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1.INLEIDING
UitdeconsulentschappenBos-en Landschapsbouwindeverschillendezandprovincieskomenberichten,datondanksde
toenemende aandacht voor "natuur"en
"landschap"in ruilverkavelingen toch
op beide fronten een aanzienlijke
teruggang inkwaliteitmoetwordengeconstateerdin de zandgebieden. Deze
problematiekwordtnogverhevigd,doordathetStaatsbosbeheer sindshet verschijnen van dezgn.EBO-notain1983
nietmeerklaarstaatomgrote aantallen verspreid liggendekleinebeplantingselementenineigendom, beheer en
onderhoud tenemen.Erisbehoefteaan
eennieuwestrategie, een oplossingsrichting, dieenerzijdsvoldoetaande
inrichtingswensenvan de landbouw en
anderzijdsruimtebiedtvoordeontwikkelingvannatuurlijkeen landschappelijkekwaliteit.
In destudiewordtdeproblematiekvan
dezandgebiedennader verkend (hoofdstuk 2). In drieruilverkavelingsgebieden in Drenthe, Gelderland en
Noord-Brabantis een analyse gemaakt
vandelandschapsontwikkeling.Nagegaan
vande landschapsontwikkeling. Voorts
is nagegaan wat deeffectiviteitwas
vandegemaaktelandschapsplannen.Voor
een uitvoeriger verslagvandezeverkenningwordtverwezennaardevolgende
rapporten:
Hetlandschapvan de zandgebieden. Probleemverkenning in de
ruilverkaveling
Vries,
J.P.M,vanNoorden.
Hetlandschapvan de zandgebieden. Probleemverkenning in de
ruilverkavelingenZieuwent-HarreveldenAalten,J.M.deJonge.
Hetlandschapvan de zandgebieden. Probleemverkenning in de
ruilverkaveling
StrijperAABudel,
N.F.C.Hazendonk
en
P.J.Veen.
Daarnaastiseenmeeralgemene verkenninggedaannaardeproblematiekvande
landbouw,hetwaterbeheerenderecreatie in de zandgebieden (2.5,2.6,en
2.7).Alsoplossingsrichtingwordt
enerzijdseenlandschappelijkcasco
voorgesteld,dat duurzame voorwaarden
schept voornatuurbeheer,bosbouw,recreatieen waterbeheer en anderzijds

landbouwproduktieruimten, waarinoptimale produktieomstandigheden kunnen
wordengerealiseerd(hoofdstuk3).
Omnategaan,hoezo'nlandschappelijk
casco er ineenconcretesituatieuit
zoukunnenzien,is dit casco-concept
vervolgens toegepast in eenproefgebied,deAchterhoek (hoofdstuk 4). Het
planvoordeAchterhoekmoetwordengezienalsillustratievandevoorgestelde oplossingsrichting.Hetisnietbedoeldalskantenklaar plan voor de
Achterhoek.
De studie over het landschapvande
zandgebiedenis een samenwerkingsproject van deafdelingLandschapsarchitectuurvandedirectieBos- en Landschapsbouw te Utrecht endevakgroep
tuin-enlandschapsarchitectuurvan de
LUWageningen.
Naastdesamenstellersvanhetrapport,
is door devolgendepersoneneenbijdragegeleverd:
D.F.Sijmons
L.vanNieuwenhuijze
W.Overmars
P.vanBolhuis
D.Hamhuis
G.vandeBeek
J.P.M,vanNoorden
J.M.deJonge
P.J.Veen
N.F.C.Hazendonk
H.derNederlanden

(beg.groep)
(beg.groep)
(beg.groep)
(beg.groep)
(beg.groep)
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bron: Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland.
(1963-1977).
Het oostelijk zandgebied met stuwwallen(l),beekdalen(2), dekzandvlaktes(3),dekzandruggen(4)en tertiaireplateauresten(5).

Het esdorpen-enKampenlandschapvande
zandgebiedenisin hoofdlijnen in de
Middeleeuwen
ontstaan
(Bijhouwer,
1971) .Bijhetingebruiknemenvan de
zandgronden bodendeovergangsgebieden
tussenhoogen laag de beste vestigingsvoorwaarden. De omstandigheden
voorhetgemengdelandbouwbedrijfwaren
daaroptimaal.Zowelveeteelt als akkerbouw waren eropkorteafstandvan
elkaarmogelijk.
Het probleem van de geringe bodemvruchtbaarheid vandezandgrondenwerd
opgelostdoor inventieve en subtiele
landbouwsystemen. De van nature'aanwezigevoedingsstoffen uit een groot
gebied werden doorbeweidingenplaggensteken geconcentreerd op relatief
kleine oppervlakten. Dooreeuwenlange
bemestingmetplaggenmestuit de potstal zijn deenkeerdgrondenontstaan.
Doordezeophoging is het natuurlijk
reliëf versterkt, waardoor de oude
bouwlanden als duidelijkbolliggende
elementenin het landschap zichtbaar
zijn.
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bron: StichtingWetenschappelijkeAtlas van Nederland
(1963-1977)
Het noordelijk zandgebied met keileemplateau(l),
doorsnedenmet beekdalen(2).

bron: Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland
(1963-1977).
Het zuidelijk zandgebied met dekzandvlaktes(l), dekzandruggen(2) enbeekdalen(3).
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bron: topografische dienst (1964).
Het esdorpenlandschap met grotere eenheden.

bron: topografische dienst (1964).
Het kampenlandschapmet kleinere eenheden.

V'hOlïi

bron: Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland
(1963-1977).
Ligging vande zandgebieden inNederland.

bron: StichtingWetenschappelijke Atlasvan Nederland
(1963-1977).
Liggingvanhet pleistoceen innoordwest-Europa.
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teoppervlakteswaarookdewegenende
bebouwingwarengeconcentreerd.
In de tweede helft van de19eeeuw
heeft de eerste industrialisatiegolf
grote gevolgen,speciaalvoordezandgebieden.Doordetechnische ontwikkelingen, zoals de uitvinding van de
kunstmest,werd het mogelijk ook de
armste gronden in gebruik tenemen.
Heide- enveengebiedenwerden geleidelijk aan ontgonnen. Doorverbetering
vandeafwateringwerddeomzettingvan
moerasgebieden ingraslandmogelijk.

In het gemengdebedrijfstonddeveeteeltindienstvan de akkerbouw. De
voedselarme componenten, die opdeze
manierontstonden,warengelegeningebieden, die te droogoftenatwaren
voordeverbouwvangewassen.
Deheidevelden,bossen, hooilanden en
veengebieden waren essentiële onderdelenvanhetlandbouwsysteem.Erwaren
dan ook veelalgemeenschappelijkeafspraken voor het gebruik van deze
gronden.
Doordewijzevan grondgebruik werden
de gegevenabiotischeverschillenversterkt,waardooreengrote diversiteit
aan milieutypesontstondmeteendaarbijbehorendeverscheidenheid in planten-endierenleven.

Na 1950 treedt een tweede golfvan
groteveranderingenop.Openkele ontginningsrestantennaisvrijwelhetgehelezandgebiedincultuur genomen en
de ontwikkelingen indelandbouwzijn
vooralgerichtopverhogingvandeproduktiviteit door specialisatieenmechanisatiein de bedrijfsvoering. De
verbeteringvandeexterneproduktieomstandighedenkrijgthogeprioriteit.De
ruilverkaveling was hiervoor hetinstrument. De ruilverkavelingswet van
1924 wordtin1954herzienenvan dat
momentmedegerichtopdebelangen van
natuurenlandschap.

De topografische kaart van1850laat
eenpatroonzien, dat in hoofdlijnen
het Middeleeuwseontstaansprocesweerspiegelt.
Kenmerkendvoorhet landschap was de
afwisseling tussen groteoppervlaktes
woestegronden,dieextensief in cultuurwarenenkleineintensiefgebruik-
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Schema haal- en brengprocessen inhet esdorpen- en
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BEPLANTINGEN

1880
ruilverkaveling
zieuwent-harreveld. aalten

bron: topografische dienst.
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BEPLANTINGEN

1935
ruilverkaveling
zieuwent-harreveld, aalten
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BEPLANTINGEN
1977
ruilverkaveling
zieuwent-harreveld. aalten
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De verhoging vanproduktiviteit inde
landbouwheefteenuitstootvan arbeid
tot gevolg, die in dezeperiodekan
wordenopgevangendoor de zich sterk
uitbreidendeindustrie.
De ontwikkeling in delandbouwisin
dezeperiodedemotor van ingrijpende
veranderingen inhetlandschap.Deontwateringwordtverbeterd,zodatook in
de van oorsprong natteregebiedende
gebruiksintensiteit kon worden opgevoerd.
Het net van verharde landbouwwegen
wordt uitgebreidendeverkavelingssituatiewordt verbeterd in combinatie

met boerderijverplaatsingen naar gebiedendievoorheentenatofte voedselarmwarenomintensieftegebruiken.
Ditproces isafleesbaaraandereeksen
topografischekaartenvanverschillende
ruilverkavelingsgebieden, in Drenthe
(Vries), in Gelderland (ZH-Aalten)en
Noord-Brabant (SA-Budel).
Ondanksalleaandacht voor natuur en
landschap, die erindezeperiodeis,
moetdeconclusieuitdezekaartanalyse
zijn, dat ereenfragmenteringvande
landschapsstructuur optreedt. Om de
landbouwgebruiksruimtes te vergroten
zijn veel kavelgrensbeplantingen en

• Ontginningen amês1800
jtussen 1800 m 19Ô0 i» euftuur getoraehi
| tasam 1SO0 «ft Î9S0 in cudaaf gebrasht
| B»-19SQ 'm eoftuwr gabsHsht
3 Msdeiljk« bebouwing

schaal1-.2000000

bron: Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland
(1986).

\6

anderekleinelandschapselementenopgeruimd, hetzij volgensplan,opgenomen
inderuilverkavelingsprocedure,hetzij
in hetautonomeprocesbuitenderuilverkavelingom.
Minderdirectvande kaartbeelden afleesbaar is deafnamevandediversiteitinmilieutypes. Door verbetering
van deontwateringzijndeverschillen
tussendedrogeennatteomstandigheden
afgenomen. Ookzijnernauwelijksmeer
verschilleningebruiksintensiteit.
Erontstaateenlandschapmeteen vrij
egale spreidingvanbeplantingselementenenontginningsrestanten,dieonder-

ling geen ruimtelijke samenhangmeer
vertonen.
Demaatvande ruimtes tendeert naar
een gemiddelde. De grotemateninde
ontgonnenheideveldenworden verkleind
door boerderijbouw en de aanlegvan
wegbeplanting.Dekleine maten in de
oudebewoningszoneswordenvergroot.
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bron: S t i c h t i n g Wetenschappelijke A t l a s van Nederland.
(1986)
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2.2.

Hl-TBELEID

In de NotaLandelijkeGebieden (1977)
wordt het ruimtelijk beleid van de
rijksoverheid tenopzichtevandelandelijkegebiedenneergelegd.
Ditbeleidisgerichtop.
Hetverschaffenvankeuzevrijheid
en goede ontplooiingskansenvan
debevolking van de landelijke
zowel als vandestedelijkegebieden.Daartoewordtin bijzondere mate aandacht besteedaan
diegroepen die deze ontplooiingskansen thansnogmissen,aan
demogelijkhedentot ontplooiing
voordiegenendievandelandbouw
afhankelijkzijn, aan de leefbaarheid vandekernenenaande
recreatiebehoeftenvandiebevolkingsgroepen, diethansnogover
onvoldoende mogelijkheden beschikken.
Hetontwikkelenvan verscheidenheid inhetruimtegebruikenhet
waarborgen en ontwikkelen van
verscheidenheid, samenhang en
duurzaamheid in het fysisch
milieu.Daartoeworden bestaande
samenhangen behouden enontwikkeld en nieuwe tot stand gebracht. Ter bescherming vande
zwakkereelementenwordenaan de
sterkere elementen beperkingen
opgelegd.
In het licht vandezebasisdoelstellingenwordtindeNotaLandelijke Gebieden en dedaarbijbehorendestructuurschema'sdebalansopgemaaktvande
ontwikkelingen inhetNederlandselandschap.Geconstateerdwordt,dattot de
eeuwwisseling het menselijk handelen
eenverrijkingheeftbetekendvoor het
landschap meteengrootaantalmilieuenlandschapstypen. Recente ontwikkelingen hebben echtereenverarmenden
nivellerendeffect op het landschap.
Deze verarmingwordtgeïllustreerdaan
deachteruitgangvanfloraenfaunasederthetbeginvandezeeeuw.
InhetStructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoudwordteen beleid ontwikkeld omditprocesvanverarmingtegen
tegaan.Daarbijwordtnaastdebehoefte aan bescherming en behoudookde
noodzaakaangegevenvanhetontwikkelen

vaneenstrategievanlandschapsbouwen
natuurontwikkeling.
Gesteldwordt,dat zowel de beschermingsstrategie,alsdebouw-enontwikkelingsstrategie op de korte termijn
moeten worden ontwikkeld, hoewelgewensteeffectenvan de laatstgenoemde
strategiepasoplangeretermijnzichtbaarzullenworden.
Inhet Structuurschema Landinrichting
wordt voor grotedelenvanhetlandelijkgebiedeenbehoefte geconstateerd
aan herinrichting of ruilverkaveling
methetdoeldeproduktieomstandigheden
endearbeidsomstandigheden indelandentuinbouwteverbeteren.
Inhetbeleidvoor de landelijke gebieden, dat spreektuitdenota'svan
de rijksoverheid zijn twee groepen
doelstellingenteonderscheiden.
1. Doelstellingen,diegericht zijn
op deverbeteringvandeproduktie-enarbeidsomstandigheden in
delandbouw.
2. Doelstellingen, diegerichtzijn
ophet handhaven en versterken
van het karakter vanhetlandschapendekwaliteitvanhetnatuurlijkmilieu.
Het zalduidelijkzijn,datdezedoelstellingenstrijdigmet elkaar kunnen
zijn. In de NotaLandelijkeGebieden
(1977) wordt dit probleem aangepakt
door een ruimtelijkezoneringvoorte
stellen,waarin de functies op verschillende manieren ruimtelijkworden
gescheidenofverweven.
Dezandgebiedenvallen vrijwel geheel
in zoneC. gebieden met afwisselend
landbouw,natuurenanderefuncties in
kleine ruimtelijke eenheden.Hetprobleem van tegenstrijdigheid van de
doelstellingentenaanzienvandezegebieden wordt in wezen doorgeschoven
naar een lager schaalniveau, waarop
moet wordennagegaanhoelandbouw,natuuren andere functies in kleinere
ruimtelijkeeenhedenkunnensamengaan.

18

2.3.

ERVARINGEN IN RUILVERKAVELINGEN
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1960
x< kavel-en perceelsgrenzen
£1 beplantingen

1980

T.

bron: VanNoorden (1988).
Verkavelingspatroon vóór (1960)enna (1980)de ruilverkaveling Vries.

Uiteenanalysevaneen drietal ruilverkavelingsgebieden
(VanNoorden,
1988;DeJonge,1988;Hazendonk,Veen,
1988)isgebleken,datondanksdeinde
50eren60erjarentoenemende aandacht
voor het landschap endeecologische
gevolgen van ruilverkavelingen, de
ruilverkavelingsplannen ernietin geslaagdzijndegesignaleerdefragmentenringennivelleringvan het landschap
tegeritegaan.
Daarvoorzijneenaantaloorzakenaan
tewijzen.
De wijze,waaropruilverkavelingsplannentotstandkomen,issectoraalgeorganiseerd.Hetlandschapmetdaarinbegrepende"natuur" wordt opgevat als
sectorbelang, gesteld tegenover het
sectorbelang vandelandbouw.Dedoelstellingenvan de verschillende sectoren zijn vaaktegenstrijdig.Debehoefteomdeaanwezige ecosystemen in
eenbeekdaltebehoudenisniettever-

I

©
bron: DeJonge (1988).
Illustratief voorhet optimisme indeplannenvoor het
behoudvan dehistorische landschapstypes ishetvoorbeeld van het Aaltense Goor.Het zuidelijk deelvan
ditvoormalige broekgebied wordt indeplannen aangegeven als integraal tebehouden, inclusiefhoog grondwaterpeil en elzensingels.Voor het noordelijk deel
vanhetAaltense Goorwordt inhetNWC-advieshet volgende gesteld:
"Als gevolg van de ruilverkaveling zullen een aantal
wegen worden verhard enanderevervallen. Inenkele

I reservaatsgedeelte

T

nieuwe bedrijfsgebouwen
met erfbeplantirïg

gevallen zullen twee tekleine percelenworden samengevoegd met opoffering van de scheidende haag ofhoutsingel. Hetkarakter vanhetheggenlandschap als geheel zalhiermee niet of slechtsweinigwordenaangetast".
Ondanks deze goede bedoelingen ishet proces inwerkelijkheid he^l anders verlopen. Vergelijking van de
kaart van 1977met dievan 1985 laatzien,dat er buiten het zuidelijke reservaatsgedeelte nauwelijksbeplanting is gespaard.

19

Wù,

^v^^'i 1 -'''^--l î ^ ' \mmmJ
:%^..%-*

' -^

Ä

M

W

rak!

^^%ß::^

X bO^eC'w-•••^:df-r-t

5*?-

^

^

LANDSCHAPSPLAN
ruilverkaveling vries

•>' ""

te handhaven beplanting

A t'

aan te brengen beplanting

——'

blokgrens ruilverkaveling

T

20

enigenmetde eisen, die de moderne
landbouwkundige bedrijfsvoeringaande
ontwatering van datzelfde beekdal
stelt.
Opzijnbestkomteruit de belangenstrijdeencompromis,waarinbeidepartijenzichkunnenvinden.Eendergelijk
compromisisechtervaakgeenechteoplossingvanhetprobleem.Inhet beekdalwordenbijdeinrichtingeenaantal
natuurgebiedengespaard,maar de ontwatering van hetbeekdalgaatwelgewoondoorenheeftalsnel invloed op
dekwaliteitvandegespaardenatuurgebieden.
Ookvoorde landbouw zijn dergelijke
compromissen vaak onbevredigend, met
alsgevolgopkortetermijn vernieuwde
eisenomdeproduktie-omstandighedente
verbeteren.Ineenvolgende ruilverkaveling wordtweereencompromisgevondenwaarineenstukjevandekoekwordt
afgesneden,enzovoort.
Waarhetaanontbreektiseenintegraal
plan,waarmeede landbouw ook op de
langere termijn uit devoetenkanen

waarinookdevoorwaarden zitten voor
de ontwikkeling van natuurlijke en
landschappelijkekwaliteiten.
Naast de manierwaarophetplanningsprocesin ruilverkavelingsgebieden is
georganiseerd, zijn ook oorzaken te
vindenindewijze waarop landschapsplannen worden opgesteld.Landschapsplannenstellenzichteveel ten doel
het historischekaraktervanhetlandschaptebehouden,zonderoogtehebben
voor deeisenvandemodernelandbouw,
diedemotorvande veranderingen is.
Door de veranderingsdruk vanuit de
landbouw af teremmen,wordtgetracht
bepaaldewaardente behouden. Uit de
analyse van delandschapsontwikkeling
blijktdatditslechts zeer ten dele
lukt. De achteruitgang vankwaliteit
wordtopzijnbestvertraagd.Doordeze
opstelling wordt niets nieuws opgebouwd,waardoordeverliezenoplangere
termijn kunnen worden gecompenseerd.
Van de natuurontwikkelingsdoelstellingen, op rijksniveau geformuleerd,
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bron: DeJonge (1988).
Inde ruilverkaveling Aalten isbij de onderhandelingen over de kavelgrensbeplantingen eenopmerkelijk compromis tot stand gekomen. Singels mochten worden gerooid, op de eiken na,die een doorsnede hadden dikker

nieuwe kavelgrens met
[»planting
gehandhaafde solitairen

dan 40 cm. Het resultaatvan dit compromis isnu duidelijk zichtbaar inhet landschap. Inde grote rationele kavels staanher en derverspreid eiken, dikwijls
hoog opgesnoeid om de schaduwschade zoveel mogelijk
tebeperken.
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beplantingselementen

bron:VanNoorden (1988).
Voor de categorie "aan tebrengenbeplantingen" blijkt
er inveel gevallen een grootverschil tussenplanen
realisering. De totale uitgevoerde oppervlakte komt
Bmeestalwel overeenmethet plan,maar de lokatie van
vooralbosjes ensingels, dieniet aanwegenenwaterlopen zijn gekoppeld, wijkt vaak afvanhet plan. In
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het planvan toedeling worden deze elementen soms dan
ook betiteld als "nietplaatsgebonden elementen", die
verschoven kunnenwordennaar plekken, waar grond kan
worden aangekocht. Zo ontstaat eenwillekeurig patroon
van kleine elementen opoverhoeken en ingeplante kavels, verspreid liggend overhet ruilverkavelingsblok.

1000
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categorie

eigendom

grootschalige eleSBB
menten en/of deel
uitmakend van de
landschapsstruktuur
II

elementen inrelatie totbewoningskernen

III beplanting langs
wegen enwaterlopen
IV

SBB

beheer/onderhoud
SBB

gemeente

gemeente of gemeente of
waterschap waterschap

beplantingen, die partikulier partikulier
nietbehoren tot
dehoofdstruktuur
v.h. landschap

bron: centrale cultuurtechnische commissie (1983).
De categoriën uit de EBO-nota.

zien wenogweiniginhetruilverkavelingsproces.
Inlandschapsplannenontbreekteenduidelijk hiërarchie in devoorgestelde
planonderdelen.Hetmoetduidelijkzijn
wat de hoofdlijnen zijn, waarvanin
geengevalmagwordenafgewekenen wat
bijzaken zijn,waarinenigeflexibiliteitzit.Afgezienvande grotere bestaande natuurgebieden lijkthetsoms
welofernaarwillekeurkanwordengeschovenmetinhetlandschapsplanvoorgesteldebeplantingselementen, als ze
de landbouw in de wegzittenbijde
toedeling.
Ookhethandhavenvankleinere elementen gebeurtopeenogenschijnlijkwillekeurigemanier,indienbijdeopstelling vanhetplannietvoldoenderekeningwordtgehoudenmetdeeisenvande
landbouw.
De afwegingsproblematiekwordtnuvoor
eentegrootdeeldoorgeschovennaarde
fasevantoedelingenuitvoering.
Een apart probleem bijdeuitvoering
wordtgevormddoorde moeilijkheid om
het eigendom, beheer enonderhoudte
regelen van met name nieuw aan te
brengenbeplantingselementen.
Bij de realisering van ruilverkavelingenindejaren60 en 70 werd in
eerste instantiegeprobeerdomdeontworpen kleinere landschapselementen
ondertebrengenbijgemeentes, waterschappen en particulieren.Maar,wanneerdatnietlukte,omdat de betreffend instanties ofparticulierenniet
instaatofbereidwaren de op landbouwkundigewaardegebaseerdekostprijs
vandegrondtebetalen,namStaatsbosbeheerdenieuwebeplantingenineigendom,inclusiefbeheerenonderhoud.
MaaromdatookvoorhetStaatsbosbeheer
de grondverwerving en vooralookhet
beheervan kleine landschapselementen
relatiefduurwaseneenteveelomvattendetaakvormde, werd gezocht naar
eenbetereoplossing.
In 1983 is doordeCentraleCultuurtechnischeCommissieeen nieuwe regeling vastgesteldvoordeterealiseren
nieuwe landschapselementen, de zgn.
EBO-nota.Dezeregelingkomterin het
kort op neer,dathetStaatsbosbeheer
alleende grotere elementen, die de
basisvormenvandelandschapsstructuur
ineigendom,beheerenonderhoudneemt.
Voordebeplantingselementen inrelatie
totbewoningskernenenvoor beplantin-
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Restant van eenuitgerasterde houtwal InderuilverkavelingVries.

Aftrapping van wortels van een solitaireboom ineen
perceel inde ruilverkaveling Strijper Aa-Budel.

gen langs wegen enwaterlopenworden
eigendom,beheer en onderhoud gelegd
bij debetrokkeninstanties (gemeenten
enwaterschappen)metsubsidiemogelijkheden voor grondverwervingeninrichting.Beplantingenmetgeringebreedte,
die niettotdehoofdstruktuurvanhet
landschapbehoren en aan weerszijden
door partikulieren worden begrensd,
kunnen op vrijwilligebasisineigendom,beheerenonderhoud van partikulierenkomen.Staatsbosbeheerneemtdezekleinerebeplantingselementen in de
partikuliere gebruikssfeer niet meer
over.Welisereen tegemoetkoming in
de kosten vanverwervingvandegrond
mogelijkende inrichting wordt voor
100%gesubsidieerd.
Metdezeregelingzijndeverschillende
verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld. Maar hetprobleemismaarzeer
tendeleopgelost. De bereidheid van
gemeenten, waterschappenenvooralvan
particulierenom de verantwoordelijkheid voor de nieuwe beplantingenop
zichtenemen,blijktindeaanloopfase
vanderegelingnoggeringtezijn.
Dit levertproblemenopvoorderealiseringvanveel landschapsplannen. De
ontworpen beplanting isvaakverdeeld
inkleineelementenenerwordenzelden
grotenieuweelementenaangegeven,laat
staaneen nieuwe basisstructuur voor
hetlandschap.
De nieuwe regelingkanpasechtfunctioneren,wanneer ook in de plannen
wordtingespeeldopdemogelijkhedenen
beperkingen,diedeverschillendeoverheden hebben omhunverantwoordelijkheidvoor het landschap op zich te
nemen.
2.4.

Landschap met restantenvankavelgrensbeplantlngen in
de ruilverkaveling Strijper Aa-Budel

DEKWALITEITVANKLEINE
LANDSCHAPSELEMENTEN

In het proces van ruilverkaveling
blijven over het algemeendegrotere
eenhedenbos-en natuurgebied gehandhaafd. De kleine landschapselementen
hebbenhetveelmoeilijker.
Veelenergieengeldgaat erin zitten
om bestaande kleine elemententebehoudenen,wanneerdit niet lukt, de
verliezentecompenserendoordeaanleg
vannieuwekleinelandschapselementen.
Devraagisnu,hoeheter voor staat
metdekwaliteitendetoekomstverwachtingvan deze gehandhaafde of nieuw
aangelegde kleine landschapselementen
enwelkefactorenvaninvloed zijn op
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deze kwaliteiten en toekomstverwachtingen.
Daartoezijnin de drie ruilverkavelingsgebieden Vries, ZH-Aalten en
SA-Budel eenaantalbeplantingselementennaderbekeken (VanNoorden, 1988;
DeJonge, 1988; Hazendonk en Veen
1988).
Bij debeoordelingvandebeplantingselementenisvooralgelet op de toekomstverwachtingvanhetelement,waarvoorvitaliteit en onderhoudstoestand
bepalendzijn.
De conclusie uit dezeverkenningis,
dat veel kleine landschapselementen,
die nu nogwelopdekaartstaan,een
slechte toekomstverwachting hebben.
Houtwallenzijnbijvoorbeeldvaakgereduceerd totenkelelossebomenmeteen
geringevitaliteit.
Hierdoorzalnaarverwachtinghet aantalkleineelementenverderafnemen.
De tendens van deafgelopeneeuwzet
dusooknaderuilverkavelingvoort.
Vooraldeoudere,particulier beheerde
beplantingen,die,qualigging,meestal
directgekoppeldzijnaanhetlandbouwkundig gebruik, zullenmindertalrijk
worden.
In vegetatiekundig opzicht zijn dit
echter niet demeestinteressantebeplantingen.
Debeplantingenlangswegen en waterlopenendekleineboselementenblijken
de beste toekomstverwachtingen te
hebbenen,voorzoverbekend,ookvegetatiekundig het meestdemoeitewaard
tezijn.
Ecologischgevolg van het verdwijnen
van de verbindende functie van de
kleine, vaak lineaire landschapselementenis,ookeentoenemende isolatie
en eilandvorming vandeafzonderlijke
natuurgebiedenmet negatieve gevolgen
voor de daarinlevendedierpopulaties
(MCArthurenWilson,1967).
2.5.

DELANDBOUW

Aandeontwikkelingen in de landbouw
zal bij het zoeken naaroplossingen
voordezandgebiedenspeciale aandacht
moeten worden gegeven.Delandbouwis
inhetverleden,als de belangrijkste
economischegrondgebruiksvorm,demotor
geweestvandegroteruimtelijkeveranderingen,diezichhebbenvoltrokkenin
dezandgebieden.Aangenomenmagworden,

dat ditookzozalblijven.Devanwege
natuurlijke voedselarmoede ooit als
"marginale landbouwgronden" betitelde
zandgronden blijkennuvoordemoderne
landbouwjuistvoordelentehebben.Een
belangrijk voordeelvandezandgronden
isdegroteflexibiliteitvoor de omschakeling op nieuwe produktenende
toepassingvan kostenbesparende technieken (Mentink,1986).
Hetbelangvandelandbouwvoordeontwikkelingvandezandgebieden mag dan
overduidelijk zijn,detoekomstvande
landbouwisdatzekerniet.
Deoverschottenproblematiek vraagt om
eenoplossing.
Men is heterovereens,datdelandbouwproduktie in de landen van de
EuropeseGemeenschap moet worden beperkt. Maar hoe datmoetgebeurenen
welkeruimtelijkeconsequentiesdatzal
hebben,isallerminstduidelijk.
Verschillende stuurmiddelen staanter
beschikking:
prijsverlaging;
contingentering;
areaalbeperking.
Ofprijsverlagingdegewenste uitwerking zal hebben,wordtsterkbetwijfeld.Hetinstrumentvan contingentering van de produktiehoeveelheidis
slechtstoepasbaarinenkelegevallen,
zoals bij melk ensuiker(Mansholt,
1987).
Ookover areaalbeperking is in het
Europese landbouwbeleid het laatste
woordnognietgezegd.VoordeEG-economiealsgeheelzoubeperkingvanhet
landbouwareaalmogelijkvoordeligkunnen zijn. Maar voor deindividuele
landbouwondernemersblijftjuistgrond
eenschaarseproduktiefactor.
Nieuwe kapitaalsintensieve landbouwmethodenvragenomeenschaalvantoepassing, die voldoende groot isom
kostenbesparend te kunnen werken.
Spontaneuitstootvangronden uit de
landbouwtengunstevananderebestemmingenligtnietindeverwachting.
Grondclaims tenbehoeve van bijvoorbeeldbebossing,natuurontwikkelingen
drinkwatervoorziening zullen op hun
eigen merites moeten wordenbezien,
onafhankelijkvande overschottenproblematiekindeEEG (DeHoogh,1987).
Het is onvoorspelbaar welkeweghet
landbouwbeleidzalgaan.Maarlos van
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alle beleidskeuzeskunnenwewelaannemen,datdetechnologischeontwikkelingzalvoortgaanopzoeknaarnieuwe
Produktenenvooralnaar middelen om
deproduktiekostenteverminderen.Ook
kunnenweaannemen, dat daarbij behoefte zalblijvenbestaanaanverbeteringenvandeexterne produktie-omstandigheden en aanflexibiliteitin
deruimtelijke inrichtingvandelandbouwgebieden.
Specifieke problemenvoordelandbouw
indezandgebiedenzijn de mestoverschotten en het vochttekort in de
zomerperiode.
InvrijwelgeheelNederlandwordtmeer
mest geproduceerddanverantwoordkan
wordengebruikt. In de zandgebieden
kan in gebieden metveelintensieve
veehouderijhetoverschotaan fosfaat
oplopen tot meer dan 500kgperha
(Werkgroep intensieve veehouderij,
1985).
Demestproblematiekkanniet of maar
zeertendelewordenopgelostdooreen
andereruimtelijke inrichting. Oplossingenzullenvooralmoetenwordengezochtindebedrijfsvoeringzelfenin
de afvoerenverwerkingvanmestoverschotten.
Hetprobleemvanhet vochttekort van
landbouwgronden indezomerperiodeis
mogelijkweloplosbaardooreenandere
ruimtelijke inrichting. Oplossingen,
waarbijmeergebruikwordtgemaaktvan
gebiedseigen water hebbendaarbijde
voorkeurbovenhetaanvoerenvan zgn.
"modernrivierwater" (Zadelhoff,1986).

2.6.

bron: ministerie vanV. enW. (1984).
Droogteschade in %-age van de potentiële gewasopbrengst ineen droogjaar op grondvan de situatie in
1976.

HETWATERBEHEER

Oorspronkelijk hebben grotedelenvan
het zandgebied te kampen gehad met
regelmatig voorkomende wateroverlast
(Staring,1845).
Door deaanlegvanintensieveontwateringsstelselsenverruimingvandeprofielen van degroterebekenisopdit
momentde waterafvoer vrijwel overal
goed geregeld. Ookdenattegebieden,
devenenenmoerassen,zijn op enkele
restanten na geheelontwaterdenontgonnen.
Deintensieveontwateringsstelselszijn
erop gemaakt omhetneerslagoverschot
zosnel mogelijk oppervlakkig af te
voerennaardegroterivieren.
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bron: ministerie vanV. enW. (1984).
Gebieden, waar toevoer van zoet
plaatsvindt in1976.

oppervlaktewater

Gevolg isevenwel,datindrogeperiodenalgauweenwatertekortontstaat.
Vanuitdelandbouw,de drinkwatervoorziening endenatuurontwikkeling iser
behoefteaanwater,zij het dat deze
watervragende partijeniederhuneigen
eisenstellenaanhoeveelheid enkwaliteit van het water (min. van V&W,
1984).
Voordelandbouwisdevraagnaarwater
vooral gericht op de aanvullingvan
watertekortengedurende het groeiseizoen. Op de hogerezandgrondenisin
drogereperiodenonvoldoendewater beschikbaar en de aanvoermogelijkheden
zijnerdoordehogereliggingbeperkt.
De aanvoervangebiedsvreemdwater,in
demeestegevallenrivierwater, heeft,
afgezienvandekostendiedaarmeezijn
gemoeid, negatieve gevolgen voor de
waterkwaliteit indebekenstelsels.
De drinkwatervoorziening indezandgebiedenmaakt gebruik van grondwater,
dat van goede kwaliteit is doorde
langeweg,die het water ondergronds
aflegt. Degrondwatervoorraadwordtop
twee manieren bedreigd. Ten eerste
Jcwantitatief.Doorhetintensieve ontwateringsstelselkomthetneerslagoverschotnogmaarvooreenkleindeel ten
goedeaanhetgrondwater.
Het grootste deel wordtoppervlakkig
a f gjke v o e r d . Ten tjxuftmtssmf
weede wordt

de

kwali-

teit van hetgrondwaterbedreigddoor
overbemestingvangronden.Ineen aantal gebieden wordteentoenamevande
concentratievanfosfaat-en stikstofverbindingengeconstateerd.
Vanuit hetoogpuntvannatuurontwikkeling zou de natte component moeten
worden teruggebracht indezandgebieden.
Daarnaastzijneenregelmatigervoeding
en een verbeteringvandewaterkwaliteitvande bekenstelsels voorwaarden
voornatuurontwikkeling.
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2.7

DERECREATIE

Deopenluchtrecreatie iséénvandebelangrijkste functiesvanhet landelijk
gebied.
Overzicht van de beschikbare oppervlakte van de voor de dagrecreatie
meest belangrijkerecreatieruimtenper
1-1-1979

parkenenplantsoenen ca. 9.000ha
recreatiegebieden
ca.10.000ha
bossen,landgoederen,
natuurgebieden,heide,
zandverstuivingen,
militaireoefenterr. ca.316.000ha
bevisbareoeverlengte ca.11.000km
Bron:Structuurschema Openluchtrecreatie,1981.
Inhetmiddenvandejarenzeventignam
bijna90%vandebevolking op één of
andere wijze deelaandagrecreatiein
deopenlucht (CBS,1978).Verwacht mag
worden dat debehoefteaanrecreatiemogelijkhedeninde toekomst nog zal
toenemen, ten gevolgevaneentoename
vanvrijetijdeneenbeleidgerichtop
eenvakantiebesteding ineigenland.
Metbetrekkingtotderecreatievefunctiesvanhetlandelijkgebieddoenzich
echtereenaantalknelpuntenvoor.
Tegenover een toenemende vraagstaat
eenafnamevanderecreatievegebruiksmogelijkheden. Onder invloed van de
ontwikkelinginde landbouw verandert
het landschap zodanigdatmetnamede
mogelijkhedenvoor recreatief medegebruik afnemen. Uniformering van het
landschapleidt tot een vermindering
van de recreatieveaantrekkelijkheid.
Doorverhardingenopheffingvanonverhardewegenvermindertdetoegankelijkheid van het
landelijk
gebied
(v.d.Voet, 1987). Deresterendeontsluitingistengevolgevanhet aanwezige zware landbouwverkeer veelal
minder aantrekkelijk voorfietsersen
wandelaars.
Tengevolgevandetoenemende welvaart
endeveranderingvannormenenwaarden
indesamenleving,wordensteedshogere
eisen gesteldaandekwaliteitvanhet
recreatiemilieu.Deveranderingen, die
zich in hetlandschapvoordoen,staan
ookhiermeeopgespannenvoet (deafwezigheidvanrust,milieuverontreiniging
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e.d.).Tenaanzienvande verblijfsrecreatie doet zich onder invloedvan
toenemende kwaliteitseisen een verschuivingvoorinderichting van een
zekere verstedelijking. Kampeerterreinen voor tenten encaravansmaken
plaats voor permanente bungalowcomplexen.
Hetvigerende recreatiebeleid is gericht op hetafstemmenvanderecreatievevoorzieningenopde aard en de
schaal van het landschap (StructuurschemaO.R.,1981).
Tenaanzienvandekleinschalige zandgebiedenrichthetbeleidzichmetname
op:
- hetstimulerenvan recreatief medegebruik;
hetvoorkomenvannegatieveinvloed
vanintensievedagrecreatieenverblijfsrecreatie op het landschap
(consoliderendbeleid).
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Recreatiefmedegebruikkanechter
doordeagrarischegrondgebruikers als
hinderlijk wordenervaren (V.d.Kruis,
1984).Hetconsoliderendbeleid t.a.v.
demeerintensieverecreatiewordtdoor
derecreatieondernemers alsbelemmering
voor een verdere ontwikkelingvande
bedrijfstakgezien (E.T.I.G.,1980).

2.8.

CONCLUSIES
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Tengevolgevan de ontginning van de
woeste gronden, ontwatering,verbeteringvandeontsluitingende intensivering van delandbouwstaandenietagrarischefunctiesvan het landschap
onderzwaredruk.
Samengevat kan het
wordengetypeerd.

bron: topografische dienst.
Verandering van het wegennet onder invloedvan de
ruilverkaveling inhet ruilverkavelingsblok ZieuwentHarreveld.
voor:
na:
verhard
33 %
verhard
78*
22«.
onverhard
67%.
o/iverhard
25m/ha
dichtheid
41m /ha
dichtheid

proces alsvolgt

Nivelleringvandenatuurlijkeverschillen in vochttoestand (nat/
droog) envoedselrijkdom(eutroof/
oligotroof).
Denatte component, de venen en
moerassen, is door deaanlegvan
een intensief ontwateringsstelsel
vrijwel geheel uit hetlandschap
verdwenen.De waterafvoer is zodanig verbeterd,datzichindroge
jaren aanzienlijke watertekorten
voordelandbouwvoordoen.Ten behoeve vandelandbouwwordenplan-
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nenvoorbereidvoordeaanvoer van
watervanbuitenhetgebied,veelal
rivierwater.
Doorintensiveringvande landbouw
is deeutrofiëringmetfosfaat-en
stikstofverbindingenzodanigtoegenomen,datdekwaliteitvanhetoppervlaktewater en het grondwater
wordtbedreigd.
De nog resterendeverscheidenheid
innatuurlijkeomstandighedenhangt
voornamelijk samen hethetmacroreliëf. De ecologische betekenis
van hetmicroreliëfissterkgereduceerd.
Verarmingvanfloraenfauna.
Doorhetverdwijnenvannatuurlijke
verschillenneemtdesoortenrijkdom
af.Ditproceswordtnog versterkt
doordeverbrokkelingvanoorspronkelijksamenhangende landschapspatronen. Fragmentatie en isolatie
vandebiotopenheefteennegatieve
invloedopdebestaansmogelijkheden
vandierpopulaties.
Voortszijn de resterende kleine
landschapselementen vaakongunstig
gesitueerd ten opzichte van de
landbouwenteklein om weerstand
te bieden aannegatieve invloeden
vanbuitenaf.
Uniformering van het landschapsbeeld.
Dóór deontginningisdeoorspronkelijkeruimtelijkeeenheidvan de
woeste grondenuiteengevallen.Het
contrasttussengrote,minof meer
open gebieden en debeslotenheid
vanhet oude ontginningslandschap
is goeddeels verlorengegaan.Het
resultaat is een meer eenvormig
landschap,zonderuitgesprokenverschillenin openheid en met een
minderduidelijkestructuur.
Het huidige landschap maakt een
verbrokkelde indruk. Kenmerkend
zijndeherenderverspreide bosperceeltjes,zowelinhetjongeals
inhet oude ontginningslandschap,
devaaknoodlijdende restantenvan
perceels- en kavelgrensbeplantingen, de onsystematischewegbeplantingen en de onsamenhangende
overblijfselen van hetonverharde
wegennet.
Hetverschil tussen oud en jong
ontginningslandschap isnogslechts
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zichtbaaraanhet wegenpatroon en
de daarmee samenhangendeverkaveling.Inhetoude ontginningslandschap slingerendewegeneneenonregelmatige mozaïekverkaveling en
in het jongeontginningslandschap
rechtewegeneneenmeerregelmatigestrokenverkaveling.
Vermindering van de recreatieve
toegankelijkheid ten gevolge van
verhardingenopheffingvan onverhardewegen.
Niet-agrarische functieswordenalshet
ware door de landbouw uigestoten.
Heide, veen, houtwallen en singels
makengeenwezenlijkdeelmeeruit van
deagrarischebedrijfsvoering.
Deruimtelijkestructuurvandezandgebiedenraaktsteedsmeergefragmenteerd
en de kleinere beplantingselementen
zijnerveelalslechtaantoe.
Als reactieopditprocesishetruimtelijkbeleidtenaanzienvande zandgebieden enerzijdsgerichtopverbeteringvandeagrarischeproduktieomstandigheden, anderzijds ophethandhaven
enversterkenvanhetkaraktervan het
landschap en dekwaliteitvanhetnatuurlijkmilieu. Centrale denkbeelden
zijn in ditverband:verwevingennatuur-enlandschapsbehoud.
Omdatnatuurlijke en landschappelijke
kwaliteiten vanoudsherfunctioneelen
ruimtelijknauwverweven zijn met de
landbouw,leidendezedoelstellingenal
gauwtottegenstrijdigheid.Oftoegeven
aan dewensenvandelandbouw,oftoegevenaan de wensen van natuur- en
landschapsbescherming. Resultaat is
veelaleenoponderhandelingtussenbelanghebbendengebaseerdcompromis. Een
deelvandeaanwezigekwaliteitenwordt
beschermd,gedeeltelijkwordt tegemoet
gekomenaandelandbouw.
De mate waarin wordtbepaalddoorde
vigerendekrachtsverhouding tussen de
partijen.
Alle partijenblijvenechterinzekere
zinontevreden.Gevolg:naverloop van
tijd wordtopnieuwlandinrichtingaangevraagden het onderhandelingsproces
begintopnieuw.
Bijhetnuvolgendecompromiswordteen
deel,vaneendeel,vande oorspronkelijke kwaliteitbeschermd.Ditkomtde
ontwikkelingvanhetlandschapnietten
goede. Flora enfauna-daarbijinbe-

grependedoordemens geplante bomen
enstruiken -kunnenzichslechtshandhavenentot volle bloei ontwikkelen
bijeenzekerematevanrust.
Dekwaliteitvanonzeoudecultuurlandschappen is juist mede daaraan te
danken,datdebij de ontginning gecreëerde structuren een eeuwenlange
agrarische ontwikkeling hebbenkunnen
doorstaan.
Langsdegeschetstewegwordtweliswaar
het veranderingsprocesvertraagd,maar
nietineenandererichting omgebogen.
De nivellering van natuurlijke verschillen,de verarming van flora en
fauna endeuniformeringvanhetlandschapsbeeldgaandoor.Hetresultaatis
niet nul, maarnadertopdenduurwel
totnul.
Omhetproceswerkelijkomtebuigenis
niet alleen landschapsbehoud en een
strenge milieuwetgeving nodig, maar
bovenal ook landschapsbouw. Daarmee
wordtnietbedoeldeenherstelvanoorspronkelijkevormen,maareenfundamentele..ruimtelijkeherordeninggerichtop
het tot stand brengen vaneennieuw
landschap, dat de haar toegedachte
functies zo economisch mogelijk kan
vervullen, esthetisch bevredigt en
.duurzaam in standkanwordengehouden
(DeBruin,1987;Min.vanVROM,1988).
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3. UITGANGSPUNTEN VOOR DE
PLANVORMING
3.1.

DUALITEIT

Landschap als object vanplanningis
hetaanhetaardoppervlakzichtbareresultaat van de wisselwerking tussen
mensennatuur.
Eenproblematischduowant er bestaat
geen vanzelfsprekende harmonie. De
aarde moet bewoonbaargemaaktworden,
door het natuurlijke landschap te
transformerenineen cultuurlandschap,
eenwoonplaatsvoordemens.
Verandering isdaaromeenwezenskenmerk
vanhetlandschap.Zoalsopindividueel
niveau veranderende gezinsomstandigheden, materiële welstand, smaak en
mode leiden tot aanpassing van de
woning, zo leiden veranderingen op
maatschappelijkniveau tot aanpassing
vanhetlandschap.
Overigens worden veranderingeninhet
landschapnietuitsluitenddoordemens
veroorzaakt. Ooknatuurlijkeprocessen
latenhunsporenna.Enhoewel natuurlijkeprocessen-afgezienvanrampennaarmenselijkemaatstavenbetrekkelijk
langzaam verlopen, kunnen zij op
langeretermijneenallesoverheersende
invloedhebben.
Welbeschouwd isveranderinghet enige
onveranderlijke in hetlandschap.Het
landschap dat wij op een bepaalde
plaatsenopeenbepaaldtijdstipwaarnemen isinfeiteeenmomentopnamevan
eencontinuenonvermijdelijk veranderingsproces (Wright,1937).
Veranderingen in hetlandschapworden
echterzeldenmet algemene instemming
begroet. Vrijwel elk ingrijpeninde
bestaandetoestand,ofhet plan daartoe, wordt begeleid door publieke
tegenspraak en somszelfsactiefverzet.Er bestaan in onze samenleving
kennelijk diepgaande verschillen van
meningoverdemanier waarop met het
landschap endenatuurmoetwordenomgegaan.
W.R.Burch (1971)meentindit verband
dat in de westerse samenlevingtwee
fundamenteelverschillendedenkmodellen
kunnenwordenonderscheiden.
Een arcadisch model, datuitgaat
vaneenverledenwaarinderelaties
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tussen de mensen en tussen hun
samenlevingendenatuurin harmonie verkeerden. Sindsdienzijnde
dingenontaard. Daaraan moet een
eindekomen.Danzalindetoekomst
hetevenwichttussenmensennatuur
kunnenwordenhersteld.
Een utopischmodel,dateenprimitiefverleden verondersteld, vanwaaruitzichgeleidelijkeenmoeilijkdochhoopvolhedenheeft ontwikkeld.Voortgangvandezeontwikkelingzalleidennaareenglorieuzeenvolmaaktetoekomst.
Geen van beide modellen geeft een
realistisch beeldvandegeschiedenis,
ofzoalsBurch zelf stelt: wij zijn
onderweg van een onvolmaaktverleden
naareenonvolmaaktetoekomst!
Opgevatals geïdealiseerde geschiedenissen vertegenwoordigen arcadië en
utopia echterdedualiteitvandemenselijkeconditie.
Enerzijdsbiologischenemotioneelverbondenmetdeomringendenatuur,anderzijds afgescheiden en tegenover de
dingen.
Enerzijdsafhankelijk van de natuur,
anderzijds afhankelijkvantechnieken
ingrijpenindenatuur.
Zoweldenatuurals de techniek zijn
noodzakelijk voor het menselijk bestaan.De moderne mens ervaart deze
dualiteit vaak alstegenstrijdigheid.
Alsautomobilistwaarderenwijeengoed
wegennet, maar inderolvanzondagse
wandelaarervaren wij de autosnelweg
als een hinderlijke doorsnijdingvan
hetlandschap.Weverwachtenstroomuit
het stopcontact, maar vinden bovengrondse hoogspanningsleidingen ontsierend.
Hoe deze tegenstrijdigheid te overstijgen vormt één vandegrondvraagstukkenvanderuimtelijkeplanning.

3.2.

CONTRASTEN

Hetlandschap,waarinwijtezamen met
andere organismen leven, isgeennatuurprodukt,maareen naar menselijke
behoeften enmogelijkhedengetransformeerdenatuur.
Hetbeeldvanhet landschap weerspiegelt daardoordegeschiedenisvanmens
ennatuur.
Zoweldecontinuïteitalsde verander-
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Voorbeeld van contrast
elementen.

tussen

oude

en

nieuwe

lijkheidvanhetmenselijkbestaanzijn
inhetlandschapsbeeldzichtbaar.
Hetlandschapvandezandgebieden laat
echter een nogaleenzijdigeontwikkelingzien.
Hethuidigelandschapsbeeld is vooral
uitdrukkingvandesterkeveranderlijkheidinhetmenselijkegrondgebruik.
Decontinuïteitvanoudeuit het verledenovergeleverdenatuurlijkeencultuurlijkeelementen,patronenenstructuren dreigthierdooruithetzichtte
rakenterwijl de eigen vormmogelijkheden van 20ste-eeuwsegebruiksvormen
onbenutblijventengevolgevanhetgevoerdebeleid.
Er zoumeermoetenwordengekekennaar
mogelijkhedenomouden nieuw, natuur
en techniek op eenzinvolleenevenwichtigemaniernaastelkaar te laten
voorkomen.
Oude, uit het verledenovergeleverde
elementen,patronen en structuren en
nieuwe hedendaagse verschijnselen in
hetlandschap ontlenen hun betekenis
aan elkaar, dat wil zeggen aanhet
feit,datzijinhuneigenaardenvorm
naastelkaarentegelijkertijdaanwezig
zijn.
Eencultuurlandschapmeteen dergelijk
historisch perspectief biedtdemogelijkheid,onsteoriënterenindetijd.
Hierbijspeeltdeaanwezigheidvanherkenbare 20ste-eeuwse objecten enpatroneneenessentiëlerol. Zij vormen
als hetwaredevoorgrond,waardoorde
dieptevanhetperspectief pas werkelijkzichtbaarwordt.
In plaats van uitsluitend testreven
naarbeperkingvande schade aan het
bestaande landschap zoumeeraandacht
moetenwordengeschonkenaan de eigen
aard en voonmogelijkheden vannieuwe
gebruiksvormen.
Inplaatsvandeverschillen in maat,
schaal envormkarakterteverdoezelen,
ishetjuistnodigdezecontrasten bewusttehanterenensamentevoegentot
eengeheel, waarin het oude en het
nieuwe, natuur en techniek,nevengeschikt,datwilzeggen ruimtelijk van
elkaar gescheiden, tot uitdrukking
komen.
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3.3.
"'NT'•

bron: topografische dienst.
Eijerlandsepolder.

Droogmakerijenen inpolderingen laten zien,hoe nieuwe
en oude,anthropogene ennatuurlijke landschapspatronen met behoud van hun eigenvormkarakter tot een
waardevol landschap kunnen worden samengevoegd.
Kenmerkend voor deze voorbeelden is,dat funktionaliteit en schoonheid alsmet elkaar samenhangende kwaliteitenvanhet landschap wordenbeschouwd. Het zijn
ware cultuurlandschappen, waarin technische beschaving
is gecombineerd met liefde en zorgvoor demens en de
natuur.

SCHEIDINGENVERWEVING

Bij de verkenningvanderuilverkavelingsproblematiek isgeconstateerd,dat
pogingen omeenruimtelijkemengingte
maken van landbouwkundig gebruik en
kleine landschapselementen tot mislukkengedoemdzijn.
De veranderingen in het landschap
worden geïnitieerd doorfuncties,met
eenhogedynamiek.
Hetprocesvanaanpassingvanhetlandschap aandeveranderendelandbouwkundigeeiseniste vergelijken met een
jas,diesteedsweertekleinblijkten
opnieuwmoetwordenuitgelegd. Op den
duur wordtdiejaserdooralhetverstelwerknietmooierop.
Doordehogedynamiekvan landbouwkundige aanpassingenkomenallerleifunctiesvanhetlandschap,die juist behoefte hebben aanrustenstabiliteit
indeverdrukking.
Illustratief,watdit betreft, is de
10-jarige planningstermijn van een
streekplan invergelijkingmetdetermijnen,dienodigzijnvoorde ontwikkeling van bossenenmeernatuurlijke
ecosystemen,waarvoor100jaarnogmaar
kortis.
Oplossingen zulleneenantwoordmoeten
gevenopdeze verschillen in proceskarakteristiek, anderskunnenlandbouw
ennatuuroplangeretermijnnietnaast
elkaarvoortbestaan.
Daarvoor zal een zekere ruimtelijke
ontkoppelingnodigzijnvan hoog-dynamische functies aan de ene kanten
laag-dynamischefunctiesaande andere
kant.
Er kan echterookgezochtwordennaar
eennieuweverwevingvanfuncties, die
elkaar niet frustreren quaontwikkelingstempo, maar elkaar juist nodig
hebben.
De functionele menging op bedrijfsniveaukan mogelijk vervangen worden
door een functionele afhankelijkheid
bovenbedrijfsniveau.Dehoutwal heeft
zijn functie verloren voorhetlandbouwbedrijf,maareen natuurgebied in
combinatie met waterconservering kan
weleenessentieelonderdeel zijn van
hetlandbouwsysteemvaneenregio.
Hiermee zijnwedaninzekerezinweer
terug bij het niveau van samenhang
tussen bijv.heidenenbouwlandingemeenschappelijke systemen,zoalsdiein
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hetverledenbestonden.
Een dergelijke zoekrichtingheeftals
uitgangspunt, dat natuurontwikkeling
nietaltijdeendoelopzich hoeft te
zijn (natuur omdenatuurzelf),maar
dathetookzinvolisomnatuurteontwikkelenmeteenzekernutsaspect.
Bijvoorbeeld:waterconsërvering,waterzuivering,oeverbevestiging.
Daarmeewordtdanwelgeaccepteerd,dat
de maximale doelstellingvanpurenatuurontwikkelingniet zal worden gehaald.

3.4.

landbouw eeninfrastructuurnodigvoor
ontsluiting en waterbeheersing, die
vraagtomruimtelijkeplanning en gemeenschappelijke investeringen: planningalsvoorwaardenscheppendeactiviteit.
Dus ermoetenweldegelijkplannengemaaktwordenvoorenbesluiten genomen
worden overderuimtelijkeinrichting,
hoewelmetnamedeontwikkelingvan de
landbouw in hoge mateonvoorspelbaar
blijft.Hooguitkanereensoort bandbreedte van mogelijke ontwikkelingen
wordenaangegeven,die de ruimtelijke
inrichting moet kunnenbevatten.Deze
inrichting zal de landbouw maximale
flexibiliteit moeten bieden, terwijl
voordelaag-dynamischefuncties juist
rust en stabiliteitzalmoetenworden
gegarandeerd.
Ookdezecombinatie van flexibiliteit
en duurzaamheid, waaraan oplossingen
moetenvoldoen,wijst in de richting
van een ruimtelijke ontkoppelingvan
functiesmet een verschillende soort
dynamiek.

OMGAANMETONZEKERHEID

Plannen maken impliceerteenvisieop
detoekomst.Eenmoeilijkheid isechter
dat allerlei processen zich nietof
nauwelijkslatenvoorspellenendat er
toch besluiten moeten wordengenomen
overdetoekomstige inrichting van de
ruimte.
Het zijn vooral de hoog-dynamische
functies, waarvan detoekomstigeontwikkelingonvoorspelbaaris.
Deontwikkelingvandelandbouwishier
een voorbeeldvan.Voorspellingenover
deontwikkelingvandelandbouwzijnin
veelgevallenonjuistgeblekenenjuist
opditmomentisduidelijkdatdelandbouw zich op een breekpuntbevindt.
Meerderewegenkunnenwordeningeslagen
met zeer verschillende consequenties
vooreneisenaandeinrichtingvan de
ruimte. Dit ismetnameindezandgebiedenhetgevalvanwegede flexibiliteitvaninrichting (Mentink,1986).
Watgaatermisalsbeslotenzouworden
omdanmaargeen ruimtelijke planning
te bedrijven en niet vooruit te
grijpen?
In deeersteplaatszullendelaag-dynamischefunctiesdanzekerinde verdrukking komen doordeontwikkelingen
indehoog-dynamischefuncties.
Indetweede plaats is ook voor de

3.5.

VERDELING
LIJKHEDEN

VANVERANTWOORDE-

De geschetste problematiek kan ook
wordengezienals een maatschappelijk
enbestuurlijkvraagstuk.
In desituatiezoalsdezeindevorige
eeuwnogbestond, was er een sterke
samenhangtussenhetabiotischemilieu,
hetgebruikdatdemensvaneen gebied
maakte en de ecologischekwaliteiten
ervan.Bodem en water bepaalden wat
landbouwkundig mogelijk was en deze
factoren samen gaven de marges aan
waarbinnennatuurwetenschappelijkekwaliteitenzichkonden ontwikkelen. Met
andere woorden: het landbouwkundig
handelenwastevensnatuurbeheerenomgekeerd.Deboermaakteenbeheerdehet
landschap.
In hetlandschapzoalswijdatnukunnenwaarnemenisdezesamenhanginhoge
mate ontkoppeld. Houtwallen,bijvoorbeeld, zijn voor de landbouw niet
langervanbelang en worden verwaarloosdofverwijderd.
Diezelfdehoutwallenzijnechterecologischvaakzeerbelangrijk, zeker als
onderdeel van een ecologischeinfrastructuur.Hierrijstdevraag of het
algemeenbelang,datgemoeidismeteen
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goedeecologische infrastructuur, behartigd kan worden door individuele
burgers.DeStaathoeftgeentaken van
burgersopzichtenemen,maardeoverheidkantochookgeentakenvan algemeenbelangopdeschoudersvanburgers
afwentelen.
Dathiereenoverheidstaakligt, wordt
al eenaantaljarenterdegeonderkend.
Maarhoedeverdelingvanverantwoordelijkheden tussendeoverheidenparticulierenmoetwordenvormgegevenisnog
niethelderuitgekristalliseerd.
Wil een plan realistisch zijnenop
langetermijnstabiliteit inhet landschap waarborgen, danzullenookdeze
maatschappelijkeenbestuurlijkevraagstukken op een goede wijze moeten
wordenopgelost.Duidelijkmoetworden,
watdetaken van de overheden -van
rijk, provincie, waterschappenengemeenten-zijnen welke verantwoordelijkheden en rechten particuliere
burgershebben.

3.6.

HETCASCO

Als oplossingsrichtingvoorderuimtelijkeproblematiekvandekleinschalige
zandgebieden
is
een ruimtelijke
scheidingvanintensieve,flexibiliteit
vereisende functiesenmeerextensieve,
stabiliteitvereisende functies denkbaar.Metbetrekkingtotdeplanvorming
betekentdit,datonderscheidwordtgemaakttussenenerzijdseenlandschappelijkcasco, dat duurzame voorwaarden
schept voornatuurbeheer,bosbouw,recreatieen waterbeheer en anderzijds
landbouwproduktieruimten waaroptimale
produktieomstandigheden kunnen worden
gerealiseerd. Het cascovereistlange
termijnplanningeneen bepaald eindjioel.
Tegen dezestabieleachtergrondkande
inrichtingvande landbouwruimten objectzijnvanrelatiefkorteplanningscycli gericht op aanpassing aan de
technischeeneconomischeontwikkeling.
Integratie van verschillendefuncties
inhetcascoheefttotdoelhet draagvlak van het casco-concept zowelin
ruimtelijkalsmaatschappelijk opzicht
Té'vergroten.
Natuurontwikkeling heeft meer kansen
indien,evenalsin het oude cultuurlandschap, tevens een nutscomponent
aanwezigis.

Het casco-concept biedtmogelijkheden
vooreenduidelijkerscheidingvanverantwoordelijkhedenvanoverheidenparticulier.Deoverheidkanin de grote
samenhangendeeenhedenvanhetraamwerk
eeneffectieverbeheervoeren, dat er
op gericht isvoordelangeretermijn
iniedergeval een basiskwaliteit te
garanderen.
Binnen de nieuw tevormenagrarische
gebruiksruimten daarentegen zou de
overheidzichmoetenonthoudenvan het
in eigendom enbeheernemenvanlandschapselementen. Teneinde voldoende
flexibiliteit inhetagrarischgrondgebruikoplangetermijntegaranderen,
zijnruimemogelijkhedentotaanpassing
aan het veranderendagrarischgebruik
nodig.
Deoverheiddientzichhiertebeperken
tot hetvoerenvaneenstimulerendbeleid.
Deuitwerkingvaneendergelijkconcept
van raamwerk en invulling zal voor
iedergebiedverschillendzijn.
Delokaliseringvanraamwerken invulling kan wordengebaseerdopdeabiotischemakropatronenvaneengebied in
combinatie met het actuele grondgebruik.De bestaande grotere eenheden
bos- ennatuurgebiedkunnenwordenopgenomeninhetteontwikkelenraamwerk.
Erkanwordengezochtnaar combinaties
van functies, die samenhetraamwerk
kunnenvormen:natuurbehoud,natuurontwikkeling, bosbouw,vormenvanrecreatie,waterconservering (tenbehoevevan
natuur en landbouw), waterzuivering,
drinkwatervoorziening,ontgrondingen.
Eenraamwerkmoet zoveel mogelijk de
hele bandbreedte van mogelijkelandbouwkundigeontwikkelingen kunnen bevatten, zodat het raamwerkzelfniet
steedsopnieuwmoetwordenaangepast.
Eenflexibeleinvullingdoor de landbouwbetekentniet,datdelandbouwgeheel vrij is. De milieuhygiënische
randvoorwaarden blijven onverminderd
vankracht.
Ruimtelijkeontkoppeling van raamwerk
en invulling hoeftniettotgevolgte
hebben,datraamwerkeninvullingfunctioneel helemaalnietsmeermetelkaar
temakenhebben.Hetisjuistdebedoe(ling, dat er op eenniveaubovende
!landbouwbedrijvenweernieuwe functionele verbanden tussenlandbouwennatuurkunnenontstaan, bijvoorbeeld op
het gebied van waterbeheersing en
waterkwaliteitsbeheer.
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4.PROEFSTUDIEACHTERHOEK
4.1.

ALGEMEEN

Doelvande proefstudie is het uitwerken en toetsenvanhetontwikkelde
ruimtelijkeconceptin een reële gebiedssituatie.
Met nameomdehydrologischesamenhang
in het ruimtelijk systeem tot zijn
recht te doen komen,isgekozenvoor
eenstudieopregionaleschaal.
Dekeuzevan het studiegebied berust
voornamelijkoptweeoverwegingen:
deAchterhoekisinhogematerepresentatiefinhetlichtvan de
probleemstelling;
de beschikbaarheidvanvoldoende
gebiedsinformatie.
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Hetstudiegebiedwordtbegrensddoorde
OudeIJsselendeIJsselinhetwesten,
hetTwenthekanaal in het noorden, de
Bolksbeek en de BerkelinhetnoordoostenendeDuitsegrensinhetoosten
en zuiden. Debegrenzingaandeoostzijdeisenigszinsproblematisch, aangezien het stroomgebiedvandeBerkel
en de AaltenseSlinge zich tot in
Duitslandvoortzet.Om praktische redenen is ervanafgezienhetstudiegebiedtotinDuitslanduittebreiden.
Aangezienbijdegekozenbegrenzingwel
het
gehele stroomgebied van de
BaakseBeek en de Veengoot, van de
bovenloop tot demondingindeIJssel
wordtomvat,wordtde, landschappelijk
gezien willekeurige,begrenzinginhet
oostennietalseenonoverkomelijk bezwaargezien.

Het studiegebied.

4.2.

WERKWIJZE

De denkbeelden omtrentdelandschapsontwikkeling,die hier zullen worden
gepresenteerd,zijnenerzijdsgebaseerd
op planningstheoretische overwegingen
-het ruimtelijk concept - enanderzijdsopeenanalysevanhet studiegebied.
De ruimtelijke voorstellen zijn tot
standgekomenin een cyclisch proces
van ontwerp en toetsing daarvanaan
kennisaangaandeopbouwenfunctioneren
van het gebied, opgrondwaarvanhet
ontwerpstapvoortstapisbijgestelden
verfijnd.
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WATERLOPEN

\
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bron: topografische kaart en waterstaatskaart.
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4.3,
Oostnederlands plateau

DE OPBOUWVANHETSTUDIEGEBIED

dekzandlandschap
rivierlandschap

Hetlandschap van de Achterhoek kan
worden onderverdeeld in 3 geomorfologischeregio's:
het Oost-Nederlands plateau ten
oosten van de lijn AaltenEibergen;
het dekzandgebied ten westenvan
dielijn;
het rivierengebied
langs
de
OudeIJsselendeIJssel.
(Brus,1985;HarbersenRosing,1983).

bron: Brus (1985).
De geomorfologische regio's in de Achterhoek en de
Lijmers.

Het gehelegebiedheltvanca.50min
hetzuidoostennaarongeveer8m boven
N.A.P.inhetnoordwesten.
Het gebied wordt doorsnedendooreen
stelsel van hoofdzakelijk in noordwestelijke richting verlopendebeken,
diedeafzonderlijkelandschapseenheden
van hoog naar laag met elkaarverbinden.
HetOost-Nederlandsplateau

tunneldal
slenk

bron: Brus (1985).
Slenk en tunneldal ophet Oost-Nederlands plateau.

HetOost-Nederlandsplateauiseen relatief hooggelegen gebied, waartertiaireen oudere afzettingen aan of
dicht bij het oppervlak liggen.Het
aanwezigedekzandis relatief dun of
ontbreektgehee1.
Aan dewestzijdewordthetplateaubegrensddoor een scherpe terreinknik,
die isontstaandoorinsnijdingvande
Rijn in het Midden-Pleistoceen.)Ten
westenvandelijnAalten-Needezijnde
oudere afzettingen tot grote diepte
weggeërodeerd. Het gevormde dal is
later weer grotendeels opgevuld met
jongereafzettingen.
Tochisdeterrasrand op de overgang
van plateau naar dekzandgebied nog
duidelijkinhetlandschapzichtbaar.
Bij Aaltenishethoogteverschilongeveer12mnaar het noorden wordt de
terreinknik steedsminderduidelijken
gaatna Groenlo over in een flauwe
vglooiing.
Gedurende het pleistoceenishetplateau, dat oorspronkelijk één geheel
vormde met slechts kleine lokale
hoogteverschillen, versneden dooreen
aantaldiepedalen.
TussenWinterswijken Groenlo bevindt
zich een duidelijkelaagte,waarinde
GroenloseSlinge stroomt. Waarschijn-
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De rand vanhet Oost-Nederlands plateau.

'Â>;J&&ïùX&&tms**A*Mém.
f
• /•
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Oude bouwlanden b i j Miste-Corle.

De beekbegeleidende bossen van Bekendelle.

lijk isdezelaagteontstaandoorverzakkingenlangsinde ondergrond aanwezigebreuklijnen.
Verderzijntijdensdevoorlaatsteijstijd onderhet landijs door smeltwaterrivierendiepedalenuitgeschuurd.
De smeltwaterrivieren stroomden in
zuidwestelijkerichtingnaar de Rijn.
Gedurende deijsbedekkingisonderhet
ijstevensdekeileemafgezet, die op
plateauresten ondiep inhetbodemprofiel wordt aangetroffen. Plaatselijk
ligtdekeileemaanhetoppervlak.
Over
het
makro-reliëf van het
Oost-Nederlandsplateauisgedurendede
laatste ijstijd, toen het landijs
Nederland nietbereikte,eenlaagdekzandafgezet die verantwoordelijk is
voor het mikro-reliëf.Opdeplateaurestenishetdekzandpakketdunofontbreekt; indelaaggelegendalenishet
dekzandpakketdikker.De dekzandruggen
liggenplaatselijkdwarsopderichting
vandedalen,waardoor de natuurlijke
afwatering vanhetgebiedwordtbelemmerd.Hierdoorkondenzichinde dalen
moerasgebieden ontwikkelen, zoalshet
Zwanenbroek en het GrootGoor ten
oostenvanAalten.Omdeafwatering te
verbeteren zijnindeloopvandetijd
verscheidene dekzandruggen
doorgegraven.
Gedurende de laatste ijstijdzijnde
plateauranden,tengevolgevan sneeuwsmeltwater-erosie opeenpermanentbevroren ondergrond, versneden door
kleinedalen,waarinookinde huidige
situatie vaak nog bekenontspringen.
Ditverschijnselishet meest markant
aandewestzijdevanhetplateautussen
AaltenenGroenlo.
Deaardvandeafzettingenen de terreinmorfologie hebben eenbelangrijke
invloedgehadopdebodemvormingenhet
grondgebruik. Op deovergangvanhoge
naarlage terreingedeelten en op de
dekzandruggen worden oude bouwlanden
aangetroffen,zoalslangs de westrand
van het plateau tussen Aalten en
Eibergen en op de grote dekzandrug
Miste-Corle.
Indelageredelenvandedalen liggen
de beekeerdgronden, die ook nu nog
voornamelijkals grasland in gebruik
zijn.
Waardewaterafvoerernstigstagneerde,
zoals in het dal ten westen van
Winterswijkkondenzichmoerige bodems
en veen ontwikkelen. Op de hoogste
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DekzandrugvanHalle (Romienendiek).

100m
|i:!;!;i;li;l| verspoeld dekzand
\'

Ilemig dekzand, gelaagd

\-

I fijn grindlaagje

[.•:•:•:•] leemarm dekzand
fc'sË-i stuifzand

delenvanhetplateau worden veldppdzol- enkeileembodemsaangetroffen.
Tot aan hetbeginvandezeeeuwlagen
daardevelden,waarschapenwerdengeweidenplaggenwerdengestoken.
In afgesloten laagtesontstondookop
het
plateau
veen,
zoals
het
WooldscheVeen
ten
zuiden
van
Winterswijk.
In de twintigste eeuwzijndewoeste
grondengrotendeelsontgonnen.De keileembodems die voor 1andbouwgebruik
minder
geschikt
zijn,
liggen
grotendeelsonderbos.
Het oostelijk deelvanhetplateauis
tengevolgedaarvanrelatiefbosrijk.
De oude ontginningen -esdorpen en
hoeven-opdeplateaurandenen in de
beekdalvlakten zijn in hetlandschap
herkenbaaraan:
hetfijnkorreligemikro-reliëf;
deafwisseling van hoger gelegen
bouwlandenlagergelegengrasland;
een onregelmatige blokverkaveling
eneen kronkelig verloop van de
wegen;
het voorkomen van historische
boerderijen.

WySA sterk lemig dekzand
^ ^ H oud-bouwland

bron: Brus (1985).
Doorsnede door de dekzandrugvanHalle.

De jonge ontginningen opdeplateauresteneninde natste delen van de
dalenwordengekenmerktdoor:
eenrelatiefvlakketerreinligging;
een regelmatigverkavelingspatroon
envaakkaarsrechtewegen.
Eenopvallendelementinhet landschap
vanhetOost-Nederlandsplateauzijnde
bekenmet begeleidende bossen. Deels
zijn deze nognietingrijpend"verbeterd",waardoorze een halfnatuurlijk
karakter hebbenbehouden.Eenprachtig
voorbeeld isBekendelletenzuiden van
Winterswijk, waar de Slingedooreen
prachtigbeekbosmeandert.
Hetdekzandgebied

Het Groene Kanaal bij deuitmonding van de IJssel.

Gedurendedelaatsteijstijdistengevolge van grotezandverstuivingenten
westenvanhetOost-Nederlands plateau
eendikpakketdekzandafgezet,dathet
gehelegebiedbedekt met uitzondering
van de Lochemerberg,eenstuwwalrest,
dieca.30mbovenzijn omgeving uitrijst.
Het oppervlak vanhetdekzandisover
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De Baakse Beekbij deuitmonding inde IJsselmetgemaal om ookbijhoge IJsselstandentekunnen lozen.

Middenloop Baakse Beek,

Splitsingspunt van de Baakse Beek endeVan Heekerenbeek.

het algemeen niet vlak. Er komen
hoogteverschillen tot enkele meters
voor.
De morfologie van het dekzandgebied
wordt bepaalddooreeningewikkeldpatroon van welvingen, dekzandruggen,
kopjes,dekzandvlaktenenbeekoverstro\mingsvlakten.
Plaatselijk is hetpatroonzeerfijnkorrelig,zoalstenzuidenvande lijn
Aalten-Varsseveld, waar vele kleine
ruggen en dekzandkopjeshetbeeldbepalen.
Makro-elementenin de morfologie van
het dekzandzijnenkelegrotedekzandruggen,zoalsAalten-Halle-HetZanden
het GroteVeldbijLochern.Dezeruggen
omsluiteneenaantalgroteminof meer
vlak gelegen gebiedeninhetcentrale
deelvandeAchterhoek.
Hetdekzandgebiedwordtdoorsnedendoor
een aantal grotebeken,dieafwateren
opdeIJsselofdeOudeIJssel.
DeBolksbeekvormthieropeenuitzondering.DezeloostophetTwenthekanaal.
In het vlakke middengebiedeninhet
stroomgebied van de Slinge en de
KeizersbeektenwestenvanAalten zijn
geen duidelijke beekdalen te onderscheiden.In de oorspronkelijke toestand verspreidde hetwaterzichdaar
overgrotevlakgelegengebieden.
Debekenzijnthansallemaal gekanaliseerd.Waarbijhogewaterstandenoverstromingsgevaarbestaat,zijnzijvoorzienvaneenbekading.
Evenals ophetOost-Nederlandsplateau
iser ook in het dekzandgebied een
nauwe samenhang tussen terreinmorfologie, bodemvorming en bodemgebruik
aanwezig.
Waargroteruggen en dekzandplateau's
aanwezig waren, liggengroteoudbouwlandcomplexen,zoalsrondom Zelhem en
op de rug vanIJzerlo.Eldersworden
ookvele zgn. éénmansesjes (Edelman,
1950)aangetroffen.
De lagere gronden, veelal
beekeerdgronden,werdenalsgrasland
gebruikt.
De woeste gronden, lagen
soms op
grotere afstand van het bedrijf en
waren tot aan de invoering van de
Markewet in 1806ingemeenschappelijk
gebruik.Erkanonderscheidworden gemaakt tussen drogere veldenennatte
broekenenvenen.Develdenzijn relatiefhooggelegen,zoalshetGroteVeld
bijLochern.Doorhetstekenvanplaggen
en overbegrazing traden plaatselijk

50

zandverstuivingen op waardoor landduinen ontstonden. Broeken en venen
warenvooralgelegeninhetvlakkecentrale deelvandeAchterhoek,waardoor
deaanwezigheidvanhogeregronden aan
dewestzijdedewaterafvoerstagneerde.
Plaatsaanduidingen, zoals Wolfersveen
enRuurloseBroek herinneren nog aan
dezesituatie.Terplaatsevandevoormaligebroekenworden nu voornamelijk
beekeerdgronden aangetroffen.Heteertijdsaanwezigeveenisindeloop van
detijdgeheelafgegraven.Erliggennu
veldpodzolen.
Broekgebiedenkwamenook voor in het
westen,opdeovergangvanhetdekzandnaarhetrivierengebied.Dedaaraanwezige beekeerd- engooreerdgrondenzijn
somsbedektmeteendunnekleilaag.
Dewoestegrondenzijninde afgelopen
honderd jaar grotendeels ontgonnen.
Oudere esdorpen-enhoevenontginningen
en jonge ontginningen zijn op een
zelfdemanierherkenbaaralsbeschreven
bij
het Oost-Nederlands plateau.
Sommigedelen van de woeste gronden
zijnechterbebost.
In het gebiedZelhem,Ruurlo,Vorden,
liggenvan oudsher een groot aantal
landgoederen.
Delandgoederenvormenmethunlanenen
oudeloofhoutbossenbijzondere elementen in hetdekzandgebied.Hunmeestal
geometrischegrondpatroon contrasteert
opvallend methetonregelmatigekaraktervan het omringende esdorpen- en
hoevenlandschap.
Sommige van de landgoederenzijnook
vanuitkunsthistorischoogpuntvanzeer
groot belang. Ditgeldtmetnamevoor
OnsteintussenVordenenRuurlo en de
geïsoleerd gelegen Slangenburg ten
oosten
van
Doetinchem.
Het
"grandcanal" in Franse stijl van
OnsteinismetdatvanRenswoude uniek
in Nederland. Door de nauwerelatie
tussenhetlandhuis en het water is
Onstein als ontwerpvaneenbuitengewoneschoonheid (Bijhouwer,1942).
DeSlangenburg is welhaast het enige
voorbeeld in Nederland waareenlaat
17 eeuwsecompositievangebouw,lanen
en bos nognagenoegongeschondenaanwezigis (WoerdemanenOvermars,1984).

Stuw in de Berkelbij deuitmonding van de Lebbinkbeek.
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De Zilverbeek tennoordenvanAalten.
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Oudbouwlandcomplex rondom Zelhem.
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Hetrivierengebiedvormtde westelijke
begrenzingvanhetstudiegebied.Direct
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Het Ruurlose broek, een jonge ontginning met lange
rechtewegen.
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langsdeIJsselliggenuiterwaarden'.In
het binnendijkse deel ontbreekt het
onderscheidtussen kommen en stroomruggen
-zo
typerend voor het
Nederlandse rivierengebied - nagenoeg
geheel.
Er zijnhoofdzakelijk lichte,tendele
kalkloze,oeverwallenafgezet.
Deovergangvandekzandgebiednaar rivierengebied is nietscherp,maargeleidelijk.]Derivierafzettingen wiggen
uit over"hetzand,waardoorookinhet
rivierengebieddekzandruggenboven het
kleipakketuitsteken«Tié^ènmozaïekvan
kleienzandisontstaan.}
^ etreliëfvanhet gebied wordt vnl.
veroorzaakt doordeaanwezigedekzandopduikingen en enkele oude stroomgeulen.
Deoudstebewoningisopde hoger gelegen dekzandruggen geconcentreerd,
waar ookoudebouwlandenwordenaangetroffen,zoalsbijSteenderenen Baak.
Verspreideboerderijenindelageregebiedsdelen liggen, als bescherming
tegenoverstromingsgevaar,vaakop opgeworpen hoogten, zgn. "pollen".Het
grondgebruikwashiereertijds voornamelijkgrasland.
LangsdeOudeIJsselisdeovergangvan
rivierengebiednaar het dekzandgebied
abrupter. In het laat-Pleistoceenis
hieruitdedrooggevallen riviervlakte
eenreeksrivierduinenopgestoven.Deze
rivierduinenvormeneenlanggerekterug

Restant van het oude ontginningslandschap bij Erve
Kots.

'Ù

Landgoed Onsteinmethet 'GrandCanal'

Landgoed Onstein; oprijlaan.
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ê

De IJssel terhoogtevan deuitmonding van de Baakse
Beek.

;% ~

Open rivierenlandschap.

Rivierduinenbij Hummelo.

van DoesburgtotGaanderen,waaropeen
aantalnederzettingenliggen.Daarnaast
liggen hier enkelegroteoudbouwlandcomplexen,zoalsbijHummeloen Drempt
eneenaantallandgoederenmetlanenen
bossen.Derivierduinenhadden in het
verledeneenstorende invloedopdenatuurlijkeontwateringvanhetoostelijk
daarvangelegengebied.
Daar worden tenoostenvanDoetinchem
enlangsde HummeloseBeek voormalige
broekgebieden aangetroffen, die pas
laat ontgonnen zijn.Ooknuzijndeze
gebiedennogtamelijknat:GtIII.
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KAARTEN
- Proefstudie Achterhoek
. Huidige toestand
. Plan fase 1
. Plan fase 2
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PROEFSTUDIE ACHTERHOEK / PLAN FASE 1
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PROEFSTUDIE ACHTERHOEK / PLAN FASE 2
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HUIDIGE TOESTAND
BENEDENLOOP

HATER
kwantatief

kwalitatief

RUIMTELIJK /
FUNCTIONEEL

MIDDENLOOP

Doorvoer en afvoer landbouwwater

EUTROOF
Landbouwwater komtverspreid in beeksysteem

BOVENLOOP

j-kwel inzijging
I-snelle afvoer van
I neerslagoverschot
j EUTROOF
|- inzijggebied eutroof
I-plannen voor inlaat
I Rijnwater viaTwentekanaal.

- Ruimtelijke menging van landbouw enbos-en natuurgebieden over het
hele gebied.
j
- Natuur-enbosgebieden zijn kleine snippers.
|
- Functiesmaken door hun ligging ten opzichte vanelkaar niet optimaal
gebruik van de abiotische mogelijkheden.
i
- Tendens tot nivellering maat van de ruimtes.
i
!

LANDBOUW

Overwegend rundveehouderij en intensieve veehouderij.
Plaatselijk grote investeringen noodzakelijk voorverbeteren van
de externeproductie-omstandigheden.
]
Bedrijfsgroottestructuur laat tewensen over.
|

I
I
ECOLOGISCH

Laag dynamische functies komen in de verdrukking dootr:
- te kleine oppervlakte om zichzelf in stand te kunnen houden.
- beïnvloeding door landbouw
.
- aanpassingen landbouwkundige inrichting; het ontbreken van rust
en stabiliteit.
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FASE i ( g r o n d b a l a n s 0 - 5%)

WATER
kwantatief
kwalitatief

STROOMGEBIED BAAKSE BEEK-VEENGOOT

Doorvoer en aan-en afvoer landbouwwater

kwel inzijging.
conserveren overschot.
MESOTROOF

EUTROOF
Zelfreinigend vermogen beeksysteem verhogen,
afvoerpunten landbouwwater concentreren en
afvoer zuiveren via vloeivelden.

- inzijggebied eutroof

RUIMTELIJK /
FUNCTIONEEL

Hoogdynamische functies
Open gebied /grote maten
Strakke lijnen van wegbeplantingen

Laagdynamische functies
als: natuurbeheer,
bosbouw,recreatie,
drinkwater,waterconservering tbv.landbouw
en natuur
Afwisseling OPEN
(landbouw,veen,water)
DICHT (bos).

LANDBOUW

Maximale flexibiliteit.
Mogelijkheden voorbetere bedrijfsgroottestructuu
Aanpassingen richting intensivering ofextensivering mogelijk zonder ruimtelijke belemmeringen

geen verdere inrichting
verandering bestemming.

ECOLOGISCH

Lineaire elementen in landbouwgebied
- moeras enbos langs doorgaande beken
doorprofielverruiming
- wegbeplanting
- bermen waterlopen

Natuurgebieden indalaanzetten
- open water
- veenvorming
- bos

|Beekbegeleidende
beplant|ingen
!

I

I
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FASE 2 (15% g r o n d u i t landbouw) STROOMGEBIED BAAKSE BEEK-VEENGOOT
BENEDENLOOP

WATER
kwantatief
kwalitatief

MIDDENLOOP

Doorvoer en aan-en afvoer landbouwwater
EUTROOF

MESOTROOF

BOVENLOOP

kwel inzijging.
conserveren overschot
OLIGOTROOF

Zelfreinigend vermogen beeksysteem verhogen,
afvoerpunten landbouwwater concentreren en
afvoer zuiveren via vloeivelden

gebiedseigen water
vasthouden

RUIMTELIJK /
FUNCTIONEEL

- Hoogdynamische functies
- Open gebied /grote maten
- Strakke lijnen van wegbeplantingen.

Laagdynamische functies:
natuurbeheer,bosbouw,
recreatie,drinkwater,
waterconservering tbv.
landbouw.
Gebied met afwisseling
OPEN (veen/water) en
DICHT (bos).

LANDBOUW

Maximale flexibliteit

Verder uit cultuur
nemen landbouwgronden
met de slechtste kansen
opverbetering externe
productie-omstandigheden.

ECOLOGISCH

Lineaire elementen in landbouwgebied
- moeras enbos langs doorgaande beken door
profielverruiming
- wegbeplanting
- bermen waterlopen

Grote eenheden natuurgebied:
- open water
- veenvorming
- bos
- begraasde vegetaties
Beekbegleleidende'
beplantingen
|

63

4.4.

HETPLANINHOOFDLIJNEN

Hetruimtelijkplanis een uitwerking
van hetconceptineenconcreetgebied
endientals eerste toetsing van de
ontwikkelde denkbeelden. Zo opgevat
geeft hetruimtelijkplaneenscherper
inzichtin mogelijkheden, beperkingen
enonzekerhedendiesamenhangenmethet
concept.
HetvoordeAchterhoekontworpen casco
bestaat uitgroteeenhedenbos-ennatuurgebiedeneennetwerk van verbindingszones, dat het landbouwgebied
dooradert.
Degroteeenhedenzijnvoornamelijkgerelateerdaanhetmacroreliëf: de rivierduinenreeksaandeoostzijdevande
OudeIJssel,degrotedekzandruggen en
de
hooggelegen
delen
van het
Oost-Nederlandsplateau.
Tenaanzienvandezesitueringzijn de
volgendeoverwegingengehanteerd:
Handhaving en herstel van verscheidenheid inabiotischeomstandighedenisvoorwaardevoordeontwikkeling
van een gevarieerd
planten-endierenleven.Vooral de
milieu-eigenschappen,dieonderinvloedvande landbouw dreigen te
verdwijnen,
namelijk relatieve
voedselarmoede enhoge grondwaterstandenzijnvangrootbelang.
<•Hooggelegen gebiedsdelen zijnten
gevolgevanhydrologische isolatie
ten opzichte van lager gelegen
landbouwgebieden geschiktvoorhet
duurzaam instandhoudenvan relatief voedselarme omstandigheden
(Farjon,1982).
In de bovenlopen van hetbekenstelselenopdeplateaurestenwaar
ondiepe keileem voorkomt,zijnde
bestemogelijkheden aanwezig voor
het ontwikkelen vannattemilieus
meteenbehoorlijkewaterkwaliteit.
Degekozensituering doet verhoudingsgewijshetminstschadeaande
landbouw.Vanwegesterkedroogtegevoeligheid ofeenslechtewaterbeheersing zijn de landbouwkundige
mogelijkheden van de gekozengebiedenbeperkt.
Degekozengebiedenzijnindehuidige situatie reedsrelatiefbosrijk.Dooruitbreidingkunnen vanuit debestaandeelementengrotere
aaneengesloten bos- en natuurgebiedenontstaan.
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Hetnetwerkvanverbindingszones inhet
landbouwgebiedisgekoppeld aanwegen
en waterlopen, de relatief stabiele
drogeennatteinfrastructuur van het
landbouwgebied. De waterlopen liggen
veelalaande"achterkant"vandelandbouwbedrijven,verhoudingsgewijsde extensieveenrustigezijdevan het systeem. Wegen vormende"voorkant"van
hetagrarischgebruik,zeontsluiten
de
bedrijfsgebouwen endekavels.Door
de
hogeredynamiekzijnde ontwikkelingsmogelijkheden vanlaagdynamischefunctiesinsamenhangmethet wegenpatroon
beperkt.
Toch iseenrolvoordewegbermenweggelegd.Aldanniet voorzien van opgaande beplanting kunnenzij,bijeen
zekereoverdimensionering, belangrijke
functiesvervullenvoorfloraenfauna.
Hetwegennetzalquamaatvoeringmoeten
passenbijdewensenvan de landbouw.
In hetlandbouwgebied isuitgegaanvan
eenminimummaatvan25ha.
Methetoogop
de grondverwervingsproblematiek istenaanzienvandetoekomstigelandschapsontwikkeling uitgegaanvaneenfasering.
Planfase1 geeft eenindruk van
de
mogelijkhedenbijeengeringe verandering vanhetgrondgebruik, waarbij
circa5% vandegrondvoornietlandbouwkundigedoeleindenkan wordengebruikt. Welwordtuitgegaanvanmogelijkhedenom eigendommen en bestemmingenteverplaatsen.
Planfase2 gaat uitvaneengrondonttrekkingvanomstreeks15%. Hetgeeft
een indruk vande wijze waarophet
cascoop langere termijn zoukunnen
wordenuitgebouwd.
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Profiel met beekbegeleidende beplanting.
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Planfase1.
Kenmerkend voor deze fase ishet
creërenvanmeernatuurlijkeomstandighedenindedalaanzettenaande randen
vandeplateauresten.
Door beperking vande oppervlakkige
waterafvoerkunnen,waarwater op ondiepe keileemlagen stagneert, omstandigheden ontstaan waarinveenvormingende ontwikkeling vanbroekbos
mogelijk is.Plaatselijkisopenwater
mogelijk.
Indebovenlopenvan hetbekenstelsel
wordt de aanleg vanbeekbegeleidende
beplantingenvoorgesteld. Ineen beplantingsstrook van8-15mbreedteaan
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weerszijdenkandebeekeen natuurlijk
profiel ontwikkelen. Doordeopgaande
begroeiing langs de beek wordt de
plantengroeiinhetwatertegengegaan.
Indemidden-enbenedenloop wordt de
ontwikkeling van moeraszones voorgesteld,met een minimale breedte van
25maanweerszijden.Hiertoezullende
eventueleaanwezigekadesmoetenworden
teruggelegd. Binnendezenatuurontwikkelingszonekandevariatiewordenvergroot doordeplaatselijkeontgronding
vanzandofklei.Hierdoorkunnen verschillen in maaiveldligging en open
waterontstaan.
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bron: D.V.W.K. (1984).
Profiel middenloop met zomer- en winterbed.

Methetoogophetbeheervandewaterkwaliteit zouden op de punten waar
landbouwwater in de natuurontwikkelingszoneswordt geloosd, zuiveringsmoerassen
(zgn. helofytenfilters)
kunnenwordenaangelegd.
De natuurontwikkelingszones langs de
beken sluitenindebenedenloopaanop
deuiterwaardenvandeIJssel.Daar is
een meer grootschalige ontwikkeling
mogelijk van moerasenrivierbegeleidende bossen, zoals in het plan
Ooievaar isvoorgesteld.
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JONGONTGINNINGSGEBIED (WOLFERSVEEN)

Huidigetoestand.

Nieuwcascometminimaleinvulling.

^mr-

*afcntfwü '^v* ,,,<

Nieuwcascometinvullingvandebestaandeperceel-en
kavelgrensbeplanting.
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OUDONTGINNINGSGEBIED (BIJZIEUWENT).

Huidigetoestand.

Nieuwcasco.
PLATEAU (SCHAARSHEIDE)

Huidigetoestand.

Nieuwcasco.
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Metbetrekkingtotdeaanlegvanwegbeplanting is rekeninggehoudenmethet
oorspronkelijkeverschiltussenhóevenlandschapenjongeontginningen.Inhet
hoevenlandschap zijn alle wegen beplant, in hetjongeontginningsgebied
zijnalleenenkele hoofdrichtingen in
hetwegenpatroonopgepakt.
|Hierdoor ontstaateenduidelijkeruimjtelijkedifferentiatie.Beslotenheidin
het hoevenlandschap engrotematenen
krachtigerechtelijnen in het jonge
ontginningsgebied.
Gekoppeld aan wegenenwaterlopenzou
een recreatieve infrastructuur van
wandel- en fietspaden kunnen worden
aangelegd. In degroterebekenzouden
voorzieningentenbehoevevande kanosportkunnenwordengetroffen.
Planfase2.
Deze planfase behelsteensterkeuitbreidingvandegroteeenhedenbos- en
natuurgebiedmetnameopdeplateaus.
Hierdoor kaneensterkedempingvande
waterafvoeruitdeplateausworden bewerkstelligd enwordteenbijdragegeleverdaaneenwatervoorraadvan goede
kwaliteit.
Om indewaterbehoeftevandelandbouw
gedurendehetgroeiseizoentevoorzien,
worden in dedalenvandegrotebeken
spaarbekkensvoorgesteld.In het plan
zijn enkele mogelijkelokatiesaangegeven.Deconcreteinpassinginde natuurontwikkelingszones verdient nog
naderonderzoek.

4.5.

DELANDBOUW

Degebruiksruimten,diedoor het casco
wordenomsloten,kunnen,afhankelijkvan
deontwikkelingen in de landbouw, op
verschillendemanierenwordeningericht.
Welke ontwikkelingenzichoptermijnin
delandbouwzullengaanvoordoenenwelke deruimtelijkegevolgendaarvanzullenzijn,isonzeker.Erzijn verschillende scenario's denkbaar (Mentink,
1986).Welke ontwikkelingen succesvol
zullenzijn,staatechterterdiscussie
(Schouten,1986).
Methetoogopdeduurzaamheid van het
casco is hetvangrootbelangrekening
tehoudenmeteenvoortgaandetechnische
ontwikkeling (invoering vandemelkrobot,automatiseringvandeveldwerkzaamheden),metschaalvergrotingeneenverdereintensiveringvanhetgrondgebruik.
De landbouwgebruiksruimtenzullenzodanigbemetenmoetenzijn,dat deze ontwikkelingen kunnen worden opgevangen
zonder dat het casco wezenlijkwordt
aangetast.Binnenhet casco kunnen in
dit verbandverschillendehardheidsgradenwordenonderscheiden.Degrote eenheden bos-ennatuurgebiedendenatuurontwikkelingszones langsdemidden- en
benedenloop vandegroterebekenvormen
destabielekern.Dehoutwalbekenin de
bovenlopen zullen gemakkelijkerenmet
minder ingrijpende gevolgen voor het
ecosysteem kunnen wordenaangepastaan
veranderende inrichtingseisenvanuit de
landbouw.Ditgeldtinnogsterkeremate
voordewegbeplantingen, die onderdeel
v vanhetcascouitmaken.
VEr is ook een ontwikkelingdenkbaar,
waarbijdelandbouwzichconcentreertin
dejongeontginningenvanhetdekzandgebied.Dezegebiedenhebbenten opzichte
vanhetreliëfrijkeesdorpen-enkampenlandschapeenrelatievevoorsprong door
hun uniforme bodemopbouw,vlakkemaaiveldsliggingengunstige kavelindeling.
In dat geval zoudendegroteeenheden
vanhet casco nog aanzienlijk kunnen
wordenuitgebreid.
Wanneer zichechtereenontwikkelingin
ƒ derichtingvanextensiveringzou voordoen,ishetookdenkbaar,datbinnende
gebruiksruimtenniet-agrarischefunktieseen plaatszullenvinden,waardoorbinnendezegebruiksruimteneenmeer fijnkorreligbeeldzouontstaan.

69

Zoals uithetvoorafgaandemagblijken,
ishetcascolandschapprincipieel onaf.
Afhankelijk vandeontwikkelingeninde
landbouw kunnen, voortbouwend op het
casco,geheelverschillende landschappen
ontstaan.
4.6.

HETWATERBEHEER

4.6.1.

Algemeen

In het planfase2wordtconservering
vansysteemeigenwaterals oplossingsrichting voor hetwaterbeheervoorgesteld. Deze conservering dient een
drieledigdoel:
BERGING DRINKWATER IN GRONDWATER

[Ij

BERGING WATER VOOR LANDBOUW IN SPAARBEKKENS

HELOFYTEN FILTER

Het.wacerbeheer ten behoeve van de verschillende watervragende partijen.

aanvulling van het watertekort
gedurende het groeiseizoen ten
behoevevandelandbouw;
het in stand houden van een
drinkwatervoorraadvangoedekwaliteit;
het stimuleren vandeontwikkelingvannattebiotopen.
Inruimtelijkopzichtwordentweemogelijkhedenaangegeven:
berging vanneerslagoverschotten
indehogergelegendelenvanhet
Oost-Nederlands plateau.Doorde
geïsoleerdeliggingten opzichte
vandelandbouwgebiedenkunnende
plateauseenbelangrijkebijdrage
leveren aan eendrinkwatervoorraadvangoedekwaliteit;
bergingtenbehoevevande landbouwindegroterebeekdalendoor
middelvandeaanleg van spaarbekkens en verhoging van de
peilen.
Met het öogopeenverbeteringvande
waterkwaliteit wordt voorgesteld het
landbouwwater, dat oppervlakkig moet
wordenafgevoerd, voor lozing op de
groterebeken,tezuivereninzogenaamdehelofytenfilters.
4.6.2.

Degeohydrologischesituatie

IndeAchterhoekwordtéénwatervoerend
pakketaangetroffen.Ditpakketbestaat
uitgrovePleistocenezand-engrindafzettingenvanverschillende geologische
herkomst.Hetwatervoerendepakket bestaatuitlagenvanverschillendedoorlatendheid.
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bron:Ernste.a.(1970).
Diktevanhetwatervoerendpakket.

HAAKSBERGEN

. observation well
13 equipotential of deep
groundwater "
13m above sea level
GERMANY

bron:Ernste.a.(1970).
Isohypsen.
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Erkomenlokaal ook slechtdoorlatende
lagen voor. De dikte vanhetwatervoerendepakketvarieert van ca.60m
in het westen tot enkele metersof
minderinhetoosten.
Dehydro-geologische basis wordt gevormddoorslechttotzeerslechtdoorlatendekleilagenvoornamelijkuit het
tertiair.Debasisvanhetwatervoerend
pakketvertoontlangsde lijn Rekken,
Winterswijk, Dinxperlo eengeulvormig
patroon.
Hetwatervoerendpakket is hier aanzienlijkdikkerdanindedirecteomgeving,alsgevolg van de aanwezigheid
van diep ingesneden tunneldalen. In
dezediepegeulenkomteenmatigscheidende laag keileem voor, dieinhet
Saalienisafgezet.
Aandebovenzijdevande watervoerende
laag ligtbijnaoveraleenpakketdekzand,in dikte variërend van 0 tot
10m. Het dekzand bestaatveelaluit
leemhoudendfijnzandmetinhet algemeen eenlageredoorlatendheiddanhet
watervoerendepakket.
Uitdeisohypsenkaartis een algemene
stromingsrichtingvanhetgrondwateraf
te leiden, vanaf het hooggelegen
Oost-Nederlandsplateaunaarde IJssel
endeOudeIJssel.
De helling van de grondwaterspiegel
hangtsamenmetdetopografie van het
gebied en de geohydrologischeeigenschappenvandeondergrond.
Langsderandvan het Oost-Nederlands
plateau varieert de helling van de
grondwaterspiegel tussen 1:160 en
1:250.
In het vlakke middendeel van de
Achterhoekvertoonthetgrondwater een
veel vlakkere helling: 1:4.000 tot
1:8.000.
Ter hoogte van de grote dekzandrug
Halle-hetZand-Ruurloneemtdehelling
weer toe tot 1:700à1:1.000.Inhet
dalvandeIJssel vertoont de grondwaterspiegelweereenflauwerehelling:
1:1.500à1:2.000.
Uithetisohypsenbeeldengegevensaangaande de doorlaatcapaciteit isdoor
Ernste.a. (1970)afgeleidwaar inzijging van waterenwaarkweloptreedt.
Inzijging vindt plaats
op het
Oost-Nederlands plateauenderelatief
hooggelegendekzandrug Halle-HetZandRuurlo.
De belangrijkstekwelgebiedenzijngelegenaandevoetvan het plateau en
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30km
bron:Bon(1968/69).
SchemavandegrondwaterstromingtussenWinterswijken
deIJssel.

bron:Ernste.a.(1970).
Overzicht van de positieve en negatieve kwel in
mm./dag.
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aan dewestzijdevandegrotedekzandruggen
en
het
dekzandplateau
Zelhem-Hengelo.
Hetovertolligewaterinde Achterhoek
wordt door bekenenwatergangenafgevoerd naar de rivieren
IJssel,
OudeIJsselenBerkel.
Met uitzondering van enkelebekenop
hetOost-Nederlandseplateauzijn alle
beken genormaliseerd en van stuwen
voorzien. Kaden endijkenzijnaangelegd,waaroverstroming dreigt, zoals
langs de GroenloseSlinge benedenstrooms vanGroenloenlangsdeBerkel
vandeDuitsegrenstotLochern.Om ook
bij hoge waterstandenopdeIJsselte
kunnenlozen, zijn gemalen aangelegd
bij Zutphen, de Baakse brug enbij
Bronkhorst. Overtollig water uit de
Berkel kanookviadeBolksbeekenhet
omleidingskanaal bij Zutphen op het
Twenthekanaal worden geloosd. Om de
piekafvoerenookvanuitDuitsland inde
Berkel en de Slinge te kunnenverwerken,zijnbijRekkenenten noorden
van Bredevoortreductiereservoirsaangelegd,dietijdelijkvoor extra bergingkunnenzorgen.

afvoer inm3/sec

16 18 20 22 24 26 28 30 2 -4 6 S 10 12
november december 1960

bron:V.d.Berg (1968).
Afvoer van de Sllnge innov.-dec.1960.

Naast de hoofdwaterlopen zijnookde
kleinerewatergangen,deelsinruilverkavelingsverband, verbeterd, waardoor
ookdevan oorsprong zeer natte gebieden, zoalsdecentraledekzandvlakte,thansgoedontwaterdzijn.
Alleenwaarhetkeileemdicht aan het
oppervlak ligt, isdewaterbeheersing
nogsteedsslecht.
Doordeondiepeligging van ondoorlatende lagen is hetwaterbergendvermogenvande hooggelegen gronden van
hetOost-Nederlandsplateauenhetaangrenzende Duitse gebied gering. Bij
neerslag treedt snelwateroverlastop
en een sterke .oppervlakteafvoer. In
drogeperiodenisdegrondwatervoorraad
sneluitgeput.Demeestebovenlopenvan
het bekenstelsel staan dan droog.
Alleenwaarzijdooreenkrachtigekwel
wordengevoed,zijndebovenlopen permanentwaterhoudend.
Grote fluctuaties indeafvoerenzijn
kenmerkendvoordeAchterhoekse beken.
In hellend terrein,aanderandenvan
deplateau's,veroorzaken piekafvoeren
erosie,diebenedenstrooms totsedimentatievanzandkanleiden en daardoor
tot verkleiningvanhetdoorstroomprofiel.
Ditprobleemwordt gecontroleerd door
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middel vanzandvangen,verbredingenin
hetbeekprofiel, waardoor de stroomsnelheidvermindertenhetzandkanbezinken.

4.6.3.

De waterbehoefte
landbouw

van de

DehogeregrondenindeAchterhoekzijn
van naturedroogtegevoelig.Volgensde
beoordelingvanKouweenReuter (1958)
waren in die tijd reeds 12%vande
grondenverdrogend (meerdan20%oogstdepressie) en 24% droogtegevoelig
(10-20% oogstdepressie).Dezedroogtegevoeligheid is een gevolg van het
feit, dat in dezomermaandendeverdampinggroterisdandeneerslagende
nalevering vanwateruitdebodemdoor
wegzijginginderichtingvandeIJssel
beperkt is.Ditprobleemisdelaatste
decenniaaanzienlijkvergrootdoor:
1.toenemendeonttrekking van grondwater ten behoeve van dedrinkwatervoorziening (indewaterbalans
is het effecthiervannietzichtbaar,aangezienhetdrinkwater ook
weer binnenhetbalansgebiedwordt
geloosd);
2. de uitgevoerde beekverbeteringen,
waarbij enerzijdseengrotereontwateringsdiepte isbereiktenwaar-

Frequentie

"Representatief
jaar"

Neerslag

Opp.water
afvoer

Verdamping

Ondergrondse
afvoer

Bergingverandering

(N)
mm

(A)
mm

(V)
mm

(0)
mm

(B)
mri

1976
1975
1973
1972

201
310
339
511

27
75
71
113

332
370
337
367

9
9
9
9

- 167
- 144
- 78
+ 22

1960/1961
1974/1975
1970/1971
1963/1964

562
490
348
262

396
308
186
143

76
76
73
71

9
9
9
9

+
+
+
+

%
Droogtegraad

1
10
50
90

Natheidsgraad

1
10
50
90

81
97
80
39

Waterbalans voorOost-Gelder!and
bron: Provincie Gelderland (1985).
Waterbalans voor Oost-Gelderland.
De tabel geeft per zomer- enwinterhalfjaar dewaterbalans weervoor 4verschillende frequenties (hydrologische situaties)metvermelding van 'representatieve'
jaren.Het meest inhet oog springendevan deze tabel
is, dat in de zomermaanden deverdamping groter is dan
deneerslag, zodat de grondwaterspiegel daalt (negatieve bergingsverandering), 'sWinters gebeurt het omgekeerde.
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door anderzijdseengrootdeelvan
deneerslagsnelviahetoppervlaktewaterkanwordenafgevoerd.
Er isduidelijksprakevaneenaccentverschuiving van wateroverlast naar
watertekort.
"Voch'ttekorten treden op wanneer de
bodemnietinstaatishet tekort aan
neerslaggedurendehetgroeiseizoenaan
tevullen.Hierdoorblijft de actuele
verdamping vanhetgewasachterbijde
potentiële verdamping en treden opbrengstreducties op. De schadeinde
Achterhoekineendroog jaar kan oplopen tot 10 à20%vandepotentiële
gewasopbrengst.Enineenextreemdroog
jaar tot 30 à50%(Min.vanV.enW.
1984).
Een indicatie van de vochttekorten
blijktuitdevolgendecijfersover de
watertekorteninOost-Gelderland
(provincieGelderland, 1985).
Jaar
1971(lxper5jaar)
1975(lxper10jaar)
1976 (lxper100jaar)

inmm
35
50
115

Omgerekendnaarplanfase2
(ca. 60.000hacultuurgrond)betekent
ditvoorhetstudiegebied:
lxper5jaar
lxper10jaar
lxper100jaar

6 3
21.10fim~tekort
30.10,m~tekort
69.10 m tekort

Ditvochttekortkaninprincipeop3
manierenwordenbestreden:
vergrotingvandewaterbergingin
debodem;
waterconservering inspaarbekkens
indegrotebeekdalen;
aanvoer van gebiedsvreemdwater
uitdeIJssel via het Twenthekanaal.
De laatste mogelijkheid blijft hier
verderbuitenbeschouwing.
Waterbergingindebodem
Hetistheoretischmogelijkdoormiddel
van verhoging van de stuwpeileneen
deelvanhet neerslagoverschot in de
winter vasttehoudenengrondwatertekortenalsgevolgvanonttrekkingopte
heffen (Stuyt, 1984). Metbehulpvan
eencomputer-simulatiemodelkomt Stuyt
totdevolgendeconclusie:
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"Na normale totdrogewinterszijnde
mogelijkhedensterkafhankelijkvan de
neerslaghoeveelheden indezomer.Hoeweldezehoeveelhedennietbekendzijn,
lijkthetverantwoorddestuwentochop
tezettenomdathet in veel gevallen
mogelijkisdatdroogteschadeermeekan
wordenverminderdofzelfsvoorkomen.
Schadelijkegevolgenvangrondwateronttrekkingen kunnen doormiddelvanhet
opzettenvanstuwpeilensomsmetsucces
worden bestreden. Hoeondieperdegemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand, des
te meerismeninstaatdroogteschade,
mede veroorzaakt door onttrekkingen,
tegentegaan.Afhankelijkvande-bekende -gemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand kunnendeeffectenvanaangepast
peilbeheeralsfunctievande droogtegraad van het komende zomerhalfjaar
wordenberekend.Behoudensenkele uitzonderlijke omstandighedenzijndeeffectenniet te verwaarlozen en moet
aangepast peilbeheer serieus worden
overwogen."
Nanattewinterszullendeeffectengeringzijn.
Aandezemethodevan waterconservering
klevenenkelebelangrijkeonzekerheden:

!IW

7ZSZ

bron: Stuyt (1984).
Verloop waterstand In waterlopen en grondwaterstand
met en zonder waterconservering.
uitgangssituatie zonder conservering
(stationair).
conservering door peilverhoglng.

de kans bestaat,datondanksverhoogdestuwpeilen, het water zal
wegzijgen naar de omliggenderivieren.Metnamebij lage rivierstanden (Bon,1973);
hogere grondwaterstandengedurende
hetvoorjaareninminderemategedurende de restvanhetgroeiseizoenkunnenook nadelige gevolgen
hebben voor de landbouw (Stuyt,
1984).,
Spaarbekkens
Inenlangsdebeken, in kwelgebieden
en ingebiedenmeteengeringewegzijgingalsgevolgvanstorendelagen kan
in moerassenenalsopenwaterconserveringplaatsvinden. De lokatie zal
zoveel mogelijk bovenstrooms moeten
liggen.Enerzijdsvoorkomtmenhiermee,
datde afvoer van water uit bovenstroomsegebiedendooropslagvanwater
benedenstroomswordtbelemmerd. Anderzijdskanzodewateraanvoervanuithet
opslaggebiedviahetnatuurlijkverhang
plaatsvinden.
Inhetplanwordenspaarbekkensvoorge-
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steldindedalenvandegroterebeken,
zodattevensgebruikgemaaktkanworden
vandeaanvoeruithetDuitsedeel van
deverschillendestroomgebieden.
Om voldoende water te kunnenbergen
zullendestuwpeilenmoetenwordenaangepast. Hierdoor zal ook indebeek
zelfeninde begeleidende natuurzone
extrawaterkunnenwordengeborgen.
Naar schatting kanopdevoorgestelde
wijzeomstreeks30.10 m
extra water
wordenvastgehouden.

natuurontwikkelingszone
langs grotere beken .

In gemiddelde zomersisdezehoeveelheidruimschootsvoldoende om aan de
waterbehoefte vandelandbouwtegemoet
tekomen.
Alsgevolgvaneen verhoging van het
waterpeil in debekenzaldebekading
moetenwordenuitgebreidenis aanpassing nodig van hetsecundairewaterlopenstelsel,datzorgdraagt voor de
afvoer van overtollig water uithet
landbouwgebied. Tevens zijn voorzieningennodigvoordedistributievan
waterinperiodenmeteenwatertekort.
•••
•••

4.6.4.

De waterkwaliteit in het
bekenstelsel

Inverbandmetdebeoogdenatuurontwikkelingszones isde waterkwaliteit van
grootbelang.Langsverschillendewegen
kaneenbijdragewordengeleverdaande
verbeteringvandewaterkwaliteit:
houtwalbeken en onbeplante
waterlopen met natuurlijke
oevervegetatie

Stapsgewijze zuivering van landbouwwater.
1. Doormiddel vannatuurlijke oeverbegroeiing langs
de nietbeplante waterlopen inhet landbouwgebied.
Voor dit doel is een aanpassing vanhet profiel
gewenst. In deze kleinere beken en watergangen
vindt een eerste voorzuivering plaats.De vastge
legde afvalstoffen kunnen doormiddelvan eenmaaibeheer worden verwijderd.
2. Door beekbegeleidende beplantingen. Doorbeschaduwing wordt overmatige plantengroei inhetwater onderdrukt. Hierdoor stijgthet 0„-gehalte, hetgeen
het zelfreinigend vermogen verhoogt.
3. Door middel vanhelofytenfilters, waarin een intensieve reiniging plaatsvindt. De filters zijn gesitueerd ter plaatse van belangrijke loospunten in
het waterlopenstelsel. Om deverblijftijd van het
water inhet filter teverlengen,kan gedacht worden aan de aanlegvan een radatorvormig slotenpatroon. Maaisel enverontreinigd sediment zullen op
gezette tijden moetenworden afgevoerd.
4. In de moerassen van de natuurontwikkelingszones
vindt een zekere nazuivering plaats. Doelstellingen
van natuurontwikkeling staanhier een intensiefbeheer indeweg.

1.terugdringing vandeoverbemesting
indelandbouw (bestrijdingaan de
bron);
2.vergroting van het zelfreinigend
vermogenvanhetwater;
3.zuiveringvanhetlandbouwwatermet
behulpvanmoerasvegetaties.
Voor hetbereikenvaneensubstantieel
resultaatlijkteengecombineerdeinzet
van middelennoodzakelijk.Dezestudie
beperktzich echter tot het inrichtingsaspect,depunten2en3.
De voorstellen vervat in het plan,
kunnenalsvolgtaande waterkwaliteit
bijdragen.
Beekbegeleidendebeplantingen.
Doorbeschaduwing wordt overmatige
plantengroei in het water onderdrukt.
Moerasontwikkelingen helofytenfilters.
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Moerassen kunnen een belangrijke
bijdrageleverenaandeverbetering
vandewaterkwaliteit. De belangrijkste daarbijwerkzamemechanismenzijn:
a. adsorptie van afvalstoffen
aanbodemdeeltjes.Deadsorptiecapaciteitvandebodemis
echterbeperkt;
b. vormingvanslecht oplosbare
verbindingenindebodem;
c. omzettingvanafvalstoffenin
gassendoormicro-organismen,
met name vanbelangvoorde
verwijderingvanstikstof;
d. opnameenopslag van afvalstoffen doordevegetatiein
onder-enbovengrondsedelen.
Doormiddelvanmaaienenafvoervanhetmaaiselkan een
belangrijk deelvandeopgeslagenstoffen uit het systeem
worden
verwijderd
(Meuleman,1987).
Deeffectiviteit van het zuiveringsproces inhelofytenfiltersisafhankelijkvandehydraulischebelasting, de
temperatuur en dedoorluchtingvande
bodem.
Eenhogehydraulische belasting betekent eenhogestroomsnelheiden/ofeen
hoog waterpeil. Het contact tussen
waterenbodemsediment wordt hierdoor
beperkt endereinigendewerkingneemt
af.
Gedurendedewinter is het reinigend
effectbeperkttengevolgevaneenlage
bacteriëleactiviteitende winterrust
vandevegetatie (Meuleman,1987).
Het plangaatuitvaneenzuiveringin
driestappen.
1.Doormiddelvannatuurlijke oeverbegroeiing langs denietbeplante
waterlopenin het landbouwgebied.
Voorditdoeliseenaanpassingvan
het profiel gewenst. In deze
kleinerebekenenwatergangenvindt
eeneerstevoorzuiveringplaats.De
vastgelegde afvalstoffen kunnen
door middel van een maaibeheer
wordenverwijderd;
2.Door middel van helofytenfilters
waarin een intensieve reiniging
plaatsvindt. Defilterszijngesitueerdterplaatsevan belangrijke
loospunten in hetwaterlopenstelsel.Om de verblijftijd van het

water in hetfilterteverlengen,
kangedachtworden aan de aanleg
van een radiatorvormig slotenpatroon.Maaiselenverontreinigdsediment zullen op gezette tijden
moetenwordenafgevoerd;
3.Indemoerassenvan de natuurontwikkelingszones vindt een zekere
nazuiveringplaats. Doelstellingen
van natuurontwikkeling staanhier
eenintensiefbeheerindeweg.

4.6.5.

Dedrinkwatervoorziening

In het studiegebied wordt verspreid
over 13 winplaatsen grondwater onttrokkenten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening. Inhetjaar1984
bedroegdeomvangvandeze onttrekking
19.10 m (provincieGelderland,1985).
Ten gevolge van hun ligging inhet
agrarischgebiedishet merendeel van
dewinplaatsengevoeligvoorverontreiniging.Met name de nitraatbelasting
vangrondwaterisproblematisch.Waterconservering inenopdeplateau's kan
eenbijdrageleverenaandeinstandhoudingvaneen watervoorraad van goede
kwaliteit. Door hun ligging zijnde
plateau'shydrologischgoedgeïsoleerd.
Zij ontvangen nagenoeg uitsluitend
atmoklien water (regenwater).Tengevolgevanhetgeringebergend vermogen
vandeplateau'swordtruim90%vanhet
neerslagoverschot oppervlakkig afgevoerd (DerNederlanden,1987).
Doormiddelvandeaanlegvandammenin
deerosiedalen,diedeplateau'sontwateren,kandeoppervlakte-afvoerworden
geremd. Hierdoor treedt eenstijging
vandegrondwaterstandenopen zal de
ondergrondse afvoer toenemen. Opondoorlatende lagenkanplaatselijk open
waterontstaan.
Doorsitueringvanwaterwinplaatsenaan
deranden van de plateau's kan het
neerslagoverschotwordenbenut.
Uitgaandevanca.7.000hanatuurgebied
opdeplateau'sinplanfase2,eengemiddeldneerslagoverschotvan250mmen
eenresterende oppervlakte-afvoer van
50mm zou per jaar 14.10 m
goed
drinkwater beschikbaar kunnen komen,
zijnderuim70%vandein1984gewonnen
hoeveelheid.
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bron: Schimmel e.a.(1983).
Debestaande bos- en natuurgebieden.

4.7.
4.7.1.

DENATUURONTWIKKELING
Debestaandenatuurwaarden

De bestaandenatuurwaardeninhetstudiegebiedzijneenzwakke afspiegeling
van situaties, die in het verleden
kondenwordenaangetroffen.
Ditgeldtopdeeersteplaats ten opzichtevanhetlandschapuithetrecenteverleden.
S.vanderBrand (1983) geeft
de
volgende typeringvanhetlandschapin
hetmiddenvandevorigeeeuw:
"Hetgevarieerde cultuurlandschap dat
hier zo langs debekenontstond,het
oude hoevenlandschap, kenmerkte zich
door de kleinschaligeafwisselingvan
bekenenbossen,met plaggemest opgehoogde essen en essenketens,wei-en
hooilandenen schilderachtige, belom-

merde boerenerven. Enditgeheelaaneengewevendooreendichtnetvanlangs
grillige kavelgrenzen lopende houtwallen,wegenenweggetjes.Opdedoornatteenvoedselarmegronden der plateaus lagendeheideveldenen 'tweust
waardeplaggen voor de potstal gestoken werden en waar men het vee
weidde.Alleshadzoz'nplaatsen z'n
functie indezeopzelfvoorzieninggerichtebedrijfsvoeringvanhetgemengde
bedrijf".
Dit landschap uit de vorigeeeuwis
doorhetalgemenegebruikvankunstmest
endedaarmeegepaardgaandeontginning
enontwateringvrijwelgeheelverdwenen
op eenaantalgoedbeschermdereservatenna.Herender in het landschap
zijn nog voormalige natteplekkenen
ontginningsrestanten aan te treffen,
waarvan
de natuurwetenschappelijke
waarden achteruitgaan als naijlings-
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effect van fragmentering enisolatie
vanlevensgemeenschappen.
Wateenseensamenhangend geheel was,
gedragen door hetlandbouwsysteem,is
indehuidigesituatie sterk verbrokkeld tot losserestanten,dieopzich
nogheelwaardevolkunnenzijnenzeldzame soorten kunnenbevattenmaardie
nietmeerdeeluitmakenvaneen samenhangendgrotergeheel.
Maar het landschap van1850waszelf
ookhetresultaat van een langdurige
ontwikkeling, waarbijzeerbelangrijke
componenten van het oorspronkelijke
landschap, zoals de vele moerassige
laagten, deverschillendetypenbosen
deuitgestrektevenenallangverdwenen
waren en de bijbehorendeecologische
systemenalevenlangniet meer functioneerden.
Voor het maken van plannen voorde
Achterhoek ishetopde eerste plaats
nodigomtewetentekomenwelkeecosystemeninditgebied in principe tot
ontwikkeling kunnen komen,onafhankelijkofdezekortoflanggeleden zijn
verdwenen.
Ten tweede moeteenontwikkelingsplan
zoveel mogelijk aansluiten bij die
plekkeninhetlandschap,waarnog relevantenatuurwaardenaanwezigzijn.
4.7.2.
Toekomstperspectief
Inhetplanvoorhetproefgebied isgekozenvoorde volgende uitgangspunten
tenaanzienvannatuurontwikkeling:
het terugbrengen van de natte
componentvan het landschap in
eenverscheidenheidvanvormen;
de dooradering van landbouwgebieden;
hetstrevennaarzocompleet mogelijke ecosystemen met eenzo
hoogmogelijke graad van zelfregulering;
het aansluitenbijplekken,waar
nogbestaandenatuurwaarden aanwezigzijn.
Denattecomponent
Aanknopingspunt voor het ontwikkelen
vandenattecomponentkan worden gevonden in de inhetgebiedaanwezige
bekensystemen,diete beschouwen zijn
alsdefijnstevertakkingenvanhetrivierensysteem.
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Dezebeeksystemenvormeneenverbinding
van het Oost-Nederlands plateau,via
hetdekzandgebiednaarhet rivierengebiedvandeIJssel.
Gekoppeld aan debekensystemenkanin
combinatiemet de beschreven plannen
voor zorgvuldig waterbeheer eenverscheidenheid aan milieutypen worden
ontwikkeld.
HetKorenburgerveenenhetWooldseveen
zijnreferentiebeeldenvooroligotrofe,
nattemilieutypen, die kunnen worden
ontwikkeld in de bovenlopen van de
bekensystemen.
Deverbeteringvandewaterkwaliteitin
de beeksystemenendeontwikkelingvan
een gradiënt oligotroof-eutroof van
bovenloopnaarbenedenloopzijnbelangrijkevoorwaardenvoorhetontstaanvan
natuurlijkekwaliteiten,zowelvoor de
plantengroeialsvoorhetdierenleven.
Dedooradeiingvandelandbouwgebieden
Doorindelandbouwgebiedeneennetwerk
vanlineaireelementenaan te brengen
kunnen verbindingenontstaantussende
grotereeenhedennatuurgebied.
Omdat een dergelijk netwerk onder
sterke druk van het landbouwgebruik
staat,^heeft het alleen kans van
slagen,wanneerhetgekoppeldwordtaan
derelatiefstabieledrogeennatteinfrastructuur.

4.7.3.

Deplanvoorstellenen
de mogelijkheden voor natuurontwikkeling

Deplanvoorstellenvoornatuurontwikkeling worden inhetvolgendebehandeld
vanbovenloopnaarbenedenloop van de
beeksystemen.
HetOost-Nederlandsplateau
Dekzandgebied
Hetrivierengebied.
HetOost-Nederlandsplateau
In het planwordenvoorstellengedaan
voordeinrichtingvanhetgebied, die
vooralzijngerichtophet^terugdringen
.1[vandeeutrofiëringvan de bovenlopen
. ¥ML—J&ßbeeksystemenenopdeconserve»ringvangebiedseigenwater.
Indehuidigesituatieliggende brongebieden van de beeksystemen ophet

Oost-Nederlandsplateau voor een belangrijkdeelinlandbouwgebruik.Daardoorisernugeensprakevaneen gradiëntoligotroof-eutroof.
Bovendien ligt eropdeplateau'smet
ondiepvoorkomendekeileem een intensief stelsel vanwaterlopen,waardoor
hetwatersneloppervlakkigwordtafgevoerd.
In hetplanwordtvoorgesteldomopde
plateau'slandbouwgronden uit cultuur
te nemen en omtevormentotbos-en
natuurgebieden.Vooral de geïsoleerde
hoogten komen daarvoorinaanmerking,
omdatdaardevoorwaardenaanwezigzijn
voordeontwikkelingvanoligotrofegebiedenmeteenrelatief geringe beïnvloeding,doordeomgeving.
In fase1 worden vooral grondenuit
cultuurgenomen,diezijngekoppeldaan
de beekdalen. Van daaruit wordenin
combinatiemet waterconservering bösen natuurgebiedentotontwikkelinggebracht.Tevenskanin deze fase uitbreiding worden gegevenaanbestaande
bos- ennatuurgebiedenopde plateau's
om zoveel mogelijktotgroteresamenhangendeeenhedentekomen.
Infase2kan hierop worden voortgebouwd doorgroteredelenvandegeïsoleerdehoogtenomtevormentotnatuurgebied.
Afhankelijk van deomstandighedenter
plaatsekunnenopdeplateau'sde volgende milieutypes tot ontwikkeling
wordengebracht.
- Bos
Veen
Openwater.
HetOost-Nederlandsplateauligtinhet
subcentreuropeplantengeografischedistrict. De bostypen in dit district
wordengekenmerktdooreen rijke bosflora. De soortensamenstellingvande
bossenvertoontovereenkomsten met de
Midden-Europese bossen meteencontinentaalkarakter.
Opvallende soorten zijn o.a.: bospaardestaart,
bosgeelster,
wilde
akelei, slanke sleutelbloem, mispel,
karwijselie, gele dovenetel, taxus,
ruig klokje, heelkruid,peperboompje,
wildepeer (H.Schimmele.a.,1983).
Opde hogere delen van het plateau
kunnen op devochtige,relatiefvoedselarmegrondenmetkeileem ondiep in
het profiel bossen tot ontwikkeling
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komen van het type vochtig eikenberkenbos. Voorbeelden daarvan in de
huidige situatie zijntevindeno.a.in
hetWoold.
Indebeekdalenophet Oost-Nederlands
plateaukunnen zich soortenrijkebosgemeenschappenvan voedselrijke gronden
ontwikkelen.Debeekbegeleidende bossen
zijnafhankelijkvan hun ligging ten
opzichte vandebeek teverdelenin
vier groepen.

^v* ^>e^
SCHEMA BEEKBEGELEIDENDE BOSSEN

bron:VanderBrand e.a.(1983).
Beekbegeleidendebostypen.
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Moerasbos Bekendelle.
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'Open water inleemgroeveophetOost-Nederlandspla
teau.
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1.Hetelzenbroekbos opvochtige beekgrond van bijvoorbeeld eenafgesnedenbeekarm.
2.Debossenvanhet elzen-vogelkersverbond opvoedselrijke minerale
bodems,dieenkele malen per jaar
worden overstroomd. Kenmerkende
boomsoorten zijn: es, zomereik,
vaak gemengd metzwarteelsenop
hogere plaatsenookiep.
3.Deeiken-haagbeukenbossen opdewat
hoger
gelegen,
voedselrijke
plaatsen, die nietzosterk onder
invloedvanhet grondwater staan.
Kenmerkende boomsoorten zijn,naast
de soortenuithetelzen-vogelkersverbond: beuk, taxus,zoete kers.
4.De beuken-eikenbossenopplaatsen,
diebuitenhetbereikvanhetbeekwater liggen.
Eenvoorbeeld, waar dezebostypenvoorkomen,metvele overgangen ertussen,is
Bekendelle. Inaanvulling opdebossen
hebben zich inBekendelle wateren
oevervegetaties vangrote rijkdom ontwikkeld.
Debeekbegeleidende bossen zijn over
het algemeen zeervogelrijk. Naastde
typischebeekvogels, als ijsvogel
en
grote gele kwikstaart, komen in de
bossenmetgoed ontwikkelde struiken
kruidlaag ook hoge dichtheden struiklaagbroeders,alswinterkoning entuinfluiter, voor. Ook soorten, die gebonden zijnaanoude loofbossen, zoals
bosuil engrotebonte specht bevolken
de
beekbegeleidende
bossen
(S.vanderBrand, 1983).
Doorverhogingvandegrondwaterspiegel
kunnenplaatselijk vooral inde lagere
delen en
op
dekeileembodems voorwaardenworden gemaaktvoorde ontwikkelingvanveenopdeplateau's.
Ook openwaterkanhierbij eenbijdrage
leverenaandediversiteit inmilieutypen.
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In dehuidigesituatieliggeneropde
plateau'sopdekeileembodemsrestanten
van hoogveen: hetWooldseVeenenhet
ZwillbrockerVenn.
In het brede dal ten westen van
Winterswijk ligt het uitgestrekte
Korenburgerveen. In deze venen zijn
verschillendevegetatietypentevinden,
o.a.ontstaandoordewinningvan turf
met het daarbijbehorendepatroonvan
petgatenen zetwallen. Naast wilgenbroekstruweel en berkenbroekbos komt
ookregeneratievanhoogveenvoor.
Hetdekzandgebied

WooldseVeen.

Buurserveen.

Buurserveen.

Hetdekzandgebiedis afgezien van de
bossen op de grotedekzandruggenvan
hetZandenhetGroteVeld, overwegend
inintensief landbouwgebruik.
Van de fijnmazige patronenvanhoutwallenenbosjesin het oude hóevenlandschap zijnslechtslosserestanten
terug te vinden. De uitgestrekte
moerasgebieden, zoals
bijv. het
Wolfersveen zijn ontwaterdenontgonnen.
Inhetplanworden voorstellen gedaan
om in delandbouwgebiedeneennetwerk
vanlineaireelementenaan te leggen,
gekoppeldaanwegenenwaterlopen.
Ölt netwerk dooradert delandbouwgebiedenenvormttevens een verbinding
tussenenerzijdsdegrotereeenhedenna
tuurgebiedopdeplateau'sen de dekzandruggen enanderzijdshetrivierengebiedlangsdeIJssel.Binnenditnetwerk liggendelandbouwgebruiksruimten
meteenminimummaatvan 25ha en de
nodige flexibiliteit van ruimtelijke
inrichtingtenbehoeve van het landbouwgebruik.
Door hetoverwegendlandbouwkundiggebruikzalhetgebiedeeneutroofendynamisch karakter hebben.Dynamischin
dezinvan intensief gebruik énvan
veel verandering indeinrichtingvan
deexterneproduktiefactoren.
Geïsoleerde,kleinerenatuurlijke elementen, zoals bosjes,ontginningsrestantenenkavelgrensbeplantingenhebben
weinig weerstand tegendezedynamiek.
Kleinerenatuurlijkecomponentenin de
marge van het landbouwgebruikhebben
alleenkansvanslagenoplangere termijn als ze deel uitmaken vaneen
samenhangendnetwerk met verbindingen
naargrotereeenhedennatuurgebied,van
waaruit (her)bevolkingkanplaatsvinden
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vanbijv.vogelsenanderediersoorten.
In hetdekzandgebiedzijndeverschillentussenhetoudehoevenlandschap op
de overgang naar hetOost-Nederlands
plateauendejongeontginningen sterk
genivelleerd.
In het planwordenvoorstellengedaan
omdezeverschillen,zijhetmetandere
middelen, weer duidelijkernaarvoren
telatenkomen.
Uitgaande van een minimummaat van
ca. 25havoordelandbouwgebruiksruimtes is in het gebied van hetoude
hoevenlandschap een netwerk voorgesteld,bestaandeuit:
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beekbegeleidendebeplanting;
bestaandebosjeslangsdebeken;
beplanting langsdewegen.

Wä%&;.< :-.à
Beekbegeleidende
Woold).

beplanting

bij Brinkheurne

(het

Debeekbegeleidendebeplantingheeft 2
doelen: oeverbevestiging enbeschaduwing.Oeverbevestiging isnodigin dit
gebiedmetrelatiefsteilehellingenen
relatiefhogestroomsnelheden. Beschaduwing vandebeekkandeplantengroei
inhetwaterbeperken en daarmee het
beekonderhoudverminderen.
Het typevegetatie,datinstrokenvan
8-15m aanweerszijdenvande beek tot
ontwikkeling kan komen,iseenvoortzettingvandebeekbegeleidende bossen
ophetplateauineengecomprimeerdeen
misschienfragmentatrischevorm.
Devolgendesoortenkomenvooraanplant
in
de beginfase in aanmerking:
zwarteels,es (directlangsde beek),
eik, hazelaar (verdervandebeekaf).
Uiteindelijkkaneen gedifferentieerde
beplantingmeteenrijkeoevervegetatie
ontstaan.Voordetechniekvanaanplant
en beheervanbeekbegeleidendebeplantingenwordtverwezennaar C.Harmsen,
e.a. (1988).
De bestaandebosjes,dielangsdebeek
liggen,wordenin de beekbegeleidende
beplanting opgenomen.Waarmeerruimte
is,hoeft de beek minder te worden
vastgelegd en kunnenerosie-ensedimentatieprocessenwordentoegelaten.
Daardoorkandedifferentiatie inbeekmilieuswordenvergroot..
De veelal kronkelendverlopendewegen
inhetoudehoevenlandschapworden van
eenboombepJLantingvoorzien.Dooroverdimensioneringvandebermen kan deze
beplanting zo wordenaangebracht,dat
erruimteisomdewegverhardingaante
passen aan de toekomstige behoefte
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zonderdebeplantingteverwijderen.
Bovendienzoueenaantalvandezewegen
een profiel met een fiets-/voetpad
kunnenkrijgenom de toegankelijkheid
vanhetgebiedvoorhetlangzaamverkeer
tevergroten.
Alsonderscheidmethetbeslotenkaraktervanhetoudehoeverilandschapworden
inde jonge ontginningen landbouwgebruiksruimtes voorgesteld met forse
matenenstrakkebegrenzingen.
De beken worden inditgebiedanders
behandelddan in het erosiegevoelige
hellinggebied. Doorhetaanbrengenvan
eenbredestrook,waarinde beek vrij
kanmeanderenenbuitenzijnoeverskan
treden,
kunnen
uiterwaardachtige
milieutypesontstaan.Devolgende componentenkunnentotontwikkelingkomen:
ondiepwater,moeras, bosjes (wilgenstruweel). Hierdoor wordt hetwatermilieuandersvankarakter, d.w.z. er
kan meer lichttoetredenenhetwater
wordtwarmerdanindebekenmet beekbegeleidendebeplanting.
Plaatselijk kan langsdebekenworden
gedachtaanontgrondingenvoorde winning vanophoogzand.Ditiseenvande
mogelijkheden om de natte component
terugtebrengeninhetdekzandgebied.
Aansluitend opdebekenkunnendezgn.
helofytenfilterswordengebouwd,waarin
het landbouwproceswater wordtvoorgezuiverd,voordathetindebeekkomt.
Tenaanzienvan de natuurontwikkeling
in dehelofytenfilterszelfisteverwachten,datdoordeinstromingvannutriënten en verontreinigende stoffen
zicheensoortenarme gemeenschap ontwikkelt, die kenmerkendisvoorsterk
geëutrofieerdemilieus.Naastdeaangeplante riet- en biezenvegetatie zal
zichgeenvegetatieontwikkelenmeteen
hoge natuurwetenschappelijke waarde.
Voor vogelsoorten alsrietgors,snor,
rietzangerenkleinekarekietbiedteen
helofytenfilter goedebroed-enfourageermogelijkheden (A.Meuleman,1987).
Eendeelvande wegen wordt voorzien
van een boombeplanting. Ookhiermet
ruimtevooraanpassingvan de wegverharding aan de eventueletoekomstige
behoefte.Ookdebermenvandenietbeplante wegen en dewaterlopenkunnen
dooroverdimensionering een betekenis
krijgen inhetecologischenetwerkvan
hetgebied.
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Het rivierengebied
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HetrivierengebiedvandeIJsselen de
OudeIJssel bevindt zichaandeperiferievanhet proefgebied. Het wordt
hier toch genoemd, omdatheteenbelangrijkeplaatsinneemtin de ecologischestructuurvanhetgebied.
In het plan Ooievaar (DeBruine.a.,
1987) worden voorstellen gedaan om
langsdeMaas,deWaalen de Rijn de
uiterwaardenomtevormentoteenlanggerekt natuurgebied, een ecologische
infrastructuur op landelijk ofzelfs
Europeesniveau.
Doordelandbouwuitdeuiterwaardente
halen enderivierdynamiek incombinatie met ontgrondingen weer toe te
laten,kunnener langs onze rivieren
waardevolle natuurlijke milieus tot
ontwikkelingwordengebracht.
Ook de ontwikkelingvanooibossen,al
dannietmeteen begrazingsregiem behoortdaarbijtotdemogelijkheden.
De IJssel wordt inhetplanOoievaar
nietinbeschouwinggenomen, maar ook
langs deze rivier zijndebeschreven
mogelijkheden voor natuurontwikkeling
aanwezig.
Natuurontwikkeling in deuiterwaarden
vandeIJsselkan een verbinding tot
stand brengen tussen de Veluwe en
Oost-Gelderland,bijvoorbeeldvooruitwisseling tussen de dassenpopulaties
van beidegebieden.Dezeverbindingis
nuvrijwelafwezig doordat bosjes en
hagen zijn verdweneninhetIJsseldal
(provincieGelderland, 1987).

4.7.4.

fauna: de mogelijke
De
nieuwebewoners

Rivierbegeleidend bos inde Gendtse Waard.

Hetecologischonderzoek is nog niet
zover, datkwantitatiefenkwalitatief
verbanden kunnen worden aangegeven
tussende landschapsstructuur en het
voortbestaan van bepaalde soorten
dieren (P.Opdam,1986).
Voorbosvogelsishetonderzoekwatdit
betrefthetverstgevorderd (VanDorp,
1986).
Wel is duidelijk, datdevoorwaarden
voor het voorkomen van diersoorten
zeldenbeperktzijntotde eigenschappen van één bepaaldeplek (habitat).
Steedsspelenookdeaanwezigheidende
bereikbaarheid vananderehabitatplekkenindeomgevingmee.
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Debereikbaarheidwordtbepaalddoorde
aanwezigheid van ruimtelijke verbindingszones.
Depopulaties inkleine elementen afzonderlijk kunnen instabiel zijn.Op
landschapsniveaukanerdanwel sprake
zijnvanstabiliteitopvoorwaarde,dat
de bereikbaarheid van de habitatplekken,inverhouding tot de gemiddelde uitsterfkans, maargrootgenoeg
is(P.Opdam, 1986).
Hetmechanisme,dathier werkt, wordt
_di_s_gersie genoemd. Door dispersie
stijgt de overlevingskans,doordatde
fluctuatie inaantallengeringer wordt
en doordatdegeneratiemindersneloptreedt.Dooruitwisselingtussen deelpopulaties wordthetverliesaangenetischevariatievoorkomen.
Eenenanderbetekentook,dat populaties kunnenvoorkomeninmarginalehabitats,uitsluitenddankzij de regelmatigeimmigratievanuitoptimaleplekken.Voorwaarde is dan wel, dat er
ruimtelijke verbindingszones zijn.Hoe
verbindingszonesvanverschillendeaard
functioneren voor verschillendesoortengroepen,isnogonvoldoendebekend.
W.B.Harms (1986)onderscheidtbij het
ontwerpen van een ecologischeinfrastructuur3benaderingen:
1.eensoortgerichte benadering, gericht op het creëreneenhabitat
vooreenenkelesoortofpopulatie;
2.eenecotoopgerichtebenadering,gericht op de ontwikkeling ofinstandhoudingvaneen levensgemeenschap;
3.een landschappelijke benadering,
gericht op deontwikkelingofhet
behoudvan een rangschikking van
ecosystemen.
In hetvoorliggendeplanisvooralgewerktmetdederdebenaderingop landschapsniveau, waarbij gezochtisnaar
eenordeningvan ecosystemen, die is
gebaseerd ophetabiotischgegeven,in
hetbijzonderdehydrologische processen en ophetbestaandegrondgebruik.
Waarmogelijk,isaangegevenwelke levensgemeenschappen (bos, veen, open
water, beekmilieus) ontwikkeldzouden
kunnenworden (benadering2).
Inhetplanwordt,globaalgezien, gekozen voor devolgendeontwikkelingsrichting.
1. Vergrotingvan de eenheden natuurgebied.
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2.

Verbeteringvandeliggingvande
natuurgebiedenten opzichte van
hetagrarischgrondgebruik,vooralinhydrologischopzicht.
3. Continuïteitop langere termijn
vandenatuurelementen.
4. Tot stand brengen vanlineaire
verbindingszones tussen de grotereeenheden.

10.0

Welke soorten dieren dehiervoorgesteldelandschapsstructuur kunnen bevolken, kan slechtsindicatiefenonvolledigwordenaangegeven.

20.0
Oppervlakte (ha)

bron: Van Dorp (1986)
Kromlijnig verband tussenhet totaal aantal
(y-as)en de oppervlakte van eenbosje (x-as).

soort
vink 1
merel 1
koolmees 1
pimpelmees 1
tjiftjaf 1
boomkruiper 2
zwartkop 1
winterkoning 1
roodborst 1
grote bonte specht 2
tuinfluiter 1
grauwe vliegenvanger 2
zanglijster 1
fitis 1
vlaamse gaai 2
boomklever 2
heggemus 1
grote lijster 1
glanskop 2
matkop 2
kleine bonte specht 2
staartmees 2
bonte vliegenvanger 2
tortelduif 1
gekraagde roodstaart 2
wieiewaal 2
spotvogel 1
groene specht 2
nachtegaal 1
zwarte specht 2
appelvink 2
fluiter 2

Vogels

Oppervlakte-klasse
0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-5.0 5.110.0 >10.0
(n=*t0) (n=**9) (n=29) (n=36) (" =^]) ( " ^ O l
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bron: Van Dorp (1986).
Kans opvoorkomen voor 32 soortenbosvogels inbossen
vanverschillende grootte.De figuur dient als tabel
te worden gelezenmet kolommenvoor zes oppervlakteklassen (boven elke kolom aangegeven) en een vogelsoort per regel.Achter de soortnaam ismet een cijfer
aangegeven of de soort alsvogelvan oud loofbos (1)
of als vogel van bossen en struwelen (2)wordtbeschouwd. Devogelsoorten zijnvanboven naar beneden
gerangschikt van algemeen naar schaars. Voor elke
soort isper oppervlakteklasse aangegeven de kans op
voorkomen, uitgedrukt in een vijftal klassen (0.1;
0.1-0.3; etc.)met behulp vanrasters.

Dein het plan voorgestelde grotere
eenheden bosgebiedleverenvolgenshet
onderzoekvanVanDorp (1986)naarverwachtingeengroteraantalsoortenbosvogelsop.
Totca.10haneemthetaantal soorten
sterk toe.Boven10havlaktdekromme
af,d.w.z.eriseengroteretoenamein
oppervlaktevanhetbosnodigomernog
éénnieuwesoortbijtekrijgen.
Ookophetvoorkomenvan de afzonderlijke soortenheeftdeoppervlaktevan
hetboseenvoorspelbaareffect.
Soortenals vink, merel en koolmees
komen al voor in dekleinstebosjes
(<1ha).
Naastdeoppervlakte is de mate van
isolatieeenfactor,dievaninvloedis
opdesoortenrijkdom.
Inhetonderzoek van VanDorp (1986)
worden devolgendevariabelenvoorhet
bepalenvandeisolatiegebruikt.
Afstandtotbos>20ha.
Oppervlaktebosbinnen5km.
Dichtheidhoutwalleninomgeving.
Inhetonderzoekblijktechterde factorisolatiealleenvaninvloedtezijn
opdesoorten bosvogels, die beperkt
zijntotoudeloofbossen.
Voor soorten met eenruimerehabitat
danalleenoudeloofbossen,zoalsroodborst, winterkoning en grote bonte
specht, leverthetinhetplanvoorgesteldepatroonvanlanen en beekbegeleidende beplantingverbondenmetbosgebiedenookeengeschiktehabitat.
Voor beekvogels als ijsvogel, grote
gele kwikstaartenmogelijkookwaterspreeuw,wordende mogelijkheden vergroot doordeinhetplanvoorgestelde
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verbeteringvande beekmilieus en de
uitbreiding van de beekbegeleidende
bossen.
Zoogdieren
Voor soorten als boommarter, steenmarterenree,die nu in het gebied
voorkomen, wordt naarverwachtinghet
biotoopverbeterddoor de uitbreiding
vandebosgebiedenincombinatiemetde
cultuurgrondenopdeplateau's.
Het voorgestelde patroon van lanen,
verbonden met grotereboscomplexenis
bijuitstekgeschiktals biotoop voor
de boommarter, op voorwaarde,datde
laanbomeneen zekere ouderdom kunnen
bereiken. Ookdenuincidenteelaangetroffenwasbeertjeszullenzichingrotere getale indeloofbossenlangsde
beken ophouden, daarbij de inheemse
roofdierenconcurrentieaandoend.
Voor bevers en otterszijndekleine
rivierenenbekenvandeAchterhoek in
principe geschikt te makenmetdein
hetplan voorgestelde natuurontwikkelingszones, zij het,datdeaaneengeslotenoppervlakte tekleinis.Maarin
combinatie met de ontwikkeling van
oeverbossen langsdeIJsselendeverbeteringvandekwaliteitvan het rivierwater ishetwellichtmogelijkdat
ookottersen bevers de Achterhoekse
rivierenenbekenzullenbevolken.
Ook voor populaties van hetgrovere
wild,alswildzwijnen edelhert, kan
in deAchterhoekgeenbiotoopvanvoldoende omvang worden gemaakt. Wel
wordendemogelijkheden voor doortrek
van Duitse populatiesnaarpopulaties
vandeVeluwevergrootdooraanleg van
de natuurontwikkelingszones langs de
beken.

4.8.

DERECREATIE

De uitwerking van het casco-concept
biedt ons inziensgoedemogelijkheden
vooreenversterkingvanderecreatieve
functievandeAchterhoek.
Gekoppeld aandelintvormigenatuurontwikkelingszones ende beplante bekenkaneennieuweaantrekkelijkerecreatieve ontsluiting voorfietsersenwandelaars
totstandwordengebracht.
Herprofileringenbeplanting van

landbouwwegen biedteveneensmogelijkheden voor aantrekkelijke
recreatieveroutes.
De ontwikkelingvangroterebösennatuurgebiedenkanook leiden
toteenvergrotingvanderecreatieveaantrekkelijkheid.Ditveronderstelt echter weleenzorgvuldigeontsluiting,zodatdenegatieve invloedopdemogelijkhedenvoornatuurontwikkelingwordt
beperkt (Addink,1982).
Verbeteringvandewaterkwaliteit
eneenmeernatuurlijkeontwikkeling van de grotere beken en
kleinerivierenvergrootdemogelijkheden voor dekleinewatersport,zoalsbijvoorbeeldkanoën.
Indeomgeving van nederzettingen,zoalsVorden,AaltenenWinterswijk,zijnaanderanden van
de grotereeenhedenvanhetcasco,ondervoorwaardentenaanzien
van noodzakelijkebosaanleg(beplanting),mogelijkhedenaanwezig
voor de uitbreiding van verblijfsrecreatievevoorzieningen.
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5. SAMENVATTING

daaraangekoppeldekorteplanningscycli
alsgegeven,zullentochplannenmoeten
wordengemaakt,dieookvoordelangere
termijn voorzien in ruimte voor de
niet-agrarische functiesvanhetlandelijkgebied.

Hetlandschapvandezandgebiedenheeft
deafgelopendecenniaeen stormachtige
ontwikkeling doorgemaakt. De belangrijkstemotorachterditproces is de
landbouw. De ooitalsmarginalelandbouwgronden
betitelde
zandgronden
blijken voordemodernelandbouwjuist
eenaantalvoordelente hebben, zoals
de gemakkelijkeomschakelingopnieuwe
Produktenendetoepassingvan kostenbesparende technieken. Keerzijde van
ditprocesisdeteruggangvan de natuurlijkeenlandschappelijkekwaliteit
vandezandgebieden.
De niet-agrarische functies van het
landschap staanonderzwaredrukvande
landbouwontwikkelingen. Dit komt tot
uiting in de nivelleringvannatuurlijkeverschillenin vochttoestand en
voedselrijkdom, deverarmingvanflora
enfaunaen de uniformering van het
landschapsbeeld. Ook een functieals
watervoorziening, die oorspronkelijk
ruimtelijkenfunctioneelnauwverweven
was met de landbouw,komtindeverdrukking.Erzijnkennelijkinde ontwikkelingvandezandgebiedentweeverschillende proceskarakteristieken te
onderscheiden:
laagdynamischeprocessenvan functies, diebehoeftehebbenaanstabiliteitenuitwendigerust;
hoogdynamischeprocessenvan functies,diejuistbehoeftehebbenaan
flexibiliteit.

Alsoplossingsrichtingvan de ruimtelijke problematiekvandezandgebieden
wordtvoorgesteld een onderscheid te
makentussenenerzijdseenlandschappelijkcasco, dat duurzame voorwaarden
schept voornatuurbeheer,bosbouw,recreatieen waterbeheer en anderzijds
landbouwproduktieruimten, waarinoptimale produktieomstandigheden kunnen
wordengerealiseerd.Indit casco-concept wordt een zekere ruimtelijke
scheidingvoorgesteldvanfuncties,die
elkaarquaproceskarakteristiek in de
weg zitten. Maarbinnenhetcascokan
wordengestreefdnaareen nieuwe combinatie vanfunctiesalsnatuurontwikkelingendrinkwatervoorziening.
Ookkanhet casco functies vervullen
voordelandbouw,bijvoorbeeldwaterreservoirsvooraanvulling van vochttekortenindrogeperioden.Eenflexibele
invulling van de landbouwproduktieruimten betekent overigens niet het
loslaten vandemilieuhygiënischenormen.

Delaagdynamische functiesdreigen als
het waretewordenuitgestotendoorde
hoogdynamische functies.
Bovendien
hebben de hoogdynamische functieseen
hoge mate van onvoorspelbaarheid in
zich, waardoor het makenvanplannen
voordelangeretermijn wordt bemoeilijkt. De landbouw isdaareenvoorbeeldvan.
Hetisduidelijkdatdedynamischeontwikkelingvandelandbouwindezandgebiedenzichdoorzal zetten, maar de
onzekerheid overdeontwikkelingsrichtingvandelandbouwblijftgroot. Met
deze onzekerheid overdelandbouwontwikkelinginNederlandendeEEGen de

Hetcasco-conceptisuitgewerktin een
plan voor een concreet gebied, de
Achterhoek.Inhetplaniseenfasering
aangebrachtwaarbijfase1 kan worden
gezien als zinvolnatestrevendoel,
maartegelijkertijdalstussenstapnaar
een verdere uitbouw in fase2. In
fase1 wordtuitgegaanvaneenbestemmingsverandering van 0-5% agrarische
grond envanuitgebreidemogelijkheden
omteschuivenmeteigendommen en bestemmingen.Hiermeeblijkteensubstantiëleverbeteringvande bekenstelsels
mogelijk, maaromookkwantitatiefhet
waterbeheerbeterteregelen, is meer
grond nodig. Fase2 geeft daar een
voorbeeldvanmeteen grondbalans van
ca.15%.
Het voordeAchterhoekontworpencasco
bestaatuitgroteeenhedennatuurgebied
eneennetwerkvanverbindingszonesdat
hetlandbouwgebieddooradert.
Degroteeenhedenzijngerelateerd aan
hetmacroreliëf:
de hooggelegen delen van het
Oost-Nederlandsplateau;
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degrotedekzandruggen;
de rivierduinen langs
IJssel.

de

Oude

Debelangrijkstemotievenvoordezesitueringzijn:
gebiedenmeteengeïsoleerde hoogteliggingzijngeschiktomvoedselarme omstandigheden in stand te
houden, onbeinvloed doordelager
gelegenlandbouwgebieden;
indebovenlopenvanhetbekenstelsel en op deplateausmetondiep
voorkomendekeileemzijn de beste
mogelijkheden aanwezig voor het
ontwikkelen van nattemilieusmet
eengoedewaterkwaliteit;
voordelandbouwhebbende gekozen
gebieden eenaantalfysiekebeperkingen:droogtegevoeligheidvan de
rivierduinenendedekzandruggenen
slechtewaterbeheersingvanwege de
ondiepekeileemopdeplateaus;
de gekozen gebieden zijn in de
huidigesituatieal relatief bosrijk, waardoor aansluiting kan
worden gezocht met de bestaande
groterebosgebieden.
Hetnetwerkvanverbindingszones inhet
landbouwgebied is gekoppeldaanwegen
en waterlopen, de relatief stabiele
droge en natteinfrastructuurvanhet
landbouwgebied.
Inhetplanwordt als oplossingsrichting voorhetwaterbeheervoorgesteld:
deconserveringvansysteemeigenwater.
De bergingvanneerslagoverschottenin
dehogergelegen delen van o.a. het
Oost-Nederlands plateau kan eenbijdrageleverenaandewinningvandrinkwater vangoedekwaliteit.Tenbehoeve
vande landbouw kan berging plaatsvinden in de grotere beekdalendoor
middelvan spaarbekkens en verhoging
vandepeilen.
In het plan voor het proefgebied
Achterhoek is voordenatuurontwikkelinggekozenvoordevolgendeuitgangspunten:
het terugbrengen van de natte
componentvan het landschap in
een verscheidenheid vanvormen,
gerelateerdaandeaanwezige bekensystemen;
dedooraderingvanlandbouwgebiedenmetlineaireverbindingszones
tussen de grotere eenhedennatuurgebied;

hetstrevennaarzocompleet mogelijke ecosystemen met eenzo
hoogmogelijkegraadvan zelfregulering;
het aansluiten bijplekkenwaar
nogbestaandenatuurwaarden aanwezigzijn.
Welkediersoortendevoorgesteldelandschapsstructuur kunnen bevolken, kan
slechtsindicatiefwordenaangegeven.
Op grond van voorhandenonderzoekis
eentoenamevanhetaantalsoortenbosvogelsteverwachten.Ookwordendemogelijkhedenvergrootvoor vogels, die
gebonden zijn aan beekmilieus,zoals
ijsvogel, grote gele kwikstaart en
waterspreeuw.Incombinatiemetdeontwikkeling van oeverbossen langs de
IJssel zijn ooklangsdeAchterhoekse
bekenottersenbeversteverwachten.

93

LITERATUUR
Addink,J.G.C. (1982).Natuurenrecreatie inNationale Parken. Universiteit van
Amsterdam.
Berg,J.W.vanden (1968).Reductiereservoir;toepassingvaneenreductiereservoir
in het verbeteringsplan van de Aaltense Slinge-Bielheimerbeek.
Tijdschriftderkoninklijkeheidemaatschappij,1968,nr7-8.
Bon,J. (1968/69).Topografieenvormvanhetgrondwatervlakalsachtergrondvande
te verwachten afvoeren in de Gelderse Achterhoek.Cultuurtechnisch
tijdschrift,jaargang8(1968/69).
Bon,J. (1973).HetAchterhoek-onderzoek; samenvattingvande litteratuur betreffende het hydrologischonderzoekindeAchterhoek.ICW-nota754,Wageningen.
Brand,S.vandere.a. (1983).Landschap,plantengroeienvogelwereldvan de Winterswijksebekenenbeekdalen.Naturanr.80,1983.
Bruin,D.de e.a. (1987). Ooievaar;detoekomstvanhetrivierengebied.Gelderse
Milieufederatie,Arnhem.
Brus,D.J. (1985).HetreliëfindeAchterhoekende Lijmers. Heidemijtijdschrift
1985,nr.2,3,4.
Burch,W.R.jr. (1971).Daydreamsandnightmares;asociologicalessayontheAmericanenvironment.NewYork.
Bijhouwer,J.T.P. (1942).Nederlandsetuinenenbuitenplaatsen.Amsterdam.
Bijhouwer,J.T.P. (1971).HetNederlandselandschap.Kosmos,Amsterdam.
C.B.S. (1978).Onderzoeknaarvakantiesenuitgaan1975,deel1:dagtochtenvanrecreatieveaard. 'sGravenhage.
DeutscherVerbandfürWasserwirtschaftundKulturbau (D.V.W.K.)(1984).Ökologische
AspektebeiAusbauundUnterhaltungvonFliessgewässer.
Dorp,D.van (1986).Bosvogelsinkleinebossen;betekenisvanoppervlakte, onderlinge afstand enaanwezigheidvanhoutwallen.In:Opdam,P.e.a.(red.)
Ecologievankleinelandschapselementen.RIN,1986.
Edelman,C.H. (1950).InleidingtotdebodemkundevanNederland.Amsterdam.
Ernst,L.F.e.a. (1970).Ageohydrologicstudyof East Gelderland (Netherlands).
GeologieenMijnbouw,Volume49(6).
E.T.I.G. (1980).KnelpuntentoerismeGelderland.Arnhem.
Farjon,J.M.J. (1982). Landschapsecologische relatiesviahetoppervlaktewaterop
nationaalenregionaalniveau.DeDorschkamp,Wageningen.
Harbers,P.enH.Rosing (1983).BodemkaartvanNederland, schaal 1:50.000. Toelichting bij dekaartbladen41westAaltenen41oostAalten.Stiboka,
Wageningen.

94

Harms,W.B. (1986). Ecologische infrastruktuur: een kwestie van kiezen. In:
Opdam,P. e.a. (red.) Ecologie van kleinelandschapselementen.RIN,
1986.
Harmsen,C.e.a. (1988).Oeverbeplantingenwaterbeheer.Staatsbosbeheer,Utrecht.
Hazendonk,N.F.C.,P.J.Veen(1988).Hetlandschapvandezandgebieden;probleemverkenninginderuilverkavelingStrijperAa-Budel.B&L/LUW,Utrecht.
Hoogh,J.de (1987).Areaalbeheersinginhetgemeenschappelijk landbouwbeleid.In:
Dijk,G.vane.a. (1987)Areaalbeheersing in de landbouwpolitiek. LU,
Wageningen.
Jonge,J.M. de (1988).Hetlandschapvandezandgebieden;probleemverkenning inde
ruilverkavelingenZieuwent-Harreveld enAalten.B&L/LUW,Utrecht.
Kouwe,J.J.,K.N.Reuter (1958).Delandbouwwaterhuishouding indeprovincieGelderland.COLN-TNO.
Kruis,A.vander (1984).Rekreatie inagrarischgebied.ITS,Nijmegen.
Mansholt,S.L. (1987).Prijsverlaging,contingenteringenareaalbeperking,gewogen
alsmiddeltotproductievermindering. Spil,1987-1.
McArthur,R.M.,E.O.Wilson (1967).Thetheoryofislandbiogeography.Princeton.
Mentink,H.R.M. (1986).Aanvullendscenariovoordelandbouw. Stichting Nederland
NuAlsOntwerp.
Meuleman,A. (1987). Waterkwaliteitsverbetering doorhelofytenfilters.Studie-en
informatiecentrumTNOvoormilieuonderzoek,Delft.
MinisterievanC.R.M,enministerievanV.R.O. (1981). Structuurschemaopenluchtrekreatie.Staatsuitgeverij,'sGravenhage.
Ministerie van L.enV.enministerievanV.R.O.M. (1984).Structuurschemalandinrichting.Staatsuitgeverij,'sGravenhage.
MinisterievanV.enW. (1984).DewaterhuishoudingvanNederland.Staatsuitgeverij,
'sGravenhage.
Ministerie vanV.R.O.M. (1977).Derdenotaoverderuimtelijkeordening;Notalandelijkegebieden.Staatsuitgeverij,'sGravenhage.
MinisterievanV.R.O.M. (1988).Vierdenotaoverderuimtelijkeordening. Deel a:
beleidsvoornemen.SDU-uitgeverij, 'sGravenhage.
Nederlanden,H.der (1987).Planninginverwildering.ScriptieLU,Wageningen.
Noorden,J.P.M,van (1988). Hetlandschapvandezandgebieden;probleemverkenning
inderuilverkavelingVries.B&L/LUW,Utrecht.
Opdam,P. (1986). Ecologischeinfrastruktuurenkleinelandschapselementen;nu het
onderzoek nog. In: Opdam.P. e.a. (red.)(1986).Ecologievankleine
landschapselementen.RIN.
ProvincieGelderland (1985).Grondwaterplan1987-1995.Arnhem.

95

ProvincieGelderland (1987).Uiterwaarden:ontwikkelenwaarmogelijk, behoud waar
nodig.Dienstlandinrichtingenlandbouw,afdelingnatuurenlandschap.
Schimmel,H.e.a. (1983).OntdekdeAchterhoek.I.V.N.
Schouten,J.J. (1986).Deboeropin2005.In:19NU,maart1986.
Staring,W.C.H. (1845). Verslag overdentoestandderBerkelenontwerptotverbeteringvandierivier.
Stichtingwetenschappelijke atlasvanNederland (1963-1977).Delen:Bodem, GeomorfologieenNederzettingsvormen.
Stichtingwetenschappelijke atlasvanNederland (1986).Deel20:Landinrichting.
Stuyt,L.C.P.M. (1984).Mogelijkhedentotwaterconservering inhellendezandgebieden. Cultuurtechnisch tijdschrift,1984-5.
Voet,J.L.M,vander (1987).Recreatiefgebruikvan waterschapsterreinen. MededelingenvandeWerkgroepRecreatie,LU,Wageningen.
Vink,A.P.A. (1980).Landschapsecologieenlandgebruik,Utrecht.
Werkgroep intensieveveehouderij (1985).RuimtelijkevisieopintensieveveehouderijinzoneC;interimrapport.Rijksplanologischedienst, 'sGravenhage.
Woerdeman,T.,W.Overmars (1984).HetlandgoeddeSlangenburg.Groen1984,nrs9en
10.
Wright,F.L. (1937).Someaspectsofthepastandthepresentofarchitecture.
Zadelhoff,F.J. (1986). Naar eenecohydrologischeonderbouwingvanhetnatuurbeschermingsbeleidinNederland (concept).

97

SUMMARY
Agricultural development affects the
landscape of the Pleistocene sandyparts of theNetherlands radically.
During the last decades the original
landscape pattern has vanished toa
great extend. Despite the efforts to
preserve the remnants of the old cultural landscape,deterioration is still
going on. Inaddition to landscapeconservationnew strategies for futuredevelopment arenecessary.
Theproposed 'framework' concept isdesigned as ananswer to the frictionbetween agriculture and other land-use
claims, such as outdoor recreation,nature conservation andwater supply. It
attempts a spatial segregation of intensive functions demanding stability.
Thepresent landscape of thePleistocene sandy region emerged from a 18th
century landscape, characterized by a
landusepattern closely connected with
thenatural conditions, such asrelief,
soil andhydrology.
The landscape pattern consisted of open
arable fields onhigher grounds,grasslandused aspasture for cattle, divided in smallparcels enclosedbycoppices, on the silty soils beside the
streams and large areas ofmore or less
openheathland onpodzolized soils.
Theheathland constituted an essential
element inthe farming system.Most importantwas itsuse as rough grazing
land for sheep. The flockhad to spend
every night inthe sheepfold. There and
also incowsheds heather sodswere used
asbeddingmaterial.The dung-impregnatedbedding wasused tomanure thearable land. Consequently the arable
fieldswere raised gradually. In great
contrast to thevast open space of the
heathlands, fieldboundery plantations
and small woodlands created enclosed
areas consisting of smallspaces.
Due to reclamation of the heathlands,
improvement of the drainage system and
a strong intensification of the agricultural landuse the landscape structure of the 18th century has broken
down:
The natural variety of wet, nutrient-rich conditions faded away.
Most of the coppices along field
bounderies are lost.Only afragmentedpattern of small elements re-

mains. Consequently the contrast of
vast open space and small enclosed
spaces has been transformed into a
medium sized, incoherent uniformity.
In this reduced circumstances flora and
fauna impoverish, while on thehigher
grounds a serious decrease ofcrop occurs due to a lack ofwater during the
summer season.Most ofall theexcessive nutrient input endangers thedrinkingwater supply.
Inspite of thecurrent strategies for
landscape conservation, deterioration
is still going on. Agricultural development tendsmore andmore toa larger
scale and an increased landuse intensity, expelling non-agicultural landscape elements. The future fulfillment
ofnon-agricultural functions needseither a strong reductionof landuseintensity or an independent space separated from the agricultural landuse.
TheAchterhoek study explores the possibilities ofa future landscape based
ona certain spatial segregation of
functions.Relatively extensive functions demanding stability in time and
continuity in space arebroughttogether ina landscape framework. The framework provides long term conditions
for forestry, natural development,
outdoor
recreation
and
water
conservation. The framework encloses
large areas designed for intensive
functions demanding flexibility, such
asagricultural production. The framework has tobe considered as aminimum
program for future landscape quality.
It consists oflargeunits ofwoodland
and natural reserves, connected by
linear zones crossing the agricultural
areas. Because of the following reasons
the largeunitswillbe related to the
macro relief andmainly located on the
higher parts of thearea.
Sufficient hydrological isolation
from surrounding land use can be
established.
On the plateaux and higher cover
sand ridges agricultural conditions
are relatively poor.
Existing larger woodlands,mainly
located on thehigher grounds, can
bepart of the framework.
The network ofconnecting zones islinked to roads andwater courses (brooks
and small rivers), together therelatively stable infrastructure of the agricultural area.
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