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H. 1 INLEIDING

BLZ. 5

1.1 Opgave: kiezen voor kwaliteit!
1.2 Proces
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4.1.1 Rivierdal/beekdal en geïsoleerde beekdallaagten
4.1.2 Enken- en kampenlandschap
4.1.3 Heide- en boslandschap
4.1.4 Gebouwd landschap
4.2 Streef beeld Almen 2015
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3.1.3 Middeleeuwen
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De Graafschap, het Landschap waar Almen onderdeel van uitmaakt, heeft een
uitzonderlijk mooi landschap, waar mensen wonen, werken en recreëren. Van
oudsher zijn het landgoedeigenaren en boeren die het landschap maken, en
nog steeds zijn zij het die een belangrijke stempel drukken op de ontwikkeling.
De economische functie van landbouw als drager van het landschap was en is
van groot belang. Het gebied kent een bijzonder sterke identiteit. Het landschap
onderscheidt zich van andere landschappen, en de mensen voelen zich met
elkaar en met het landschap verbonden. Landgoederen, boerenbedrijven
en recreatieondernemingen zijn veelal in familiehand, waardoor eigen en
eigenzinnige keuzen gemaakt worden die bijdragen aan de identiteit.
Bepalend voor het Landschap zijn de buitenplaatsen en landgoederen verweven
met boerenland. Riviertjes en beken rijgen de landgoederen aaneen. Het
boerenland is, ook buiten de landgoederen, kleinschalig. Onverharde wegen
en paden vormen een netwerk voor ommetjes en toeristisch gebruik. Oude
bouwlanden zijn goed herkenbaar in de vorm van kampjes en grotere enken
bij dorpen en gehuchten. Deze oude bouwlanden vormen archeologische
schatkamers die de geheimen van eeuwen boerengebruik herbergen.
Karakteristieke bebouwing in de vorm van landgoedhoeven, boeren erven,
gehuchten en dorpen liggen niet los van dit landschap, maar zijn er onlosmakelijk
mee verbonden.
Opgave: kiezen voor kwaliteit!
Het benoemen van waarden en kwaliteiten wordt in de ruimtelijke ordening
vaak gebruikt om plekken aan te wijzen waar iets niet mag. Dit kan het beeld
scheppen dat het behouden en versterken van de kwaliteiten van een gebied, Leidt
tot het beperken van de ontwikketruimte. Gelukkig laten recente voorbeelden
van dorpsontwikkelingen juist het tegenovergestelde zien. Er blijkt vaak veel
meer ontwikkelruimte te zijn, door te werken vanuit benoemde waarden en
kwaliteiten van een gebied.
1.1

Instrumenten om de kwaliteiten van een dorp bij de ontwikkeling centraal te
zetten, kunnen een gebiedsvisie en dorpsvisie zijn. De huidige structuurvisies
zijn vaak vooral gericht op de kwantiteit: hoe kunnen de voorzieningen op peil
worden gehouden, hoeveel woningen moeten er komende periode gebouwd
worden en waar komen de nieuwbouwlocaties te liggen. Informatie die van
belang is, maar er ook onbedoeld voor zorgt dat een ontwerpopgave wordt

gereduceerd tot een 'postzegel-locatie'. In deze situatie is het meestal onmogelijk
om een goede relatie met het landschap te leggen en om voort te bouwen op de
dorpse kwaliteiten en structuren.
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) is door de Vereniging Almens Belang gevraagd
een gebiedsvisie op te stellen voor Almen en haar buitengebied. De gebiedsvisie
moet een nadere uitwerking en concretisering zijn van de dorpsvisie Atmen. Het
is een ruimtelijke vertaling, in de vorm van een streefbeeld, van de wensen en
doelen die op het gebied Liggen. Aan de hand van de gebiedsvisie kunnen concrete
deelprojecten worden geformuleerd en tot uitvoering worden gebracht.
De gebiedsvisie Almen zal de gewenste ontwikkelingen bekijken vanuit het dorp
als geheel. Hierbij staan de volgende vragen centraal:
1
Wat is de kwaliteit en identiteit van het dorp Almen en haar omgeving?
v'
Hoe kunnen ontwikkelingen daaraan bijdragen?
/ Met welke ontwikkelstrategieën kan dit bereikt worden?
1.2

Proces

Een aantal planstappen bij de totstandkoming van de gebiedsvisie zijn
essentieel.
(i) De kwaliteiten van het dorp, de eigen kleur, en haar omgeving zijn
eerst benoemd. De dorpsvisie die is opgesteld door de bewoners van
Almen samen met de Vereniging Almens Belang (VAB) vormt, naast een
uitvoerige analyse van het gebied, hiervoor een belangrijke basis. Tevens
is er een expertmeeting georganiseerd (30 september 2008) en is er een
bezoek gebracht aan het Nationaal Landschap Drentse Aa. Dit unieke
gebied voor Nederland, kan worden gezien als een goede referentie van
een beekdalentandschap.
(2) Er is gekeken hoe de dorpse kwaliteiten ontwikkeld kunnen worden,
zodat de verschillende opgaven (wensen en doelen) een plaats krijgen.
De inzet is dat alle ruimtelijke ontwikkelingen gaan bijdragen aan de
versterking van de bijzondere kwaliteit van Almen.
Met de kwaliteitsambities uit deze gebiedsvisie ligt er een instrument waarmee
toekomstige projecten meer richting kunnen krijgen. Het is een handreiking
waarin ruimte wordt geboden voor ontwikkelingen, die bijdragen aan de
beoogde ruimtelijke kwaliteiten.
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Het streekplan van de Provincie Gelderland en de gemeentelijke structuurvisie
zijn twee belangrijke vertrekpunten voor de gebiedsvisie Almen. De belangrijkste
streekplandoelen zijn het verbeteren van de kwaliteiten van natuur en Landschap
en het versterken van de woonomgeving van de bewoners van Almen. Het
belangrijkste doel van de structuurvisie is het bieden van ontwikkelingsruimte
voor woningbouw binnen de gemeente Lochem.
Daarnaast is het gebied in de Nota Ruimte aangewezen als Nationaal Landschap
vanwege zijn bijzondere Landschaps- en natuurwaarden. Ook is het gebied
aangewezen als een BeLvederegebied.
2.1

Rijksbeleid

Nota Ruimte
In de Nota Ruimte heeft het rijk Nationale Landschappen aangewezen waarvan
de Graafschap er één is. Het rijk omschrijft Nationale Landschappen als
gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende
landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke
en recreatieve kwaliteiten. Het doel van Nationale Landschappen is de
Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten te behouden,
duurzaam te beheren en te versterken. In samenhang hiermee zal de toeristischrecreatieve betekenis moeten toenemen. 'Behoud door ontwikkeling' is
het uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid; dit houdt in dat er een 'ja mits'benadering geldt voor nieuwe ontwikkelingen. Er is ook ruimte voor de
ontwikkeling van lokale bedrijvigheid. Maar er mogen geen grootschalige
regionale verstedelijkingslocaties, bedrijventerreinen en infrastructuur in de
Nationale Landschappen worden ontwikkeld.

De kernkwaliteiten van Nationaal Landschap de Graafschap zijn volgens de Nota
Ruimte:
- grote mate van kleinschaligheid
- het groene karakter (o.a. door de buitenplaatsen)
- een kenmerkend waterhuishoudingssysteem en
waterhuishoudingspatroon.
Beleidsnota Belvedere
Cultuurhistorische kwaliteiten kunnen een uniek karakter geven aan ruimtelijke
ontwikkelingen en zo een tegenwicht bieden aan de toenemende eenvormigheid
van onze Leefomgeving. Ze dragen bij aan de identiteit die mensen ontlenen aan
een gebied of plek. Zo bezien, fungeren ze als inspiratiebron en kwaliteitsimpuls
voor ruimtelijke opgaven als veranderend waterbeheer, stadsvernieuwing en
reconstructie van het Landelijk gebied. Het cultuurhistorisch erfgoed kan gebaat
zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze vormen een nieuwe ruimtelijke drager,
voorzien in een nieuwe functie, of geven een economische impuls voor behoud
van het erfgoed.
Deze denk - en werkwijze wordt ook wel 'behoud door ontwikkeling' genoemd.
Dit kreeg zijn beslag in 1999 door een beleidsinitiatief van 4 ministeries: de
beleidsnota Belvedere. Een nota die bedoeld is om beLeidsmaker, marktpartijen,
cultuurhistorische en ruimtelijke beroepsgroepen op nieuwe gedachten te
brengen. Geen wet, geen regelgeving, maar wel een bron van inspiratie voor
provinciaal en lokaal beleid, voor concrete ontwerpopgaven en ruimtelijke
plannen.
De Graafschap is in de nota Belvedere aangewezen als BeLvederegebied.
2.2

In de Nota Ruimte staat dat de Landschappelijke kwaliteiten in Nationale
Landschappen mede-sturend zijn voor de wijze waarop gebiedsontwikkeLing
plaatsvindt.
De Nota Ruimte geeft voor elk van de Nationale Landschappen in het kort weer
welke bijzondere kwaliteiten ze hebben. De kernkwaliteiten van Nationale
Landschappen zijn bepalend voor de ruimtelijke ontwikkelingen die er mogelijk
zijn. Uitgangspunt is dat deze kwaliteiten niet mogen worden aangetast.

Provinciaal beleid

Streekplan; uitwerking Kernkwaliteiten Waardevol landschap
In het Streekplan Gelderland zijn de drie kernkwaliteiten voor het Nationaal
Landschap uit de Nota Ruimte specifieker verwoord. De uitgewerkte kwaliteiten
die van toepassing zijn op het projectgebied Almen zijn hieronder kort
genoemd:
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EHS KERNGEBIED:
GROTE VELD

Landgoederen
Talrijke landgoederen als samenhangende ruimtelijke eenheden bestaande uit
een statig huis, (oprij)lanen, historische tuin, bos, landerijen.
Berkel en Beken
Oost-west stromende beken in halfgesloten landschap.
Halfgesloten mozaïeklandschap
Halfgesloten landschap met mozaïek van bossen, weilanden en grote
boerderijen; parkachtige uitstraling.
Essen en esdorpen
Karakteristieke, ook cultuurhistorisch waardevolle open essen en esdorpen,
microreliëf.
Streekplan: uitwerking wonen
Naast de behoefte aan stedelijk wonen in Gelderland, is er ook behoefte aan
wonen in een dorp of in het landelijke gebied. Het Streekplan maakt het mogelijk
dat ook hier richting aan gegeven kan worden. Het provinciale beleid stuurt
in de 'niet-bundelingsgebieden' van de Stedendriehoek aan op opvang van de
eigen groei.
Streekplan; uitwerking natuurbeleid (EHS)
Ten aanzien van het natuurbeleid geeft de Streekplanuitwerking 2005 van de
Provincie Gelderland kaders aan voor gebiedsontwikkeling. Dat wil zeggen dat in
de Streekplanuitwerking de kwaliteiten en kansen van de diverse deelgebieden
in Gelderland zijn uitgewerkt.
De volgende aspecten worden als kernkwaliteit beschreven:
v'
De samenhang en verbindingen tussen de grote Oost-Gelderse
natuurkernen via kleinere rivieren en beken en de daaraan gekoppelde
ecologische verbindingszones: Dortherbeek, Buursebeek, Berkel,
Groenlose slinge, Veengoot, Baakse beek, Boven Slinge/Bielheimerbeek
en Oude IJssel.
/ De verbinding tussen de restanten van (natte) heideterreinen,
heischrale terreinen en
blauwgraslanden binnen de Graafschap (met bijvoorbeeld Groote
veld, Beekvliet) en Winterswijk (met bijvoorbeeld Wooldse veen en

v"

Korenburgerveen) door het middengebied van de Achterhoek (met
Lievetderveld, Koolmansdijken, Nijkampsheide, Konijnendijken).
Het vanuit ecologisch opzicht samenhangend geheel
van landgoederen, natuurgebieden, bossen, beken en
landschapselementen in het kleinschalige agrarisch cultuurlandschap
waarvan soorten als de das, amfibieën en vleermuizen afhankelijk zijn.

De bovenstaande kernkwaliteiten zijn als volgt vertaald naar concrete
ontwikkelingsopgaven voor Oost-Gelderland:
v' Het herstellen van de ecologisch waardevolle beken;
v' Herstellen en ontwikkelen van kwelafhanketijke vegetaties in de
beekdalen in de EHS;
'( Het uitbreiden en hydrologisch herstel van de heide- en
schraallandreservaten, zodat robuuste, duurzame eenheden ontstaan;
" Het terugdringen van stikstofdepositie op natuurterreinen en stikstofen fosfaatbelasting van beken en andere wateren;
' Het aanleggen van natte landschapselementen voor amfibieën (met
name in het middengebied ook buiten de EHS);
v' Het herstel van verdroogde natuurterreinen.
Sinds 2008 is er geen concrete financiering meer om de omvorming van
landbouwgrond naar nieuwe natuur rondom de Berkel mogelijk te maken. Des
te meer vormt daarmee de gebiedsontwikkeling rondom Almen een belangrijke
bijdrage aan de versterking en verbinding van doelsoorten en vegetaties.

Gebiedsplan Natuur & Landschap
De provincie wil natuur veiligstellen. De plannen hiervoor zijn vastgelegd in het
Gebiedsplan Natuur en Landschap. Hierin bepaalt de provincie welke natuur
waar aanwezig is of waar die gewenst is. Het Natuurgebiedsplan is de vertaling
van beleidsdoelen (o.a. Streekplanuitwerking) naar perceelsniveau. In de nota
Natuur Voor Mensen, Mensen Voor Natuur presenteert het ministerie van LNV
nieuw beleid om grotere natuurkernen met elkaar te verbinden (de robuuste
verbindingszones en ecologische poorten). In de Nota Ruimte word dit beleid
verder geconcretiseerd.

Het Berkeldal bij ALmen is deels als zoekgebied Landschap begrensd. Dat wil
zeggen dat er geen subsidie is om percelen in te richten als nieuwe natuur, maar
wel om landschapselementen aan te leggen (groen-blauwe dooradering). Voor
de zuidoever is een Ecologische Verbindingszone voor das, kamsalamander
en kleine ijsvogeLvlinder gewenst. Deze soorten vragen om elementen zoals:
goed ontwikkelde bosjes, verbindingselementen zoals singels en houtwallen,
poelen en kleine wateren en ten slotte structuurrijke voedselarme graslanden.
Om hier invulling aan te geven is subsidie mogelijk voor de realisatie van
landschapselementen en het kleinschalig realiseren van stapstenen.
2.3 Gemeentelijk beleid
Landschapsontwikkelingsplan
In februari 2007 zijn de gemeenten Lochem, Bronckhorst en Zutphen gestart
met het opstellen van een gezamenlijk Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor
hun buitengebied. Het doel van het LOP is om een plan op papier te krijgen
dat zal aansporen tot behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het
Landschap. Het LOP legt relaties met bestaande vastgestelde plannen voor het
buitengebied en heeft een sterk uitvoeringsgericht karakter. Als ontwikkelingen
in het buitengebied mogelijk zijn, worden deze ideeën in een 'gereedschapskist'
gestopt. Zo kan er samen met inwoners worden gewerkt aan een flexibel en
dynamisch document dat zeker 10 jaar mee kan gaan.
Het definitieve LOP (visie en uitvoeringsprogramma) zal naar verwachting in het
najaar van 2009 worden vastgesteld door de drie gemeenteraden.
Structuurvisie wonen & werken 2007 - 2015
De structuurvisie wonen en werken 2007 - 2015 geeft op hoofdlijnen de gewenste
ruimtelijke ontwikkeling voor wonen en werken weer in de gemeente Lochem
voor de komende acht jaar. De ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de
gemeente Lochem vinden gedeeltelijk hun oorsprong in de beleidskeuzes uit het
verleden: de ontwikkelingsvisie Wonen en Werken van de voormalige gemeente
Gorssel en de Samenhangende Ruimtelijke Visie van de voormalige gemeente
Lochem.
De ontwikkelingsmogelijkheden zijn in deze visie geactualiseerd om te kunnen
voldoen aan de bouwopgave waarvoor Lochem de komende jaren staat.
Uitgangspunt van de provincie, voor het versterken van het regionale stedelijk
netwerk, is dat bundeling het leidende principe is. Dit houdt in dat het regionale
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programma voor wonen, werken en voorzieningen zoveel mogelijk binnen het
stedelijke netwerk, het bundelingsgebied van de Stedendriehoek, gerealiseerd
dient te worden. Voor de gemeente Lochem geldt dat de kernen Epse, Gorssel en
Eefde in het bundelingsgebied vallen. De opnamecapaciteit van het bestaande
stedelijke en dorpse bebouwd gebied dient ten volle worden benut: inbreiding
boven uitbreiding is daarbij leidend. Wanneer inbreiding niet toereikend is, dan
kan er gebruik worden gemaakt van uitbreiding. Dit is bij Almen aan de orde.
De gemeente Lochem streeft naar een gedifferentieerde woningbouw voor alle
doelgroepen (40-30-30 verdeling), waarbij bouwen voor starters en ouderen
een centrale positie in neemt. Maar de gemeente Lochem kiest er niet voor om
louter woningen te bouwen die traditioneel aan de aandachtsgroepen starters
en ouderen worden toebedacht: rijenwoningen en appartementen. De
redenen hiervoor zijn:
Het is wenselijk dat er gedifferentieerde woonmilieus worden ontworpen
met een menging van woningtypen ter bevordering van de kwaliteit en
leefbaarheid van de wijk;
In principe zijn alle woningen geschikt te maken voor ouderen;
Met name de locatie waar ontwikkelingen mogelijk zijn, zal bepalend zijn
voor de keuze voor appartementen of grondgebonden woningen;
Bouwen in het (middel)dure segment is een voorwaarde voor de gewenste
doorstroming in de woningmarkt.
Tot slot speelt eveneens de financiering van de goedkopere woningbouw
een rol. Door verevening van deze woningbouw met duurdere woningen
kunnen plannen rendabel ontwikkeld blijven worden.
Waterschapsbeleid
Waterschap Rijn en IJssel heeft in mei 2008 de uitvoeringsagenda voor de
Berkel vastgesteld. Uitgangspunten voor de inrichting van de Berkel is een meer
natuurlijk robuust systeem met een beperkt aantal kunstwerken. Een en ander
kan worden bereikt door de Berkel opnieuw te laten meanderen.
Met de nieuwe inrichting wordt invulling gegeven aan de beleidsopgaven die
volgen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), de Europese
kaderrichtlijn water (KRW) en het provinciaal beleid voor ecologische
verbindingszone's (EVZ's). Om aan de gestelde beleidsdoelen te voldoen dient
de inrichting invulling te geven aan de volgende zaken:
2.4

' meer berging

Ô

v'

hogere basisafvoer

v

meer dynamiek

v'

voorkomen van wateroverlast
meer natuurlijker inrichting

"

V

stroming
vismigratie

1
S

Verder heeft de St. 3 I Berkelcompagnie kenbaar gemaakt de wens te hebben
dat de Berkel in de toekomst bevaarbaar blijft voor de boot de Zompe. Het
waterschap onderschrijft de wens om de Berket bevaarbaar te houden en neemt
deze mee in de verdere planontwikkeling.

1

2.5 Dorpsvisie
In het voorjaar van 2007 is er door de inwoners van Almen samen met het VAB
een dorpsvisie Almen opgesteld. De dorpsvisie is een breed gedragen product,
waarin de wensen van de inwoners van Almen zijn gebundeld. De wensen die
mee worden genomen in de gebiedsvisie zijn:

1
•
•
•

•
S

Wonen:
/ nieuwbouw voor starters en senioren;
/ meer bouwen in het huur- en koopsegment;
/ bouwen met een architectuur passend in bestaand dorps- en
Landschapsbeeld.

* Sinds oktober 2007 zijn diverse sportverenigingen met elkaar in gesprek
om te onderzoeken waar voordelen behaald kunnen worden. Om de
sportverenigingen voor de toekomst veilig te stellen, is het van belang
dat er voldoende financiële middelen beschikbaar blijven. Samenvoeging
(bestuurlijk en Locatie) van de verenigingen kan leiden tot efficiëntie en
besparing.
Bundeling van de activiteiten kan een oplossing zijn. In andere kernen is
gebleken dat concentratie een efficiënte en effectieve manier is om het
voortbestaan op Langere termijn te garanderen. Voor de fysieke
samenvoeging zijn in de dorpsvisie twee potentiële Locaties naar voren
gekomen: bij het zwembad en bij de voetbalvelden. Beide scenario's hebben
voor- en nadelen. Na nader overleg met het VAB en het Waterschap en
aanvullend onderzoek blijkt de optie van bundeling bij de voetbalvelden de
beste en meest kansrijk te zijn. Het eventuele derde scenario, 'de gedeelde
locaties', is als optie afgevallen. Dit doordat er voor gekozen is om het
bestaande dorpshuis te renoveren en dus niet te verplaatsen.
In deze gebiedsvisie zal het scenario 'huisvesting bij de voetbalvelden' als
uitgangspunt worden gehanteerd en verder worden uitgewerkt.
Recreatie:
/ verbeteren en uitbreiden kleinschalige recreatie;
v'
uitbreiden 'berket-recreatie'.

Landschap:
v"
ontwikkeling van uniek NL de Graafschap (landbouw, natuur, recreatie,
wonen en historie);
/ balans Landbouw & natuur: koe in de wei;
/ ontwikkeling natuur in en rondom Berkel (hermeandenng, natuurlijke
dynamiek, natuurlijke oevers, waterberging);
historische relicten (bv het grachtenpatroon) van het landhuis Huis ter
Meuten benutten als kans voor ontwikkelingen.

v'

Sport:
/ concentreren van de sportfaciliteiten *;
/ huisvestingsport bij huidige voetbalvelden;
/ huidige buitenzwembad behouden.
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3.1.1 Pleistoceen
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De omgeving van Almen grenst aan het diep gelegen bekken van de IJsselvaLLei.
Tijdens de voorlaatste ijstijd (200.000 BC) is dit ± ioo meter diepe dal, gevormd
door een ijstong wat in opvolgende warmere perioden, is opgevuld met
smeltwaterafzettingen vanaf de hogere aangrenzende gebieden, de Veluwe
en de Achterhoek. Vooral vanuit het westen is grind en zand vanaf de Veluwe naar
het smeitwaterbekken afgespoeld en zijn diepe erosiedalen op de Veluweflank
ontstaan. Dit betekende dat door erosie de Veluwe wel 50 meter lager geworden

is (Berendsen, 1997, Barends, 2005).
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Vanuit het oosten ontstonden ook diverse smettwatergeulen en zijn
stroombedden van beken ontstaan (o.a. Berkel, Dortherbeek, Eefse beek etc).
Zeer opvallend is het toen nog vlechtende karakter van de "oer-Berkel", die vanaf
Almen meerdere Lopen kende. Het grote verhang tussen het hoger gelegen
achterland (ten oosten van Almen) en het smeltwaterdal zorgde voor een hoge
stroomsnelheid, waardoor er geen meandering kon plaatsvinden en meerdere
parallelle stromen ter hoogte van Almen richting IJssel stroomden. Op de huidige
hoogtekaart zijn meerdere "oer mondingen" van de Berkel aan te wijzen (ten
noorden, dwars door en ten zuiden van Zutphen).
Tijdens het Eemien (125.000 BC) trad zeespiegelstijging op en is een slecht
doorlatende laag Eemktei (oude zeeafzetting) in de IisselvalLei en omgeving
afgezet. Tijdens de opvolgende laatste ijstijd (10.000 BC) heerste een toendra
klimaat en is door het vrijwel ontbreken van begroeiing op grote schaal dekzand

lik'
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BOVEN: ABSTRACTE WEERGAVE VAN BERI<EL IN PLEISTOCEEN
ALS VLECHTENDE RIVIER BIJ ALMEN.
ONDER: HYDROLOGISCHE
DWARSDOORSNEDE

verstoven en in ruggen of kopjes afgezet. Delen van de beekdaten en oude
lopen van de "oer-Berkel" zijn in deze laatste ijstijd dichtgestoven en geïsoleerd
geraakt van de hoofdloop van de Berkel.
3.1.2 Holoceen

In het Holoceen (vanaf 8000 BC) trad lokaal veenvorming op in de geïsoleerde
beekdalen. Het veenproces werd gestopt door de ontginningen uit de
Middeleeuwen toen broekbossen werden omgevormd tot hooiland en door
de ontwatering. De ontwatering had inklinking van het veen tot gevolg. De
ingeklonken plekken die eerst niet werden overstroomd met kteihoudend
Ijsselwater, konden door hun lagere ligging nu wel worden overstroomd.
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Naast locale ontwatering heeft natuurlijke ontwatenng inde regio plaatsgevonden
door de verdere uitbreiding van het Almere (vroege Zuiderzee), een proces dat
tussen 1200 BC plaatsvond en 1700 AD vorm kreeg. Door het wegstaan van veen
in het Zuiderzeegebied kreeg de IJssel een vrijere doorstroming, wat leidde tot
inklinking van veen op de flanken van het IisseldaL.
Het bedijken van het stroombed van de IJssel, rond de Volle Middeleeuwen (1300
AD) leidde tot hogere overstromingspieken bij dijkdoorbraken en daarmee het
afzetten van klei. Vooral in de dalen verder vanaf de rivier bleef lang stilstaand
water staan, waardoor met name daar kleidekken konden worden afgezet.
De oorspronkelijke begroeiing, aan het begin van het Holoceen, op de hoger
gelegen dekzandgronden, bestond uit een Eiken-Linde bos op leemhoudende
delen of Wintereiken-beukenbos, die ontstonden op het bodemprofiel
moderpodzolen. Op plekken waar in de omgeving nederzettingen waren
gevestigd, veranderde de bossamenstelling van een rijk naar een armer bostype
(bosdegradatie) en ontstonden berken-zomereikenbossen of eiken-elzenbossen.
De natte plekken kenden altijd al elzenbroekbos. (Stiboka, 1982)
3.1.3 Middeleeuwen
Bosdegradatatie begon in de vroege middeleeuwen op kleine schaal, omdat men
runderen en varkens in de bosweiden (bosweidelandschap) hield. Dit speelde met
name op de hogere en droge delen van Gelderland. Het toponiem Gorsset, Ruurlo,
Borculo stammen uit deze periode en zijn ontstaan in een bosweidelandschap.
Vanaf de Volle en Late Middeleeuwen nam de bevolking sterk in omvang toe
door innovaties in de landbouw en economische ontwikkelingen. Het gebruik
van woeste gronden werd gereguleerd in het markebestuur, waarin boeren/
grondbezitters met eigen grond deelnamen.
Het cultuurlandschap rondom Almen werd gevormd vanuit individuele
ontginningen (kampen op dekzandruggen). Men gebruikte strooisel en plaggen
van de velden om de vruchtbaarheid van de kampen te vergroten en deze
konden door de eeuwen heen wel 1 meter worden opgehoogd. De velden waren
de drogere gemeenschappelijke gronden, die door het toenemende gebruik
Langzaam veranderden in heideveld. Deze bezitten nu humuspodzolgronden
(haar- en veld podzolgronden). (Bie! eman, 1992, Spek, 2004)
Het ontstaan van het heideLandschap zoals we dat nu kennen dateert vanaf
de late middeleeuwen, toen de vraag naar wol toenam en men overging op
schapenteelt. Door de bevolkingsgroei (vanaf de Volle Middeleeuwen) was meer
weidegrond nodig en werden in de Late Middeleeuwen de elzenbroekbossen
op de veengronden en moerige gronden, ontgonnen en omgevormd naar

hooiland. De destijds kleine arealen hooilanden, nabij de dorpen, namen sterk
in oppervlakte toe. Deze hooilanden stonden 's winters en in het voorjaar onder
water (kwel) en waren in het najaar pas hooibaar.
Zoals beschreven stond het heideareaal onder invloed van de wotprijs. Indien
de prijs hoog was (vanaf 1700) nam de hoeveelheid schapen explosief toe. Dit
leidde tot economisch betere tijden en een stijging van de bevolkingsgroei.
Hierdoor was er vervolgens weer meer voedsel nodig. Om dit voedsel te telen
werden de kampen uitgebreid en de woeste gronden nog intensiever gebruikt.
Deze bevolkingsgroei leidde daarmee tot een extra zware gebruiksdruk op de
woeste gronden (Spek, 2004).
3.1.4 Nieuwste tijd
Almen behoorde tot 1828 tot de marke van Almen. Het dorp Atmen bezat
destijds een aantal woningen en kerk op de dekzandrug. Zoals al in paragraaf
3.1.3 beschreven is werd het gebruik van de woeste gronden gereguleerd door
het markebestuur. De marke bestond uit de boeren, de markegenoten, die allen
deelnamen met hun eigen grond. De landgoederen en kastelen speelden een
grote rol binnen de marke. De marke Atmen was bijvoorbeeld verbonden aan
het landgoed de Ehze.
Door het eeuwenlang continue gebruik van de woeste gronden ontstond een
zeker evenwicht tussen mens en zijn omgeving, waaraan diverse planten en
diersoorten zich aanpasten en voor Europese begrippen unieke landschappen
ontstonden. De boer was ten aanzien van zijn bestaan afhankelijk van
omstandigheden die het landschap aan hem bood. Dit gevarieerde landschap
leidde tot een gevarieerd gebruik (elke plek bezat andere gebruikswaarden) en
daarmee een samenhangend landschap.
Het landschap rondom Almen heeft zich ontwikkeld tot een kampentandschap.
Karakteristiek voor dit landschap zijn de verspreid liggende boerenerven,
gesitueerd rondom de kampen en enken. Een kamp of enk is een akker of
verzameling van akkers, gelegen boven op een dekzandkop. Door de jaren
lange bemesting met heideplaggen van de woeste gronden, ontstond er een
voedselrijke bovenlaag op de dekzandkop. Dit was een goede basis voor akkers.
Wanneer er één boerenerf gelegen is aan het complex van akkers, noemt men
het een kamp. Wanneer er meerdere boerenerven verspreid liggen rondom de
akkers, noemt men het een enk. De lager gelegen gronden in het Berkeldal
waren veelal in gebruik als hooiland/weidegrond.
Rond 1828 werd de marke Almen verdeeld en kwam de gemeenschappelijke
woeste grond in particuliere handen. De verdeling van de marken leidde tot een
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ware ontginningsdrift, waarbij het Landschap grootschalig veranderde. Wegen
werden rechtgetrokken, evenals de meeste waterlopen en percelen. De invoering
van de kunstmest leidde tot het overbodig raken van schaapskudden en vanaf
de jaren 30 werden de grootste delen van deze marginale gronden ontgonnen.
Behalve ontginning voor de Landbouw, droeg ook de werkverschaffing bij aan het
omvormen van eindeloze heidevlakten. Ontwaterings- en bebossingsprojecten
en de Latere landinrichtingen en ruilverkavelingen Leidden tot grootschalige
veranderingen en het vrijwel geheel verdwijnen van woeste grond.

Huis ter Meulen verwijst naar de watermolen die hier vroeger aan de Berkel
heeft gelegen. Het huis zelf is in 1874 gesloopt. Het enige dat ons nu nog doet
herinneren aan het verdwenen Landgoed is de oude tuinmanswoning, gebouwd
in 1829, de monumentale boom voor de tuinmanswoning en het microreLiëf in
de weilanden die de locatie van de oude grachten zichtbaar maken (Almen ten
voeten uit, 2004 en Landgoederen en landschap in de Graafschap, Cruynin gen,

2005)).

Rondom Zutphen woonde diverse adel die hier landgoederen stichten. Sommige
zijn oud en dateren alvan voorde markeperiode. Deze landgoedeigenaren hadden
veel invloed binnen een marke, omdat zij veel grond en daarmee zeggenschap
in het markebestuur kenden. Andere landgoederen zijn van jongere dato en
ontstonden na het verdelen van de woeste gronden. Na de verdeling van de
markegronden lagen de grondprijzen laag, waardoor buitenstaanders makkelijk
grond konden kopen en een landgoed konden stichten. De Ehze in Almen is een
"oud" landgoed dat gelegen is aan de rand van het Berkeldal.
Wanneer je uitzoomt van Almen en omgeving naar de Graafschap, dan is goed te
zien dat de Graafschap rijk is aan landgoederen gelegen langs de beekdalen. Dit
is ook logisch, gezien het feit dat de landheren vaak afhankelijk waren van water.
Enerzijds werden de beken gebruikt als handelswegen, zoals ook de Berkel,
en boden een vorm van inkomsten. Anderzijds gaven de beken de ruimte om
watermolens aan te leggen, om bijvoorbeeld graan te malen of vijverpartijen in
de landgoedtuinen te voorzien van water. Daarnaast vormde het schone en vaak
minerale beekwater mogelijkheden om akkers te bevloeien. Naast de Ehze lag
ook Landgoed Huis ter Meulen bij ALmen aan de rand van het Berketdal. De naam

190 5. Ri'sta,,t VOO Ie parkaankg
van Ter Men/en De kasianjt' links
'oos dood en waaide om in 196
"De Linde slaat nu hij de
Gravenweg. (jio J. Hurenhergi

Wat zijn woeste gronden'
Woeste gronden is de benaming van de gronden binnen
de marken die in gemeenschappelijk bezit waren maar
niet door de mens in cultuur waren gebracht. Hieronder
vallende heide velden, de stuifzanden, de schraallanden
en de venen. Deze gronden werden intensief gebruikt
door de boeren voor hun boerenbedrijven. Na de
verdeling van de marke, werden deze gronden verdeeld
onder de boeren die waren aangesloten bij de marke
en kwamen daardoor in particulier bezit. De verdeling
van de marken leidde tot een ware ontginningsdrift,
waarbij het landschap grootschalig veranderde.
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Om de betrokken partijen een idee te geven over de landschappelijke
samenhang die het gebied rondom Almen gekend heeft, is er op 5 juni 2008
door DLG een excursie naar het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentse
Aa georganiseerd. Er zijn wel een aantal verschillen tussen Berkeldal en het
gebied van de Drentse Aa, maar ondanks dat kan het gezien worden als een
goed referentiegebied.
Het grootste verschil tussen de BerkeL en Drentse Aa is het formaat van het
beekdal en de aard van het moedermateriaal. De Drentse Aa is een kleinere
rivier en is gevormd in een met veen en zand opgevuld dat. De Berkel heeft
een groter stroomgebied en heeft moedermateriaal dat uit zand bestaat. De
geïsoleerde beekdalen in het Berketdal hebben wel grote overeenkomst met de
Drentse Aa ten aanzien van moedermateriaal en hydrologie.
De grootste overeenkomst tussen het Berkeldal en het dal van de Drentse Aa is
de historische aanwezigheid van meerdere beekdalen, essen, geriefhoutbosjes
en heidevelden. Deze samenhang is rondom de Drentse Aa in grote mate intact
gebleven en is rondom de Berkel grotendeels door ontginning verdwenen.
Daarnaast is het landschap rondom Almen niet alleen door de invloed
van boeren uit de marken vormgegeven, maar hebben Landgoederen ook
plaatselijk invloed op landschapsvorming gehad. In Drenthe zijn de meeste
landgoederen pas ontstaan na de markenverdelingen, terwijl in de Achterhoek
tandgoedvorming al vanaf de 14 de eeuw plaatsvond, parallel aan de vorming
van de marken.
De excursie had als doel om inzicht te geven in de ontginningsgeschiedenis
het gebied en beelden te delen over intacte landschapsstructuren en
vegetatietypen. Dit biedt tezamen een waardevol referentiebeeld voor de
ontwikkelen van de verschillende bouwstenen voor het Berkeldal. Bouwstenen
die we uit Drenthe meenamen zijn:
r
Morfologie en opbouw van beekdalen (gradiënten tussen hoog en
laag)
.- Landschapsstructuren
» Bodemkundige- en hydrologische condities natuurdoelen
)- Positionering vegetatietypen
r
Inrichting- en beheersmaatregelen
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3.2 Actuele situatie

Een van de hoofdgedachten van de gebiedsvisie is het Berkeldal te ontwikkelen
tot een natuurlijk dal, waarbinnen de Berket (vrij) meandert en weer de oude
beekdynamiek terugkrijgt. In de bovenstaande paragrafen Lezen we hoe het
landschap rondom Almen ontstaan is en hoe het landschap zijn identiteit gekregen
heeft. Veel van deze identiteit is ontstaan door grote landschapsvormende
processen die zich in de grote regio rondom ALmen afspeelden. Ook wordt
duidelijk dat de invloed van de mens al langdurig op het landschap heeft
ingewerkt. In de onderstaande paragraaf wordt beschreven welke kenmerken
nu concreet rondom Atmen aanwezig zijn. In hoofdstuk 4 wordt een koppeling
gemaakt van de huidige beschrijving naar kansen rondom Almen.
Rondom Almen zijn drie landschapstypen aan te treffen:
Berkeldal en zijn geïsoleerde beekdalLaagten (3.2.1)
Enken op de dekzand koppen
(3.2.2)
Velden (voormalige) heidegronden
(3.2.3)
Bebouwde zone
(3.2.4)
Berkeldal en geïsoleerde beekdallaagten
Het Berkeldal met haar geïsoleerde beekdallaagten is een retiëfrijke laagte
in het Landschap en wordt van nature begrensd door de hoger gelegen
dekzandkoppen. De oude geïsoleerde beekdallaagten uit het Pleistoceen (met
gegraven stoten, laken genoemd) zijn in het verleden afgesloten door middel
van dijkjes tussen de dekzandkoppen. Deze dijken zijn nog steeds goed terug te
vinden in het landschap.
3.2.1

Berkeldal
Het BerkeLdal zelf was vroeger in gebruik als weidegrond en hooitand. Door
reliëfverschitlen waren destijds sommige delen zandig en droog en andere delen
nat en laag. Nu nog is er grote afwisseling aan bodemtypen, maar zijn deze
grotendeels verdwenen door egalisatiewerkzaamheden in het verleden. Hierdoor
is veel diversiteit verdwenen en zijn de graslanden overwegend eenvormig en
voedsetrij k.
De rivierloop zelf is gekanaliseerd en heeft zijn oorspronkelijke dynamiek
grotendeels verloren, doordat een groot deel van het Berkelwater ter hoogte
van Lochem wordt afgevoerd op het Twentekanaal. De restanten van de
beplanting langs de kampen enken, accentueren de hoogteverschillen tussen

dekzandruggen en het Berkeldal. Op andere plekken bieden zichtlijnen direct
zicht op het water. De Berkel is bevaarbaar voor kleine boten zoals kano's en de
Zompe.
Geïsoleerde beekdallaagten
Naast het Berketdal liggen diverse geïsoleerde beekdallaagten, waarin vaak
sloten (laken) gegraven zijn. Deze laagten zijn open van karakter en zijn in het
verleden opgevuld met veen. Dit veen is in veel gevallen nog steeds intact, maar
is afgedekt door een voedselrijke kleilaag. De laken zelf bezitten zeer goede
omstandigheden voor natuurwaarden. Dit omdat het grondwater bevat met
veel mineralen (o.a. kalk en ijzer). Hier komen om een aantal plekken nu al
bijzondere planten voor, die duiden op een goede waterkwaliteit en zuurbuffenng
(waterviolier, dotterbloem, zwanenbloem). De percelen zelf zijn voedsetrijk, en
daardoor meestal in gebruik als intensieve landbouwpercelen met vegetaties
als Engels raaigras en maïs.
Ontwikkelpunten
1 De landschapsecologische samenhang (velden, kampen, rivierdal) van
het gebied als geheel is de afgelopen decennia verdwenen;
/ De historische leesbaarheid van het beekdal is vertroebeld: de grenzen
van het dal en reliëf in het dal zijn vervaagd;
v'
De oude beekdynamiek, en de daarbij horende natuurwaarden, zijn
volledig verdwenen;
/ De waterkwaliteit wordt nadelig beïnvloed door uitspoeling van
meststoffen;
/ De oude beekarmen, de geïsoleerde laagtes, zijn op het gebied
van natuur en landschap volledig gescheiden en geïsoleerd van het
Berkeldal;
/ Er zijn tegenstrijdige belangen tussen de Landbouw en het
beeklandschap: bijvoorbeeld de natte reliëfrijke hooilanden met een
extensief beheer zijn hierdoor volledig verdwenen;
/ De recreatieve mogelijkheden die het beekdal en de Berket met zich
meebrengen worden nog onvoldoende benut.
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Enken- en kampenlandschap
De hogere delen rondom Almen, waar verspreid Liggende bewoning voorkomt,
kan worden gerekend tot het kampenlandschap. Het gaat om een kleinschalig
Landschap waarin de enkele boerderijen zijn uitgegroeid tot kleine dorpen. De
grote hoeveelheid boerenerven Ligt verspreid over het Landschap, gesitueerd
rondom de enken. Wanneer er één erf aan de cluster van akkers Ligt, dan noemt
men het een kamp liggen er meerdere boerenerven, dan noemt met het een
enk.
3.2.2

De enken en kampen kenmerken zich door hun openheid en Licht bottende
vorm. Boerderijen liggen in een krans om de enken heen, het kappensilhouet
van de boerderijen is beeldbepalend. De dekzandkoppen waar de enken en
kampen op liggen vormen de begrenzing van de beekdaLlaagte.
Het open karaktervan de grote enken is temidden van het kleinschalige landschap
zeer waardevol. De kleine kampen liggen besloten in het kleinschalige karakter
van het kampenlandschap. Het kampenlandschap heeft een onregelmatige
verkaveling, een grillig wegenpatroon en er komt veel landschappelijke
beplanting voor.

3.2.3 Heide- en boslandschap
De grote heidevelden (Warkenseveld & Almense bos), die rondom Almen lagen
zijn grotendeels verbost geraakt. Binnen het EHS-beleid is het wenselijk om deze
gebieden te versterken (ontwikkeling van heideveldjes en omvorming van de
naaldbossen naar gemengde bossen van naald- en Loofhout) en te verbinden. De
reikwijdte van de Gebiedsvisie Almen gaat niet zo ver. Dit landschapstype wordt
dan ook niet verder uitgewerkt.

r'UJ'

Ontwikkelpunten
'7
De samenhang tussen het historisch landschap en het huidige gebruik
verdwijnt:
afname van gemengd bedrijf met bouwland op enk, natte
hooilanden in beekdal, genefhoutbosjes aan de rand van de
enk, houtwallen en trekkersporen als ontsluiting.
omvorming van agrarische bedrijven naar burgerwoningen.
' De verschillen tussen de kampen/enken en de omgeving vervaagt
doordat steitranden en ander reliëf is aangetast;
v'
De archeologische waarden, die vaak vooral aanwezig zijn op de hoger
gelegen kampen en enken, gaan verloren door de komst van nieuwe
bebouwing of diepe grondbewerking.

PRINCIPE WEER6AVE VAN EEN KAMP (BOVEN) EN EEN ENK (ONDER)
MET STEILRANPEN, ERVEN EN BEPLANTINGEN AAN DE RAND
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3.2.4 Gebouwd landschap
Met het gebouwd landschap wordt het samenspel van gebouwen met de
directe omgeving bedoeld. Het gebouwd landschap bestaat uit het dorp Almen,
ervenclusters gelegen aan enken en verspreid Liggende boerderijen. Almen is
een compact dorp, met een eigen dorpsplein en opvallende karakteristieke
kerktoren die van veraf over de landerijen is te zien. De ervenclusters bestaan
uit verspreide erven, en een verwevenheid aan functies.

Ontwikkelpunten
( De samenhang tussen erf en functie verdwijnt, nieuwe functies als
wonen en recreatie nemen toe, met als gevolg dat de verankering van
het erf in het landschap verdwijnt;
v'
De aanleg van niet passende bebouwing op historische erven neemt
toe;
v'
De erfbeplantingen hebben vaak hun functie verloren, en zijn hierdoor
kwetsbaar.

Kenmerkend voor de erven is de willekeurige strooiing van bebouwing rondom
het erf. Beeldbepalend zijn de pannen of rieten kappen op de boerderijen en
de schuren. De boerderijen liggen op enige afstand van de weg, verspreid of
in clusters en zijn verankerd met het landschap door middel van beplantingen
en ontsLuitingspaden. De afzonderlijke gebouwen op het erf vormen een
samenhangend ensemble. De boerderij manifesteert zich van oudsher duidelijk
als hoofdgebouw. Veelal is de voorgevel naar het landschap en de weg gericht.
De zij- en achtergevels zijn dan naar het erf gericht. Dit is een fraai gezicht
vanuit het landschap. Bij sommige erven zijn karakteristieke toegangslanen
aanwezig.
De beplanting op de erven bestaat vaak uit boomgroepen en /of solitaire bomen
(eik, beuk, linde, kastanje, noot). Voor de boerderij is vaak een siertuin, ernaast
een moestuin.
Het dorp Almen heeft zijn eigen kwaliteit en identiteit, of te welzijn eigen kleur.
Vroeger ontwikkelden dorpen zich organisch en geleidelijk: huis voor huis, kavel
voor kavel. Er lag geen vooropgesteld plan aan ten grondslag. In onderling overleg
werd ingespeeld op de condities van een gebied. Dit resulteerde in eenvoudige
en vaak ongeschreven spelregels, waarmee iedereen ongeveer hetzelfde deed
maar ook steeds weer net iets anders. Het resultaat was een kleurrijk palet aan
variërende dorpen. De kleur van Almen zal worden omschreven aan de hand
van de (i) structuurdragers, (2) de publieke ruimte, (3) de korrels (de huizen en
erven), (4) de mix van functies en (5) het type dorpsrand.
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Hierna volgt een beschrijving van de aspecten die de identiteit (kleur) van
Almen bepalen.
De structuurdragers
De groei van Almen heeft plaatsgevonden langs een hoofdstructuur: de
structuurdragers. De structuurdragers verbinden en dragen het dorp ruimtelijk
en functioneel. De structuurdragers zijn de hoofdwegen, het dorpsplein, de
Berkel en de randen van de dekzandkop waar Atmen op is gebouwd.
Het dorpsplein als publieke ruimte
Het leven van een dorp speelde zich vroeger af op de structuurdragers. Er was
geen duidelijke scheiding tussen publieke en private buitenruimte. De ruimtes
waren minimaal qua inrichting en altijd functioneel. Veel van deze publieke ruimte
is verdwenen in Almen, behalve het centraal gelegen dorpspLein. Belangrijke
gebouwen als de kerk, de brandweerkazerne, het dorpshuis, de locale winkeltjes
en de basisschool zijn gesitueerd rondom het dorpsplein bij de kerk. Dit maakt
dat deze ruimte ook nog in deze tijd een belangrijke dorpsfunctie vervult.
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3. Losse huizen en boerenerven: de korrels

Het dorp is opgebouwd uit losse, individuele erven, die altijd gelegen zijn aan
de structuurdragers. Elke korrel (huis of boerderij met tuin en erf) is uniek, maar
toch hebben ze veel overeenkomsten. De korrelkenmerken in Atmen zijn:
- rangschikking van de bouwvolumes met groot volume voorop erf en kleinere
(bij)gebouwen erachter;
- woonkamer gericht op oprijlaan of openbare weg;
- groene voet door siertuin voorop erf en beplanting als markering grens erf;
- beplanting sluit aan op ritmiek landschapsverkaveling;
- enkele groenaccenten door beplantingsvolume;
- architectuur met specifieke dakvorm, gevelindeling en materiaalgebruik.
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4. Een mix van functies
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Wonen, werken, recreatie en dorpse voorzieningen zijn gemixt. Elk dorp
kent zijn eigen programmatische mix. In Atmen heeft de Landbouw altijd een
belangrijke rol voor de dorpsbewoner gespeeld, verweven met water, natuur
en landschap. Hierin vind nu een verschuiving plaats: het gebied verschuift
van een boeren Landschap naar een burgerlandschap, waarbinnen recreatie
ook ruimte vraagt.

5. De 'rafelige' dorpsrand
Almen is een dorp met een informeel karakter. Grenzen zijn niet overal
hard en er is een sterke binding met het landschap. Vanuit de kern
wandel je makkelijk via de structuurdragers en kleine doorsteekjes naar het
buitengebied.
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Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijke ontwikkelingen in het buitengebied van
Almen. Het is het meest optimale scenario waarbij de kansen in het gebied
zoveel mogelijk benut worden. Deze toekomstvisie is opgesteld met het beleid
(Hoofdstuk 2) als richtinggevend kader en de identiteit van Almen (Hoofdstuk 3)
als inspiratiebron.
De grootste uitdaging in het buitengebied van Almen is om de verandering
van een boerenlandschap naar een burgertandschap goed in te passen. De
karakteristieke verschillen tussen de deelgebieden in het landschap willen we
voor de toekomst behouden en waar mogelijk versterken. Dit met als reden
om vervlakking en verrommeling van het gebied te voorkomen en het tevens
voor de gemeenschap toegankelijk te maken, waardoor een landschap extra
waardering krijgt.
Voor Almen en omgeving is een streefbeeld opgesteld (zie kaart). Deze visie kan
verder worden "ingekleurd" door het opstellen van concrete inrichtingsplannen.
De visie vormt een aanzet en schetst het kader om de kwaliteiten en kansen die
in het gebied liggen te borgen.
In deze visie is er voor gekozen om maximaal in te zetten op het herstel en
de versterking van de identiteit van het Berkeldal. Het Berkeldat krijgt weer
een eigen identiteit, waarin elementen als droge- en natte hooilanden,
steilranden, verbonden- en geisoleerde meanders elkaar naadloos opvolgen. De
rode draad is een hermeanderde Berkel, die op de meest optimale ecologische
plek wordt aangelegd. Dit leidt tevens tot verhoogde belevingswaarden, omdat
deze bij voorkeur langs steilranden wordt gelegd. De hooilanden worden door
plaatselijke boeren beheerd en zullen daardoor structuurrijke variatie bezitten
(kale schrale- en gesloten ruigere plekken).
Op kansrijke locaties, zoals in de geioleerde berkelarmen of zandige oude
oeverwallen, kan hoogwaardige natuur ontwikkeld worden. In het toekomstbeeld
gaan economische activiteiten en ruimte voor natuur en water hand in hand.

4.1 Uitgangspunten visie per landschapstype
4.1.1

Rivierdal/beekdal en geïsoleerde beekdallaagten

Berkeldat
" Ontwikkelen van het Berkeldal tot een fraai (extensief) agrarisch
cultuurlandschap waar plekken voorkomen met hoogwaardige natuur.
Hier liggen mogelijkheden voor het omvormen van het huidige
Berketdal met als hoofdfunctie Landbouw en watertransport, naar een
natuurlijk beekdat en een dynamische Berket met structuurrijke natte- en
droge graslanden en oude meanders.
1 Ontwikkel een meanderende Berkel, gelegen langs de steilranden van
de enken en kampen. Hierdoor ontstaan er beperkte erosieprocessen
voor ijsvogel/oeverzwaluw.
/ Herstel de oude steilranden daar waar ze vervlakt en/of verdwenen zijn.
/ Herstel oude geïsoleerde meanders (open water, als voortplantingsplek
kamsalamander).
/ Herstel oude meanders, die door egalisatie verdwenen zijn, voor
paaiplekken vissen, sedimentatieprocessen vegetatie.
/ Herstel het historische reliëf op de graslanden in het Berkeldal
(afwisseling tussen zand en organisch materiaal door werking rivier).
/ Ontwikkel een zandstrandje in de binnenbocht van de Berkel ter hoogte
van het zwembad (recreatief medegebruik past bij de ligging).
/ Ontwikkel een wandelverbinding tussen de dorpskern en het Berketdal
(lokaal ommetje).
1'
Ontwikkel een recreatief wandelpad langs de Berkel.
/ Het beheer van de graslanden vindt plaats door middel van vormen van
extensieve landbouw.
Geïsoleerde beekdatlaagten
V
Ten oosten van Almen Liggen mogelijkheden om hetgebied te optimaliseren
voor natuur. Dit deel ligt het meest bovenstrooms van de geïsoleerde
beektoop en bevat diverse bijzondere plantensoorten. Hierdoor wordt het
mogelijk om na het verwijderen van de voedsetrijke bovengrond het peil
te optimaliseren voor natuur, zonder dat de omgeving hier hinder van
ondervindt.
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4.1.2 Enken- en kampenlandschap /
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Vanwege de waardevolle opbouw van enken en kampen met
daaromheen de erven en Landschappelijke beplantingen, moeten
ontwikkelingen op een bescheiden manier worden ingepast op plekken
die daarvoor geschikt zijn.
Herstel de oude steilranden daar waar ze vervlakt en/of verdwenen
zijn.
Diverse percelen op de enken en kampen zijn als grasland in gebruik.
Op de enken die grenzen aan het rivierdal is het wenselijk Lage
akkergewassen (granen) te verbouwen. Buiten een versterking van de
identiteit en beleving van het Landschap, Levert dit een ook waardevolle
pleisterpekken voor vogels en kleine zoogdieren op.
Voorkom diepploegen van de enken en kampen, zodat aanwezige
archeologische waarden niet worden beschadigd.

---- --- ---

4.1.3 Heide- en bosLandschap

0

De jonge ontginningen, betreft de kerngebieden van de EHS, vallen buiten de
scope van deze visie. Daarom zijn er in deze visie geen uitgangspunten voor dit
deelgebied geformuleerd.
4.1.4 Gebouwd landschap

Zorg dat de Ligging van nieuwe locaties voor woningbouw ruimtelijk
gekoppeld is aan de structuurdragers (hoofdwegen, Berkeldat,
dorpsplein, op of aan de randen dekzandkop) van Almen.
/ Behandel huizen en erven bij hun ontwikkeling als een individu en geef
ze gebiedseigen karakter.
v' Zorg dat de kavels en/of woonwijkjes van nieuwe huizen voldoende
ruimte bieden aan een verweving van functies(siertuin, moestuin,
boomgaard, speeltuin), zodat elke korrel (erf of woonwijkje) uniek is.
/ Voorkom de ontwikkeling van niet passende bebouwing op historische
erven.
" Bij omvorming van een boerenerf naar een burger erf, vormen de
gebouwen een samenhangend ensemble en vormt de historische
boerderij het hoofdgebouw.
v'
Veranker nieuwbouwprojecten met het landschap. Opties zijn
het aanleggen van doorzichten, Landschapselement die vanuit
het landschap doorlopen tot in de woonwijk of op het erf en het
v'

0
0
0
0

aanleggen van wandelpaden en doorsteekjes vanuit de woonwijk of
vanaf het erf.
v' Laat de randen van het dorp vloeiend overlopen in het Landschap
en behoud de 'rafelige' randen voorkom dus harde en onnatuurlijke
grenzen.
/ Behoudt de zichtlijnen vanuit het landschap naar de kerktoren van
Almen.
/ Gebruik historische relicten en landschapsstructuren als basislijnen
voor je stedenbouwkundigplan van woonwijkjes en inrichtingsplannen
van erven.
4.2 Streefbeeld Almen 2015

In 2015 zien we in de omgeving van Almen het volgende landschap:
Rivierdat/beekdal en geisoleerde beekdallaagten
De Berkel heeft zich ontwikkeld tot een robuust en natuurlijk systeem dat zich
kenmerkt door een dynamische, vispasseerbare en veerkrachtige beek. Natuur,
landschap en extensieve landbouw gaan hand in hand. Daarnaast heeft het
beekdal een recreatieve aantrekkingskracht op de rustzoeker en natuur- en
landschapsliefhebber.
De rijke historie van het gebied is weer goed zichtbaar in het landschap.
Historische patronen als oude oeverwatLen en geuten van de oer-Berkel en de
oude steilranden zijn hersteld en hebben weer een functie. De kronkelwaarden
bieden ruimte aan bijzondere natuur en de steilranden vormen weer de
(hoogwater)begrenzing van het dal. Ook is de voormalige Locatie van het Huis
ter Meulen zichtbaar, doordat de oude grachten een nieuwe functie hebben
gekregen (paaiplek voor amfibieën en wateropvang voor stedelijk water).
De juiste positionering van de Berkelmeanders is een zeer cruciale zaak ten
aanzien van het herstellen van natuur- en landschapswaarden, vanwege de
bodemgesteldheid op deze plaatsen. Op basis van detailboringen en koppeling
met de hoogtekaart zijn deze plekken opgezocht en stroomt Berkelwater direct
Langs de oorspronkelijke steiLranden met daarboven de enken en kampen. In
oude beekdalmeanders bloeien dotterbloemen, zwanebloemen en vist een
zilverreiger amfibieën op. Door erosie (meenemen van het zand door het
water) van de steitranden vindt sedimentatie (afzetting van zand) plaats in de
35

binnenbochten en zijn zandige oeverwallen ontstaan waar planten zoals: tijm,
vetkuid, steenanjer, geel walstro en stekelbrem bloeien. Uit de steilranden
vliegen oeverzwaluwen en in een overhangende els zit een ijsvogel. Kinderen
zwemmen in de beek en graven zandkastelen op een zandige binnenbocht.
Vanaf de steilrand net onder het dorp zien we kort grazige plekken waarop
paarden grazen. In de natte plekken (oude laagten van rivierlopen) zien we een
moerasvegetatie, die niet wordt begraasd. In de verte lopen mensen langs de
rivier.
De geïsoleerde beekdalen ten noorden en noordoosten van Atmen zijn
overwegend in gebruik als landbouwgrond. Op enkele plekken is hoogwaardige
natuur ingericht. De beide functies hebben vanwege een goede zonering geen
last van elkaar, maar vullen elkaar aan. In de natuurpercelen de bovenlaag
afgegraven om voedselarme omstandigheden te creëren. Hierdoor kan het
regionale grondwater in de wortelzone van de vegetatie komen en komen
soorten zoals dotterbloem, echte koekoeksbloem, holpijp, grote boterbloem en
zeggesoorten voor. Op enkele plekken staan groepjes elzen en wilgenstruwelen.
Het terrein wordt jaarlijks in de nazomer gemaaid. Via een knuppelpad kun je dit
natte gebied bezoeken.
Enken- en kampenlandschap
Het landschap is kleinschaliger van karakter geworden, door het herstel van
beplantingen rondom de enken, erven en langs paden. Het zicht op de kerktoren
van Almen, is behouden gebleven en wordt open gehouden. Vanaf het fietspad
langs de enk zien we de daken van de boerderijen en de open enken en kampen.
Over de licht gebolde akkers en graslanden van de enken en kampen, ervaart
men rust en heeft men fraaie vergezichten temidden van het kleinschalige
landschap. Aan de randen van de enken liggen de erven met daarop en daaraan
grote waardevolle bomen, geriefhoutbosjes en boerderijen. Ook vinden we hier
recreatieve activiteiten als logeerboerderijen en verkoop van streekproducten.
De enken hebben een open karakter en een landbouwkundige functie. De
randen van de enken zijn op verschillende plekken verdicht met beplantingen.
Dit versterkt nog eens het open karakter van de enk. De erven die aan de randen
van de enken liggen verknopen het landschap met de verschillende functies.
Paden en beplantingselementen, die starten bij het erf, lopen over en langs
de grote enken. Ook elementen als moestuinen en boomgaarden vormen een
verbindende schakel tussen erf en landschap.
36

Gebouwd landschap
Het dorp Almen is gegroeid. Er zijn circa 45 woningen bij gebouwd. De nieuwe
woningen liggen aan de zuidkant van Almen, gelegen op de rug van de
dekzandkop van Almen.
Het cultuurhistorisch karakter en het waardevolle landschap zijn de leidraad
geweest bij de ontwikkeling van de locatie. De nieuwe woonwijk draagt bij
aan het uitbouwen en verknopen van het informele en rafelige netwerk tussen
dorp en landschap en vormt een dorpsrand met een streekeigen identiteit. De
nieuwe woningen passen goed binnen het karakter van het landschap en stralen
een landelijke sfeer uit. Het oude erf met de voormalige tuinmanswoning is
omgevormd tot een burger erf. Het dorp en het landschap lopen vloeiend in
elkaar over.
De recreatie- en sportvoorzieningen zijn geclusterd. De sportvoorzieningen
liggen geconcentreerd aan de noordkant van Almen waar voorheen alleen nog
sportvelden lagen. Hier is voldoende ruimte voor parkeren, en versterken de
verschillende voorzieningen elkaar. Er hangt een levendige sfeer en er worden
regelmatig toernooien en activiteiten georganiseerd.
Doordat de tennisbanen zijn verplaats is meerruimte ontstaan voor ontwikkeling
van natuur en landschap aan de zuidkant van Atmen. De oude grachten van huis
ter Meulen zijn in ere hersteld. De Berkelzomp heeft een eigen aanlegsteiger
gekregen in de gracht en wordt vaak ingezet voor recreatieve tripjes op de
Berkel. De recreatiecluster, waarin het zwembad de basis vormt, ligt direct aan
de Berkel. Door de meandering van de Berkel is er meer ruimte ontstaan voor
de zonneweide en liggen er strandjes aan de Berkel. Het zwembad heeft meer
trekkershutten gebouwd die druk geboekt wordt door toeristen en recreanten.
Jonge ontginningen
Het voormalige zand- en heideontginningsgebied is besloten van karakter en
heeft als functie kerngebied EHS. Het bestaat voornamelijk uit natuurbos, met
daarin open heidevelden en schrale graslandjes.

Knooperf in Twente
De bedrijfsvoering van boeren verandert,
burgers doen hun massale intrede in het
\ landelijk gebied, en er ontwikkelen zich
nieuwe ondernemingsvormen en vormen
van recreatie.
Met het concept 'Knooperven" worden
de potenties van de bottom-up
landschapsontwikkeling verkend: de
autonome ontwikkelingen, belangen
en krachten op het laagste schaalniveau
worden ingezet voor de ontwikkeling
van nieuwe en betekenisvolle
Landschapsarchitectuur.
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(bron: Tuinenrijk, 2003, vanparidon&degroot
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