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Bijlage 1: Indicatieve bedrijvenlijst (vervallen) 

  







Bijlage 2: Staat van bedrijfsactiviteiten 
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01 01 - 

LANDBOUW EN DIENSTVERLE-

NING T.B.V. DE LANDBOUW           

014 016 0 

Dienstverlening t.b.v. de 

landbouw:           

014 016 1 

- algemeen (o.a. loonbedrij-

ven): b.o. > 500 m² 30 10 50   10  

5

0 D 

3.

1 

014 016 3 

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. > 

500 m² 30 10 50   10  

5

0  

3.

1 

014 016 4 

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. <= 

500 m² 30 10 30   10  

3

0  2 

02 02 - 

BOSBOUW EN DIENSTVERLE-

NING T.B.V. BOSBOUW           

020 

021, 022, 

024 Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  

5

0  

3.

1 

15 10, 11 - 

VERVAARDIGING VAN VOE-

DINGSMIDDELEN EN DRANKEN           

151 

101, 

102 0 

Slachterijen en overige vlees-

verwerking:           

151 

101, 

102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  

5

0  

3.

1 

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 

vervaardiging van kant-en-

klaar-maaltijden met p.o. < 

2.000 m²  50 0 50   10  

5

0  

3.

1 

152 102 6 

- verwerken anderszins: p.o. 

<= 300 m² 50 10 30   10  

5

0  

3.

1 

1581 1071 0 

Broodfabrieken, brood- en 

banketbakkerijen:           

1581 1071 1 

- v.c. < 7500 kg meel/week, 

bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C  10  

3

0  2 

1584 10821 6 

- suikerwerkfabrieken zonder 

suiker branden: p.o. <= 200 

m² 30 10 30   10  

3

0  2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  

5

0  

3.

1 

1593 

t/m 

1595 

1102 

t/m 

1104  

Vervaardiging van wijn, cider 

e.d. 10 0 30 C  0  

3

0  2 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  

5

0  

3.

1 

174, 175 139  

Vervaardiging van textielwa-

ren 10 0 50   10  

5

0  

3.
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176, 177 139, 143 

Vervaardiging van gebreide 

en gehaakte stoffen en arti-

kelen 0 10 50   10  

5

0  

3.

1 

18 14 - 

VERVAARDIGING VAN KLE-

DING; BEREIDEN EN VERVEN 

VAN BONT           

181 141  

Vervaardiging kleding van 

leer 30 0 50   0  

5

0  

3.

1 

182 141  

Vervaardiging van kleding en 

-toebehoren (excl. van leer) 10 10 30   10  

3

0  2 

183 142, 151 

Bereiden en verven van bont; 

vervaardiging van artikelen 

van bont 50 10 10   10  

5

0  

3.

1 

19 15 - 

VERVAARDIGING VAN LEER EN 

LEDERWAREN (EXCL. KLE-

DING)           

192 151  

Lederwarenfabrieken (excl. 

kleding en schoeisel) 50 10 30   10  

5

0 D 

3.

1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  

5

0  

3.

1 

20 16 - 

HOUTINDUSTRIE EN VER-

VAARDIGING ARTIKELEN VAN 

HOUT, RIET, KURK E.D.           

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  

5

0  

3.

1 

205 162902 

Kurkwaren-, riet- en vlecht-

werkfabrieken 10 10 30   0  

3

0  2 

21 17 - 

VERVAARDIGING VAN PAPIER, 

KARTON EN PAPIER- EN KAR-

TONWAREN           

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R

5

0  

3.

1 

22 58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN 

EN REPRODUKTIE VAN OPGE-

NOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  

1

0  1 

2222.6 18129  

Kleine drukkerijen en kopi-

eerinrichtingen 10 0 30   0  

3

0  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  

1

0  1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  

3

0  2 

2224 1813  

Grafische reproduktie en 

zetten 30 0 10   10  

3

0  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  

3

0 D 2 
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223 182  

Reproduktiebedrijven opge-

nomen media 0 0 10   0  

1

0  1 

24 20 - 

VERVAARDIGING VAN CHEMI-

SCHE PRODUKTEN           

2442 2120 0 

Farmaceutische produktenfa-

brieken:           

2442 2120 1 

- formulering en afvullen 

geneesmiddelen 50 10 50   50 R

5

0  

3.

1 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  

3

0  2 

2462 2052 0 

Lijm- en plakmiddelenfabrie-

ken:           

2466 205903 A 

Chemische kantoorbenodigd-

hedenfabrieken 50 10 50   50 R

5

0  

3.

1 

25 22 - 

VERVAARDIGING VAN PRO-

DUKTEN VAN RUBBER EN 

KUNSTSTOF           

2512 221102 0 

Loopvlakvernieuwingsbedrij-

ven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  

5

0  

3.

1 

26 23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, 

AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 

EN GIPSPRODUKTEN           

261 231 0 Glasfabrieken:           

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  

5

0  

3.

1 

262, 263 

232, 

234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 

232, 

234 1 

- vermogen elektrische ovens 

totaal < 40 kW 10 10 30   10  

3

0  2 

267 237 0 

Natuursteenbewerkingsbe-

drijven:           

2681 2391  

Slijp- en polijstmiddelen 

fabrieken 10 30 50   10  

5

0 D 

3.

1 

30 

26, 28, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN KAN-

TOORMACHINES EN COMPU-

TERS           

30 

26, 28, 

33 A 

Kantoormachines- en compu-

terfabrieken incl. reparatie 30 10 30   10  

3

0  2 

31 

26, 27, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN OVER. 

ELEKTR. MACHINES, APPARA-

TEN EN BENODIGDH.           

316 293  

Elektrotechnische industrie 

n.e.g. 30 10 30   10  

3

0  2 

32 26, 33 - 

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, 

VIDEO-, TELECOM-APPARATEN 

EN -BENODIGDH.           
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321 t/m 

323 

261, 263, 

264, 331 

Vervaardiging van audio-, 

video- en telecom-apparatuur 

e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  

5

0 D 

3.

1 

3210 2612  

Fabrieken voor gedrukte 

bedrading 50 10 50   30  

5

0  

3.

1 

33 

26, 32, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDI-

SCHE EN OPTISCHE APPARA-

TEN EN INSTRUMENTEN           

33 

26, 32, 

33 A 

Fabrieken voor medische en 

optische apparaten en in-

strumenten e.d. incl. repara-

tie 30 0 30   0  

3

0  2 

35 30 - 

VERVAARDIGING VAN TRANS-

PORTMIDDELEN (EXCL. AUTO -

S, AANHANGWAGENS)           

351 

301, 

3315 0 

Scheepsbouw- en reparatie-

bedrijven:           

351 

301, 

3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  

5

0  

3.

1 

36 31 - 

VERVAARDIGING VAN MEU-

BELS EN OVERIGE GOEDEREN 

N.E.G.           

361 9524 2 

Meubelstoffeerderijen b.o. < 

200 m2 0 10 10   0  

1

0  1 

362 321  

Fabricage van munten, siera-

den e.d. 30 10 10   10  

3

0  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  

3

0  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  

5

0  

3.

1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  

5

0  

3.

1 

3663.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0  

3

0  2 

3663.2 32999  

Vervaardiging van overige 

goederen n.e.g. 30 10 50   30  

5

0 D 

3.

1 

45 

41, 42, 

43 - BOUWNIJVERHEID           

45 

41, 42, 

43 1 

- bouwbedrijven algemeen: 

b.o. <= 2.000 m² 10 30 50   10  

5

0  

3.

1 

45 

41, 42, 

43 2 

Aannemersbedrijven met 

werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  

5

0  

3.

1 

45 

41, 42, 

43 3 

- aannemersbedrijven met 

werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  

3

0  2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN 

AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS           

501, 

502, 504 

451, 452, 

454 

Handel in auto's en motorfiet-

sen, reparatie- en servicebe- 10 0 30   10  

3

0  2 
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drijven 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  

1

0  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R

5

0  

3.

1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  

3

0  2 

503, 504 453  

Handel in auto- en motor-

fietsonderdelen en -

accessoires 0 0 30   10  

3

0  2 

505 473 0 Benzineservisestations:           

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R

5

0  

3.

1 

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  

3

0  2 

51 46 - 

GROOTHANDEL EN HANDELS-

BEMIDDELING           

511 461  

Handelsbemiddeling (kanto-

ren) 0 0 10   0  

1

0  1 

5121 4621 0 

Grth in akkerbouwprodukten 

en veevoeders 30 30 50   30 R

5

0  

3.

1 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  

3

0  2 

5124 4624  

Grth in huiden, vellen en 

leder 50 0 30   0  

5

0  

3.

1 

5125, 

5131 46217, 4631 

Grth in ruwe tabak, groenten, 

fruit en consumptie-

aardappelen 30 10 30   50 R

5

0  

3.

1 

5132, 

5133 4632, 4633 

Grth in vlees, vleeswaren, 

zuivelprodukten, eieren, 

spijsoliën 10 0 30   50 R

5

0  

3.

1 

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  

3

0  2 

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  

3

0  2 

5136 4636  

Grth in suiker, chocolade en 

suikerwerk 10 10 30   0  

3

0  2 

5137 4637  

Grth in koffie, thee, cacao en 

specerijen 30 10 30   0  

3

0  2 

5138, 

5139 4638, 4639 

Grth in overige voedings- en 

genotmiddelen 10 10 30   10  

3

0  2 

514 464, 46733 

Grth in overige consumenten-

artikelen 10 10 30   10  

3

0  2 

5153 4673 0 

Grth in hout en bouwmateria-

len:           

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  

3

0  2 
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5154 4674 0 

Grth in ijzer- en metaalwaren 

en verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30   0  

3

0  2 

5156 4676  

Grth in overige intermediaire 

goederen 10 10 30   10  

3

0  2 

518 466 0 

Grth in machines en appara-

ten:           

518 466 2 - overige 0 10 50   0  

5

0  

3.

1 

519 466, 469 

Overige grth (bedrijfsmeu-

bels, emballage, vakbeno-

digdheden e.d. 0 0 30   0  

3

0  2 

52 47 - 

DETAILHANDEL EN REPARATIE 

T.B.V. PARTICULIEREN           

527 952  

Reparatie t.b.v. particulieren 

(excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10   10  

1

0  1 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  

3

0  2 

6024 494 1 

- Goederenwegvervoerbedrij-

ven (zonder schoonmaken 

tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  

5

0  

3.

1 

63 52 - 

DIENSTVERLENING T.B.V. HET 

VERVOER           

 

6311.2 

 

52242 

 

0 

 

Laad-, los- en overslagbedrij-

ven t.b.v. binnenvaart:           

6312 

52102, 

52109 A 

Distributiecentra, pak- en 

koelhuizen 30 10 50 C  50 R

5

0 D 

3.

1 

6312 52109 B 

Opslaggebouwen (verhuur 

opslagruimte) 0 0 30 C  10  

3

0   2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  

3

0  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  

1

0  1 

71 77 - 

VERHUUR VAN TRANSPORT-

MIDDELEN, MACHINES, ANDE-

RE ROERENDE GOEDEREN           

711 7711  

Personenautoverhuurbedrij-

ven 10 0 30   10  

3

0  2 

712 

7712, 

7739  

Verhuurbedrijven voor trans-

portmiddelen (excl. perso-

nenauto's) 10 0 50   10  

5

0 D 

3.

1 

713 773  

Verhuurbedrijven voor ma-

chines en werktuigen 10 0 50   10  

5

0 D 

3.

1 

714 772  

Verhuurbedrijven voor roe-

rende goederen n.e.g. 10 10 30   10  

3

0 D 2 
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72 62 - 

COMPUTERSERVICE- EN IN-

FORMATIETECHNOLOGIE           

72 62 A 

Computerservice- en informa-

tietechnoLOGie-bureau's e.d. 0 0 10   0  

1

0  1 

73 72 - 

SPEUR- EN ONTWIKKELINGS-

WERK           

731 721  

Natuurwetenschappelijk 

speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R

3

0  2 

732 722  

Maatschappij- en geesteswe-

tenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  

1

0  1 

74 

63, 

69tm71

, 73, 

74, 77, 

78, 

80tm82 - 

OVERIGE ZAKELIJKE DIENST-

VERLENING           

74 

63, 

69tm71

, 73, 

74, 77, 

78, 

80tm82 A 

Overige zakelijke dienstver-

lening: kantoren 0 0 10   0  

1

0 D 1 

747 812  

Reinigingsbedrijven voor 

gebouwen 50 10 30   30  

5

0 D 

3.

1 

7481.3 74203  

Foto- en filmontwikkelcentra-

les 10 0 30 C  10  

3

0  2 

7484.4 82992  

Veilingen voor huisraad, kunst 

e.d. 0 0 10   0  

1

0  1 

75 84 - 

OPENBAAR BESTUUR, OVER-

HEIDSDIENSTEN, SOCIALE 

VERZEKERINGEN           

80 85 - ONDERWIJS           

90 

37, 38, 

39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 A0 

RWZI's en gierverwerkingsin-

richt., met afdekking voorbe-

zinktanks:           

9002.1 381 A 

Vuilophaal-, straatreinigings-

bedrijven e.d. 50 30 50   10  

5

0  

3.

1 

9002.1 381 B 

Gemeentewerven (afval-

inzameldepots) 30 30 50   30 R

5

0  

3.

1 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 A4 

- pathogeen afvalverbranding 

(voor ziekenhuizen) 50 10 30   10  

5

0  

3.

1 

9002.2 382 A7 

- verwerking fotochemisch en 

galvano-afval 10 10 30   30 R

3

0  2 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A 

Wasserijen en strijkinrichtin-

gen 30 0 50 C  30  

5

0  

3.
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9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  

5

0  

3.

1 

9301.2 96012  

Chemische wasserijen en 

ververijen 30 0 30   30 R

3

0  2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  

3

0  2 

 

 



Bijlage 3: Kaart LOG Azewijn (vervallen) 

  





Bijlage 4: Kwaliteitseisen LOG (vervallen) 

  

























Bijlage 5: Kernkwaliteiten GNN en GO 

  



Bijlage 5: Kernkwaliteiten Gelders Natuurnetwerk, groene ontwikkelingszone en waardevol landschap 

 

  
GNN en GO volgens Ontwerp Actualisatieplan Omgevingsvisie d.d. 9 december 2014 

 

 

  

Zoekgebieden nieuwe natuur Ontwerp Actualisatieplan Omgevingsvisie d.d. 9 december 2014 
  



Gelders Natuurnetwerk 
Vanuit het provinciaal beleid wordt gestreefd naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden en naar behoud en 

versterking van de kwaliteit van het landschap. 
 

Om de biodiversiteit nu en voor toekomstige generaties Gelderlanders veilig te stellen, beschermt de provincie het Gelders Natuurnetwerk. Het Gelders 
Natuurnetwerk is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Het Gelders 
Natuurnetwerk vormt de groene ruggengraat van het Gelders landschap. Dit is het 'langzame' landschap waar natuurlijke processen regeren en waar 
mensen zich verbonden weten met de natuur. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige 
EHS en bevat tevens een Zoekgebied nieuwe natuur van 7.300 hectare, voor 5.300 hectare nog te realiseren nieuwe natuur. Een groot deel van de 
Gelderse natuurgebieden is internationaal beschermd: de Natura 2000-gebieden. Juist in deze gebieden moet de biodiversiteit worden behouden of 
verbeterd. De provincie geeft in het natuurbeleid prioriteit aan het behalen van de Natura 2000-doelen in de Natura 2000-gebieden. Het Gelders 

Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone vervullen daarnaast een belangrijke rol bij het behoud van de biodiversiteit. De Ecologische 
verbindingszones maken voor een klein deel uit van het Gelders Natuurnetwerk. Voor het behoud en de versterking van de biodiversiteit in Gelderland 
streeft de provincie naar het opheffen van versnippering en een goede aansluiting tussen het Natuurnetwerk en het Duitse Biotopverbund.  
 

De provincie wil de natuur van het Gelders Natuurnetwerk beschermen tegen aantasting en heeft daarom regels opgenomen in de 
Omgevingsverordening. Centraal staat de bescherming van de kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten bestaan uit bestaande natuurwaarden, uit nog te 
ontwikkelen potentiële waarden en de omgevingscondities zoals stilte.  
 
Voor bestaande functies zijn er beperkte ontwikkelingsmogelijkheden, namelijk de gevallen waarbij er geen reële alternatieven zijn voor verplaatsing van 

een functie buiten het GNN. De provincie stelt dan de voorwaarde om een natuurinclusief plan te maken om bestaande natuurwaarden te versterken. 
Randvoorwaarde is dat de kernkwaliteiten van de (nog te ontwikkelen) natuurwaarden niet significant worden aangetast. Per saldo moet elke 
ontwikkeling een verbetering van de kernkwaliteiten in het Gelders Natuurnetwerk opleveren. In dat saldo zijn vergroting van de oppervlakte natuur en 

versterking van de ecologische samenhang belangrijke randvoorwaarden. 



 
 
Van een significante aantasting van kernkwaliteiten en omgevingscondities is sprake wanneer een ontwikkeling kan leiden tot de volgende effecten: 

 Een vermindering van areaal en kwaliteit van bestaande natuur-, bos- en landschapselementen en gebieden die zijn aangewezen voor nieuwe 

natuur en agrarische natuur; 
 Een vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren in verbindingszones en tussen de verschillende leefgebieden; 
 Een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor conform de Flora- en Faunawet  bij ruimtelijke ontwikkelingen  

een VVGB is vereist en die als zodanig worden genoemde in de AMvB ‘Vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en Faunawet’; 
 Een vermindering van het areaal van de grote natuurlijk eenheden (aaneengeslotenheid) 
 Een belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden; 
 Een verstoring van de natuurlijke morfologie, waterkwaliteit, watervoering en verbondenheid van het landschap van HEN-wateren; 

 Een verandering van de grond- en oppervlaktewateromstandigheden (kwaliteit en kwantiteit) die de voor de natuurdoeltypen gewenste grond- en 
oppervlaktewatersituatie (verder) aantast; 

 Een verhoging van de niet gebiedseigen geluidsbelasting in stiltebeleidsgebieden en stiltegebieden (in geval de norm van 40 db wordt 
overschreden) 

  



 

Groene Ontwikkelingszone 
De Groene Ontwikkelingszone (GO) heeft een dubbele doelstelling. Er is ruimte voor verdere economische ontwikkeling in combinatie met een 

(substantiële) versterking van de samenhang tussen aangrenzende en inliggende natuurgebieden. In de Groene Ontwikkelingszone 
is het de ambitie om de natuurdoelen te verbinden met de versterking van het landschappelijke raamwerk en van de landschappelijke karakteristieken. 
De GO bestaat uit terreinen met een andere bestemming dan bos of natuur die ruimtelijk vervlochten zijn met het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het 
gaat vooral om landbouwgrond, maar ook om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven. De Ecologische 
verbindingszones maken deel uit van de GO, evenals weidevogelgebieden en ganzenfoerageergebieden. Enkele weidevogelreservaten maken deel uit van 
het GNN. Door de samenhang met de aangrenzende en inliggende natuur van het GNN herbergt de GO ook kenmerkende natuurwaarden. 
 

In de Groene Ontwikkelingszone gelden de volgende doelstellingen: 

 de samenhang tussen de natuurgebieden bevorderen en daarmee het Gelders Natuurnetwerk versterken en overgangen tussen 
natuurbestemmingen en andere functies zoneren; 

 ruimte bieden voor de verdere ontwikkeling van functies die hier aanwezig zijn en passen, in het bijzonder de grondgebonden landbouw, het 
landgoedbedrijf en extensieve openluchtrecreatie; 

 kansen bieden voor creatieve functiecombinaties ter versterking van het natuurlijke systeem door een versterking van de kernkwaliteiten van 
natuur en landschap in combinatie met stedelijke functies waaronder verblijfsrecreatie; 

 beschermen van bos; 
 specifieke weidevogel- en ganzenfoerageergebieden beschermen. 

 

De kernkwaliteiten zijn: 
 de samenhang met aangrenzende natuurgebieden; 
 de aanwezige en nog te ontwikkelen natuurwaarden (in het bijzonder de ecologische verbindingszones); 

 de landschappelijke, cultuurhistorische, geomorfologische en archeologische waarden; 
 de abiotische kwaliteiten stilte, donkerte, openheid en 'rust' (omgevingscondities). 

 

Een beperkte uitbreiding (tot 30 procent) van een bestaande functie kan in een bestemmingsplan worden toegestaan, indien is aangetoond en verzekerd 
dat de betreffende activiteit landschappelijk wordt ingepast en de kernkwaliteiten per saldo versterkt. In het algemeen zal een goede landschappelijke 

inpassing op de plek van de ingreep volstaan. Indien daarmee de kernkwaliteiten nog onvoldoende kunnen worden versterkt is een vorm van verevening 
de aangewezen weg om op een positief saldo uit te komen. Bij de beoordeling van de effecten op kernkwaliteiten in de GO is het van belang dat de 
oppervlakte en ecologische samenhang niet worden aangetast dan wel substantieel worden versterkt. Daar waar het geluidbelasting, licht en verstoring 
van rust betreft, kan het voorkomen dat bij uitbreiding van een functie een beperkte toename niet te vermijden is. Hoewel uitgangspunt is dat die 
beperkte aantasting zo veel mogelijk wordt voorkomen kan - in gevallen waarin dit niet mogelijk blijkt - door een toename in oppervlakte natuur en 
verbetering van de ecologische samenhang toch een positief saldo worden bereikt. 



 
  



Ecologische verbindingszones (EVZ’s) 

De ecologische verbindingszones zijn een bijzonder onderdeel van de kernkwaliteiten van GNN en GO. Zij moeten voor een deel nog in de Groene 
Ontwikkelzone worden gerealiseerd. Dit zijn multifunctionele zones, die met verschillende middelen gerealiseerd worden. De inrichtingsmodellen die 
onderdeel zijn van de kernkwaliteiten zijn daarvoor richtinggevend. 
 

   
  



Natte landnatuur 

Natte natuurgebieden behoren tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van Gelderland. Dit zijn de schatkamers van de biodiversiteit.  
De hydrologische condities worden in deze gebieden afgestemd op de vereisten van de ecosystemen.  
De waterhuishoudkundige functie 'natte natuur' geldt voor bestaande terreinen waarvan meer dan 50% van het areaal bestaat uit natte natuur. De 
inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundige systeem zijn voor natte landnatuur gericht op: 

 realisatie van de water- en milieucondities volgens de natte natuurdoeltypen zoals opgenomen in de kernkwaliteiten van het Gelderse 
Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone; 

 het veiligstellen en zo mogelijk ontwikkelen van de landnatuur en minstens het handhaven van de huidige waterhuishoudkundige situatie - dit 

betekent minimaal een 'stand still' van de huidige gemiddelde grondwaterstand; 
 het beperken van nadelige effecten van grondwateronttrekkingen en het optimaliseren van ontwatering en afwatering in de omgeving; 
 het afstemmen van het oppervlaktewaterbeheer in de natuurgebieden en wateren en in de omgeving daarvan, op de natuurwaarden en doelen; 
 het bewerkstelligen van een minimale nadelige invloed van menselijk handelen op de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater. 

Het gewenste grond- en oppervlaktewaterbeheer in deze gebieden kan van geval tot geval verschillen en vraagt een uitwerking via een GGOR-traject 
(GGOR= Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem).  

Beschermingszones zijn nodig waar natuurgebieden binnen het Gelders natuurnetwerk beïnvloed kunnen worden vanuit aangrenzende landbouwgronden. 
Ze zijn ook nodig bij zeer waardevolle kwetsbare natuurgebieden buiten het Gelders Natuurnetwerk, voor zover gelegen binnen de Groene 
Ontwikkelingszone.  
De functie ‘beschermingszone natte landnatuur’ is een dubbelfunctie, bijvoorbeeld samen met de functie landbouw. Deze dubbelfunctie geldt in de zone 
rondom natuurgebieden binnen de EHS met meer dan 75% natte natuur. In die zones wordt rekening gehouden met de kwaliteit, waterstand en 
stroming van het grond- en oppervlaktewater met het oog op de natuurwaarden en -doelen van het nabijgelegen natuurgebied. Inrichting en beheer van 
het waterhuishoudkundige systeem zijn mede gericht op: 

 peilbeheer en het bepalen van de maximale omvang van grondwateronttrekkingen zo dat de (benedenstrooms gelegen) natte natuur 
veiliggesteld is; 

 minimale nadelige invloed van menselijk handelen op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater; 

 het uitsluiten van nadelige effecten van grondwateronttrekkingen en oppervlaktewaterbeheer in de omgeving van de aangewezen gebieden; 
 het afstemmen van het oppervlaktewaterbeheer in de natuurgebieden en wateren en in de omgeving daarvan op de natuurwaarden en –doelen. 

  



Kaart water en natuur (Natte landnatuur, Hen- en Sedwateren) 

 
Binnen de gemeente Montferland zijn een aantal Hen- en Sedwateren gelegen (’t Peeske in Beek, de Spreng (stuwwalbeek) tegen de landsgrens met 

Duitsland en ter hoogte van Hooglandseweg bij Braamt). De wateren zijn opgenomen binnen het GNN. 

  



Als onderdeel van het Actualisatieplan Omgevingsvisie worden enkele nieuwe gebieden aan de Natte landnatuur toegevoegd. 

 
 

HEN-wateren (wateren met het hoogste ecologisch niveau) 
In HEN-wateren komen zeldzame tot zeer zeldzame soorten voor en de ecologische processen zijn er het meest natuurlijk. Deze wateren stellen hoge 

eisen aan met name morfologie, waterkwaliteit, watervoerendheid en stroming. 
De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundige systeem is voor de 

HEN-wateren gericht op: 
 het veiligstellen en ontwikkelen van de abiotische en biotische kwaliteit conform de streefbeelden uit de Waterwijzers voor HEN-wateren en de 

doeltypen uit de kernkwaliteiten van het Gelderse Natuurnetwerk; 
 het minstens handhaven van de huidige waterhuishoudkundige situatie. Dit betekent ten minste 'standstill' van het totaalbeeld van de huidige 

situatie; 

 het uitsluiten van nadelige effecten op waternatuur van het oppervlaktewaterbeheer en het grondwaterbeheer bovenstrooms en in de omgeving 
van de aangewezen wateren;  

 het afstemmen van het oppervlaktewaterbeheer in en bovenstrooms van deze waardevolle wateren en in de omgeving daarvan op de 
natuurwaarden en doelen;  

 het bewerkstelligen van een minimale nadelige invloed van menselijk handelen op de ecologie, kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater 
en grondwater (voor zover relevant); 

 het realiseren van de waterkwaliteit in de HEN-wateren behorend bij de kernkwaliteit natuur, streefbeeld of doeltype; 

 het herstel met aandacht voor behoud van aanwezige cultuurhistorische waarden in en/of directe nabijheid van deze wateren. 
  



SED-wateren (wateren met een specifiek ecologische doelstelling) 

Deze wateren stellen hoge eisen aan met name morfologie, waterkwaliteit, watervoerendheid en stroming. De inrichting en het beheer van het 
waterhuishoudkundige systeem is voor de SED-wateren gericht op: 

 het veiligstellen en ontwikkelen van de abiotische en biotische kwaliteit conform de streefbeelden uit de Waterwijzers voor SED-wateren en de 
doeltypen uit de kernkwaliteiten van het Gelderse Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone; 

 het minstens handhaven van de huidige waterhuishoudkundige situatie. Dit betekent ten minste 'standstill' van het totaalbeeld van de huidige 
situatie; 

 het uitsluiten van nadelige effecten op waternatuur van het oppervlaktewaterbeheer en het grondwaterbeheer bovenstrooms en in de omgeving 

van de aangewezen wateren; 
 het afstemmen van het oppervlaktewaterbeheer in en bovenstrooms van deze waardevolle wateren en in de omgeving daarvan op de 

natuurwaarden en doelen; 
 het bewerkstelligen van een minimale nadelige invloed van menselijk handelen op de ecologie, kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater 

en grondwater (voor zover relevant);  
 het realiseren van de waterkwaliteit in de SED-wateren behorend bij de kernkwaliteit natuur, streefbeeld of doeltype; 

 het herstel met aandacht voor behoud van aanwezige cultuurhistorische waarden in en/of directe nabijheid van deze wateren. 
 
  



Kernkwaliteiten en omgevingscondities deelgebieden 

 

De kernkwaliteiten zijn per deelgebied gespecificeerd.  

Naast gebied specifieke kernkwaliteiten zijn er ook algemene kernkwaliteiten. Hiertoe behoren ook de milieucondities, die de voorwaarde vormen voor 
het voortbestaan van de natuur, de ecologische samenhang, de stilte, donkerte de openheid en de rust. Nieuwe plannen en projecten mogen geen 
verslechtering van de milieucondities veroorzaken.  
 
 

 
Deelgebieden kernkwaliteiten in Gelderland 

 



 
Montferland bevindt zich al dan niet gedeeltelijk binnen de deelgebieden 18, 38, 38 en 39 

  



18 Landgoederen Hummelo - Keppel en Oude IJssel 

Kernkwaliteiten deelgebied natuur en landschap 

 Kleinschalig kampen- en rivierenlandschap met vroegere heide, boslandschap en broekontginning; landgoederen met deels oud bos, restanten 

schraalland en heide; veel gradiënten tussen rivier en zandlandschap van de rivierduinen 

 Parel/A-locatie bos: Heekenbroek: gevarieerd bosgebied op oude rivierleem met stroomruggen en geulen; op de stroomruggen staat vochtig 
wintereiken-beukenbos, op nattere delen staat kamperfoelierijk eiken-haagbeukenbos en elzenrijk essen-iepenbos; voor een deel bestaat het bos 

uit hakhout op rabatten; veel karakteristieke bossoorten 

 Parel Ven op Hagen: door grondwater gebufferd ven in de Kruisbergse Bossen met zeldzame planten; ook voor amfibieën, w.o. de knoflookpad 

van belang 

 De evz Oude IJssel-west verbindt dit gebied met het IJsseldal en naar het oosten met Duitsland 

 leefgebied das 

 leefgebied otter 

 leefgebied steenuil 

 leefgebied kamsalamander 

 cultuurhistorische waarden van de landgoederen, oude ontginningen en kavelpatronen, hakhout, houtwallen, singels, heide en ven en boerderijen 

 abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, grondwaterreservoir 

 ecosysteemdiensten: recreatie, drinkwater 

 alle door de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten en hun leefgebieden in dit deelgebied 

Aardkundige waarden 

+: Rivierland van de Oude IJssel; Rivierduincomplex bij Doetinchem 

Waardevol open gebied of verkaveling 

+ 

Parel 

+ 

  



Natte landnatuur 

+ 

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN (omvorming, natuurontwikkeling) 

 ontwikkeling oude, natte en droge, arme en rijkere bossen met bijbehorende flora en fauna 

 ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden, heide en schrale graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding Oude IJssel-west met natuurlijkere oevers voor de Oude IJssel, (riet)moerassen, poelen, natte graslanden en 
singels en hagen, etc. 

 ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking N317, N314, N330, N814 en N338 

 ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen, moerassen en cultuurgronden 

 ontwikkeling biotopen voor reptielen en amfibieën, poelen 

 ontwikkeling cultuurhistorische patronen (bijv. parken, kastelen, andere landgoedelementen, grafheuvels, hessenweg, ontginningen, houtwallen) 

en beheersvormen 

 ontwikkeling houtproductie en andere ecosysteemdiensten 

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap Groene Ontwikkelingszone 

 ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden, heide en schrale graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding Oude IJssel-west met natuurlijkere oevers voor de Oude IJssel, (riet)moerassen, poelen, natte graslanden en 

singels en hagen, etc. 

 ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking N317, N314, N330, N814 en N338 

 ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden, heide en schrale graslanden 

 ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen, moerassen en cultuurgronden 

 ontwikkeling biotopen voor reptielen en amfibieën, poelen 

 ontwikkeling cultuurhistorische patronen (bijv. parken, kastelen, andere landgoedelementen, grafheuvels, hessenweg, ontginningen, houtwallen) 

en beheersvormen 

 ontwikkeling houtproductie en andere ecosysteemdiensten 

Ecologische verbindingen met evz-model 

 Oude IJssel-west (IJssel - Duitsland): rietzanger, winde 

 Bingerden - Oude IJssel: kamsalamander, das 

  



37 Oude IJssel 

Kernkwaliteiten deelgebied natuur en landschap 

 oud industrielandschap langs de Oude IJssel en grootschalig broekontginningslandschap bij Azewijn en langs de Aa-strang; rivierduinen bij 

Gendringen (Engbergen); goeddeels bekade rivieren 

 De evz Oude IJssel-oost verbindt dit gebied met de IJssel en de Veluwe en naar het zuiden met Duitsland; modellen: das (in het zuiden), 

rietzanger (in het noorden) en winde 

 de landgoederen De Kemnade/Waalse Water, Wisch en Landfort en de rivierduinen en uiterwaarden bij Engbergen zijn belangrijke schakels in de 
doorgaande groene lijn van de Oude IJssel 

 de open ruimte ten zuiden van de A18 wordt ontwikkeld tot evz tussen Montferland en Slangenburg; model das 

 De Wildt/Grenskanaal verbindt de Rijnstrangen met de Hetter (Duits N2000-gebied) en voedt de Rijnstrangen met schoon water 

 leefgebied steenuil 

 leefgebied kamsalamander 

 industrieel erfgoed 

 rivierduin bij Engbergen en bij Doetinchem 

 zicht op Montferland 

 cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de beken, oude ontginningen en kavelpatronen, hakhout, houtwallen, singels en boerderijen 

 abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, grondwaterreservoir 

 ecosysteemdiensten: recreatie, drinkwater 

 alle door de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten en hun leefgebieden in dit deelgebied 

Aardkundige waarden 

+: Oude kleigronden van de Oude IJssel; Rivierduincomplex bij Doetinchem; Rivierlandschap bij Gendringen  

Waardevol open gebied of verkaveling 

+  

Parel 

-  

  



Natte landnatuur 

+  

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN (omvorming, natuurontwikkeling) 

 ontwikkeling moerassen langs de rivier met bijbehorende flora en fauna 

 ontwikkeling van Engbergen en omgeving tot gevarieerd natuurgebied met droge en natte bossen, graslanden, moeras en open water 

 ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden en schrale graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding Oude IJssel-oost met natuurlijkere oevers voor de Oude IJssel, poelen, natte graslanden en moerasjes, 

opgaande landschapselementen, etc. 

 ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking A18-N18, N316, N317 en N335 

 ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen, moerassen en cultuurgronden 

 ontwikkeling biotopen voor reptielen en amfibieën 

 ontwikkeling cultuurhistorische patronen (bijv. landgoedelementen, ontginningen, houtwallen) en beheersvormen 

 ontwikkeling ecosysteemdiensten 

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap Groene Ontwikkelingszone 

 ontwikkeling bosranden en singels en overgangen naar cultuurgronden en schrale graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding Oude IJssel-oost met natuurlijkere oevers voor de Oude IJssel, poelen, natte graslanden en moerasjes, 

opgaande landschapselementen, etc. 

 ontwikkeling ecologische verbinding Montferland - Slangenburg met opgaande landschapselementen, zoals heggen, hagen, singels en kleine 
bosjes, etc. 

 ontwikkeling ecologische verbinding Grenskanaal - De Wildt met natuurlijke oevers, moerasjes, poelen, etc. 

 ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking A18-N18, N316, N317 en N335 

 ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen, moerassen en cultuurgronden 

 ontwikkeling biotopen voor reptielen en amfibieën 

 ontwikkeling cultuurhistorische patronen (bijv. landgoedelementen, ontginningen, houtwallen) en beheersvormen 

 ontwikkeling ecosysteemdiensten 

Ecologische verbindingen met evz-model 

 Oude IJssel Oost (Duitsland - IJssel): das, rietzanger, winde 14. Montferland - Slangenburg: das 16. De Wildt/Grenskanaal: winde  

  



38 De Liemers oost 

Kernkwaliteiten deelgebied natuur en landschap 

 Heideontginnings- kampen- en essenlandschap in het oosten; kom- en broekontginningen in het westen; dicht en kleinschalig in het oosten, 

steeds opener naar het westen; overgangen naar Montferland en het Rijnstrangengebied 

 Parel/A-locatie bos: De Bijvanck: landgoed met oude boslocatie met waardevolle bossen van rijkere bodems met bossoorten als bosanemoon en 

boszegge (Van de 15 bosplanten van de rode lijst dien in 1949 in de Bijvank voorkwamen, waren er in 1992 nog slechts 8 aanwezig. De kwaliteit 
van het bos is dus achteruit gegaan. De belangrijkste oorzaak is de regionale grondwaterstandsverlaging door de ruilverkaveling en de nabijheid 
van zandwinplassen. Naast verdroging speelt eutrofiering een rol bij de achteruitgang. Voor een groot deel bestaat de Bijvanck uit niet-inheemse 

boomsoorten). 

 Het terugdringen van de verdroging is de belangrijkste maatregel voor behoud en herstel van de kwaliteiten. Daarnaast is het terugdringen van 

de eutrofiering en het verwijderen van niet inheemse bomen van belang; 

 Parel: Kwartierse Dijk: smalle, kronkelige dijk met zeer rijk stroomdalgrasland met vele zeldzame soorten; mogelijk leefgebied knoflookpad 

 Parel/A-locatie bos: Bosslag: eeuwenoud op oude rivierklei met overgangen naar zandiger gedeelten; het eiken-haagbeukenbos is het meest 

waardevol (Het bos bestaat uit 4 los van elkaar gelegen percelen. Sinds de jaren ’50 is de grondwaterstand met 60 cm gedaald. Voor een deel 
bestaat het bos uit exoten. Om de kwaliteiten van het bos veilig te stellen zullen anti-verdrogingsmaatregelen en areaalvergroting moeten 
plaatsvinden. Exoten moeten uit het bos worden verwijderd). 

 De evz Bingerden - Keppel en evz Veluwe - Montferland verbinden de Veluwe met Montferland en Duitsland: modellen das, kamsalamander (in 

het noorden); deze verbinding is tevens klimaatcorridor Veluwe - Eiffel (stuwwalcorridor) 

 leefgebied das 

 leefgebied steenuil 

 cultuurhistorische waarden van de landgoederen, oude ontginningen en kavelpatronen, hakhout, houtwallen, singels, en boerderijen 

 abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, grondwaterreservoir 

 ecosysteemdiensten: recreatie, drinkwater, waterberging 

 alle door de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten en hun leefgebieden in dit deelgebied 

Aardkundige waarden 

+: Nieuw Wehl  

Waardevol open gebied of verkaveling 

+  

  



Parel 

+  

Natte landnatuur 

+  

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN (omvorming, natuurontwikkeling) 

 ontwikkeling oude, natte en droge bossen met bijbehorende flora en fauna 

 ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden en schrale graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding Bingerden - Keppel met poelen, natte graslanden en moerasjes, opgaande landschapselementen, etc. 

 ontwikkeling ecologische verbinding Veluwe - Montferland met hagen, bosjes, boomgaardjes en graslanden 

 ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking A12, A18, N335, N336, N812, N335, N316, N813 en N814 

 ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen, moerassen en cultuurgronden 

 ontwikkeling biotopen voor vissen, reptielen en amfibieën 

 ontwikkeling cultuurhistorische patronen (bijv. parken, kastelen, andere landgoedelementen, ontginningen, houtwallen) en beheersvormen 

 ontwikkeling houtproductie en andere ecosysteemdiensten 

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap Groene Ontwikkelingszone 

 ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden en schrale graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding Oude IJssel-west met natuurlijkere oevers voor de Oude IJssel, poelen, natte graslanden en moerasjes, 

opgaande landschapselementen, etc. 

 ontwikkeling ecologische verbinding Montferland-noord met hagen, bosjes, boomgaardjes en graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding Montferland-west met hagen, bosjes, boomgaardjes en graslanden 

 ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking A12, A18, N335, N336, N812, N335, N316, N813 en N814 

 ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen, moerassen en cultuurgronden 

 ontwikkeling biotopen voor vissen, reptielen en amfibieën 

 ontwikkeling cultuurhistorische patronen (bijv. parken, kastelen, andere landgoedelementen, ontginningen, houtwallen) en beheersvormen 

 ontwikkeling houtproductie en andere ecosysteemdiensten 

Ecologische verbindingen met evz-model 

 Montferland Noord (Reichswald Duitsland - Montferland - IJssel- Veluwe): das 15. Montferland - Bijvanck (Montferland - Rijnstrangen): das 
 Oude IJssel-west (IJssel - Winterswijk - Duitsland): das, kamsalamander, rietzanger, winde  



39 Montferland 

Kernkwaliteiten deelgebied natuur en landschap 

 Beboste stuwwal met krans van essen en dorpen; 

 Parel/A-locaties bos: Bergher Bos: uitgestrekt oud bos op stuwwalbodem; een deel (Dassenboomse Hout) met veel wintereik; ook bijzondere 
mossen, die alleen in uitgestrekte bossen kunnen voorkomen; rijke fauna van vogels zoogdieren (boommarter, das); heiderestanten belangrijk 

voor reptielen (o.a. zandhagedis, hazelworm en gladde slang). De rijk geschakeerde structuur (gave eenheid met bossen op de hoogste delen 
van de stuwwal en akkers op de stuwwalrand) geeft veel mogelijkheden voor kleinschalige natuurontwikkeling in combinatie met 
landschapsherstel en agrarisch natuurbeheer. De waarde van de grote eenheid ligt in het op grote schaal kunnen afspelen van spontane 

bosprocessen en het voorkomen van bijbehorende soorten. Voor Montferland gaat het om de natuurdoeltypen droog bos van arme gronden, 
droog bos van lemige grond, bronbos en reservaatsakker.  

 Parel 't Peeske: het Peeske is een uniek bronbos aan de westkant van de stuwwal (Het bos is klein en kwetsbaar en kent een hoge recreatiedruk. 

Geleiding van recreatie is hier van belang). 

 De evz Veluwe - Montferland en evz Montferland - Bijvanck verbinden dit gebied naar het westen met de Rijn en de Rijnstrangen, naar het 
noorden met de Veluwe en naar het zuiden met Duitsland: model das; deze verbinding is tevens klimaatcorridor Veluwe - Eiffel (stuwwalcorridor) 

 De Wildt/Grenskanaal verbindt de Rijnstrangen met de Hetter (Duits N2000-gebied) en voedt de Rijnstrangen met schoon water 

 leefgebied das 

 leefgebied steenuil 

 cultuurhistorische waarden van de landgoederen, motte, torenmolen, oude ontginningen en kavelpatronen, hakhout, houtwallen, singels, en 

boerderijen 

 abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, grondwaterreservoir 

 ecosysteemdiensten: recreatie, drinkwater, waterberging 

 alle door de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten en hun leefgebieden in dit deelgebied 

Aardkundige waarden 

+: Montferland  

Waardevol open gebied of verkaveling 

+  

Parel 

+  



Natte landnatuur 

+  

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN (omvorming, natuurontwikkeling) 

 ontwikkeling oude bossen met bijbehorende flora en fauna 

 ontwikkeling van heideveldjes, heischrale graslanden met bijbehorende flora en vegetatie en verbindingen daartussen 

 ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden, heide en schrale graslanden 

 ontwikkeling van de flora en fauna van graanakkers 

 ontwikkeling bronnen, sprengen en beken 

 ontwikkeling ecologische verbinding Veluwe - Montferland met hagen, bosjes en graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding Montferland - Bijvanck met hagen, bosjes en graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding De Wildt/Grenskanaal met natuurvriendelijke oevers, moerasjes, hagen, bosjes, boomgaardjes en 
graslanden 

 ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking A12, A18, N335, N815 en N316 

 ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen, moerassen en cultuurgronden 

 ontwikkeling biotopen voor vissen, reptielen en amfibieën 

 ontwikkeling zichtlijnen van en naar de stuwwal 

 ontwikkeling cultuurhistorische patronen (bijv. parken, kasteel, motte, andere landgoedelementen, grafheuvels, ontginningen, houtwallen) en 

beheersvormen 

 ontwikkeling houtproductie en andere ecosysteemdiensten 

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap Groene Ontwikkelingszone 

 ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden, heide en schrale graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding Veluwe - Montferland met hagen, bosjes en graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding Montferland - Bijvanck met hagen, bosjes en graslanden 

 ontwikkeling ecologische verbinding Grenskanaal met natuurvriendelijke oevers, moerasjes, hagen, bosjes, boomgaardjes en graslanden 

 ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking A12, A18, N335, N815 en N316 

 ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen, moerassen en cultuurgronden 

 ontwikkeling biotopen voor vissen, reptielen en amfibieën 

 ontwikkeling zichtlijnen van en naar de stuwwal 

 ontwikkeling cultuurhistorische patronen (bijv. parken, kasteel, motte, andere landgoedelementen, grafheuvels, ontginningen, houtwallen) en 

beheersvormen 

 ontwikkeling houtproductie en andere ecosysteemdiensten 



Ecologische verbindingen met evz-model 

 Montferland Noord (Reichswald Duitsland - Montferland - IJssel- Veluwe): das 
 Montferland - Bijvanck (Montferland - Rijnstrangen): das 
 Grenskanaal (Montferland - Gelderse Poort): das, winde  

  



Kernkwaliteiten waardevolle landschappen: 

Waardevolle landschappen zijn gebieden met (inter)nationaal en provinciaal zeldzame of unieke landschapskwaliteiten van visuele, aardkundige en/of 
cultuurhistorische aard, en in relatie daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. De ensemblewaarden van deze gebieden is groot, dat wil 
zeggen dat de samenhang tussen de verschillende landschapsaspecten groot is. 
 
Het ruimtelijk beleid voor waardevolle landschappen is gericht op behoud en versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten. Voor de waardevolle 
landschappen als geheel geldt binnen de voorwaarde dat de kernkwaliteiten worden versterkt en bij in achtneming van het beleid voor functieverandering 
in het buitengebied een ‘ja-mits’ benadering voor het toevoegen van nieuwe bouwlocaties en andere ruimtelijke ingrepen. 

 
Binnen de gemeente Montferland is sprake van twee waardevolle landschappen. 

1. Waardevol landschap Montferland 
2. Waardevol landschap Hummelo en Keppel, Slangenburg 

 
In de onderstaande tabellen is weergegeven wat de kernkwaliteiten van de beide waardevolle landschappen zijn en binnen welke deelgebieden van het 

waardevol landschap deze kernkwaliteiten aan de orde zijn. 
  



Montferland         Hummelo en Keppel, Slangenburg 

 
 

 



  



 



Waardevol open gebied 

De waardevolle open gebieden zijn van waarde vanwege hun grootschalige openheid, omdat ze, op de randen na, over grote oppervlakten niet of 
nauwelijks bebouwd zijn, en omdat de historie uit het landschap af te lezen valt. Er wordt onderscheid gemaakt 

Gestreefd wordt om de openheid van karakteristieke open landschapseenheden (waardevolle open gebieden) als kernkwaliteit te behouden. Dat zijn de 
grootste open gebieden in Gelderland of gebieden waar bebouwing ontbreekt en gaafheid en herkenbaarheid kenmerkend zijn. Openheid en ook het 
ontbreken van bebouwing is een kwetsbare kernkwaliteit, want ook kleine ingrepen kunnen de openheid al aantasten. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen de natte open gebieden en de droge open gebieden:  
Grote natte open gebieden (de kommen, broeken, veenontginningen en jonge ontginningen op natte gronden)hebben een minimumomvang van ca 
200ha. De begrenzing van de natte open gebieden valt min of meer samen met historisch landschappelijke grenzen (bijvoorbeeld de overgang van 
komontginningen naar stroomrugontginningen). 

In droge open gebieden komt historisch gezien relatief iets meer bebouwing voor. Droge open gebieden zijn minder uitgestrekt (minimaal 50 ha) en 

liggen in een dynamischer landschap dan de natte open gebieden. De begrenzing is gebaseerd op de openheid en op de historisch landschappelijke 
grenzen. De kern van de open ruimte wordt gevormd door oude akkers op zandgronden. Soms omvat de begrenzing ook randgebieden zoals: jonge 
ontginningen (vroeger heide, nu vaak akker) en oude ontginningen (vroeger meestal wei- of hooiland, nu akker of grasland).  
 

 
Het waardevol open gebied is aangegeven met de bruine arcering en bevindt zich op de grens met Montferland. 



Bijlage 6: Lijst van bedrijvigheid 

  



Lijst van bedrijvigheid 

 
1. Lijst toegestane niet-agrarische werkfuncties in het kader van 

functieverandering naar werken en nevenactiviteiten (niet zijnde 
recreatieve functies en zorg)  

 
Deze is niet limitatief. Het doel van deze lijst is voornamelijk om te 

bepalen of een functie al dan niet agrarisch verwant én gebiedsgebonden, 
gebiedsgebonden, of niet gebiedsgebonden is. 

 
 

Functie Agrarisch 

verwant en 

gebiedsgebon

den 

Gebiedsge

bonden 

Niet 

gebiedsge

bonden 

Landbouw 

dienstverleningsbedrijf/hulpbedrijf 

Ja Ja - 

Loonbedrijven Ja Ja - 

Landbouwmechanisatiebedrijf/ 

reparatiebedrijf landbouwvoertuigen  

Ja Ja - 

Landbouwproductverwerkende 

bedrijven 

Ja Ja - 

Groothandel in zaai- en pootgoed en 

gewasbeschermingsproducten 

Ja Ja  

Veevoederbedrijven Ja Ja - 

Wijnmakerij Ja Ja - 

    

Hoveniersbedrijven Nee Ja - 

Boomverzorgingsbedrijven Nee Ja - 

Natuur- en landschapsbeheer Nee Ja - 

Paardensportbedrijf Nee Ja  

Dierenasiel/pension Nee Ja - 

Riet- en vlechtwerk Nee Ja - 

Caravanstalling Nee Ja  

    

Computerservicebedrijf Nee Nee Ja 

Adviesbureaus Nee Nee Ja 

Bouwbedrijven Nee Nee Ja 

Installatiebedrijven Nee Nee Ja 

Dakdekkersbedrijf Nee Nee Ja 

Meubelmakerij/restauratie/stoffeerderij Nee Nee Ja 

Kledingvervaardiging Nee Nee Ja 

Reparatiebedrijven gebruiksgoederen Nee Nee Ja 

Pottenbakkerij Nee Nee Ja 

Natuursteenbewerking/beeldhouwerij Nee Nee Ja 

Grafische bedrijven Nee Nee Ja 

    
 

Agrarische verwante en gebiedsgebonden functies zijn sterk gelieerd aan 

de agrarische bedrijvigheid in het buitengebied en komen daar van 
oorsprong ook voor. Deze bedrijven dienen voor hun functioneren feitelijk 

te midden van de agrarische bedrijvigheid te worden gevestigd. Zoals uit 
de tabel blijkt, kunnen bijvoorbeeld de loonbedrijven die direct agrarische 

activiteiten ontplooien voor agrariërs als zodanig worden aangemerkt.  



 

Gebiedsgebonden wil zeggen dat de functies feitelijk goed in het 
buitengebied tot hun recht komen, nu deze voor hun werkzaamheden zijn 

aangewezen op gronden in het buitengebied, maar waarbij geen sprake is 
van een directe agrarische verwantschap. 

 
Een caravanstalling is bijvoorbeeld niet agrarisch verwant, maar wel 

gebiedsgebonden. Dit is een functie die van oorsprong in het buitengebied 
veel voorkomt. Bedrijven die zorgdragen voor onderhoud aan 

beplantingselementen in het buitengebied en hoveniersbedrijven, kunnen 
hiertoe ook worden gerekend.  

 

Niet-gebiedsgebonden bedrijven zijn niet verbonden aan agrarische 
bedrijvigheid noch vertonen zij enige verbondenheid met het 

buitengebied. Feitelijk horen deze functies in het buitengebied niet thuis. 



2a. Lijst van activiteiten welke niet zijn toegestaan in het kader 

van functieverandering naar werken 
 

1. bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen 
dan wel gevaarlijke of explosieve stoffen of producten opslaan als 

onderdeel van de bedrijfsvoering; 
2. auto- of motorreparatiebedrijven of daarmee gelijk te stellen 

bedrijven (hieronder wordt niet verstaan de reparatie en handel van 
landbouwmachines en landbouwvoertuigen); 

3. bedrijven voor personen of goederenvervoer; 
4. seksinrichtingen; 

5. horeca en detailhandel (tenzij aan de bedrijfsactiviteit 
ondergeschikte detailhandel in de vorm van ter plaatse vervaardigde 

goederen/producten en streekeigen producten tot een max. omvang 
van 50 m²); 

6. recreatie en maatschappelijk/zorg; 

7. buitenopslag of bedrijvigheid met buitenopslag als inherent 
onderdeel van de bedrijfsvoering; 

 
 

2b. Lijst van activiteiten welke niet zijn toegestaan in het kader 
van nevenactiviteiten 

1. bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen 
dan wel gevaarlijke of explosieve stoffen of producten opslaan als 

onderdeel van de bedrijfsvoering; 
2. auto- of motorreparatiebedrijven of daarmee gelijk te stellen 

bedrijven (hieronder wordt niet verstaan de reparatie en handel van 
landbouwmachines en landbouwvoertuigen); 

3. bedrijven voor personen of goederenvervoer; 
4. seksinrichtingen; 

5. detailhandel (tenzij ondergeschikte detailhandel in de vorm van ter 

plaatse vervaardigde goederen/producten en streekeigen producten 
tot een max. omvang van 50 m²); 

6. buitenopslag of bedrijvigheid met buitenopslag als inherent 
onderdeel van de bedrijfsvoering; 



3. A12-Zone met verruimde mogelijkheden voor 

functieverandering naar werken 
 

 
 



4. Lijst toegestane recreatieve activiteiten in het kader van 

functieverandering naar recreatie en recreatieve nevenactiviteiten 
 

Functies die zich verenigen met de omgevingskwaliteiten van het 

buitengebied c.q. aanvullend zijn op de bestaande recreatieve belevingen 
in het buitengebied, hetgeen dient te worden aangetoond.  Daarbij kan 

worden gedacht aan de volgende functies, dan wel functies die daarmee 
naar aard en omvang vergelijkbaar zijn: 

 kleinschalige kampeerboerderij; 
 pension 

 paardenpension; 
 verhuur van paarden/fietsen/trapauto's; 

 bezoekerscentrum/natuurvoorlichting en educatie; 
 horeca uitsluitend in de vorm van een ijssalon, restaurant of 

terras/theetuin tot een maximale omvang van 150 m² in geval van 
functieverandering naar een recreatieve functie en tot een maximale 

omvang van 75 m² in geval van een aan een andere recreatieve 
hoofdfunctie ondersteunende activiteit of een nevenactiviteit 

uitsluitend ondergeschikte horeca in geval van een nevenactiviteit; 

 Detailhandel in de vorm van ter plaatse vervaardigde 
goederen/producten en streekeigen producten tot maximaal 100 m² 

in geval van functieverandering naar een recreatieve functie en tot 
een maximale omvang van 50 m² in geval van een aan een andere 

recreatieve hoofdfunctie ondersteunende activiteit of nevenactiviteit. 
 

5. Nevelhorst en Stroombroek met verruimde mogelijkheden voor 

functieverandering naar recreatie 

  



De gebieden aangegeven met de rode contour: 

1. ‘de Nevelhorst’ ten westen van Didam; 
2. ‘Stroombroek’ ten noorden van Braamt; 

lenen zich bij uitstek voor enige verruiming van de toegestane oppervlakte 

bij functieverandering. Indien ter plaatse aan de sloopvoorwaarde wordt 
voldaan, kan voor zover de bestaande oppervlakte aan gebouwen dat 

toelaat, tot 1000 m² voor de recreatieve functie in gebruik worden 
genomen. 

 
6. Lijst niet toegestane recreatieve activiteiten in het kader van 

functieverandering naar recreatie en recreatieve nevenactiviteiten 
 Solitaire recreatiewoningen; 

 
 

7. Lijst toegestane activiteiten in het kader van functieverandering 
naar maatschappelijk/zorg 

 

Functies die zich verenigen met het buitengebied, waarbij specifiek voor 

zorg en  dagopvang sprake dient te zijn van een locatie welke zich qua 

omgevingsfactoren goed leent voor een dergelijke zorgfunctie. Daarbij kan 
worden gedacht aan de volgende functies, dan wel functies die daaraan 

naar aard en omvang vergelijkbaar zijn: 

 dagverblijven; 

 musea of tentoonstellingsruimten; 
 cursuscentrum; 

 schuren voor de bouw van carnavalswagens; 
 

 

 



Bijlage 7: Erfinrichtingsschetsen 

Functieveranderingsinitiatieven  

  



Bijlage 7: ‘Erfinrichtingsschetsen functieveranderingsinitiatieven’ 

In deze bijlage worden functieveranderingsinitiatieven weergegeven die reeds zijn doorvertaald in 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, dan wel door middel van deze eerste herziening in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ worden opgenomen. Primair van belang is dat de betreffende 

functieveranderingsinitiatieven worden gerealiseerd in lijn met het functieveranderingsplan dat hier 

aanvankelijk aan ten grondslag heeft gelegen. Op een aantal locaties heeft reeds uitvoering van de 

bouw plaatsgevonden. Deze worden hier niet genoemd. Voor diverse locaties zijn de sloop c.q. en 

of bouwactiviteiten nog niet voltooid c.q. gestart. Voor deze locaties is deze bijlage dan ook van 

belang.  

1. Bosstraat 25 te Didam 

2. Braamweg 1 te Braamt 

3. Dijksestraat 46 te Didam 

4. Fuukweg 7 te Didam 

5. Geulecampweg 8/8a te Didam 

6. Groot Lobberikweg 5 te Loerbeek 

7. Holthuizerstraat 9 te Didam 

8. Holthuizerstraat 23 te Didam 

9. Holthuizerstraat 14 te Didam 

10. Kelreweg 2 te Kilder 

11. Koningsweg 5 te Didam 

12. Koningsweg 19 te Didam 

13. Parkweg 9a te Didam 

14. Polmanstraat 1b te Beek 

15. Sommenweg 2 te Didam 

16. Van Rouwenoortweg 17/17a te Didam 

17. Loolaan 3 te Kilder 

18. Berkenlaan 2-4 te Loerbeek 

19. Zeddamseweg 8 te te Braamt 

20. Greffelkampseweg 58 te Didam 

21. Julianaboom 1 te Kilder 

22. Bosstraat 57 te Didam 

  



 

1. Functieverandering Bosstraat 25 te Didam 

Het wijzigingsplan dat op 28 juni 2011 voor deze locatie is vastgesteld en gebaseerd is op het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de voormalige gemeente Didam, alsmede de 

parapluherziening ‘Ruimte voor Vernieuwing in het buitengebied’, is overgenomen in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Tot op heden is het plan echter niet gerealiseerd. Voor zover 

uitvoering aan de orde is, dient de bebouwing te worden opgericht in lijn met de 

erfinrichtingsschets. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

  

Situatie 2013 

 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’. 

 

  



 

  



2. Functieverandering Braamweg 1 te Braamt 

Het wijzigingsplan dat op 4 oktober 2011 voor deze locatie is vastgesteld en gebaseerd is op 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2000(herziening 2002)’ van de voormalige gemeente 

Bergh, alsmede de parapluherziening ‘Ruimte voor Vernieuwing in het buitengebied’, is buiten 

het plangebied van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gehouden. Aangezien sprake is van 

een analoog plan, wordt dit plan thans in de eerste herziening van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ meegenomen. Er heeft wel (gedeeltelijke) sloop plaatsgevonden op de locatie 

maar tot op heden is de woning nog niet gebouwd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’  

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’. 

 



 

  



  



3. Functieverandering Dijksestraat 46 te Didam 

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 februari 2009. Het 

bestemmingplan is nadien doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De 

bouwactiviteiten zijn nagenoeg uitgevoerd. 

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting (voor de locatie zijn welstandscriteria vastgesteld) 

 



 



  



 

4. Functieverandering Fuukweg 7 te Didam 

Voor de locatie is op 24 september 2009 een bestemmingsplan vastgesteld. Dit 

bestemmingsplan is doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Het plan is thans nog 

niet geheel gerealiseerd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

 

Situatie 2013 

 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 

 

 



 

5. Functieverandering Geulecampweg 8/8a te Didam 

Het bestemmingsplan voor deze locatie is door de gemeenteraad vastgesteld op 30 juni 2011 

en nadien doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Hoewel er een grote 

oppervlakte aan bebouwing is gesloopt, is tot op heden nog niet gestart met de bouw. 

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Bestaande situatie luchtfoto 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’. 

 



 

 

  



6. Functieverandering Groot Lobberikweg 5 

Voor de locatie is op 26 mei 2011 een bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Het 

bestemmingsplan is nadien doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Tot op heden 

is er op de locatie nog geen start gemaakt met de sloop c.q. bouwwerkzaamheden. 

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichting en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’ 

 



 

  



7. Functieverandering Holthuizerstraat 9 te Didam 

Het bestemmingsplan voor de locatie is op 24 mei 2011 vastgesteld door de raad en nadien 

doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Tot op heden is er op de locatie nog geen 

start gemaakt met de sloop c.q. bouwwerkzaamheden. 

 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichting en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’.  

 



 

 

  



 

 

 

8. Functieverandering Holthuizerstraat 23 te Didam 

Voor de locatie is op 28 december 2010 een wijzigingsplan vastgesteld. Dit wijzigingsplan is 

doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Het plan is nagenoeg gerealiseerd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichting en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’.  

 

 

 



 

  



9. Functieverandering Holthuizerstraat 14 te Didam 

Voor de deze locatie is op 3 april 2012 een analoog wijzigingsplan vastgesteld. Aangezien dit 

wijzigingsplan was gebaseerd op het bestemmingsplan ‘Buitengebied Didam’ en de 

parapluherziening ‘Ruimte voor Vernieuwing in het Buitengebied’, en vaststelling daarvan later 

zou plaatsvinden dan het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, is dit plangebied buiten het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gehouden. Daarom wordt dit plan thans meegenomen in de 

eerste herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De sloop op de locatie is inmiddels 

voltooid. Met de bouwwerkzaamheden is nog geen aanvang gemaakt. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichting en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’.  

 



 

 

 



 

  



 

10. Functieverandering Kelreweg 2 te Kilder 

Voor deze locatie is op 28 juni 2011 een wijzigingsplan vastgesteld. Dit wijzigingsplan is 

doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Tot op heden is er nog geen start 

gemaakt met de sloop c.q. bouwwerkzaamheden. 

‘Bestemmingsplan Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichting en toelichting 

Voor de locatie is een erfinrichtingsschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’.  

 

 



11. Functieverandering Koningsweg 5 te Didam 

Voor de locatie is op 22 april 2010 een bestemmingsplan opgesteld. De locatie is nadien 

doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Hoewel sloop heeft plaatsgevonden is het 

project thans slechts gedeeltelijk gerealiseerd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Bestaande situatie luchtfoto 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting (voor de locatie zijn welstandscriteria vastgesteld) 

 

 



 



 

 

  



12. Functieverandering Koningsweg 19 te Didam 

Voor de locatie is op 28 oktober 2010 een bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan 

is doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Het plan is nagenoeg gerealiseerd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Didam, herziening Koningsweg 19’ en bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 



 



 

  



13. Functieverandering Parkweg 9a te Didam 

Voor de locatie is op 28 januari 2010 een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. 

Dit bestemmingsplan is doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Hoewel de sloop 

heeft plaatsgevonden is het bouwplan tot op heden niet gerealiseerd. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Bestaande situatie luchtfoto 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 



 

  



 

 

14. Functieverandering Polmanstraat 1b te Beek 

Voor de deze locatie is op 20 december 2011 een analoog wijzigingsplan vastgesteld. 

Aangezien dit wijzigingsplan was gebaseerd op het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2000 

(herziening 2002) en de parapluherziening ‘Ruimte voor Vernieuwing in het Buitengebied’, en 

vaststelling daarvan later zou plaatsvinden dan het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, is dit 

plangebied buiten het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gehouden. Dit analoge plan wordt thans 

meegenomen in de eerste herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 

 

Wijzigingsplan Polmanstraat 1b te Beek Bestemming ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 



 



 



 

  



15. Functieverandering Sommenweg 2 te Didam 

Voor de locatie is op 17 mei 2011 een analoog wijzigingsplan vastgesteld, welke nadien is 

doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Het plan is op dit moment in uitvoering. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 



 



 

 

  



 

16. Functieverandering Van Rouwenoortweg 17/17a te Didam 

Voor de locatie is op 24 juni 2010 een bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Dit 

bestemmingsplan is doorvertaald in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De sloop van het 

voormalige kassencomplex heeft plaatsgevonden. De bouwwerkzaamheden zijn gestart. 

  

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 

 



 

 



 

 

  



 

  



17. Functieverandering Loolaan 3 te Kilder 

Voor de locatie is verzocht om functieverandering. De bestaande woning blijft behouden en 

voorts bestaat het plan uit de oprichting van een woongebouw met twee wooneenheden. Op 

grond van een goede ruimtelijke onderbouwing is het plan opgenomen in de eerste herziening 

van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De ten behoeve van de functieverandering 

noodzakelijk sloop heeft reeds plaatsgevonden. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 

Voor de locatie is een erfinrichtingschets opgesteld overeenkomstig het beeldkwaliteitsplan 

‘Buitengebied’. 

 

  

 

  



18. Functieverandering Berkenlaan 2-4 te Loerbeek 

Voor de locatie is per brief van 16 januari 2012 (vóór de terinzagelegging van de ontwerp 

notitie ‘Herijking Ruimte voor Vernieuwing in het Buitengebied’) verzocht om 

functieverandering naar wonen. Het voornemen is om de bebouwing van de voormalige 

champignonkwekerij gedeeltelijk te slopen, als gevolg waarvan 2 gebouwen ontstaan die men 

geschikt wenst te maken voor in totaal 4 wooneenheden met inpandige bijgebouwen. Op grond 

van een goede ruimtelijke onderbouwing is het plan opgenomen in de eerste herziening van 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

 

Situatie 2013 

 



Erfinrichtingsschets en toelichting 

  



  



 

  



 
 

  



19. Zeddamseweg 8 te Braamt 

Per brief van 27 augustus 2013 is verzocht om medewerking aan een wijziging van het 

bestemmingsplan ter plaatse van de voormalige woonboerderij (gemeentelijk monument) aan 

de Zeddamseweg 8 te Braamt. De voormalige woonboerderij welke in het verleden aan het 

gebruik voor wonen is onttrokken is bestemd tot ‘agrarisch’ en mag in de geldende situatie 

gebruikt worden voor opslag.  

 

 

Met een functiewijziging naar wonen kan het monument voor de toekomst behouden blijven. Bij 

brief van 27 november 2013 hebben burgemeester en wethouders ter behoud van het monument 

dan ook aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan het verzoek, waarbij de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB zou worden overschreden en voorzieningen (mede in het 

overdrachtsgebied) benodigd zouden zijn om aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB te 

kunnen voldoen. Daarmee werd een eerder besluit van burgemeester en wethouders van 10 maart 

2009 geconsolideerd. In een later stadium is de begrenzing van de bebouwde kom gewijzigd zoals 

bedoeld in de wegenverkeerswet. Hiermee is een ontheffingswaarde mogelijk tot 63 dB. Aan deze 

waarde kan op alle beoordelingspunten behalve de voorgevel worden voldaan. 

Het voornemen is om in de voormalige woonboerderij één wooneenheid te realiseren. Het voorste 

deel van de boerderij dat nagenoeg direct aan de Zeddamseweg grenst zal worden gebruikt voor 

niet-geluidsgevoelige ruimten (bijgebouw). De ruimte in het achterste deel van de boerderij 

worden gebruikt voor bewoning. Het tot het monument behorende bijgebouw aan de achterzijde 

(binnen het bruine kader) wordt opnieuw als garage/berging in gebruik genomen. Ter plaatse van 

de woonruimte wordt op alle gevels aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voldaan.   



 

De bebouwing achter het tot het monument behorende bijgebouw aan de achterzijde, (aangegeven 

met contour) wordt (blijvend) verwijderd.  

 

 



 

Het tot het monument behorende bijgebouw aan de achterzijde (binnen het bruine kader) wordt 

opnieuw als garage/berging in gebruik genomen. 

 



Het gedeelte onder de rode lijn aan de voorzijde van het gebouw wordt eveneens gebruikt als 

bijgebouw. Het gedeelte onder deze rode lijn mag niet worden gebruikt voor bewoning. Een beroep 

of bedrijf aan huis is hier gelet op de bestemming van het gebouw evenmin toegestaan.  

Geluidswerende voorzieningen in de overdracht zijn gelet op de maximaal toegestane 

ontheffingswaarde van 63 dB niet noodzakelijk. In een akoestisch rapport is de vereiste 

gevelgeluidwering beschreven en is weergegeven welk voorzieningenpakket noodzakelijk is om aan 

de vereiste binnenwaarde te kunnen voldoen.  

Erfinrichtingsschets en toelichting 

 

 

De bestaande bebouwing achter het tot het monument behorende bijgebouw aan de achterzijde, 

(zoals hierboven met een oranje contour aangegeven) wordt (blijvend) verwijderd.  

  



20. Functieverandering Greffelkampseweg 58 te Didam 

De eigenaar van het varkensbedrijf op het perceel Greffelkampseweg 58 te Didam heeft geen 

opvolger. Daarom heeft hij besloten gebruik te maken van de regels voor functieverandering 

om het voormalige agrarische bouwperceel te transformeren naar een woonlocatie. Op 26 

maart 2019 is besloten in principe medewerking te verlenen aan dit verzoek. 

Het plan bestaat uit: 
1. het omvormen van twee bedrijfswoningen naar twee burgerwoningen; 

2. het bouwen van twee nieuwe bijgebouwen bij de bestaande bungalow waarvan: 

a. één kapschuur van 250 m2 ten behoeve van het bouwen van carnavalswagens en; 

b. één bijgebouw van 100 m2 ten behoeve van de bestaande woning; 

3. het bouwen van één nieuwe vrijstaande woning (met inpandig bijgebouw en zelfstandige 

inwoning) 

4. het bouwen van één woongebouw met 2 wooneenheden met inpandige bijgebouwen bij de 

boerderijwoning; 

5. het slopen van bestaande bedrijfsgebouwen met een totale oppervlakte van 3.408 m2 in 

het kader van functieverandering. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (zoals dat geldt na de vierde periodieke actualisatie) 

 

Situatie 2018 (bestaand) 

 

  



Planbeschrijving 

 



 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting gewenste situatie 

 

 



 

  



21. Functieverandering Julianaboom 1 te Kilder 

Op 20 augustus 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten in principe medewerking 

te willen verlenen aan een functieverandering naar wonen op de locatie Julianaboom 1 te 

Kilder, een en ander in combinatie met de toevoeging van een woning als in het kader van 

woningsplitsing, waartoe de deel bij de bestaande woning grotendeels wordt gesloopt. 

 

  



Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ zoals dat geldt na de vierde periodieke actualisatie 

 

  



Planbeschrijving 

 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 

 

 



 

 



22. Functieverandering Bosstraat 57 Didam (Nieuw Dijk)  

Op het voormalige agrarische bedrijf aan de Bosstraat werden in het verleden circa 1200 

varkens gehouden. Op 26 februari 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten in 

principe medewerking te willen verlenen aan de oprichting van een woongebouw in het kader 

van functieverandering naar wonen op de locatie Bosstraat 57 te Didam. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’, zoals dat geldt na de vierde periodieke actualisatie 

 

Bestaande situatie zoals deze tot voor kort was 

  

  



Planbeschrijving 

 

 

 

  



Erfinrichtingsschets en toelichting 

 

  



 

 



Bijlage 8: Beeldkwaliteitsplan Buitengebied 
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Introductie1.0

1.1 Inleiding
In het landelijk gebied van de gemeente Montferland vinden grote 
veranderingen plaats. Enerzijds stoppen agrarische bedrijven en 
komen er nieuwe functies in de vrijkomende gebouwen. Of er worden 
stallen gesloopt en woningen teruggebouwd. De situatie op dat erf 
verandert dan ingrijpend. 
Aan de andere kant willen agrarische bedrijven hun bedrijf 
vergroten met grote stallen. Dit speelt zeker ook in het 
landbouwontwikkelingsgebied, waar ruimte is voor verdere 
ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Ook dergelijke 
schaalvergrotingen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor het 
beeld van het landschap. Tevens is het mogelijk dat in Montferland 
nieuwe stalvormen, zoals foliestallen, geïntroduceerd worden.

De gemeente Montferland onderkent deze veranderingen in het 
landelijk gebied en wil deze zodanig begeleiden dat deze zich goed 
voegen in het aanwezige landschap. Daartoe is het voorliggende 
beeldkwaliteitsplan opgesteld. De primaire functie van het 
beeldkwaliteitsplan is om de ambities ten aanzien van de verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit weer te geven (erfbeplanting, oriëntatie en 
plaatsing bouwmassa’s op het erf, architectuur, materiaalgebruik e.d.). 
Daarbij is gezocht naar een aantal goede richtlijnen die de verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit verzekeren, maar die tevens inspelen op 
de functionele eisen van de landbouw en voldoende creatieve ruimte 
laten om per geval maatwerk te leveren op de betreff ende locatie.

Het beeldkwaliteitsplan is tegelijk met het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan wordt als 
toetsingskader ingezet. Daarmee krijgt het beeldkwaliteitsplan een 
goede juridische borging. 

Door aan te haken op het bestemmingsplan, komt bij een 
initiatiefnemer vroegtijdig in beeld dat de gemeente niet alleen 
kijkt naar een bouwplan, maar ook naar de inrichting van het erf en 
afstemming daarvan op het omringende landschap. 

Waar het gaat om architectuur, kleur- en materiaalgebruik e.d. worden 
in dit beeldkwaliteitsplan wel suggesties gedaan. De uiteindelijke 
toetsing blijft echter plaats vinden aan de hand van de gemeentelijke 
welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan vormt een aanvulling op de 
welstandsnota en moet in samenhang met de welstandsnota worden 
bekeken.

1.2 Ambitieniveau van het beeldkwaliteitsplan
De kenmerkende kwaliteiten van de bestaande landschappen 
in de gemeente Montferland zijn het uitgangspunt voor dit 
beeldkwaliteitsplan. Dat is ook de reden waarom in dit plan uitgegaan 
wordt van een indeling in landschappelijke deelgebieden. Deze 
gebiedsindeling komt in grote lijnen overeen met de gebiedsindeling 
uit het ‘Landschapsontwikkelingsplan +’ van de gemeenten 
Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. 

Het LOP biedt de mogelijkheid de landschappelijke eenheid en 
kwaliteit in de gemeente Montferland te versterken en biedt toch 
ruimte aan bestaande bedrijven en nieuwe ontwikkelingen in de 
toekomst. Het BKP (beeldkwaliteitsplan) sluit hierop aan. Het is de 
ambitie van het BKP om bij te dragen aan de leesbaarheid van het 
landschap en de landschappelijke kwaliteiten te behouden en/of te 
versterken door voor toekomstige ontwikkelingen richtlijnen aan te 
reiken voor een landschappelijke inpassing. 

1.1
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Uitgangspunt is dat per geval zorgvuldig wordt gekeken naar het erf en het 
omliggende landschap. Bebouwing en landschappelijke aanleg vormen in 
het beeld van het buitengebied een onlosmakelijk geheel. De inrichting 
van het erf en de vormgeving van het landschap in de omgeving, dragen in 
belangrijke mate bij aan de inpassing van de bebouwing in het landschap. 
Het is daarom zaak dat bij veranderingen op een erf, als eerste zorgvuldig 
wordt gekeken naar de waarden van het landschap, cultuurhistorie, natuur 
en architectuur.
Vanuit een analyse van deze landschappelijke context (hoofdstuk 2 en 3) 
moet een nieuwe situatie (hoofdstuk 4) worden ontworpen, die goed aansluit 
op de specifi eke kenmerken van het ter plaatse karakteristieke landschap. 
Daarbij dient tevens oog te zijn voor bijzondere (karakteristieke) elementen 
die op het erf voorkomen, en waarvan het behoud om die reden wenselijk is. 
In bijzondere situaties kan er in het landschap ook voor het creëren van een 
contrasterend element gekozen worden. Hierdoor blijft er ruimte voor het 
inpassen van nieuwe architectonische- en landschappelijke kwaliteiten en 
blijft er ruimte voor het behoud van waardevolle kenmerken. 
Door middel van een erfi nrichtingsplan moet een initiatiefnemer 
aantonen, op welke wijze de veranderingen van het erf passen binnen de 
landschappelijke context.

1.3 Eisen stellen aan het proces [zie schema op pagina 8]
Kwaliteit ontstaat niet alleen door het stellen van allerlei regels vooraf. Veel 
meer is van belang dat een helder proces wordt doorlopen. En dat proces 
moet zo vroeg mogelijk worden ingestoken. Het is daarvoor van belang 
dat, nog voordat plannen worden uitgewerkt, een initiatief breed wordt 
besproken binnen het gemeentehuis.

Bij voorkeur worden bij de beoordeling op het punt van beeldkwaliteit 
minimaal de volgende stappen te doorlopen:

1.  principe beoordeling

In deze stap wordt beoordeeld of een initiatief past binnen de planologische 
(wijzigings)voorwaarden in het bestemmingsplan en of in principe 

medewerking kan worden verleend aan het opstellen van een wijzigingsplan 
(bestemmingsplan).
2.  Randvoorwaarden erfi nrichtingsplan

Voordat medewerking wordt verleend aan de wijzigingsbevoegdheid dient 
onder meer sprake te zijn van een goed erfi nrichtingsplan. Hiertoe worden aan 
initiatiefnemer de algemene richtlijnen uit dit beeldkwaliteitsplan meegegeven 
alsmede de specifi eke richtlijnen die van toepassing zijn op het gebied waar-
binnen het initiatief zich voordoet. Het beeldkwaliteitsplan is in die zin geen 
blauwdruk maar geeft een beeld hoe met een erfsituatie moet worden omgegaan 
en waarmee rekening moet worden gehouden, met oog voor de specifi eke si-
tuatie ter plaatse. Het erfi nrichtingsplan dient een beeld te geven van eventueel 
te handhaven (karateristieke) elementen op het erf, de opbouw van het erf in de 
nieuwe situatie, alsmede de landschappelijke inpassing.

3.  Opstellen erfi nrichtingsplan

Initiatiefnemer kan zelf een bureau inschakelen om een erfi nrichtingsplan 
op te stellen, maar daarnaast kan ook de gemeente het erfi nrichtingsplan 
voor initiatiefnemer verzorgen door in dat kader de ervenconsulent van het 
Gelders Genootschap in te schakelen. Aan de hand van de richtlijnen zoals 
aangegeven in dit beeldkwaliteitsplan, de planologische randvoorwaarden en 
de specifi eke situatie ter plaatse wordt dan een erfi nrichtingsplan opgesteld.
Het spreekt voor zich dat de diepgang van de randvoorwaarden afhankelijk zijn 
van de mate van ingrijpendheid van de functieverandering. Minder ingrijpende 
plannen zijn plannen waar bestaande gebouwen worden hergebruikt en 
de hoofdopzet van het erf ongewijzigd blijft. Meer ingrijpende zijn plannen 
waarbij sloop en nieuwbouw aan de orde is en in de nieuwe situatie clustering 
rond een compact/gemeenschappelijk erf moet worden bewerkstelligd. Een 
erfi nrichtingsplan dient in alle gevallen vergezeld te gaan van een analyse van 
de landschappelijke context.

4.  Bespreken erfi nrichtingsplan

Voor zover door de initiatiefnemer opdracht wordt gegeven voor de 
vervaardiging van een erfi nrichtingsplan wordt dit nadien voorgelegd aan de 
gemeente en besproken met de welstand.
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Na instemming (na eventuele bijstelling van het erfi nrichtingsplan) kan de 
procedure voor het wijzigingsplan worden opgestart indien ook aan de 
overige wijzigingsvoorwaarden is voldaan. 
Het erfi nrichtingsplan vormt dan de basis voor de verbeelding (plankaart) in 
het wijzigingsplan.Ten aanzien van het defi nitieve erfi nrichtingsplan wordt 
(in ieder geval bij functieverandering) een overeenkomst opgesteld die 
waarborgt dat het erfi nrichtingsplan ook als zodanig wordt uitgevoerd en na 
uitvoering in stand blijft.

5.  Uitwerken bouwplannen

In een volgende fase kan de voorgestane nieuwbouw zoals aangegeven in het 
erfi nrichtingsplan verder worden uitgewerkt. Er bestaat dan overeenstemming 
over het erfi nrichtingsplan.
Bij de uitwerking dienen wederom de richtlijnen zoals opgenomen in het 
beeldkwaliteitsplan (ten aanzien van de bebouwing) en de planologische 
randvoorwaarden in acht te worden genomen. In overleg kan het ontwerp 
worden voorgelegd aan de welstand die toetst aan het beeldkwaliteitsplan.

6.  Formele bouwaanvraag

De formele bouwaanvraag kan worden ingediend nadat het wijzigingsplan 
ten minste in ontwerp ter visie is gelegd. Nadat de procedure voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan is afgerond en het wijzigingsplan in 
werking is, bepaalt de gemeente of de aanvraag in overeenstemming is met 
het opgestelde wijzigingsplan. Het formele bouwplan wordt daarna voor een 
defi nitief welstandsadvies voorgelegd aan de welstand.

1.4 Opbouw van het beeldkwaliteitsplan
Hoofdstuk 2 is een gebiedsanalyse van het buitengebied van de gemeente 
Montferland. Door middel van een lagenbenadering worden verschillende 
bouwstenen van het landschap toegelicht:   
 - het reliëf; 
 - landschappelijke structuren; 
 - infrastructuur, en;
 - grondgebruik. 

In de bijlage zijn verhelderende kaarten opgenomen die onder andere de relatie 
tussen de verschillende lagen tonen, zoals: reliëf & kernen, bebouwingspatronen, 
waterhuishouding, groenstructuren en boerderijtypen. 
In hoofdstuk 3 staan de verschillende landschappelijke deelgebieden 
beschreven. De indeling in deelgebieden volgt uit de gebiedsanalyse 
(hoofdstuk 2) en de historische context van het gebied (zie bijlage).  De 
huidige verschijningsvorm van elk landschappelijk deelgebied wordt 
beschreven, waaruit aandachtspunten voor de beeldkwaliteit volgen. De 
aandachtspunten behandelen zowel de situatie bij uitbreiding van het erf als 
voor functieverandering.
Hoofdstuk 4 geeft algemeen geldende criteria die gelden voor het gehele 
buitengebied, onderverdeeld in een paragraaf voor uitbreiding van het erf en 
een paragraaf voor functieverandering.
De gebiedsspecifi eke beeldkwaliteitseisen per deelgebied worden behandeld 
in hoofdstuk 5. Als ondersteuning zijn hierbij principeschetsen toegevoegd. 
In de bijlage vindt men een samenvattende matrix waarop per deelgebied 
de beeldkwaliteitseisen per initiatief zijn opgesomd.
Tevens is in de bijlage de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente 
Montferland beschreven (historische context). Hier wordt de achtergrond van 
de verschijningsvorm van het landschap verduidelijkt. Als bron is hiervoor het 
LOP gebruikt.

1.5  Handleiding gebruik BKP
Bij toetsing van een concreet initiatief zijn de volgende stappen van belang:
 Maak gebruik van de algemene criteria in hoofdstuk 4;    
 Daarin zijn ook enkele voorbeelden van vernieuwende  architectuur  
 opgenomen. Deze dienen slechts ter inspiratie. De uitdaging is om  
 per situatie binnen de kaders van de algemene principes te komen  
 tot een vernieuwend bouw– en inrichtingsplan.
 Zoek in hoofdstuk 3 in welk landschappelijk deelgebied het initiatief  
 valt;
 Maak gebruik van de richtlijnen van het betreff ende deelgebied,  
 zoals in hoofdstuk 5 opgenomen is.

1

2
3

1.3
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De lagenbenadering2.1

laag 1: reliëf

laag 2: landschappelijke structuren

laag 3: infrastructuur

laag 4: grondgebruik

groen- en waterstructuren

hoofdwegen en spoorlijnen

bebouwing, akkercomplexen en kavelpatronen

7,5 - 90 meter

De illustratie hiernaast toont de gemeente Montferland 
in vier lagen: het reliëf, de landschappelijke structuren, 
de infrastructuur en het grondgebruik. Deze vier zullen 
afzonderlijk worden toegelicht.

2.1.1 RELIËF (zie ook bijlage)
Het gebied kenmerkt zich door een grote diversiteit in 
hoogteverschillen. Men ervaart hier macroreliëf alsmede 
microreliëf. De hoogte van het gebied loopt uitéén van 91,6 
meter (donkerbruin, hoogste top van Montferlandsche Berg) 
tot aan 7,5 meter in het komklei gebied (lichtgroen tot wit) 
ten westen en noorden van Didam.
De Montferlandsche Berg vormt het geografi sche, centraal 
gelegen hoogtepunt van de gemeente Montferland. 
Wat betreft verval in hoogte, verschillen de westzijde (en 
westnoordzijde) en de oostzijde (en oostnoordzijde) van de 
berg. Naar het westen toe is een geleidelijker verval te zien 
(minder steil). De brede donkergroene zone op de tekening 
illustreert dit. Naar het oosten toe is deze donkergroene 
zone veel smaller, wat betekent dat er een veel groter 
hoogteverschil is op een korte afstand. Dit is terug te zien 
aan de steilranden in het landschap aan de oostzijde van de 
Montferlandsche Berg. Opvallend is, dat aan de oostzijde 
van de berg verder weinig verval plaatsvindt richting de 
Oude IJssel. De groene zone beslaat bijna het hele gebied 
ten oosten van de berg. Doordat het water hier in het 
verleden minder snel afgevoerd werd, heeft dit geleidt tot 
een microreliëf van lagere delen (kommen) en hogere delen 
(rivierduinen, opgestoven zand).

2.1
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CONCLUSIES
1. Grote diversiteit in hoogteverschillen; 
 macro- en microreliëf.
2. Westzijde Montferlansche Berg heeft een geleidelijker   
 verval in hoogte.
3. Oostzijde Montferlandsche Berg groot hoogteverschil   
 op korte afstand; steilranden
4. Ten oosten van de Montferlandsche Berg: microreliëf   
 van lagere delen (kommen) en hogere delen (rivierduinen).

2.1.2 LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUREN

Groenstructuur (zie ook bijlage)
Naast het grote areaal aan bos op de Montferlandsche Berg, 
resteert weinig opgaand groen in de vorm van bospercelen in de 
gemeente Montferland. In de tweede helft van de 19e eeuw zijn 
vele hoeveelheden bos, heide en woeste gronden ontgonnen 
ten behoeve van de landbouw. Dit is zeer duidelijk waar te 
nemen tussen Didam en de Montferlandsche Berg (zie kaart van 
1900 in de bijlage, historische context) . Op een aantal verspreidt 
liggende bospercelen na (Bijvanck, Nevelhorst, Meikamer en 
Bosschlag) zijn er geen grote aaneengesloten stukken opgaand 
groen meer aanwezig. 
Het voormalige boslandschap was de schakel tussen het 
landgoed ‘De Bijvanck’ en het bosgebied van het landgoed ‘Het 
Stille Wald’ gelegen in de gemeente Doetinchem (noordelijk van 
de gemeente Montferland). Onder invloed van de ontginningen 
is hier een nieuw landschap ontstaan.

CONCLUSIES
1. Op het boslandschap van de Montferlandsche Berg na,  
 kent het buitengebied van Montferland weinig   
 bospercelen.
2. Grote hoeveelheden groen zijn verdwenen of in verval   
 geraakt. Met name ten westen van de Montferlandsche  
 Berg, waar de verschijningsvorm van het landschap   
 sterk veranderd is.

Waterstructuur (zie ook bijlage)
Noordwestelijk van Didam ligt een nat gebied; het Greff elkampse 
Broek (strokenverkaveling). Dit is een open komkleigebied 
met een overwegend, sterke noord-zuid oriëntatie van de 
ontgonnen percelen. De watergangen in dit gedeelte van de 
gemeente wateren af via gemaal Bevermeer naar de IJssel. Door 
de natte omstandigheden (hoog grondwaterpeil) is hier amper 
bebouwing te vinden. De omringende broekontginningen 
hebben een minder uitgesproken strokenverkaveling. Deze 
ontginningen hebben een rationele verkaveling, maar zijn 
rechthoekiger doordat deze gebieden minder nat zijn. Hier heeft 
dan ook meer bebouwing plaats gevonden. 
Onder druk van de Montferlandsche Berg kwelt er grondwater 
omhoog in de zone tussen de kern Didam en de kernen Beek en 
Loerbeek (zie bijlage).  Vanwege deze natte omstandigheden is 
dit een vrij open landschap met bebouwing in linten.
De waterstructuur ten oosten van de Montferlandsche Berg laat 
zien dat dit een nat gebied is. Doordat dit gebied weinig verval 
in hoogte kent, hebben vroegere waterlopen gezorgd voor een 
microreliëf. Op de hogere rivierduinen heeft zich bebouwing 
ontwikkeld en de natste delen, de kommen, zijn ontgonnen. Door 
de natte omstandigheden was men genoodzaakt om smalle, 
langwerpige percelen te ontginnen. 
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Steilrand

 Vethuizensche Wetering

A12

In het oude broekontginningenlandschap werden deze 
percelen veelal aangeplant met elzensingels. Hiervan is door 
ruilverkavelingen en een beter beheersbaar waterpeil in het 
huidige landschap weinig terug te vinden. De waterlopen in 
het noordoostelijke deel van de gemeente stromen naar het 
noordoosten af in de loop van de Oude IJssel (via de Vethuizensche 
wetering). Rond ‘s Heerenberg zijn enkele waterlopen gelegen die 
richting het zuiden naar het Grenskanaal stromen. Deze watert af 
via de Oude Rijn op de Rijn. Kenmerkende strokenontginningen 
zijn:  het Vinkwijksche Broek, de Kildersche Slagen, de Groote en 
Kleine Reeven en het Azewijnsche Broek.

CONCLUSIES
1. Tussen de kern Didam en de kernen Beek en Loerbeek ligt  
 een kwelgebied, met een vrij open landschap als gevolg.
2. Ten noordwesten van de kern Didam bevindt zich een  
 nat komklei gebied, met duideijke noord-zuid   
 geörienteerde percelen (strokenverkaveling).
3. In de IJsselvallei bevinden zich veel komgebieden met   
 west-oost gelegen perceelsrichtingen.

2.1.3 INFRASTRUCTUUR (zie ook bijlage) 
Er lopen twee snelwegen door de gemeente Montferland, de 
A12 en de A18. De A12 vormt grotendeels de zuidgrens van het 
gebied. De A18 vormt deels de noordgrens, maar doorsnijdt 
het gebied tussen Didam en de Montferlandsche Berg. De 
snelweg loopt door de gehele zone die vroeger gekenmerkt 
werd door zijn opgaande groen. De ligging van de snelweg 
versterkt de scheiding van Didam, dat op een dekzandrug 
ligt, en de Montferlansche Berg. De Montferlandsche Berg 
vormt geen obstakel voor de bereikbaarheid van de dorpen 
en buurtschappen in de gemeente. N-wegen doorsnijden het 
bosgebied van de berg. Er loopt één spoorlijn door de gemeente, 
ter hoogte van Didam, dit is de lijn: Arnhem-Doetinchem.

 Vethuizensche Wetering

2.1
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CONCLUSIES
1. De A18 versterkt de scheiding tussen het    
 landschap rondom Didam en het landschap rondom de  
 Montferlandsche Berg.
2. De doorsnijding van het landschap door de A18  
 verzwakt de samenhang van landschappelijk   
 elementen en de bebouwing.
3. De diverse kernen zijn goed bereikbaar. Mede door   

 N-wegen die over de Montferlandsche Berg lopen.

2.1.4 GRONDGEBRUIK (zie ook bijlage)
Rondom de Montferlandsche Berg heeft zich een prachtige 
strook van akkercomplexen ontwikkeld, die recht doet aan de 
glooïingen in het landschap. Deze akkercomplexen, hetzij in 
mindere grote aantallen, zijn ook waar te nemen rondom het 
dorp Didam. Didam heeft zich ontwikkeld op een dekzandrug 
(evenzo Loil en Nieuw-Dijk), waardoor het mogelijk was om 
gewassen te verbouwen op de hoge droge gronden. Door 
een hoger grondwaterpeil ten op zichte van op de stuwwal 
gelegen akkers, hebben de akkers rondom Didam een kleinere 
maat waardoor de openheid minder overheersend is. De 
éénmansessen, of kampen, rondom Didam zorgen voor een 
kleinschaliger karakter.
Aan het kavelpatroon is af te lezen dat de grond in de gemeente 
Montferland, op de stuwwal en de dekzandrug na, vrij tot zeer 
nat is. In deze broekgebieden (natte gebieden) vindt men dan 
ook overwegend grasland. Kenmerkend zijn de vele sloten en de 
bomenlanen die aangeplant zijn met soorten die karakteristiek 
zijn voor natte omstandigheden (wilgen, elsen en populieren). 

Bebouwing (zie ook bijlagen)
De bebouwing heeft zich als een ketting om de nek van de 
Montferlandsche Berg gewikkeld. De bebouwingskernen zijn 
met elkaar verbonden door een weg die parallel loopt met de 
hoogtelijnen van de Montferlandsche Berg (zie bijlage 5.6). 
Doordat een doorgaande ontwikkeling van lintbebouwing 
plaatsvindt langs deze wegen, dreigt de Montferlandsche Berg 
zijn contact met de omgeving te verliezen (zie bijlage). 
Rondom de kern Didam heeft zich een kampenlandschap 
ontwikkeld, waardoor de bebouwing zich vrij diff uus over het 
gebied heeft verspreid. De éénmansessen zorgen voor grillige 
perceelsvormen. Iets verder noordelijk en westelijk van Didam 
heeft amper bebouwing plaatsgevonden door de natte gronden.
Beeldbepalende bebouwingslinten zijn met name te vinden 
rondom de Montferlandsche berg en Azewijn.  Kenmerkend 
voor Azewijn is de radiaalsgewijze lintbebouwing die zich vanuit 
de kern heeft ontwikkeld (onder invloed van het microreliëf ). 
De kern Azewijn is gelegen in het broekgebied (de IJsselvallei). 
Door het microreliëf in dit gebied is het beperkt mogelijk om 
bebouwing te clusteren tot kernen. Azewijn is de enige kern in 
dit gebied en is gelegen op een oude rivierduin. In Montferland 
zijn naast de kernen op enkele plekken clusters van bebouwing 
ontstaan (met name op de hogere gronden).

CONCLUSIES
1. Lintbebouwing dreigt de Montferlandsche Berg af te   
 sluiten van zijn omgeving.
2. Rondom Didam heeft de bebouwing zich diff uus   
 verspreid.
3. In de broekgebieden is weinig bebouwing met name in  
 de strokenverkavelingen. De aanwezige bebouwing is   
 veelal gelegen in linten.



19

Wilgenlaan; illustreert het natte karakter van het gebied

Akkercomplexen rondom de Montferlandsche BergAkkercomplexen rondom de Montferlandsche Berg

2.1.5 CONCLUSIE 
De combinatiekaart (zie bijlage) geeft de afzonderlijke lagen (groen- en 
waterstructuren, infrastructuur en grondgebruik) weer in één kaart. Deze 
elementen verklaren de huidige verschijningsvorm van het landschap zoals 
deze te vinden is in de gemeente Montferland. Samenvattend, kan aan de 

hand van deze kaart gezegd worden dat:

Er een duidelijke scheiding is tussen de hoge delen van de stuwwal 
(Montferlandsche Berg) en de dekzandrug (Didam) en de lage delen van de 
IJsselvallei, het kwelgebied en het komkleigebied. 

De meeste kernen liggen op de hogere delen (op Azewijn na, deze ligt op een 
oude rivierduin in het broekgebied).

Er veel verspreiding van bebouwing heeft plaatsgevonden in het gebied, 
in verschillende vormen. Zwermen van bebouwing (diff use verspreiding 
rondom Didam), lusvormige bebouwingslinten (rondom Montferlansche 
Berg), danwel radiaalsgewijze bebouwingslinten (Azewijn). Alleen in de zeer 
natte delen met een strokenverkaveling is bebouwing beperkt gebleven.

Veel opgaand groen is verloren gegaan. Dit is duidelijk waar te nemen 
ten oosten van Didam, maar ook kenmerkende perceelsafscheidingen 
als elzensingels zijn verloren gegaan en zijn alleen nog terug te vinden 
als losse elementen op het perceel.

Er een duidelijk verschil is tussen de grootschalige akker-complexen 
rondom de Montferlandsche Berg en de kleinschalige akkers rondom 
Didam.

De verkavelingen van de broekgebieden onderling verschillen. De 
verkavelingen in de IJsselvallei hebben een grilliger patroon (onder 
invloed van het microreliëf ) dan de verkavelingen in het komkleigebied, 
waar deze meer rechte hoeken heeft (vlakker landschap).

2.1
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Kenmerkend voor Montferland zijn 2 typen boerderijen:

1. Het Hallehuis

2. De T-boerderij

Het Hallehuis is het meest voorkomende type in de 

Achterhoek, met een enkele keer een T-boerderij. Het 

Hallehuis kenmerkt zich door zijn lange zijgevels en 

een grote kap (lage goothoogte). Van afstand zijn deze 

zijgevels nauwelijks waarneembaar en is het dakvlak 

beeldbepalend. 

De T-boerderij kenmerkt zich door dat het woonhuis 

dwars op de schuur staat (vorm van een T). Het woonhuis 

is veelal prominent aanwezig door een overheersende 

gevel en een relatief klein dakvlak. Hierdoor heeft de 

T-boerderij veelal een statige uitstraling.

In de jonge ontginningen (de broekontginningen) vindt 

men vooral strakke, functioneel gebouwde boerderijen. 

Deze boerderijen, vanaf begin van de 20e eeuw, zijn 

veelal eenvoudig vormgegeven in de stijl van een 

rechthoekige verdieping onder een met pannen gedekt 

dak (schild- of zadeldak). 

Door menging van nieuwe boederijen met oude 

boerderijen en vervlakking van streekeigen bouwstijlen 

is in de gemeente Montferland niet duidelijk aan te 

geven op welke plaatsen overwegend Hallehuizen, 

T-boerderijen of functioneel gebouwde boerderijen zich 

bevinden.

Wel is het raadzaam, met het oog op beeldkwaliteit, om 

criteria vast te stellen over welke bouwstijl nagestreeft 

wordt per deelgebied. 

Richtlijnen voor de bebouwing worden uitvoeriger 

behandeld per deelgebied. 

Pas vanaf 1900 werd het mogelijk om de nattere gronden te 

ontginnen en in gebruik te nemen als landbouwgrond. Aan de 

bebouwing in deze gebieden is waar te nemen dat deze een 

voornamelijke functionele, rechthoekige stijl hebben.

De bebouwing op de hogere gelegen gronden, die in leeftijd 

verder terug gaan, zijn over het algemeen in te delen in de 

stijlen van de Hallehuis boerderijen en de T-boerderijen.

In het oosten van de Achterhoek komen kenmerkende 

Saksische boerderijen voor met houten topgevels. 

Ondanks dat deze niet overmatig voorkomen in de 

gemeente Montferland, zijn stijlkenmerken van de 

Saksische stijl terug te vinden in de boerderijen van 

de jonge ontginningen (zoals de houten topgevels). 

Boerderijtypen2.2
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T-boerderij

T-boerderij met donkere dakpannen

Hallehuis met wolfseinden

Nieuwbouw in functionele stijl

Boerderij in functionele stijl met wit geschilderde gevel

Hallehuis met wit geschilderde gevel

Hallehuis met lage goothoogte

Hallehuis; lange zijgevel met groot dakvlak

Boerderij in functionele stijl

2.2
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De indeling is gebaseerd op de volgende landschappelijke 
karakteristieken:

Beslotenheid <-> Openheid                                                                                                      
Hierbinnen zijn verschillende niveaus te onderscheiden die de beleving 
en verschijningsvorm van het landschap bepalen, wij onderscheiden:
Besloten-, kleinschalige-, half-open- en open landschappen.

Rationele verkaveling <-> Grillige verkaveling                                                            
De in gebruik name van het land hangt sterk samen met droge of natte 
omstandigheden. De nattere gebieden zijn veelal in stroken ontgonnen. 
De overgang van nat naar droog hebben een meer blokvormige 
verkaveling en de hoogste gronden een grillige verkaveling. Wij maken 
onderscheid in deze drie typen verkaveling:
Stroken (slagen)-, blokvormige- en grillige verkavelingen.

Hoog en droog <-> Laag en nat                                                                                             
Deze karakteristiek bepaalt in grote mate de verschijningsvorm van het 
landschap. Laag, natte gebieden zijn veelal open gebieden met veel 
sloten en weinig opgaand groen. Naarmate het gebied hoger en droger 
is, is er ook meer opgaand groen en een veelal beslotener karakter van 
het landschap.

Lintbebouwing <-> Verspreide bebouwing                                                                    
Het bebouwingspatroon speelt een grote rol in de beleving van het 
landschap. Het beeldkwaliteitsplan kan alleen invloed uitoefenen op 
erfniveau en daarbij invloed uitoefenen op het behoud of versterking van 
landschappelijke kwaliteiten. De positie van deze bebouwing bepaalt dan 
ook de mogelijkheden voor het beeldkwaliteitsplan. Wij onderscheiden:
Lintbebouwing en verspreide bebouwing.

In de volgende paragrafen worden de landschappelijk deelgebieden 
nader toegelicht. De huidige verschijningsvorm van het gebied en de 
aandachtspunten voor beeldkwaliteit (zowel voor uitbreiding van het erf 
als voor functieverandering) worden hierin beschreven. 

Landschappelijke deelgebieden3.0

Op basis van de gebiedsanalyse, is de gemeente Montferland in te 
delen in negen landschappelijke deelgebieden:

 [1] Het boslandschap (van de Montferlandsche Berg).
 [2] Het enkdorpenlandschap.
 [3] Het heideontginningenlandschap. 
 [4] Het voormalige boslandschap.
 [5] Het landgoederenlandschap.
 [6] Het kampenlandschap.
 [7] Het broekontginningenlandschap_Komkleigebied.
 [8] Het broekontginningenlandschap_IJsselvallei.
 [9] Het broekontginningenlandschap_Strokenverkaveling.

Voor dit beeldkwaliteitsplan zijn zeven landschappelijke 
deelgebieden relevant om nader uit te werken. De twee 
deelgebieden die buiten beschouwing gelaten worden zijn: 
het boslandschap (van de Montferlandsche Berg) en het 
landgoederenlandschap (De Bijvanck en De Plantage). Binnen 
deze deelgebieden bevinden zich geen agrarische bedrijven of 
voormalige agrarische bedrijven.

Onder invloed van ontwikkelingen in de gemeente, voornamelijk 
door de agrarische dynamiek, is het onderscheidende karakter 
van de verschillende cultuurhistorische landschapstypen 
verzwakt. Om tot een landschappelijke indeling te komen is dan 
ook niet uitsluitend vastgehouden aan de cultuurhistorische 
begrenzingen. Bij de landschappelijke indeling is ook gekeken 
naar het huidige gebruik en de huidige verschijningsvorm van 
het landschap. De verschijningsvorm, oftewel de morfologische 
eigenschappen, dienen als basis voor de indeling in 
landschappelijke deelgebieden (zie kaart op pagina 24). 

3.0
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Het enkdorpenlandschap3.1

Landschappelijke karakteristiek

[1] Besloten openheid. 

[2] Hoge, droge gronden, reliëfrijk.

[3] Grillige verkaveling. 

[4] Lint- en verspreide bebouwing.

Verschijningsvorm landschap

De posities van de bebouwingsconcentraties rondom de Montferlandsche 

Berg zijn zeer bepalend voor het beeld van het enkdorpenlandschap. Tussen de 

bebouwingsconcentraties bevinden zich veel (boeren)erven. Veelal is er sprake 

van een open stuk grond tussen deze erven en het boslandschap van de Mont-

ferlandsche Berg: de engen (zie luchtfoto 1). Echter, door schaalvergrotingen 

en ontwikkelingen van nieuwe erven neemt die openheid plaatselijk sterk af. 

Dit hangt nauw samen met het hoogteverschil. De rondom de stuwwal gele-

gen kernen en bebouwingslinten dreigen een scheiding te veroorzaken tussen 

de stuwwal en de rondom de stuwwal gelegen gronden.

De westkant kenmerkt zich door een geleidelijk hoogteverloop van de stuw-

wal, waardoor er een brede zone van akkercomplexen is ontstaan. Een enkele 

keer ligt er een erf in deze zone. Het overgrote deel van de bebouwing is gele-

gen aan wegen die parallel lopen aan de hoogtelijnen en de bebouwingscon-

centraties met elkaar verbinden (Beek, Loerbeek en Kilder). De kenmerkende 

besloten openheid van het enkdorpenlandschap is hier goed waarneembaar. 

Het is een breed open landschap, dat besloten wordt door het boslandschap 

van de Montferlandsche Berg. De erven sluiten hier vaak op aan door hun beslo-

ten vormgeving. Dat houdt in dat op de erfscheidingen van de erven opgaand 

groen is aangeplant. Hierdoor wordt het beeld van de bebouwing verminderd 

en de openheid begrensd. In dit gebied liggen weinig grootschalige boerenbe-

drijven (groot bedrijfskavel met veel stallen).

Landschappelijke beplanting

Houtwal/-singel BomenlaanBosrand Bosperceel

Luchtfoto 2: Op de eng gelegen boerenerven. 

Kaal in het landschap (weinig tot geen opgaand groen op erfscheiding.

Luchtfoto 1: Besloten openheid. 

Bebouwingen (boerenerven en woonbebouwing) hebben een besloten karakter.
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Aan de oostkant bevindt zich een zeer smalle open zone, doordat hier een 

steiler hoogteverloop is. De doorgaande wegen liggen hier relatief dicht op 

het boslandschap (met name de N815) en de bebouwing heeft zich over het 

gebied verspreid (tussen Stokkum, ‘s Heerenberg, Zeddam, Braamt en Kilder). 

Veel erven hebben een visueel opvallende positie door weinig beplanting op 

erfscheidingen (zie luchtfoto 2). Het aantal grootschalige boerenbedrijven is 

hoger in vergelijking tot de westkant van het enkdorpenlandschap.

Aandachtspunten beeldkwaliteit

Kenmerkend voor het enkdorpenlandschap is de samenhang met de bebou-

wing. Het is een open landschap, dat alleen als open ervaren wordt als de 

bebouwing een visueel minder dominante positie inneemt. De erven dienen 

een vrij besloten karakter te hebben, waarbij opgaand groen op de erfschei-

dingen beeldbepalend zijn (zie luchtfoto 3). 

Van oudsher lagen de meeste erven aan een bomenlaan. De bomenlaan en 

het erf vormden samen de rand van de eng (zie luchtfoto 4). Echter, tegen-

woordig liggen steeds meer erven op de eng, in plaats van aan de rand van 

de eng. De op de eng gelegen erven breken de openheid op, daarom is het 

noodzakelijk de erven een beslotener karakter te geven. Hierdoor krijgt de 

openheid een nieuwe rand. Bij nieuwe ontwikkelingen, met name uitbreiding 

van het agrarische erf, geldt er wat betreft de beeldkwaliteit een accentver-

schil in de ligging van het erf. Voor op de eng gelegen erven zal de nadruk 

liggen op het creëren van beslotenheid van het erf en voor aan doorgaande 

wegen (bomenlanen) gelegen erven is de ontwikkelingsrichting leidend.

Luchtfoto 3: Besloten vormgegeven erven.

Luchtfoto 4: Lintbebouwing aan een bomenlaan.

3.1
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UITBREIDING VAN (AGRARISCHE) BEDRIJVEN

Op de eng gelegen erven

Aandachtspunt voor de beeldkwaliteit van het gebied is de inpassing van 

het erf. De bebouwingen zijn veelal beeldbepalend en dienen een minder  

visueel dominante positie in het landschap te krijgen. Aanplant van opgaand 

groen, in de vorm een houtwal/-singel of bosperceel, dient de beslotenheid 

van het erf te versterken. Hierdoor wordt tevens de openheid van de eng ster-

ker begrensd en neemt de betekenis van de bebouwing in het landschap af.

De ontwikkelingsrichting van het erf is variabel (zowel in de lengte als in 

de breedte). Het enkdorpenlandschap kenmerkt zich door een grillige ver-

kaveling. De perceelsgrenzen dienen gerespecteerd te worden, maar het 

erf hoeft niet een uitgesproken lengte of breedte te hebben. De woonzone 

(zone waarin het woonhuis staat) dient intact te blijven en aan minimaal één 

zijde de uitstraling van het erf te bepalen (veelal de entree tot het erf ).

Aan doorgaande wegen gelegen erven

Voor erven die gekoppeld zijn aan een doorgaande weg (en dus veelal aan 

de rand van de eng gelegen zijn), dient er aandacht uit te gaan naar de  

ontwikkelingsrichting van het erf. Bij voorkeur zoekt het erf een sterkere ver-

ankering aan de bomenlaan (aan het lint en niet de openheid van de eng 

op). Een ontwikkeling in de diepte betekent een afname van de openheid 

van de eng. Hetgeen niet gewenst is. Plaatselijk hebben de erven een kleine 

onderlinge afstand (zie luchtfoto 5). Het dient voorkomen te worden dat er 

een dicht bebouwingslint ontstaat. De interactie (zichtlijnen) van de Mont-

ferlandsche Berg met zijn omgeving staat reeds onder druk. Tussen de erven 

geldt dan ook een minimale afstand van 100 meter. Indien hier niet aan vol-

daan kan worden mag het erf in de diepte uitbreiden, mits deze aandacht 

besteedt aan de landschappelijke inpassing (beslotenheid van het erf creë-

ren door opgaand groen aan te planten op erfscheidingen).

Luchtfoto 5: Lintbebouwing.

Kleine onderlinge afstanden van de erven.
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FUNCTIEVERANDERING

Bij bedrijfsbeëindiging kan er sprake zijn van een functieverandering naar 

wonen, werken en nevenactiviteiten. Elke functieverandering biedt goede 

mogelijkheden om erven een beslotener karakter te geven. Veel huidige 

boerenerven hebben weinig erfbeplanting (met name ten oosten van de 

Montferlandsche Berg), waardoor de bebouwing een aanzienlijke rol heeft 

in het beeld van het landschap. Doordat bij functieverandering veelal de 

bouwkavel in omvang afneemt, biedt dit mogelijkheden om de vrijgeko-

men ruimte landschappelijk (groen) in te richten. Bovendien kan met relatief 

weinig beplanting de betekenis van de bebouwing in het landschap sterk 

afnemen. Mede doordat bij functieverandering veelal grote stallen gesloopt 

worden en kleinschaligere bebouwing een nieuwe plek krijgen. Er dient ge-

biedseigen beplanting gebruikt te worden voor het inpassen van het erf in 

het landschap. De beslotenheid van het erf kan vergroot worden door het 

realiseren van bijvoorbeeld een eikengaard.

3.1
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Het heideontginningenlandschap3.2

Landschappelijke beplanting

Bomenlaan

Luchtfoto 2: Verspreide bebouwing. 

Gebrek aan begeleidend groen.

Luchtfoto 1: Lintbebouwing. 

Begeleidend groen.

Landschappelijke karakteristiek

[1] Half-open landschap. 

[2] Hoog naar laag, vlak.

[3] Blokverkaveling. 

[4] Aan wegen gelegen bebouwing (lint).

Verschijningsvorm landschap

Het heideontginningenlandschap is gelegen aan de voet van de Montferland-

sche Berg. Het gebied kenmerkt zich door een vrij vlak verloop in hoogte en 

kwelwater dat hier omhoog komt. De weteringen en sloten voeren het water 

richting het noordwesten af. Het gebied is ontgonnen in een blokverkavelings-

structuur. De openheid van deze blokverkavelingen wordt doorsneden door 

bomenlanen. Aan deze bomenlanen zijn veelal de erven gelegen (zie luchtfoto 

1). De afstand van het erf tot aan het ontginningslint kan sterk verschillen. In 

delen van het gebied lijken de erven vrij in het landschap te liggen en daardoor 

een verspreide ligging te hebben (zie luchtfoto 2). De ontwikkelingsrichting van 

de erven is divers. De erven ontwikkelen zich zowel in de breedte als in de diep-

te (lengte), waarbij de oriëntatie van de op de erven gelegen bebouwing ook 

kan verschillen in ligging. Er zit variatie in de onderlinge afstanden en posities 

van bebouwing, maar de overheersende richting wordt bepaald door de oost-

west lopende lintbebouwingen (Didamseweg, Kerkhuisstraat, Broekweg). 

Er komen vrij weinig beplantingen voor in dit gebied. Met name de wegen zijn 

aangeplant. De bebouwing kenmerkt zich veelal door beplantingen aan één 

zijde van het erf. 

Bomenrij Vrijstaande bomenBomensingel
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Aandachtspunten beeldkwaliteit

Door de grote variatie in afstanden van de erven tot aan het ontginningslint 

(doorgaande weg), heeft de bebouwing een vrij dominante positie in het land-

schap. De kenmerkende openheid van het oorspronkelijke heidelandschap is 

nauwelijks meer te ervaren. Voor de beeldkwaliteit van het gebied is het van 

belang dat de  erven een sterke relatie behouden met het ontginningslint (zie 

luchtfoto 3) en niet “kaal” in het landschap komen te liggen.

UITBREIDING VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN

Aan het ontginningslint gelegen erven

Een dicht bebouwingslint dient voorkomen te worden. Daarom dient ten-

minste één tussenliggend perceel tussen de erven onbebouwd te blijven. Bij 

voorkeur hebben de erven een minimale onderlinge afstand van 100 meter.

Doordat er reeds veel erven op een relatief kleine afstand van elkaar aan de 

linten liggen, is het gewenst dat deze in de diepte uitbreiden. De oriëntatie 

van de bebouwing kan daarbij vrijgelaten worden. De diepterichting hoeft 

dus niet benadrukt te worden door de bouwrichting. Om te voorkomen dat 

de bebouwing aan het lint te dominant wordt, dient ten minste aan één zijde 

opgaand groen op de erfscheiding gerealiseerd te worden (in de diepte). Bij 

voorkeur in de vorm van een bomenrij (transparante rand).

Dieper op het perceel gelegen erven

Grootschalige bebouwingen die dieper op het perceel gelegen zijn, hebben 

een vrij dominante positie in het landschap. Het is dan ook wenselijk de be-

bouwing minder dominant te maken, door opgaand groen toe te voegen. Bij 

voorkeur gebeurt dit in de vorm van een bosperceel. Hierdoor krijgt de be-

bouwing een achtergrond van groen en ligt het erf minder dominant in het 

open landschap. Een bomenrij kan het bebouwingsbeeld ook onderbreken, 

maar voldoet veelal niet bij grootschalige boerenbedrijven. Door het toe-

voegen van bospercelen ontstaat er een aangename variatie van besloten-

heid (erf ) en openheid van het landschap. Het gebied heeft een blokvormige 

percelering. Bij voorkeur sluiten de erven aan op de blokstructuur van de 

heideontginningen. Dit houdt in dat de erven een niet uitgesproken diepte- 

(lengte) of breedterichting hebben. De woonzone (woonbebouwing) dient 

aan minimaal aan één zijde het aangezicht van het erf te vormen. 

FUNCTIEVERANDERING

Bij bedrijfsbeëindiging kan er sprake zijn van een functieverandering naar wo-

nen, werken en nevenactiviteiten. Veel huidige boerenerven hebben weinig 

erfbeplanting (met name de erven die dieper op het perceel gelegen zijn), 

waardoor de bebouwing een aanzienlijke rol heeft in het beeld van het land-

schap. Doordat bij functieverandering veelal het bouwkavel in omvang af-

neemt, biedt dit mogelijkheden om de vrijgekomen ruimte landschappelijk 

(groen) in te richten. Bovendien kan met relatief weinig beplanting de bete-

kenis van de bebouwing in het landschap sterk afnemen. Mede doordat bij 

functieverandering veelal grote stallen gesloopt worden en kleinschaligere 

bebouwing een nieuwe plek krijgen.

Luchtfoto 3: Lintbebouwing.

3.2
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Het voormalige boslandschap3.3

Landschappelijke karakteristiek

[1] Kleinschalig landschap. 

[2] Hoog naar laag, vlak.

[3] Grillige verkaveling. 

[4] Verspreide bebouwing.

Verschijningsvorm landschap

Voorheen was dit gebied een aaneengesloten boslandschap, dat de landgoe-

deren “De Bijvanck”en het “Stille Wald” met elkaar verbond. Dit gebied heeft 

een fl inke transformatie ondergaan door diverse ontwikkelingen. Met name de 

aanleg van de snelweg A18 en de schaalvergroting in de landbouw hebben 

een grote invloed gehad op de huidige verschijningsvorm van het landschap.

Door de doorsnijding van het landschap (door de A18) liggen er zowel recht-

hoekige als grillige vormgegeven percelen. De erven kennen hierdoor een zeer 

verspreide ligging over het landschap. Plaatselijke resteren er nog landschaps-

elementen, zoals bospercelen en houtwallen/-singels. Deze restanten bieden 

echter niet genoeg structuur om eenheid in het landschap aan te brengen, 

waardoor het geheel nogal onsamenhangend oogt. Delen van het gebied heb-

ben een aangename kleinschaligheid door aanwezige landschapselementen 

(zie luchtfoto 1). 

Echter, er liggen ook een groot aantal agrarische bedrijven in een zeer open 

landschap. Deze bebouwingen hebben een vrij dominante positie in het land-

schap doordat ondersteunende beplantingen missen (zie luchtfoto 2). De erven 

hebben geen uitgesproken diepte of lengterichting en de erfi ndeling varieert 

ook sterk.  

Voor een leesbaarder en aantrekkelijker landschap is het noodzakelijk meer sa-

menhang te creëren tussen de landschapselementen en de erven.
Luchtfoto 2: Op het perceel gelegen boerenerven. 

Kaal in het landschap (weinig tot geen opgaand groen op erfscheiding.

Luchtfoto 1: Kleinschaligheid. 

Bebouwing gelegen in resterende structuren van het voormalige boslandschap.

Landschappelijke beplanting

Bomenlaan Bomenrij Vrijstaande bomenBosperceel Houtwal/-singel
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Aandachtspunten beeldkwaliteit

Gelet op de historie van het gebied, is het gewenst een kleinschaliger land-

schap na te streven. Voorkomen dient te worden dat grootschalige erven ‘kaal’ 

in een open landschap komen te liggen. Door het toevoegen van bospercelen 

en/of houtwallen/-singels bij uitbreiding of functieverandering van agrarische 

bedrijven, wordt tegelijk geinvesteerd in een meer samenhangend, aantrek-

kelijker landschap (zie luchtfoto 3). 

UITBREIDING VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN

Aandachtspunt voor de beeldkwaliteit van het gebied is de inpassing van 

het erf. De bebouwingen zijn veelal beeldbepalend en dienen een minder  

visueel dominante positie in het landschap te krijgen. Aanplant van opgaand 

groen, in de vorm een houtwal/-singel of bosperceel, dient de kleinschalig-

heid van het landschap te versterken. De ontwikkelingsrichting van het erf 

is variabel (zowel in de lengte als in de breedte). Het gebied bestaat uit zo-

wel grillige, als rechthoekige vormgegeven percelen, waardoor de erven een 

steeds andere positie in het landschap hebben. Eenheid dient dan ook niet 

gezocht te worden in de positie of vorm van de boerenerven, maar in de land-

schappelijke inpassing van de erven. De woonzone (zone waarin het woon-

huis staat) dient intact te blijven en aan minimaal één zijde de uitstraling van 

het erf te bepalen (veelal de entree tot het erf ).

FUNCTIEVERANDERING

Bij bedrijfsbeëindiging kan er sprake zijn van een functieverandering naar 

wonen, werken en nevenactiviteiten. Functieverandering biedt goede moge-

lijkheden om erven een beslotener karakter te geven. Deze erven kunnen een 

grote invloed hebben op het herstellen van een landschappelijke raamwerk in 

het gebied (door toevoegingen van bospercelen en/of houtwallen/-singels). 

Veel huidige boerenerven hebben weinig erfbeplanting, waardoor de bebou-

wing een aanzienlijke rol heeft in het beeld van het landschap. Doordat bij 

functieverandering veelal de bouwkavel in omvang afneemt, biedt dit moge-

lijkheden om de vrijgekomen ruimte landschappelijk (groen) in te richten. Bo-

vendien kan met relatief weinig beplanting de betekenis van de bebouwing in 

het landschap sterk afnemen. Mede doordat bij functieverandering veelal grote 

stallen gesloopt worden en kleinschaligere bebouwing een nieuwe plek krijgen.
Luchtfoto 3: Referentie. 

Landschap ten zuiden van het landgoed “De Bijvanck”.

3.3
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Kampenlandschap3.4

Luchtfoto 2: Besloten lint. 

De aan het lint gelegen erven hebben een besloten karakter. Het kassencomplex is hier uitzondering op.

Luchtfoto 1: Kampen en essen. 

De erven zijn rondom een es gelegen (bochtige wegen).

Landschappelijke beplanting

Bomenlaan Bomenrij Vrijstaande bomenStruweelrand Houtwal/-singel

Landschappelijke karakteristiek

[1] Besloten openheid en kleinschaligheid. 

[2] Hoog en droog, glooiend landschap.

[3] Grillige verkaveling. 

[4] Verspreide bebouwing.

Verschijningsvorm landschap

Oorspronkelijk kon men rondom Didam nog de verschillen herkennen tussen 

het essenlandschap en het kampenlandschap De typische kenmerken van de 

essen (zoals bolle ligging) zijn aan het vervagen, door meer bebouwing en be-

groeiing op de es en het eroderen/slechten van steilranden. Het oorspronkelijke 

kampenlandschap (éénmansessen) ligt grotendeels opgesloten tussen de oor-

spronkelijk reliëfrijke, open essen en de vlakke, halfopen heide- en broekont-

ginningen. De beslotenheid van de essen en de kleinschaligheid behorende bij 

de kampen zijn sterk aangetast door schaalvergrotingen in de landbouw, toe-

nemende bebouwing en het weghalen/degraderen van heggen en houtkan-

ten. Hierdoor is het verschil in landschapstypen nauwelijks meer waarneem-

baar. Blokverkavelingen en slingerende wegen zijn nog wel herkenbaar. In het 

gebied is  een grote verscheidenheid aan bloemen en struiken te zien, zoals: 

meidoornheggen (met diverse soorten), knotbomen, houtkanten met onder-

meer eiken, meidoorn, essen en lijsterbes. In akkers en weilanden vind je vooral 

nog solitaire bomen, zoals eiken en essen. Hetgeen wat ontbreekt is de struc-

tuur die de elementen met elkaar verbindt. Oorspronkelijk lag de bebouwing 

langs de slingerende wegen onderaan de es. De slingerende wegen waren niet 

aangezet met bomen. De bebouwing heeft zich nadien niet alleen aan de slin-

gerende wegen uitgebreid, maar ook op de essen. Hierdoor is de openheid van 

het gebied onder druk komen te staan. Door de geringe hoeveelheid opgaand 

groen liggen de erven veelal als losse elementen in het landschap.
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Aandachtspunten beeldkwaliteit

De karakterstieke (besloten) openheid van het essenlandschap staat erg on-

der druk. Het gebrek aan bomenlanen draagt ertoe bij dat de bebouwing 

een dominante positie in het landschap inneemt.  Bomenlanen dienen als 

middel om de akkercomplexen visueel te scheiden en de bebouwing in te 

passen. De bebouwing die niet aan wegen gelegen is, maar dieper op de 

eng/es, dienen begeleidende beplanting te krijgen. Om de openheid van 

de essen weer te kunnen ervaren, is het belangrijk de beslotenheid van de 

erven te versterken. Dit kan in de vorm van dichte randen (kenmerkend 

voor essenlandschap), alsmede in de vorm van transparante randen. Be-

plantingsstructuren die hiervoor in aanmerking komen zijn: houtwallen/-

singels, bomenrijen en struweelranden. Door de erven beter in te passen in 

het landschap (door middel van opgaand groen op de erfscheiding) neemt 

de leesbaarheid en het onderscheidende karakter van het gebied toe. Het 

landschap zal een kleinschaliger karakter krijgen.. Echter de karakteristieke 

openheid behorende bij de essen wordt hierbij gerespecteerd, door alleen 

beplantingen toe te voegen op de erven en niet op de essen. Door het klein-

schaliger karakter is dit gebied ingedeeld onder het Kampenlandschap. 

Dit verduidelijkt het verschil met de maatvoering van de essen rondom de 

Montferlandsche Berg.

UITBREIDING VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN

Uitbreiding van het erf dient niet plaats te vinden in de lengte, dieper de eng op. 

Dit zou de openheid van de eng aantasten. Uitbreiding dient zoveel mogelijk in 

de breedte plaats te vinden en contact te houden met de doorgaande weg. Be-

langrijk is dat het erf een besloten karakter heeft zodat de bouwmassa’s  minder 

dominant in het landschap liggen. Dit houdt in dat rondom het erf, opgaand 

groen gerealiseerd dient te worden. Bij grote elementen als stallen, dient deze 

rand steviger aangezet te zijn. Bij minder hoge elementen kan een struweelrand 

voldoende zijn. Het is belangrijk dat het woongebouw niet verdwijnt achter de 

bedrijfsbebouwing. Daarom is er een woonzone geintroduceerd. Deze verbindt 

het woongebouw met de doorgaande weg en zorgt ervoor dat tenminste vanaf 

één kant van het erf, het woongebouw beeldbepalend blijft (en niet de bedrijfs-

bebouwing). In de woonzone dienen grote bouwmassa geen plek te krijgen.

FUNCTIEVERANDERING

Bij bedrijfsbeëindiging kan er sprake zijn van een functieverandering naar wo-

nen, werken en nevenactiviteiten. Functieverandering biedt goede mogelijkhe-

den om erven een beslotener karakter te geven. Doordat bij functieverandering 

veelal het bouwkavel in omvang afneemt, biedt dit mogelijkheden om de vrij-

gekomen ruimte landschappelijk (groen) in te richten. Deze ruimte kan gebruikt 

worden ter versterking van de beslotenheid van het erf (bijvoorbeeld door een 

eikengaard). Bovendien kan met relatief weinig beplanting de betekenis van 

de bebouwing in het landschap sterk afnemen. Mede doordat bij functieveran-

dering veelal grote stallen gesloopt worden en kleinschaligere bebouwing een 

nieuwe plek krijgen. In dat geval is minder beplanting nodig om het erf een be-

slotener karakter te geven. Ten opzichte van het uitbreiden van het erf hoeft er 

minder opgaand groen gerealiseerd te worden om bouwmassa’s op te vangen. 

De randen kunnen dan ook transparanter vorm gegeven worden.

Luchtfoto 3: Erf. 

Grillige perceelsvorm leidt tot grillige kavelvorm van het erf en verschillende bebouwingsrichtingen.

3.4
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Het broekontginningenlandschap_Komkleigebied3.5

Landschappelijke karakteristiek

[1] Kleinschalig landschap. 

[2] Hoog naar laag, vlak.

[3] Grillige verkaveling. 

[4] Verspreide bebouwing.

Verschijningsvorm landschap

Het broekontginningenlandschap rondom Didam vormt de overgang van de 

op de dekzandrug gelegen essen/kampen (zie 3.4 Kampenlandschap) en het 

zeer natte gebied gelegen aan de Hengelder Leigraaf (zie 3.7 Strokenverkave-

ling). Het gebied kent een rationele verkaveling (van blokvormig tot rechthoe-

kig), waarbij de erven veelal aan de ontginningslinten gelegen zijn (zie lucht- 

foto 1). Het is een half-open landschap waarbij veelal opgaand groen aanwezig 

is in de vorm van lineaire beplantingselementen, zoals bomenlanen, bomen-

rijen en knotbomen langs sloten (zie luchtfoto 2).

Er komen vrij veel grootschalige boerenerven voor in dit gebied. Deze kunnen 

dan ook sterk beeldbepalend zijn indien deze niet worden ondersteund door 

landschapselementen. 

De onderlinge afstand kan sterk variëren. Over het algemeen zijn de erven op 

enige afstand van elkaar gelegen (75-100 meter minimaal). Er is weinig sprake 

van dichte bebouwingslinten). De richting van de bebouwing staat veelal haaks 

op de weg (in de diepte).

Luchtfoto 2: Bebouwingslint.

Lintbebouwing ten zuiden van Didam.

Luchtfoto 1: Half-open landschap

Lineaire beplantingsstructuren en bebouwing gelegen in linten.

Landschappelijke beplanting

Bomenlaan Bomenrij Vrijstaande bomenHoutsingels Knotbomen
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Aandachtspunten beeldkwaliteit

Het komkleigebied kenmerkt zich door zijn half-open landschap. Dit komt 

mede door transparant vormgegeven erfbeplantingen. De erven in dit land-

schap hebben dan ook niet een besloten karakter zoals in het engenland-

schap. Het agrarische gebruik van het landschap mag gezien worden, aange-

zien het een sterk rationele verkaveling heeft. De bebouwing dient echter niet 

beeldbepalend te zijn. Transparante beplantingen op erfscheidingen zorgen 

ervoor dat het erf onderdeel uitmaakt van zijn omgeving (zie luchtfoto 3).

UITBREIDING VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN

De erven hoeven geen uitgesproken diepte(lengte) of breedte te hebben. Het 

verkavelingspatroon dient gerespecteerd te worden. Dat houdt in dat het erf 

bij een blokvormige verkaveling, een blokvormige kavelvorm heeft, en bij een 

meer rechthoekige verkaveling, een rechthoekige kavelvorm heeft.

De oriëntatie van de bebouwing is belangrijk. Deze staat haaks op de weg. Bij 

nieuw uitbreidingen dienen deze dan ook een positie te hebben die haaks op 

de weg staat en parallel loopt aan de perceelsrichting.

Grootschalige bebouwingen op erven dienen middels transparante beplan-

tingen (bomenrijen, houtsingels, struweelranden) ingepast te worden in het 

landschap.

FUNCTIEVERANDERING 

Bij bedrijfsbeëindiging kan er sprake zijn van een functieverandering naar 

wonen, werken en nevenactiviteiten. Functieverandering biedt goede 

mogelijkheden om erven in te passen in het landschap. Veel huidige 

boerenerven hebben een geringe hoeveelheid erfbeplanting, waardoor 

de bebouwing een aanzienlijke rol heeft in het beeld van het landschap. 

Doordat bij functieverandering veelal het bouwkavel in omvang afneemt, 

biedt dit mogelijkheden om de vrijgekomen ruimte landschappelijk (groen) 

in te richten. Bovendien kan met relatief weinig beplanting de betekenis 

van de bebouwing in het landschap sterk afnemen. Mede doordat bij 

functieverandering veelal grote stallen gesloopt worden en kleinschaligere 

bebouwing een nieuwe plek krijgen.  Het karakter van een komkleigebied 

kan versterkt worden door bijvoorbeeld het toevoegen van een (hoogstam) 

boomgaard.

Luchtfoto 3: Transparante erfbeplanting. 

Bomenrijen/-singels op de erfscheidingen.

3.5
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Het broekontginningenlandschap_IJsselvallei3.6

Landschappelijke karakteristiek

[1]Half-open landschap. 

[2] Laag en nat, microreliëf.

[3] Rationele verkaveling. 

[4] Lintbebouwing.

Verschijningsvorm landschap

De IJsselvallei kent een rationele percelering. Het is een laag gelegen gebied 

met een hoge grondwaterstand. De natte omstandigheden vereisen een fl inke 

ontwatering van het gebied. Er komen dan ook veel sloten en weteringen voor 

in de IJsselvallei.

In het gebied komt een microreliëf voor (zeer kleine hoogteverschillen) doordat 

er diverse waterlopen door het gebied gestroomd hebben en daarbij telkens 

van richting veranderd zijn. Hierdoor zijn rivierduinen ontstaan. Door de ho-

gere gronden van de rivierduinen was het mogelijk om in dit gebied te wonen 

en droge voeten te houden. Vele bebouwingskernen liggen ogenschijnlijk wil-

lekeurig verspreidt over het gebied, maar vinden de oorsprong van hun locatie 

in de posities van de rivierduinen. Azewijn is een duidelijk voorbeeld, waarbij de 

kern gekenmerkt wordt door een radiaalsgewijs wegenpatroon (zie luchtfoto 1).

Vele nieuwe toegevoegde bebouwingen zijn in (ontginnings)linten komen te 

liggen. Vanwege betere mogelijkheden om het gebied te ontwateren, werd het 

ook mogelijk om op meerdere plekken te wonen. De erven hebben een vrij be-

sloten karakter, tegenover een grote openheid van de percelen (zie luchtfoto 2). 

Veelal heeft het besloten karakter van het erf te maken met de gevoeligheid 

voor wind. In het gebied komen veel grootschalige boerenbedrijven voor. In de 

hoeveelheid stallen zit variatie wat betreft positie op het erf en richting van het 

gebouw. De erven hebben niet een uitgesproken diepte(lengte) of breedte. 
Luchtfoto 2: Beplanting op erfscheiding. 

Inpassing van de erven door toevoegen van (transparante) beplantingen.

Luchtfoto 1: Half-open landschap.

Radiaal wegenpatroon Azewijn door ligging op oude rivierduin.

Landschappelijke beplanting

Bomenlaan Bomenrij Vrijstaande bomen Knotbomen
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Aandachtspunten beeldkwaliteit

Doordat in dit gebied veel grootschalig boerenbedrijven gevestigd zijn en 

de karakteristiek van het gebied zijn openheid is, kunnen het landschap en 

de bebouwing met elkaar confl icteren. Een groot deel van dit broekontgin-

ningengebied is aangewezen als Landbouwontwikkelingsgebied (LOG). 

Dat betekent dat de bedrijven meer mogelijkheden krijgen tot uitbreiding 

en er mogelijk nieuwvestiging van boerenbedrijven ontstaat. De bebouwing 

zal dan een aanzienlijke betekenis in het landschap innemen.

Dat het landschap een agrarische functie heeft en dat hierbij grootschalige 

stallen horen, mag gezien worden (zie luchtfoto 3). Echter, vele nieuwe stal-

len overstijgen de menselijke maat en zijn daardoor veelal beeldbepalend. 

Het is dan ook belangrijk dat de erven enigszins ingepast worden door land-

schappelijk groen, bijvoorbeeld een bomenrij. Dit kan een vrij transparante 

rand zijn. Het gebied kenmerkt zich door zijn openheid. Een wisselwerking 

met de bebouwing is dan ook gewenst (dus geen dichte randen aanplanten 

zoals bij het engenlandschap).

UITBREIDING VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN

Voor de beeldkwaliteit van het gebied is het belangrijk dat nieuwe bebouwin-

gen ingepast worden in het landschap. De bebouwingen dienen verankerd te 

worden in het landschap, in plaats van dat deze ‘kaal’ in het landschap liggen. 

De openheid is karakteristiek. Deze wordt alleen doorsneden door transpa-

rante beplantingen, zoals bomenrijen en bomenlanen. Randbeplantingen op 

erven kunnen dan ook transparant vormgegeven worden. De ontwikkelings-

richting van het erf of de bebouwingsrichting is hierbij niet zo relevant. De er-

ven dienen de perceelsgrenzen te respecteren, maar zijn vrij om in de breedte 

of diepte uit te breiden. De erven hebben een vrij grote onderlinge afstand 

waardoor er geen gevaar is voor dichte bebouwingslinten.

Voor zover de agrarische uitbreiding wordt voorgestaan in het LOG Azewijn, 

dan zijn de spelregels van toepassing zoals deze in de vastgestelde gebiedsvi-

sie LOG Azewijn zijn opgenomen.

FUNCTIEVERANDERING

Bij bedrijfsbeëindiging kan er sprake zijn van een functieverandering naar wo-

nen, werken en nevenactiviteiten. Functieverandering biedt goede mogelijk-

heden om erven in te passen in het landschap.  Doordat bij functieverande-

ring veelal het bouwkavel in omvang afneemt, biedt dit mogelijkheden om de 

vrijgekomen ruimte landschappelijk (groen) in te richten. Bovendien kan met 

relatief weinig beplanting de betekenis van de bebouwing in het landschap 

sterk afnemen. Mede doordat bij functieverandering veelal grote stallen ge-

sloopt worden en kleinschaligere bebouwing een nieuwe plek krijgen.

Luchtfoto 3: Bebouwingslint.

Erven gelegen aan een bomenlaan.

3.6
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Landschappelijke karakteristiek

[1] Open landschap. 

[2] Laag en nat.

[3] Strokenverkaveling (slagenverkaveling). 

[4] Lintbebouwing.

Verschijningsvorm landschap

De strokenverkavelingen onderscheiden zich duidelijk van de omringende per-

celen door hun smalle, diepe perceelsvorm. De gronden zijn hier natter waar-

door de sloten dichter op elkaar liggen om de gronden te ontwateren.

Tegenwoordig resteren er nog weinig kenmerkende beplantingen, zoals de 

houtsingels en meidoornhagen. Hierdoor hebben de strokenverkavelingen 

een deel van hun kleinschalige karakter verloren. Wat resteert is een half-open 

landschap (zie luchtfoto 1). 

Veelal is de bebouwing direct gelegen aan een hoofdweg (doorgaande weg) 

op de kop van het perceel. Een enkele keer liggen er erven dieper op de perce-

len via een erftoegangsweg.

Er hebben zich vrij veel agrarische bedrijven gevestigd in dit landschapstype. 

De ligging en de vorm van de erven zijn dan ook vrij beeldbepalend. Veelal 

volgen de erven de richting van de percelen. De op de erven gelegen bebou-

wingen (stallen) versterken de dieptewerking, door deze op de lengte van het 

perceel te oriënteren (zie luchtfoto 2). 

Het broekontginningenlandschap_Strokenverkaveling3.7

Luchtfoto 1: Strokenverkaveling 

Resterende beplantingselementen, waardoor een kleinschaliger landschap ontstaat.

Luchtfoto 2: Lintbebouwing

Strokenverkaveling met aan een lint gelegen bebouwing.

Landschappelijke beplanting

Bomenlaan Bomenrij Vrijstaande bomen Knotbomen

N
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Aandachtspunten beeldkwaliteit

Voor dit landschapstype zijn het natte karakter en de in stroken verkavelde 

gronden karakteristiek. Dit karakter dreigt plaatselijk verloren te gaan. 

Kenmerkende beplantingen verdwijnen en sloten worden gedempt. 

Als gevolg raakt de structuur verloren waaraan de erven hun ontwikkelings-

richting kunnen koppelen. De erven gaan zich zowel in de diepte als in de 

breedte ontwikkelen en de bebouwingen verschillen in oriëntatie. Het ontsta-

ne landschap heeft zodoende geen duidelijke identiteit meer. Om deze ont-

wikkeling een halt toe te roepen is het belangrijk dat het slotenpatroon in stand 

gehouden wordt (versterkt wordt) en beplantingen deze structuur en richting 

van de strokenverkaveling weer kracht bij zetten (zie luchtfoto’s 3 en 4).

UITBREIDING VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN

Om het karakter van de strokenverkaveling in stand te houden, vinden uit-

breidingen bij voorkeur in de diepte plaats. Aan één zijde dient de uitbreiding 

begeleid te worden door beplanting (houtsingel/meidoornhaag). Nieuwe uit-

breidingen overschrijden veelal de schaal van de huidige erven, wat betreft 

de maatvoering. Deze nieuwe uitbreidingen dienen dan ook een goede plek in 

het landschap te krijgen en visueel minder dominant gemaakt te worden door 

middel van beplantingen. Door de erven een uitgesprokener diepte te geven 

en de randen te versterken met beplantingen ontstaat er een kleinschaliger 

karakter. Hierdoor kan het gebied weer een identiteit krijgen, hetgeen op en-

kele plekken verloren is gegaan.

Voor zover de agrarische uitbreiding wordt voorgestaan in het LOG Azewijn, 

dan zijn de spelregels van toepassing zoals deze in de vastgestelde gebiedsvi-

sie LOG Azewijn zijn opgenomen.

FUNCTIEVERANDERING

Bij bedrijfsbeëindiging kan er sprake zijn van een functieverandering naar wo-

nen, werken en nevenactiviteiten. Functieverandering biedt goede mogelijk-

heden om erven in te passen in het landschap.  Doordat bij functieverande-

ring veelal het bouwkavel in omvang afneemt, biedt dit mogelijkheden om de 

vrijgekomen ruimte landschappelijk (groen) in te richten. Bovendien kan met 

relatief weinig beplanting de betekenis van de bebouwing in het landschap 

sterk afnemen. Mede doordat bij functieverandering veelal grote stallen ge-

sloopt worden en kleinschaligere bebouwing een nieuwe plek krijgen.

Luchtfoto 3: Uitbreiding van het erf. Uitbreiding van het erf in de breedte.

Luchtfoto 4: Gewenste uitbreiding van het erf. Uitbreiding van het erf in de diepte.

3.7
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BUITENGEBIED MONTFERLAND

ALGEMENE CRITERIA
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Hallehuis; bijna alles onder één dak. Boerderij met losse veestal en open kapschuur. Woonzone en bedrijfskavel.

4.1

Ondanks de verschillende te onderscheiden landschappelijke deel-
gebieden, gelden er algemene criteria die van toepassing zijn op het 
gehele buitengebied van de gemeente Montferland. 

Algemene criteria bij uitbreiding van agrarische bedrijven4.1

Inleiding
In de afgelopen decennia is de betekenis van het (agrarische cultuur-) 
landschap voor de stedeling toegenomen. 
Dit komt tot uiting in de woonfunctie die in veel voormalige boerde-
rijen is ondergebracht, maar ook in het recreatieve gebruik van wan-
del-, fi ets- en kanoroutes, paardenbakken, rijhallen en mini-campings. 
Anderzijds is door de schaalvergroting in de landbouw het boerenerf 
veranderd van een hallehuis, met alle functies onder één dak, tot een 
functioneel conglomeraat van bedrijfsbebouwing, stallen, schuren, 
bergingen, mest- en voedersilo’s, mestverwerkingsinstallaties, kuil-
voer, etc (zie onderstaande schetsen).

Deze twee ontwikkelingen vragen, naast een algehele visie op beleid 
en beleving van het buitengebied, om een herschikking en ordening 
op de agrarische bouwkavels:

1.  een woonzone, met daarin de bedrijfswoning en de  
 recreatieve functies gekoppeld aan de routestructuren, en;
2.  een daarachter gelegen bedrijfskavel met een eigen   
 ontsluiting en functionele indeling.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:
4.1 algemene criteria bij uitbreiding van agrarische bedrijven en; 
4.2 algemene criteria bij functieveranderingen.

De woonzone heeft als doel:
• afstand te creëren tussen de ontsluitingsweg en het   
 bedrijfskavel;
• een voorgrond te creëren waardoor massieve elementen  
 (bedrijfsgebouwen) minder beeldbepalend zijn, en;
• het erf als geheel overzichtelijk te maken.

Per deelgebied kan de woonzone verschillend vormgegeven worden 
(gebiedseigen beplantingen, natuurontwikkeling, waterstructuren, etc.). 
Achter de woonzone is de bedrijfskavel gelegen. Afhankelijk van het 
deelgebied waarin het erf gelegen is, kan de bedrijfskavel zich in de 
diepte of in de breedte ontwikkelen en kunnen er andere eisen ten 
aanzien van de landschappelijke inpassing gelden. De vormgeving 
van de bebouwing kan mede bepalend zijn voor de eisen ten aanzien 
van de landschappelijke inpassing.
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Voorbeeldschets zonering

4.1.1 RICHTLIJNEN VOOR BEELDKWALITEIT OP LANDSCHAPSNIVEAU

Elk landschapstype wordt gekenmerkt door specifi eke gebiedsaccenten (ka-
rakteristieken), bijvoorbeeld het slotenpatroon, de perceelsbeplantingen of 
de openheid. De ontwerrichtlijnen behouden, versterken of herstellen deze 
gebiedsaccenten. Hoe deze ontwerprichtlijnen een uitwerking krijgen ver-
schilt per deelgebied.

4.1.2 RICHTLIJNEN VOOR BEELDKWALITEIT OP ERFNIVEAU

1.  Zonering van het erf (zie voorbeeldschets)
Op het erf dient een herkenbare woonzone aanwezig te zijn, zo mogelijk 
direct langs de weg gelegen, met daarbij behorende woon- en recreatieve 
functies (zoals tuininrichting). Bedrijfsmatige toevoegingen (zoals stallen, 
silo’s e.d) zijn uitgesloten (zie voorbeeldfoto 1).

2.  Groene uitstraling woonzone
De woonzone dient een ‘groene’ uitstraling te hebben. Beplantingen dienen 
functies in de woonzone te begeleiden/in te kaderen (zie voorbeeldfoto 2).

3.  Erfafscheidingen
Opvallende terreinafscheidingen, zoals hekwerken en muren, moeten wor-
den voorkomen. Bij voorkeur wordt hierbij gebruik gemaakt van beplan-
ting.

4. Beplanting
Op de bedrijfskavel dienen de beplantingen een informele/natuurlijke uit-
straling te hebben (zie voorbeeldfoto’s 3 en 4). In de woonzone zijn meer 
gecultiveerde beplantingsvormen toegestaan, zoals hagen en heggen.

5. Samenhang bebouwing
Er dient samenhang te zijn tussen de gebouwen op het erf. De gebouwen 
moeten een zekere verwantschap hebben met elkaar. Dat moet blijken uit 
zowel plaatsing van de gebouwen als uit de vormgeving en de materialise-
ring.

Voorbeeldfoto 2. Groene uitstraling van de woonzone.

Voorbeeldfoto 1. Ongewenste bedrijfsmatige toevoegingen in de woonzone.

Voorbeeldfoto 3. Formele uitstraling erfafscheiding op bedrijfskavel.

Voorbeeldfoto 4. Informele uitstraling erfafscheiding op bedrijfskavel.
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4.1

4.1.3 RICHTLIJNEN VOOR BEELDKWALITEIT OP BEBOUWINGSNIVEAU

RICHTLIJNEN VOOR BEDRIJFSGEBOUWEN

1. Dakvlak beeldbepalend (zie voorbeeldfoto’s 1-6)
 Het is van belang dat het dakvlak beeldbepalend is en het gebouw  
 een enkelvoudige hoofdvorm heeft.
 Een goede dak-gevelverhouding van het gebouw is zeer belangrijk.  
 De bebouwing dient zich te voegen in het omringende landschap.  
 Met name het dakvlak dient een rustige vormgeving te krijgen,  
 zonder veel detaillering, waardoor het gebouw een rustige uit-  
 straling heeft en de horizontaliteit benadrukt wordt.
 De goothoogte dient zo laag mogelijk te blijven. Het dakvlak kan  
 daardoor een ruimere maat krijgen en beeldbepalend zijn.
 De goede standaard, een dak-gevelverhouding van 2:1, heeft de  
 voorkeur. Dit houdt in dat het dak twee keer zo groot is in vergelij- 
 king met de gevel (bijvoorbeeld bij een goothoogte van 3 meter is  
 het dakvlak 6 meter hoog, de nokhoogte is dan 9 meter).
 Naarmate de goothoogte hoger ligt (vanwege functionele eisen) en  
 daardoor afgeweken wordt van de gewenste dak-gevelverhouding,  
 wordt er ook meer gevraagd aan landschappelijke inpassing van  
 het gebouw. Beplantingen kunnen het zichtbare geveloppervlak  
 terug dringen en daardoor het ruimtelijke eff ect in het landschap  
 nuanceren.

2. Dakhelling
De helling van het dak kan variëren van 15 tot 30 graden.

3. Kleurgebruik
Overwegend gedekte tinten voor gevels en daken; zoals roodbruin metsel-
werk voor de gevels en (gesmoorde) grijze dakpannen of golfplaten voor de 
daken.

4. Materiaalgebruik
Natuurlijke materialen, zoals hout en/of bakstenen voor de gevels hebben 
de voorkeur. Kozijnen met negge en toepassen van een witte windveer. In-
dien gebruik van metalen platen aan de gevels, deze een gedekte tint geven 
(bijvoorbeeld donkergroen).

Voorbeeldfoto 1. Gewenste dak-gevelverhouding van 2:1.

Voorbeeldfoto 2. Gewenste dak-gevelverhouding van 2:1.

Voorbeeldfoto 5 en 6. Ongewenste dak-gevelverhouding van 1:2 (resp. zaagtandstal en foliestal)

Voorbeeldfoto 4. Ongewenste dak-gevelverhouding van 1:2.

Voorbeeldfoto 3. 
Ongewenste dak-gevelverh. van 1:1 (voorste stal) en gewenste dak-gevelverh. van 2:1 (achterste stal).
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RICHTLIJNEN VOOR BEDRIJFSWONINGEN

1. Hoofdvorm
 Er dient gebouwd te worden in één bouwlaag met kap. Bij meerdere  
 bouwlagen begint de gevel beeldbepalender te worden, hetgeen  
 ongewenst is in relatie met landschappelijke kwaliteiten.
 Bij een asymmetrisch dak is het mogelijk een hoogte van maximaal  
 1,5 bouwlaag met kap aan te houden, indien deze hogere bouw 
 laag op het erf geörienteerd is. Voor de bebouwingszijde die op het  
 landschap geörienteerd is, geldt nog steeds een maximale hoogte  
 van één bouwlaag met kap.
 Het dakvlak dient een sobere uitstraling te hebben, zonder veel  
 detaillering.
 Het is gewenst dat de gebouwen een enkelvoudige hoofdvorm  
 hebben, in plaats van een geschakelde hoofdvorm. 
 De architectuur kan hier op een vernieuwende manier mee omgaan,  
 zolang deze recht doet aan de richtlijnen van een sobere uitstraling  
 en een beeldbepalend dakvlak.

2. Dakhelling
De helling van het dak kan variëren van 40 tot 45 graden.

3. Kleurgebruik
Overwegend gedekte tinten voor gevels en daken, zoals, roodbruin metsel-
werk voor de gevels. Daken van riet of (gesmoorde) grijze dakpannen. 
In principe een  traditionele bedekking, maar innovatieve plannen krijgen 
de ruimte (bijvoorbeeld zonnepanelen).

4. Materiaalgebruik
Natuurlijke materialen, zoals hout en/of bakstenen voor de gevels hebben 
de voorkeur.
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Algemene criteria bij functieverandering4.2

Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor functieverandering naar 
wonen en naar werkfuncties. Onderstaande algemene criteria en de criteria 
per deelgebied zijn op beide soort functieveranderingen van toepassing.

4.2.1 RICHTLIJNEN VOOR BEELDKWALITEIT OP LANDSCHAPSNIVEAU

Elk landschapstype wordt gekenmerkt door specifi eke gebiedsaccenten (ka-
rakteristieken), bijvoorbeeld het slotenpatroon, de perceelsbeplantingen of 
de openheid. De ontwerrichtlijnen behouden, versterken of herstellen deze 
gebiedsaccenten. Hoe deze ontwerprichtlijnen een uitwerking krijgen ver-
schilt per deelgebied (zie hoofdstuk 5).

1. Ruimtelijke kwaliteit
Voor het gehele buitengebied van de gemeente Montferland geldt dat bij 
functieverandering een bijdrage geleverd wordt aan de verbetering van de 
landschappelijke kwaliteit.

Indien een erf is gelegen in de Ecologische HoofdStructuur (EHS) dan dient 
in het kader van functieverandering naar wonen waar mogelijk mede een 
bijdrage te worden geleverd aan de ecologische doelstellingen van de EHS. 
In het kader van functieverandering naar werken is deze bijdrage aan de EHS 
verplicht. Op de kaart met de landschappelijke deelgebieden (blz. 24) is de 
EHS daarom weergegeven met de aanduiding “ecologische doelstellingen”.

In voorkomende gevallen (ook in geval van ligging buiten de EHS) kan tevens 
een bijdrage aan het landschap op breder niveau aan de orde zijn. Dit kan 
zich voordoen indien het erf in de bestaande situatie reeds op goede wijze 
landschappelijk is ingepast. In dat geval wordt met initiatiefnemer een  ‘pro-
portionele’ bijdrage aan het landschap in de omgeving overeengekomen.

Voor zover een bijdrage aan de EHS of het landschap buiten het erf aan de 
orde is, wordt een en ander getoetst aan de hand van het beleid voor de 
EHS (invulling ecologische doelstellingen) respectievelijk het landschapsbe-
leid. Het onderhavige beeldkwaliteitsplan biedt hier verder geen richtlijnen 
voor.

Voorbeeldfoto 1. Functieverandering van een stal naar woongebouw. 
Voldoet aan de richtlijnen van een goede vormgeving en dak-gevelverhouding.

Voorbeeldfoto 2. Drenthe. Schuurhuis in Eelde (bron: www.architectenweb.nl)
Eén bouwlaag + kap (Drentse boerenschuur als inspiratie), functioneel, enkelvoudig hoofdvorm, 
samenhangend kleur- en materiaalgebruik.

4.2
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4.2.2 RICHTLIJNEN VOOR BEELDKWALITEIT OP ERFNIVEAU

1.  Hergebruik van bestaande gebouwen (zie voorbeeldfoto’s 1 en 2).
Bij voorkeur worden bestaande gebouwen hergebruikt voor een nieuwe 
functie, waardoor het oorspronkelijke karakter van de bebouwing behou-
den blijft. Waar mogelijk worden ook aanwezige karakteristieke bijgebou-
wen ingepast in de nieuwe situatie;

 In de oorspronkelijke agrarische erven zijn karakteristieke en   
 waardevolle boerderijen te herkennen als hoofdgebouw. Indien  
 op zo’n erf sprake is van functieverandering, dan is in beginsel het  
 uitgangspunt dat alle nieuwe bebouwing, wat betreft goothoogte  
 en positie op het erf onderschikt is aan de oude boerderij.
 Dit betreft in ieder geval de bijgebouwen en eventuele bedrijfsgebou- 
 wen. Maar het geldt ook als er een nieuw gebouw wordt opgericht   
 naast de oude boerderij. In dat geval dient hetnieuwe gebouw visueel  
 ondergeschikt te zijn aan de oude oerderij. Dit kan worden bereikt door  
 middel van de plaatsing van deze gebouwen achter of naast het woon- 
 gebouw, door het hanteren van lagere goothoogtes (nokhoogte kan  
 juist hoger zijn) en door het aanbrengen van beplanting.
 
2. Compact erf
 Een compacte erfi ndeling is het uitgangspunt. Met bij voorkeur één  
 erftoegangsweg. 
 Clustering van bebouwing rond een gemeenschappelijk erf.
 Parkeerfaciliteiten worden op één plek op het erf aangelegd.
 Het nieuwe erf is aanzienlijk minder groot dan het oorspronkelijke  
 agrarische erf.
 Het totale oppervlakte aan verharding mag niet toenemen.

3. Erfafscheidingen
Opvallende terreinafscheidingen, zoals hekwerken en muren, moeten wor-
den voorkomen. Bij voorkeur wordt hierbij gebruik gemaakt van beplanting.

4.  Verhogingen en vergravingen
 Gelet op de karakteristieken van de deelgebieden van de gemeente  
 Montferland zijn opgehoogde erven of terpen niet toegestaan.
 Vergravingen voor een van buiten bereikbare garage of kelder zijn niet  
 wenselijk en mogen in ieder geval niet zichtbaar zijn vanaf de   
 openbare weg.

Voorbeeldfoto 1. Gelderland. Nieuwbouw woonhuis in Laren (bron: www.architectenweb.nl)
Nieuw woonhuis ter vervanging van bestaande boerderij. Eén laag met kap, geinspireerd op T-boerderij 
met rieten kap (gebiedseigen). De vergraving (rechterfoto) is niet gebiedseigen en dient niet zichtbaar te 
zijn vanaf de openbare weg.
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4.2.3 RICHTLIJNEN VOOR BEELDKWALITEIT OP BEBOUWINGSNIVEAU

RICHTLIJNEN VOOR NIEUWE WONINGEN

1. Één laag met kap
 Er dient gebouwd te worden in één bouwlaag met kap. Bij meerdere  
 bouwlagen begint de gevel beeldbepalender te worden, hetgeen  
 ongewenst is in relatie met landschappelijke kwaliteiten.
 Bij een asymmetrisch dak is het mogelijk een hoogte van maximaal  
 1,5 bouwlaag met kap aan te houden, indien deze hogere bouw 
 laag op het erf geörienteerd is. Voor de bebouwingszijde die op het  
 landschap geörienteerd is, geldt nog steeds een maximale hoogte  
 van één bouwlaag met kap.
 Het dakvlak dient een sobere uitstraling te hebben, zonder veel  
 detaillering.

2. Enkelvoudige hoofdvorm
 Het is gewenst dat de gebouwen een enkelvoudige hoofdvorm  
 hebben, in plaats van een geschakelde hoofdvorm. 
 De architectuur kan hier op een vernieuwende manier mee omgaan,  
 zolang deze recht doet aan de richtlijnen van een sobere uitstraling  
 en een beeldbepalend dakvlak.

3. Dakhelling
De helling van het dak kan variëren van 40 tot 45 graden.

4. Bijgebouwen
Bij voorkeur worden bijgebouwen in het hoofdgebouw opgenomen.

5. Kleurgebruik
Gedekte tinten voor gevels en daken en mogelijkheden voor een traditionele 
bedekking (zoals daken van riet).

6. Materiaalgebruik
Natuurlijke materialen, zoals hout en/of bakstenen voor de gevels hebben de 
voorkeur.

Voorbeeldfoto 2. Noord-Brabant. Boerenerf Oud-Empel (bron: www.architectenweb.nl)
Eén bouwlaag met kap. Samenhangend kleur- en materiaalgebruik. Eigentijdse architectuur.

4.2



52

5.0



5.
0

53

GEBIEDSSPECIFIEKE ONTWERPRICHTLIJNEN

DEELGEBIEDEN
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1. Beslotenheid van het erf
Behoud en versterking van de openheid van de engen, door middel van dichte 
randbeplantingen. Dit vergroot het contrast tussen de openheid van de eng en de 
beslotenheid van het erf. 

2. Afstand erven onderling
Variërende onderlinge afstanden voor op de eng gelegen erven. Voor aan 
bebouwingslinten gelegen erven geldt een minimale onderlinge afstand van 100 
meter.

3. Ontwikkelingsrichting erf
Variërend. Op de eng gelegen erven hebben een vrije ontwikkelingsrichting. Erven 
die aan doorgaande wegen gelegen zijn, dienen aan het lint (over de breedte) uit te 
breiden. Indien niet mogelijk, vanwege de onderlinge afstand, is ontwikkeling in de 
diepte (lengte) toegestaan. 

4. Kavelvorm 
Grillige kavelvorm respecteren/versterken.

5. Bouwrichting 
Variërend.

6. Erfbeplanting
Minimaal één zijde van het bouwblok dient aangeplant te worden met gebiedseigen 
beplanting (zie nevenstaande schets). Deze zijde dient te bestaan uit dichte 
randbeplanting (bijvoorbeeld een houtwal/-singel of bosperceel).

7. Beplantingssoorten*
Beplantingen voor de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Eik, Ruwe berk, Meidoorn, Lijsterbes, Hazelaar, Hondsroos.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje, Linde, Notenboom (monumentale bomen), Eik (eikengaard),   
Haagbeuk (haag).

bestaand erf

uitbreiding
toevoeging van een nieuwe (grote) stal en silo’s

5.1.1 Het enkdorpenlandschap ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ UITBREIDING VAN HET AGRARISCHE ERF

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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5.1

1. Beslotenheid van het erf
Behoud en versterking van de openheid van de engen, door middel van dichte 
randbeplantingen. Dit vergroot het contrast tussen de openheid van de eng en de 
beslotenheid van het erf. 

2. Erfbeplanting
Bij functieverandering dient de vrijkomende ruimte geschikt gemaakt te worden 
voor aanplant van opgaand groen, ten behoeve van de beslotenheid van het erf. Bij 
voorkeur vormgeven als bosperceel of eikengaard (zie onderstaande schets).

3. Beplantingssoorten*
Beplantingen voor de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Eik, Ruwe berk, Meidoorn, Lijsterbes, Hazelaar, Hondsroos.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje, Linde, Notenboom (monumentale bomen), Eik (eikengaard),   
Haagbeuk (haag).

bestaand erf

functieverandering
hergebruik voormalige stal

Eik Ruwe berk Meidoorn

5.1.2 Het enkdorpenlandschap ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ FUNCTIEVERANDERING VAN HET AGRARISCHE ERF

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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1. Openheid
Behouden/versterken van de openheid.

2. Aan het lint gelegen erven: transparantie
Aanplant van gebiedseigen beplanting dient op minimaal één zijde van het kavel 
plaats te vinden door middel van transparante beplantingen. Door het toevoegen van 
transparante beplantingen blijft er zicht op het achterliggende open landschap.

3. Diep op het perceel gelegen erven: variatie in beslotenheid
De erven zijn beeldbepalend. Dit verstoort de openheid. Een enkele bomenrij is 
niet voldoende om de betekenis van het erf in het open landschap te verminderen. 
Aanplant van een bomengroep/bosperceel is dan ook het uitgangspunt. Hierdoor 
krijgt het erf een achtergrond en ligt het niet kaal in het landschap.

4. Afstand erven onderling
Variërende onderlinge afstanden. Tussen de erven dient minimaal één perceel 
onbebouwd blijven. Bij voorkeur hebben de erven een minimale afstand van 100m.

5. Ontwikkelingsrichting erf
Variërend. Erven die in bebouwingslint gelegen zijn met name in de diepte (lengte). 
Op het perceel gelegen erven hebben een vrije ontwikkelingsrichting.

6. Kavelvorm 
Blokvormige kavelvorm respecteren.

7. Bouwrichting 
Variërend. Erven gelegen aan bebouwingslinten dienen de gebouwen te oriënteren 
op de diepte (versterken lengterichting van het erf ). Verder vrijbijvend.

8. Erfbeplanting
Minimaal één zijde van het bouwblok dient aangeplant te worden met gebiedseigen 
beplanting (transparante rand of bosperceel;zie nevenstaande schets). 

9. Beplantingssoorten*
Beplantingen voor de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Eik, Ruwe berk, Meidoorn, Zwarte els, Boswilg.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje(monumentale bomen), Eik (eikengaard), Fruitbomen.

5.2.1 Het heideontginningenlandschap ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ UITBREIDING VAN HET AGRARISCHE ERF

bestaand erf

uitbreiding
toevoeging van een nieuwe (grote) stal

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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5.25.1

1. Aan het lint gelegen erven: transparantie
Aanplant van gebiedseigen beplanting dient op minimaal één zijde van de kavel 
plaats te vinden door middel van transparante beplantingen. Door het toevoegen van 
transparante beplantingen blijft er zicht op het achterliggende open landschap.

2. Diep op het perceel gelegen erven: variatie in beslotenheid
Aanplant van een bomengroep/bosperceel is het uitgangspunt. Hierdoor krijgt het 
erf een achtergrond en ligt het niet kaal in het landschap.

3. Erfbeplanting
Bij functieverandering dient de vrijkomende ruimte geschikt gemaakt te worden 
voor aanplant van opgaand groen, ten behoeve van de inpassing van het erf. Bij 
voorkeur vormgeven als bosperceel (als achtergrond van het erf ) of transparante 
beplanting (voor aan het lint gelegen erven).

4. Beplantingssoorten*
Beplantingen voor de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Eik, Ruwe berk, Meidoorn, Zwarte els, Boswilg.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje(monumentale bomen), Eik (eikengaard), Fruitbomen.

bestaand erf

functieverandering
sloop en bouw van een nieuw woongebouw en bijgebouw

5.2.2 Het heideontginningenlandschap ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ FUNCTIEVERANDERING VAN HET AGRARISCHE ERF

Els WilgMeidoorn

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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1. Kleinschaligheid
Versterken van de kleinschaligheid van het gebied. Inzetten op variatie in 
open- en beslotenheid door middel van bospercelen, transparante- en dichte 
randbeplantingen. Het erf dient aansluiting/contact te zoeken met (resterende) 
landschapselementen, zoals houtwallen/-singels en bospercelen.

2. Afstand erven onderling
Variërende onderlinge afstanden. Er gelden geen aanbevolen onderlinge afstanden 
voor de erven.

3. Ontwikkelingsrichting erf
Variërend. 

4. Kavelvorm 
Grillige kavelvorm respecteren.

5. Bouwrichting 
Variërend.

6. Erfbeplanting
Bij uitbreidingen van het boerenerf dient een bosperceel en/of houtwal/-singel 
gerealiseerd te worden. De bebouwing is visueel minder dominant en de uitbreiding 
draagt bij aan het versterken/herstellen van een landschappelijk raamwerk (van 
bospercelen en houtwallen/-singels). Hiermee wordt de kleinschaligheid van het 
gebied versterkt en meer samenhang gecreëerd. 

7. Beplantingssoorten*
Beplantingen voor de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Eik, Ruwe berk, Meidoorn, Lijsterbes, Hazelaar.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje, Linde, Notenboom (monumentale bomen), Eik (eikengaard), Haagbeuk.

bestaand erf

uitbreiding
toevoeging van een nieuwe (grote) stal en silo’s

5.3.1 Het voormalige boslandschap ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ UITBREIDING VAN HET AGRARISCHE ERF

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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1. Verbinding erf met landschapselementen
Het erf dient aansluiting/contact te zoeken met (resterende) landschapselementen, 
zoals houtwallen/-singels en bospercelen.

2. Erfbeplanting
Bij functieverandering dient de vrijkomende ruimte geschikt gemaakt te worden 
voor aanplant van opgaand groen, om het erf aan te sluiten op (of contact maken 
met)  landschapselementen. Bij voorkeur vormgeven als bosperceel, eikengaard of 
houtwal/-singels.

3. Beplantingssoorten*
Beplantingen voor de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Eik, Ruwe berk, Meidoorn, Lijsterbes, Hazelaar.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje, Linde, Notenboom (monumentale bomen), Eik (eikengaard), Haagbeuk.

bestaand erf

functieverandering
hergebruik voormalige stal

5.3

5.3.2 Het voormalige boslandschap ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ FUNCTIEVERANDERING VAN HET AGRARISCHE ERF

Eik Ruwe berk Meidoorn

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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1. Beslotenheid van het erf
Behoud en versterking van de kleinschalige openheid van de percelen. Inzetten op 
variatie van transparante en dichte randbeplantingen. Het erf dient weer gekoppeld 
te zijn aan een landschappelijke structuur en niet kaal in het landschap te liggen.

2. Afstand erven onderling
Variërend. Er is weinig dreiging van dichte bebouwingslinten. Uitgangspunt is 
een minimale onderlinge afstand van 100 meter en minimaal één tussen de erven 
gelegen perceel onbebouwd laten.
 
3. Ontwikkelingsrichting erf
Variërend. Op de eng gelegen erven hebben een vrije ontwikkelingsrichting. Erven 
die aan doorgaande wegen gelegen zijn over de breedte. Indien niet mogelijk, 
vanwege de onderlinge afstand, is ontwikkeling in de diepte (lengte) toegestaan. 

4. Kavelvorm 
Grillige kavelvorm respecteren/versterken.

5. Bouwrichting 
Variërend.

6. Erfbeplanting
Minimaal één zijde van het bouwblok dient aangeplant te worden met gebiedseigen 
beplanting. Deze zijde dient te bestaan uit dichte- of transparante  randbeplanting 
(bijvoorbeeld een houtwal/-singel of bomenrij).

7. Beplantingssoorten*
Beplanting van de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Eik, Ruwe berk, Meidoorn, Lijsterbes, Hazelaar.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje, Linde, Notenboom (monumentale bomen), Eik (eikengaard), Haagbeuk.

bestaand erf

uitbreiding
toevoeging van een nieuwe (grote) stal + sleufsilo’s

5.4.1 Het kampenlandschap ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ UITBREIDING VAN HET AGRARISCHE ERF

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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1. Koppeling van het erf aan een landschappelijke structuur
Het erf dient weer gekoppeld te zijn aan een landschappelijke structuur en niet kaal 
in het landschap te liggen. Dit kan een groen omzoomde rand (bomenlaan) van de 
es zijn of een houtwal/-singel.

2. Erfbeplanting
Bij functieverandering dient de vrijkomende ruimte geschikt gemaakt te worden 
voor aanplant van opgaand groen, ten behoeve van de inpassing van het erf. Bij 
voorkeur vormgeven als houtwal/-singel of eikengaard.

3. Beplantingssoorten*
Beplanting van de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Eik, Ruwe berk, Meidoorn, Lijsterbes, Hazelaar.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje, Linde, Notenboom (monumentale bomen), Eik (eikengaard), Haagbeuk.

bestaand erf

functieverandering
toevoeging van een nieuw gebouw

5.4

5.4.2 Het kampenlandschap ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ FUNCTIEVERANDERING VAN HET AGRARISCHE ERF

Eik Ruwe berk Meidoorn

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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1. Transparantie van het erf
Half-open landschap. Openheid van de weilanden worden opgedeeld door 
bomenlanen, bomenrijen en knotbomen. Er komen weinig tot geen dichte 
beplantingen voor. De erfscheidingen dienen dan ook transparant vormgegeven 
te worden, door bijvoorbeeld een bomenrij als erfscheiding. Hierdoor neemt de 
betekenis van de bebouwing af en reageert het erf op het half-open landschap.

2. Afstand erven onderling
De onderlinge afstand kan sterk variëren. Uitgangspunt is een minimale onderlinge 
afstand van 100 meter.
 
3. Ontwikkelingsrichting erf

Variërend. 

4. Kavelvorm 
Zowel blokvormig als rechthoekig.

5. Bouwrichting 
De bouwrichting staat haaks op de weg, parallel aan de richting van het perceel.

6. Erfbeplanting
Het erf dient aan minimaal één zijde van het bouwblok aangeplant te worden met 
gebiedseigen beplanting. Deze zijde dient te bestaan uit transparante randbeplanting 
(bijvoorbeeld een bomenrij of bomensingel).

7. Beplantingssoorten*
Beplanting voor de bedrijfskavel:
Es, Zwarte els, Boswilg, Populier, Knotwilg.
Beplantingen voor de woonzone: 
Kastanje (monumentale bomen), Eik (eikengaard), Haagbeuk (haag), Liguster, 
Meidoorn (haag), Fruitbomen.

bestaand erf

uitbreiding
toevoeging van een nieuwe (grote) stal + sleufsilo’s

5.5.1 Het broekontginningenlandschap_Komkleigebied ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ UITBREIDING VAN HET AGRARISCHE ERF

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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1. Ontwikkelingsrichting erf
Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat de bouwrichting haaks op de weg 
staat,  parallel aan de richting van het perceel. Hierdoor wordt het zicht op het 
achterliggende landschap vergroot en de verkavelingsrichting versterkt.

2. Erfbeplanting
Bij functieverandering dient de vrijkomende ruimte geschikt gemaakt te worden voor 
aanplant van opgaand groen, ten behoeve van de inpassing van het erf. Elementen 
als een (hoogstam) boomgaard kunnen het karkater van het gebied versterken.

3. Beplantingssoorten*
Beplanting voor de bedrijfskavel:
Es, Zwarte els, Boswilg, Populier, Knotwilg.
Beplantingen voor de woonzone: 
Kastanje (monumentale bomen), Eik (eikengaard), Haagbeuk (haag), Liguster, 
Meidoorn (haag), Fruitbomen.

bestaand erf

functieverandering
sloop en bouw van een nieuw gebouw

5.5

5.5.2 Het broekontginningenlandschap_Komkleigebied ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ FUNCTIEVERANDERING VAN HET AGRARISCHE ERF

Els WilgMeidoorn

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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1. Transparantie van het erf
Behoud en versterking van de openheid. De erfscheidingen dienen transparant 
vormgegeven te worden, door bijvoorbeeld een bomenrij als erfscheiding. Hierdoor 
neemt de betekenis van de bebouwing af en reageert het erf op de openheid van 
het landschap.

2. Afstand erven onderling
De onderlinge afstand is vrij groot. Geen gevaar dat er dichte bebouwingslinten 
ontstaan. Uitgangspunt is een minimale onderlinge afstand van 100 meter.
 
3. Ontwikkelingsrichting erf

Variërend. 

4. Kavelvorm 
Variërend.

5. Bouwrichting 
Variërend.

6. Erfbeplanting
Het erf dient aan minimaal één zijde van het bouwblok aangeplant te worden met 
gebiedseigen beplanting. Deze zijde dient te bestaan uit transparante randbeplanting 
(bijvoorbeeld een bomenrij of bomensingel).

7. Beplantingssoorten*
Beplanting voor de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Es, Zwarte els, Boswilg, Populier, Knotwilg.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje (monumentale bomen), Eik (eikengaard), Haagbeuk (haag), Liguster, 
Meidoorn (haag), Fruitbomen.

bestaand erf

uitbreiding
toevoeging van nieuwe (grote) stallen + sleufsilo’s

5.6.1 Het broekontginningenlandschap_IJsselvallei ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ UITBREIDING VAN HET AGRARISCHE ERF

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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1. Uitstraling van het erf
De vrijgekomen grond kan gebruikt worden voor (hoogstam) boomgaarden. 
Hiermee wordt het natte karakter van de omgeving benadrukt. Dit element kan 
tevens meer eenheid brengen in de uitstraling van de veschillende erven.

2. Erfbeplanting
Bij functieverandering dient de vrijkomende ruimte geschikt gemaakt te worden voor 
aanplant van opgaand groen, ten behoeve van de inpassing van het erf. Elementen 
als een (hoogstam) boomgaard kunnen het karkater van het gebied versterken.

3. Beplantingssoorten*
Beplanting voor de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Es, Zwarte els, Boswilg, Populier, Knotwilg.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje (monumentale bomen), Eik (eikengaard), Haagbeuk (haag), Liguster, 
Meidoorn (haag), Fruitbomen.

bestaand erf

functieverandering
sloop en bouw van nieuwe woongebouwen

5.6

5.6.2 Het broekontginningenlandschap_IJsselvallei ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ FUNCTIEVERANDERING VAN HET AGRARISCHE ERF

Els WilgMeidoorn

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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1. Half-open landschap
Versterken van de kleinschaligheid van het gebied door toevoeging van 
karakteristieke beplantingen, zoals houtsingels en meidoornhagen.

2. Afstand erven onderling
De onderlinge afstand is vrij groot. Geen gevaar dat er dichte bebouwingslinten 
ontstaan. Uitgangspunt is een minimale onderlinge afstand van 100 meter.
 
3. Ontwikkelingsrichting erf

Uitgangspunt is een otnwikkelingsrichting in de diepte.

4. Kavelvorm 
Strokenverkaveling (rechthoekig).

5. Bouwrichting 
In de lengte (diepte), haaks op de weg.

6. Erfbeplanting
Het erf dient aan beide zijden van het bouwblok aangeplant te worden met 
gebiedseigen beplanting. Deze zijden dienen te bestaan uit meidoornhagen of 
houtsingels (karakterstieke randbeplanting).

7. Beplantingssoorten*
Beplanting voor de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Es, Zwarte els, Boswilg, Populier, Knotwilg.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje (monumentale bomen), Eik (eikengaard), Haagbeuk (haag), Liguster, 
Meidoorn (haag), Fruitbomen.

bestaand erf

uitbreiding
toevoeging van een nieuwe (grote) stal + sleufsilo’s

5.7.1 Het broekontginningenlandschap_Strokenverkaveling ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ UITBREIDING VAN HET AGRARISCHE ERF

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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1. Uitstraling van het erf
De vrijgekomen grond kan gebruikt worden voor het toevoegen van meidoornhagen. 
Hiermee wordt de strokenverkaveling benadrukt en eenheid gecreëerd in de 
uitstraling van de veschillende erven.

2. Erfbeplanting
Bij functieverandering dient de vrijkomende ruimte geschikt gemaakt te worden 
voor aanplant van opgaand groen, ten behoeve van de inpassing van het erf. 
Elementen als een meidoornhagen kunnen het karkater van het gebied versterken.

3. Beplantingssoorten*
Beplanting voor de bedrijfskavel, bijvoorbeeld: 
Es, Zwarte els, Boswilg, Populier, Knotwilg.
Beplantingen voor de woonzone, bijvoorbeeld: 
Kastanje (monumentale bomen), Eik (eikengaard), Haagbeuk (haag), Liguster, 
Meidoorn (haag), Fruitbomen.

bestaand erf

functieverandering
hergebruik voormalige stal

5.7

5.7.2 Het broekontginningenlandschap_Strokenverkaveling ONTWERPRICHTLIJNEN BIJ FUNCTIEVERANDERING VAN HET AGRARISCHE ERF

Els WilgMeidoorn

* deze soortkeuze is een voorbeeld van de mogelijk te gebruiken streekeigen beplantingen en is niet 
geheeldekkend. Het is mogelijk om andere streekeigen beplantingen toe te voegen indien deze voldoen aan 
het gewenste karakter.
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SAMENVATTENDE MATRIX
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STROKEN

VERKAVELING

IJSSELVALLEIKOMKLEI

GEBIED

KAMPEN

LANDSCHAP

VOORMALIGE

BOSLANDSCHAP

HEIDE

ONTGINNINGEN

LANDSCHAP

ENKDORPEN

LANDSCHAP

DEELGEBIEDEN

INITIATIEF

UITBREIDING VAN HET 
ERF

FUNCTIEVERANDERING

Ontwikkelingsrichting:
Variërend voor op de 
eng gelegen erven. 
Uitbreiding aan door-
gaande wegen gelegen 
erven over de breedte.

Onderlinge afstand:
Minimaal 100 meter 
tussen erven.
Kavelvorm:
Behoud (en versterken)
van grillige kavelvorm.

Bouwrichting: 
Variërend.

Erfbeplanting:
Minimaal aan één zijde 
van de bedrijfskavel 
aanplant van 
gebiedseigen beplanting. 
Dichte randbeplanting.

Erf:
Behoud en versterking 
van de openheid van 
de engen, d.m.v. dichte 
randbeplantingen op 
het erf.

Erfbeplanting:
Vrijkomende ruimte 
gebruiken voor 
aanplant van groen, 
ten behoeven van de 
beslotenheid van het erf. 
Bij voorkeur vormgeven 
als bosperceel of 
eikengaard.

Ontwikkelingsrichting:
Variërend voor dieper op 
perceel gelegen erven. 
Aan bebouwingslinten 
in diepte.

Onderlinge afstand:
Minimaal één onbebouwd 
perceel tussen de erven.
Kavelvorm:
Behoud (en versterken)
van blokverkaveling.

Bouwrichting:
Variërend. Erven aan 
bebouwingslint in de 
diepte. Verder vrijblijvend.
Erfbeplanting:
Minimaal aan 
één zijde van de 
bedrijfskavel aanplant 
van gebiedseigen 
beplanting. Transparante 
vormgeving.

Erf:
Transparantie voor aan 
het lint gelegen erven. 
Variatie in beslotenheid 
voor diep op het perceel 
gelegen erven.

Erfbeplanting:
Vrijkomende ruimte 
voor aanplant van 
groen. Achtergrond 
creëren door bijv. 
een bosperceel of 
transparante beplanting 
(voor lintbebouwing).

Ontwikkelingsrichting:
Variërend.

Onderlinge afstand:
Geen minimale afstand.

Kavelvorm:
Behoud (en versterken)
van grillige kavelvorm.

Bouwrichting: 
Variërend.

Erfbeplanting:
Realisatie van een 
houtwal/-singel en/of 
bosperceel. Herstellen 
van landschappelijk 
raamwerk. 
Kleinschaligheid 
versterken en meer 
samenhang creëren.
Erf:
Aansluiting zoeken 
met (resterende) 
landschapselementen, 
zoals houtwallen/-singels 
en bospercelen.

Erfbeplanting:
Vrijkomende ruimte 
gebruiken voor aanplant 
van groen, om het 
erf aan te sluiten op 
landschapselementen. 
Bij voorkeur vormgeven 
als bosperceel, eiken-
gaard of houtwal/-singel.

Ontwikkelingsrichting:
Variërend voor op de 
eng gelegen erven. 
Uitbreiding aan door-
gaande wegen gelegen 
erven over de breedte.

Onderlinge afstand:
Minimaal één onbebouwd 
perceel tussen de erven.
Kavelvorm:
Behoud (en versterken)
van grillige kavelvorm.

Bouwrichting: 
Variërend.

Erfbeplanting:
Minimaal aan één zijde 
van de bedrijfskavel 
aanplant van 
gebiedseigen beplanting.  
(bijvoorbeeld houtwal/-
singel of bomenrij).

Erf:
Erf koppelen aan een 
landschappelijke 
structuur en niet kaal 
in het landschap laten 
liggen.

Erfbeplanting:
Vrijkomende ruimte 
gebruiken voor aanplant 
van groen voor de 
inpassing van het erf. 
Bij voorkeur vormgeven 
als houtwal/-singel of 
eikengaard.

Ontwikkelingsrichting:
Variërend. Perceelsvorm 
respecteren.

Onderlinge afstand:
Minimaal 100 meter 
tussen erven.
Kavelvorm:
Behoud (versterken)van 
blok- en rechthoekige 
verkaveling.
Bouwrichting:
Haaks op de weg. Parallel 
aan de perceelsrichting.

Erfbeplanting:
Minimaal aan 
één zijde van de 
bedrijfskavel aanplant 
van gebiedseigen 
beplanting.  Transparante 
vormgeving 
(bijv. bomenrij of 
bomensingel).
Erf:
Bouwrichting haaks op 
de weg, parallel aan de 
richting van het perceel. 
Zicht op achterliggende 
landschap vergroten.

Erfbeplanting:
Vrijkomende ruimte 
gebruiken voor aanplant 
van groen voor de 
inpassing van het erf. 
Gebiedskarakter
versterken door 
bijvoorbeeld een 
boomgaard.

Ontwikkelingsrichting:
Variërend.

Onderlinge afstand:
Geen minimale afstand.

Kavelvorm:
Variërend.

Bouwrichting:
Variërend.

Erfbeplanting:
Minimaal aan 
één zijde van de 
bedrijfskavel aanplant 
van gebiedseigen 
beplanting.  Transparante 
vormgeving 
(bijv. bomenrij of 
bomensingel).
Erf
Benadrukken van het 
natte karakter van het 
gebied door bijvoorbeeld 
toevoegen (hoogstam) 
boomgaarden.

Erfbeplanting:
Vrijkomende ruimte 
gebruiken voor aanplant 
van groen voor de 
inpassing van het erf.
Gebiedskarakter
versterken door 
bijvoorbeeld een 
boomgaard.

Ontwikkelingsrichting:
In de diepte.

Onderlinge afstand:
Geen minimale afstand.

Kavelvorm:
Behoud (versterken)van 
strokenverkaveling.

Bouwrichting:
In de lengte (diepte), 
haaks op de weg.

Erfbeplanting:
Aan beide zijden van de 
bedrijfskavel aanplant 
van gebiedseigen 
beplanting. . 
Transparante vormgeving 
bijvoorbeeld bomenrij,  
bomensingel of 
struweelrand.
Erf:
Strokenverkaveling 
benadrukken, door 
bijvoorbeeld het 
toevoegen van 
meidoornhagen.

Erfbeplanting:
Vrijkomende ruimte 
gebruiken voor aanplant 
van groen voor de 
inpassing van het erf.
Gebiedskarakter
versterken door 
bijvoorbeeld 
meidoornhagen.

M
at

rix
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Historische context

Als we de ontstaangeschiedenis van de gemeente Montferland 
bekijken, dan valt op dat twee landschappelijke processen in 
grote mate de huidige verschijningsvorm van het landschap 
hebben bepaald. Deze processen zijn, het ontstaan van de 
Montferlandsche Berg en de werking van de rivieren de Oude 
IJssel en de Rijn.

2.1 De Montferlandsche Berg
De  door gletsjerijs opgestuwde berg is door de jaren heen zeer 
robuust en standvastig gebleken. Als we de historische kaarten 
van 1900 en 1960 bekijken, valt op dat de Montferlandsche Berg 
met zijn opgaande groen, het Bergherbos, vrijwel onveranderd is 
gebleven. Het bosgebied van de Montferlandsche Berg bestaat 
uit droog wintereiken-beukenbos en berken-zomereikenbos. 
Naast de hoeveelheid opgaand groen, kenmerkt het bos zich ook 
door landschappelijke elementen als droge heide, bronnen, open 
zandgebieden en leemkuilen. Door de jaren heen zijn echter de 
meeste zandgebieden en heidegebieden dichtgegroeid.

De stuwwalfl ank

Op de fl anken van de Montferlandsche Berg bevindt zich een 
200-800 meter brede zone van akker- en graslanden.
Van oudsher vestigden de bewoners van het gebied zich op de 
grens van droge en natte gronden. Op de droge hoger gelegen 
gronden (de akkers), werden gewassen verbouwd en op de 
nattere delen werd het vee gehouden. Deze akkercomplexen 
zijn nog steeds sterk aanwezig. Door de jaren heen heeft zich 
hier een eerdgrond gevormd (door het bemesten van de 
grond) en kan het landschap nu beschouwd worden als een 
enkdorpenlandschap.

Montferland rond 1900

Montferland rond 1960

Montferland 

rond 2000
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Door de openheid van de fl ank is de bosrand goed zichtbaar en geeft deze 
duidelijk de grens van het enkdorpenlandschap weer. De besloten openheid 
(openheid van de fl ank, met het boslandschap als afgebakende rand) en het 
glooiende reliëf van de akkers zijn typerende landschappelijke elementen 
van het enkdorpenlandschap.

De ketting van de Montferlandsche Berg

De bebouwing heeft zich ontwikkeld op de scheidingslijn van droge en 
natte gronden. De droge gronden betreff en hier de stuwwalfl anken van de 
Montferlandsche berg en de natte   gronden zijn de komklei afzettingen van 
de rivieren Oude IJssel en de Rijn. Opvallend is dat de bebouwing zich als 
een ketting rondom de berg gewikkeld heeft. De kernen en buurtschappen 
Stokkum, ‘s-Heerenberg, Lengel, Zeddam, Braamt, Kilder, Loerbeek en 
Beek hebben zich allen rond de berg ontwikkeld op de grens van droge 
en natte gronden (zie bijlage 5.2 reliëf en kernen). Tussen deze kernen en 
buurtschappen heeft uitbreiding van bebouwing plaatsgevonden in de 
vorm van lintbebouwing rondom de berg. 
De stuwwalfl ank was niet de enige geschikte locatie om te bewonen. De invloed 
van de rivieren de Oude IJssel en de Rijn hebben het landschap rondom de 
Montferlandsche Berg verder vorm gegeven. 

2.2 De Oude IJssel en de Rijn
Doordat het gletsjerijs de grond opstuwde waardoor de Montferbergsche 
Berg ontstond, was de Rijn gedwongen om zijn loop richting het noorden, af 
te buigen naar het westen. Rondom de stuwwal was het verloop van het reliëf 
niet meer zo groot waardoor de rivieren zich  breed door het gebied gingen 
vlechten. Doordat zand uit de rivierbedding verstoof, ontstonden rivierduinen 
van grof zand in het landschap ten oosten van de Montferlandsche Berg. In 
de broekgebieden, de zeer natte terreinen tussen de stuwwal en de Oude 
IJssel, is door beken een kleiige laag afgezet. Deze gronden waren te nat om 
te bewonen. Echter, op enkele plekken waren de rivierduinen hoog genoeg 
waardoor hier geen klei werd afgezet en bewoning mogelijk was. Dit is te zien 
aan de opvallende positie van Azewijn, temidden van het broekgebied.
De broeklanden zijn de gebieden van de elzensingels, en onder iets minder 
natte omstandigheden de meidoornheggen. Door de jaren heen zijn door 
ruilverkavelingen veel van deze singels verloren gegaan (bijvoorbeeld in het 
Vinkwijksche Broek).  Verspreidt in de weilanden staan nog losse landschappelijke 
elementen, als solitaire bomen en struweelranden, die een vleugje van het oude 
landschap laten zien. De strookvormige verkaveling is echter nog wel duidelijk 
aanwezig. Ten westen van ‘s Heerenberg, in de Plantage, is nog een klein deel 
van het oude landschap intact gebleven. 

Glooiende stuwwalfl ank in gebruik genomen als akkerland
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Restanten van singels

Hier komt kwelwater uit de Montferlandsche Berg naar boven. Dit resulteerde 
in een zeer open heide landschap. Tevens bevondt zich hier een uiterst 
bosrijk gebied, die het landgoed ‘De Bijvanck’ en het bos van het landgoed 
‘Het Stille Wald’ (gelegen in Doetinchem) met elkaar verbond. Dit is goed 
te zien op de historische kaart van 1900 (zie pagina 9), waar tussen Didam 
en de Montferlandsche Berg nog grote hoeveelheden opgaand groen en 
heide aanwezig was. Het Beeksche broek, dat honderd jaar geleden nog 
voornamelijk uit heide bestond en het boslandschap, heeft een complete 
metamorfose ondergaan. Tegenwoordig is er sprake van intensieve agrarische 
activiteiten in een meer reliëf- en boomrijk landschap. Het gebied wordt 
hoofzakelijk gekenmerkt door ongelijkvormige, rechthoekige kavels met een 
verscheidenheid aan erfafscheidingen, zoals: heggen, elzensingels, solitaire 
bomen, coniferenhagen en metalen hekwerken.

De kern Didam is gelegen op een oude dekzandrug (gevolg van 
zandverstuivingen). Dit  boodt  gunstige  omstandigheden voor  nederzettingen. 
Rondom de kern Didam bevonden zich vele kleinschalige essen, die 
tegenwoordig volledig bebouwd zijn geraakt. Rondom de huidge bebouwde 
kom van Didam is deze kleinschaligheid nog terug te vinden. De rondom 
Didam gelegen buurtschappen, Loil en Nieuw-Dijk vormen de overgang van 
de dekzandrug naar het half-open landschap van de broekontginningen. Hier 
vindt men vooral aan linten gelegen erven en een rationele verkaveling van 
de gronden. Aan de noordkant en de westkant van Didam bevindt zich een 
komgebied met kleiafzettingen van de Rijn en de IJssel. Dit gebied heeft al 
vanaf 1900 zijn karakteristieke strookvormige ver-kaveling. Het is een zeer nat 
gebied, wat nog eens geaccentueerd wordt door aanplant van wilgenlanen.
Tussen Didam en de stuwwal (Montferlandsche Berg) ligt een kwelwaterzone. 

Wilgenlaan benadrukt het natte karakter van het gebied

Strokenverkaveling



76

 RELIËF



Bi
jla

ge
n

77

GROENSTRUCTUREN
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 INFRASTRUCTUUR (+RELIËF)
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 KERNEN (+RELIËF)
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Bijlage 9: Nieuwbouw productiebedrijf Van Heek en 

bijpassende terreininrichting, d.d. 27 juni 2014 

  

















Bijlage 10: Omrekening NGE 

  















Bijlage 11: Landschappelijk inrichtingsplan Baarleweg 

4-6 Didam 

  



Landschappelijk inrichtingsplan Westernboerderij De Baarle, Didam

Uitgangspunten

Uitgangspunten 
LOP en gebiedsvisie Nevelhorst:

Versterken kleinschalige en afwisselende 
landschap van bosschages, lanen, heggen, 
(meidoorn)hagen en houtwallen op over-
gang van zand naar klei

Versterken natuurwaarden agrarische 
cultuurlandschp met struweel en ruig-
teranden

Herstel meidoornheggen, elzensingels en 
knotbomen

Stimuleren aanleg meidoornstruweelheg-
gen langs wegen, meidoornknipheggen 

langs wegen en paden, rond erven en 
boomgaarden

Robuuste struweel- en knipheggen langs 
weiden en akkers

Aanleg nieuwe landschapselementen 
langs wegen en kavelgrenzen

Herstel oude en aanleg nieuwe erven met 
onder meer hoogstamgaarden en heggen

Kruidenrijke bermen en akkerranden

herstellen en aan-
leggen heggen en 
struwelen

versterken erf door bomen-
weide en heggen

versterken kleinschalige 
‘kamerstructuur’ omsloten 
open ruimtes door verster-
ken groene randen

representatieve zone
‘visitekaartje’ bedrijf

plangebied

Historische kaart Bodemkaart

enkeerdgronden

beekeerdgronden

vaaggronden



Landschappelijk inrichtingsplan Westernboerderij De Baarle, Didam

Het plan
A. Aanleg meidoorn-
haag als markering erf

B. Aanleggen mei-
doornhagen als afschei-
dingen tussen speeltuin, 
camping, speelvelden

C. Bestaande parkeer-
voorzieningen toaal ca. 
65pp

D. Herstellen en aan
leggen meidoornhagen 
op kavelgrenzen

E. Herstellen houtwal:
aanvullen bomen en 
ondergroei van heesters
(eigendom gemeente)

F. Ontwikkelen krui-
denrijke overgangszone:
extensief maaibeheer

G. Aanplant bomen-
weide

H. Aanleg parkeer-
voorziening ca. 48 pp, 
combinatie verharding 
en halfverharding om-
zoomd door hagen
In gebruik als ijsbaan in 
de winter

I. Voorzieningen- 
gebouwtje camping en 
speeltuin max. 200m2
uitvoering in hout

J. Aansluiting vanaf 
camping op wandelpad  
in bos creeren
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Landschappelijk inrichtingsplan Westernboerderij De Baarle, Didam

Maatregelen & beplantingsindicatie

Herstellen en aanleggen meidoornhagen op kavelgrenzen

Aanleggen meidoornhagen rondom erf

aanleggen meidoornhaag 
langs westzijde erf

aanleggen en herstellen 
meidoornhaag 
aan noordzijde perceel

aanleggen en herstellen 
meidoornhaag 
langs perceelsgrens

aanleggen meidoornhaag als af-
scheidingen speeltuin, camping & 
parkeren

aanleggen 
meidoornhaag als mar-
kering erf

A

B

D



Landschappelijk inrichtingsplan Westernboerderij De Baarle, Didam

Maatregelen & beplantingsindicatie

Herstellen houtwal

kruidenrijke randen 
door extensief maai-
beheer langs bos- en 
struweelranden

Aanleg bomenweide & omzooming door heggen

aanplant nieuwe bomen en heesters zodat 
aaneengesloten hout wal ontstaat

aanplant hoog-
stamboomgaard 
& meidoornha-
gen in erfzone

E

F

G

aanplant bomenwei-
de in erfzone

bomenweide met 
soorten zoals linde, 
kastanje, hazelaar



Bijlage 12: Beplantingsplan Baarleweg 4-6 Didam 
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Sierkers (Prunus avium 'Plena')
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(situering indicatief)

afmeting hagen:
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Hondsroos (Rosa canina)
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Rode Kornoelje (Cornus Sanguinea)

Veldesdoorn (Acer Campestre)

individuele menging (soorten door elkaar planten)

plantafstand 1.00x1.00m.

VERKLARING

beplantingsplan Westernboerderij Didam
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gemeente Montferland



Bijlage 13: - 
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Bijlage 14: Sloop en herbouw woningen 

Linthorsterstraat 3 & 5 Stokkum 
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Bijlage 15: Landschapsplan Linthorsterstraat 3 & 5 

Stokkum 
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Landschapsbeleid

landschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkum 2

Uitgangspunt is een landschappelijke inpassing in de 
omgeving. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het 
Landschapsontwikkelingsplan van de regio „Van Nieuwe 

(1)Naobers en Brood op de plank“  en de uitwerkingen 
daarvan in het gemeentelijk groenstructuurplan en het 
Groenstructuurplan van Stokkum; „Groen in de kern 
Stokkum!“. 

De essentiële stappen in dit beleid is beschreven in een 
drietal stappen:
Ÿ Sluit aan bij het Landschap!
Ÿ Versterk de karakteristiek van het landschap!
Ÿ Draagvlak in projecten!

Volgens de visie in het Landschapsontwikkelingsplan ligt 
het plangebied in de 'Broekgebieden' in de nabijheid van 
de kern Stokkum.

In vergelijking met de andere kernen uit de gemeente 
Montferland is Stokkum bijzonder door het alom 
aanwezige landschap van de Monferlandse Berg. In de 
kern Stokkum vallen de vele omhaagde particuliere erven 
op. De groenstructuur wordt verder gekarakteriseerd door 
de hagenstructuur in de droogdalen en de grote solitaire 
bomen. 

(1) Landschapontwikkelingsplan “Van Nieuwe Naobers en Brood op de plank” 
     van de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek, 
     vastgesteld in 2009.

De broekgebieden liggen aan de voet van de 
Montferlandse berg. In de broekgebieden kwelt het 
grondwater vanaf de berg op. De Broeklanden zijn 
grotendeels open gebieden (zonder bebouwing en hoog 
opgaande beplanting) met agrarische functie. Door de 
vroegere rivieren en geulen is er een subtiel microreliëf 
ontstaan. Door de ontginningswijze en (her)verkaveling 
zijn er grotendeels rationele (rechthoekige) kavels 
gekomen. De Linthorststraat is een oorspronkelijk 
ontginningslint, leidend naar een boerderij de Linthorst 
gelegen op een kleine verhoging (“horst”) aan de Duitse 
zijde van het Grenskanaal. 

Kenmerkende landschappelijke elementen zijn de 
elzensingels en onder iets minder natte omstandigheden, 
meidoornheggen. In het Stokkumer Broek zijn deze de 
laatste decennia grotendeels verdwenen. Bij de Plantage 
is nog iets van het oude landschap zichtbaar. In de 
toekomstvisie wordt inpassing van ontwikkelingen met 
elzensingels en elzenbossen gevraagd. Het 
groenstructuurplan voegt nog rijen knotwilgen toe aan 
de kenmerkende landschapselementen van de 
Stokkummer Broek.   



Uitsnede uit de provinciale Omgevingsvisie
        : Groene Ontwikkelingszone

Omgevingsvisie Gelderland
De Locatie Linthorsterstraat 3-5 ligt binnen het gebied wat 
door de provincie Gelderland in haar Omgevingsvisie heeft 
benoemd als Groene Ontwikkelingszone. De provincie 
streeft naar een compact en hoogwaardig stelsel van 
onderling verbonden natuurgebieden; de Groene 
Ontwikkelingszone. De Groene Ontwikkelingszone heeft 
een dubbele doelstelling. Er wordt ruimte geboden voor 
verdere economische ontwikkeling in combinatie met een 
(substantiële) versterking van de samenhang tussen 
aangrenzende en inliggende natuurgebieden. 

De zone bestaat uit terreinen met een andere bestemming 
dan bos of natuur die ruimtelijk vervlochten zijn met het 
Gelders Natuurnetwerk. Het gaat met name om 
landbouwgrond, maar ook om gebieden voor verblijfs- en 
dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven. De 
Ecologische verbindingszones en weidevogelgebieden zijn 
onderdeel van de Groene Ontwikkelingszone. Door de 
samenhang met de aangrenzende en inliggende natuur 
herbergt de ontwikkelzone ook deze specifieke 
kenmerkende natuurwaarden. 

Door de dubbele doelstelling is er in de Groene 
Ontwikkelingszone ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en 
voor een uitbreiding van bestaande bedrijven, woningen 
en bouwwerken en andere functies, zolang de 
kernkwaliteiten niet worden aangetast. Bij een uitbreiding 
gaat het om het 'per saldo' niet significant aantasten (bij 
een beperkte uitbreiding) dan wel om het substantieel 
versterken (bij een grote uitbreiding) van de 
kernkwaliteiten.

De voorliggende ontwikkeling past in het provinciaal 
beleid, er is sprake van een minimale uitbreiding met een 
samenhangende ontwikkeling van natuur en landschap. 
De combinatie van wonen en erf met bij het gebied 
passende natuur- en landschapsontwikkeling (bloemrijk 
grasland, natuurhaag, herstel elzensingel en knotwilgen-
rij) versterkt de kernkwaliteiten van natuur en landschap.

landschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkum 3



Landschapsanalyse

landschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkum 4

Het landschap rondom Stokkum kenmerkt zich door de 
overgang van de flank van de Montferlandse Berg, de 
droogdalen (glooiingen in de hellingen in uitgesleten in de 
ijstijden) en de laaggelegen Stokkummer Broek.  De 
locatie Linthorsterstraat 3-5 ligt in dit broekgebied. 

Droogdalen,  Open glooiingen op de flanken van de berg 
met kenmerkende meidoornhagen

Berghelling, krans van akkers en dorpen rondom 
de Montferlandseberg

Broekgebieden (Stokkummerbroek), nat gebied. 
Landschappelijke karakteristiek: openheid met 
elzensingels, knotwilgen en meidoornheggen

Stokkum

Locatie: Linthorsterstraat 3-5



Structurerende elementen

landschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkum 5

Door de hoogteverschillen, openheid en blok- en 
lijnstructuren ontstaan er diverse doorzichten over het 
landschap. Voor de locatie is het doorzicht over de 
Stokkummerbroek vanaf (en naar) de Molenberg 
kenmerkend. De lange zichtlijnen worden ingekaderd door 
noord-zuid gerichte boomsingels (knotwilgen) en de elzen 
langs het Grenskanaal. 

De boomsingels volgen veelal de kavelstructuren 
waardoor de diepte van het landschap en de subtiele 
glooiingen worden versterkt. Aan de oostzijde liggen de 
Plantage, het parkbos van Huis Bergh in 's-Heerenberg; 
de locatie kijkt aan de achterzijde hierop uit. 

De landwegen zijn smal en hebben hun eigen 
karakteristiek, door de aanwezige erfbeplanting hebben 
de wegen een besloten karakter met af toe een doorkijk. 
De wegen hebben veelal een brede groene berm en waar 
sprake is van tuin of erf een afscherming middels hagen 
en bomen. 

De ontwikkelinglocatie is echter in contract hiermee omdat 
er een open gaashek geplaatst is en tuinbeplanting met 
veelal uitheemse solitairen, zowel bomen als struiken. 

Stokkum

Düffels Möl 
op de 
Molenberg

‚s-Heerenberg

Locatie: Linthorsterstraat 3-5

Grenskanaal
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Molenberg

Laag

Düffels Möl op de Molenberg

rij knotwilgen

Elzensingel langs Grenskanaal

Linthorsterstraat 3-5

Linthorsterstraat

De Plantage

Hoog

Droogdal

Stokummer Broek
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Panorama over de Stokkummerbroek ten zuiden van de Locatie

locatie Linthorsterstraat 3-5 Molen op de Molenberg De Plantage

Meidoornhagen

Elzensingel langs Grenskanaal

De Plantage
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Panorama over de Stokkummerbroek vanaf de Molenberg

Locatie Linthorsterstraat 3-5

Knotwilgenrij Restant boomsingel noordrand locatieKnotwilgenrij Doorzicht naar Grenskanaal



Inventarisatie beplanting

landschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkum 9

De randen bestaan uit schijnbaar landschappelijke 
elementen (boomsingels en knotwilgenrij) Aan de 
straatzijde is sprake van een open aansluiting middels een 
gaashek. Het geheel is een klassieke tuininrichting met 
veel uitheemse planten, struiken en bomen en grote goed 
onderhouden gazons. 

Rondom Linthorststraat 3 zijn de bomen door de vorige 
eigenaar grotendeels verwijderd en ook de lagere 
beplanting (struiken en coniferenhaag) is recent gerooid. 
De boomsingel op de noordelijke terreingrens is verder 
uitgedund en teruggebracht tot een serie berken, een els 
en een stel douglassparren aan de noordoosthoek. 

Watergang en bestaande knotwilgenResterende berken en elzen aan de noordrand



Ruwe Berk (Betula pendula)
enkele stam, ca 15m. h

Gewone Beuk (fagus Sylvatica)
H. 18 m.

Gewone Es (Fraxinus Excelsior)
H. 12 m.

Gewone Beuk (fagus Sylvatica)
H. 18 m.

Gewone Beuk (fagus Sylvatica)
H. 18 m.

Gewone Beuk (fagus Sylvatica)
H. 18 m.

Gewone Beuk (fagus Sylvatica)
H. 18 m.

Gewone Beuk (fagus Sylvatica)
H. 18 m.

Gewone Beuk (fagus Sylvatica)
H. 18 m.

Gewone Beuk (fagus Sylvatica)
H. 18 m.

Rode Beuk (Fagus Sylvatica 'Atropunicea')
H. 18 m.

Hoogstam fruitboom 
(kers, Prunus Avium)

Knotwil (Salix Alba)
knothoogte ca 2,20 m.

Zwarte Els (Alnus Glutinosa)
enkele stam, ca 10m. h

Gewone Beuk (fagus Sylvatica)
H. 18 m.

Zwarte Els (Alnus Glutinosa)
enkele stam, ca 10m. h

Ruwe Berk (Betula pendula)
enkele stam, ca 15m. h

Oosterse Beuk (fagus 
orientalis)
H. 15 m.

Zwarte Els (Alnus Glutinosa)
enkele stam, ca 10m. h

Ruwe Berk (Betula pendula)
groep. drie stammen, ca 10m. h

Ruwe Berk (Betula pendula)
enkele stam, ca 15m. h

Treurbeuk (fagus Sylvatica 
pendula)
H. 10 m.

Lariks  (Lariks decidua)
H. 12 m.

Rode Esdoorn  
(Acre Rubrum)
H. 12 m.

Gewone Beuk (fagus Sylvatica)
H. 18 m.

Douglasspar (Pseudotsuga menziesii)
enkele stam, ca 20m. h

Douglasspar (Pseudotsuga menziesii)
enkele stam, ca 20m. h

Knotwil (Salix Alba)
knothoogte ca 2,20 m.

Rode Esdoorn  
(Acre Rubrum)

H. 12 m.

Zwarte Els (Alnus Glutinosa)
dubbele stam, H. 12m.

Knotwil (Salix Alba)
knothoogte ca 2,20 m.

meerdere hoogstamfruitbomen
stamhoogte ca 2,5 m.
soort: Kers (Prunus Avium)

Bomeninventarisatie (winter 2016)

knothoogte ca 40 cm.

Zwarte Els (Alnus Glutinosa)
enkele stam, ca 10m. h

landschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkum 10



Visie landschapsplan

landschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkum 11

Uitgangspunt bij het landschapsplan is de integratie met 
het omliggende landschap van de Stokkummerbroek en 
het zoveel mogelijk gebruiken van de bestaande 
beplantingselementen. Hiertoe heeft een -winterse- 
inventarisatie van beplanting plaatsgevonden. 

De Stokkummerbroek kenmerkt zich als een laaggelegen, 
nat landschap met grote orthogonale  kavels en 
kenmerkende landschapselementen. Karakteristiek voor 
dit landschap zijn elzensingels, rijen knotwilgen en 
meidoornheggen.  Zowel een knotwilgenrij als de aanzet 
tot een elsensingel zijn op het kavel aanwezig.

Er wordt gestreefd naar een natuurontwikkeling aan de 
oostzijde van het kavel, de strook van 30 meter aan de 
oostzijde worden ontwikkeld als onderdeel van het 
landschap met een bloemrijk grasland en knotwilgen langs 
het waterrand. Door de losse rij bomen (zowel knotwilgen 
als beuken aan de zuidkant loopt het landschap door op 
de kavel. 

De opgedeelde kavel krijgt stevige groensingels als 
scheiding en privacy-borging, van noord naar zuid is er 
sprake van een elzensingel  met meidoornstruweel, een 
brede gemengde meidoornhaag en de bestaande dichte 
boomsingel. Door het robuuste karakter van deze 
groenelementen zullen ze een verrijkende en positief 
effect op de natuur hebben als leefgebied voor een 
diversiteit aan soorten. 

Langs de Linthorsterstraat zal een beukenhaag refereren 
aan de omhaagde particuliere erven in Stokkum.

Hierbij benadrukken we dat het nu voorliggende plan een 
ontwerp is van de structurerende landschappelijke 
elementen en dat er nog niet sprake is van een 
tuinontwerp.

NB. er is nog geen „tuinontwerp“ gemaakt. 
er is voor de tekeningen een passend 
patroon gebruikt als invulling. 
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Waterrand met knotwilgensingel

Struikgroep, scheiding 

Bloemrijk grasland

Meidoornhaag, breedte > 5 m.

Tuin, nader in te vullen

Boomgaard, nieuw en oud

inpassen bestaande beplanting

bestaande sloot verbreed

plas-dras rand met riet

Elzen, verbijzondering

Knotwilgen, open rij

Elzen en berkensingel

meidoornstruweel

overgang natuur-cultuur

Beukenhaag (met hek)

Beukenrij met open karakter

Landschapsplan
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Bloemrijk grasland met rietorchis en ratelaar

Elzensingel

Natuurlijke meidoornhaag

Boomgaard en bloemrijk grasland

landschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkum 14



Indicatieve maaiveldhoogte

peil = 0
huidig peil = 0 .. -15

toekomstig 

peil = + 60

huidige en toekomstg 

peil = 0 .. -20

peil = -123

terrasrestrug

Grondwerk
Voorafgaande aan de nieuwbouw en inrichting van het 
terrein zullen er grondwerkzaamheden ten behoeve van 
het bouwrijp maken worden verricht. 
Deze werkzaamheden zijn beperkt door:
- de aanwezige archeologische beperkingen;
- de aanwezige en te behouden beplanting.

Het huidige peil varieert voor het middendeel van 0 tot 15 
cm onder de kruin van de weg en daalt naar de westrand 
af tot 1,25 meter onder de kruin van de weg. 

Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat het zuidelijk 
deel van de locatie archeologisch waardevol is en dat de 
ondergrond niet verstoord mag worden. In de toekomstige 
situatie wordt het middendeel opgehoogd tot +0,60 boven 
de wegniveau. Deze maaiveldverhoging is noodzakelijk 
om voldoende dekking boven de archeologische vind-
plaatsen te creëren. Ook wordt er geen diep wortelende 
beplanting in dit gebied voorgesteld. Het verhoogde deel 
loopt geleidelijk af naar het oorspronkelijke maaiveld. 

De grotere niveauverschillen worden opgenomen in de 
noordelijke struweelzone en in de flauwe helling richting 
de weilanden. De randbeplanting bestaande uit bomen 
blijft onaangetast. 
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Sloot met wilgenrij en bloemrijk grasland
De oostzijde van het terrein wordt onderdeel van het 
landschap en gelijktijdig door open bomenrijen enigszins 
afgeschermd door dit landschap. Deze oostelijke strook 
heeft ook de functie natuur. De landschappelijke 
inrichtingselementen zijn dan ook gebiedseigen en gericht 
op het vergroten van de natuurwaarden. 

Het gebied bestaat uit een aflopend terrein, een rij van 
knotwilgen en een beperkt watervoerende sloot. Door het 
vergroten (iets uitdiepen en verbreden) van de watergang 
ontstaat er meer kwaliteit voor bijvoorbeeld amfibieën en 
voor de aanleg van een rietkraag. Langs de oever, over de 
gehele lengte van het gebied staan gelijke knotwilgen. 
Deze vormen een transparante scheiding met de 
landschap. Enige aanvulling en vervanging van wilgen is 
nodig. Ook staan enkele elzen welke een interessante 
afwijking van het continue bomenrij vormen.

De nieuwe oever is zacht en natuurlijk, door de vlakke 
hellingshoek ontstaan meerdere gradiënten tussen nat en 
droog. Dit gebied wordt ingericht als een bloemrijk 
grasland. Een bloemrijk grasland bevat naast grassen ook 
veel meerjarige bloemen. In een bloemrijk grasland wordt 
de bodem niet of nauwelijks verstoord en wordt jaarlijks 
één tot twee keer gemaaid. De bodem moet relatief 
schraal zijn of jaarrond zeer vochtig. Door het maaisel 
steeds af te voeren wordt de bodem verder verschraald 
(uitmijnen).

Hoewel er verschillende manieren zijn om een bloemrijk 
grasland te laten ontstaan is ons advies om hier over te 
gaan tot inzaaien met een specifieke zadenmengsel en 
verschraling door maaibeheer. Deze keuze is gebaseerd op 
de onmogelijkheid om ingrijpende bodemveranderingen 
toe te passen en op het krijgen van snel resultaat.
In het bloemrijk grasland zullen onder andere de volgende 
bloemsoorten kunnen gaan groeien en bloeien: Kleine en 
grote Ratelaar, Rietorchis, Kattenstaart, Grote wederik, 
Gewone dotterbloem,  Echte koekoeksbloem en 
pinksterbloem. Door de verschillende gradiënten van nat 
naar droog zullen de verschillende soorten hun eigen 
perfecte plek gaan kiezen. 

In het eerste jaar zullen zich na het voorbewerken en 
inzaaien veel aanwezige onkruiden ontwikkelen. Door 
regelmatig maaien en het maaisel af te voeren worden 
deze onkruiden bestreden en krijgen de bloemzaden de 
tijd een zode te ontwikkelen. De daarop volgende jaren 
kan worden volstaan met twee maaibeurten, eind juli en 
nogmaals in september-oktober. Zo kan snel naar een 
redelijk stabiele bloemrijke vegetatie worden toegewerkt.

landschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkumlandschapsplan Linthorsterstraat 3-5 Stokkum 16

Bloemrijk grasland en water
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Hoogstamboomgaard in bloei

Principeinrichting water, wilgenrij en bloemrijk grasland

Een boomgaard word door de eigenaren-bewoners als een 
goede toevoeging op het erf gezien. In aansluiting met de 
bestaande fruitbomen wordt dan ook een nieuwe 
boomgaard aangelegd. Uitgangspunt is een mix van 
verschillende soorten hoogstam fruitbomen. (stamhoogte 
min. 1,80 m, 10/12 stam)

De nieuwe boomgaard komt midden op het oostelijke deel 
van het kavel, vormt zo de overgang tussen de tuin en het 
natuurlijke deel. Dat kan uitstekend door het door laten 
lopen van het bloemrijk grasland onder en tussen de 
fruitbomen.  De nieuwe bomen komen op een onderlinge 
afstand van 10 meter te staan zodat er voldoende ruimte 
voor groei is. Er is zodoende plaats voor 12 nieuwe bomen 
aansluitend bij de oorspronkelijk 6 bomen. 

In overleg met de bewoners en rekening houdend met de 
standplaats zal de uiteindelijke keuze van soorten en 
rassen plaatsvinden. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met de iets nattere grond.

Boomgaard
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principeinrichting elzensingel en stuweelzone

De noordgrens van het plan wordt verder ontwikkeld als 
een Elzensingel, passend in het landschap van de 
Stokummerbroek. De bestaande grauwe elzen en ruwe 
berken vormen de basis voor deze boomsingel. De twee 
Douglassparren zijn sterk afwijkend en kunnen op termijn 
vervangen worden door elzen en/of berken. Ook tussen de 
bestaande bomen kunnen nog enkele bomen worden 
aangeplant om zo een losse maar wel doorlopende 
bomenrij te krijgen. Nieuwe bomen zijn van een redelijk 
formaat te hebben, uitgangspunt 10/12 stam.
 
De bodem onder en rondom de bomen wordt door beperkt 
maaien ontwikkeld tot een stinzengrasland, voedselrijk en 
vochtig maar grotendeels beschaduwd. Kenmerkende 
planten zijn bijvoorbeeld de pinksterbloem of speenkruid, 
eventueel aangevuld met te verwilderen bol- en 
knolgewassen. Pas na de uitbundige voorjaarsbloei wordt 
deze strook gemaaid. Het openhouden van deze strook 
maakt onderhoud aan de bomen, de erfafscheiding en de 
struweelstrook goed mogelijk. 

Aan de binnenzijde van de elzensingel is plaats gemaakt 
voor een brede struweelzone die het tuingedeelte beschut 
en afschermt van het landschap. Dit struweel heeft een 
breedte van 5 tot 7 meter: de strook slingert met de 
bomenrij mee. Deze haag is samengesteld uit inheemse 
soorten (geen groenblijvers) met als basis de meidoorn. 

Door in de struweelzone enkele formele elementen op te 
nemen, bijvoorbeeld strak gesnoeide beukenhagen, wordt 
de overgang naar de meer formele voortuin gemaakt. 

Elzensingel met struweelzone
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breedte 5 m.

Centrale haag
Als scheiding van de twee kavels en ook als landschaps-
element met veel natuurwaarde, word centraal over het 
terrein een natuurhaag aangelegd. Deze centrale haag 
heeft een minimale breedte van 5 meter. De haag bestaat 
uit inheemse soorten met een basis van meidoorn. Naast 
struikvormers is in deze haag ook Spaanse Aak 
(veldesdoorn) meegenomen waardoor meer hoogte 
ontstaat. 

De haag bestaat uit 60% meidoorn, 20% sleedoorn en 
20% soorten als de gelderse roos, rode kornoelje , 
hondsroos, egelantier, vlier en koebraam. Uitgangspunt is 
4 a 5 rijen struiken, circa 3 per strekkende meter. In het 
tweede jaar na aanplantmoeten de struiken op zo'n 20 cm 
boven de grond afgezet worden waardoor een volle 
uitgroei ontstaat. Uiteindelijk zullen de hagen (zeker met 
Veldesdoorn ertussen) uitgroeien tot meer dan 3 meter 
hoogte.

Door de breedte, de snelle groei en de dichte 
takkenstructuur ontstaat snel een volle haag welke ook 
doorzicht voorkomt. Ook voor de natuur heeft deze haag 
veel kwaliteiten zoals beschutting, nestelgelegenheid of 
voedselbron. 
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De zuidrand bestaat deels uit een viertal beuken welke in 
een losse rij staan. Deze beukenrij kan worden behouden 
en is ingepast in het inrichtingsplan. Ook de boomsigel 
tegen de aangrenzende kavel aan kan worden behouden, 
eventueel kan door aanvulling van elzen, berken en vooral 
meidoorn een relatie met het beeld en de kwaliteit van de 
overige hagen en struwelen worden gelegd.

De inrichting van de aansluiting met de Linthorsterstraat 
zal het beeld gaan volgen van vele particuliere erven in 
Stokkum. Deze zijde zal worden ingericht met een 
beukenhaag, eventueel met een laag gaashek. 

Overige inrichting
Voor de tuin zelf is op dit moment nog geen nader 
ontwerp gemaakt. De overgang van natuurlijke elementen 
(boomsingels, struwelen en hagen) naar de meer 
functionele elementen van een siertuin zal een belangrijk 
element van het ontwerp zijn. Mogelijk door het 
toepassen van herhaalde strakke geometrisch blokken van 
beukenhaag kan een verbinding tussen natuur en cultuur 
worden gecreëerd. Ook de grootte van het gehele kavel 
vraagt om stevige gebaren en een samenhangend 
ontwerp waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande 
opgaande beplanting. 

In de zuidoosthoek van de locatie wordt in het 
beplantingsconcept rekening gehouden met de mogelijke 
archeologische waarde; de beplanting is niet 
diepwortelend en er worden geen bodemindringende 
landschappelijke ingrepen voorgesteld. 

Inspiratiebeelden tuin en erf 
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Er is gekeken naar een gefaseerde ontwikkeling. Zodra de 
bestemmingsplanwijziging onherroepelijk is zal in ieder 
geval woning A worden gesloopt. Gedurende de bouw van 
de nieuwe woning voor de familie Berendsen (B) zal ze 
zelf zo lang mogelijk blijven wonen in de huidige woning 
(C). Nadat de nieuwe woning gereed is wordt woning C 
gesloopt. Op dat moment kan de eerste fase van het 
Landschapsplan worden gerealiseerd. 

Op het moment dat er een koper is gevonden voor 
bouwkavel D en er een bouwvergunning voor de bouw van 
kavel D is verleent, wordt fase 2 van het landschapsplan 
actueel. Zolang de bouw van woning D uitblijft is fase 2 
van het landschapsplan niet aan de orde. het is wenselijk 
om zolang mogelijk de gehele tuin beleefbaar te houden 
vanuit de woning B. 

Fasering
Fase 1 bestaat dan ook uit de grondwerkzaamheden, het 
inrichten van de gebiedsranden, het bloemrijk grasland en 
de boomgaard.

Fase 2 is de opdeling van het terrein door de aanleg van 
de centrale natuurhaag. Zolang de bouwactiviteiten voor 
woning D nog niet zijn afgerond is de kans op 
beschadiging van dit landschapselement te groot. 
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Waterrand met knotwilgensingel

Bloemrijk grasland

Bestaande boomsingel

Tuin, nader in te vullen

Boomgaard

Woning B en bijgebouw

bestaande sloot verbreed

plas-dras rand met riet

Elzen, verbijzondering

´Venster` op de molen

Elzen en berkensingel

meidoornstruweel

overgang natuur-cultuur

Beukenhaag (met hek)

Beukenrij met open karakter
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Landschapsplan fase 1 



Meidoornhaag, breedte > 5 m.

Struikgroep, scheiding

inpassen bestaande beplanting

Woning D

Landschapsplan fase 2
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Tuin, nader in te vullen



Bijlage 16: Voorwaarden en maatregelen herbouw 

woningen Linthorsterstraat 3 & 5 Stokkum 

  



Bijlage 16 Voorwaarden en maatregelen herbouw 

woningen Linthorsterstraat 3 & 5 Stokkum 

 

Voorwaarden woning B 

 

Woning B, zoals opgenomen in bijlage 14 bij de regels is uitsluitend toegestaan onder voorwaarde 
dat: 

- voorafgaande aan de bouw ter plaatse van de bouwkavel voor woning B grondophoging heeft 
plaatsgevonden met minimaal 60 cm en maximaal 80 cm ten opzichte van de kruin van de weg; 

- woning C, zoals opgenomen in bijlage 14 bij de regels met de daarbij behorende bijgebouwen, is 

gesloopt binnen 3 maanden na het gereedkomen van de woning; 

- werkzaamheden plaatsvinden met in achtneming van de archeologische maatregelen zoals 
opgenomen onder het kopje maatregelen woning B in deze bijlage bij de regels; 

 

 

 

Voorwaarden woning D 

 

Woning D, zoals opgenomen in bijlage 14 bij de regels is uitsluitend toegestaan onder voorwaarde 
dat: 

-  voorafgaande aan de bouw ter plaatse van de bouwkavel D grondophoging heeft plaatsgevonden 
met minimaal 60 cm en maximaal 80 cm ten opzichte van  de kruin van de weg; 

- woning A, zoals opgenomen in bijlage 14 bij de regels met de daarbij behorende bijgebouwen is 
gesloopt; 

- werkzaamheden plaatsvinden met inachtneming van de archeologische maatregelen zoals 

opgenomen onder het kopje maatregelen woning D in deze bijlage bij de regels. 

 

 



Maatregelen  

 

Maatregelen woning B. 

 

a. bij sloopwerkzaamheden van de bestaande gebouwen die in de terrasrestrug zijn gelegen, 

zal voor het gedeelte dat onder het maaiveld is gelegen (vanaf bovenkant begane 

grondvloeren tot onderkant funderingen/kelders) archeologische begeleiding worden 

ingeschakeld van een erkend deskundig bureau; 

b. indien er bestaande bomen / struiken verwijderd moeten worden, zullen deze (in geval 

deze zich bevinden binnen de terrasrestrug) boven het maaiveld afgezaagd worden. De 

stobben worden in dat geval uitgeboord (en dus niet uitgegraven of uitgetrokken); 

c. bij graafwerkzaamheden binnen de terrasrestrug (waaronder de aanleg van leidingen t.b.v. 

nutsvoorzieningen) zal archeologische begeleiding worden ingeschakeld van een erkend 

deskundig bureau; 

d. de in- en uitritten worden uitgevoerd in half open straatwerk. Onder de inritten wordt 

granulaat aangebracht, waardoor zuurstofrijk hemelwater onbelemmerd kan afstromen. 

  



Maatregelen woning D.  

 

a. bij sloopwerkzaamheden van de bestaande gebouwen die in de terrasrestrug zijn gelegen, 

zal voor het gedeelte dat onder het maaiveld is gelegen (vanaf bovenkant begane 

grondvloeren tot onderkant funderingen/kelders) archeologische begeleiding worden 

ingeschakeld van een erkend deskundig bureau; 

b. indien er bestaande bomen / struiken verwijderd moeten worden, zullen deze boven het 

maaiveld afgezaagd worden. De stobben worden uitgeboord (en dus niet uitgegraven of 

uitgetrokken); 

c. bij graafwerkzaamheden (waaronder de aanleg van leidingen t.b.v. nutsvoorzieningen) zal 

archeologische begeleiding worden ingeschakeld van een erkend deskundig bureau; 

d. de in- en uitritten worden uitgevoerd in half open straatwerk. Onder de inritten wordt 

granulaat aangebracht, waardoor zuurstofrijk hemelwater onbelemmerd kan afstromen; 

e. er vindt minimale afsluiting plaats van het archeologisch waardevolle pakket ten opzichte 

van de bestaande bouw, waardoor bijvoorbeeld reductie of oxidatie van het archeologisch 

niveau wordt voorkomen; 

f. ter plaatse van en rondom woning D zal de gekarteerde archeologische waarden worden 

beschermd door zich te onthouden van graafwerkzaamheden. Een kelder is niet toegestaan 

en de fundering wordt conform het archeologisch advies (zie onder h) uitgevoerd. De 

fundering wordt aangebracht op een bufferzone van minimaal 30 cm (oorspronkelijk 

grondpakket) met een puinkoffer van 20 cm dikte, waarbij de belasting op het 

archeologisch niveau en de natuurlijke ondergrond gelijkmatig verdeeld wordt;  

g. er worden infiltratiekoffers geplaatst bij de fundering om behoud van het huidig 

bodemmilieu te kunnen garanderen; 

  



h. het bouwen van de woning zal archeologisch vriendelijk gebeuren. De woning zal worden 

uitgevoerd met betonstrokenfundering, met een verlaagde belasting van ca. 0,7 kg/cm². 

Daardoor is de mechanische belasting op archeologisch waardevolle lagen gering. Onder en 

naast de funderingsstroken zal een laag schoon puingranulaat worden aangebracht.  

Hierdoor kan regenwater en zuurstof bij de archeologisch waardevolle lagen komen. 

i. er kan worden afgeweken van f, g en h indien de archeologische waarden op andere door 

de gemeente goedgekeurde wijze kunnen worden veiliggesteld.  

 

 

 

 



Bijlage 17: Inrichting-, beplantings- en beheersplan 13 

april 2010 Arnhemseweg 17a te Beek 

 























































































Bijlage 18: Herbouw woning en bijgebouwen Zuider 

Markweg 34 te Beek 

  



Bijlage 18 Herbouw woning en bijgebouwen Zuider Markweg 34 te Beek 

Bestaande situatie Zuider Markweg 34 te Beek 

 

Afbeelding 1: Bestaande bebouwing locatie Zuider Markweg 34 en voormalig 

bestemmingsvlak ‘wonen’ 

Binnen het bestemmingsvlak ‘wonen’ (oude situatie) bevindt zich 480 m² aan bijgebouwen. 

Hiernaast bevinden zich buiten het bestemmingsvlak nog enkele bijgebouwen. De bestaande 

woning (voorzien van nr. 34) en de daarbij behorende bijgebouwen zowel binnen áls buiten 

het voormalig bestemmingsvlak ‘wonen’ worden gesloopt.  

 

 

  



Gewenste bouwlocatie woning inclusief oude situatie met te slopen bijgebouwen. 

 

 

Afbeelding 2: gewenste bouwlocatie woning 

De inhoud van de te herbouwen woning bedraagt niet meer dan de inhoud van de te slopen 

woning. De oppervlakte aan bijgebouwen bedraagt in de nieuwe situatie maximaal 352 m² 

(320 m² + 10%) 

  



Aangepast bestemmingsvlak ‘wonen’ 

Het bestemmingsvlak ‘wonen’ voor de locatie Zuider Markweg 34 te Beek is aangepast ten 

einde de woning op de gewenste locatie te kunnen herbouwen, zoals weergegeven in 

afbeelding 2. De  afstand t.o.v. het bouwvlak Zuider Markweg 15 bedraagt ten minste 50 

meter. 

 

Afbeelding 3: bestemmingsvlak ‘wonen’ nieuw 

 



Bijlage 19: Landschapsplan Zuider Markweg 34 te 

Beek 
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Bijlage 20: Beplantingsplan Hengelderweg 4-6 te 

Didam 

  



Beplantingsplan Hengelderweg 4 en 6 te Didam 

 



 

 



Bijlage 21: Landschappelijk inpassingsplan Rozenpas 8 

te Kilder 

  



 

  



 

 

De aan te leggen groensingels zijn op de bovenstaande inrichtingsschets aangegeven. De singels 

dragen bij aan structuurversterking van het landschap en daarnaast aan een inpassing van de 

bebouwing en het (ondergeschikte) honden-uitloopterrein (rode kader). 

  



Op het terrein achter het voormalig varkensbedrijf worden een aantal singels gerealiseerd. In totaal 

gaat het om een lengte van 140m. De singels worden 3 meter breed (3 plantrijen, plantverband 1x1 

meter). Door middel van deze inrichting wordt het bedrijf inclusief bijgebouwen op een 

verantwoorde manier ingepast in het landschap. 

 

 

 



Bijlage 22: Terreininrichtingsplan St. Jansgildestraat 

15-17 Beek 

 

  



Landschappelijke inpassing en terreininrichting St. Jansgildestraat 15-17 te Beek 

 

Tot de terreininrichting behoren tevens de voorzieningen die binnen het terrein benodigd zijn voor een adequate 

verwerking van het hemelwater als gevolg van de toename van verharding (drainagesysteem paardenbak en een 

wadi van 243 m² en minimaal 25 cm diep) 

 



Bijlage 23: Erfinrichtingsplan en 

landschappelijk inpassingsplan 

Greffelkampseweg 58 te Didam 

  



Erfinrichtingsplan 

 

 

  



Inpassingsplan 

 

 



Bijlage 24: Erfinrichting Julianaboom 1 te Kilder 

  



Afbeelding 1: Erfinrichting 
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Afbeelding 2: Beplanting 

 



Bijlage 25: Erfinrichting Bosstraat 57 te Didam 



Afbeelding 1: Erfinrichting 

 

  



Afbeelding 2: Beplantingsplan 
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