaten.

Baakse Beek

Baakse Beek

Veengoot

Veengoot

IJ
ss

el

IJ
ss

el

nieuw verondiept profiel

regelinstrument (bijv drempel)

Bewaarde delen van de Baakse 
Beek gebruikt als noodventiel

Bewaarde delen van de Baakse 
Beek zijn een ‘groene bypass’

Tijdens piekafvoer

Tijdens normale waterstand

on
4.1
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PRINCIPE ON4.2: ‘Groene’ Veengoot

• De Veengoot kruist diverse ruggen en laagten en ligt 

daarmee als een autonome structuur over meerdere 

lokale bekenstelsels, zoals de Hissinkbeek en de Hal-

lerlaak. Tijdens afvoerpieken wordt het water afkom-

stig uit bovenstroomse gebieden (Ruurlose Broek) 

voor het grootste deel afgevoerd via de Veengoot. 

De lokale stroomdalen blijven daarbij gevrijwaard 

van gebiedsvreemd water.

• Om de drainerende werking te verminderen wordt 

de huidige loop van de Veengoot op termijn, in 

afstemming met de omliggende landbouwbedrijven, 

mogelijk verondiept. Grote delen van het jaar zal de 

waterloop droog staan waardoor er sprake is van 

een ‘groene beek’. 

Baakse Beek

Veengoot

isoleren van lokale watersystemen

IJ
ss

el

nieuw verondiept profiel

gebiedsvreemd water 
autonoom (geïsoleerd) 
afvoeren

Tijdens piekafvoer

Tijdens normale waterstand

Veengoot is een ‘groene’ rivier

Kruising van de veengoot met stroom-
dalen is nadere ontwerpopgave. 

Veengoot voert 
overtollig water af

on
4.2
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4.2 ONT WERPOPGAVEN OCCUPATIE: 
ENSEMBLE VAN BEEKL ANDGOEDEREN
Behoud door ontwikkeling ‘water’erfgoed

4.2.1   Opgave: 

Beeklandgoederen met allure 

De transitie van het huidige watersysteem naar een 

klimaatbestendig watervasthoudend waterstelsel biedt 

kansen om het contrast tussen de vormgegeven land-

goedstructuren en de natuurlijk ingerichte stroomdalen 

te versterken en ook om de ruimtelijke en functionele 

relatie tussen landgoed en het water te herstellen. Nog 

aanwezige en verborgen watergerelateerde nut- en lus-

trelicten en -structuren zoals rabatbossen, voormalige 

vloeiweiden, kades en watermolens kunnen daarbij op 

actuele wijze weer worden ingezet, volgens waarden en 

functies van de 21e eeuw (behoud door ontwikkeling).

Uitgangspunt is een landgoederenlandschap met allure. 

Dit vergt een ontwerphouding waarin op alle schaal-

niveaus (landgoederenreeks, landgoed, landgoedpark, 

tuin en huis) gestreefd wordt naar kwaliteit, aanzien en 

statigheid.

PRINCIPE OC1.1: Versterken lanen- & coulis-

senstructuur

• Bossen, lanen, houtwallen, houtsingel, struweelha-

gen, singels en hagen vormen samen het te ver-

sterken groene raamwerk van de landgoederen dat 

een contrast vormt met de organische natuurlijke 

inrichting van de stroomdalen.

• De hoofdlanen (zie 3.3.) vormen de dragers van 

de landgoederen. Dit zijn vaak oude lanen die zich 

vanuit het landhuis uitstrekken over de omgeving 

en daarmee het landhuis ruimtelijk en functioneel 

verbinden met de omgeving. Het behoud van deze 

lanen (in de huidige staat), zowel in de stroomdalen 

als de hogere delen, vormt het uitgangspunt. Waar 

nodig worden waterstanden incidenteel bijgestuurd 

(zie N1.2) om deze waardevolle lanen te behouden.

• Overige lanen (zie 3.3.) bevinden zich deels in de 

stroomdalen. Er wordt niet ingegrepen in de natuur-

lijke werking van het watersysteem om deze lanen te 

behouden. Zo nodig worden ze (gedeeltelijk) verwij-

derd of omgevormd naar waterminnende soorten. 

• Nieuwe lanen kunnen dienen ter compensatie van 

te verwijderen lanen. Ze worden aangelegd op de 

hogere gronden, of om gaten in de bestaande lanen-

structuur op te vullen of om historische laanstructu-

ren te reconstrueren. 

• Behoud en ontwikkeling van nieuwe statige (natte) 

landgoedbossen, in combinatie met klimaatadapta-

tiedoelen.

• Houtwallen, singels en hagen ondersteunen het 

groene raamwerk. Op de hogere drogere delen 

worden deze structuren behouden en waar mogelijk 

versterkt. In de laagtes worden ze indien noodzake-

lijk verwijderd.

oc
1.1

hoofdlaan

Voor:

Na:

singel

overige laan

overige laan omvormen

nieuwe laan

nieuwe laan

hoofdlaan behouden d.m.v. duikers
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PRINCIPE OC1.2:  Versterken zichtlijnen en 

monumentale open ruimten

• Behoud en ontwikkeling van zichtlijnen tussen de 

landhuizen en de stroomdalen draagt bij aan het ver-

sterken van de verbinding tussen landgoed en water.

• Voorkom dat zichtlijnen worden dichtgezet met 

beplanting zoals broekbossen of struweel. Nieu-

we (bos)beplanting kan worden gebruikt voor het 

ontwikkelen van nieuwe zichtlijnen en ingekaderde 

uitzichten (vista’s).

• Behoud van monumentale open ruimten (‘kamers’) 

nabij de kernen van de landgoederen.

PRINCIPE OC1.3: Behoud en herstel watervoe-

rende grachten

• Aansluiten van de stroomdalen op de vijvers en 

grachten nabij de landhuizen om de verbinding tus-

sen landgoed en water te versterken.

• Aanvullende (technische) maatregelen om te voor-

komen dat de grachten in de zomer droogvallen of 

waterkwaliteitsproblemen krijgen (leemlaag, pomp, 

standaardafvoer via gracht laten stromen e.d.).

zicht

zicht

zicht

opgeleide 
beek

pomp

aanbrengen 
leemlaag 
bodem

kamer

PRINCIPE OC1.4: Versterken ensemble land-

huis met tuin & parkstructuren

• De historische tuin & parkstructuren geven -naast 

het gebouw- het landgoed haar allure (sier, aanzien, 

statigheid) en hebben veelal een Rijksbeschermde 

status.

• Het opzetten van de waterstand mag niet ten koste 

gaan van de historische tuinen en parken. Zo nodig 

worden de waterstanden beïnvloed door subtiel 

te vergraven (N1.2) of het benutten van historische 

kaden (zie O1.5).

• Zo mogelijk kan de wateropgave worden benut om 

historische tuinen en parken te herstellen of dóór 

te ontwikkelen, waarbij het water meer beleefbaar 

wordt gemaakt. Dit mag op eigentijdse wijze, waar-

bij er als het ware een nieuwe geschiedenislaag aan 

het historische parkontwerp wordt toegevoegd.

Tuin & parkstructuur

boomgaard

gracht

esthetische waterpartijen

wandelpaden

moestuin

landgoedbossen

oc
1.2

oc
1.3

oc
1.4
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PRINCIPE OC1.5: Zorgvuldige omgang met 

historische dwars- en langskaden

• Veel kades zijn al eeuwenoud en hebben historische 

waarden; tegelijkertijd vormen het obstakels die het 

water belemmeren om vrij zijn eigen weg te kunnen 

zoeken (zie N1.2).

• Historische kades blijven zoveel mogelijk behouden. 

Met eenvoudige ingrepen zoals voorden, bruggen en 

duikers worden ze doorlaatbaar gemaakt, zodat het 

water toch zoveel mogelijk zijn eigen weg kan zoe-

ken. Deze kunstwerken (bruggen e.d.) zijn zorgvuldig 

vormgegeven, passend bij de landgoederen: Monu-

mentaal en statig in de nabijheid van de landhuizen, 

meer landelijk op wat grotere afstand.

• Waar nodig kunnen historische kades worden benut 

om het natuurlijke watersysteem subtiel bij te sturen 

om andere waarden (lanen, parken, woningen) te 

ontzien.

PRINCIPE OC1.6: Herstel rabatbossen

• Door de stijging van het grondwater in het nieuwe 

watersyteem worden de vochtige condities in de 

rabatbossen hersteld. Droogte vormt nu geen pro-

bleem meer voor de groei van vegetaties die hier van 

oudsher voorkomen zoals eik, beuk, populier en els.

• De rabatten kunnen hersteld worden voor de hout-

productie of een nieuwe betekenis krijgen (natuur, 

waterberging, agroforestry, voedselbos, etc.). Deze 

bijzondere cultuurhistorische structuren kunnen 

zo weer een belangrijke plaats in het landschap 

innemen.

• Cultuurhistorisch herstel van rabatbossen (voor pro-

ductie of nieuwe functie) is maatwerk en afhankelijk 

van beoogd doel, gebruik en bodem. Het historische 

slotenpatroon kan worden hersteld, maar greppels 

worden niet verdiept in verband met de draineren-

niet zo

wel zo

wel zo

wel zo

Verdiepen 
greppels

Bos in de laagte, 
rabat als onder-
houdspad

Waterberging & 
Elzenbos

Voedselbos

Historische kades behouden

Historische kade

Niet historische kade

Voor:

Na:

oc
1.5

oc
1.6

de werking hiervan. Om dezelfde reden is het niet 

gewenst om nieuwe rabatten aan te leggen.
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PRINCIPE OC1.7: Herbenutten van vloeiweides

•  Het ontwikkelen van natte stroomdalen kan mogelijk 

gecombineerd worden met het opnieuw inzetten van 

oude vloeiweidensystemen. Aanwezige en verbor-

gen relicten behorend bij het vloeiweidensysteem 

zoals leidijken en leibeken krijgen daarbij opnieuw 

betekenis.

• De inzet van vloeiweides kan gecombineerd worden 

met natuurlijke bemesting en waterzuivering (refe-

rentie: landgoed Lankheet Haaksbergen).

PRINCIPE OC1.8: Versterken watermolenland-

schappen

• Behoud en ontwikkeling van het ensemble van het 

‘watermolenlandschap’ bestaande uit: molenhuis 

met rad, de molenvijver, bovenleiding en boven-

stroomse kaden om het water op te stuwen. 

• Om het watermolenlandschap te behouden wordt zo 

nodig de natuurlijke loop van het water incidenteel 

bijgestuurd door subtiel te vergraven (N1.2) of het 

benutten van historische kaden (zie O1.5), waarbij de 

hoofdstroom via de watermolen loopt.

• Indien mogelijk een eigentijdse reconstructie/ver-

wijzing gemaakt naar verdwenen watermolenland-

schappen (De Wiersse, Wientjesvoort).

De werking van een vloeiweide

stro
omdal

5. Water infiltreert en 
slib wordt afgezet

4. Lage kade 
overstroomt

2. Beek wordt opge-
leid en stroomt vol

3. Water wordt 
tegengehouden

1. Leibeek leidt het water 
naar hogere gronden

waterrad

molenhuis

molenvijver

leidijken

oc
1.7

oc
1.8
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Brug landgoed Lankheet

inlaatwerk 

Water als sierobject Watervoerende grachten behouden

Landschappelijke brug

Versterken laanstructuren

Versterken zichtlijnen  op landgoed

Eigentijdse reconstructie watermolenlandschap Hulsbeek OldenzaalPrincipe vloeiveld
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4.2.2   Opgave: Versterken karakteristieken cultuur-

landschappen

De landgoederenzone kent diverse historische cultuur-

landschappen: het essen- en kampenlandschap, het 

oeverwallandschap en het broek- en heideontginnings-

landschap. Door schaalvergroting in de landbouw en 

aanpassingen in het waterbeheer zijn -met name buiten 

de landgoederen- karakteristieke landschapselementen 

zoals perceel- en erfbeplantingen verloren gegaan, 

waardoor het landschap is vervlakt. Door de voorgeno-

men ingrepen in het watersysteem en de transitie van 

het grondgebruik te combineren met het terugbrengen 

van karakteristieke landschapselementen wordt de 

diversiteit van het landschap vergroot.

PRINCIPE OC2.1: Versterken essen- en kam-

penlandschap

• Versterken van kleinschalig mozaïek van (1) open 

essen, (2) erven en esdorpen op de flanken van de 

es met zandpaden, houtwallen en beplantingen, en 

(3) natte stroomdalen met beken, maten en flieren, 

gekenmerkt door weilandjes, hakhoutstruweel en 

broekbosjes.

• Versterken herkenbaarheid escomplexen: beplanting 

langs de randen, zicht op de open es/bolakker en op 

stijlranden, akkerbouw. 

• Stroomdalen ontwikkelen als een doorgaande her-

kenbare (natte) structuur: beplanten van de randen, 

zichtlijnen in de lengte.

erfbeplantingen

beplantingen op 
rand van es

natte stroomdalen

oc
2.1
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PRINCIPE OC2.3: Versterken broek- en heide-

ontginningenlandschap

• Behoud en versterken van relatief grootschalig 

blokverkaveld landschap met grote open ruimtes, en 

structuurdragers als lanen op de ontginningsassen, 

waterlopen en boscomplexen

• Ontwikkelen van gebiedsspecifieke beplantingen 

zoals lanen, erfbeplantingen en singels.

• Sprake van doorgaande landschapstructuren en 

elementen.

PRINCIPE OC2.2: Versterken oeverwalland-

schap

• Behoud en versterken van mozaïeklandschap van 

akkers en velden, dorpen en erven, wegen en paden, 

boomgaarden en beplantingen.

• Ontwikkelen en herstellen van gebiedsspecifieke 

beplantingsstructuren op de oeverwal/rivierduin 

(erfbeplantingen, singels, (hoogstam)boomgaarden, 

lanen, heggen).

• Erven als groene eilanden in de relatief open stroom-

vlakte van de IJssel.

• Herkenbaarheid van gebiedsspecifieke elementen 

zoals rivierduinen, terpen, dijken, wielen, IJsselhoe-

ves en oude IJsselmeanders behouden en verster-

ken.

erven als groene eilanden
verkaveling in grote 
blokken

oc
2.2

oc
2.3
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4.3 ONT WERPOPGAVEN GEBRUIK: 
‘KLEINSCHALIG PALET VAN FUNCTIES’
Functie past zich aan de ondergrond aan

4.3.1   Opgave G1: 

Natuurinclusieve landbouw

Uitgangspunt is een toekomstbestendig gebied met een 

klimaatrobuust watersysteem waarin de mensen een 

goed belegde boterham kunnen blijven verdienen. Dit 

vergt een toekomstperspectief voor de landbouw, waarin 

het landgebruik is afgestemd op het watersysteem en de 

draagkracht van de bodem, met nieuwe verdienmodellen 

die inspelen op gesloten kringlopen en verbreding van de 

bedrijfsvoering gericht op landschaps- en natuurbeheer 

en recreatie. 

Voor de invulling van deze opgave is er aansluiting 

gemaakt bij het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw 

Gelderland (Louis Bolk Instituut, maart 2019). In dit Actie-

plan wordt gebruik gemaakt van drie gewenste niveaus 

PRINCIPE G1.1: Niveau Basis

• Door op een deel van het bedrijf maatregelen te 

treffen voor specifieke soorten wordt biodiversiteit 

bevorderd, bijvoorbeeld door struweel of akkerran-

den aan te leggen, maar ook door nestkastjes op te 

hangen of door erfbeplanting.

• Landbouw is geënt op de ondergrond: dus geen 

akkerbouw op natte percelen.

Gezien de grote opgaven voor water en natuur is niveau 

‘basis’ in principe te laag voor de landgoederenzone 

en als minimum alleen wenselijk voor de grote (heide)

ontginningen buiten de landgoederen.

vleermuizenkast

vogelhuis

singel

akkerrand

van natuurinclusieve landbouw: Basis, Bewust en Best. 

De ambitie vanuit het Actieplan is dat in 2027 100% van 

de agrarische bedrijven minimaal werken op het niveau 

basis, dat 50% ook niveau bewust haalt en minimaal 

10% op niveau best werkt. 

De ambitie voor de landgoederenzone Baakse Beek is 

-mede door de grote hoeveelheid landgoedgronden- 

om een ‘koplopergebied’ te zijn, een kennisgenererend 

praktijkvoorbeeld van deze vernieuwde manier van 

agrarische bedrijfsvoering.

NB: Deze handreiking schetst een beeld van wat wordt 

beoogd voor dit gebied. Hiervoor is geld en ruimte nodig 

(instrumenten). De financieringsaspecten en ruimte-

claims vormen geen onderdeel van deze handreiking en 

dienen in een separaat traject behandeld te worden.

‘Basis’

g
1.1
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PRINCIPE G1.2: Niveau Bewust

• Dit is een stap richting grondgebondenheid: op het bedrijf 

wordt gestuurd op verbetering van de functionele biodi-

versiteit door verbetering van bodem-, gewas- en diercy-

cli, naast het ruimte geven voor natuurlijk gedrag van die-

ren, beheer van landschapselementen als ondersteuning 

voor de functionele agrobiodiversiteit en maatregelen ten 

aanzien van specifieke soorten.

• Om kringlopen gedeeltelijk te sluiten is een combinatie 

van gronden op de hogere en op de lagere delen gewenst.

Niveau ‘bewust’ is het minimum niveau voor de landgoederen 

en de beekdallaagtes buiten de landgoederen.

PRINCIPE G1.3: Niveau Best

• Het bedrijf is vergaand grondgebonden, waarbij 

kringlopen geoptimaliseerd zijn en natuur en land-

schap onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Er zijn 

bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, robuuste koeien-

rassen en plas-draszones. Deelname in een gebieds-

collectief met ambitieuze gebiedsbeheerplannen 

voor groenblauwe dooradering en soortenbeheer 

versterken de resultaten.

• Zoveel mogelijk sluiten van kringlopen op landgoed-

niveau of niveau van landgoederenzone als geheel. 

Inzetten op korte ketens betekent tevens een voor-

keur voor lokaal vermarkten van de producten.

• Kringloop betreft mest- en voedsel (evt. CO2). Dus 

geen import van veevoer en (kunst)mest. Vrijkomen-

de mest reduceren (minder uit- en afspoeling van 

voedingsstoffen) en gebruiken in het gebied.

• Kringloop sluiten vergt inzet van zowel de droge 

als de nattere gronden. Kruidenrijke graslanden in de 

laagte kunnen daarbij dienen als gezonde gevarieerde 

voeding voor koeien. Een hogere grondwaterstand 

vergt andere voedselgewassen, bijvoorbeeld rogge 

i.p.v. mais. (Referenties: Heideboerderij, Potstal 2.0).

• Meervoudig ruimtegebruik: Agroforestry, gewassen 

met onderbeplantingen, etc.

Niveau ‘best’ is de ambitie voor de landgoedgronden in 

de landgoederenzone.

maatregelen voor specifieke soorten 
(zoals grutto, tureluur, patrijs)

deels grondgebondenheid

vergaande grondgebondenheid

singels

gesloten kringlopen

soortenbeheer

groen-blauw netwerk

plas-dras

‘Bewust’: het voorgaande plus... ‘Best’: het voorgaande plus...

deels gesloten kringlopen

g
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4.3.2   Opgave G2: 

Versterken natuurnetwerk

De provincie Gelderland heeft in de ambitiekaart 

voor het Gelders Natuurnetwerk (GNN) haar doelstel-

ling voor ecologisch herstel en ontwikkeling van de 

landgoederenzone geschetst. Het inrichten van natte 

stroomdalen en revitalisering van brongebieden ten 

behoeve van een klimaatrobuust watersysteem draagt 

bij aan de invulling van de doelen uit het GNN. Ook 

buiten de gebieden die zijn aangewezen als onderdeel 

van het GNN kan de biodiversiteit worden versterkt, 

ondermeer door aan te sluiten bij het Deltaplan Biodi-

versiteitsherstel.

PRINCIPE G2.1: Verbeteren natuurwaarden 

binnen GNN

• Door water langer vast te houden in het gebied en 

de grondwaterstanden te verhogen wordt verdro-

ging van bestaande natuurwaarden binnen het GNN  

tegengegaan en ontstaan potenties voor het ontwik-

kelen van natte natuurtypen zoals schraalgraslan-

den, kruidenrijke graslanden en beekbegeleidende 

bossen (zie ook N1.3).

• Binnen het GNN is sprake van natuurinclusieve land-

bouw met het niveau ‘beter‘ of ‘best’.

PRINCIPE G2.2: Uitbreiden/aanpassen begren-

zing van het GNN

• De natte stroomdalen vallen grotendeels binnen de 

begrenzing van het GNN. Sommige percelen buiten 

de GNN-begrenzing liggen echter zo gunstig ten 

opzichte van het natuurlijke watersysteem, dat juist 

daar de ecologische potentie hoog is. 

• Op basis hiervan kan er voor gekozen worden om 

bepaalde percelen buiten het GNN om te vormen 

naar waardevol natuurgebied. De begrenzing van 

het GNN moet dan aangepast worden.

• Andersom geldt dit ook: percelen binnen het GNN 

die door aanpassingen van het watersysteem een 

goede agrarische geschiktheid krijgen, kunnen (als 

tegenruil) buiten het GNN worden geplaatst.

Uitbreiden GNN

schraal
graslanden

kruidenrijke graslanden

beekbegeleidend 
bos

Uitbreiden

Uitwisselen

g
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PRINCIPE G2.3: Verbeteren natuurwaarden 

buiten het GNN

• Vergroten biodiversiteit lijnvormige elementen in 

beheer van overheden zoals wegbermen en sloot-

kanten.

• Verbeteren natuurwaarden in bebouwd gebied, 

bijvoorbeeld door combinatie met klimaatopgaven 

(hittestress, waterberging, e.d.) en afkoppelen van 

regenwater.

• Natuurinclusieve landbouw (vergroten biodiversiteit 

weilanden en akkerranden, kleine landschapsele-

menten).

• Zie voor meer informatie het plan ‘Samen voor biodi-

versiteit’ van de gemeente Bronckhorst.

Buiten GNN meer biodiversiteit

natuurinclusieve 
landbouw

natuurwaarden 
bebouwd gebied

biodiversiteit wegbermen 
en slootkanten

g
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4.3.3   Opgave G3: 

Versterken recreatieve ontsluiting

De landgoederenzone Baakse Beek kent een fijnmazige 

structuur van verharde en onverharde wegen en paden 

die grotendeels toegankelijk zijn voor de recreant. Door 

het ontwikkelen van natte stroomdalen te combineren 

met het ontwikkelen van nieuwe routes en attractieve 

punten wordt de water- en landschapsbeleving verder 

versterkt.

PRINCIPE G3.1: Beleving stroomdalen

• Ontwikkelen van nieuwe routestructuren en voorzie-

ningen parallel aan de stroomdalen, zodat het moge-

lijk wordt om de stroomdalen in de lengterichting te 

volgen. De stroomdalen als dragende structuur van 

het landschap kan daardoor beter beleefd worden.

• Nieuwe paden liggen zoveel mogelijk op de over-

gang van nat naar droog. De paden zijn daardoor 

jaarrond toegankelijk, verstoring van natuurwaar-

den in de laagte wordt voorkomen (zonering) en de 

recreant heeft vanaf de hogere positie fraai zicht op 

de laagte.  

PRINCIPE G3.2: Verbinden dorpen met het 

landschap

• Doortrekken van laan- en parkstructuren tot in de 

dorpskernen.

• Versterken/uitbreiden van recreatieve verbindingen 

tussen dorp en buitengebied.

• Ontwikkelen van recreatieve routes richting verder 

weg gelegen kernen (Zutphen, Hengelo).

doortrekken lanen en 
routes tot in het dorp

beleving van het water

struinpaden
uitzichtpunt

zicht op beekdal

• Bij de uitbreiding van het recreatieve netwerk wordt 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van oude structu-

ren, zoals verdwenen (kerke)paden en historische 

kades, die daarmee een nieuwe betekenis krijgen.

• In en langs de stroomdalen worden attractieve 

punten ontwikkeld, zoals voordes, vlonderbruggen, 

uitzichtpunten, en speelelementen als waterspeel-

plaats of waterdoolhof. Deze voorzieningen zijn zo-

veel mogelijk gerelateerd aan het water en hebben 

een vormgeving en inrichting die past bij de allure 

van de landgoederenzone.

g
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Stapstenen landgoed Lankheet

VoordeLoopsteiger Kijkhut

Natuurspeelplaats aan het water

Uitzichtpunt
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4.3.4   Opgave G4: 

Energietransitie die voortbouwt op het land-

schap

De energietransitie om invulling te geven aan de 

klimaatdoelstellingen heeft een grote impact op het 

landschap. De energietransitie biedt ook kansen voor 

nieuwe verdienmodellen voor de landgoederen en 

agrarische bedrijven. Uitgangspunt is een duurzame 

energieopwekking die voortbouwt op de landgoed-

kwaliteiten en de karakteristieken van de verschillen-

de cultuurlandschappen en waar mogelijk landschap-

pelijke en ecologische meerwaarde genereert. 

PRINCIPE G4.1: Zonne-energie

• Binnen het projectgebied kunnen kleinschalige 

‘zonnekamers’ worden ontwikkeld. Dit zijn kleine 

zonnevelden (tot 1 hectare) die worden omgeven 

door bestaande of nieuw te ontwikkelen beplanting. 

Bij het ontwikkelen van deze zonnekamers kan wor-

den voortgebouwd op de ontwerpprincipes uit de 

Gelderse Zonnewijzer.

• De zonnekamers worden niet ontwikkeld in de 

stroomdalen. De water- en natuuropgaven heeft in 

de stroomdalen voorrang op de energietransitie. 

(ondergrond is leidend).

• Aan de voorwaarden die de gemeente stelt aan zon-

nevelden moeten altijd worden voldaan.

PRINCIPE G4.2: Windenergie

• Om de agrarische kringlopen te sluiten (als on-

derdeel natuurinclusieve landbouw) is het soms 

gewenst om op erven windenergie te ontwikkelen.

• Buiten de landgoederen kunnen daartoe kleinschali-

ge windturbines worden ontwikkeld, die zorgvuldig 

zijn ingepast als onderdeel van het erf (1 turbine per 

erf). Voorwaarde is dat de turbines onderdeel zijn 

van een gesloten kringloop op het erf.

• Aan de voorwaarden die de gemeente stelt aan 

windenergie moeten altijd worden voldaan.

Achterhoek

Landschappelijke bouwstenen (1)

Reeks kleinschalige besloten zonnekamers

Rondom de landgoederen liggen kleine stukken oud 

cultuurland, zoals essen, kampen en beekgronden, 

omsloten met besloten massa’s van bos. Deze open 

plekken lenen zich voor de inpassing van klein-

schalige zonnevelden. Belangrijk is dat de herken-

baarheid van het oude cultuurland behouden blijft 

door afwisseling en niet alle open plekken met 

zonnevelden gevuld worden. Het landschappelijk 

inpassen kan op een aantal manieren:

1. Vullen van een bestaande kamer: zonneveld 

ter plaatse van een open akker en/of weide 

omringd door een dichte beplantingsrand.

2. Nieuwe besloten kamer creëren: zonneveld 

binnen een nieuwe besloten ruimte door 

herstellen van oude (2a) en/of toevoeging van 

nieuwe (2b) landschappelijke structuren, zoals 

bosschages.

Het toevoegen van nieuwe randen biedt kans om 

verdwenen landschapselementen terug te brengen 

en daarmee de kleinschaligheid in het landschap. 

Hoge beplanting en bosschages rondom bestaande 

en nieuwe kamers zorgen ervoor dat een zonne-

veld niet zichtbaar is vanuit het omliggende land-

schap. Daardoor kan er gekozen worden voor een 

zo optimaal mogelijke opstelling qua oriëntatie, 

type opstelling en hoogte. De afscherming, zoals 

hekwerken ter beveiliging van het zonneveld, 

kunnen worden verwerkt in de bestaande of nieuwe 

groene randen. Aandachtspunt bij de uitwerking is 

de schaduwwerking van opgaande beplanting langs 

de randen van het zonneveld.

1

2a

2b

Meekoppelkansen

Vullen bestaande kamer/ 

nieuwe kamer creëren:

• agrarisch medegebruik 

tussen lage, onder middel-

hoge stellages, onder hoge 

stellages of tussen verti-

cale opstellingen

• combinatie met waterber-

ging, bijvoorbeeld door 

aansluiten op beken

ZonneWIJzer Landgoederenlandschap

71

ZonneWIJzersTechniek Inpassing en inrichting

Reeks van kleinschalige zonnekamers (beeld: Gelderse Zonnewijzer)

grootschalige wind-
parken

windmolen buiten erf

windmolen>30m

kleine windmolen als onderdeel 
erf om agrarische kringloop te 
sluiten

niet zo

wel zo

g
4.1
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PRINCIPE G4.3: Energie uit biomassa en mest

• Biomassa is geen doel op zich maar is ‘bijvangst’ van 

het beheer van landschapselementen. Vrijkomend 

snoeiafval/vegetatie kan worden omgezet naar ener-

gie als onderdeel van een gesloten kringloop.

• Robuust herstel van de landschapelementen doet de 

hoeveelheid biomassa toenemen, waarbij je meerde-

re doelen kunt bereiken: co2-vastleggen, biodiver-

siteit, voedselbos, biomassa voor bouw en vergroe-

ning van de economie (circulariteit) en ook biomassa 

voor energieopwekking uit resthout en snoeihout.

• Ruimte geven aan mestvergisting en -verwerking 

op bedrijfsniveau van het grondgebonden agrarisch 

bedrijf om zo kringlopen lokaal te sluiten

herstel singels dient meerdere doelen, 
waaronder biomassageen grote bossen als biomassa

g
4.3
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4.3.5   Opgave G5: 

Rode ontwikkelingen verweven met het landschap

Rode ontwikkelingen (wonen, werken, erfuitbreiding) 

in het buitengebied zijn zorgvuldig ingepast in, en ver-

weven met het landschap.

PRINCIPE G5.1: Erfuitbreiding

Nieuwe stallen en schuren vormen een samenhangend 

onderdeel met het bestaand erf (één-erfgedachte):

• Stedenbouwkundig: stal/schuur vormt onderdeel 

van erf (staat niet los).

• Architectuur: maat en vorm sluit aan bij bestaande 

bebouwing.

• Landschap: nieuwe bebouwing omgeven door een 

robuuste, passende erfbeplanting.

PRINCIPE G5.2: Functieverandering agrarische 

bebouwing

• Historische erven behouden en door transformatie 

conform de één-erfgedachte (goed inpassen, ver-

minderen verstening, landschappelijke verevening).

• Recente erven in stroomdalen eventueel weghalen 

(ondergrond is leidend). Rood-voor-rood rechten el-

ders op geschikte locatie plaatsen: in nieuwe woon-

clusters of nabij bestaande kernen terugbouwen.

• De gemeente wil meer mogelijkheden bieden voor 

nieuwe functies in vrijkomende agrarische bedrijfs-

bebouwing.

Voorbeeld erfuitbreding uit project IJsselhoeven Functieverandering agrarisch erf naar woonbestemming inclusief land-
schappelijke verevening

Voor:

Na:

g
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1: Ondergrond
kavelindeling privé en gezamenlijke ruimtes
één toegang, centrale open ruimte

3: Bestaande bijgebouw(en)
opslag/stalling, bij voorkeur hergebruik
let op: cultuurhistorie

4: Nieuwe woningen met bijgebouwen
ondergeschikt aan hoofdboerderij
(in architectuur, omvang en locatie)

5: Voorerf
haag, solitaire bomen, sier- of moestuin

6: Achtererf
houtwal, singel en boomgaard

7: Landschappelijk kader
verevening tussen landschap en erf
houtwal, singel, laan, e.d.

2: Te behouden woonbebouwing
bestaande boerderij met (historisch waardevol-
le) bijgebouwen, zoals schuren.

nieuwe erfinrichitng

• De verwachting is dat vanwege schaalvergroting in 

de landbouw veel gebouwen in het buitengebied 

overbodig worden. Deze leegstaande gebouwen 

die niet (meer) gebruikt worden kosten de eigenaar 

geld. Sloop is een manier om deze kosten te beper-

ken én verpaupering door leegstaande gebouwen 

te voorkomen. De gemeente heeft een pilot om het 

slopen van overbodige gebouwen in het buitenge-

bied te stimuleren.

• De gemeente Bronckhorst heeft in 2019 een nieuw 

woonbeleid vastgelegd waarin onder meer de split-

sing van woningen en de omzetting van recreatiewo-

ningen in reguliere woningen is geregeld.
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Landgoed Hackfort 
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  5.  Uitwerking 
   deelgebieden

  5.  Uitwerking in      
  deelgebieden
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H5 Uitwerking in   
deelgebieden

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 4 benoemde 

ontwerpprincipes gekoppeld aan specifieke plekken 

binnen het landschap van de landgoederenzone Baakse 

Beek. Het totale plangebied wordt daarvoor onderver-

deeld in deelgebieden.

Indeling deelgebieden

Het landschap van de landgoederenzone Baakse Beek 

is een landschap met samenhang en diversiteit. Binnen 

deze zone onderscheiden we 17 deelgebieden. Deze 

deelgebieden zijn gevormd door enerzijds de landgoe-

deren met directe omgeving en anderzijds de gebieden 

tussen deze landgoederen. De indeling is als volgt:

 

01   Landgoed ‘t Suideras en omgeving

02  Landgoed Hackfort en omgeving

03  Vorden dorp

04  Landgoed Kasteel Vorden en omgeving

05  Delden-Oost

06  Landgoed ‘t Kieftskamp en omgeving

07  Vorden-Oost

08  Wientjesvoort & Kranenburg en omgeving

09  Linde en omgeving

10  Landgoed de Wildenborch en omgeving

11  Landgoed ‘t Medler en omgeving 

12  Landgoed Onstein en omgeving 

13  Landgoed de Brandenborch en omgeving

14  Landgoed ‘t Zelle en omgeving

15  Hoge Slagdijk en omgeving

16  Landgoed de Wiersse en omgeving

17  Landgoed Kasteel Ruurlo & Boswachterij en  

  omgeving

Op de volgende pagina’s worden de deelgebieden op 

kaarten weergegeven.

Principes per deelgebied

In dit hoofdstuk worden de ontwerpprincipes gekop-

peld aan de deelgebieden. 

De deelgebieden zijn daartoe weergegeven op een 

kaart. Daarbij zijn ook de belangrijkste elementen en 

structuren aangegeven, die de kernkwaliteiten van deze 

gebieden bepalen. Zie hiertoe de legenda op elke pagi-

na. De kaarten vormen daarmee een tijdloze registratie 

van de kernkwaliteiten per deelgebied.

Voor elk deelgebied is vervolgens een label -een 

gebiedspaspoort- opgesteld. Elk paspoort bevat een 

beknopte weergaven van de essentie van de huidige 

ruimtelijke karakteristiek en de essentie van de ruimte-

lijke opgave.

Daaronder zijn de ontwerpprincipes weergeven zoals 

die voor het betreffende deelgebied van toepassing 

worden geacht.

Opmerking ten aanzien van deelgebieden en principes

De deelgebieden en ontwerpprincipes zijn het resultaat 

van een analyse op een hoger schaalniveau: dat van de 

gehele landgoederenzone. Een optimale inpassing van 

toekomstige ontwikkelingen vraagt altijd nog om een 

verfijning tot op het niveau van de “plek”. Op basis van 

die noodzakelijke nadere analyse van landschappelijke, 

ruimtelijke, historische en natuurlijke aspecten kan 

blijken dat de ontwerpopgaven aangepast, bijgesteld of 

verdiept moet worden. 



Deelgebieden:

01   Landgoed ‘t Suideras e.o.

02  Landgoed Hackfort e.o.

03  Vorden dorp

04  Landgoed Kasteel Vorden e.o.

05  Delden-Oost

06  Landgoed ‘t Kieftskamp e.o.

07  Vorden-Oost

08  Wientjesvoort & Kranenburg e.o.

09  Linde e.o.

10  Landgoed de Wildenborch e.o.

11  Landgoed ‘t Medler e.o.

12  Landgoed Onstein e.o. 

13  Landgoed de Brandenborch e.o.

14  Landgoed ‘t Zelle e.o.

15  Hoge Slagdijk e.o.

16  Landgoed de Wiersse e.o.

17  Landgoed Kasteel Ruurlo & Boswachterij e.o.

Deelgebieden 
landgoederenzone 
Baakse Beek
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LEGENDA

Ondergrond
Reliëf

  Brongebieden

  Verborgen bekenstelsel

Occupatie
  Voormalige havezate 

  Watermolenlandschap (bestaand en voormalig)

  Begrenzing rijksbeschermde buitenplaats

  Eigendom landgoed

  Rabattenbos

  Hoofdlaan

  Bomenrij / laan

  Zandontginningenlandschap

  Oeverwalontginningenlandschap

  Natte heide- en broekontinningenlandschap

  Spoorlijn

  Wegen

  Oppervlaktewater

  Afvoerkanalen

  Bos op landgoed

  Bos buiten landgoed

Gebruik
  Bebouwing

  Bedrijventerreinen

  Agrarische bedrijven

  Gelders natuurnetwerk

  Recreatieve hotspot

  Recreatief netwerk

  Grootschalig recreatie complex

  Horeca

  Camping

  Kerk / Klooster

  Overnachten (B&B / hotel)

  Museum: MORE, beeldenmuseum etc.

  Deelgebied landgoed

  Deelgebied buiten landgoed
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Essentie van 
de karakte-
ristiek:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering

on
1.1

oc
1.1

g
1.1
g

1.2
g

1.3

g
2.1
g

2.2
g

2.3

g
3.3

g
3.4

g
4.1
g

4.2
g

4.3

g
5.1
g

5.2

oc
1.2
oc
1.3
oc
1.4
oc
1.5
oc
1.6
oc
1.7
oc
1.8

oc
2.1
oc
2.2
oc
2.3

on
1.2

on
1.3

on
2.1

on
2.2

on
3.1
on
3.2

on
4.1
on
4.2

Rivierduin aan de rand van overstromingsvlakte IJssel
Compact landgoedensemble bestaande uit landhuis, park in landschapsstijl, bossen, kerk en voormalige school
Landgoed als onderdeel van ecologische verbinding tussen IJssel en dekzandgebied, uitloopgebied voor Wichmond 

Behoud van reliëfvorm rivierduin op de overgang naar de overstromingsvlakte 
Landgoedensemble als compact groen ‘eiland’ in het open rivierenlandschap
Versterken/uitbreiden natuurwaarden.

L ANDGOED SUIDERAS E.O.NR.01
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LEGENDA

Ondergrond
Reliëf

  Brongebieden

  Verborgen bekenstelsel

Occupatie
  Voormalige havezate 

  Watermolenlandschap (bestaand en voormalig)

  Begrenzing rijksbeschermde buitenplaats

  Eigendom landgoed

  Rabattenbos

  Hoofdlaan

  Bomenrij / laan

  Zandontginningenlandschap

  Oeverwalontginningenlandschap

  Natte heide- en broekontinningenlandschap

  Spoorlijn

  Wegen

  Oppervlaktewater

  Afvoerkanalen

  Bos op landgoed

  Bos buiten landgoed

Gebruik
  Bebouwing

  Bedrijventerreinen

  Agrarische bedrijven

  Gelders natuurnetwerk

  Recreatieve hotspot

  Recreatief netwerk

  Grootschalig recreatie complex

  Horeca

  Camping

  Kerk / Klooster

  Overnachten (B&B / hotel)

  Museum: MORE, beeldenmuseum etc.

  Deelgebied landgoed

  Deelgebied buiten landgoed
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Essentie van 
de karakte-
ristiek:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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L ANDGOED HACKFORT E.O.NR.02
Geïsoleerde ruggen in een vlakte op de overgang van het dekzandgebied naar voormalige overstromingsvlakte IJssel
Compleet beeklandgoedensemble met assenkruis, landhuis en tuin, watermolen, rabatten, eenmansessen, vloeiweiden, kades e.d.
Toegankelijk museaal-recreatieve landgoedkern met uitgebreide agrarische gronden

Ontwikkelen natte stroomdalen met potenties voor kwelnatuur, versterken contrast tussen ruggen en laagten
Behoud en versterken beeklandgoedensemble, versterken contrast hoofdlanenstelsel en ondergrond
Versterken/uitbreiden/herstellen natuurwaarden, natuurinclusieve landbouw met kansen voor streekproducten en recreatie
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LEGENDA

Ondergrond
Reliëf

  Brongebieden

  Verborgen bekenstelsel

Occupatie
  Voormalige havezate 

  Watermolenlandschap (bestaand en voormalig)

  Begrenzing rijksbeschermde buitenplaats

  Eigendom landgoed

  Rabattenbos

  Hoofdlaan

  Bomenrij / laan

  Zandontginningenlandschap

  Oeverwalontginningenlandschap

  Natte heide- en broekontinningenlandschap

  Spoorlijn

  Wegen

  Oppervlaktewater

  Afvoerkanalen

  Bos op landgoed

  Bos buiten landgoed

Gebruik
  Bebouwing

  Bedrijventerreinen

  Agrarische bedrijven

  Gelders natuurnetwerk

  Recreatieve hotspot

  Recreatief netwerk

  Grootschalig recreatie complex

  Horeca

  Camping

  Kerk / Klooster

  Overnachten (B&B / hotel)

  Museum: MORE, beeldenmuseum etc.

  Deelgebied landgoed

  Deelgebied buiten landgoed
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Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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DELDEN-OOSTNR.05
Oost-west georiënteerde dekzandruggen en stroomdal van de Lindense Laak
Grotendeels verdwenen kleinschalig essen-kampenlandschap zonder landgoederen
Grootschalig agrarisch productielandschap
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Essentie van 
de karakte-
ristiek:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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VORDEN DORP NR.03
Dorp op hoge dekzandrug nabij doorwaadbare beek (voorde)
Historische kern omgeven door na-oorlogse wijken met een harde overgang naar het landschap
Parkstrook langs beek met ijsbaan, volkstuinen, waterspeelplaats en toeristisch overstappunt (parkeerplaats)

Versterken herkenbaar beekdallaagte door dorp
Landgoedstructuren (bijv. lanen, parkstructuur) doorzetten tot in het dorp
Dorp beter verbinden met de beek en landschap
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Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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L ANDGOED KASTEEL VORDEN E.O.NR.04
Smalle stroomdalen van Vordensche Beek en Hissinkbeek afgewisseld door hoge langgerekte ruggen
Zeer oude Havezathe (vóór 1315) strategisch gelegen in de laagte omgeven door lanen, tuinen en waterpartijen. 
Landgoed als recreatief knooppunt in de nabijheid van Vorden
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Occupatie:
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Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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L ANDGOED ‘ T KIEF TSKAMP E.O.NR.06
Oost-west georiënteerde dekzandruggen en stroomdal van de Lindense laak, met brongebied Hallerlaak
Orthogonaal opgezet, zeer bosrijk landgoed met rabatten en landhuis in de laagte
Toegankelijk retraitelandgoed met doorgaande zandwegen

Ontwikkelen natte stroomdalen en revitaliseren brongebied Hallerlaak (kwelnatuur)
Behoud en versterken landgoedensemble (vernatten rabatbossen, behoud lanen)
Versterken natuurwaarden in combinatie met behoud recreatief medegebruik

Ontwikkelen natte stroomdalen met potenties voor kwelnatuur, versterken contrast tussen ruggen en laagten
Behoud en versterken beeklandgoedensemble, herstel cultuurlandschap (essen, houtwallen) ten oosten van landgoed
Versterken/uitbreiden natuurwaarden, uitbouwen recreatief netwerk in oostelijke richting

Ontwikkelen natte stroomdalen met potenties voor kwelnatuur, versterken contrast tussen ruggen en laagten
Versterken cultuurlandschap (karakteristieke beplantingselementen, herkenbaarheid essen)
Versterken/uitbreiden natuurwaarden in combinatie met natuurinclusieve landbouw
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LEGENDA

Ondergrond
Reliëf

  Brongebieden

  Verborgen bekenstelsel

Occupatie
  Voormalige havezate 

  Watermolenlandschap (bestaand en voormalig)

  Begrenzing rijksbeschermde buitenplaats

  Eigendom landgoed

  Rabattenbos

  Hoofdlaan

  Bomenrij / laan

  Zandontginningenlandschap

  Oeverwalontginningenlandschap

  Natte heide- en broekontinningenlandschap

  Spoorlijn

  Wegen

  Oppervlaktewater

  Afvoerkanalen

  Bos op landgoed

  Bos buiten landgoed

Gebruik
  Bebouwing

  Bedrijventerreinen

  Agrarische bedrijven

  Gelders natuurnetwerk

  Recreatieve hotspot

  Recreatief netwerk

  Grootschalig recreatie complex

  Horeca

  Camping

  Kerk / Klooster

  Overnachten (B&B / hotel)

  Museum: MORE, beeldenmuseum etc.

  Deelgebied landgoed

  Deelgebied buiten landgoed
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Occupatie:

Gebruik:

Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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VORDEN-OOSTNR.07
Breed stroomdal van de Vordense beek met sterke hoogteverschillen naar de dekzandruggen
Grotendeels verdwenen kleinschalig essen-kampenlandschap zonder landgoederen
(Intensief) agrarisch gebruik met manege, beperkte recreatieve toegankelijkheid

Ontwikkelen natte stroomdalen met potenties voor kwelnatuur, versterken contrast tussen ruggen en laagten
Herstel coulissenlandschap en verschillen tussen natte laagtes en hogere ruggen
Versterken/uitbreiden natuurwaarden in combinatie met natuurinclusieve landbouw, uitbouwen recreatief netwerk
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Ondergrond: 
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Gebruik:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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WIENTJESVOORT / KRANENBURG E.O.NR.08
Natuurlijke, ondiepe ‘flessenhals’ op samenkomst van stroomdalen Vordensebeek, Medlerlaak en Windenberglaak
Dorp Kranenburg met compact landgoed Wientjesvoort als een jong landgoed (ca. 1850) zonder sterke relatie naar de omgeving
Diverse recreatieve voorzieningen in omgeving: campings 5x, museumklooster, wijngaard, etcetera

Ontwikkelen natte stroomdalen met potenties voor kwelnatuur, benutten historische beek-bypass Wientjesvoort
Versterken samenhang landgoed (weerszijden Mosselseweg) en versterken coulissen (door middel van beplanting, zichtlijnen)
Recreatie in combinatie met versterken cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
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Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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LINDE E.O.NR.09
Brede dekzandrug tussen de smalle stroomdalen van de Hissinkbeek en de Lindense Laak
Groot aaneengesloten escomplex van het buurtschap Linde, omgeven door kleinschalig coulisselandschap. Geen landgoed
Agrarisch gebruik met natuurontwikkeling langs de Lindense Laak

Ontwikkelen van nat, geïsoleerd stroomdal in relatie tot het naastliggend brongebied
Versterken coulisselandschap rondom open escomplex
Versterken natuur- en landschapswaarden in combinatie met natuurinclusieve landbouw.
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LEGENDA

Ondergrond
Reliëf

  Brongebieden

  Verborgen bekenstelsel

Occupatie
  Voormalige havezate 

  Watermolenlandschap (bestaand en voormalig)

  Begrenzing rijksbeschermde buitenplaats

  Eigendom landgoed

  Rabattenbos

  Hoofdlaan

  Bomenrij / laan

  Zandontginningenlandschap

  Oeverwalontginningenlandschap

  Natte heide- en broekontinningenlandschap

  Spoorlijn

  Wegen

  Oppervlaktewater

  Afvoerkanalen

  Bos op landgoed

  Bos buiten landgoed

Gebruik
  Bebouwing

  Bedrijventerreinen

  Agrarische bedrijven

  Gelders natuurnetwerk

  Recreatieve hotspot

  Recreatief netwerk

  Grootschalig recreatie complex

  Horeca

  Camping

  Kerk / Klooster

  Overnachten (B&B / hotel)

  Museum: MORE, beeldenmuseum etc.

  Deelgebied landgoed

  Deelgebied buiten landgoed
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Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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L ANDGOED DE WILDENBORCH E.O.NR.10
Landgoed op een zandkop te midden van brede venige laagten
Landschapspark als een ‘groen, beplant eiland‘ in het heide- en broekontginningenlandschap
Bewoond huis met gedeeltelijk openbare tuinen en natuurwandelbos in agrarische omgeving

Vernatten van de laagte en koppelen aan watersysteem Baakse Beek
Behoud historisch park, herstel historische (beplantings)structuren die het landgoed verbinden met omgeving
Versterken en uitbreiden natuurwaarden
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Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

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

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

Ondergrond
Reliëf

  Brongebieden

  Verborgen bekenstelsel

Occupatie
  Voormalige havezate 

  Watermolenlandschap (bestaand en voormalig)

  Begrenzing rijksbeschermde buitenplaats

  Eigendom landgoed

  Rabattenbos

  Hoofdlaan

  Bomenrij / laan

  Zandontginningenlandschap

  Oeverwalontginningenlandschap

  Natte heide- en broekontinningenlandschap

  Spoorlijn

  Wegen

  Oppervlaktewater

  Afvoerkanalen

  Bos op landgoed

  Bos buiten landgoed

Gebruik
  Bebouwing

  Bedrijventerreinen

  Agrarische bedrijven

  Gelders natuurnetwerk

  Recreatieve hotspot

  Recreatief netwerk

  Grootschalig recreatie complex

  Horeca

  Camping

  Kerk / Klooster

  Overnachten (B&B / hotel)

  Museum: MORE, beeldenmuseum etc.

  Deelgebied landgoed

  Deelgebied buiten landgoed
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Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)
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Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek
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Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen
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Natuurnetwerk verbeteren
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Verbeteren biodiversiteit buiten GNN
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Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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L ANDGOED ONSTEIN E.O.NR.12
Breed stroomdal van de Hissinkbeek omgeven door (deels N-Z georiënteerde) dekzandruggen
Groot barok landgoed met grand canal en orthogonale lanen. Landhuis op de rand van de laagte
Privaat ontoegankelijk landgoed met natuurfunctie en beperkte landbouwfunctie
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L ANDGOED DE BRANDENBORCH E.O.NR.13
Dekzandrug met smalle laagtes en sterk reliëf, een zijtak van de Windsbergselaak vormt een brongebied 
Voormalige boerderij (1906) met landsheervertrekken gelegen op dekzandrug
Landbouw afgewisseld met natuur

Ontwikkelen natte stroomdalen met potenties voor kwelnatuur, versterken contrast tussen ruggen en laagten
Versterken historische kern landgoed als ‘cultuur-eiland’ in een natuurlijke omgeving: o.a. behoud lanen, herstel grand canal
Versterken/uitbreiden natuurwaarden i.c.m. natuurinclusieve landbouw, waar mogelijk vergroten recreatieve toegankelijkheid

Ontwikkelen natte stroomdalen en revitaliseren brongebied zijtak Windsbergselaak
Versterken coulisselandschap
Versterken natuurwaarden in combinatie met natuurinclusieve landbouw
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LEGENDA

Ondergrond
Reliëf

  Brongebieden

  Verborgen bekenstelsel

Occupatie
  Voormalige havezate 

  Watermolenlandschap (bestaand en voormalig)

  Begrenzing rijksbeschermde buitenplaats

  Eigendom landgoed

  Rabattenbos

  Hoofdlaan

  Bomenrij / laan

  Zandontginningenlandschap

  Oeverwalontginningenlandschap

  Natte heide- en broekontinningenlandschap

  Spoorlijn

  Wegen

  Oppervlaktewater

  Afvoerkanalen

  Bos op landgoed

  Bos buiten landgoed

Gebruik
  Bebouwing

  Bedrijventerreinen

  Agrarische bedrijven

  Gelders natuurnetwerk

  Recreatieve hotspot

  Recreatief netwerk

  Grootschalig recreatie complex

  Horeca

  Camping

  Kerk / Klooster

  Overnachten (B&B / hotel)

  Museum: MORE, beeldenmuseum etc.

  Deelgebied landgoed

  Deelgebied buiten landgoed
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Vergroten in�ltratie
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‘Groene bypasses’ Baaksebeek
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Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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L ANDGOED ‘ T ZELLE E.O.NR.14
Brede dekzandruggen doorsneden door de smalle bovenlopen van de Lindense en Hallerlaak Laak, diverse brongebieden
Landhuis ‘t Zelle omgeven door grachten, mix van formele elementen (ster van zeven lanen) en elementen uit landschapsstijl
Natuur en landbouw, golfterrein ‘t Zelle in oostelijk deel landgoed in brongebied
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Essentie van 
de karakte-
ristiek:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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HOGE SL AGDIJK E.O.NR.15
Brede dekzandrug doorsneden door bovenloop Hissinkbeek en brongebied Hallerlaak
Relatief open landschap met plukken bos
Hoofdzakelijk agrarische functie met meerdere campings en overnachtingsmogelijkheden

Optimaliseren brongebieden en kwelstromen
Versterken onderscheid tussen broek- en heideontginningenlandschap en essen- en kampenlandschap
Toekomstperspectief voor de landbouw, kansen voor uitbreiden natuur (bossen) 

Ontwikkelen natte stroomdalen en revitaliseren brongebieden (kwelnatuur)
Behoud en versterken contrasten tussen formele stijl en landschapsstijl, watervoerende grachten behouden heeft prioriteit
Versterken natuurwaarden in combinatie met natuurinclusieve landbouw, inrichting golfbaan beter afstemmen op brongebied
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LEGENDA

Ondergrond
Reliëf

  Brongebieden

  Verborgen bekenstelsel

Occupatie
  Voormalige havezate 

  Watermolenlandschap (bestaand en voormalig)

  Begrenzing rijksbeschermde buitenplaats

  Eigendom landgoed

  Rabattenbos

  Hoofdlaan

  Bomenrij / laan

  Zandontginningenlandschap

  Oeverwalontginningenlandschap

  Natte heide- en broekontinningenlandschap

  Spoorlijn

  Wegen

  Oppervlaktewater

  Afvoerkanalen

  Bos op landgoed

  Bos buiten landgoed

Gebruik
  Bebouwing

  Bedrijventerreinen

  Agrarische bedrijven

  Gelders natuurnetwerk

  Recreatieve hotspot

  Recreatief netwerk

  Grootschalig recreatie complex

  Horeca

  Camping

  Kerk / Klooster

  Overnachten (B&B / hotel)

  Museum: MORE, beeldenmuseum etc.

  Deelgebied landgoed

  Deelgebied buiten landgoed
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Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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L ANDGOED DE WIERSSE E.O.NR.16
Afwisseling van langgerekte dekzandruggen en stroomdalen van Baaksebeek, brongebieden aan noordzijde
Parklandgoed aan de beek met doordacht systeem van lanen, doorzichten en coulissen (combinatie formele- en landschapsstijl)
Landbouw en natuur, recreatief medegebruik (o.a. openstelling tuinen)

Ontwikkelen natte stroomdalen en revitaliseren brongebieden (kwelnatuur)
Historische kern landgoed als ‘cultuur-eiland’ in een natuurlijke omgeving, behoud van rode en groene Rijksmonumenten
Versterken natuurwaarden in combinatie met natuurinclusieve landbouw
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LEGENDA

Ondergrond
Reliëf

  Brongebieden

  Verborgen bekenstelsel

Occupatie
  Voormalige havezate 

  Watermolenlandschap (bestaand en voormalig)

  Begrenzing rijksbeschermde buitenplaats

  Eigendom landgoed

  Rabattenbos

  Hoofdlaan

  Bomenrij / laan

  Zandontginningenlandschap

  Oeverwalontginningenlandschap

  Natte heide- en broekontinningenlandschap

  Spoorlijn

  Wegen

  Oppervlaktewater

  Afvoerkanalen

  Bos op landgoed

  Bos buiten landgoed

Gebruik
  Bebouwing

  Bedrijventerreinen

  Agrarische bedrijven

  Gelders natuurnetwerk

  Recreatieve hotspot

  Recreatief netwerk

  Grootschalig recreatie complex

  Horeca

  Camping

  Kerk / Klooster

  Overnachten (B&B / hotel)

  Museum: MORE, beeldenmuseum etc.

  Deelgebied landgoed

  Deelgebied buiten landgoed
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Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Ondergrond: 
Occupatie:

Gebruik:

Essentie van 
de opgave:

Ontwikkelen natte stroomdalen

Benut de lokale grondwatersyste-
men en houd het water vast

Het water zoekt zoveel mogelijk 
zijn eigen weg

Mozaïek van natte stroomdal-
vegetaties (kwelnatuur)

Revitaliseren brongebied

Maak kwel dominant en 
ontvlecht het watersysteem

Mozaïek van natte bron-
vegetaties (kwelnatuur)

Vergroten inzijging op ruggen

Vergroten in�ltratie

Verminderen verdamping

Piekafvoer op orde

‘Groene bypasses’ Baaksebeek

‘Groene’ Veengoot

Beeklandgoederen met allure

Lanen- en coulissenstructuur

Zichtlijnen en monumentale 
open ruimten

Watervoerende grachten

Tuin&parkstructuren

Dwars- en langskaden

Rabatbossen

Revitaliseren vloeiweides

Watermolenlandschappen

Versterken karakteristieken cultu-
urlandschap

Essen- en kampenlandschap

Oeverwallandschap

Broek- en heideontginningen-
landschap

Natuurinclusieve landbouw

Niveau basis

Niveau bewust

Niveau best

Natuurnetwerk verbeteren

Verbeteren natuurwaarden

Uitbreiden GNN

Verbeteren biodiversiteit buiten GNN

Versterken recreatieve structuren

Beleving stroomdalen

Verbinden dorp - landschap

Energietransitie

Zonne-energie

Windenergie

Biomassa

Rode ontwikkelingen

Erfuitbreiding

Functieverandering
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L ANDGOED KASTEEL RUURLO & BOSWACHTERIJ E.O.NR.17
Stroomdal Ruurlose Beek tussen brede dekzandruggen, brongebieden van Windenbergse Laak en Hissinkbeek
Huis in de laagte omgeven door waterrijke tuinen, uitgestrekt landgoed met lanen, (rabat)bossen, weiden en akkers
Natuur, land- en bosbouw. Recreatie (o.a. museum MORE)

Ontwikkelen natte stroomdalen en revitaliseren brongebieden (kwelnatuur)
Versterken samenhang van het landgoed
Versterken natuurwaarden in combinatie met natuurinclusieve landbouw
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Landgoed ‘t Medler bezien vanuit het noordoosten
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  6. Kwaliteitsborging    
  & toepassing

  6.  Kwaliteitsborging  
  & toepassing
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H6 Kwaliteitsborging & 
toepassing

De Handreiking vormt een hulpmiddel voor het 

behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit 

van het landgoederenlandschap. In dit hoofdstuk 

wordt beschreven hoe de verschillende doelgroepen 

het document kunnen gebruiken. Daarnaast worden 

er aanbevelingen gedaan voor het proces om de 

ruimtelijke kwaliteit te borgen.

6.1  TOEPASSING VAN DE HANDREI-
KING
De Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit - Landgoede-

renzone Baakse Beek kent meerdere doelgroepen en 

gebruikers: 

•  Waterschap Rijn en IJssel

•  provincie Gelderland

•  gemeenten Bronckhorst en Berkelland

•  ruimtelijk ontwerpers

•  eigenaren, rentmeesters en beheerders van de 

landgoederen

•  bewoners en gebruikers van de landgoederenzone

Elke doelgroep kan de Handreiking op een voor hen 

passende wijze gebruiken.

Waterschap

Het Waterschap Rijn en IJssel is met ondersteuning 

vanuit de provincie Gelderland de initiatiefnemer van 

de diverse projecten rondom klimaatadaptatie, water, 

natuur en landbouw in de Landgoederenzone Baakse 

Beek Bronckhorst. In de periode 2020-2023 wordt voor 
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een zestal landgoederen c.q. deelgebieden de Ontwik-

kelvisie (2019) uitgewerkt in inrichtingsplannen met 

concrete maatregelen en veranderend landgebruik. Na 

evaluatie en gebleken succes (doelbereik, draagvlak 

en doelmatigheid) ligt uitwerking en uitvoering van de 

rest van de landgoederenzone in de rede. Teneinde de 

ruimtelijke kwaliteit over het geheel daarbij te borgen, 

is vooraf deze Handreiking opgesteld.

De Handreiking borgt dat de afzonderlijke ontwerpen 

per landgoed/deelgebied van de landgoederenzone een 

samenhangend geheel blijven vormen in het landschap 

en dat het systeem in zijn geheel optimaal gaat functio-

neren. Dit doet ze in de eerste plaats door te inspireren 

en input te geven aan de planvorming. Tevens kunnen 

gemaakte ontwerpen worden getoetst op basis van de 

Handreiking.

Met de kwaliteitskaarten in hoofdstuk 3 is op een hoog 

schaalniveau een aanzet gedaan voor het vastleggen 

van de huidige ruimtelijke kwaliteit. Met de paspoorten 

uit hoofdstuk 5 wordt globaal aangegeven hoe deze 

ruimtelijke kwaliteit behouden, gecompenseerd en 

waar mogelijk versterkt kan worden (zie naastgeplaatst 

intermezzo over hoe deze eerste aanzet verder te ver-

fijnen en te verdiepen). De handreiking werkt daarmee 

agenderend voor de invulling van het aspect ruimtelijke 

kwaliteit binnen de (deel)gebiedsopgave. Het helpt het 

waterschap bij het definiëren van de scope van een 

gebiedsinrichtingsproject.

Een samenhangend doel van de Handreiking is het fun-

geren als communicatiemiddel in het gesprek van het 

waterschap met haar gebiedspartners en met gebieds-

INTERMEZZO:  PROCES IS SLEUTEL

Het is belangrijk in alle fasen van een project - van eer-

ste initiatief tot en met realisatie en beheer - ruimtelijke 

kwaliteit in beeld te houden. Met elke concrete fase van 

een project wordt ook de ruimtelijke kwaliteit concreter. 

De Handreiking biedt handvatten en doet daarbij meer 

dan inspireren. En ze helpt daarbij ook om de relatie van 

een (deel)gebiedsproject met aangrenzende deelge-

bieden te behouden, van belang om samenhang op het 

regionale schaalniveau te behouden.

De Handreiking is een document op hoofdlijnen. Het 

analyseert de kernkwaliteiten en formuleert ontwerp-

opgaven op een regionaal niveau. Voor een optimale 

inpassing van nieuwe ontwikkelingen is het altijd nodig 

om in te zoomen tot het niveau van de ‘plek‘. Uit een 

meer gedetailleerde analyse zal dan blijken dat het 

landschap toch net even anders, rijker en subtieler in 

elkaar zit dan beschreven in deze Handreiking. Dan zal 

ook blijken dat de invulling van de ontwerpopgaven net 

wat genuanceerder ligt dan beschreven in de ontwerp-

principes van deze Handreiking. Kortom voor elke 

locatie is aanvullend maatwerk nodig op basis van de 

generieke kernkwaliteiten, ontwerpopgven en ontwerp-

principes zoals beschreven in dit document.

De Handreiking en de documenten zoals genoemd in de 

bronnenlijst (zie bijlagen) vormen hiervoor waardevolle 

input.

bewoners, landgoed- en grondeigenaren. 

 

Gemeenten & Provincie

Provincie en gemeenten gaan over de inrichting van 

stedelijk en landelijk gebied en gaan daarmee ook over 

de ruimtelijke kwaliteit ervan. 

Gemeenten & provincie zijn vaak ook aanjager of 

initiatiefnemer van andere rode, groene of recrea-

tieve ontwikkelingen in de landgoederenzone die als 

meekoppelkans (energie, recreatie, natuur, ...) kunnen 

meeliften op de inrichtingsplannen van het Water-

schap. De ontwerpopgaven zoals beschreven in hoofd-

stuk 4 en 5 van de Handreiking werken agenderend 

voor deze meekoppelkansen. 

De inrichtingsprincipes in deze hoofdstukken werken 

inspirerend en laten op beeldende wijze zien hoe de 

ruimtelijke kwaliteit op juiste wijze kan worden behou-

den of versterkt bij diverse ontwikkelingen.

Ruimtelijk ontwerpers

Nieuwe ontwikkelingen dienen logisch te passen 

binnen de kenmerken en de ontwikkelingsgeschiedenis 

van een gebied. Een goed ontwerp start daarom vanuit 

het ‘verhaal van de plek‘, inzicht in de kwaliteiten en 

knelpunten en een scherpe formulering van de ruimte-

lijke opgaven. De Handreiking helpt om grip te krijgen 

op deze zaken en ze vervolgens uit te werken in een 

goed ontwerp.

De opgestelde Handreiking wordt ter beschikking 

gesteld aan de ontwerpers en ingenieursbureaus die 

voor een landgoed of deelgebied een planuitwerking 

(inrichtingsplan en detailontwerp) maken. Tijdens het 
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ontwerpproces wordt de Handreiking als inspiratiebron 

en leidraad gebruikt om:

•  het deelgebiedsontwerp te maken;

•  het deelgebiedsontwerp te plaatsen in het hele 

gebied Landgoederenzone;

•  het gesprek te voeren over de werking van het hele 

(grond- en oppervlakte)watersysteem van de Baak-

se Beek in het gebied van de Landgoederenzone;

•  het gemaakte ontwerp te toetsen aan de Handrei-

king. De Handreiking heeft als functie te inspireren 

en te helpen bij de planvorming.

Eigenaren, rentmeesters en beheerders 

De Handreiking biedt inzicht in de ontstaanswijze en de 

kwaliteiten van de landgoederenzone en kan daarmee 

eigenaren, rentmeesters en beheerders helpen bij het 

maken van juiste keuzes voor toekomstige ontwikkelin-

gen en het beantwoorden van bepaalde beheersvraag-

stukken in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. Ontwerpprin-

cipes in hoofdstuk 4 geven hierbij een concreet beeld 

van ‘hoe’ dit kan. Ook met kleine aanpassingen (in het 

beheer) kan de ruimtelijke kwaliteit van de landgoede-

renzone worden verbeterd. De Handreiking kan op deze 

wijze handzaam zijn in gesprekken met pachters en 

beheerders.

Bewoners & Gebruikers

De ervaring leert dat veel bewoners en gebruikers in de 

landgoederenzone enorm betrokken zijn bij hun woon- 

en werkomgeving. De Handreiking kan hen inspireren 

om mee te denken over de inpassing van nieuwe ont-

wikkelingen (zoals een herinrichting van het watersys-

teem) en na te denken welke meekoppelkansen deze 

ontwikkelingen bieden.

6.2 BORGING RUIMTELIJKE KWALITEIT
Om het aspect ruimtelijke kwaliteit te borgen binnen 

herinrichtingsprojecten wordt een aantal aanbeve-

lingen gedaan. Deze kunnen ook gelden voor andere 

ruimtelijke projecten in de landgoederenzone.

Borging door methode van werken

Voor behoud en eventuele versterking van de ruimte-

lijke kwaliteit dient er sprake te zijn van een integraal 

ontwerpproces. Door middel van ontwerpend onder-

zoek (rekenen en tekenen) worden voorstellen ontwik-

keld en afgewogen binnen de scope van 1) wat (kosten)

technisch maakbaar is; 2) waarvoor draagvlak is; en 3) 

wat ruimtelijk inpasbaar is. 

Uitgangspunt is een cyclisch proces waarbij analyse en 

ontwerp in elke fase worden afgewisseld en er door de 

schaalniveaus heen wordt gewerkt (telkens weer van 

grofstoffelijk naar details en vervolgens weer de check 

op hoofdlijnen). 

Borging door de inzet van professionals 

Bovenstaande vergt de inzet van ervaren ruimtelijk ont-

werpers, zoals landschapsarchitecten en naar gelang 

de opgave aangevuld met cultuurhistorici, (beek)ecolo-

gen, stedenbouwkundigen en andere specialisten. Inzet 

van ruimtelijke ontwerpers dient plaats te vinden in alle 

fasen van het project: van eerste initiatief via uitwer-

king tot uitvoeringsontwerp en realisatie daarvan.

Borging door co-creatie

Bij het opstellen van deze Handreiking is samengewerkt 

met verschillende betrokken partijen: Beleidsmedewer-

kers van waterschappen en provincie, kennishouders 

bij gemeenten en landgoedeigenaren, rentmeesters en 

beheerders. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten 

en werksessies georganiseerd. Deze vorm van co-creatie 

heeft waardevolle input geleverd aan de Handreiking 

Ruimtelijke Kwaliteit. De aanbeveling is om deze vorm 

van co-creatie bij het uitwerken van deelgebiedsprojec-

ten te bestendigen en uit te breiden met andere partijen 

waaronder de bewoners en gebruikers in het gebied.

Borging door integrale beschouwing van ruimtelijke 

opgaven

Ruimtelijke ontwikkelingen langs de landgoederenzone 

dienen zo veel mogelijk breed en integraal te worden be-

schouwd, zodat ze optimaal bijdragen aan een kwalita-

tief goede leefomgeving (zowel economisch, ecologisch 

als esthetisch). Het helpt daarbij om aan te sluiten bij de 

beleidsmatige prioriteiten van provincie en gemeenten, 

zoals onder meer verwoord in de provinciale Omgevings-

visie. 
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Geraadpleegde bronnen:

Vista (2006). Landgoederenzone Baakse Beek, Ontwerp-

studie waterbeheer. Cultuurhistorie als inspiratie-

bron voor ruimtelijke ontwikkeling. Doetinchem: 

Waterschap Rijn en IJssel.

Waterschap Rijn en IJssel (2014). Ontwikkelingsper- 

spectief Baakse Beek en Veengoot; Samen voor 

een stroomgebied op orde. Doetinchem: Water-

schap Rijn en IJssel.

Gelders Genootschap (2017). Kwaliteitskader Nationaal 

Landschap De Graafschap Gemeente Bronck-

horst; Kansen voor ontwikkeling. Arnhem: Gelders 

Genootschap.

Land-id (2019). Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baak-

se Beek Bronckhorst; Kansen voor gebiedsverster-

king. Doetinchem: Waterschap Rijn en IJssel.

STOWA (2018). Handboek Beken en Erfgoed; Beekland-

schappen met karakter. Amersfoort: STOWA 

i.s.m. RCE

KuiperCompagnions, UrbanSynergy & ECN-TNO (2019). 

Zonnewijzer; Gelderse Gebiedsgids voor zonnevel-

den. Arnhem: Provincie Gelderland

Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland (2019). 

Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. 

www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl

Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwa-

liteit. Natuurtypen; index natuur en landschap. 

https://www.natuurkennis.nl/natuurtypen/

Beeldgebruik

Bij gebruikte foto’s en beeldmateriaal is ter plekke 

de bron van de afbeelding aangegeven, tenzij het 

een beeld of foto betreft die door BoschSlabbers is 

gemaakt. Van een klein aantal beelden is de bron niet 

bekend of hebben we deze niet kunnen achterhalen. 

Wanneer er beelden zijn gebruikt waarvoor (per onge-

luk) geen toestemming is, dan kan de cliënt (of –verte-

genwoordiger) contact opnemen met BoschSlabbers.

Bronnen
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Landgoed de Wiersse met op de voorgrond de Baakse Beek



boschslabbers.nl                                 

Landschapsarchitecten

Den Haag

1e Sweelinckstraat 30

2517 GD  Den Haag

T 070 3554407

F 070 3061618

den-haag@bosch-slabbers.nl

Middelburg

Oude Vlissingseweg 1

4336 AA  Middelburg

Postbus 147

4330 AC  Middelburg

T 0118 592288

F 0118 591233

zeeland@bosch-slabbers.nl

Maarn

Landgoed Plattenberg – Het Koetshuis

Amersfoortseweg 38

3951 LC  Maarn

T 0118 592288


