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Voorwoord
Dat het eindresultaat er op deze manier uit is gaan zien
had ik op een aantal onderdelen en details niet verwacht,
maar in hoofdlijnen is het geworden wat ik van te voren
in mijn hoofd had hoe het eindresultaat eruit moest gaan
zien. Het moest een onderzoek worden naar bouwen
in het buitengebied en welke prestaties hiertegenover
moeten staan op regionaal schaalniveau. Het onderwerp
werd al snel een integraal gebiedsontwikkeling onderzoek
waarbij ik op meerdere vlakken rond gekeken heb.
Een goed idee van Paul was om een aantal begeleiders uit
verschillende beroepsgroepen aan het begeleidingsteam
toe te voegen. Op deze manier kreeg je aanwijzingen en
kritieken vanuit verschillende blikvelden, die je na enig
bezinken en peinzen vaak op een ander spoor zetten,
maar waardoor je vaak vernieuwende ideeën en een hele
andere verfrissende kijk op het onderwerp kreeg. Van
Paul heb ik dan ook geleerd om minder star en eigenwijs
naar dingen te kijken.
Ik wilde graag niet alleen theoretisch bezig zijn maar
ook tegelijkertijd in de praktijk ervaring op doen met
gebiedsontwikkeling. Een bedrijf waarbij ik de ruimte kreeg
om onderzoek naar dit onderwerp te doen en waarbij ik
met projecten mee kon werken was snel gevonden. Bij
Eelerwoude kon ik met een aantal projecten meelopen,
waaronder projecten waarbij boerderijen worden
omgevormd tot landgoederen en een LOP voor noord-oost
Twente. Mijn eigen afstudeeronderzoek kon ik uitwerken

en gebruiken voor een binnengehaalde opdracht voor
een gebied in Twente. Dit was een erg interessante en
leerzame opdracht. Eén van de belangrijkste lessen
die ik hierbij heb geleerd is dat gebiedsontwikkeling
met meerdere actoren en verschillende belangen een
erg complexe zaak is en dat een eenvoudige oplossing
waarmee je iedereen tevreden kunt stellen niet direct
voorhanden is. Ik zal dan ook niet snel een aantal pittige
discussies tijdens deze bijeenkomsten vergeten.

Ik heb het onderzoek niet alleen gedaan en wil hierbij
een aantal mensen bedanken:
Paul Roncken
Ron van Oostrum (AM wonen)
Machiel Hopman (Hopman Architecten)
Cees Ortelee (Eelerwoude)
Kees Kloosterman (Eelerwoude)
en de verschillende rentmeesters bij Eelerwoude
en de gemeente Hof van Twente.
Augustus 2006
Tom Pikkemaat

“Het gaat om de vraag naar landelijk wonen, de behoefte aan economische dragers, en de zorg
om de kwaliteit van landschap en architectuur. Het beste uit het verleden prikkelt de fantasie:
zou zo’n kwaliteit, die de prestaties van vorige generaties evenaart, ook nu mogelijk zijn? “
(VROM-raad)
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Inleiding
“De ruimtelijke ordening in Nederland is
tot nu toe gedomineerd door de opvatting
dat stad, dorp en platteland gescheiden
zijn en gescheiden dienen te blijven. Men
zou kunnen spreken van een paradigma.
Met name op rijks- en provinciaal niveau is
lang geprobeerd deze scheiding in stand te
houden. Dit paradigma strookt echter steeds
minder met de werkelijkheid. Stadsranden
vervagen, dorpen groeien explosief en op het
platteland ontstaan steeds meer activiteiten
met bijbehorende bebouwing ter vervanging
van een afnemende agrarische functie.”1
Op 23 april 2004 heeft het kabinet de Nota
Ruimte vastgesteld. Deze Nota stelt ‘ruimte voor
ontwikkeling’ centraal en gaat uit van het motto
‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Deze
nota ondersteunt gebiedsgerichte, integrale
ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren.
Het accent verschuift van ‘toelatingsplanologie’
naar ‘ontwikkelingsplanologie’. In deze Nota
wordt bouwen in het buitengebied niet meer als
bedreiging gezien maar ook als kans. Het (rode)
contourenbeleid van de 5e Nota wordt onnodig
beperkend geacht voor de verdere ontwikkeling
van het platteland. Dit restrictieve beleid heeft
er echter voor gezorgd dat nieuwe wijken vaak
geen interactie met het omringende landschap
zijn aangegaan.
Door Eelerwoude is mij gevraagd om

een onderzoek te doen naar regionale
gebiedsontwikkeling.
Eelerwoude is een bedrijf (dat is voortgekomen
uit een samenvoeging van een ingenieursbureau
en rentmeesterkantoor) dat creatief, innovatief
en flexibel op de allerlaatste ontwikkelingen in
de ruimtelijke ordening probeert in te spelen.
In deel 1 van mijn onderzoek zal ik op Rijks en
provinciaal schaalniveau onderzoek gaan doen
naar de haalbaarheid en de invulling van een
algemeen toepasbaar concept voor integrale
gebiedsontwikkeling (nadruk op Overijssel),
waarna ik in deel 2 verder zal gaan inzoomen
op een concreet gebied in Twente ‘ZuidermatenElsenerbroek-Bullenhaarshoek (ZEB)’ om het
concept verder uit te werken. Eelerwoude is op
dit moment met een integraalplan bezig om dit
gebied richtlijnen voor de toekomst te geven.
Deel 3 zal uit een reflectie bestaan.
In de politiek is tegenwoordig een veranderende
manier van denken over de invulling van het
landelijke gebied gaande. Sinds kort is de Nota
Ruimte aangenomen waarin meer ruimte en meer
inspraak aan lagere overheden en betrokken
private partijen wordt gegeven en waarin meer
ruimte wordt gegeven voor ontwikkelingen
in het landelijke gebied. Hierdoor liggen er
geweldige en reële kansen voor ondernemers en
particulieren om mooie vernieuwende plannen
te maken. Daarmee kunnen prachtige creaties,
zoals de ‘oude statige landgoederen’, uit het
verleden worden geëvenaard. Men moet dan niet
direct denken aan kopieën uit het verleden, maar
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aan op de huidige economische en planologische
ontwikkelingen in spelende integrale concepten.
Bijvoorbeeld
‘collectieve
eigentijdse
Landgoederen’, die zorgen voor nieuwe
economisch duurzame dragers in het landelijke
gebied, welke het landelijk gebied nu en in de
toekomst hard nodig heeft en die tegelijkertijd
zorgen voor versterking van het cultuurhistorische
landschap en recreatie en bijdragen aan de
realisering en financiering van de toch erg
moeizaam van de grond komende EHS. Bij deze
integrale ‘collectieve eigentijdse landgoederen’
die bestaat uit meerdere eigenaren moet niet
alleen worden gedacht aan het klassieke idee
van een landgoed; bos en natuur, maar ook aan
het organisatieprincipe van een landgoed. Bij een
landgoed wordt alles centraal geregeld door een
rentmeester. De functie van de rentmeester kan
meer betekenen dan het verzorgen van alleen het
beheer van het landgoed, gedacht kan worden
aan een centraal administratief/ bestuurlijk
orgaan. Dit orgaan verzorgt alle administratieve
zaken die centraal geregeld kunnen worden.
Zodat bijv. (extensieve) boeren niet meer zitten
opgescheept met het probleem dat ze meer
tijd nodig hebben voor ‘het papierwerk’ dan
dat ze tijd hebben voor hun eigenlijke functie
‘boer zijn’. Daarnaast kunnen ook nog andere
collectieve taken onder de ‘collectieve eigentijdse
landgoederen’ worden gebracht.
Tankink, M. Dorpen voor de doelgroep. In: Agora. Tijdschrift voor
sociaal-ruimtelijke vraagstukken.
1

Landgoederen in en nabij de EHS, of tegenwoordig
vooral gericht op de robuuste verbindingen,
vallen goed in te passen in dit gebied, omdat de
milieu-omstandigheden en de natuurwaarden op
landgoederen groter zijn dan in landbouwgebied.
Ook het hydrologisch beheer op landgoederen
waar de grondwaterstanden hoger kunnen zijn
dan in landbouwgebied zijn gunstig voor naast
liggende natuurgebieden. Natuurmonumenten,
een belangrijke actor in deze, staat positief
tegenover deze ontwikkelingen. In tegenstelling
tot het beleid van een aantal jaren geleden ziet
Natuurmonumenten ‘rood’ nu niet alleen meer
als bedreiging, maar ook als een kans.
In het landelijke gebied moet in de toekomst
ter verbreding en voor de vitaliteit van de
plattelandseconomie
meer
mogelijkheden
worden geboden aan de ontwikkeling van
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Het
huidige restrictieve beleid voor andere dan
agrarische bedrijfsvormen op het platteland
wordt niet consequent gehandhaafd. Dat heeft
geleid tot tal van bedrijfsvormen die soms
worden gedoogd en soms ad hoc worden
‘gelegaliseerd’. In plaats hiervan zou er een
ruimtelijk beleid moeten worden ontwikkeld,
waarbij enerzijds bepaalde bedrijfsvormen
worden gestimuleerd en anderzijds ongewenste
bedrijfsvormen daadwerkelijk worden geweerd.
Hiermee wordt tegelijkertijd deels het probleem
ondervangen (een alternatief geboden) van de
overal als paddestoelen uit de grond schietende

monotone en geen gebiedsbinding hebbende
bedrijventerreinen. Deze nieuwe bedrijfsmatige
activiteiten in het landelijke gebied vallen dan
goed te combineren met de nieuwe ‘eigentijdse
landgoederen’. Deze extra economische activiteit
versterkt de vitaliteit van het landgoed en het
omringende landelijke gebied. Het landgoed is
hiermee minder afhankelijk van subsidies voor
de ontwikkeling en het beheer.
Op deze manier moeten juist de kansen worden
gegrepen om het landelijke gebied te behoeden
van verloedering, leegstand en economische
en sociale achteruitgang, maar waarbij
tegelijkertijd door het toelaten van extra rood
(of herontwikkeling) en nieuwe economische
activiteiten ook het gevoel van ruimte, rust en
vrijheid en een aantrekkelijke groene omgeving
niet verloren mag gaan. Dit zijn belangrijke
steeds schaarser wordende pullfactoren van
het landelijke gebied die we zorgvuldig moeten
koesteren. Uit onderzoek blijkt dat ‘rood’ een
belangrijke economische drager kan zijn voor
het landelijke gebied, 3 woningen leveren
structureel één arbeidsplaats op2. Tevens blijkt
uit het WBO onderzoek3 dat ‘landelijk wonen’ nog
steeds erg in trek is, mensen willen graag ‘groen
stedelijk’ of ‘landelijk wonen’. Deze vraag van de
woningmarkt valt niet te negeren. Maar het gaat
hierbij met name om een krachtige bouwvraag
van mensen die al een binding hebben met het
gebied, de koopvraag hier en tegen is gering.
Door de (her)ontwikkelingen van ‘rood’
tegelijkertijd gepaard te laten gaan met de

10

realisering van natuur- en landschapsverbetering,
waterretentie en -berging en de versterking van
cultuurhistorische elementen, treedt eigenlijk niet
een verevening op maar een win-win situatie voor
het landelijke gebied. Deze afspraken moeten
dan in ‘harde contracten’ worden vastgelegd. Je
slaat hiermee twee vliegen in 1 klap, zowel het
rood als het groen kan een positieve bijdrage
aan het landelijke gebied geven. Tevens kan het
rood in het landelijke gebied een alternatieve
lokatie zijn voor de grote hoeveelheid woningen
die nog moet worden gebouwd in Nederland
(actualisatie VINEX 2010). Het bouwen in het
landelijke gebied kan juist worden gezien als een
toevoeging, een verrijking van het landschap.
Door deze bebouwing bijvoorbeeld met
stijlkenmerken van karakteristieke bebouwing
uit het gebied te bouwen kan het de identiteit
van de streek versterken. Tevens brengt het
een financiële injectie in het landelijke gebied en
kunnen in deze bebouwing nieuwe economische
activiteiten worden geplaatst. Uit deze extra
opbrengsten van het ‘rood’ kan de realisering van
‘groen’ mede worden bekostigd.
Door zorgvuldig de verschillende gebieden
en landschappen te analyseren kunnen de
verschillende ontwikkelingen hierop worden
afgestemd en afgewogen worden welke in het
gebied toelaatbaar zijn. Of men kan zoeken naar
een bepaald landschap welke het beste past bij
de gewenste ontwikkeling, zodat de karakteristiek
van het gebied niet verloren gaat.
Op
deze manier wordt gezocht naar

gebiedsgerichte
oplossingen.
Door
de
problematiek gebiedsgericht aan te pakken
kan maatwerk worden afgeleverd, waarbij het
erg belangrijk is om het project van onderaf te
initiëren. Ook worden hierdoor meer kansen en
mogelijkheden gecreëerd die bij een individuele
benadering niet aan het daglicht zouden
komen. In dit proces moeten de bewoners en
andere betrokken actoren nauw en in een vroeg
stadium bij betrokken worden, zodat het gevoel
ontstaat ‘dat het ook hun plan is’ waardoor er
voldoende draagvlak wordt gecreëerd voor de
uitvoeringshaalbaarheid van het plan.
Het voordeel van collectief en integraal een plan
aan te pakken is dat de verschillende plannen
op elkaar kunnen worden afgestemd en elkaar
kunnen versterken, zodat een duurzaam plan
wordt ontwikkeld. De grondeigenaar en de diverse
overheden bepalen in juridische zin de ontwikkeling
en het gebruik van grond. Zo heeft de eigenaar
het realisatierecht om de door de overheid in
bestemmingsplannen vastgelegde mogelijkheden
te ontwikkelen. Indien de eigenaar een wijziging
van het bestemmingsplan wil realiseren, moet
hij in overleg treden met overheden. Door b.v.
een eigentijds ‘collectief’ landgoed op te richten
kunnen de kosten worden gedeeldvoor o.a. bestemmingsplanwijzigingen, omdat in veel gevallen
aanzienlijke kosten moeten worden gemaakt voor
externe adviseurs voor planontwikkeling.

Twee vliegen in één klap? Frank van Dam en Dorien Buckers,
Tijdschrift voor de Volkshuisvestiging 1998.
3
Woningbehoefte (WBO onderzoek) Bouwprognoses 20032008, www.vrom.nl

In het kort:
Waarom gekozen voor ondwerp gebiedsontwikkeling?
-Paradigma binnen RO scheiding stad/ land.
-Nota Ruimte geeft meer ruimte.
-Alternatieven bieden t.o.v. huidige bouwopgave.
-Nieuwe kansen door Rood-voor-Rood beleid.
-Reconstructie zandgebieden met name agrarisch gericht.
-Bij gebiedsontwikkeling meer mogelijk dan bij individuele benadering
-Handvat bieden aan gemeentes bij verkregen vrijheden.
-Tegengaan situatie dat platteland op slot komt te liggen.
-Belangstelling en omvorming van boerenbedrijfjes in landgoederen.

No.4, 2004. pp 33-35
2
Wonen als nieuwe economische drager van het platteland.
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Indeling; werkschema

Afstudeeronderzoek bestaat uit drie onderdelen:
•

Deel 1: Algemeen concept gebiedsontwikkeling
(nadruk op het gebied van Twente)

•

Deel 2: Toepassing van het concept op
het gebied ‘Zuidermaten-ElsenerbroekBullenhaarshoek (ZEB)’

•

Deel 3: Reflectie en spelregels

In mijn onderzoek zijn de onderdelen 1 en 2 niet losstaand en
na elkaar ontwikkeld, maar deze lopen parallel door het proces.
Waarbij de verschillende onderdelen elkaar beïnvloeden en
bijsturen door herhaaldelijke terugkoppelingen.

Figuur 1.1 werkschema
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Deel 1
Algemeen concept gebiedsontwikkeling

In deel 1 heb ik door ‘mijn bril’ bezien
de belangrijkste punten omtrent
gebiedsontwikkeling gebundeld en
mijn eigen bevindingen uitgewerkt
om te komen tot een algemeen
concept voor gebiedsontwikkeling

13

1.1

Probleemomschrijving
Het wordt steeds moeilijker om geschikte
aantrekkelijke bouwlocaties in en nabij grote
steden te verkrijgen en steden worden steeds
groter welke de nodige problemen met zich
mee brengen. Uit het WBO onderzoek4 blijkt
ook o.a. dat ‘stedelijk wonen buiten het centrum’
het minst populair is. Het landelijk gebied staat
mede hierdoor steeds meer onder druk van
verstedelijking. In niet-grootstedelijke gebieden
waar het landschap nog gekenmerkt wordt door
dorpen, dreigt de landschappelijke identiteit te
vergaan als gevolg van ‘stedelijke’ of ‘stadse’
dorpsuitbreidingen.
“De huidige bouwopgave laat zich alleen nog
maar vertalen in Vinexachtige oplossingen, op
elke schaal. De puistjes aan de gezichten van
dorpen zijn net Vinex: uniform en zonder identiteit,
althans in elk geval zonder dorpse of juist een
hele stedelijke identiteit. Volgens onderzoeken
zijn Vinexbewoners wel tevreden maar ik denk
dan: logisch, zij hebben er veel voor betaald. En
bovendien: wat was hun alternatief? 4
Zo ook in Twente groeien de dorpjes in de
landelijke gestaag en worden er als maar nieuwe
woonwijken tegen aangeplakt waardoor er een
soort van ‘witte schimmel’ rond deze dorpjes
ontstaat. Deze ontwikkeling levert een afbreuk
aan het karakteristieke (Twentse) landschap van
kleine pittoreske dorpjes.
Ongebreideld bouwen op het platteland is in het
Nederlandse ruimtelijke beleid een beetje als
vloeken in de kerk. Het past niet in het streven

naar mobiliteitsbeheersing, sober ruimtegebruik
en de compacte stad. Wanneer de woonfunctie
van het platteland door een economische bril
wordt bekeken, blijken er toch ook wel voordelen
aan vast te zitten. De druk op de Randstedelijke
woningmarkt wordt erdoor verlicht en het zou een
niet onwelkome impuls kunnen geven aan de
rurale economie.
In de vorig jaar uitgebrachte Nota Ruimte wordt
meer ruimte en inspraak geboden aan lagere
overheden en betrokken private partijen voor
ontwikkelingen in het landelijke gebied. Maar
tegelijkertijd is met de komst van de Nota Ruimte
niet alleen de vrijheid en ruimte toegenomen om
te filosoferen over de toekomst van het landelijke
gebied, maar er bestaat er ook een gevaar dat
het een ‘rommeltje’ wordt nu lagere overheden
meer vrijheid krijgen. De vraag naar bouwen
als verrijking van het landelijke gebied in plaats
van verarming is juist nu des te meer aan de
orde. Mede doordat er nog steeds een grote
achterstand is van de nationale bouwopgave.
Aan de ene kant moeten we beducht zijn
voor de vrije marktwerking, anderzijds zijn
gemeenten zo ‘gewend’ geraakt aan dit beleid
dat de beschuldiging ‘roomser dan de paus’
bijna gebezigd zou kunnen worden. Juist met
de Nota Ruimte moeten de kansen worden
aangegrepen om te laten zien dat het ook
anders kan; dat de landschappelijke identiteit
(weer) als uitgangspunt genomen moet worden
om stadsuitbreidingen en bebouwing op kleine
schaal op een landschappelijk-architectonische
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wijze verantwoord in het landschap te kunnen
positioneren. Hiervoor liggen verschillende
oplossingen, zoals nieuwe landgoederen of
‘knooperven’ of zoals genoemd in de inleiding
integrale ‘collectieve eigentijdse landgoederen’
die passen in het licht van de gewenste en
genoodzaakte revitalisering van het platteland.
Met het woord integrale gebiedsontwikkeling
wordt bedoelt om zowel de problematiek rond
de rentabiliteit van agrariërs als de problematiek
rond milieu, natuur en ‘blauwe’ ontwikkelingen
tezamen op te lossen met de juiste afstemming
tussen ‘rood’ en ‘grijs’ (infra.) en het ontwikkelen
van nieuwe economische dragers in het
buitengebied. Door deze elementen tegelijkertijd
aan te pakken kunnen ze beter op elkaar worden
afgestemd en kunnen ze elkaar versterken. Deze
elementen moeten dan op een landschapsarchitectonische wijze worden afgestemd op
het gebied, zodat het gebied een krachtige
en duurzame impuls krijgt ter verbetering van
het landschap dat nu nog steeds in kwaliteit
achteruitgaat.
Maar wat is er aan de hand met de sector
(in zandgebieden) die nu nog grotendeels
verantwoordelijk is voor het onderhoud van het
landschap in het landelijk gebied: de agrariërs?

4

Hillebrand, H. en Beun, N. Werken aan een Bangkok in
het veen. In: Agro nr 4, 2004. p7

In Salland en Twente hebben net als andere (zand)gebieden in Zuid en
Oost Nederland te maken met een hoge veedichtheid. In deze gebieden
– de zogenaamde concentratiegebieden – is de intensieve veehouderij
sterk vertegenwoordigd en doen zich verschillende problemen voor die
nauw met elkaar samenhangen. Kern van de problematiek is dat de
landbouw, wonen, werken, mobiliteit, recreatie en natuur en landschap
elkaar te vaak in de weg zitten. Gevolg is dat de economische functies in
het landelijke gebied beperkt worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden,
met alle nadelige gevolgen van dien voor de sociaal-economische vitaliteit
en de leefbaarheid van het gebied. Veel veehouderijen kunnen zich op hun
huidige plek niet meer ontwikkelen vanwege de geur- en ammoniakregels.
Ook de melkveehouderij staat onder druk. De laatste jaren is daarnaast
meerdere keren gebleken dat de grote veedichtheid en de ruimtelijke
structuur van de (intensieve) veehouderij kan leiden tot grote veterinaire
problemen voor de sector zelf (varkenspest, MKZ, Vogelpest). Bovendien
zijn de financiële en maatschappelijke gevolgen van de veterinaire crises
groot. Ook op de wereldmarkt zijn grootschalige ontwikkelingen gaande
die nog eens extra druk leggen op de vitaliteit van de landbouw en welke
zorgen voor onafwendbare aanpassingen. De economische basis van
kleinschalige landbouw heeft verbreding nodig. Veel boeren hebben reeds
hun bedrijf al beëindigd, elke dag stoppen 4 boeren omdat hun bedrijf niet
meer economisch rendabel is. Of omdat ze geen uitbreidingsmogelijkhed
en hebben of omdat ze geen opvolgers hebben. Hierdoor ontstaat er een
toename van leegstand en verloedering van stallen en bedrijfsgebouwen
waardoor het landschap wordt ontsierd.
Aan de andere kant hebben ook natuur, water en landschap vaak te lijden
van de te grote verwevenheid van functies, ook al zijn er de afgelopen jaren
flinke verbeteringen geboekt. De kwaliteit van het landschap gaat echter
op veel plaatsen nog steeds achteruit. Ongemerkt verdwijnen er (nog
steeds) kleine cultuurhistorische landschapselementen. Natuurgebieden
hebben te lijden van te grote voedselrijkdom (vermesting), te veel zure
neerslag (verzuring) en van verdroging. Bovendien moet er nog flink
worden geïnvesteerd in grondaankopen voor nieuwe natuurgebieden en
verbindingszones, zodat een duurzaam ecologisch raamwerk kan ontstaan,
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de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De realisering van de EHS vordert nu
nog erg langzaam en moeizaam. Tot slot vraagt water steeds meer ruimte
om de hogere neerslagpieken – veroorzaakt door klimaatsveranderingen
– op een natuurlijke manier te kunnen opvangen (WB 21e).
Een van de oplossingen voor agrarische ondernemers is om het zicht te
verbreden richting onder meer natuurbeheer. De relatie landbouw-natuur is
hiermee sterk in ontwikkeling. Verbreding is ook terug te vinden in de vorm
van minicampings en verkoop aan huis, van eigen producten. Recreatie
in het landelijk gebied heeft potentie en kan nog veel sterker ontwikkeld
worden. Bij streekontwikkeling gaat het om een toekomst voor boeren,
burgers en buitenlui, waarbij door samenwerking samenhang ontstaat
tussen de ecologische, economische en sociale doelstellingen.
Om deze problemen structureel op te lossen moet vooral integraal, maar
gebiedsgericht gedacht worden zodat maatwerk kan worden afgeleverd. Een
groot probleem bij gebiedsontwikkeling is de bureaucratie, die overwonnen
dient te worden. Om alleen al één enkel landgoed gerealiseerd te krijgen
is de gemiddelde ontwikkeltijd al snel vier/ vijf jaar vanwege stroperige
procedures, waardoor oorspronkelijke enthousiaste initiatiefnemers
afhaken.
Het buitengebied kampt met de volgende problemen:
Hoofdproblemen:
-Achteruitgang van het cultuurhistorische landschap
-Teruglopende vitaliteit van de plattelandseconomie
-De financiering van bos en natte natuur (EHS)
Subproblemen
-Leegstand stallen/ bedrijfsgebouwen
-Eutrofiering watersysteem
-Claims op grond voor waterretentie of noodoverloopgebieden
-Gebrek aan betaalbare woningen in het buitengebied
-Weinig ruimte voor nieuwe (anders dan agrarische) bedrijfsmatige
activiteiten
-Een sterke afname in het aantal agrarische bedrijven
-Teruglopende voorzieningen in kleine kernen
-Dorpjes verliezen hun oude pittoreske dorpsgezicht (dorpen in Twente)
-Verrommeling en spanningsveld landschap/ stadsrand

1.2

Doelstellingen
In deel 1 van mijn onderzoek zal ik op Rijks en
provinciaal (nadruk op Overijssel) schaalniveau
onderzoek gaan doen naar de haalbaarheid en de
invulling van een algemeen toepasbaar concept
voor integrale gebiedsontwikkeling, waarna ik in
deel 2 verder zal gaan inzoomen op een concreet
gebied in Overijssel ‘Zuidermaten-ElsenerbroekBullenhaarshoek (ZEB)’ om het concept verder uit
te werken. In dit concept zal getracht worden om de
verschillende (hoofd) problemen die spelen in het
landelijke gebied tegelijkertijd op te lossen. Deel 3 zal
uit een reflectie bestaan.
Dit integrale gebiedsontwikkelingsplan voor ZEB zit min
of meer tussen het schaalniveau van een structuurvisie
en bestemmingsplan in voor een gebied van ongeveer
30-2000 ha.
Dit plan is gericht op haalbaarheid, dat het niet weer
een zoveelste plan ‘met mooie plaatjes’ wordt dat in
een kast terecht komt. Belangrijk hierbij is dat het plan
duurzame economische dragers heeft, dus dat het
niet alleen op subsidies is gebaseerd die eindig zijn
waardoor de initiatiefnemers onzekerheid houden.
Verder is het belangrijk dat er voldoende draagvlak
wordt gecreëerd bij de betrokken partijen, het bepaald
voor een groot deel de slagingskans van een plan. Het
is de kunst om de verschillende partijen enthousiast
te krijgen en zelf met initiatieven te laten komen i.p.v.
dat ze tegen je gaan werken. Dikwijls worden deze
problemen veroorzaakt doordat er van bovenaf van
alles wordt opgedragen. Zo ontbrak er draagvlak bij
een soortgelijk plan (zie figuur 1.2) naastgelegen aan
het ZEB.
Dit integrale gebiedsontwikkelingsplan voor ZEB
moet bijdragen aan een sterke duurzame impuls ter

verbetering van het landschap, de ontwikkeling van
nieuwe natuur en de vitaliteit van het platteland. Om
financiële middel te genereren wil ik ‘rood’ toelaten
in het buitengebied hierbij wil ik uitzoeken welke
voorwaardes moeten worden geschapen om te mogen
bouwen in het buitengebied.

In het kort:
Hoofddoelstelling
-Ontwikkelen van algemeen toepasbaar concept voor
integrale gebiedsontwikkeling.
-Testen van het integraal gebiedsontwikkelings
concept voor ‘ZEB’.
Subdoelstelling
-Bieden van sterke duurzame impuls ter versterking/
ontwikkeling van het cultuurhistorische landschap, de
ontwikkeling van nieuwe natuur en de vitaliteit van het
platteland.
-Uitzoeken welke voorwaardes moeten worden
geschapen om te mogen bouwen in het buitengebied.
(‘Contramal’)
-Uitzoeken van de economische mogelijkheden in het
landelijke gebied

Figuur 1.2 (Tc Tubantia)
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1.3

Kansen
Het buitengebied kent zijn problemen maar het
biedt ook juist vele mogelijkheden. Hier is nog
voldoende ruimte en groen, vergezichten geven
je het gevoel van vrijheid en rust. Ook is het
saamhorigheidsgevoel veel sterker in de kleinere
gemeenschappen en er heerst een goed sociaal
leefklimaat waar ouders graag hun kinderen
laten opgroeien. Er zijn diverse ontwikkelings
mogelijkheden voor het buitengebied: natuur,
recreatie en toerisme (waaronder golf, de snelst
groeiende sport in Ned.), exclusieve woonmilieus
(waaronder landgoederen en buitenplaatsen),
zorgfuncties in vrijkomende agrarische gebouwen
en verbreding van de agrarische sector. En er
liggen kansen voor een soepeler beleid t.a.v.
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten anders
dan agrarische bedrijfsvormen in het landelijke
gebied.
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1.4

Onderzoeksvraag
Duiken in een onderwerp levert vaak meer vragen
dan antwoorden op. Zo ook in dit onderzoek
naar gebiedsontwikkeling. Over dit onderwerp
en daarmee nauw verbonden bouwen in het
buitengebied, welke onderhevig zijn aan snelle
veranderingen, is en wordt veel over geschreven
en gepraat. Wanneer je onderzoek wilt doen
naar dit onderwerp en je wilt iets ‘innovatiefs’
ontwikkelen op dit gebied dan loert hierbij het
gevaar dat het al achterhaalt is door de snelle
ontwikkelingen rond dit onderwerp of al bedacht
is door anderen. Het is hierbij belangrijk te kijken
naar wat al voorhanden is en wat de nieuwste
ontwikkelingen zijn.
Om niet in een veelheid van vragen te verdwalen
moet het onderwerp worden afgebakend. Hierbij
heb ik gezocht naar de belangrijkste actuele
problemen die spelen in het landelijke gebied.
Door literatuuronderzoek en bestudering van
actuele mediaberichten ben ik gestuit op een
viertal verschillende vraagstellingen die de kern
van de actuele problematiek in het landelijke
gebied samenvatten. Uit deze verschillende
problemen wordt de onderzoeksvraag afgeleid.
▪ Met de komst van de Nota Ruimte is niet
alleen de vrijheid en ruimte toegenomen om te
filosoferen over de toekomst van het landelijke
gebied, maar er bestaat er ook een gevaar dat
het een ‘rommeltje’ wordt nu lagere overheden
meer vrijheid krijgen. Is deze vrijheid en ruimte
voor lagere overheden een vooruitgang voor het
landelijke gebied? En kan aan deze verschillende

lagere overheden een handvat worden geboden
om te voorkomen dat het een ‘rommeltje’ wordt?
▪ Er wordt veel gepraat over bouwen in
het buitengebied en de overheid laat het
mondjesmaat toe. Maar nieuw ‘rood’ of
herontwikkeling moet kunnen in het buitengebied
volgens de overheid mits er wat tegenover staat.
Maar wat en hoeveel moet hier tegenover staan?
En kan ‘rood’ opzichzelf een verrijking voor het
buitengebied zijn?
▪ Is het mogelijk om een plan te maken waarbij
je allerlei verschillende problemen die spelen
in het landelijke gebied tegelijk aan te pakken,
of terwijl wordt het veel te complex door het
integraal te benaderen? Krijg je dan te maken
met tegenstrijdige belangen waardoor het erg
moeilijk wordt om tot uitvoering te komen?
▪ Kern van de problematiek is dat de landbouw,
wonen, werken, mobiliteit, recreatie en natuur
en landschap elkaar te vaak in de weg zitten.
Gevolg is dat de economische functies in het
landelijke gebied beperkt worden in hun ontwik
kelingsmogelijkheden, met alle nadelige gevolgen
van dien voor de sociaal-economische vitaliteit
en de leefbaarheid van het gebied. Kunnen we
de landbouw sector weer gezonder krijgen en
zijn er mogelijkheden voor nieuwe economische
activiteiten in het landelijke gebied?
Deze verschillende vraagstellingen vormen de
basis voor mijn onderzoeksvraag, die als paraplu
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dient voor de verschillende problemen.

Onderzoeksvraag:
Hoe ziet een algemeen toepasbaar
concept te ontwikkelen voor integrale
gebiedsontwikkeling
in
het
landelijke
gebied (Twente) eruit en zijn hiermee de
hoofdproblemen van het landelijke gebied op
te lossen?

1.5

Gebiedsontwikkeling

(www.vrom.nl) 8-12-2004 Persbericht
Minister Dekker wil samen met provincies gebiedsontwikkeling meer als werkwijze
gaan toepassen. Bij gebiedsontwikkeling gaat het er om de verschillende belangen en
partijen bij elkaar te brengen om gezamenlijk een gebied te ontwikkelen. Daarvoor heeft
de minister de adviescommissie Gebiedsontwikkeling benoemd.
Onder leiding van stedenbouwkundige Riek Bakker (oprichter/partner van BVR) gaan de
commissieleden provincies adviseren, helpen, stimuleren en begeleiden. Ze richten zich
daarbij op de daarvoor door de provincies aangedragen voorbeeldprojecten. Minister Dekker
wil dat de in totaal veertien voorbeeldprojecten eind 2005 een stap verder zijn in uitvoering.
De projecten zijn opgenomen in de Nota Ruimte.
De onafhankelijke commissie bestaat uit deskundigen op thema’s die van belang zijn voor
gebiedsontwikkeling. Het gaat onder meer om kennis over stedelijk en landelijk gebied,
organisatie, bestuur en financiën.
Dekker verwacht de adviezen van de commissie eind 2005 te ontvangen. Voor het stimuleren
van gebiedsontwikkeling zijn, naast de adviescommissie en de Nota Ruimte, ook de nieuwe
Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet belangrijke instrumenten. Zo krijgen
provincies en gemeenten meer bevoegdheden om voorkeursrecht uit te oefenen en grond te
onteigenen en worden procedures korter.
Met de Nota Ruimte krijgen provincies en gemeenten meer ruimte voor het maken van eigen
keuzes op regionaal en lokaal niveau.

Minder rijksinvloed, hardere resultaten bij gebiedsgericht
beleid
Voor de realisering van een ruimtelijk relevant project is voor het
bestemmingsplan niet of nauwelijks nog een sturende rol weggelegd.
Het bestemmingsplan is hoogstens nog bedoeld om een project
waarvan andere overheden dan de gemeente besloten hebben
over te gaan tot realisatie van een juridische basis te voorzien.
De feitelijke besluitvorming vindt echter buiten het kader van het
bestemmingsplan plaats.
De (Rijks)overheid wil de lagere overheden en betrokken partijen
daarom nu meer vrijheid en ruimte geven. Het rijk en de provincies

hebben afspraken gemaakt voor het verbeteren van de uitvoering van het beleid
voor het landelijke gebied. Kern van de afspraken- neergelegd in de regeling
subsidiering gebiedsgericht beleid en reconstructiegebieden (SGB)- is dat het Rijk
op hoofdlijnen stuurt en de regierol overlaat aan de provincies. Zo moet er meer
ruimte ontstaan voor lokale partijen om deel te nemen in projecten. Voorwaarde
is wel dat vooraf de doelen duidelijk geformuleerd en na afloop te toetsen zijn.
De SGB in feite een nieuw sturingsmodel voor het beleid voor de groene ruimte,
moest een belangrijke impuls geven aan de decentralisatie van het beleid voor
het landelijke gebied. Op deze manier worden lagere overheden en lokale partijen
eerder in het besluitvormingsproces betrokken en ontstaat er meer draagvlak voor
de uitvoering van de plannen. Verder moet er 1 integraal plan komen voor alle
verschillende sectoren, zodat het geheel van alle sectorale plannen overzichtelijker
wordt en de verschillende beleidslijnen elkaar niet tegen werken.
Om op gebiedsniveau functies te combineren is een combinatie van partijen,
doelen en domeinen vereist. Dit betekent dat de ruimtelijke planning voor de
groene ruimte- meer nog dan voorheen- geconfronteerd wordt met complexe,
sectoroverstijgende besluitvormingsprocessen. Dit heeft zijn consequenties voor
de planningpraktijk, zowel ten aanzien van inrichting als sturing.
De beleidsontwikkeling voor de groene ruimte vindt plaats vanuit verschillende
beleidsdomeinen, die vaak nog sterk (inhoudelijk) verkokerd zijn. Vanuit
verschillende afdelingen bij Rijk, provincies en gemeenten wordt sectoraal beleid
geformuleerd voor onder andere water, milieu, infrastructuur en natuur. Dit heeft
zijn neerslag in een ordening van de groene ruimte waarbij de positionering van
functies vertaald wordt in vlakken en begrenzingen op de kaart. Verschillende
gebruiksvormen sluiten elkaar daardoor op papier al bij voorbaat uit, terwijl dat in
de praktijk niet het geval hoeft te zijn. De inrichtingsopgave vraagt derhalve om
een denken in lagen, in plaats van in vlakken. Het vanzelfsprekend onderscheiden
van functies en functiescheiding moet worden losgelaten. (2004 Policy tools for
spatial planning)
Overheden zijn afhankelijk van andere (private) partijen om beleidsdoelen te
realiseren, aangezien de middelen- met name op het vlak van de ruimtelijke
ordening- vaak zeer beperkt zijn. Om meervoudig ruimtegebruik mogelijk te maken
is het daarom niet alleen nodig dat overheden onderling beter samenwerken,
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maar ook dat meer samenwerking met andere
(private) partijen wordt gezocht. Meervoudig
ruimtegebruik vereist horizontale structuren van
besluitvorming; netwerksturing. Als gevolg van
de afhankelijkheid van andere partijen kunnen
overheden slechts richting geven aan complexe
besluitvormingsprocessen binnen netwerken. De
staat hoeft daarbij haar invloed niet te verliezen,
aangezien private partijen op hun beurt vaak
afhankelijk zijn van overheden, denk maar aan
vergunningverlening of subsidiëring.
Ontstapelen, ontschotten, ontpotten:
De huidige wirwar van financiële regelingen
wordt gestroomlijnd; er komen minder beleidsen
gebiedscategorieen
(ontstapelen)
en
budgetten worden gekoppeld aan te realiseren
doelen (ontschotten en ontpotten). Verschillende
sectorale geldstromen zijn samengevoegd
als eerste stap naar 1 regeling voor alle
gebiedsgerichte subsidies. Uiteindelijk moet
de SGB één regeling worden met één budget
dat afhankelijk van de gekozen maatregel
flexibel is in te zetten. Dan zou een eind komen
aan de situatie dat er tal van regelingen zijn
met elk een eigen budget (de potten), terwijl
tussen de budgetten ondoordringbare schotten
staan, waardoor flexibiliteit bij het bereiken
van doelen tekortschiet. Verder is het geld dan
ook op hetzelfde moment beschikbaar in het
ontwikkelingsproces.

Wat is de rol van VROM en de andere
departementen bij ontwikkelingsplanologie?
Bij ontwikkelingsplanologie is het doel om
sneller en beter het beleid tot uitvoering
brengen hierbij staat de uitvoering centraal.
Het initiatief van gemeenten, provincies,
burgers,
bedrijven
en
maatschappelijke
organisaties is essentieel voor het uitvoeren van
ruimtelijke plannen. VROM wil het toepassen
van
ontwikkelingsplanologie
stimuleren.
VROM werkt daarom samen met de andere
departementen aan goede voorwaarden voor
ontwikkelingsplanologie. Voorbeelden hiervan
zijn te vinden in nieuw beleid (Nota Ruimte),
het verminderen van regels (herijking VROMregelgeving) en het vernieuwen van regelgeving
(de nieuwe WRO en de Interimwet Stad en
Milieubenadering). Het rijk gaat voorstellen
doen voor het beter toepassen van PubliekPrivate Samenwerking (PPS) in gebiedsgerichte
projecten, en onderzoekt de mogelijkheden
voor regionaal kostenverhaal en verevening. Zo
krijgen burgers, bedrijven, andere overheden en
maatschappelijke organisaties nieuwe en betere
mogelijkheden om hun ideeën uit te voeren. VROM
houdt zich actief bezig met kennisuitwisseling en
–verspreiding op de bovengenoemde terreinen.
Bovendien gaan de provincies, VROM en andere
partijen aan de slag met voorbeeldprojecten voor
ontwikkelingsplanologie. Verder is de Nota Ruimte
een strategische nota op hoofdlijnen en geeft de
provincies en gemeenten, meer dan voorgaande
nota’s, de ruimte om eigen afwegingen te maken.
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Afwegingen die recht doen aan de verschillen
die er in Nederland zijn tussen allerlei gebieden.
Daardoor kunnen ruimtelijke plannen beter
aansluiten bij de maatschappelijke wensen en
sneller uitgevoerd worden. Ook stelt de Nota
Ruimte de doelen van het beleid centraal, en niet
de daarvan afgeleide regels en voorschriften. Dit
is anders dan de afgelopen decennia, waarin de
regels vaak centraal stonden.

Provinciaal en gemeentelijk beleid
Streekplan
Richtinggevend voor de plannen in het streekplan
2000+ is de hoofdkoers uit de Strategische visie
‘Overijssel, kwaliteit in vernieuwing’. In deze visie
is er gekozen voor sociale kwaliteit en welzijn
als hoofdmotieven voor het beleid. Dit betekent
dat economische groei en nieuwe ingrepen
in de leefomgeving moeten bijdragen aan de
hoofdkoers van de Strategische visie. Het bieden
van ontwikkelingsruimte voor economische
groei en het behouden en versterken van de
kroonjuwelen (met name PEHS) van de provincie
spelen daarbij een essentiële rol.
Reconstructieplan
Het reconstructieplan (van Overijssel) is
op 4 november 2004 formeel van kracht is
geworden. Het plan gaat over de herinrichting van
het landelijk gebied, streeft naar de realisatie van
de (P)EHS en benoemt doelen tot 2015. Een van
de belangrijkste zaken die het reconstructiebeleid
toevoegt aan het bestaande provinciale beleid is
de zonering in landbouwontwikkelingsgebied,
verwevingsgebied en extensiveringsgebied.
(P) EHS
Voor het PEHS geldt als generiek ruimtelijk beleid
het handhaven van de rust en het tegengaan
van verstoring en versnippering door het weren
van grootschalige nieuwe ontwikkelingen
(woningbouw,
industrieterrein, grootschalige recreatiebedrijven,
infrastructuur en dergelijke. Nieuwvestiging
van landbouwbedrijven binnen de PEHS is

alleen mogelijk als onderdeel van een integrale
gebiedsgerichte aanpak waarbij per saldo
de natuurwaarden worden versterkt. Om de
verstoring en versnippering binnen de PEHS
te verminderen streeft de provincie naar het
opheffen van de bestaande barrierewerking door
infrastructuur. Het autoluw maken van de bos- en
natuurgebieden past eveneens binnen dit beleid.
De bescherming en ontwikkeling van de PEHS
richt zich voorts op het afstemmen van de wateren milieuomstandigheden op de natuurdoelen
die voor het gebied zijn geformuleerd. Het gaat
daarbij om maatwerk aangezien de verschillende
na te streven natuurdoelen elk hun eigen
specifieke water en milieuwensen kennen.

Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk niveau kent twee typen plannen;
het structuurplan en het bestemmingsplan. Het
structuurplan is strategisch van aard en vormt
een leidraad voor het ruimtelijk beleid van een
gemeente of delen daarvan. Het bestemmingsplan
is het enige plan dat de burger rechtstreeks
bindt. Het streekplan is kaderscheppend voor
gemeentelijke bestemmingsplannen.
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Landbouw en milieuproblematiek en ruimtebehoefte
Salland en Twente, Reconstructie
Salland en Twente hebben net als andere
(zand)gebieden in Zuid en Oost Nederland
te maken met een hoge veedichtheid.
In deze gebieden – de zogenaamde
concentratiegebieden – is de intensieve
veehouderij sterk vertegenwoordigd en doen
zich verschillende problemen voor die nauw met
elkaar samenhangen. Kern van de problematiek
is dat de landbouw, wonen, werken, mobiliteit,
recreatie en natuur en landschap elkaar te vaak
in de weg zitten. Veel veehouderijen kunnen
zich op hun huidige plek niet meer ontwikkelen
vanwege de geur- en ammoniakregels. Ook de
melkveehouderij staat onder druk. De laatste
jaren is daarnaast meerdere keren gebleken dat
de grote veedichtheid en de ruimtelijke structuur
van de (intensieve) veehouderij kan leiden tot
grote veterinaire problemen voor de sector zelf
(varkenspest, MKZ, Vogelpest). Bovendien zijn
de financiële en maatschappelijke gevolgen van
de veterinaire crises groot.
Aan de andere kant hebben ook natuur, water
en landschap vaak te lijden van de te grote
verwevenheid van functies. De kwaliteit van
het historischelandschap gaat echter op veel
plaatsen nog steeds achteruit. Natuurgebieden
hebben te lijden van te grote voedselrijkdom
(vermesting), te veel zure neerslag (verzuring) en
van verdroging.
Ook is er bezorgdheid over de aantasting van de
open ruimte, natuur, water en landschap. Hoewel

er de laatste jaren grote stappen zijn gezet in het
herstel van de kwaliteit van het landelijk gebied,
staat het fraaie agrarische cultuurlandschap
onder druk, is het grondwater vaak niet schoon
genoeg om het te kunnen drinken, en verloopt het
herstel van de natuur te langzaam. Bovendien ligt
er de komende jaren een forse uitdaging om het
watersysteem klaar te maken voor de nattere
winters, hogere neerslagpieken en drogere
zomers die de veranderingen in het klimaat met
zich meebrengen.
De intensieve veehouderij in Overijssel heeft
een lange traditie. Het is een bedrijfstak met
een groot economisch belang, waar velen werk
vinden. Veelal komt de intensieve veehouderij
voor in combinatie met een melkveehouderijtak.
Om economisch te kunnen overleven, vindt
steeds meer schaalvergroting en ontmenging
plaats: een tendens die voor dierenwelzijn en
milieu positieve gevolgen kan hebben. Maar
grotere bedrijven kunnen – met name als zij
op ongunstige locaties liggen – ook een groter
negatief effect op hun omgeving hebben. Het
gaat dan met name om geuroverlast (woningen,
recreatie), ammoniak (natuur) en landschap
(stallen). Deze tendensen gelden zowel voor
de varkens- als de pluimveehouderij, de twee
belangrijkste vormen van intensieve veehouderij
in Salland en Twente. In de pluimveehouderij heeft
de afgelopen jaren al een flinke schaalvergroting
en specialisatie plaatsgevonden, een tendens
die zich zal voortzetten. Nu al kan ongeveer
een kwart van intensieve veehouderijbedrijven
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vanwege de Wet stankemissie veehouderijen in
landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden
in Overijssel niet meer uitbreiden op de huidige
locatie. En door de nieuwe ammoniakwetgeving
kunnen enkele honderden bedrijven, waaronder
ook grote melkveebedrijven, nabij kwetsbare
natuurgebieden niet echt meer uitbreiden.
Maar het omgekeerde geldt ook. Door
de
geurproblematiek
van
intensieve
veehouderijbedrijven kunnen gemeenten in
kernranden geen huizen bouwen op plekken
die daar geschikt voor zijn. Ook kunnen
recreatieondernemers hun bedrijf niet uitbreiden.
Of wordt het landschap ontsierd door her en der
gebouwde stallen en silo’s, of worden delen van
het landschap onaantrekkelijk voor recreatie.
De schaalvergroting in de intensieve veehouderij
zal doorzetten. Daardoor komen er minder maar
wel grotere bedrijven. Die grotere bedrijven zijn
steeds moeilijker in te passen in de omgeving.
Dat blijkt ook al uit het feit dat steeds meer
bedrijven stallen op meerdere locaties hebben,
wat ongunstig is voor milieu, de bedrijfsvoering
en de veterinaire veiligheid. Ook na het technisch
aanpassen van alle stallen blijven er grote
knelpunten voor kwetsbare natuurgebieden

bestaan.

De melkveehouderij heeft in voor nitraatuitspoeling
kwetsbare gebieden een te hoge veebezetting
per hectare. De melkveehouderij zal moeten
‘extensiveren’: minder koeien per hectare, terwijl
er juist een tendens is richting intensivering
(investeren in melkquotum is rendabeler dan

Ruimtebehoefte
investeren in grond). Daarmee kan een stap
gezet worden in de richting van een schonere
landbouw. Ook de biologische landbouw speelt
daarbij een rol.
Vanwege de aard, de (financiele) potenties
van het gezinsbedrijf en de veel voorkomende
koppeling met grondgebonden melkveehouderij
(gemengd bedrijf), is de bedrijfsomvang in de
intensieve veehouderij – op uitzonderingen na
– in Overijssel beperkt gebleven. Van bewuste
concentratie is vrijwel geen sprake. Het resultaat
is een sterke vervlechting van intensieve
veehouderij, natuur, recreatie, bewoning en
andere activiteiten op het platteland. Een ander
probleem is het kleinschalige cultuurlandschap
in grote delen van Salland-Twente, en de relatief
kleine en verspreid liggende kavels, zijn voor de
landbouw – die op de Europese en wereldmarkt
zijn georiënteerd – een concurrentienadeel.
Extra knelpunt, dat in Salland-Twente vaak
meer speelt dan elders in Nederland, is dat een
deel van de grond van stoppende bedrijven niet
meteen beschikbaar komt voor de groeiende
toekomstbedrijven, stoppende bedrijven houden
hun grond nog jarenlang aan.
Het aantal agrarische bedrijven nam met ongeveer 4 procent
af in 2005. Uit de Landbouwtelling van het CBS blijkt dat
iedere dag gemiddeld 4,4 boeren met hun bedrijf stoppen.
In 2004 stopten 1.611 agrariërs, terwijl in 2003 4.079
landbouwondernemers hun bedrijf staakten. Ieder jaar wordt
circa 1,3 procent van de agrarische bedrijven in Nederland
overgenomen door een bedrijfsopvolger. Eind vorig jaar
waren er in Nederland nog circa 84.000 agrarische bedrijven
(waaronder ongeveer 10.000 Overijsselse). In 2000 waren dat
er 98.000. (Bron TC Tubantia)

De landbouw – en met name de melkveehouderij – is van oudsher de belangrijkste drager van de
groene ruimte in Overijssel, niet alleen in sociaal-economisch opzicht, maar ook als gebruiker en
beheerder van het agrarische cultuurlandschap. De melkveehouderij gebruikt ongeveer 60% van
alle grond in Salland en Twente. Ook de landgoederen dragen voor een belangrijk deel bij aan de
indentiteit en de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Het buitengebied van Nederland beslaat
ongeveer 80% van de oppervlakte en herbergt bijna 40% van de inwoners van Nederland.

Vanuit andere sectoren en functies (natuur, water, landschap, wonen, werken, recreatie en
infrastructuur) is er een grote vraag naar grond. De realisatie van de PEHS vraagt nog ruim
5800 ha, de verbindingszones circa 1000 ha, de robuuste verbindingen op de langere termijn
zo’n 4600 ha, en de beheersgebieden voor agrarisch natuurbeheer vragen nog zo’n 5500 ha
(in combinatie met landbouw). Incidentele en meer structurele waterberging zal de komende
15 jaar zo’n 6000 ha vragen (eventueel in combinatie met landbouw). De uitbreiding van
de recreatie vraagt meer dan 250 ha. Opgeteld komt de ruimtebehoefte voor de komende
15 tot 20 jaar uit op ten minste 23.000 ha, ofwel zo’n 18% van het totale landbouwareaal in
Salland en Twente. Onduidelijk is nog hoe groot de ruimtebehoefte is vanuit wonen, werken
en infrastructuur. Hoewel een aanzienlijk deel van deze ruimtebehoefte via meervoudige
(agrarisch) grondgebruik gerealiseerd kan worden (denk aan natuurbeheer, landschap en
water), zal vooral de grondgebonden melkveehouderij grond inleveren.

De reconstructie wil buiten de extensiveringsgebieden in Overijssel en met name rond de kernen
voldoende ruimte maken voor nieuwe economische bedrijvigheid, ook in vrijkomende agrarische
bebouwing. Mede in relatie met woningbouw gaat daarbij bijzondere aandacht naar het verbinden van
stad en land.
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1.6

Bouwen in het buitengebied
Het buitengebied verandert steeds meer van
een ‘agrarische productieruimte’ naar een
‘consumptielandschap’. Steeds meer burgers
kiezen voor het buitengebied als plek om te
wonen en leven. (zie Dietvorst, 1997)
Er is een groeiende vraag naar bouwen in
het buitengebied, de actualiteit blijkt uit de
vele berichten in de media, de verschillende
studies die er naar zijn gedaan en verscheidene
workshops.
Bouwen in het buitengebied was lange tijd
een beleidstaboe: het gebeurde wel maar er
werd niet over gepraat. In de praktijk is het
een controversieel onderwerp. Realisatie van
landelijke woonmilieus op grote schaal lijkt
vooralsnog taboe. Plannend Nederland geeft
weinig gehoor aan de bevolking, neem nu de
VINEX. Al jaren roept de bevolking om andere
huizen, om grotere huizen, om meer ruimte,
maar er verandert echter weinig. Vooral de wens
om buiten te wonen wordt al jaren genegeerd. Er
worden slechts landschappelijke woonwijken en
recreatieparken aangeboden. Door te letterlijke
vertalingen van de wensen van de bevolking zijn
schrikbeelden ontstaan die serieus onderzoek
naar de vervulling ervan tegenhouden.
Stel dat 90% van alle boerenbedrijven in Nederland
6000m3 woonruimte in geconcentreerde vorm
aanbieden (8 woningen van 750 m3) zal het
woonprogramma voor de komende 10 jaar ( zo’n
800.000 woningen) in zijn geheel vlekkeloos in
het landelijk gebied worden opgenomen. Groot
Zeeland zal met gemak het quotum van de eigen

gemeentes en het zuidwesten van de Randstad
(15,3 mln m3) in het landschap op kunnen
vangen, terwijl het z’n landelijkheid volledig
behoudt. (Air Godefroy, Timmermans)
Wonen in het landelijk gebied vraagt om een
nieuw type. Nu is er de standaard van omheinde
privéparadijsjes die de buitenwereld volledig
afweren en het landschap van zijn schaal beroven.
Toegankelijke en landschappelijk ingepaste
woonmilieus moeten worden gestimuleerd. Wie
landelijk woont heeft het platteland als tuin.
Eventueel een akkertje of boomgaardje op de
boerderij, in dit type is het erf voor een gedeelte
openbaar voor fietsers en wandelaars.
Sinds kort is het maatschappelijke debat
heropend, mede door de stellingname van het
kabinet in de Nota Ruimte, hierin wil het kabinet
de mogelijkheden tot bouwen in het buitengebied
verruimen. Vaak blijft de discussie helaas
hangen in bepaalde termen, alsof men slechts
categorisch voor of tegen kan zijn. Dit onderwerp
verdient toch een genuanceerdere benadering.
Bij heroverweging om te kijken naar de
mogelijkheden van bouwen in het buitengebied
is het zinvol om kennis te nemen van historische
referenties. Er is eeuwenlang ‘buiten’ gebouwd
en dit heeft het karakter van onze landschappen
mede gevormd. Dit moet ook nu weer kunnen
onder voorwaarden. Voor 1920 was het
verspreid of landschappelijk bouwen eeuwenlang
gebruikelijk. De vorm en mate varieerde en
ook het resultaat liep uiteen, van de gewraakte
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lintbebouwing tot aan de historische buitens
en landgoederen die wij nu waarderen als
geslaagde toevoegingen aan het landschap.
Het is ook goed te beseffen dat ook collectieve
regels voor ruimtelijke kwaliteit een lange
geschiedenis hebben, zo werd in de 17e eeuw
bv al een gezamenlijke kwaliteitsambities en
investeringen in een notariële akte vastgelegd
door de initiatiefnemers tot landgoederen van
’s-Graveland.
Het beste uit het verleden moet de fantasie
prikkelen, deze kwaliteiten moeten nu het streven
zijn!

Waarom bouwen in het landelijke gebied?
De hernieuwde aandacht voor bouwen in het
landelijke gebied heeft meerdere aanleidingen.
Zo is er het argument van de woningmarkt: er
is een vraag naar landelijk wonen en die kan
niet worden genegeerd. Het gaat hier dan om
een latente vraag naar buiten bouwen. Verder is
het de vraag wat er precies mee wordt bedoeld
(wonen in het buitengebied, of in een dorp,
of groen wonen in een stadswijk met dorpse
trekken). Hierdoor circuleren uiteenlopende
cijfers over de behoefte aan ‘landelijk wonen’

gebouwen komen leeg te staan. Deze leegstaande gebouwen hebben potenties voor
nieuwe functies, zoals wonen.

De markt

Figuur 1.3

(WBO onderzoek woningbehoefte, www.vrom.nl)

Maar de tekorten aan landelijk wonen zijn niet
hoger dan de tekorten bij stedelijke woonmilieus.
Voorts komt de vraag voor een groot deel uit
landelijke woonmilieus zelf en uit de eigen regio.
Een nauwkeurige analyse van de vraag past
dan ook op het regionale niveau. (VROM-raad
advies)
Woningbouw wordt ook gezien als mogelijke
economische drager in het landelijke gebied,
volgens de formule dat drie woningen 1 structurele
arbeidsplaats opleveren. (v.Dam, Buckers) Een
belangrijk probleem in het buitengebied is dat
het voorzieningenniveau van kleine kernen onder
druk staat. Door extra woningen te bouwen kan
dit probleem verkleind worden. Verder neemt
de betekenis van de landbouw af; iedere dag
stoppen vier boeren en agrarische gebouwen

Kijkend naar de top van het buiten bouwen (o.a. besproken op een bijeenkomst van
de VROM-raad in Eefde door makelaars en marktanalisten), die bestaat uit nieuwe
landgoederen, kan worden opgemerkt dat “de oude tot de verbeelding sprekende
landgoederen” zijn ontstaan in een feodale sociale situatie die niet meer bestaat en niet
meer wenselijk is’ In Overijssel worden b.v. jaarlijks nog geen tien woningen van meer dan
6 euro ton verkocht. De ‘supertop’, met woningen boven 4 miljoen euro die enigszins in de
buurt zouden kunnen komen van het 17e eeuwse referentiebeeld, is vrijwel non-existent. Als
er vragers zijn, openbaren ze zich niet en wachten ze discreet op een kans.
Bovendien: “Geld wil sturen”. Wie veel geld heeft, wil zelf bepalen waar en wat en hoe
hij wil bouwen, zonder afhankelijk te zijn van een ambtelijk aangewezen locatie en
dito voorschriften tot en met de architectenkeuze. (Ook in het Groene Hart bleek de
belangstelling voor dure vormen van buiten wonen beperkt. Er is veel vraag naar woningen
tot 6euro ton, maar bijna geen vraag in de categorie boven zeven euro ton waarin ook de
mooie historische panden vallen.
Een nieuw landgoed heeft in deze markt weinig te zoeken: er mogen maximaal drie
wooneenheden staan en het kost dan ongeveer 1,9 miljoen euro, oftewel ruim zes euroton
per eenheid. “Dat is teveel voor erfdelers. Er zijn voldoende vrijstaande historische
boerderijen als alternatief op de markt.” (de Koning & Witzier Makelaars)
Volgens een rekenvoorbeeld zou zo’n landgoed in het Groene Hart wel kunnen slagen met
tien wooneenheden van het ‘prima prijsniveau’ net onder drie euro ton. Op een bijeenkomst
van de VROM-raad werd geopperd door betrokkenen om voor het oosten en Zeeland de
eisen voor een nieuw landgoed te versoepelen, alleen moet men zich dan afvragen of je het
nog een landgoed moet noemen.
Terwijl de koopvraag gering is, is er wel een krachtige bouwvraag, vooral van mensen
die als bewoner en grondeigenaar al een binding hebben met het gebied. Tot deze groep
behoren onder meer agrariërs die op eigen erf willen rentenieren. Dankzij het grondbezit
kunnen zij relatief gemakkelijk een beroep doen op regelingen als Ruimte voor Ruimte en
de Natuurschoonwet,al kan het nog wel veel moeite kosten om plannen ook gerealiseerd
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te krijgen. Daarnaast is er een aanzienlijke lokale
of regionale woningvraag, bijvoorbeeld naar
goedkope starterswoningen.
De vraag is dus regionaler gebonden en ze lijkt
ook minder beperkend dan verwacht. Dat is
interessant, want het biedt kansen voor geduldige,
kleinschalige strategieën voor de lange termijn in
plaats van een haastige inhaalslag. Het kan ook
lastig zijn, want als de schaarste meevalt, kan ze
ook minder dwingend worden benut als sleutel tot
vereveningsconstructies. (VROM-raad advies)
De ‘rode’ opgave werd hiermee enigszins
gerelativeerd. Terwijl we gewend waren
dat de plannen en ontwikkelingen werden
aangestuurd door ontwikkelaars en gemeenten,
is er juist de laatste jaren een trend dat de meest
spraakmakende ideeën juist uit de ‘groene’ hoek
komen. Bijvoorbeeld het plan Van Paridon voor
een deel van Twente. Nu al wordt hier de helft
van de boerderijen door burgers bewoond, en
dat kan oplopen tot 85% in 2030. Het ontwerp
combineert oude en nieuwe bebouwing op
de kenmerkende ‘knooperven’ met aanleg
en onderhoud van paden en beplanting. Het
padennetwerk kan ook de drager zijn van nieuwe
economische activiteiten, bijvoorbeeld in de zorg
of de toeristische-recreatieve sfeer
Een van de veronderstellingen van de VROMraad was dat de rode en de groene opgave door
middel van een (financiele) verevening aan elkaar
kunnen worden gekoppeld. Als er veel vraag is
naar buiten wonen en weinig aanbod, dan kan

de overheid buiten bouwen met mate toestaan
en er een tegenprestatie voor verlangen. Bij deze
inhoud van de tegenprestatie moet niet direct
gedacht worden aan groen in de vorm van alleen
maar extra bos, maar deze kan uit verschillende
vormen en omvang bestaan b.v. opennatuur
of gronden voor waterberging of –retentie.
Verevenen betekent dat de meerwaarde van een
woning in het buitengebied wordt gebruikt om
voor een publiek doel te dienen.
“Je kunt met buiten bouwen voldoende
middelen genereren voor de inrichting en het
beheer van het landschap. Voorwaarde is wel
dat de rode en groene grondmarkten door
bestemmingsrichtingen aan te geven gescheiden
worden. Nu zit er een rode waas over de
agrarische grondprijs wat projectontwikkelaars
weerhoudt gronden te verwerven koppel het
rode, groene en blauwe programma en breng
dit samen in een regionale grondexploitatie.
Zorg voor voldoende grote en vooral duidelijke
enveloppen.” (Friso de Zeeuw, directeur nieuwe
markten, Bouwfonds Wonen bv.)

Populariteit platteland
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw
zien we de waardering en belangstelling voor
het wonen op het platteland in dorpen sterk
toenemen. De ‘trek naar buiten’ van de stedeling
begint. Deze periode volgde op een tijd (de jaren
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zestig en zeventig) waarin het platteland vooral
geassocieerd werd met stilstand en oubolligheid.
De moderne, progressieve randstedeling, die
zich kritischer opstelde ten aanzien van tradities
en autoriteiten, gold toen als rolmodel (Van
Stokkom 1999). Dat is nadien volledig veranderd.
‘Dorps’ drukt tegenwoordig zowel in een
landelijke als in een grootstedelijke omgeving
overwegend positieve waarden uit. Bij de
opvatting van de jaren zestig en zeventig hoorde
de opvatting dat stadslucht vrij maakte en dat
dorpen een verstikkend, claustrofobisch klimaat
kenden. Tegenwoordig hebben veel mensen het
tegenovergestelde gevoel: ‘dorpslucht maakt vrij’.
Veel stedelingen zijn op zoek naar rust en ruimte
in kleinschalige woonmilieus. Ze ervaren juist het
hectische stedelijke leven als onvrij, afleidend,
opdringerig en ongeschikt voor opgroeiende
kinderen. Dorpen zijn geen eilanden meer, stad
en platteland zijn in Nederland naar elkaar toe
gegroeid. Ook zonder fysieke verplaatsingen is
het mogelijk via media en informatietechnologie
kennis te nemen van ontwikkelingen en ideeën
elders. Deze populariteit van het platteland
heeft dus geleid tot woningnood. Naar CBSdefinities van stedelijkheid en landelijkheid
gemeten woont ongeveer veertig procent van
de Nederlandse bevolking in een landelijk
gebied. Dat zijn 6 miljoen Nederlanders. Het
woningbestand in de landelijke gebieden bestaat
vooral uit overwegend oudere, vaak vooroorlogse
koopwoningen (Herweijer 2001). De prijzen van
koopwoningen stegen explosief. Eerst in de
steden, later in de forenzenplaatsen, vervolgens

Welke voorwaardes moeten worden
geschapen om te mogen bouwen in
het buitengebied?
in de hoofddorpen, en tegenwoordig hoeft men
er ook niet meer op te rekenen dat in afgelegen
buitendorpen woningen voor een appel en een ei
te krijgen zijn. Herweijer stelt vast dat de voorraad
aan de landbouw onttrokken boerderijen,
leegstaande winkelpanden, door herindelingen
overbodig geworden gemeentehuizen en
slooprijpe loonwerkerhuisjes op is. De
historische panden, pandjes en boerderijen zijn
gerestaureerd, gerenoveerd en opgepoetst. En
ze worden vooral bewoond door fitte vutters,
rustzoekers, tweeverdieners uit de stad en
ouders met jonge kinderen uit het stedelijke
gebied. De plattelanders zelf hadden vaak het
nakijken. Ze konden financieel niet opbieden
tegen de stedelingen. Bovendien mocht er maar
mondjesmaat nieuwbouw gepleegd worden
- en dan groepsgewijs volgens afzonderlijke
bestemmingsplannen. (Nieuwe dorpen; een
essay over sociale samenhang)

Wanneer men (extra) gaat bouwen in het landelijke
gebied zal dit het landschap veranderen. Dit
kan als positief worden ervaren wanneer het
b.v. de karakteristiek van de plaatselijke stijl
versterkt. Ook is de manier van inpassing in het
landschap erg belangrijk. Extra bebouwing in
het landelijke gebied wordt veelal als negatief
ervaren omdat daardoor het gevoel van ruimte
(geen vergezichten), rust en vrijheid en een
aantrekkelijke groene omgeving wordt aangetast.
Er moet erg nauwkeurig worden afgewogen waar
de nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden,
zodat de leefgebieden van flora en fauna niet nog
verder versnipperen en in kwaliteit en kwantiteit
achteruitgaan. Ook zorgen extra mensen in
het landelijke gebied door geluidsoverlast en
door b.v. wandelen met honden voor meer
verstoringen van de fauna. Als tegenprestatie
moet gelijktijdig met de planvorming van extra
rood of omvorming van stallen in woonhuizen
zorg worden gedragen voor de realisering
van extra ‘groen’, ‘blauw’ en versterking van
cultuurhistorische elementen. Hierdoor zal de
landschaps- en natuurontwikkeling een stevige
impuls krijgen, de aard en omvang zal per
deelgebied moeten worden afgestemd. Tezamen
moeten deze ontwikkelingen dus een duurzame
versterking aan het buitengebied geven. Bij niets
doen zal de autonome ontwikkeling van steeds
meer verstedelijking in het landelijke gebied
doorgaan, verstedelijking is altijd de dominante
factor i.t.t. natuurontwikkeling geweest hierdoor
zal het landelijke gebied door niet ingrijpen
steeds verder achteruitgaan. Deze ‘verschillende
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tegenprestaties’ moeten samen duurzame
groene en blauwe structuren vormen, gebaseerd
op de lagenbenadering, die de dragers van het
landschap worden. Aan deze structuren, die als
een casco/ kapstok dienen, kunnen verschillende
landgebruiksvormen zoals landelijk wonen
worden gekoppeld. Deze groene en blauwe
structuren kunnen als ‘contramal’ dienen tegen
verdere verstedelijking in het landelijke gebied.
De kritiek die veelal wordt gegeven op plannen
om te bouwen in het landelijke gebied zijn
o.a. dat het zorgt voor het dichtslibben van de
openruimte en achteruitgang van het landschap
en landelijke karakter, of we willen geen ‘witte
schimmel’ langs dorpsranden, verstopping van
het wegennet op het platteland, en de vlucht
naar buiten leidt tot verpaupering van de oude
stadswijken. Het laatst genoemde punt is
een probleem met meerdere achterliggende
oorzaken die niet echt in het rijtje past, welke
geschikt is voor een aparte studie. Extra bouwen
in het landelijke gebied is hier niet ‘de’ oorzaak
van. Deze kritieken kunnen weerlegt worden
wanneer de extra bebouwing op kleine schaal
wordt toegepast. Deze moeten in verhouding
staan tot de te slopen agrarische bebouwing
en ontwikkeling van extra groen en blauw per
gebied. Zodat er per saldo geen verstening van
het landschap optreedt maar een vergroening, dit
effect kan versterkt worden door de bebouwing
‘landschappelijk en groen’ in te passen. Evenzo
moet de nieuwe bebouwing afgestemd worden
op de verschillende landschapstypen, waar
zijn ontwikkelingen wel en waar niet gewenst,

Rood-voor-groen
en dat de geomorfologie, het watersysteem
en de cultuurhistorie richtinggevend is voor de
ontwikkeling per gebied. Verstedelijking, in de
negatieve zin van het woord, van het platteland
vindt vaak sluipenderwijs plaats, het is daarom
beter om concrete afspraken over goede
alternatieven te maken, zodat je sturing blijft
houden op deze ontwikkeling.
Als basis voor de verschillende ontwikkelingen
in het landelijke gebied liggen beleidsregels
vast die kunnen worden gehanteerd ‘of ter
discussie’ moeten worden gesteld voor de
gebiedsontwikkeling. Bij deze omvorming
van agrarisch gebied, in gebieden met
stukken ‘agrarisch landschapsbeheer’ en
natuurontwikkeling van groen dan wel blauw
en extra bebouwing met nieuwe economische
functies kunnen de volgende bestaande
regelingen worden gehanteerd: Rood-voorRood,
Rood-voor-Groen,
Rood-voor-blauw,
Landgoederen en NSW, en nieuwe landgoederen.
Om een overzicht te bieden zullen deze in de
volgende onderdelen worden uitgelegd.

Rood-voor-groen in het verleden
In het verleden zijn er eigenlijk al verschillende
soortgelijke
rood-voor-groen
constructies
geweest. In de 17e en 18e eeuw was er al sprake
van rood-voor-groen projecten. Vooraanstaande
Amsterdammers kregen toestemming om de
woeste gronden in het Gooi te ontginnen. Ze
bouwden er niet alleen landhuizen, maar zorgden
ook voor een prettige private leefomgeving door
bossen, tuinen en parkachtige landschappen aan
te leggen.
Toch is er de afgelopen eeuwen voornamelijk
sprake geweest van een strikte scheiding
tussen stad en land. Het landelijke gebied was
in gebruik als agrarische productieruimte; wonen
en werken (buiten de landbouw) gebeurde sinds
de middeleeuwen met name in de stedelijke
gebieden. Na de Tweede Wereldoorlog
leidden zowel de wederopbouwopgave als
de schaalvergroting in de landbouw tot een
versterking van die scheiding.
De laatste 10 jaar zien we ontwikkelingen in de
ruimtelijke ordening die onder andere hebben
geleid tot meer integraliteit, interactiviteit, een
bredere financiering en gebiedsgericht beleid.
Deze hebben de ruimte geboden voor het
ontstaan van het concept rood-voor-groen in de
brede zin van het woord.
Ontwikkeling groen voor het publieke belang:
Hoewel het rijksbeleid tot nu toe de teloorgang
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van het landelijke gebied voornamelijk via
een restrictief beleid en een strikte scheiding
tussen stad en land probeert tegen te gaan,
zijn andere actoren in het landelijke gebied,
bv projectontwikkelaars en maatschappelijke
organisaties, op zoek gegaan naar andere
manieren om de groene ruimte in Nederland niet
alleen te beschermen, maar ook te versterken.
In het ontwerpersveld zijn interessante kansen
beschreven. Zo zeggen Luiten en Sijmons
(1998) dat er redenen te over zijn en dat de tijd
rijp is voor groene stadsontwikkeling en rode
natuurontwikkeling.
Projectontwikkelaars gingen op hun beurt op
zoek naar mogelijkheden om tegemoet te komen
aan de veranderende woonwensen van burgers.
De Vinex-locaties die in de jaren negentig
werden aangelegd, bleken slecht aan te sluiten
op de bestaande woonwensen. Zo is in vijftig
jaar tijd de grootste maatschappelijke behoefte
in de woningsector verschoven van een tekort
aan goedkope woningen, naar een tekort aan
woningen in het kwalitatief betere segment.
In Nederland is het tot nog toe zo geweest
dat de waardestijging van grond door
functieverandering ten gunste komt van de
eigenaar van deze grond. Grondeigenaren zijn
dikwijls beleggers en ontwikkelaars, maar in
veel gevallen zijn het ook individuele boeren die
veel geld kunnen verdienen zodra hun grond
een rode bestemming krijgt. Zolang er geen
sprake is van een evenwichtige verdeling van

de meeropbrengsten over alle grondeigenaren,
blijft er sprake van onevenwichtigheid tussen
rode en groene functies binnen de ruimtelijke
ordening. De prijsverschillen zijn te groot tussen
gronden met de bestemming rood of groen.
Dat leidt bijna onvermijdelijk tot grote druk op
de plaatselijke politiek. De resultaten variëren
van witte schimmel tot permanent bewoonde
recreatiewoningen binnen goedgekeurde, maar
inhoudelijk verkeerde bestemmingsplanwijziging
en. Uiteindelijk is het dan niet rood-voor-groen,
maar rood voor mij. (Evers et. Al)
De overheid dient daarom een normatief besluit
te nemen over het afromen van meeropbrengsten
bij bestemmingswijzigingen, zodat de winst van
een bestemmingswijziging niet ten goede komt
aan individuele grondeigenaren, maar aan de
ruimtelijke kwaliteit van het plangebied.
Rood-voor-groen-fonds:
In het rappport Op goede gronden (2001) is
McKinsey van mening dat vanwege de stijgende
grondprijzen en de geringe grondmobiliteit, de
grondprijzen te hoog zijn, waardoor in de huidige
situatie door gebrek aan aanbod, slechts drie
tot vier procent van het landbouwareaal van
boereigenaar wisselt. Dit komt overeen met een
wisseling eens per 25 tot 30 jaar, veel te weinig
om een snelle vernieuwing van de land- en
tuinbouw te stimuleren. Hij pleit daarom voor de
instelling van een rood-voor-groen-fonds.
rood-voor-groen-fonds:1

Overdracht

van

de

meerwaarde naar het fonds. Bij de herbestemming
van groene grond naar rood wordt een gedeelte
van de meerprijs van de rode ten opzichte van de
groene overgedragen naar een nationaal fonds.
2 Subsidies voor groenaankopen worden uit
het fonds verstrekt. Bij grondoverdracht van
groen naar groen ontvangt de verkopende partij
een extra premie voor haar grond. Het effect
hiervan zal zijn dat het aanbod van groene grond
toeneemt en dat er een nieuw evenwicht ontstaat
in de markt voor groene grond waarin meer
hectares worden verhandeld.
Er zijn al aantal projecten uitgevoerd waarbij het
concept rood-voor-groen is toegepast. Er is hierbij
geprobeerd om op een integrale, interactieve en
gebiedsgerichte wijze invulling te geven aan
een kwaliteitsverbetering van de groene ruimte.
Private partijen zijn hier niet alleen betrokken bij
de financiering, maar ook bij de planvorming.
McKinsey zegt verder dat de individuele
agrariër die zijn grond kan verkopen voor een
‘roodprijs’, dat hij niet warm zal lopen voor
een vrijwillige afdracht van zijn meerwaarde
aan een fonds. Daarom moet de overheid
een sturende hand krijgen. Het McKinseyrapport kiest als uitgangspunt de bevordering
van de grondmobiliteit, ook ten behoeve van
de toekomst van boeren, en realisatie van de
EHS. En financieringsconstructies in het kader
van rood-voor-groen dienen gebiedsgericht en
oplossingsbepaald te worden opgezet.
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Faalfactoren (rood-voor-groen)
Opvallend is het gebrek aan continuïteit in de
gehanteerde concepten voor het beleid in het
landelijke gebied: de levenscyclus van veel
concepten is maar net 1 nota lang’ (de Haas &
Hidding 2001)

integrale benadering vraagt om een relatief groot
schaalniveau, terwijl het voor de werkbaarheid
van het interactieve proces en de financiële
risicobeheersing van belang is het plangebied
overzichtelijk te houden.

Natuur en milieuorganisaties zouden zelf actiever
op zoek moeten gaan naar locaties waar de
kwaliteit van de natuur of het landschap een
impuls nodig heeft, om vervolgens te kijken of
door toevoeging van rode functies in dat gebied
deze kwaliteit ook gerealiseerd kan worden.
Natuur- en milieuorganisaties hebben al wel een
omslag in denken gemaakt van defensief naar
offensief: gericht op het benutten van kansen.

Om tot een sluitende begroting binnen een roodvoor-groen project te komen, is de grondprijs
natuurlijk van groot belang. Door het huidige
planningsinstrumentarium, waardoor speculatie
op de grondmarkt in de hand gewerkt wordt, is
de grondprijs vaak een belangrijke faalfactor.
Door de hoge prijsverschillen tussen gronden
met een rode of met een groene bestemming
worden de mogelijkheid tot ruimtelijke planning
en het zoeken naar integrale oplossingen ernstig
belemmerd. (Van filosofie naar resultaat)

Een belangrijke faalfactor in de huidige roodvoor-groen praktijk is de aanwezigheid van alle
relevante partijen aan de onderhandelingstafel,
of beter gezegd: de afwezigheid van een
relevante partij. (bv de betalende partij ontbreekt)
Een andere faalfactor: is de aanwezigheid
van partijen aan de onderhandelingstafel
die geen directe betrokkenheid bij of binding
hebben met het plangebied. Zij hebben vaak
geen direct belang, maar nemen aan de
onderhandelingstafel wel standpunten in. Dit
belemmert de onderhandelingen en verstoort
het proces. Daarbij moet wel goed nagegaan
worden welke partijen op welk moment in het
besluitvormingsproces aan tafel dienen te zitten
en direct betrokken zijn.
Tevens is het juiste schaalniveau bij
gebiedsgerichte oplossingen belangrijk. De

Gemeenten kunnen in de huidige situatie vaak
een flinke winst maken door gebieden een rode
bestemming te geven. Zij hoeven die winst niet af
te staan of te investeren in groene ontwikkelingen.
‘Hierdoor gaat er een kans verloren om een
gebiedsgerichte en geïntegreerde ontwikkeling te
laten plaatsvinden’ (pps-innovatie opgaven in de
groene ruimte 2002)
Voor het slagen van rood-voor-groen projecten
zouden b.v. ontwikkelingsmaatschappijen of een
gebieds-nv kunnen worden opgezet, hiermee is
tot nog toe weinig ervaring mee opgedaan.
De kosten en de baten van groene en rode
ontwikkelingen zouden dus in 1 exploitatie
moeten worden ondergebracht, zodat de ‘rode
winsten’ niet ten goede komen aan individuele
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grondeigenaren of projektontwikkelaars, maar
aan de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied.
Je moet ze dus niet apart willen ontwikkelen.
Bij Vinexlocaties met grote groenopgaves
b.v. was vaak overheidsgeld tekort, waardoor
gemeentelijke planeconomen gewoonlijk zoveel
mogelijk groen schrappen uit de grondexploitatie.
Hoe meer groen in de nabije omgeving wordt
aangelegd, hoe hoger de opbrengst van
bouwrijpe grond en de ontwikkelwinst. Woningen
in een groene setting brengen tussen de 7 en
14% meer op.
(M.G.A. van Leeuwen, LEI (1997), ‘De
meerwaarde van groen voor wonen: een
regionale analyse’.)

1.7

Landgoederen

Landgoederen zijn goede oplossingen om de ontwikkeling van
nieuwe natuur en landschapsverbetering in het buitengebied
economisch mogelijk te maken. Door deze tegenprestatie is
de voorwaarde om te mogen bouwen in het buitengebied in
algemene kringen aanvaard. Landgoederen in en nabij robuuste
verbindingen vallen goed in te passen in dit gebied, omdat
de milieu-omstandigheden en de natuurwaarden maar ook
het hydrologische beheer op landgoederen groter zijn dan in
landbouwgebied. Maar wat is een landgoed nu precies?

welke bestaat uit 5 ha waarvan 30% aan natuur. Deze 30% kan
dus bestaand bos/ natuur zijn of nog nieuw aan te leggen.
Het landgoed vormt voor veel boeren een aantrekkelijke manier
om aan een oudedagsvoorziening te werken. De nieuwe
landgoederen ontstaan vooral in gebieden met traditionele
gemengde bedrijven, waar boeren geen mogelijkheid zien om
hun bedrijf te specialiseren. De boeren gaan op de resterende
grond vaak extensief vee houden of doen aan natuurbeheer.

De Natuurschoonwet 1928 zegt hierover:
“Een landgoed is een, in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk
met bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak
– daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij
het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen
- voorzover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in
zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het
natuurschoon wenselijk is”.

De aantrekkelijke regelgeving staat echter op de tocht. De
fiscale voordelen van de Natuurschoonwet blijven wel gelden,
maar de compensatie voor vermindering van de waarde van de
grond en de vergoeding voor de aanplant komen te vervallen.
Minister Veerman wil de aanleg van bos buiten de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) niet langer subsidiëren. Hij wil alleen nog
geld inzetten waar nieuwe natuur wordt aangelegd om de EHS
een aaneengesloten gebied te laten zijn. (www.agriholland.nl)
De provincie Overijssel verwacht dat de groei van het
aantal landgoederen daardoor zal afnemen en heeft de
minister inmiddels per brief gevraagd een uitzondering
te maken voor nieuw op te richten landgoederen.

Voor de ‘status’ landgoed (in Overijssel met name de omvorming
van boeren bedrijfjes in landgoederen) en de ontwikkeling van
nieuwe landgoederen en buitenplaatsen liggen verschillende
regelingen in de verschillende provincies vast. Deze zijn de
afgelopen jaren pas vastgelegd en het instrumentarium voor
dit onderwerp wordt nog steeds aangepast. Doordat de meeste
provincies aan de hand van het rijksbeleid een eigen beleid voor
nieuwe landgoederen en nieuwe buitenplaatsen heeft uitgewerkt
heeft dit geleid tot een tamelijk grote verscheidenheid in beleid.
Voor een bestaande onroerende zaak kan de status landgoed
worden afgegeven wanneer hij onder de Natuurschoonwet
(NSW) valt, welke recht geeft op fiscale tegemoetkomingen,

Rijk
Wat is een nieuw landgoed?
Een toegevoegd element in het landelijk gebied met als doel
via particuliere investeringen de natuur- en landschapswaarde
te verhogen en langdurig in stand te houden. Hiervoor wordt
toegestaan dat er een grote woning van allure wordt gebouwd.
Hierbij wordt gerefereerd aan de kwaliteit van de bestaande
landgoederen die al eeuwen lang bestaan en een hoge
landschappelijke en architectonische waarde hebben. Een
nieuw landgoed is het begin van het oude landgoed. Om nieuwe
landgoederen te kunnen rangschikken onder NSW werden de

Figuur 1.3 landgoederen door omvorming
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Nieuwe Landgoederen
eisen van 5 ha nieuw bos, mogelijk vergezeld
van andere gronden, en 90% openbare
toegankelijkheid uit de NSW voor bestaande
landgoederen overgenomen. Deze 90% is
essentieel voor het verkrijgen van financiële
steun. Nieuwe buitenplaatsen worden gezien als
een meer stedelijke ontwikkeling. Kenmerkend
voor nieuwe landgoederen is de combinatie van
wonen en groen. Het (hoofd)gebouw fungeert niet
als werklocatie, maar is een bouwwerk van allure
met maximaal drie wooneenheden. Bovendien
vormt het woonhuis een architectonische eenheid
met het omringende groen. Vooral het realiseren
van deze inhoud in een eigentijdse setting maakt
de aanleg van een nieuw landgoed uitdagend.
Subsidie
Het aanleggen van een nieuw landgoed
brengt natuurlijk de nodige kosten met zich
mee. Voor initiatiefnemers zijn er daarom
subsidiemogelijkheden voor de aanleg en het
beheer. Zo zijn er algemene regelingen, maar
ook regelingen voor afzonderlijke onderdelen
van een landgoed.
Provincies (dlg publicatie 2002)
De verschillende provincies hebben ieder hun
eigen beleid ontwikkeld ten aanzien van de
ontwikkeling van nieuwe landgoederen. Zo
heeft de provincie Groningen als eis gesteld
dat het nieuwe landgoed een minimale maat
van 25 ha nieuwe bos moet hebben, Groningen
heeft het beleid nadrukkelijk gekoppeld aan
bosuitbreiding. Friesland wil zelfs helemaal

geen nieuwe landgoederen wel is er ruimte
voor buitenplaatsen aansluitend bij stedelijke
omgeving, dat zou beter passen bij de historische
ontwikkeling van deze provincie (april 2005
begonnen met 10 pilots nieuwe landgoederen).
Drente voert hierin tegen een actief beleid t.a.v.
nieuwe landgoederen, er staat 600 hectare aan
nieuwe natuur voor ontwikkeling in de vorm van
nieuwe landgoederen gepland, ook hier is de
ontwikkeling gekoppeld aan bosuitbreiding (5ha).
In Noord-Holland wil men de aard van de nieuwe
landgoederen afstemmen op het karakter van
de gebieden. Niet overal is alleen opgaand bos
gewenst. Zo is ook in Gelderland geregeld dat het
landgoed van minimaal 5ha ook uit natuur i.p.v.
bos mag bestaan.
Overijssel:
Een landgoed oude stijl starten komt maar
mondjesmaat voor. Overijssel heeft in 1999
bij wijze van experiment toegestaan dat er 5
aangelegd zouden mogen worden. Dat zouden
dan landgoederen van tenminste 10 hectare
moeten zijn met een gebouw erop van allure en
tenminste 1000 m3 inhoud. Uiteindelijk worden
er waarschijnlijk maar 4 gerealiseerd. Op dit
moment is er nog geen gerealiseerd in Overijssel
(Okt. 2005), maar 2 landgoederen zijn in een
vergevorderd stadium.
Met het ontwerp-partiële streekplanherziening
(streekplan 2000+) over nieuwe landgoederen
beoogd de provincie Overijssel meer ruimte te
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bieden aan particulieren om nieuwe landgoederen
te ontwikkelen. Een nieuw landgoed is minimaal
10 ha groot en bevat een landhuis van allure met
een woonbestemming van minimaal 1.000 m3.
Als startsituatie wordt uitgegaan van minimaal
10 ha landbouwgrond, die op 1 januari 2005
niet onder de Natuurschoonwet is gerangschikt.
Indien het nieuwe landgoed 15 ha groot is,
mag het landgoed twee woningen bevatten, als
het 20 ha groot is drie woningen en zo verder
(per 5 ha extra groen één extra woning). Bij
realisering van meerdere woningen moet er
sprake zijn van een onderlinge samenhang van
de afzonderlijke woningen die de allure van het
landgoed versterkt. De hoofdfunctie van nieuwe
landgoederen is wonen, eventueel gekoppeld
aan werken aan huis. Ten minste 30% van het
nieuwe landgoed bestaat uit nieuw bos of ander
natuurdoeltype conform de Natuurschoonwet en
90% van het terrein is openbaar toegankelijk. De
initiatiefnemer voor een nieuw landgoed moet ook
een beeldkwaliteitsplan en een inrichtingsplan
voor tuin en overig terrein opstellen.
Nieuwe landgoederen kunnen in principe overal
ontwikkeld worden, behalve in natuurgebieden
(zone 4 in het streekplan), weidevogel- en
ganzengebieden en in open grootschalig
landschap. Weidevogel- en ganzengebieden
worden in principe gevrijwaard van nieuwe
landgoederen, tenzij er in het stadsrandgebied
sprake is van een grote ruimtelijke winst. Bij de
ontwikkeling van EHS door landgoederen wordt
als voorwaarde gesteld dat de natuur volgens het
natuurdoeltype van het natuurgebiedsplan wordt

ontwikkeld.
Doorslaggevend is de positieve bijdrage die het
landgoed levert aan de ruimtelijke kwaliteit c.q.
de realisering van de natuur- en landschapsdo
elstellingen. Daarbij moet de maatschappelijke
meerwaarde en het particuliere voordeel met
elkaar in evenwicht zijn. Deze meerwaarde
dient tot uiting te komen in één of meerder
van de aspecten: natuur, landschap, recreatie,
cultuur, water en milieu. In de randvoorwaarden
wordt benadrukt dat de nieuwe landgoederen
geen belemmeringen mogen opleveren voor de
landbouw (ja-mitsprincipe). Voor de recent in het
Reconstructieplan Salland-Twente aangewezen
landbouwontwikkelingsgebieden
maakt
de
provincie een uitzondering. Hier geldt een neetenzij-principe. Nee, tenzij er sprake is van een
grote ruimtelijke winst en het nieuwe landgoed
past in een integraal plan voor het landgoed en
zijn omgeving.

Figuur 1.5
Functies
Functies die op nieuwe landgoederen o.a.
ontwikkeld kunnen worden zijn waterwinning,
milieuvriendelijke land- en tuinbouw, sierteelt,
toerisme en recreatie, atelier, cursuscentrum
en verkooppunt voor bijzondere producten (bv.
landbouwproducten en kunstvormen.)
Gemeenten
Voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed
moet de gemeente het bestemmingsplan herzien;
de gemeente en de initiatiefnemer zullen daarvoor
een ‘overeenkomst nieuw landgoed’ sluiten.
Gemeenten kunnen, eventueel in onderlinge
samenwerking, een eigen uitvoeringskader
opstellen. Gemeenten kunnen het provinciale
kader aanscherpen voor het eigen grondgebied.
Dat betekent bijvoorbeeld een nadere zonering
(waar wel / waar niet), onder welke voorwaarden
en de afstemming met ander gemeentelijk beleid.
Een dergelijk gemeentelijk beleidskader kan
onderdeel zijn van ander beleid bijvoorbeeld een
landschapsontwikkelingsplan. Aandachtspunten
bij de vormgeving kunnen zijn: bovengrens aan
inhoud landhuis, woningen en bijgebouwen.
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Landhuizenregeling
De landgoederenregeling dient onderscheiden te
worden van de reeds in het streekplan
opgenomen ‘landhuizenregeling’. In het beleid
zijn de mogelijkheden voor nieuwe buitenplaatsen
beperkter dan voor nieuwe landgoederen.
Tevens lijkt het erop dat, naar aanleiding van
een experiment met nieuwe buitenplaatsen,
buitenplaatsen alleen in stedelijke gebieden zijn
toegestaan. Reden hiervoor is dat buitenplaatsen
uit relatief veel bebouwing bestaan. Opvallend
hierbij is dat uit de projecten van het experiment
nieuwe buitenplaatsen blijkt dat deze qua
omvang en omzet niet enorm verschillen van
nieuwe landgoederen. Van sommige projecten is
zelfs niet duidelijk te zeggen of nu sprake is van
een nieuw landgoed of een nieuwe buitenplaats.
Ook zijn voorbeelden bekend van de ontwikkeling
van nieuwe buitenplaatsen op bestaande
landgoederen.
Het Rijk verstaat onder een Nieuwe buitenplaats:
Nieuwe buitenplaatsen zijn complexer van
aard dan nieuwe landgoederen en kunnen
meer stedelijke elementen bevatten met een
omringend park. Het kan gaan om woningen,
kantoren, instituten of andere stedelijke

Rood-voor-rood en functieverandering
voorzieningen in een ruime groene omgeving.
Nieuwe buitenplaatsen worden als middel gezien
om de ruimtelijke kwaliteit van stadsranden op te
waarderen.
Bij de landhuizenregeling in het streekplan (OV)
gaat het om de mogelijkheid dat de bebouwing
op het voormalig agrarisch bouwperceel
vervangen kan worden door een landhuis van
maximaal 2.000 m3, inclusief bijgebouwen en
daarbij aansluitend ten minste 1,5 ha die gebruikt
zal moeten worden voor de versterking van het
landschap. Het te bouwen landhuis is bedoeld
voor enkelvoudige bewoning. Als voorwaarde
geldt dat in principe alle bedrijfsgebouwen
(inclusief de bedrijfswoning) worden gesloopt.
Minimaal zal er 800 m2 bedrijfsgebouwen
moeten worden gesloopt.

Door het grote aantal stoppende boeren zullen
veel agrarische bedrijfsgebouwen hun huidige
functie de komende tijd verliezen. De provincies
Overijssel en Gelderland hebben dan ook beleid
ontwikkeld zodat hergebruik of sloop van deze
schuren mogelijk is, waarbij men in Gelderland
in eerste instantie de voorkeur geeft aan
hergebruik.
De regelingen ‘Rood voor Rood met gesloten
beurs’ (Overijssel) en ‘Functieverandering van
gebouwen in het buitengebied’ (Gelderland)
houden
in
dat
na
bedrijfsbeëindiging
bedrijfsgebouwen gesloopt kunnen worden
door het toekennen van een bouwkavel voor
een burgerwoning, mits er geen sprake is van
waardevolle karakteristieke en/ of monumentale
agrarische bebouwing. Uitgangspunt is de
sloop van het gehele complex met voormalige
agrarische gebouwen. De voormalige agrarische
bedrijfswoning kan worden bestemd als
burgerwoning. Omdat een bouwkavel meer
opbrengt dan de kosten van de sloop, is er
vervolgens de verplichting om het resterende
geld te investeren in een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit. De ruimtelijke kwaliteit kan
in dat geval worden versterkt door de aanleg
van landschapselementen, nieuw groen en
bijvoorbeeld openbaar toegankelijke paden.
Zo willen de provincies een leefbaar en vitaal
platteland creëren. Omdat de regeling in eerste
instantie financieel niet aantrekkelijk genoeg was
mag een deelnemer uit Overijssel 30% van de
restwaarde van de oude bedrijfsgebouwen (de
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zogenaamde gecorrigeerde vervangingswaarde)
behouden. Een hoger percentage zal volgens
de provincie leiden tot een warme sanering en
marktverstoring. Deze regelingen zijn toepasbaar
voor alle stoppende of gestopte agrarische
bedrijven in het buitengebied.
Voor de provincie Overijssel geldt dat minimaal
850 m2 bedrijfsbebouwing gesloopt moet
worden (inclusief bijvoorbeeld erfverhardingen,
mestplaten en sleufsilo’s) waarna er een kavel
voor een burgerwoning wordt toegekend. Hierop
mag één woning van maximaal 750 m3 worden
gebouwd. Als het om een toekomstig landgoed
gaat (1000m3 in Ov.) of als er starters- of
seniorenwoningen gebouwd gaan worden mogen
er zelfs meerdere wooneenheden binnen de 750
m3 gebouwd worden.
Als hergebruik onmogelijk is dan is het in de
provincie Gelderland toegestaan om na sloop van
alle bedrijfsgebouwen vervangende nieuwbouw
te plegen met een omvang van maximaal 50%
van het gesloopte oppervlak.
De locatie van de nieuwe bouwkavel kan op
hetzelfde erf zijn, maar de woning zou ook
aan de randen van dorpen of buurtschappen
gebouwd kunnen worden. Dit zou het geval
kunnen zijn als het stoppende bedrijf in een
landbouwontwikkelingsgebied ligt, zodat de
omliggende bedrijven niet op slot komen te
zitten door bijvoorbeeld de Wet stankemissie
veehouderijen.

Alhoewel het beleid is geformuleerd door de
provincies, ligt de regie van deze regelingen
bij de gemeente. De gemeente is in staat om
maatwerk te leveren, zodat ieder uniek geval
met oog voor de situatie wordt bekeken. Omdat
het beleid redelijk nieuw is en de regels nog
niet tot in detail zijn uitgewerkt zijn er nog veel
mogelijkheden voor ondernemers.

Rood-voor-groen/ blauw
De regeling rood-voor-rood is ruimer te
gebruiken, door rood als drager voor groen en
blauwe ontwikkelingen te laten functioneren.
Zo zal het verbeteren van de watersituatie
door
berging/
retentie-ontwikkelingen
en
beekbeheer gecompenseerd kunnen worden
door een mogelijkheid tot het bouwen van
een woning. Deze regeling geldt evenzo voor
groenontwikkeling, zoals aanleg van bos/ open
natuur en b.v. houtwallen. Tot op heden geldt
hiervoor geen concreet beleid, er bestaan geen
exacte regels voor de aard en omvang van de
compensatie. Maar het stimuleren van natuurlijke
en landschappelijke kwaliteiten, waarbij rood als
compensatie geldt en de overheid geen geld
hoeft aan te wenden voor de ontwikkeling, wordt
positief ontvangen door de lokale overheden.
Deze toevoeging aan het rood-voor-rood beleid
kan een oplossing bieden voor de financiële
haalbaarheid van verschillende ontwikkelingen.

35

1.8 Economische mogelijkheden buitengebied
Zoals in de inleiding aangegeven moet er in het
landelijke gebied in de toekomst ter verbreding
en voor de vitaliteit meer mogelijkheden worden
geboden aan de plattelandseconomie. Dit kan op
verschillende manieren:
1) Door het toelaten van extra woonhuizen
(landgoederen, eigentijdse landgoederen,
landhuizen) in het landelijke gebied
2) Door het toelaten van andere dan
agrarische (kleinschalige) bedrijfsvormen
op het platteland
3) Verbrede landbouw, zoals agrarisch
natuurbeheer, waterretentie en berging,
verkoop
streekeigen
producten,
kamperen op de boerderij, restaurant
met biologisch vlees, maneges.
4) Uitbreiding recreatie en toerisme,
aanleggen van meer wandel en
fietspaden (hiervoor vergoeding voor de
boeren) en bijbehorende voorzieningen
(info. borden, theehuizen, winkeltjes)
zowel op de boerenerven als op de
landgoederen
en
natuurgebieden,
golfbanen enz.
5) Uitbreiding van verzorgende functies
zoals, zorgboerderijen voor diverse
doelgroepen:
van
ex-verslaafden
tot verstandelijk gehandicapten tot
bejaarden, sport en herstel centrum
(Health Care clinics), kinderopvang
6) Het benutten en aansturen op
beschikbare
subsidies.
Maar
bij
subsidies is men altijd afhankelijk van

de politiek, er kan op een onverwacht
moment een nieuwe politieke stroming
komen waardoor hij ineens vervalt. Niets
is vervelender dan onzekerheid voor een
particuliere ondernemer. Hij heeft dan
ook erg veel baat bij het vaststellen van
subsidies voor de lange termijn (20-30
jaar)
De agrarisch ondernemer kan op meer manieren
gebruik maken van zijn boerenbedrijf. Niet alleen
voor de productie, maar ook gebruik makend van
de aantrekkelijkheid van het boerenbedrijf voor
anderen. Zo kan de boerderij ook zorgfuncties
voor
bijvoorbeeld
bejaarden,
geestelijk
gehandicapten of kinderen verzorgen. Maar ook
verschillende vormen van recreatie, uiteenlopend
van het kamperen bij de boer tot een week
meewerken op de boerderij voor “de gestresste
manager” en met als voorlopig summum een dag
varkens knuffelen, vallen onder deze categorie.
Veel zakelijke dienstverlening is tot op zekere
hoogte footloose, en is dus goed te realiseren op
het platteland. Teksten, adviezen en ontwerpen
kunnen ook op afstand totstandkomen dankzij de
mogelijkheden van het internet. Bovendien kan
er met behulp van moderne technologie ook op
afstand vergaderd worden (videoconferencing).
Positieve lijst
Bij de vraag uit welke typen anders dan
agrarische bedrijvenvormen deze kleinschalige
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bedrijven op het platteland dan moeten bestaan
kan gekeken worden naar een voorbeeld project
in de provincie Zeeland (2000). Hier is een
studie verricht naar de mogelijkheid van nieuwe
economische dragers en een vitaal platteland
in Zeeland. Tevens moet hierdoor de ruimtelijk
kwaliteit worden verbeterd (win-win situatie).
Hierbij is een ‘positieve lijst’ (zie bijlage C)
opgesteld die aangeeft welke soort bedrijfjes
gewenst en ongewenst zijn. In deze studie wordt
met name de ongunstige economische situatie
van de akkerbouwsector als motor gezien.
Er is voor elke vestiging (in zeeland) van een
nieuwe economische drager een vrijstelling of
een wijziging van het bestemmingsplan nodig en
daaraan voorafgaand moet zeker worden gesteld,
dat de ondernemer substantieel zal bijdragen
aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
De ondernemer maakt daarvoor een plan,
waarvan deel kunnen uitmaken landschaps- en
natuurontwikkeling, sanering van bebouwing en/
of verbetering van de uitstraling van het erf. Van
geval tot geval kunnen de accenten verschillend
worden gelegd. De werkgroep NED (Nieuwe
Economische Dragers) acht het van belang,
dat goed wordt afgesproken, dat het toestaan
van nieuwe economische dragers in de groene
ruimte maatschappelijke verplichtingen met zich
mee brengt voor de ondernemers, die daarvoor
voelen. Als deze bereidheid niet bestaat, dan
wordt geen planologische medewerking verleend
en zal de ondernemer naar een vestiging op
bijvoorbeeld een bedrijventerrein moeten uitzien.

De positieve lijst, die 80 bedrijfsmatige activiteiten
bevat, is een (voor)selectie van functies die in
beginsel- en onder voorwaarden- in het landelijk
gebied kunnen worden gevestigd. Op basis van
de positieve lijst kan in een concrete situatie
worden getoetst of op een specifieke locatie
een bepaalde functie kan worden toegelaten.
Bij het opstellen van de positieve lijst is gezocht
naar functies die in het algemeen naar aard en
omvang in het landelijke gebied passen. Het
gaat daarbij in de eerste plaats om functies die
zodanig met het landelijk gebied zijn verbonden,
dat vestiging in stedelijk gebied niet reëel is zoals
landbouw verwante functies. Verder zijn functies
opgenomen die indirect aan het landelijke gebied
zijn gebonden of daarop zijn gericht en waarvan
vestiging in kernen niet reëel is (met name
recreatieve functies). Omdat dienstverlenende
en ambachtelijke bedrijfsfuncties niet aan het
landelijke gebied zijn verbonden is het provinciale
beleid van Zeeland terughoudend wat betreft
het bieden van vestigingsmogelijkheden. Maar
omdat het bijdraagt aan de economische vitaliteit
van het platteland worden toch een aantal nietagrarische functies opgenomen in de positieve
lijst.
Bij het opstellen van deze positieve lijst is een
zonering opgesteld voor het platteland in Zeeland.
Deze zonering bestaat uit; agrarische ontwikkeling
richtinggevend, aandachtsgebied landschap,
ontwikkelingszone
plattelandstoerisme,
kernrandzones en ecologische ontwikkeling
richtinggevend. Tevens is er gekeken naar de
koppeling van de bedrijvigheid, deze bestaat

uit: toelaatbaar als nevenactiviteit op agrarisch
bedrijf, toelaatbaar als vervolgactiviteit op
voormalige agrarische bedrijvigheid, toelaatbaar
bij woningen, toelaatbaar bij landhuizen/ op
landgoederen en toelaatbaar in monumentale
en karakteristieke panden. En in de tabel wordt
aangegeven tot welke maximum oppervlakte de
functie wordt toegelaten. De functies worden
vervolgens ingedeeld in een aantal categorieën,
namelijk:
1) landbouw verwante functies
2) opslag,
3) recreatie
4) aan huis gebonden beroepen
5) medische(verwant)e dienstverlening
6) overige dienstverlening
7) ambachtelijke
landbouwproduct
verwerkende bedrijven
8) overige ambachtelijke bedrijven
Als nevenfunctie op agrarische bedrijven vormen
niet-agrarische bedrijfsfuncties een potentiële
extra inkomstenbron, waarmee wordt bijgedragen
aan de instandhouding van het agrarische
karakter van het landelijke gebied. Dit geldt ook
voor vervolgfuncties. Wanneer geen zinvolle
hergebruiksmogelijkheden worden geboden voor
vrijkomende agrarische bedrijven dan ontstaat
een risico van verloedering of van vestiging
van allerlei illegale activiteiten. Een alternatief
is structurele sloop van vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen. Gelet op grote financiële
consequenties (kapitaalvernietiging) is dat
echter in het algemeen niet haalbaar. Daarnaast
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is er specifieke aandacht nodig voor de z.g.
karakteristieke bebouwing in het landelijk gebied.
Het instandhouden van deze karakteristieke
bebouwing is een belangrijke reden om bij die
bebouwing te zoeken naar functies, waarbij
een zekere uitstraling van het gebouw tevens
dienstbaar kan zijn aan een daarbij passend
gebruik. Hieraan wordt in de positieve lijst
uitwerking gegeven door de opsomming van
ruim 20 functies, die met inachtneming van de
randvoorwaarden kunnen worden gevestigd in
deze karakteristieke bebouwing.
Bij het toestaan van bedrijfsvestigingen in het
landelijke gebied is het van belang erop te
letten welke gevolgen dat kan hebben voor het
voorzieningenniveau in de kernen. De positieve
lijst somt een aantal bedrijfstypen op, die in
beginsel voor vestiging in het landelijke gebied in
aanmerking komen. Op gemeentelijk niveau zal
de uiteindelijke planologische afweging worden
gemaakt. Detailhandel is in het algemeen niet
gewenst in het landelijke gebied. Redenen
daarvoor zijn de sterk verkeersaantrekkende
werking en het ondergraven van het
voorzieningen-niveau van kernen. Alleen
enkele specifieke detailhandelsvormen zijn
opgenomen in de positieve lijst. Het gaat daarbij
om detailhandel die nauw verwant is aan de
primaire functies in het landelijke gebied (bijv.
verkoop eigen producten op het agrarische
bedrijf) of om detailhandel die niet tot het primaire
voorzieningenniveau van kernen kan worden
gerekend en waarbij vestiging in het landelijke
gebied een meerwaarde heeft. Het gaat daarbij

veelal zowel om een meerwaarde voor de
betreffende functies, die profiteren van de
positieve uitstraling van de vestiging in de
groene ruimte als om een meerwaarde
voor de omgeving, doordat veel aandacht
wordt besteed aan de uitstraling van de
bebouwing en inpassing in de omgeving.
Wanneer de kleinschaligheid van de
bedrijven verloren gaat en er structurele
problemen aandienen of als het bedrijf
dusdanig wil doorgroeien, dan zal een
verplaatsing naar een bedrijventerrein
noodzakelijk zijn.

Figuur 1.6 nieuwe functies
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Het concept
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1.9

Concept
Concepten dienen om ‘grip te krijgen op de wekelijkheid’. Een
concept is een abstract idee, dat uitstijgt boven specifieke,
concrete gevallen. Het is een gedachte, een idee dat wordt
gevormd door generalisatie (abstractie) van empirische
data. Concepten kunnen vanuit een bepaalde invalshoek
de werkelijkheid vastleggen en grijpbaar maken. Concepten
kunnen een selectie uit de werkelijkheid laten zien: wat is
belangrijk en wat niet. Zonder een concept waaiert de analyse
en het onderzoek uit in een oneindig aantal richtingen,
waaruit geen conclusies meer kunnen worden getrokken, die
betekenis hebben voor de oorspronkelijke ontwerpvraag. Ook
ontstaat er dan een oneindig aantal alternatieve oplossingen
of deeloplossingen, waarin geen weg meer is te ontdekken.
Enkel het ontrafelen van het landschap leidt niet vanzelf tot de
constructie van een toekomstig landschap.

Selectie onderzoeksmateriaal
In mijn zoektocht naar informatie om tot een concept voor
integrale gebiedsontwikkeling te komen heb ik mij gericht op
een drietal hoofdonderwerpen namelijk:

Opgaande elementen

Het concept voor gebiedsontwikkeling moet naar mijn mening
regionaal/ nationaal worden georiënteerd. Wanneer men op
het lokale schaalniveau een concept (of plan) gaat ontwikkelen
schuilt het gevaar dat je ad hoc plannen maakt en mis je het
groter geheel waardoor je dingen over het hoofd gaat zien. De
regio is gebaat bij een visievorming voor de langere termijn
voor de hele regio, zodat er afstemming ontstaat tussen de
verschillende plannen die voor samenhang in het landschap
zorgen. De verschillende plannen, met name plannen van de
plaatselijke bevolking kunnen goed, waarschijnlijk met enige
sturing en aanpassingen, in het grotere concept ‘de kapstok’
worden opgenomen zodat je gebruik maakt van goede
lokale initiatieven. En gebruik maakt van lokale informatie en
mogelijkheden, waardoor je ook tegelijk weet waar al draagvlak
voor is en waar het nog voor gecreëerd moet worden. Dit hoeft
niet te leiden tot versnippering in beleid, maar moet leiden tot
gebiedsafgestemde plannen.

Watersysteem

Geomorfologie

Figuur 1.7
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Het concept: ‘Collectieve Eigentijdse Landgoederen’
Deze drie onderwerpen moeten leiden tot een
persoonlijk ideaal landschap. Een landschap
waar ik een sterke voorkeur aan geef en welke
verschillende problemen die spelen in het
buitengebied kan oplossen. Het middel voor
dit ideale landschap is in dit concept uitgewerkt
middels landgoederen.
Het Concept
Bij het ontwikkelen van dit concept voor integrale
gebiedsontwikkeling staat de plantencel als
metafoor voor de
collectieve eigentijdse
landgoederen.
Een
plantencel
bestaat
uit verschillende ingenieuze systeempjes
(organellen) met verschillende functies die goed
op elkaar zijn afgestemd en die samen één geheel
vormen. Op een landgoed zijn ook verschillende
functies mogelijk die elk hun eigen taak hebben
en welke elkaar versterken. Gedacht kan bijv.
worden aan extensieve boeren, biologische
boeren, kamperen op de boerderij, waterberging,
landhuizen en zorgboerderijen welke elkaar ook
kunnen versterken. Verder staat een plantencel
voor levendigheid, groen en groei. Dit moeten
ook de kernwoorden worden voor het collectieve
eigentijdse landgoed. Evenals plantencellen en
de oude landgoederen van weleer moeten deze
collectieve eigentijdse landgoederen ook door de
tijd groeien, er wordt geen eindbeeld ontwikkeld.
Er moeten mogelijkheden bestaan dat er nieuwe
functies bij kunnen komen of dat aanliggende
boeren zich kunnen aansluiten bij de ‘CEL’.

Vroeger was een landgoed immers ook niet in
één keer af.
Op deze manier blijft het landgoed inspelen op
de nieuwe ontwikkelingen en gaat het met z‘n tijd
mee, het is een continu veranderend proces.
In dit concept wordt het groen in drie categorieën
opgedeeld. De eerste is het groen op het landgoed
zelf, de tweede is een gezamenlijk natuurgebied
van de verschillende landgoederen en de laatste
is groen in de vorm van een openbaarnetwerk
van paden, houtwallen, bosjes en lanen. Dit
gezamelijke natuurgebied biedt als voordelen
dat groen niet alleen op het landgoed zelf wordt
geïnvesteerd maar ook op plekken waar de natuur
de meeste potenties heeft. Op deze manier kan
het natuurlijke watersysteem herstelt worden en

Metafoor

Plantencel bekeken
met micoroscoop

Figuur 1.8
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kunnen versnipperde stukjes natuur met elkaar
verbonden worden. Het openbaargroen netwerk
moet zorgen dat het buitengebied weer beter
toegankelijk wordt voor fietsers en wandelaars
en het netwerk moet zorgen voor het herstel van
kleine cultuurhistorische landschapselementen.
Deze paden kunnen dan gerealiseerd worden
dwars door landbouwgebied bijv. langs randen
van percelen welke toch ongunstig zijn voor
de boer door bijv. de schaduwwerking van een
houtwal. Deze verschillende paden die ook
door het gezamelijke natuurgebied en over
de landgoederen lopen moeten aansluiten bij
bestaande routes en paden zodat een fijnmazig
netwerk ontstaat.

plantencel

Plantencel 3D

CEL (‘en)

:

Plantencel 2D

Landgoed

CEL (‘len) concept

De landgoederen moeten eigenlijk als plantencel worden beschouwd

(30-2000ha)

• De verschillende functies op het landgoed zijn een goed op elkaar afgestemd systeem (versterken elkaar).
• Plantencel staat voor levendigheid, groen en groei.
• Plantencel groeit; oude landgoederen groeiden ook door de tijd.

Plantencel:
(organellen)

‘Collectieve Eigentijdse Landgoederen’ (CEL’len)
(onderdelen binnen CEL)

Mitochondrie; zorgt voor de energie opwekking in de cel
Golgi systeem; zorgt voor de vervoer van stoffen (eiwitten bv.)

Landhuizen, hier wonen de meeste mensen, de mensen zorgen voor
leven en activiteit binnen het gebied.
Het infrastructurele netwerk zorgt o.a. voor vervoer van grondstoffen

Chloroplast; dit is de bladgroenkorrel die de fotosynthese uitvoert

Agrarisch productiebedrijf, zorgt voor fotosynthese bij bv. voor mais, gras enz.

Centrale Vacuole; zorgt voor opslag reservestoffen, afvalstoffen en
kleurstoffen en is belangrijk voor de groei van de plantencel.

Natuurgebied (danwel met blauwe dooradering) is de kern van het gebied en
belangrijk als basiskwaliteit en voor de groei van het gebied. Hierin
reservestoffen als water en groen in opgeslagen.

Celwand geeft stevigheid aan de cel

Is de begrenzing van het Landgoed

Figuur 1.9
Bij invulling van dit ‘CEL concept’ moet per
gebied worden afgestemd wat de beste
oplossingen zijn, er is geen blauwdruk die je
op elk gebied kunt toepassen. Zo kan het in
het ene gebied wel gewenst zijn om meerdere
landhuizen of starterswoningen aan te leggen

terwijl in het andere gebied slechts enkele of
geen gewenst zijn. Of het ene gebied is erg
geschikt voor waterberging terwijl het andere
gebied bovenop een stuwwal ligt. Wat wel op
elk gebied van toepassing kan zijn is te bekijken
wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende
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functies en welke compensatie hier tegenover
moet staan. En gekeken kan worden wat voor
een soort samenwerkingsverbanden voor het
beheer en functioneren van dit collectieve
landgoed opgezet kunnen worden.

Nieuwe paden

3-deling groen

Figuur 1.10
1 = Landgoederen en andere functies

Figuur 1.11
Het agrarische gebied moet weer toegankelijk worden voor fietsers en wandelaars, zij
moeten zich vrij door het gebied kunnen bewegen.

2 = Gezamenlijk natuurgebied (beheer

Natuurmonumenten/ Staatsbosbeheer

3 = Openbaargroen netwerk; paden/ houtwallen/
bosjes/ lanen (Minimale breedte 4 meter)

=

Bestaand bos
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‘Cel’ groeimodel

Fijnmazig netwerk

Richtlijnen groeimodel:
-Versnipperde stukken natuur (/
productiebos) met elkaar verbinden
door nieuw aan te leggen natuur

Figuur 1.12
bestaande fietsroute

-Natuurlijk watersysteem herstellen;
beken weer laten meanderen,
natuurlijke oevers die kunnen
overstromen
-Bestaande netwerk van fiets- en
wandelpaden aansluiten op het aan te
leggen openbaargroen netwerk
-Landgoederen vestigen op de
overgang van natuurgebied en
landbouwgebied (overgangsfunctie
hydrologisch, ecologisch)

= bestaande fietsroute
= Aan te leggen fiets- en
wandelroute In het natuurgebied
en het openbare groen netwerk
= Aan te leggen fiets- en
wandelroute op de landgoederen

-Er komen niet alleen nieuwe cellen bij
maar de landgoederen groeien zelf ook
in de tijd

Figuur 1.13 Fijnmazig netwerk

Figuur 1.14 groeimodel
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Ontwikkelingsstadia

1.10

Ontwikkeling in de tijd van de elementen: groen, landhuizen en water

Openbaar groen, paden, houtwallen

0 jaar

-Verspreid liggende boerderijen
-Bestaand landgoed
-bestaand stuk bos

Grond landgoederen en inrichting

4 jaar

2 jaar

-Openbaargroen netwerk zorgt voor een
aantrekkelijk woon- en recreatiegebied
-Herstel kleinschalige landschapselementen

6 jaar

-Landgoed aangekocht en helemaal ingericht
-Eerste Landhuis

Figuur 1.15 ontwikkelingsstadia
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8 jaar

10 jaar

-Resterende landhuizen en wooncomplexen
worden gebouwd
-Nieuw landgoed wordt aangelegd
-Gebied wordt aantrekkelijker voor andere
functies; campings/ bio-restaurant enz.

14 jaar

-Aankoop van grond voor natuur uit de opbrengsten van extra huizen
-Waterstandsverhoging; waterretentie/ waterberging
-Ontwikkeling natuur
-Tussen liggende witte gebieden; burgers, agrariers*
(* Tuinenrijk/ Knooperven; Karin de groot, Ruut van Paridon)

Figuur 1.15
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Vorm maakt contravorm
Bij de realisatie van een gebied met verschillende collectieve
landgoederen, een gezamelijk natuurgebied en een openbaargroen
netwerk kan verschillende ontwikkelingsstadia worden onderscheiden.
In eerste instantie kan een gebied worden opgewaardeerd door kleine
ingrepen. Door de aanleg van het openbaargroen netwerk worden
er verschillende kleine landschapselemeneten hersteld en nieuwe
ontwikkeld die het gebied opwaarderen en toegankelijk maken voor
fietsers en wandelaars. Het gebied wordt interessanter voor wonen en
recreatie.
Na ± 4 jaar kan er gestart worden met de aanleg van het eerste landgoed.
Het landgoed wordt helemaal ingericht en aangeplant, het eerste
landhuis wordt gebouwd. In de jaren daarna kan zorgvuldig worden
gekeken naar nieuwe bewoners voor het landgoed. Bewoners die zich
betrokken voelen bij het buitengebied, het onderhoud en een sociale
gemeenschap. Na een aantal jaren zal het landgoed er al een stuk beter
uitzien door de groei van de beplanting, hierdoor zal het makkelijker
worden om potentiële bewoners voor het landgoed te vinden.
In de jaren hierna kan gestart worden met de aanleg van meerdere
landhuizen/ landgoederen en de uitbreiding van het openbaargroen
netwerk. Door de aanleg van meerdere landgoederen (meer bewoners)
krijgt het gebied ook meer draagkracht voor andere functies zoals een
manege, minicamping, vleesrestaurant enz.
In de laatste fase wanneer er genoeg geld is gegenereerd door de
opbrengsten van ‘rood’ kan er op grotere schaal worden begonnen met
het aankopen van (landbouw) gronden voor natuur. Als het aangekochte
stuk grond groot genoeg is en stukken die door de jaren heen (door
bijv. stoppende boeren voor gunstige prijs) zijn verkregen een groot
aaneengesloten gebied vormen dan kan de waterstand aanmerkelijk
worden verhoogd in potentiële natte gebieden.
Deze cyclus kan iedere keer opnieuw worden gehanteerd wanneer
aanliggend aan het gebied een nieuw collectief landgoed wordt
gerealiseerd.

Door het gebied in te richten met kleine
cultuurhistorische landschapselementen op de
landgoederen en het openbaargroen netwerk, wordt
ook tegelijk de vorm van andere gebiedjes bepaalt.
Het is hierbij belangrijk om in ogenschouw te nemen
dat geen onbedoelde restruimtes worden gecreëerd.
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Figuur 1.16 Esher

Deel 2
Toepassing van het concept

Deel 2 is om het concept te testen
op het gebied ‘ZuidermatenElsenerbroek-Bullenhaarshoek’
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2.1 ‘Zuidermaten-Elsenerbroek-Bullenhaarshoek’

Figuur 2.1 locatie gebied
Het
test
gebied
‘Zuidermaten-ElsenerbroekBullenaarshoek’ kortweg ZEB ligt in Overijssel ten
westen van de drie grote Twentse steden Almelo,
Hengelo en Enschede. Het gebied ligt ten zuiden van
de A1 en net boven het Twentekanaal. Het wordt ten
westen grotendeels begrensd door de N347 en ten
oosten door de Boven Regge. Het gebied is ongeveer
400 ha groot.
Waarom heb ik gekozen voor dit gebied om het concept
te testen?
Vanuit de gemeente ‘Hof van Twente’ kwam de

opdracht om eens te kijken naar dit gebied omdat het
gebied steeds meer verpauperd; op het economische
terrein steeds meer kracht verliest en op het sociale
vlak verschillende problemen spelen. Voor de jeugd
(o.a. wonen) liggen er weinig kansen en er is een sterke
vergrijzing in het gebied. Verder is het nu nog een wiite
vlek op de kaarten van de gebiedsuitwerking van de
landinrichting en de reconstructie. Verder staat de
provincie ook positief t.o.v. nieuwe impulsen in dit gebied.
In het deelgebied Elsenerbroek is door de bewoners
een initiatiefgroep opgericht, deze heeft als doel de
leefbaarheid in het gebied te verbeteren o.a. door een
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wandelroute en een picknickplaats aan te leggen. In dit
zuidelijke gedeelte woont ook een landgoedeigenaar
die erg enthousiast is t.o.v. nieuwe ontwikkelingen in het
gebied op het terrein van natuuronwikkeling en herstel
van landschapselementen.
Geomorfologisch is dit een erg interessant gebied, het
ligt in het beekdal van de bovenloop van de Regge en
het kent veel afwisseling van droog en nat en er zijn
in het verleden verschillende geologische waardevolle
vondsten gedaan.

Zuidermaten

Bullenhaarshoek

Elsenerbroek

Figuur 2.2 luchtfoto ZEB
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Geschiedenis Zuid-West Twente
De bewoningsgeschiedenis en
landbouwontwikkeling van Zuid-West Twente
Het landschap, de afwisseling van droge en natte
en hoge en lage delen, was een zeer aantrekkelijk
woonplaats voor de mens. Zo werden de hoge en
droge zandige gronden, de dekzandruggen en
droge delen van de stuwwallen, gebruikt om te
wonen. Op de nattere delen werd niet gewoond,
maar deze werden veelvuldig door de mens
bezocht, onder andere om zich van voedsel te
voorzien. Het is aannemelijk dat vanaf het einde
van de laatste ijstijd, circa 13000 voor Christus
mensen Twente binnentrokken. Deze mensen
waren jagers/verzamelaars en hadden geen
permanente woonplaats.
Een grote verandering in het levenspatroon
van de mens vormt de overgang van het jagen/
verzamelen naar de landbouw vanaf 4900 voor
Christus. De mens krijgt een vastere woonplek,
dat leidt tot de bouw van de eerste boerderijen.
Daarnaast brengt de landbouw ook nieuwe
technologieën met zich mee. In de prehistorie is
ook de eerste aanzet gegeven tot het ontstaan
van de heidevelden. Reeds in deze periode
werden delen van het oerbos gekapt om tot
landbouwgrond omgezet te worden. Wanneer
de grond niet meer rendabel was, kapte men
een volgend stuk bos. Hierdoor ontstonden open
plekken die deels weer dichtgroeiden en deels
open bleven omdat het vee er graasde.
Vanaf ongeveer de Late Middeleeuwen (1000 na
Christus) verandert de maatschappij dusdanig,
dat dit zijn weerslag heeft op het landschap. Door

bevolkingsdruk en intensivering van de landbouw
verandert de situering van de boerderijen. Werden
in de prehistorie de boerderijen op de hogere
gronden gebouwd, in de Middeleeuwen worden
de boerderijen op de overgangen van hoog naar
laag gebouwd. Op een aantal plaatsen konden
daardoor grote aaneengesloten akkercomplexen
ontstaan, de essen. De boerderijen lagen aan
de rand van de es. Enter (ten noord-westen van
‘ZEB’ gebied) is bijv. een esnederzetting op de
flanken van een stuwwal. Dit patroon doet zich
ook voor langs de Regge, waar de bewoning van
nederzettingen als Marle, Zuna, Notter en IJpelo
teruggaat tot vroeg in de Middeleeuwen.
Een tweede verandering betreft het ontstaan
van de marken, als gevolg van de behoefte
tot regulering in de ‘ontginningsdrang’. Om
de landerijen van een marke te beschermen
tegen ongewenste indringers en om het vee
binnen te houden worden er wallen aangelegd,
de zogenaamde landweren. Tot slot leiden de
maatschappelijke veranderingen tot het ontstaan
van grootgrondbezitters en de adel. De vele
(restanten van) adellijke huizen rond Diepenheim
(ten zuiden van Goor o.a. landgoed Weldam)
getuigen hiervan. (het oversticht, cultuurhistorische
kenschetsen)

Het was een agrarische samenleving. De
landbouw functioneerde volgens het zogenaamde
potstalsysteem: in de stallen werd strooisel uit het
bos, en later plaggen van de heide, verspreid, dat
later met de mest van de dieren als bemesting
voor het bouwland diende. Zo ontstonden engen,
die met dikke lagen organische stof waren verrijkt.
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Door het weghalen van de strooisellaag verarmde
het bos uiteindelijk zo ver dat er heide ontstond.
Op vochtige plekken ontstonden natte schrale
hooilanden en weilanden. In het sociale leven
speelde vanouds de buurschap (‘naoberschap’)
een belangrijke rol. In deze organisatievorm kon
men op elkaars steun rekenen; daarbij werd geen
onderscheid gemaakt naar afkomst of stand. Met
de komst van het Christendom werden kerken
gesticht, waaromheen de eerste dorpskernen
ontstonden. Rond 1200 was de kerspelvorming
nagenoeg voltooid. (Landschappelijk Nederland)
In de 17e eeuw maakten rijke kooplieden
hun buitenplaatsen kostendekkend door het
verpachten van boerderijen, door bosbouw en
de jacht. In de 19e eeuw lieten de in de textiel
rijk geworden fabrikanten grote villa’s bouwen,
gelegen bij de textielcentra. De favoriete
vestigingsplaatsen waren in de nabijheid van
de vele beken in de omgeving van Almelo, bij de
stuwwallen van Oldenzaal en Enschede en de
vroeg bestrate doorgaande wegen.
Vanaf de jaren ‘70 van de 20ste eeuw is de
landbouw in Twente, net als in heel Nederland,
onder grote druk komen te staan. In 1984 was het
totale oppervlak aan landbouwgrond gedaald tot
onder het niveau van 1930. Dit heeft geleid tot een
hoge mate van intensivering en schaalvergroting
in de landbouw. (Proeftuin Twente)

Ontstaansgeschiedenis van het ‘ZEB’ gebied
De bovenlopen van de Regge
Het landschap van de bovenlopen van de Regge
o.a het ‘ZEB’ gebied is verwant aan dat van het
Reggedal. Bij dit type landschap is het reliëf
-gevormd door vele kleinere zandkoppen en
ruggen en de doorsnijding door vele beekdalenkenmerkend. De beekdalen en de beken zijn
hoofdzakelijk zuidoost -noordwest gericht. Op de
ruggen en kopjes lagen de bouwlanden (essen)
met graan bij de boerderijen met erfbeplanting
met eikengaarden en fruitbomen en omzoomd
door houtwallen. De randen van de esjes hadden
hierdoor een besloten karakter. De plek van
nagenoeg alle boerderijen is gekoppeld aan
het hoogteverschil en niet aan de weg. Steeds
wisselt daarom de wijze waarop men een erf
ziet: wel of niet aan een oprijlaan, met achter- of
voorkant gericht naar de weg. De verkaveling
volgt eveneens het hoogteverschil, zodat er
geen rechte percelen zijn en de wegen een
bochtig verloop hebben, tussen de koppen door.
De lagere delen waren in gebruik als hooi- en
weiland.
Op de vlakkere delen tussen de beekdalen
lagen heidevelden die later zijn ontgonnen (zie
ontginningslandschap).
De van oorsprong soms sterk meanderende
bovenlopen zijn (bijna) allemaal genormaliseerd
en zijn soms moeilijk als bovenloop in het
landschap te herkennen. In het gebied ten
zuiden van de Twentse steden is er een duidelijk
verschil in het landschap tussen de noordelijke
beekdalen (Boekelerbeek, Hagmolenbeek) en

zuidelijke beekdalen (Buurserbeek, Poelsbeek,
Markveldsebeek). Dit wordt onder andere
veroorzaakt doordat in het noordelijk deel
grondmorene voorkomt in de ondergrond en er
plaatselijk grondmorene ruggen liggen. Daarnaast
heeft het gebied van de zuidelijke bovenlopen
van de Regge een kleinschaliger karakter dan
het gebied van de noordelijke bovenlopen. Het
gebied ten noorden van de stedenband kenmerkt
zich door bredere beekdalen, waar een aantal
beken samenvloeien. Dit gebied heeft vanouds
veel beplantingssingels. Tegenwoordig heeft het
gebied een meer open karakter. (het oversticht,
cultuurhistorische kenschetsen)

In het ‘ZEB’gebied kenmerkt de Zuidermaten
zich vooral door zijn openheid en langgerekte
kavels, dit deelgebied is later ontgonnen dan
het gebied Elsenerbroek en Bullenaarshoek dat
al veel eerder werd bewoond en dat een veel
kleinschaliger karakter heeft.
‘ZEB’ gebied anno 2006
Tegenwoordig ligt ten oosten en ten zuid-westen
naastgelegen aan het ‘ZEB’ gebied een landbouw
ontwikkelingsgebied. Ten westen van het gebied
ligt het grote landgoed Twickel en ten zuiden ligt
het landgoed Weldam, verder noordwaarts ligt
het landgoed Grimbergen en het achterliggende
natuur- en landgoederengebied van de
Holterberg. Het gebied valt in 2 gemeentes; het
noordelijke gedeelte valt onder de gemeente
Wierden en het zuidelijke gedeelte valt onder de
gemeente Hof van Twente.
Het gebied bevat verscheidene cultuurhistorisch

waardevolle elementen als oude heggetjes,
houtwallen en oude boomgaardjes waar qua
onderhoud de nodige winst te behalen valt.
Ook staan er twee boerderijen in het gebied
die op de Rijksmonumenten lijst staan. Op
verschillende zandkoppen zijn archeologische
vondsten gedaan, o.a. veel vuurstenen zijn daar
gevonden, maar ook bijv. een holle boomstam die
waarschijnlijk als bootje heeft gediend.
In de Elsenerbroek en Bullenaarshoek is de
Boven Regge tezamen met de zandkoppen
structuurbepalend voor het gebied. Het
gebiedje (Noord) Elsenerbroek bevat de meeste
waardevolle
cultuurhistorische
elementen,
waaronder waardevolle esjes, oude houtwallen
en kleine kamers en rabatten. Dit gebiedje is
gespaard gebleven tijdens de ruilverkavelingen
in de jaren ’70, omdat men vond dat er teveel
natuur in het gebied verloren was gegaan. Dit
gebiedje herbergt verder een concentratie van
oude bebouwing.

Figuur 2.3 ‘ZEB’gebied 1903
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Geomorfologie

2.2
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Relief in Twente
Reliëf
Het reliëf verschil is aanzienlijk voor
nederlandse begrippen in Twente. Het
‘ZEB’ gebied ligt in het laaggelegen
gedeelte, zoals de naam van het
naastgelegen dorp Goor (nat gebied)
al aanduidt .

Figuur 2.4 Reliëf in Twente
(regio Twente 2005)
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Geomorfologische en bodemkaart
ëf

Figuur 2.5 Geomorfologische kaart

Figuur 2.8 Satellietfoto reliëf

Geomorfologie en bodem

Figuur 2.7 Hoogteverschillen ‘ZEB’

Figuur 2.6 Bodemkaart
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Geomorfologisch is dit een zeer interessant
gebied, er komen veel reliëfverschillen op
kleine schaal voor. Het gebied herbergt
verschillende waardevolle karakteristieke
zandkoppen, welke ± 2 meter boven het
omliggende maaiveld liggen.
Deze hogere vruchtbare humus- en
veldpodzolgronden (fig. 2.6) werden in
het verleden en nog steeds benut voor
akkerbouw. De laaggelegen gedeeltes
-de beekoverstromingsvlakten en de
dalvormige venige laagten (fig. 2.5)bestaan uit beekeerdgronden en uit venige
beekdalgronden.

De Zandkoppen

Figuur 2.9

Kleine vlakke zandkop, maar toch goed zichtbaar door begroeiing
met gras.
Figuur 2.10

Bovenstaande zandkop met begroeiing van bomen en met gewas,
zandkop nu minder goed zichtbaar
Figuur 2.11

Grote steile onbegroeide zandkop die duidelijk zichtbaar is in het
open landschap
Figuur 2.12

Zandkop met begroeiing van bomen en nog zonder gewas.

56

Door de jaren heen
zijn veel zandkopjes
langzaam geëgaliseerd
door boeren of helemaal
vlak geschoven, de
zandkopjes zijn nu
slecht herkenbaar in het
landschap.
In
deze
uitwerking
van het ‘Cel’ concept
wil ik de zandkoppen
benadrukken en beter
zichtbaar maken. Ze
zijn het beste zichtbaar
als ze een steile rand
hebben en wanneer
er geen bomen en
akkerbouwgewassen
als mais op staan.
Verder valt er een
onderscheid
te
maken tussen ronde
en
langgerekte
zandkoppen en kunnen
ze in drie categorieën
qua grootte worden
ingedeeld.

Aard, vorm en grootte
Aard

Vorm

Grootte

Figuur 2.13

Figuur 2.14

= Zandkop met bebouwing en beplanting
= Zandkop meer dan 50% beplant
= Zandkop met geringe beplanting
= Kale zandkop

= Zandkop > 2,5 Ha

= Langgerekte zandkop
= Ronde zandkop

= 0,5 < Zandkop < 2,5 Ha
= Zandkop < 0,5 Ha

= Zandkop heeft rondom een steile rand
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Water

2.3
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Waterlopen en grondwater

Oude loop hoofdbeken (1850) en de natte gebieden
(rechts: Boven Regge links de Lee)

De oude loop en de huidige loop van de beken
Figuur 2.17

Figuur 2.19 Grondwatertrappenkaart

Beken- en slotenpatroon anno 2006

Figuur 2.20 Geïntegreerde waterkaart
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Figuur 2.18

De Boven Regge die door het ‘ZEB’ gebied loopt is sterk gekanaliseerd en rechtgetrokken. De oevers zijn erg steil en bieden weinig ruimte voor de flora en fauna,
de Boven Regge heeft nu als functie het water zo snel mogelijk uit het gebied af
te voeren. Door o.a. de aanleg van het Twentekanaal is de hoeveelheid water dat
door de Boven Regge stroomt sterk afgenomen en zijn overstromingen van het
gebied niet meer aan de orde. Wel vinden er regelmatig overstortingen van het
riool in de Boven Regge plaats, welke vervuiling van het water en de grond en vissterfte tot gevolg hebben. Verder bovenstrooms ligt het plaatsje Goor op deze plek
ondervinden ze juist veel last van teveel water en de afvoer hiervan.
Bij de uitwerking van het ‘Cel’ concept op dit gebied moet het natuurlijke watersysteem weer herstelt worden. Beken moeten weer kunnen meanderen en overstromen zodat het water beter wordt vastgehouden in natte perioden als reserve
voor droge perioden tevens kan hierdoor de waterkwaliteit van de Boven Regge
aanmerkelijk worden verbeterd. Deze bergings- en retentieplekken bieden uitstekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van natte natuur en recreatie. Zie
refentieplaatjes (fig. 2.22- 2.24) hoe het natte gebied rond de zandkopjes eruit zou
kunnen zien.
Figuur 2.21 Boven Regge

Figuur 2.22

Figuur 2.23
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Figuur
Figuur 2.24
2.23

Ruimte- maatstudie/
opgaande elementen

2.4
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Landschapstypen
Het twentse landschap bestaat uit
een
veelvoud
van
verschillende
landschapstypen die elkaar op korte afstand
afwisselen. Het ‘ZEB’ gebied is hierin
geen uitzondering. Dit gebiedje bestaat
uit drie landschapstypen; het maten- en
flierenlandschap het kampenlandschap en
het ontginningenlandschap.

Figuur 2.25 Landschapstypen
Twente (regio Twente 2005)

= maten- en flierenlandschap
= kampenlandschap

Het maten- en flierenlandschap
Dit type landschap wordt gevormd door de
natte weilanden en hooilanden binnen een
dorpsgebied, zoals die er waren omstreeks
1850 (vóór de grote ontginningen).
Deze maten (graslanden) en flieren
(hooilanden) liggen nabij de waterlopen.
Het overgrote deel van de maten en flieren
is in onregelmatige blokken verkaveld,
maar soms komt ook strokenverkaveling
voor. Omdat het terrein vlakker is, toont
de verkaveling een regelmatiger karakter
dan die van het kampenlandschap.
De afzonderlijke percelen worden van
elkaar gescheiden door singels, wat
een gesloten structuur geeft. In dit
landschap komt oorspronkelijk weinig of
geen bebouwing voor. De bijbehorende
boerderijen en nederzettingen zijn in
een ander, aangrenzend landschapstype
gelegen, waarmee het maten- en

= ontginningenlandschap
Figuur 2.26 Landschapstypen ‘ZEB’ en alle opgaande elementen
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flierenlandschap functioneel verbonden is. Aan
de voet van het maten- en flierenlandschap liggen
de natte broekgebieden. Door goede ontwatering
zijn deze landschappen (broekgebieden)
halverwege de 20e eeuw ontgonnen tot grasland,
de boerderij-erven vertonen daardoor kenmerken
van de huidige tijd. Het landschap is regelmatig.
Kampenlandschap
Waar geen ruimte was voor grote aaneengesloten
bouwlanden, ontstonden kampen (éénmans
essen). De kampen waren evenals de essen
en enken omgeven door singels en houtwallen,
waardoor het landschap fijnmazig is. De erven
liggen verspreid tussen de kampen. In de
nabijheid liggen de hooi- en weilanden en de
woeste gronden (heide).
Ontginningslandschap
Kenmerkend voor het ontginningslandschap zijn
de rationele verkaveling en de wegenstructuur.
Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werden
de gemeenschappelijke woeste heidegronden
ontgonnen. Eerst geleidelijk en later ook op
grote schaal. Dit jonge ontginningslandschap
wordt grotendeels gekenmerkt door verspreide
bebouwing. De erven zijn merendeels naar de
weg gericht en kennen een rationele opbouw in de
opstallen en de beplanting. De minder vruchtbare
heidevelden werden bebost voor de mijnbouw
(stuthout) en later gebruikt voor recreatie. Door
deze boscomplexen, de beplanting langs de
wegen en de erven is het landschap hier relatief
besloten.
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Bosjes, houtwallen en lanen 1903

Afname kleinschalige landschapselementen
Wanneer je het kaartje, met bosjes, houtwallen en lanen, van 1903 in het ‘ZEB’ vergelijkt met het
kaartje van 2005 dan valt op dat anno 2005 veel kleinschalige landschapselementen zijn verdwenen.
Deze cultuurhistorische waardevolle landschapselementen zijn door de loop der jaren door de schaalvergroting in de agrarischesector en het verloren gaan als functie voor hakhout verdwenen. Deze
kleine landschapselementen hebben een belangrijk aandeel in de differentiatie van flora en fauna,
evenals nog kleinere elementen zoals perceelsscheidingen en kleine reliëf verschillen die destijds veel
meer aanwezig waren en niet op de kaart staan. Maar ook in 2006 nog steeds en in de toekomst zullen
deze waardevolle kleinschalige landschapselementen verdwijnen als er niet wordt ingegrepen. In mijn
uitwerking van het concept wil ik deze kleinschalige elementen herstellen en nieuwe ontwikkelen. Eén
van de oplossingen hiervoor is het introduceren van nieuwe functies in het gebied.

Ruimteanalyse van de verschillende
landschapstypen in het ‘ZEB’ gebied

Figuur 2.27

Bosjes, houtwallen en lanen 2005

Figuur 2.29
Figuur 2.28
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In het ‘ZEB’ gebied heb ik een (grove) analyse
van de verschillende groottes van de ruimten
gemaakt, ik heb hierbij gebruik gemaakt van
kaartjes met alle opgaande elementen (figuur
2.26).
Vervolgens heb ik gekeken hoe het beeld eruit
ziet en welke (gemiddelde) verhouding hierbij
hoort bij een lichte versterking, de maximale
versterking en het beeld wanneer de versterking zo groot is dat er een nieuw landschapstype ontstaat. Bij deze laatste zijn dan de kernmerkende elementen van het landschapstype
niet meer aanwezig (figuur 2.30)
Een verhouding 1: 8 betekend dat de
hoogte van het opgaande element 8x
past in de afstand tot het volgende opgaande
element.
(zie
figuur
2.29)

Vorm van de elementen

1.

2.

3.

4.

5.
Figuur 2.30

De kaartjes met de opgaande elementen geven een visueelruimtelijk karakter van het gebied. Het karakter wordt bepaald door een
aantal kenmerken, deze zal ik analyseren aan de hand van de ruimtemodellen van Wassink*.
1. Alzijdig begrensde ruimte zijn aan alle zijden begrensd. Hierdoor zijn alzijdig begrensde ruimten naar binnen gekeerd en zetten
aan tot rust. De essentie van alzijdig begrensde ruimten is dat er
sprake is van een ‘binnen’en ‘buiten’ en dat de grens tussen binnen
en buiten eenduidig vast ligt.
2. Tweezijdig begrensde ruimten hebben als kenmerk dat ze
langgerekt zijn en dat het begin en eind van de ruimten veelal niet
vanaf 1 positie is te overzien. Hierdoor zetten tweezijdig begrensde
ruimten aan tot beweging en zijn derhalve naar buiten gekeerd. Bij
tweezijdig begrensde ruimten ligt de grens tussen binnen en buiten
in de breedte richting wel vast, maar niet in de lengte richting.
3. Gedeelde ruimten hebben als kenmerk dat de ruimte in twee
delen wordt opgesplitst. Hierdoor is er geen sprake van een binnen
en een buiten, maar in feite ontstaat aan beide zijden van de ruimtevormende elementen een ruimte die aan 1 zijde wordt begrensd.
4. Het kenmerk van continue ruimten is dat de ruimtevormende
elementen de ruimte niet begrenzen. De aanwezige landschapselementen liggen als losse elementen in een continue ruimte.
5. Tenslotte zijn situaties te onderscheiden waarbij geen sprake is
van ruimte maar van massa. Dergelijke situaties komen bijvoorbeeld
voor als het landschap bedekt is met bos. Uiteraard is dit afhankelijk
van het ordeningsniveau waarop het landschap wordt beschouwd.
Wordt namelijk in detail gekeken, dan blijkt dat er paden door het
bos lopen en dat er open ruimtes in het bos voorkomen.
(* Wassink w.Th. 1999 Beekdallandschappen)

Bij de analyse van de landschapstypen van het ‘ZEB’ gebied staan
de belangrijkste kenmerken geïllustreerd.
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Ruimteanalyse kampenlandschap

Alzijdig begrensd

Gedeelde ruimte

Losse elementen

Verhouding 1:20

Bestaande situatie

(* Wassink w.Th. 1999
Beekdallandschappen)

Structuur
kampenlandschap

Lichte versterking

1: 15
Figuur 2.31 ruimten kampenlandschap
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Kampenlandschap

Maximale versterking

1: 8

Te vol, ander landschapstype…
-geen doorzichten meer
in het landschap
-Geen verspreid liggende
bosjes meer, maar aan
elkaar gegroeide vlakken
-teveel bebouwing;
bebouwing ligt niet meer
verspreid, maar vormt
clusters

1: 6

Figuur 2.32
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Ruimteanalyse ontginningenlandschap

Tweezijdig begrensd

Alzijdig begrensd

Gedeelde ruimte

Bestaande situatie

1: 30

(* Wassink w.Th. 1999
Beekdallandschappen)

Structuur
ontginningenlandschap

Lichte versterking
Lichte versterking

1: 25
Figuur 2.33
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Ruimteanalyse ontginningenlandschap

Maximale versterking

1: 20

Te vol, ander landschapstype…
-Te kleinschalig landschap,
teveel bebouwing

1: 10
Figuur 2.34
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Ruimteanalyse Maten- en flierenandschap (hooi en weilanden)

Tweezijdig begrensd

Gedeelde ruimte

Maten- en
flierenlandschap:
bebouwing staat aan de
rand van de maten en
flieren of op een zandkop

Structuur Maten- en
flierenlandschap

Bestaande situatie

Zichtlijn vanaf de weg

Lichteversterking
versterking
Lichte

1: 40

1: 30
Figuur 2.35
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Ruimteanalyse Maten- en flierenandschap (hooi en weilanden)

Maximale versterking

1: 15

Te vol, ander landschapstype…
-Bebouwing gaat een lint
vormen langs de wegen
-Vanuit de weg zijn er
nauwelijks tot geen
doorzichten meer het
gebied in.

1: 8
Figuur 2.36
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Atmosferisch perspectief
Conclusie:
Na analyse van de ruimten van het
‘ZEB’ gebied, kan de conclusie worden
getrokken dat er nog ruimte is in het
‘ZEB’ gebied voor nieuwe opgaande
elementen zonder dat er een nieuw
landschapstype wordt gecreëerd. Er
liggen dus mogelijkheden voor het
aanleggen van een nieuw landgoed in
dit gebied.

100m
Bestaande situatie

200m

400m

500m

Figuur 2.37

300m

600m
Figuur 2.35

Wanneer
we naar
de onderlinge
Lichte
versterking
afstand van de opgaande elementen
kijken dan zie je dat elementen in de
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verte kleiner worden en vervagen.
Wij zien een huis op 100m een stuk
scherper en groter dan op 600m,

bij ±300m ligt de grens (overdag bij
bewolkt weer) tot waar een huis van
10m nog duidelijk waarneembaar is.

Perspectivische verkleining

Figuur 2.38
De verkleining van een huis in de verte neemt niet lineair af maar parabolisch, bij een afstand van rond de
400-500 meter begint de lijn af te vlakken. (fig. 2.38)

Door een lens bekeken is een huis dat op 10m staat
30x verkleind wanneer het op 300m staat. (fig 2.39)
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Integrale kaart; opgaande elementen en infra-netwerk

Figuur 2.40 Rood: hoofdwegen en bebouwing Geel: onverharde wegen Blauw: water Paars/geel:
industrie Groen: bosjes/ houtwallen/ lanen Zwart/grijs: luchtfoto ‘ZEB’
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De bebouwing
Voor de bebouwing op het collectieve eigentijdse
landgoed heb ik een opdeling gemaakt in drie
categorieën waaruit de toekomstige bewoners
kunnen kiezen; verborgen modern, landhuis met
allure of eigentijds Twents. Op het landgoed wordt
gestreefd naar een eenheid en verbondenheid
van het landgoed zelf maar ook van de mensen,
dat betekent dus voor de bebouwing dat er één
type huizen op het landgoed voorkomt. Dit wil
niet zeggen dat alle huizen exact hetzelfde zijn,
maar wel dezelfde stijl hebben. De verschillende
landgoederen kunnen onderling wel verschillende
typen bebouwing hebben.

Verborgen modern

Bestaande situatie

Lichte versterking

Lichte versterking
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Figuur 2.41

Eigentijds Twents
Landhuis met allure

Te vol, ander landschapstype…
-Bebouwing gaat een lint
vormen langs de wegen
-Vanuit de weg zijn er
nauwelijks tot geen
doorzichten meer het
gebied in.
Figuur 2.42
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Figuur 2.43

Persoonlijk ideale landschap
Na bestudering van de drie onderwerpen: geomorfologie, water en de opgaande elementen van het ‘ZEB’ gebied heeft dit een persoonlijk ideaal landschap opgeleverd, het middel hiervoor is: landgoederen. Hiervan heb ik twee voorbeelden gemaakt:

Lichte versterking
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Persoonlijk ideale landschap1

Figuur 2.44

Persoonlijk ideale landschap 2

Figuur 2.45
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2.5

Locatie bepalende factoren
De locatie van het nieuw te vestigen landgoed is afhankelijk van
een aantal factoren. De belangrijkste factor in dit gebied is de
locatie van de zandkopjes. Door
aan te sluiten bij de occupatie
geschiedenis van dit gebied wil
ik de nieuwe bebouwing op de
hoger gelegen gedeelten bouwen, d.w.z. op (de rand van) de
zandkoppen.
Verder mag het landgoed niet
doorsneden worden door grote
infrastructurele werken zoals:
Hoofdwegen snelwegen/ autowegen en spoorwegen. De
zandkoppen mogen niet verder
dan 300m uit elkaar liggen. Dit
heeft als reden dat de bebouwing die erop staat nog goed
zichtbaar moet zijn vanuit elkaars standpunt. Tevens mogen
er geen aaneengesloten bossen
tussen de bebouwde zandkoppen voorkomen, omdat hierdoor
ook het onderlinge zicht verloren
gaat.

Legenda

Bestaande situatie

Figuur 2.46
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Locatie bepalende factoren 2
Andere factoren die de locatie van een nieuw landgoed
bepalen zijn: niet in landbouwontwikkelingsgebieden,
gebieden die beschermd
moeten worden zoals weidevogel- en ganzengebieden en
grootschalige landschappen.
Verder heb ik er voor gekozen om in deze uitwerking het
landgoed in 1 of op de overgang van 2 landschapstypen
te vestigen.
In figuur 2.47 zie je (de gele
en lichtbruine vlakken) een
aantal mogelijke locaties
waar een nieuw landgoed
gevestigd kan worden.

Legenda

Aard, vorm, grootte en ligging van de landgoederen
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Figuur 2.47

2.6

Cel concept uitgewerkt op ‘ZEB’ gebied
Positionering opgaande elementen

123 ha
Bestaande situatie

�
�

(* Beune and Thus, design principles)

�

Figuur 2.49

�

Figuur 2.48

Bij de positionering van de opgaande elementen in het landschap kan
gedacht worden aan een autonome of een een contextuele oplossing,
Uit de bevindingen van de voorgaande onderdelen en de bevindigen uit het literatuurondermaar er zijn ook nog verschillende tussenoplossingen zoals Beune en
zoek heb ik het concept getest op het ‘ZEB’ gebied. In eerste instantie heb ik 1 landgoed uitThus demonstreren. Voor mijn concept heb ik een selectie van drie
gewerkt. Dit landgoed (geel) heeft een grootte van 123 ha waarmee hij groot genoeg is voor
meest geschikte oplossingen gekozen. In deze uitwerking heb ik voor
Lichte
versterking
versterking
verschillende functies en meerdere landhuizen. Het landgoed wordt begrensd door Lichte
het einde
segmentation gekozen, waarmee de verschillen tussen de verschillende
van het kampenlandschapstype en in het noorden door een stuk bos (en in zuiden door een
landschapstypen worden versterkt.
geleding in het landschapstype).
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Bestaande bosje, lanen en houtwallen

De zandkoppen
-In fig. 2.49 zijn de nieuw te
plaatsen bomen op het landgoed
getekend,
deze
zijn
een
versterking van het bestaande
kampenlandschap en versterken
het contrast met de naastgelegen
landschapstypen
(volgens
principe fig 2.52)
Hiermee
worden
de
cultuurhistorisch
waardevolle
kleinschalige elementen hersteld.
-In deze nieuwe situatie is het
maxium laadvermogen nog niet
overschreden (1: 10)
-In fig. 2.53 zijn de zandkoppen
getekend die max. 300m van
elkaar verwijdert liggen

Nieuw te plaatsen bomen op het landgoed

Figuur 2.50

-In fig 2.54 zijn de bebouwde
zandkoppen uitgelicht, de niet De bebouwde zandkoppen
bebouwde zandkoppen zijn te
klein (< 0,5ha) of er staat al (A)
een landgoed woning op, de
andere zuidelijke zandkoppen
komen hierdoor te ver van de
nieuw te bebouwen zandkoppen
af te liggen

Figuur 2.53

A

Figuur 2.51

Segmentation fig. 2.52
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Figuur 2.54

Zichtlijnen

Eigendom/ beheer
-Fig. 2.55 geeft een overzicht van de
zichtlijnen vanuit de landhuizen (en
recratiewoningen). De houtwallen en
bosjes zijn op een dusdanige manier
gepositioneerd dat
er verschillende
doorkijken worden gecreëerd, waardoor
vanuit ieder landhuis minimaal 2 andere
landhuizen te zien zijn.

= Privé tuin Landhuizen
= Extensieve hobbyweiden
(landhuizen)
=Camping/ recreatiewoningen
= Natte natuur
= Zorgboerderij
= Extensieve veehouderij

De functies

Bestaande situatie

Figuur 2.55

10 luxe landhuizen
Zorgboerderij
3 recreatiewoningen
Natuurcamping

(kamperen op de boerderij)

Extensieve boerderij
Bestaande
landgoedwoning

Figuur 2.56
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Figuur 2.57

-Fig. 2.56 geeft een overzicht van de verschillende functies die op
het landgoed voorkomen. Deze verschillende functies staan elkaar
niet in de weg maar versterken elkaar juist net, zo valt de functie
kamperen goed te combineren met een verbrede extensieve boer
en zo kan de berging van water goed worden gecombineerd met de
ontwikkeling van natuur en recreatie. Een zorgboerderij vindt hier
een rustige werkplek, zij kunnen daarentegen weer goed helpen
bij het onderhoud op het landgoed aan houtwallen en bosjes. De
extensieve boer kan bijv. zijn vee in de weilanden van de landhuizen
(fig 2.57) laten lopen of in de bergingsgebieden. Op deze manier
hoeven bewoners van de landhuizen niet dagelijks om te kijken
naar de verzorging van de dieren en naar andere regels die hieraan
verbonden zijn (administratief). Op het kaartje eigendom/ beheer zie
je duidelijke strakke grenzen tussen de verschillende functies, op het
landgoed zelf verwateren deze grenzen (letterlijk en figuurlijk).
Dit zijn een aantal functies die mogelijk zijn op dit landgoed ook
kan gedacht worden aan bijv. een (biologisch) vleesrestaurant, een
manege, een health care en sport centrum en bijv. in plaats van luxe
landhuizen starters- en seniorenwoningen.

Verhouding landgoed: Gez. natuurgebied

Potentiële bergingsgebieden en kwelgebieden

Figuur 2.58

Bergingsgebieden en kwelgebieden

Figuur 2.59

Gezamelijke natuurgebied 35%
Landgoed 65%
-Uit de opbrengsten van de 10 (luxe) landhuizen en de 3 recreatiewoningen (zie bijlage
B ) blijft er geld over de realisering van van een gezamelijk natuurgebied (fig. 2.58) van 66
ha. Dit gezamelijke natuurgebied -beheerd door Natuurmonumenten of Staatsbosbeheeris ongeveer een derde (35%) van het totaal van 189ha. In deze uitwerking is gekozen
voor luxe landhuizen omdat deze meer geld opleveren voor de ontwikkeling van natuur.
-In figuur 2.59 zijn de beekoverstromingsvlakten, de potentiële bergingsgebieden en de
kwelgebieden blauw gekleurd. Op deze plekken liggen de meeste kansen voor natte
natuurontwikkeling en waterberging.
-In figuur 2.60 zijn een aantal bergingsvijvers en een natte natuurlijke verbinding getekend
van de Boven Regge naar de Lee op de hydrologisch gunstige plekken. Ook krijgt de
Boven Regge zijn oude loop weer terug, hij krijgt weer de ruimte om te meanderen en te
overstromen.
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Figuur 2.60

Openbaargroen netwerk

Fiets- en wandelpaden netwerk

Bestaande situatie

Figuur 2.62

Figuur 2.61
Openbaargroen netwerk

= Bestaande fietsroute

-Er moet een fijnmazig netwerk van fiets- en wandelpaden op het landgoed en door het
gezamelijke natuurgebied en openbare groen netwerk komen, zodat het buitengebied
weer toegankelijk wordt. Deze nieuw aan te leggen paden worden aangesloten bij
bestaande fietsroutes.

= Aan te leggen fiets- en wandelroute In het
natuurgebied en het openbare groen netwerk

Lichte versterking

= Aan te leggen fiets- en wandelroute op de
landgoederen
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Ingezoomd

-In
deze
uitsnede zijn de
zorgboerderij en
de landhuizen
en een gedeelte
van de camping
uitgelicht.

Figuur 2.39

Figuur 2.63
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Figuur 2.40

Vogelvluchtperspectief landgoed

Figuur 2.64
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Het collectieve eigentijdse landgoed in ‘ZEB’
In deze uitwerking zijn de zandkoppen, door ze
open te houden en er een ‘opvallend’ gebouw
op te zetten (zie figuur 2.45), meer gaan
opvallen. Op deze manier wil ik deze bijzondere
geomorfologische elementen meer onder de
aandacht brengen, de genius loci van de plek
moet meer tot uitdrukking worden gebracht.
Zo kunnen op het landgoed bijv. enkele
informatie borden worden geplaatst die meer
informatie geven over de geologie en de
ontstaansgeschiedenis van het gebied, zoals
de vroegere spoorlijn die door het gebied liep,
de klompenmakerij, het suikerveld en de oude
functies van de Regge.
Door de zandkoppen open te houden zijn er ook
verschillende zichtlijnen over het landgoed van
landhuis tot landhuis wat de onderlinge band
moet versterken, dat wil niet zeggen dat er totaal
geen beplanting is toegestaan op de zandkop,
lage beplanting zoals hagen en (kleine) solitaire
bomen (figuur 2.45) doen geen afbreuk aan de
openheid zoals een houtwal wel doet.
Op dit landgoed kan de waterstand weer
verhoogd worden, op deze manier wordt het
contrast tussen de hogere droge zandkoppen en
het natte gebied rondom weer hersteld. Er is nu
alleen nog een extensieve boer op het landgoed
aanwezig, deze is niet meer gericht op een zo
hoog mogelijke opbrengst van zijn gewassen,
waardoor ontwatering voor hem geen hoge
prioriteit meer heeft. Ook vanuit het oogpunt van
vermesting van de bodem heeft de extensivering
een goede invloed, door op het landgoed ook nog
eens natte natuur met rietvelden aan te leggen
wordt het water nog eens extra gezuiverd. Op

deze manier vormt het landgoed hydrologisch en
ecologisch een goede overgang van natuurgebied
tot (intensief) landbouwgebied.
Uit de enquête perspectief Elsenerbroek
afgenomen door de gemeente Hof van Twente
en uit de eigen interviews die ik steekproefgewijs
onder de bewoners van het ‘ZEB’ gebied heb
afgenomen komt aan het licht dat ze zich zorgen
maken over onderhoud aan het landschap,
de economische toekomst van het het gebied
(metname de agrariërs), en de sociale
problemen -vergrijzing en geen kansen voor
jongeren- in dit gebied. Als positieve punten
worden genoemd de rust in het gebied en het
cultuurhistorische landschap. Over nieuwe
ontwikkelingen in het gebied zijn de meningen
verdeeld, vanuit de agrarische hoek worden
plannen in de richting van natuurontwikkeling
en recreatie met weinig positieve geluiden
ontvangen, maar ook zij beseffen terdege dat
wanneer zij hun hoofd boven water willen houden
er ook gekeken moet worden naar andere wegen
om inkomsten te genereren. Andere bewoners
zien wel kansen in dit gebied voor kleinschalige
landschapselementen,
natuurontwikkeling
en recreatie. Ook de gemeenten staan niet
negatief tegenover de ontwikkelling van nieuw
rood in dit gebied met inbegrip dat het gebied
er per saldo beter van wordt en niet alleen deze
bewoners zelf. Er liggen dus kansen voor nieuwe
‘eigentijdse landgoederen’ in dit gebied. Om
de pull factoren van dit gebied -de rust en de
cultuurhistorische waarden- in het gebied niet
te verstoren, moet nauwkeurig worden gekeken
welke nieuwe ontwikkelingen toelaatbaar zijn.Bij
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het toelaten van kleinschalige bedrijfsactiviteiten
op het landgoed, bijv een internetbedrijfje of een
adviesbureau naastgelegen aan een landhuis
kan dit extra verkeer in het gebied opleveren.
Het probleem van verstopping van het wegennet
op het platteland kan ten eerste worden
voorkomen door de bebouwing van landhuizen en
kleinschalige bedrijfsactiviteiten op kleine schaal
te houden. Plattelandswegen zijn niet berekend
op grootschalige bedrijfsactiviteiten, maar enkele
extra woonhuizen op het platteland geven geen
noemenswaardige problemen. Voor de locatie
van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten,
die wel enig extra verkeer met zich meebrengt,
moet per gebied worden bekeken waar deze het
beste (of niet) geplaatst kunnen worden. Hierbij
heeft het de voorkeur om deze te plaatsen op
kruispunten van bestaande stroomwegen en
gebiedsontsluitingswegen (Provinciale wegen) in
de nabijheid van het dorp of stedelijk gebied. Er
zal meer personenvervoer komen maar daar staat
tegenover dat door het wegvallen van een aantal
boerderijen het vrachtverkeer ook zal afnemen.
“Het kan zelfs bijdragen aan het verminderen
van het fileprobleem in de regio, doordat op deze
manier snelwegen worden ontlast en het verkeer
opgevangen kan worden op provinciale welke
meer belasting aankunnen, mits er niet te veel
capaciteitsbeperkende kruisingen zijn” 6.

5

(sriptie modderige bermen, Ir Sanders, Dr Ir Jaarsma) en (Sanders, H.J.,
2005. Modderige Bermen. Hoe gaan gemeenten om met verkeerseffecten
van nieuwe functies in het buitengebied? Een verkenning. )

Welk soort mensen wil ik op deze eigentijdse landgoederen en
wat verbetert de sociale samenhang in deze woonclusters?
In deze woonclusters op de collectiefe eigentijdse
landgoederen moeten mensen gaan wonen die
een binding hebben (of i.i.g. een binding willen
krijgen) met het platteland. Ze moeten zich thuis
voelen in de natuur en het boerenleven, omdat
zij daar zelf ook onderdeel van gaan worden.
Zij zullen samen met de resterende boeren en
(beperkte hulp van) natuurorganisaties en de
overheid het landschap in stand moeten houden.
Gelukkig hechten steeds meer burgers waarde
aan de kwaliteit van hun omgeving, het zicht op
een mooi landschap en de mogelijkheden om te
wandelen, fietsen, paardrijden en picknicken.
In deze verschillende woonclusters moet ruimte
worden geboden aan zowel jong als oud, rijk
en arm, omdat het voor iedereen mogelijk moet
zijn om in het buitengebied te kunnen wonen.
Het moet geen villapark worden voor de rijken.
Juist voor de groep die op dit moment moeilijk
een woning kunnen vinden -de senioren en de
starters- daar moet naar gekeken worden of
er voor deze groep woonruimte gerealiseerd
kan worden. In de uitwerking van het concept
is gekozen voor luxe villa’s (deze leveren het
meeste geld voor natuurontw. op), maar door bijv.
meerdere kleinere wooneenheden in 1 gebouw
te plaatsen moeten deze woningen betaalbaar
worden voor deze groepen. Het gaat erom dat
ze zich betrokken voelen en zijn bij de omgeving
zowel vanuit het sociale als het fysieke oogpunt.
Een voordeel van een starterswoning is dat het
de doorstroming op gang houdt en dat het zorgt
voor jonge mensen op het platteland. Jonge
ouders zijn doorgaans heel actief in de lokale

gemeenschap, bijvoorbeeld rond de school of
de organisatie van activiteiten voor kinderen.
Daarmee levert deze groep een belangrijke
bijdrage aan de sociale samenhang.
Er zijn nog een aantal mogelijkheden om de
sociale samenhang in deze woonclusters
te bevorderen. Één van de opties is om het
werk dichtbij huis te hebben, dit kan een extra
stimulans betekenen voor de sociale cohesie
van de wooncluster. Nu leggen plattelanders
vele kilometers af om hun werk te bereiken.
Dat kost tijd en het mat af en het zorgt ervoor
dat er minder tijd en energie resteren voor
activiteiten in de nabije omgeving (op de school
van de kinderen, in het lokale verenigingsleven,
onderhoud landgoed). Ook door de schaal van
de woonclusters wordt de sociale kwaliteit en de
sociale cohesie bevordert, er moet een zekere
kleinschaligheid worden behouden. Een derde
begunstiger voor de sociale cohesie in zo’n
wooncluster is het stimuleren van de sense of
place van oude en nieuwe bewoners. Mensen
verbinden zich graag aan een locatie met een
verhaal. Vaak zijn nieuwe plattelanders zeer
geïnteresseerd in de genus loci van de streek en
zelfs de autochtone bewoners opjutten om een
zoektocht te ondernemen naar hun roots. “Een
sterke sense of place gaat vaak gepaard met een
sterke sense of ownership , het zich in figuurlijke
zin eigenaar voelen van de wooncluster waar
men woont, er moet het gevoel ontstaan van ‘dit
is mijn wooncluster’”(essay Nieuwe dorpen 2003).
De eenheid kan ook zichtbaar versterkt worden
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door de verschillende woningen van het cluster
uit gelijke elementen te vervaardigen. Zoals bij
de landgoederen van oudsher waar verschillende
boerderijen behorende bij hetzelfde landgoed
dikwijls dezelfde bouwstijl en materiaalgebruik
hebben, maar dit kan ook tot uiting komen in
kleine dingen zoals de luiken en geveltekens
waarin wapens of symbolen van de adellijke
familie van het landgoed zitten verwerkt. Deze
nieuwe woningen op het landgoed -bijv. de
categorie verborgen modern- kunnen dan uit
dezelfde materialen bijv. uit grote glazen wanden
of natuurlijke materialen worden opgebouwd,
waarbij iedere woning zijn eigenheid behoudt.

Deel 3
Reflectie en spelregels

Deel 3 is om de gevonden bevindingen
te reflecteren en te discuseren/
concluderen. Aan de hand van deze
reflectie vallen een aantal spelregels
op te stellen.
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3.1

Cel concept op hoger schaalniveau

= Trace robuuste verbinding
= Bestaand bos- en natuurgebied
= Begrensd ‘nieuw’ natuurgebied

�

= ‘ZEB’ gebied

�

�
�

Totale gebied duidelijk herkenbare zandkoppen
EHS en robuuste verbindingen in Overijssel (Streekplan
Overijssel 2000+)
Figuur 3.1

Wanneer we op een hoger niveau de uitwerking
van het concept op het ‘ZEB’ gebied bekijken dan
zien we dat het landgoed net ten zuiden van een
robuuste verbinding ligt (figuur 3.1). Dit is een
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Figuur 3.2

gunstige positie omdat een robuuste verbinding en
landgoederen elkaar kunnen versterken. In fig. 3.2
zien we het totale gebied van duidelijk herkenbare
zandkopjes.

Totale gebied duidelijk herkenbare zandkoppen
In figuur 3.3 zijn de zandkoppen
en de robuuste verbinding en de
belangrijkste beken getekend. Deze
beken en de robuuste verbinding
kunnen een duurzaam ‘casco, een
kapstok’ vormen voor de ontwikkeling
van
nieuwe
landgoederen
in
dit gebied. Tevens liggen er
naastgelegen aan dit gebied een
aantal grote landgoederen die
samen een landgoedzone kunnen
gaan vormen.

Landgoed
Grimbergen/
landgoederen
Holtenerberg

Landgoed Twickel
3000 ha

= Zandkop
= Stedelijk gebied
= Bos
= Snelweg/ autoweg

Figuur 3.3

= Robuuste verbinding EHS

Landgoed Weldam
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Meerdere Cel’len
= EHS
= Cel

= Cel

‘Bladeren’ aan de ‘boom’

Figuur 3.4

De ‘plant’ (zelf kapstok)

figuur 3.5

De verschillende cellen kunnen elkaar versterken, daarom is een verbinding tussen de cellen ecologisch en
hydrologisch belangrijk. Dit kan doormiddel van het gezamelijke (betaalde) natuurgebied -waarbij de plantencellen als
het ware zelf een plant/ een stengel vormen- of door de nieuwe landgoederen aan te laten sluiten bij de EHS die als
kapstok dient -als bladeren aan de boom- , maar ook een combinatie van deze 2 is goed denkbaar.
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Voorbeelduitwerking eindbeeld Cel’len
In figuur 3.6 is een voorbeeld
uitgewerkt hoe het Cel concept
verder zou kunnen uitgroeien.
Dit is dan een stadium waarin we
ongeveer 20 jaar verder zijn in de
tijd. Het is geen eindbeeld omdat
landgoederen altijd veranderen
door de tijd en inspelen op de dan
spelende kansen en bedreigingen.
Wel is dit ongeveer de maximale
groei waarop huizen op duidelijk
herkenbare
zandkoppen
gebouwd kunnen worden. In
deze voorbeelduitwerking zijn
voor alle andere landgoederen
dezelfde regels gehanteerd als
in hoofdstuk 2 staan uitgewerkt.
In deze landgoederen uitwerking
is er weer ruimte voor een
natuurlijker watersysteem en
draagt het een substantieel deel
bij aan de realisering van de
EHS.
De verhouding landgoed tot
gezamelijk
natuurgebied
is
hier 3: 1 bij een uitwerking met
hoofdzakelijk woningen uit het
duurdere segment.
Het openbaargroen netwerk
moet zorgen voor een goede
toegankelijkheid vanuit stedelijk
gebied

Aansluiting op
stedelijk gebied

1 km

Figuur 3.6
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Waarom wil ik collectieve eigentijdse landgoederen?
•

Eigentijdse landgoederen zorgen voor de ontwikkeling van
nieuwe natuur, (financiering EHS) en gaan de versnippering van
natuurgebieden tegen. Nu zijn er slechts 2 nieuwe landgoederen in
Overijssel pas in de eindfase.

•

Biedt kansen voor een verbetering/ herstel van het cultuurhistorische
landschap.

•

Goede overgangszone van landbouwgebied naar natuurgebied.
(hydrologisch, ecologisch)

•

Kunnen zorgen voor opwaardering van het gebied voor toeristen.

•

Economische impuls op het platteland (3 woningen> 1 arbeidsplaats2 )

•

Cel is smeermiddel in het gebied: samen sta je sterk!
(bestuurlijk/ subsidies)

Figuur 3.7

2

Wonen als nieuwe economische drager van het platteland. Twee vliegen in één klap? Frank van
Dam en Dorien Buckers, Tijdschrift voor de Volkshuisvestiging 1998.
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Voordelen collectief landgoed t.o.v. huidige landgoederen
Wanneer je een bestaand landgoed wilt kopen
of een nieuwe wilt aanleggen (5ha Ned/ 10ha
OV.) kost een landgoed al gauw 2 mln. euro
of meer waarbij je slechts 1 hoofdgebouw hebt
(mag uit 3 wooneenheden bestaan). Een nieuw
te ontwikkelen landgoed wordt nu nog veelal voor
1 familie gebouwd. Een opdeling in verschillende
wooneenheden gebeurt weinig, omdat wanneer
je deze prijzen kunt betalen dan wil je geen
vreemde mensen in hetzelfde gebouw hebben.
Wie geld heeft bepaald... Landgoederen in dit
prijssegment worden erg weinig verkocht en
er worden weinig nieuwe van gebouwd. Voor
mensen uit de groep met een bovenmodaal
inkomen zijn deze nog onbetaalbaar.
Het zou dus mogelijk moeten worden gemaakt
om hier voor in de plaats ‘clusters’ van ongeveer
5 tot 10 woningen te bouwen, hierdoor wordt
het al een stuk interessanter voor kopers om in
te stappen. Het is alleen dan nog de vraag of
je het nog een landgoed kunt noemen, de term
‘woonclusters’ op ‘eigentijdse landgoederen’
geeft dan beter de inhoud weer. Afgezien van
het feit dat een ‘eigentijds landgoed’ uit meerdere
landhuizen bestaat en er meerdere families op
wonen verschilt het verder niet zoveel van een
normaal landgoed. Het heeft nog steeds dezelfde
functies -en een aantal nieuwe- evenals het
percentage natuur en openbare toegankelijkheid
blijft hetzelfde, zodat het nog steeds onder de
NSW gerangschikt kan worden.
In mijn berekeningen (bijlage B) moet een
eigentijds landgoed (met luxe woningen) per
woning ook meer ha groen kunnen opleveren dan

de huidige wetgeving voor nieuwe landgoederen,
deze ha groen worden dan opgedeeld in de drie
onderdelen (het gezamelijke natuurgebied, het
landgoed zelf en het openbaargroen netwerk).
Een landgoed bestaande uit meerdere woningen
kan verschillende voordelen opleveren. De
mensen wonen nog steeds landelijk in een
groene omgeving met vergezichten waarbij het
gevoel van ruimte en rust niet verloren gaan.
Op deze manier door ± 8 wooneenheden te
realiseren blijven de woningen betaalbaar, de
woningen kosten dan rond de 400.000 euro. (zie
bijlage B ).
Een ander voordeel is dat mensen, die niet
gewend zijn te wonen op het platteland, die
hebben vaak een idyllisch en utopisch beeld
van het platteland. Vaak valt het deze mensen
na een aantal jaren toch weer tegen, omdat het
er toch wel erg eenzaam op het platteland is.
Dan is een goede oplossing om in een kleine
woongemeenschap te wonen, waarbij je toch
nog sociale contacten met de buren onderhoudt,
en het gevoel van vrij wonen niet verloren gaat.
‘Deze beslotenheid en sociale controle tot op een
bepaalde hoogte wordt toch wel vaak op prijs
gesteld’. (nieuwe dorpen, essay over sociale samenhang)
Bij een clustering van senioren woningen is
het voordeel dat bijbehorende voorzieningen
makkelijker te realiseren zijn wanneer het
collectief gedeeld kan worden, hiermee kan zorg
op maat worden geleverd. Ook is de combinatie
van ouderen en jongeren in zo’n wooncluster
goed mogelijk. Zoals vroeger meer gebruikelijk
was op het platteland bleven de ouderen langer
bij hun kinderen wonen welke de zorg voor hun
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ouders voor hun rekening namen, omgekeerd
konden de grootouders op de kleinkinderen
passen als zij overdag werkten.

Gezamenlijk ruimtelijk kwaliteitsfonds en één administratief/ bestuurlijk orgaan
De opbrengsten van de verschillende nieuwe
landhuizen op de landgoederen moeten in een
gezamelijk ruimtelijk kwaliteitsfonds worden
gestopt. Dit is het geld dat overblijft na aftrek van
alle kosten omtrent het bouwen van het woonhuis
en aankoop van een eigen stuk grond. Dit R-kfonds biedt als voordeel dat niet alleen op het
landgoed zelf wordt geïnvesteerd maar ook op
plekken waar natuur de meeste potentie heeft en
op deze manier worden gebieden verbonden. Dit
geld moet verdeeld worden onder (ha) groen op
het landgoed zelf, het gezamelijke natuurgebied
en het openbaargroen netwerk.
Een ander onderdeel dat hierbij aansluit is dat
wanneer je een heel gebied (uitwerking voorbeeld
landgoed 123ha) tegelijkertijd gaat ontwikkelen
dan kan er gemakkelijker uitruiling van gronden
plaatsvinden. Boeren op het landgoed die dan
stoppen (extensiveren/ verbreden) kunnen hun
gronden die verspreid buiten de Cel liggen
dan verkopen (of uitruilen wanneer die andere
doorgaande boer gronden in het gebied van het
nieuwe landgoed heeft liggen, waardoor ze beide
hun kavel dichter bij huis kunnen krijgen) met
boeren die doorgaan met schaalvergroten buiten
de Cel. Op het landgoed kan dan een herverdeling
van gronden plaatsvinden. Deze uitruilingen
kunnen ondersteund worden (leningen) door het
gezamelijk ruimtelijk kwaliteitsfonds.
Een ander voordeel kan zijn dat wanneer
meerdere boeren in een gebied (op het landgoed)
besluiten te stoppen met boeren zij gezamelijk
gebruik kunnen maken van de Rood-v-Rood
regeling. Wanneer de oppervlakte van 850

m² van sloop door stallen die nodig is om een
bouwkavel te krijgen volgens de R-v-R regeling
niet wordt gehaald door 1 bedrijf, kan door het
optellen van de m² van 2 (of meer) bedrijven
het benodigde oppervlakte sloop voor de R-v-R
regeling wel gehaald worden. De te verkrijgen
bouwkavel kan dan op het erf zelf worden
toegewezen maar ook op een andere geschiktere
plek binnen het ‘CEL gebied’. De investering die
dan gedaan moet worden ter verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit moet in het ‘R-K-fonds’
worden gestopt. Dit biedt het voordeel dat niet
al het geld ter verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit (met name groen, maar kan ook bijv.
opknappen van cultuurhistorisch waardevolle
elementen zijn) wordt geïnvesteerd op de eigen
kavel, terwijl dit vanuit landschappelijk oogpunt
misschien helemaal niet gewenst is op die
plek. Door deze gelden verkregen door de Rv-R regeling en Landgoederen regeling in één
fonds te stoppen kan er binnen het CEL-gebied
een groter gezamenlijk natuurgebied worden
gecreëerd i.p.v. kleine versnipperde stukjes. Het
ruimtelijk kwaliteitsfonds zorgt er voor dat het
geld geïnvesteerd wordt in de directe omgeving
van de investeerders, maar niet verderweg zoals
bijvoorbeeld bij donering in een nationaal fonds
zou gebeuren.
Deze verdeling van gelden moet geregeld worden
door één centraal bestuurlijk/ administratief
orgaan. In eerste instantie zal dit orgaan vooral
bestuurlijke taken moeten gaan uitvoeren, in
een latere fase wanneer het/ de landgoed(eren)
gerealiseerd zijn zullen de taken meer gericht
zijn op het beheer en de administratie van
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het landgoed. Dit orgaan zal bestaan uit een
combinatie van personen als een bestuurder/
landschapsarchitect/ rentmeester/ subsidioloog/
boekhouder boeren. Of dit 1 persoon is of
meerdere personen hangt af van de grote van
het landgoed(eren). Dit orgaan staat in nauw
contact met een soort van bestuur van bewoners
van het landgoed. Ik heb mij verder niet verdiept
in hoe de organisatieopzet van dit orgaan het
beste kan worden samengesteld, omdat ik dan
teveel op een zijspoor terecht kom en gezien de
tijd dit mij niet toelaat. Verder onderzoek naar dit
onderwerp is dan ook aanbevelenswaardig.

Hoofdpunten concept Cel (’len)
•

De geomorfologie en het watersysteem zijn de basis voor de inrichting en ontwikkelingen van
het gebied

•

Één centraal bestuurlijk/ administratief orgaan voor de verschillende cellen
-Soort bestuurder/ landschapsarchitect/ rentmeester/ subsidioloog/ boekhouding boeren

•

Gezamenlijk ruimtelijk kwaliteitsfonds
-Niet alleen investeren op het landgoed zelf, maar ook op plekken in het gebied welke de meeste
potentie hebben en het herstellen/ ontwikkelen van cultuurhistorische elementen

•

Benutten van de economische mogelijkheden
-Ruimte bieden aan verschillende functies en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten op de
landgoederen.

•

Drie deling groen

•

Fijnmazig netwerk van wandel- en fietspaden (door natuurgebieden/ agrarisch geb/ landgoederen)

•

‘Collectief Eigentijds Landgoed’
-Landgoed geen afgesloten eilanden in de omgeving zijn, maar onderdeel van het
landschap.
-Herstel/ ontwikkeling van cultuurhistorisch kleinschalige landschapselementen.
-Maximum laadvermogen van landschapstype niet overschrijden.
-Niet eenzaam, er moet verbondenheid onderling en met de omgeving zijn, maar nog steeds
gevoel van vrij wonen.
-Nieuwe bebouwing op de hogere delen plaatsen, woningen max. 300m uit elkaar.
-De bouwstijl van de woningen moet later karakteristiek voor de tijd van de huidige
eigenaar en typerend voor het afzonderlijke ‘eigentijdse landgoed’ zijn.
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-Ongeveer 5 tot 10 afzonderlijke woongebouwen (wooncluster/ complexen kunnen meer
wooneenheden bevatten)
-wel min. 30 ha en 30% natuur, zodat onder de NSW kan blijven vallen.
-Woningen (+stuk grond) betaalbaar zijn ± gemiddeld 500.000 euro.
-Mogelijkheid Clustering seniorenwoningen en/ of starterswoning tezamen meer
voorzieningen mogelijk.
●
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Vrijheid van de bewoners en de architect
Een landgoed stichten is één van de weinige
manieren om te kunnen bouwen in het
buitengebied. Een landgoed heeft een statige
uitstraling en er is een hoge dosis aan idealisme
voor nodig om er een mooi paradijs van te
maken. Bij deze uitwerking van ‘eigentijdse
landgoederen’ schuilt het gevaar dat het een
mooie manier is voor mensen om te kunnen
bouwen in het buitengebied, zonder het idealisme
te hebben om er een landgoed met allure van te
maken. Het landgoed is dan het middel en niet
het doel. Ik wil dit gevaar voorkomen door een
verschillend aantal regels op hoofdlijnen op te
stellen (voor dit gebied) aan de inrichting en het
beheer van het landgoed. De verdere uitwerking
tot in detailniveau heb ik in dit onderzoek bewust
niet als onderdeel opgenomen, dit is de vrijheid
die ik geef aan andere specialisten. Deze
regels op hoofdlijnen geven de bewoners nog
wel genoeg ruimte en vrijheid om er hun eigen
plekje van te maken, maar zij krijgen ook weer
niet zoveel ruimte dat grote schuttingen, hoge
coniferenhagen en kitscherige tuinen vol met
wit grind en tuinkabouters toegestaan zijn op het
landgoed.
Voor het landgoed moet een totaal plan
gemaakt worden door een landschapsarchitect
in overleg met de bewoners. Wanneer de
landschapsarchitect de algemeen gegeven
regels volgt heeft hij nog steeds de vrijheid
wat voor een stijl landgoed hij wil aanleggen,
of dit dan een landgoed in de Engelse, Frans
classicistische, Janpanse of Arabische stijl
wordt, daarover kan hij nog steeds beslissen.
Het gedeelte van de privé tuin kan dan in overleg

met de landschaps- tuinarchitect plaatsvinden,
op dit gedeelte zullen de bewoners meer vrijheid
krijgen, maar worden binnen bepaalde grenzen
gehouden door bijv. te sturen op het gebruiken
van inheemse plantensoorten.
Ik heb aangegeven dat ik mijn ‘eigentijdse
landgoederen’ nog steeds onder de NSW wil laten
vallen. Één van de regels welke hierbij geldt is dat
de perceelsgrenzen van landbouwkavels voor
75% omzoomd moeten zijn. In mijn uitwerking
van het landgoed heb ik hier geen rekening
mee gehouden, omdat ik bij deze uitwerking
in het kampenlandschap van mening ben dat
kleine bosjes en kleine houtwalletjes beter in dit
landschap passen dan grote rechtlijnig beplante
perceelsgrenzen.
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3.2

Spelregels
Het landgoed
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het onderliggende watersysteem en de geomorfologische kaarten moeten als basis dienen voor de
ontwikkelingen op het landgoed
Ruimte bieden aan waterberging en –retentie en het weer laten meanderen van beken en het herstellen
van flauwe taluuds.
Op het landgoed moeten (kleine) cultuurhistorische landschapselementen hersteld en/ of ontwikkeld
worden. Hierbij mag niet het maximum laadvermogen van het betreffende landschapstype worden
overschreden.
Groen opdelen in drie onderdelen; groen op het landgoed, openbare netwerk en het gezamelijke
natuurgebied.
Het landgoed mag niet een totaal nieuw landschapstype creëren, het mag geen afgesloten eiland in zijn
omgeving worden.
Het landgoed moet een eenheid vormen qua bebouwing, dit kan al d.m.v. kleine tekens/ materiaal
gebruik, en een sociale eenheid vormen.
Op het landgoed fiets- en wandelpaden aanleggen, en deze aansluiten op bestaande routes en andere
openbare paden.
Het landgoed moet minimaal 30ha groot zijn en onder de NSW kunnen vallen d.w.z. minimaal 30%
natuur bevatten; 90% openbaar en 10% privé.
Aanleg volgorde: eerst grond aankopen landgoed en openbare netwerk aanleggen, landgoed aanleggen,
landhuizen (appartementen) bouwen , aankopen en inrichten van het gezamelijke natuurgebied (natte
open weilanden/ bosjes; bestaande landschapstype versterken)

Locatie
•
•

In landbouwontwikkelingsgebieden en in weidevogel- en ganzengebieden en grootschalige landschappen kan geen landgoed worden gestart.
Er moeten minimaal drie zandkoppen op het landgoed voorkomen (zodat er zichtlijnen tussen de koppen
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•
•
•

Of landgoed binnen 1 landschapstype, landschapstype bepaald o.a. grootte van het landgoed
Of landgoed vormt de overgang tussen 2 landschapstypen
Landgoederen aansluiten bij de EHS of landgoederen zoveel mogelijk op elkaar laten aansluiten.

Bebouwing/ zandkoppen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De (nieuwe) bebouwing moet op de hoger gelegen zandkoppen worden gesitueerd.
Tussen de verschillende bebouwde zandkoppen moeten zichtlijnen worden gecreëerd, waarbij vanuit 1
woning minimaal 2 andere woningen moeten te zien zijn.
Tussen de (bebouwde) zandkoppen geen hinderende elementen; Snelweg, bos, bestaande bebouwing.
Zandkoppen weer zichtbaar maken, steile randen benadrukken en begroeiing beperken (geen
houtwallen, geen bomen/ bosjes groter dan 6 meter).
De zandkop moet minimaal 0,5 ha zijn voor het bouwen van 1 woning.
Voor de bebouwing kan gekozen worden uit drie typen woningen: Verborgen modern, landhuis met allure
en eigentijds Twents.
Het aantal nieuw te bouwen (vrijstaande) woningen moet minimaal uit 5 en maximaal uit 10 eenheden
bestaan, er moet een afweging worden gemaakt of er behoefte/ ruimte is voor clustering van senioren
en/ of starterswoningen.
Woning moet minimaal 400m3 zijn.
Bestaande ontsierende opstallen zonder functie op het landgoed moeten gesloopt worden.
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Organisatie/ beheer/ financieel
•
•
•
•
•
•

Één administratief/ bestuurlijk orgaan voor de verschillende cellen
Gezamenlijk ruimtelijk kwaliteitsfonds
Gezamelijke natuurgebied moet een grootte hebben van een derde van het totaal van de verschillende
landgoederen.
Bewoners dragen zelf zorg voor het onderhoud op het landgoed, het gezamelijke natuurgebied wordt
beheerd door organisaties als natuurmonumenten of staatsbosbeheer, beheer openbare netwerk door de
gemeente en de provincie.
De opbrengsten van de bouw van ‘rood’ op het landgoed moeten de kosten dekken voor de aankoop van
de grond voor het landgoed, het gezamelijke natuurgebied en het openbare netwerk met ondersteuning
van de verschillende subsidies.
Op een landgoed moet ruimte worden geboden aan verschillende functies, zoals kleinschalige
bedrijfsmatige activiteiten.
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3.3

Conclusies
Wat is er innovatief aan dit concept?
In dit concept wordt er op een ander schaalniveau
en veel integraler gedacht dan in andere plannen
over landgoederen en landschapsverbetering.
Verder wordt er gebiedsgericht gedacht en
wordt het collectief (met meerdere eigenaren)
ontwikkeld. In dit plan wordt zowel het landschap
als de financiële onderbouwing (andere
veelal alleen op subsidies gestoeld), nieuwe
bedrijfsactiviteiten, het sociale, recreatieve,
ecologische, hydrologische en cultuurhistorische
onderdeel van het landelijke gebied tegelijk
meegenomen. Hiervoor werden veelal plannen
gemaakt gebaseerd op 1 of 2 van deze terreinen.
Innovatieve elementen in dit concept zijn; de CEL
als geheel, woonclusters, nieuwe economische
activiteiten, een centraal administratief orgaan en
een gezamelijk ruimtelijk kwaliteitsfonds.
Haalbaarheid
In mijn uitwerking van het landgoed heb ik een
poging gedaan om d.m.v. het opstellen van
hoofdrichtlijnen een aards paradijs te creëren
waar het algemeen nut bij gebaat is. Het
landgoed moet niet alleen een mooie plek voor
de bewoners zelf worden maar voor iedereen.
Of het Cel- concept in werkelijkheid zo kan
uitpakken als in dit onderzoek wordt uitgewerkt,
daar valt nog niet direct een concreet antwoord
op te geven. Doordat gebiedsontwikkeling
een erg breed en integraal onderwerp is zijn
verschillende onderwerpen wellicht onderbelicht
gebleven. Daarvoor was niet genoeg tijd om
complexe onderdelen tot in detailniveau uit te

zoeken en uit te werken. In de bijlage B heb ik
bijv. een zijsprongetje gemaakt naar de financiële
achtergronden van groen en rood. Op dit
onderdeel valt nog veel meer te onderzoeken en
te onderbouwen. Het Cel-concept is nu enkel op
een gebied in Twente uitgetest, om meer over het
concept te kunnen zeggen moet hij op meerdere
plekken worden getest.
Het onderdeel openbaargroen netwerk van
het concept heeft nog de nodige onzekerheid
in zich, dit onderdeel is erg afhankelijk van de
medewerking van meerdere boeren. Alleen
wanneer er gronden vrijkomen van stoppende
boeren of door uitruiling van minder geschikte
gronden door de boer of door een goede
financiële vergoeding kan dit netwerk van de
grond komen. Een andere onzekerheid die
de slagingskans van het concept bepaald
is dat je met vele verschillende partijen met
verschillende belangen te maken hebt. Zo
kunnen de belangen van projectontwikkelaars
en woonmaatschappijen heel anders zijn dan
van boeren, natuurbeschermingsorganisaties en
de verschillende overheidsinstanties. Zo kunnen
gemeenten onderling verschillende belangen
hebben, maar ook het waterschap en de provincie
kunnen verschillende prioriteiten hebben. Maar
met een positieve kijk en de wil van een aantal
enthousiaste partijen, kunnen er eigentijdse
landgoederen worden aangelegd. De grootste
hobbel die genomen moet worden is die van het
afwijken van het Rijksbeleid (meerdere woningen
op het landgoed) omtrent het ontwikkellen van
nieuwe landgoederen. Het doel is nog steeds
hetzelfde, het ontwikkelen van nieuwe natuur
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en landschapsverbetering door particulier geld,
de uitvoering alleen iets anders. Maar door
deze vernieuwende manier van het koppelen
van woningbouw aan ruimtelijke verbetering,
moeten er meer projecten van de grond kunnen
komen welke het ‘gewenste ruimtelijke beeld van
de overheid’ nog steeds waarborgen. Wanneer
de Rijksoverheid de teugels iets losser laat
dan kan er gebiedsgerichter naar problemen
worden gekeken en blijft er ruimte voor creatieve
oplossingen. Een nieuw landgoed is het begin
van het oude landgoed.
Wat zou ik achteraf anders hebben gedaan en
wat is er tijdens het onderzoek verandert?
Wat ik achteraf anders zou hebben gedaan is dat ik
eerst beter het onderzoeksvoorstel zou uitwerken
alvorens te starten met het literatuuronderzoek.
Dit hangt erg samen met het erg brede onderwerp
dat integrale gebiedsontwikkeling inhoudt. Door
niet op een oneindig aantal zijpaden uit te waaien
is het erg belangrijk dat je constant het einddoel
in je achterhoofd houdt.
Tijdens het onderzoek hebben een aantal
belangrijke wijzigingen plaatsgevonden. In eerste
instantie rekende ik het hele gebied, ook de
partijen die niet meedoen aan de cel, tussen de
verschillende landgoederen tot de cel. Dit wekte
een onduidelijk beeld, het was niet duidelijk waar
nu de grens van de cel lag, op deze manier was
het niet duidelijk wie er nu wel en welke nu niet
meededen aan de cel. Ook het nut om deze
partijen, wanneer ze toch niet participeerden,
deel te laten nemen aan de cel was niet helder.
Ze profiteerden dan wel van de investeringen

in het landschap, maar betaalden niet mee.
Andere wijzigingen die tijdens het proces hebben
plaatsgevonden zijn dat ik in eerste instantie
van een heel hoog schaalniveau tot het laagste
schaalniveau alles tot in detailniveau wilde
uitwerken. Door discussies met Paul ben ik tot de
conclusie gekomen dat het beter is om niet alles
tot in detail uit te werken, sommige onderdelen kun
je beter door andere vaklieden laten uitvoeren,
zoals de uitwerking van de privé tuinen, dit kun
je beter overlaten aan een tuinarchitect. In eerste
instantie wilde ik teveel regels opstellen voor de
ontwikkeling van het landgoed, maar het is beter
om de bewoners en bijv. de projectontwikkelaar
een mate van vrijheid te geven, zodat er ruimte
blijft voor eigen creatieve oplossingen.
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A)

Actoren analyse

Actoren analyse (ZEB)
Partijen planvorming:
• DLG
• Eelerwoude (Ingenieursbureau)
-Samenwerking met Oversticht (cultuurhistorie, Zwolle)
• Initiatief groep Elsenerbroek
-vertegenwoordiging bewoners (hierin ook Zuidermaten en Bullenaarshoek)
•
•
•
•

Maurice Roetgering (NSW landgoed eigenaar)
Gemeente Hof van Twente
Gemeente Wierden
Provincie Overijssel

Verder:
• Alle bewoners, bedrijven en agrarische ondernemingen in het gebied.
Externe belangrijke partijen:
•
•
•
•

Waterschap Regge en Dinkel
LTO-Noord
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
Rabobank

Totaal van het gebied: ± 400 hectare
DLG: Is opdrachtgever van het project ‘ZEB’. DLG is verantwoordelijk voor de inpassing van een agrarisch bedrijf in het plangebied
en de uitruiling van gronden. DLG heeft nu ± 28 hectare in bezit.
Eelerwoude: Zorgt voor de planvorming, visie, financieringsstructuren en beheervormen. Verder zal Eelerwoude zorgen voor
het verzamelen van bestaande plannen, locale initiatieven en cultuurhistorische informatie. Eelerwoude ligt aan de rand van het
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plangebied en is daardoor nauw verbonden en snel ter plaatse voor veldwerk.
Initiatief groep Elsenerbroek: Bestaande uit een aantal enthousiaste bewoners van het gebied (deze nog worden aangevuld uit bewoners
van Zuidermaten en Bullenaarshoek), die zich willen inzetten voor het herstellen en ontwikkelen van cultuurhistorische elementen en een
duurzaam landschap. Tevens zullen zij, op vrijwillige basis, een belangrijke rol gaan vervullen bij het onderhoud en het beheer hiervan.
Deze (oud) bewoners zijn belangrijk bij het opduikelen van informatie over oude paden, lanen, erfbeplantingen en oude benamingen van
het gebied.
Maurice Roetgering Eigenaar van een NSW Landgoed. Hij heeft het initiatief genomen om het genoemde gebied op te waarderen door
de potenties die het gebied heeft een kans te geven en tot ontwikkeling te laten komen. Hij heeft nu ±19 hectare in bezit.
Gemeente Hof van Twente: Het zuidelijke gedeelte van het plangebied (ongeveer de helft) valt in de gemeente Hof van Twente
Gemeente Wierden: De andere noordelijke helft van het plangebied valt onder de gemeente Wierden.
Provincie Overijssel: Zal sturen op hoofdlijnen en een controlerende functie er op na houden.
Bewoners, aantal bedrijven en de agrarische ondernemingen in het gebied: Het grootste gedeelte van de bewoners woont in een
vrijstaand huis en heeft daarnaast vaak nog een aantal hobbydieren. Verder komen er in het gebied zo’n (5) grootschalige boerderijen
voor en nog een x-aantal kleinschalige boerderijtjes die te klein zijn om economisch agrarisch levensvatbare perspectieven te hebben in
de huidige landbouweconomische ontwikkelingen.
Waterschap Regge en Dinkel: Zal ondersteunen en bijsturen bij de invulling van het herstel van de natuurlijke loop en realisering van
natuurvriendelijke oevers van de beken in het gebied en het verbeteren en herstellen van het hele watersysteem.
LTO Noord: Zal opkomen voor de belangen en ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen voor de agrariërs in het gebied.
Natuurmonumenten/ Staatsbosbeheer: belangrijke actor bij de realisering/ financiering van nieuwe natuur.
Rabobank: Belangrijke actor in de advisering en financiering van de ontwikkelingen en beheer.
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B)

Financiële achtergrond
Verhoudigen
Manieren om te kijken hoeveel groen (hoeveel ha grond) er kan worden gerealiseerd
(aangekocht) bij verschillende hoeveelheden en typen ‘rood’.

Zie grafiek

landhuizen
= Zelfde oppervl. Landgoed,
verschillend aantal huizen
= Verschillende grootte
landgoed, verschillend aantal

= Zelfde aantal huizen maar andere
prijs en grootte en verschillende
grootte landgoed

Appartementen
= Verschillende groottes en
prijzen van de appartementen

= Verschillende hoeveelheden
van dezelfde (grootte en prijs)
appartementen

111

1)

Hoeveelheid grond dat kan worden aangekocht bij
variabele prijs en grootte van 5 landhuizen op een landgoed

3)

2)
112

Hoeveelheid grond dat kan worden aangekocht bij 10
appartementen van verschillende prijsklassen en grootte
op een landgoed

Hoeveelheid grond dat kan worden
aangekocht bij verschillende aantallen
appartementen (150m2) van 300.000 euro p/s

5)
113
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Conclusies:
De grafieken en tabellen geven globale indrukken van hoeveel ‘groen’ er kan worden aangekocht bij welke aantallen van rood, welke bouwvolumes en welke
type woningen (landhuis of appartement).
De rekenmodellen zijn zo opgesteld dat er 6,5 procent winst wordt gemaakt ( door aannemer/ projectontwikkelaar) en dat de rest van het geld dat overblijft
na het aftrekken van alle kosten van de opbrengsten van de verkoopwoningen in de aankoop van grond en de inrichting van natuur wordt geïnvesteerd. De
opbrengsten van de verkoopwoningen zijn een ruime schatting gerelateerd aan het bouwvolume en het type (en gelegen in het groen) en rekening houdend
met de bouwkosten en andere bijkomende kosten.
Wanneer de verkoopprijzen in de rekensommen worden vergeleken met de werkelijke verkoopprijzen in de regio Twente dan blijkt dat ten eerste dat een
vergelijking moeilijk is. Je hebt te maken met verschillende factoren als de locatie van het huis, welke niet werkelijk te vergelijken is omdat in de rekensom
de locatie nog fictief is, het bouwjaar en de kwaliteit van het huis, het bouwvolume, de stijl en de hoeveelheid grond die bij het huis hoort. Wanneer je toch
referentieobjecten hebt gevonden die zoveel mogelijk overeenkomende kenmerken hebben, dan blijkt dat de marktprijs vaak nog een stuk hoger ligt zo’n
100.000 tot 200.000 Euro. Daarbij moet worden opgemerkt dat van de prijzen in de verkoopadvertenties vaak nog een gedeelte kan worden afgepingeld.
Maar door bestudering van het marktonderzoek kan worden afgeleid dat voor deze nieuw te bouwen landhuizen of appartementen vaak nog meer geld over
is voor de aankoop van grond en inrichting van natuur. In deze rekensommen is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten als sanering van de grond
of sloop van bestaande opstallen. Verder is in deze rekensommen ook nog geen rekening gehouden met de opbrengsten van verschillende subsidies die
kunnen worden aangewend bij de realisering van een nieuw landgoed/ bouwen in het buitengebied.
1)
Wanneer op een landgoed meerdere woningen worden gebouwd nemen de kosten per woning af omdat kosten als planontwikkeling, bouw- en woonrijpmaken
(aanleg infra.) en de aanleg en ontwikkeling van natuur gedeeld kunnen worden. (Ook zouden ontwerpkosten van de architect gedeeld kunnen worden
wanneer er meerdere van dezelfde huizen zou worden gebouwd op het landgoed, in dit rekenmodel is daar geen rekening mee gehouden).
Deze kostenreductie neemt parabolisch af, bij de realisering van 5 woningen of meer op een landgoed neemt de reductie nog maar met een miniem verschil
af, deze kosten reductie heeft als voordeel dat er meer geld beschikbaar blijft voor de aankoop en inrichting van natuur.
In figuur 3.6 is een voorbeeld uitgewerkt hoe het Cel concept verder zou kunnen uitgroeien. Dit is dan een stadium waarin we ongeveer 20 jaar verder
zijn in de tijd. Het is geen eindbeeld omdat landgoederen altijd veranderen door de tijd en inspelen op de dan spelende kansen en bedreigingen. Wel
is dit ongeveer de maximale groei waarop huizen op duidelijk herkenbare zandkoppen gebouwd kunnen worden. In deze voorbeelduitwerking zijn voor
alle andere landgoederen dezelfde regels gehanteerd als in hoofdstuk 2 staan uitgewerkt. In deze landgoederen uitwerking is er weer ruimte voor een
natuurlijker watersysteem en draagt het een substantieel deel bij aan de realisering van de EHS.
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2)
Volgens de huidige wetgeving moet een nieuw te ontwikkelen landgoed (in Ov.) uit 10 hectare bestaan en mag er een gebouw van min. 1000 m³ op staan
dat uit drie wooneenheden mag bestaan, bij iedere 5 ha extra mag er 1 huis bij worden gebouwd. De prijzen van een bestaand landgoed beginnen ongeveer
bij een prijs van boven de 1 miljoen euro. Een nieuw te ontwikkelen landgoed wordt nu nog veelal voor 1 familie gebouwd. Een opdeling in verschillende
wooneenheden gebeurt weinig, omdat wanneer je die prijzen kunt betalen dan wil je geen vreemde mensen in hetzelfde gebouw hebben. Wie geld heeft
bepaald!
Wanneer er meerdere ‘solitaire’ woningen op een landgoed mogen worden gebouwd wordt het al een stuk interessanter voor de kopers. De bovenstaande
grafiekenen en tabellen tonen bijv. aan dat 3 landhuizen op een ‘eigentijdse landgoed’ kosten dekkend zijn voor de aanleg en aankoop van 10 hectare
grond. De prijzen die voor deze landhuizen worden betaald, namelijk 500.000 euro zijn dan erg laag vergeleken met de huidige marktprijzen, deze 3
landhuizen zouden dan dus nog veel meer grond en natuur kunnen opleveren. Een grove schatting zou dan 3* 200.000 ( ± 200.000 euro brengen ze extra
in werkelijk op in de markt (zie marktonderzoek))= 600.000 -15% (aanleg/ ontwikkeling v. natuur) = 510.000/ 25.000 = 20,4 ha + 10 ha (opbrengsten bij
500.000) = 30,4 ha. Grond opleveren. In vergelijking met de huidige nieuwe landgoederen is dit 10 ha met een hoofdgebouw van 1.000m³ + 2 gebouwen
(hoeven niet 1000m³ te zijn) * 5ha = 20 ha
Wanneer je de bouwvolumes vergelijkt op een ‘eigentijds landgoed’ met die van de huidige nieuwe landgoederen dan maken de eigentijdse landgoederen
een veel kleinere inbreuk/ verstening op het bestaande landschap. Op een bestaand landgoed moet het hoofdgebouw minimaal 1000m³ zijn. Kortom deze
‘eigentijdse landgoederen’ zorgen voor minder verstening en moet meer natuur kunnen opleveren dan de huidige wetgeving voor nieuwe landgoederen.

20 ha

Nieuw landgoed huidige
wetgeving

30 ha

‘Eigentijds landgoed’

3,4)
Vanuit de overheid bezien (gem. en provincie) kunnen er meerdere uitgangspunten worden nagestreefd, dit kan per locatie verschillend zijn. Een
uitgangspunt kan zijn om zoveel mogelijk natuur te ontwikkelen, dan is de beste optie om meerdere grote dure landhuizen te ontwikkelen. Vanuit sociaal
oogpunt kan worden besloten om tegemoet te komen aan doelgroepen die minder te besteden hebben en waar een gebrek op de woningmarkt aan is,
namelijk de seniorenwoningen en de starterswoningen. Deze woningbouw zal dan minder geld opleveren voor de ontwikkeling van natuur, maar zoals uit
de grafieken valt af te leiden zullen deze ook nog altijd een substantieel deel kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van natuur.
Wanneer je één landhuis van 500m3 vergelijkt met een 1 landhuis van 1000m3 dan verdubbelt het te besteden deel voor de ontwikkeling van natuur niet,
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maar het neemt toe met een vermenigvuldigingsfactor van 4 tot wel 5 keer. Visueel heeft -bekeken vanuit het oogpunt van ruimte/ omvang- het grotere
gebouw meer impact op het landschap, maar vanuit het oogpunt bezien van het aantal mensen dat de rust in het gebied verstoort zal dit hetzelfde blijven.
(de prijzen voor een huis van 400m3 = ± 120 m2 in deze som is 200.000 euro is kosten dekkend, maar zal in werkelijk zo’n 500.000 opleveren in een groene
omgeving met een halve hectare grond, evenals de prijs van het huis van 1000m3/ 800.000 in deze rekensom zal de werkelijke prijs zo’n 300.000 euro
hoger liggen).
4,5)
Een appartementen complex bestaat uit meerdere woningen, in de rekensom is gestart met een minimum aantal van 5, de toename van het aantal hectares
loopt lineair/ parallel met het aantal appartementen. Omdat hierbij de kosten als plankosten over meerdere woningen –meer dan 5- kunnen worden verdeeld.
Als je de hoeveelheid grond dat de bouw van appartementen oplevert vergelijkt met landhuizen dan valt op dat appartementen veel minder groen opleveren.
Dit heeft te maken met het feit dat appartementen bouwen duurder is, hier moeten speciale voorzieningen worden getroffen zoals liften waardoor er meer
kosten worden gemaakt. Maar voor (solitaire) landhuizen kunnen ook veel hogere prijzen worden gevraagd, voor deze woningen wordt veel meer geboden.
De prijzen in de rekenschema’s van de appartementen zijn met de markt vergeleken prijsconform.

Rekenmethodes

Landhuizen:

Opbrengsten van de
verkoopwoningen

Ecl. BTW
(-19%)

De bouwkosten

(inhoud * 275 (300 luxe) *
aantal huizen)

Bijkomende kosten
18% (plankosten voor
de realisering van de
woningbouw, architect enz.
zijn inbegrepen)
5% Algemene kosten
6/ 7 % winst/ risico
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=

Residuele waarde (hier moeten de plankosten,
woon/ bouwrijpmaken, aanleg bos/ natte natuur
nog vanaf om te weten hoeveel je over houdt
voor de aankoop van grond

Appartementen:

* Bij 10 appartementen á 500.000
10* 500.000= 5.000.000

hou je 17-20% van de verkoopprijs (excl BTW) over om te investeren in grond (aanleg natuur)

Excl BTW = 4.050.000

17-20% (17% voor luxe woningen)= 688.500
-40.000 (plankosten)
-10.000 (woon-/ bouwrijpmaken)
638.500
-10*8.000= 80.000 (aanleg bos)
-5*12.000= 60.000 (aanleg natte natuur)
498.500 / 25.000 = 20 ha

-(Grondkosten Twente= 25.000)

Gegevens:
-1ha 25.000 Euro p/ha (Twente gem.)
-Plankosten voor de realisering van een landgoed zijn ± 40.000 euro
-Woon- Bouwrijpmaken 8.000-10.000 euro (mits locatie in de buurt van bestaande infrastructuur; ±50m)
-Winst risico 6-7% (6,5) van de verkoopopbr excl BTW
-Algemene kosten 5% van de verkoopopbr excl BTW
-Bouwkosten 275-300 (luxe woning) euro per m³
-Bijkomende kosten 18% van de bouwkosten
-BTW 19 %
-Natuurontwikkelingskosten 7.000 tot 10.000 euro voor bos en 10.000 tot 15.000 euro voor natte natuur
-Onvoorziene kosten als slopen opstallen en bodemsanering buiten beschouwing gelaten…
-Landhuis 750m³
Bron:
- Ron van Oostrum, projectontwikkelaar AM wonen, Utrecht
- Tim Boerigter, Rentmeester Eelerwoude, Goor
- Wim Stapel, Rentmeester Eelerwoude, Goor

118

Landhuizen:

- Wil bijv. 10 solitaire landhuizen op het landgoed realiseren
-woning á 500.000 euro
-inhoud landhuis 750m³
-Bouwkosten per m³ is 275 euro (250 euro voor normale inr. 300 euro
voor luxe inrichting)
-Grondkosten 25.000 Euro p/ ha (Twente)

Opbrengsten van de
verkoopwoningen
10*500.000 = 5.000.000
euro

Ecl. BTW
(-19%)
4.050.000

De bouwkosten
275*750= 206.250*10
2.062.500

Bijkomende kosten
18% - 371.250

1.150.500euro

-40.000 Plank.
-10.000 K. bouwr.
1.100.500

5% algemene kosten
- 202.500
6/ 7 % winst/ risico
(6,5) – 263.250

- 10*8.000
- 5*12.000
960.500/ 25.000
= 38,4 Ha

Bron:
-Ron van Oostrum, projectontwikkelaar AM wonen, Utrecht
-Tim Boerigter, Rentmeester Eelerwoude, Goor
-Wim Stapel, Rentmeester Eelerwoude, Goor
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C)

Positieve lijst
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