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1e Inleiding
Noord-west Overijssel is aangewezen als een "proefgebied
Nationaal Landschapspark". Onder Nationaal Landschapspark dient te worden verstaan een door de rijksoverheid
als zodanig aangewezen gebied van ten minste 10.000 ha,
bestaande uit zowel natuurterreinen, wateren en/of bossen als cultuurgronden en nederzettingen, dat een grote
rijkdom vertegenwoordigt aan natuurlijke en landschappelijke
kwaliteiten en aan cultuurhistorische waarden en als zodanig een overwegend samenhangend en harmonisch geheel
vormt, waarin het beleid van de overheid erop is gericht
— uitgaande van een conceptie voor inrichting, ontwikkeling, beheer en bestuur van het gebied als geheel - het
specifieke en gedifferentieerde karakter van het gebied,
met name ook ten behoeve van de zich recreerende mens,
in stand te houden en te ontwikkelen, waarbij rekening
wordt gehouden met de sociaal-culturele en economische
belangen van de aldaar wonende en werkende bevolking.

(Interimnota p.7)
In de Interimnota over de Nationale Landschapsparken worden als belangrijkste problemen voor dit gebied genoemd:
~ de relatie recreatie/natuur- en landschapsbescherming
de waterkwaliteit en het kwantitatieve waterbeheer
de extensieve beheersvormen van natuur en landschap
de sterk teruglopende werkgelegenheid in de rietcultures.
Gedeputeerde Staten van Overijssel stelden in 1976 de
werkgroepen Landbouw, Recreatie en Natuur- en Landschapsbeheer in ter ondersteuning van de projectgroep. Als studiegebied werd geheel Noord-west Overijssel aangewezen, verdeeld in tien deelgebieden (zie kaartje). Het gebied wordt
begrensd door het Meppelerdiep in het zuiden, door het
Zwarte Meer en de Noordoostpolder in het westen en de provinciegrens in het noorden en oosten.
De werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer kreeg als taak
opgedragen de projectgroep voorstellen te doen voor een
zinvolle begrenzing van het proefgebied door middel van
"a. een inventarisatie van de voor het natuur- en landschapsbeheer, alsmede uit een oogpunt van cultuurhistorie
en milieuhygiene meest belangrijke elementen en lokaties,
alsmede de kwetsbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden van
die elementen en lokaties; b. het opstellen van een voorlopige visie op de mogelijke ontwikkeling van de onder a.
bedoelde elementen en lokaties,seeee!'e
Aan de werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer werd een
drietal tijdelijke medewerkers toegevoegd, waarvan er twee
per 1 januari 1977 werden aangesteld en de laatste 14
maart jelle
Onder het overkoepelende begrip natuur- en landschapsbe-

scherming vallen een aantal uiteenlopende zaken, Binnen
het kader van de natuur- en landschapsbescherming moeten
dan ook zeer uiteenlopende en soms zelfs strijdige belangen verdedigd worden. De drie belangrijkste aspecten zijn:

natuurbescherming, cultuurhistorie (dew.z. bescherming van
monumenten en historisch-geografische structuren in het
landschap) en landschapsschoon. Daarnaast neemt de milieuhygiene een geheel eigen plaats in.

Zz.
De werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer heeft drie deelrapporten
uitgebracht, te weten:
Deelrapport I,.
Deelrapport II,
Deelrapport III,

handelend over de Natuurwetenschappelijkeen Waterbeheersaspecten
over het landschap
over de cultuurhistorie

rapport zijn de hoofdlijnen van de inventarisaties
In een tussentijds
van de drie deelrapporten gebundeld en van conclusies en aanbevelingen voorzien. Terwijl de verschillende deelrapporten voor verantwoording van de auteurs komen, draagt de werkgroep de verantwoordelijkheid
voor het tussentijds rapport en het Eindrapport.
Hoewel het onderhavige rapport in zijn geheel het produkt is van de
werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer moet daarbij aangetekend worden,
dat een minderheid binnen de werkgroep ten aanzien van sommige aspec=ten een afwijkend standpunt had.
Bij het zoeken naar een juiste begrenzing van het proefgebied Nationaal Landschapspark heeft de werkgroep de begripsomschrijving zoals
die in de Interimnota wordt weergegeven (zie p.1.), als richtlijn gehanteerd. Uitwerking daarvan leidde in hoofdzaak tot twee uitgangspunten, te weten de samenhang van de deellandschappen in landschappelijkk opzicht, gezien vanuit de cultuurhistorie, vanuit de natuur en
het milieu, en het beheer van de kerngebieden rekening houdend met de
de in- en uitstralingseffecten binnen
houdbaarheid op lange termijn,
De inrichtings- en beheersmaatreomgeving.
directe
de
in
en
gebied
het
gelen hebben ten doel de kwaliteiten die leidden tot opname van een

deelgebied in het landschapspark in stand te houden of te vergroten,
Uitgangspunt is daarbij het bewerkstelligen dat de mens, die vroeger
een verrijkende invloed had en tegenwoordig een nivellerende invloed
heeft op de hem omringende natuur, opnieuw aangepast aan zijn "natuurlijke!" omgeving zal functioneren, zonder dat daarbij uit het oog verloren
wordt dat en mens en omgeving voortdurend betrokken zijn bij een ontwikkelingsproces. Men zou ook kunnen zeggen dat het uitgangspunt is: het
bijsturen van het ontwikkelingsproces van de tweezijdige relatie tussen
de mens en zijn omgeving. In Noord-west Overijssel wordt deze omgeving
voor een groot deel beheerst door de kwantitatieve en kwalitatieve
waterhuishouding. De inrichtings- en beheersmaatregelen kunnen bestaan
uit o.a.:
~ aangepaste voortzetting van het (boeren)bedrijf; financiele en andere
middelen ter compensatie van beperkingen.
- meer landschappelijke begeleiding van alle ontwikkelingen in het
buitengebied en zonodig extra subsidie.
- het nagaan welke vormen van recreatie en welke recreatieve voorzieningen, welke vormen van waterbeheer en welke bebouwingen passen bij
de doelstelling van een Nationaal Landschapspark en welke daarmee
strijdig zijn alsmede het vinden van financiele en andere middelen om

de gewenste situatie tot stand te brengen.
De opzet van dit rapport is als volgt:
Eerst worden de conclusies van de werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer
ten aanzien van de begrenzing en het beheer van het proefgebied Nationaal
Landschapspark weergegeven. Deze conclusies zijn in matrix-vorm gepresen~

teerd, waarbij de informatie over de verschillende deelgebieden en aspec~
ten gescheiden is gehouden.

Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan,

die voornamelijk betrekking hebben op onderzoek.
De drie afzonderlijke samenvattingen van de deelrapporten, waarop de
conclusies en aanbevelingen berusten, volgen tot slot.

3.
Korte omschrijving van het studiegebied

De hoofdlijnen van het landschap in Noord-west Overijssel worden gevormd door twee keileembulten met daartussenin een vlak veengebied

dat op dekzand rust. In de Middeleeuwen is het veenmoaas ontgonnen
voor de vetweiderij, waardoor een slagenlandschap met langgerekte
streekdorpen ontstond. Een aantal van deze dorpen is op het vervoer
te water gericht: de karakteristieke en welbekende grachtdorpen van
Noord-west Overijssel. Enige eeuwen later moest men een zeedijk aanleggen, daartoe gedwongen door het opdringen van de zee en het inklinken van het veen. Op de heuvel van Paaslo ontstond een kampenlandschap, met verspreide boerderijen, weiden en akkers en omzoomd
door houtwallen en bosjes. Langs de randen van de keileembult van
Vollenhove en het dal van de Steenwijker Aa leidde de ontginning tot
een slagenlandschap met wegdorpen op basis van oorspronkelijk gemengd

bedrijf, terwijl de achterliggende hoogten gemeenschappelijk werden gebruikt als schraal (heide) graslend. Langs de rand van het gebied
liggen enkele stadjes met fraaie monumenten, Noord-west Overijssel
is wat boerderijtypen betreft een menggebied, De meeste typen behoren
echter tot de hallehuisgroep, met uitzondering van de Friese stjelp
die langs de oude

Zuiderzeekust tussen Kuinre en Blokzijl wordt ge-

vonden. Van Vollenhove tot voorbij Steenwijk en aansluitend bij Zuidwest Drente vindt men het dwarsdeeltype, met bij Vollenhove een eigen
variant. In het algemeen is voor veengebieden het voerdeeltype kenmerkend. Uitzondering daarop vormt het gebied Giethoorn-Wanneperveen
waar het grondtastype voorkomt.

Doordat de mens ingewerkt heeft op de ondergrond van organische stof
(veen), is een ontwikkelingsproces in gang gezet dat tot nu toe heeft
geleid tot de aanleg van dijken en het ontstaan van kolken, tot bemaling, bodemdaling, vervening, verlanding en herontginning. Het overgrote deel van het centrale veengebied is uitgegraven ten behoeve
van de turfwinning,

die rond 1900 ten einde begon te lopen. Daarna

bloeide de rietwinning op. Voor de veehouderij werd de wateroverlast
echter steeds hinderlijker. In 1920 werd het gemaal Stroink gebouwd,
waardoor de waterhuishouding ingrijpend werd veranderd, Tegenwoordig
levert de afwisseling van ribben, zetwallen en petgaten met verschillende verlandingsstadia een verdicht, kleinschalig landschap op met
een grote soortenrijkdom;

biologisch een bijzonder waardevol gebied.

Er is een enorme rijkdom aan plantensociologische eenheden van de hydroserie en veenserie aanwezig, waaronder de trilvenen. Mede door de
als gevolg van veenafslag ontstane plassen is het gebied ook voor de
op en aan het water verblijvende recreant van grote betekenis geworden.
Langs de randen van het gebied is het veen overdekt met klei, waardoor het gespaard is gebleven voor de vervening. Hier is het oude
weidelandschap behouden. Het landschap ontleent zijn aantrekkingskracht
vooral aan de openheid, het landelijk karakter en de rijkdom aan weidevogels. Het afwisselende, kleinschalige houtwallenlandschap op de
keileembulten wordt als erg aantrekkelijk ervaren. Dat landschap is
biologisch waardevol door de houtwallen en de afwisseling in bodemge-

bruik.
Het gebied bestaat voor ongeveer 15% uit oppervlaktewateren welke

grotendeels in de boezem (het centrale veengebied) zijn gelegen; ongeveer 2500 ha als open water en 2500 ha in kraggenland, De wateren in
het centrale veengebied hebben een boezemfunctie d.w.z. dat zij het

overtollige water uit de omringende, onder het boezempeil gelegen
landbouwpolders en van het Drents plateau opvangen en afvoeren naar
het IJsselmeer. In perioden met geringe neerslag wordt als aanvulling
van de boezem water uit de Friese boezem ingelaten. In de huidige
situatie betekent dit, dat de kwantiteit en belangrijker nog de kwaliteit van het water in het boezemgebied in grote mate door de aanvoer
van water van buiten het proefgebied wordt bepaald.
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Alg.: samenhang in ontwikkelingsgeschiedenis; contrastwerking waardoor
verschillende landschappen elkaar in
hun karakteristiek versterken.

II Landschap

Iv

III

Alg.: kenmerkende onderdelen;
kenbaarheid van het geheel.

III Cultuurhistorie

consistentie en her-

In Landschapspark opnemen.

In Landschapspark opnemen.

In Landschapspark opnemen.

Boezemgebied

hoogveenachtige ontwikkelingen e.d.)
In Landschapspark opnemen.

In Landschapspark opnemen.

In Landschapspark opnemen.

In Landschapspark opnemen.

In Landschapspark opnemen.

Nederzetting Wetering is karakteristiek.
Friese invloed boerderijvorm.

In Landschapspark opnemen.

V.n.l. lange de randen van betekenis; soepele Als jong on'ginningslandschap met
overgang naar omringende natuurgebieden; weg- agrarisch karakter aantrekkelijk in zijn
zijging water.
Boort. Contrast met ruige kraggegebie
den. Laatste fase in de reeks veenGebied maalt uit op boezem,
veenontginning-vervening-herontginnrg,

In Landschapspark opnemen.

dele)

Het meest kenmerkende en het beste
Nederzetting Giethoorn karakteristiek en uniek in
voorbeeld van het lendschap voor NWO: Nederland.
,
kraggengebied met waterstreekdorp en Boerderijen Grondtastype (19).
Behoud nastreven van 2 systemen:
open Blagenlandschap met alle over= oecosystemen met blijvende menselijke invloed gangen ertussen.
(hooilanden, trilvenen, jonge rietlanden en Giethoorn opmerkelijk,
landschap
evt. hakhout)
bijzonder aantrekkelijk en gevarieerd;
- oecosystemen met afnemende mate van beinrust, natuur; watersport, toeristisch
vloeding (broekbossen, oude rietlanden,
trekpleister Giethoorn.
hoogveenachtige ontwikkelingen e.d.)
Nationaal gezien meest uitzonderlijk.
Visuele invloed Meppel.
Boezemgebied (ten

den (123).

Eerentieel kenmerkerie afwisselende kleinen grootschalige struktuur van de veengebie-

In Landschapspark opnemen.

Meest kenmerkende landschap voor
Nederzettingen Dwarsgracht, Belt-Schutsloot karakNWO: kraggengebied met waterstreekteristiek (9) en uniek in Ned.
als veengebieden (123).
dorpen. Ruig en ongerept landschap
Speciale boerderijtypen.
Behoud nastreven van 2 systemen:
van een geheel eigen schoonheid. Aan- oecosystemen met blijvende menselijke invloed trekkelijkheid van merkwaardige dor(hooilenden, tríilvenen, jonge rietlanden en pen. Rust, natuur, watersport.
evt. hakhout)
Nationaal gezien meest uitzonderlijk.
- oecosystemen met afnemende mate van beïnvloeding (broekbossen, oude rietlanden,

Essentieel kenmerk: de afwisselende kleinen grootschalige struktuur van zowel water

In Landschapspark opnemen.

Boezemgebied

hoogveenachtige ontwikkelingen e.d.)

vloeding (broekbosgen, oude rietlanden,

- oecosystemen met afnemende mate van bein-

evt. hakhout)

Meest kenmerkende landschap voor
Nederzettingen Ossenzijl, Kalenberg en WeteringNWO: kraggengebied met waterstreekNoord karakteristiek (9) en uniek in Ned.
Boerderijen voerdeeltype.
dorpen. Ruig en ongerept landschap
tuur van de veengebieden (123).
van een geheel eigen schoonheid. AanBehoud nastreven van 2 systemen:
trekkelijkheid van merkwaardige dorpen
- oecosystemen met blijvende menselijke invloed Rust, natuur, watersport.
(hooilanden, trilvenen, jonge rietlanden en Nationaal gezien meest uitzonderlijk.

Essentieel kenmerk: de afwisselende kleinschalige struktuur van de wateroppervlakten
en de zowel klein als grootschalige struk-

Alg.: deelgebieden vormen samen waterschap
Volienhove.

merken van landschapsecologische eenheden
behouden (123)*, Wederzijdse beïnvloeding
deelgebieden.

Alg.: essentiele nog niet verbrokkelde ken-

I Natuur en water

*) De cJfers tussen haakjes verwijzen naar de pagina numme rs van de samenvatting.

II

Deelgebied

2.1. Argumenten voor al of niet opnemen ín een Landschapspark.

Ix

VIII

VII

VI

Vv

Deelgebied

III Cultuurhistorie

In Landschapspark opnemen.

Hoevenzwermen; wegdorpen op hoogveenrand; kolonie
Bijzonder aantrekkelijk kleinschalig,
afwisselend houtwallenlandschap.Geheel Willemsoord (40).
afwijkend van de aangrenzende open wdde-| Boerderijen dwarsdeeltype.
gebieden of dichte kraggegebieden. Het Archeologie: verstoord hunebed bij de Eese.
hoogteverschil met de vlakke lagewede- Gebied ten oosten van de spoorlijn heeft vooral
gebieden levert aantrekkelijke landeclajs- historisch meer overeenkomst met Drente. (56)
beelden op. Door hoogte grotevimele in
vloed op aangrenzende lage open gebiedn
Ten oosten van spoorlijn afwijkend landschap; meer Drents.

De mengstruktuur; de afwisseling van wei-~
den, akkers en houtwallen. Natuurwaarden;
houtwallen met bijzondere houtsoortensanen
stelling. Potentiele natuurwaarden op
overgang naar veengebieden. Ten 0. van
spoorlijn meer Drents landschap.

In Landschapspark ophemen met uitzondering In Landschapspark opnemen met uitz. vanln Landschapspark opnemen met uitz. van gebied
[ten Oosten van spoorlijn.
van gebied ten 0. van spoorlijn.
gebied ten O. van spoorlijn

Water oppervlakkig afstromend op boezem.

In Landschapspark opnemen.

Kan eventueel als overgangsgebied buiten grenzen
landschapspark blijven.

Linde oude zeearm met zeedijken.

Nederzettingen Kuinre, Ossenzijl en Oldemarkt (56)

Weinig opmerkelijks: tot voor kort grotendeels
buitendijks gebied.

In Landschapspark opnemen.

In Lendschapspark opnemen ievem. waterbeheer.

Aanwezigheid van verdeelpunten van binnen
komende waterstromen.

(Weerribben).

Aantrekkelijk open weidegebied. Vrijwel
ongerepte horizon. Nieuwbouw enigszins
storend. Oevers van de Linde mooi.
Vooral van waarde door contrast met
kraggenlandschap van de Weerribben en
contrast met landschap keileembult bij
Water wordt op (o.a.) de boezem uitgemalerf Oldemarkt .

Open, vlakke struktuur. Door ruilverkaveling zijn factoren water en bodem veranderd. Weinig natuurwaarden buiten directe
omgeving Linde, Langs Linde oude kleiafzettingen.

Ia Landschapspark opnemen.

Waterinlaat vanuit Weerribben (i.v.m.
wegzijzing naar NOP).

Mooi open weidegebied. Vrijwel ongerep- Blokzijl zeer waardevol: beschermd stadsgezicht
te horizon. Dijk met boerderijen en kol- (33); veel monumenten. Blankenham en Baarlo dijkken landschappelijk waardevol. Blokzijl dorpen. Dijk met kolken. Boerderijen Friese stjelp
(13-19).
ook in totaliteit’'van het landschap
bijzonder waardevol. Contrast met kraggelandschap.
Nationaal gezien worden zulke open
landschappen zeldzaam.

Open, vlakke struktuur; natuurwetenschappelijk waardevolle graslanden; broedgebied
weidevogels. Voormalige kustgronden Zuiderzee, veenputten en kolken.

In Landschapspark opnemen.

Stadje Vollenhove met monumenten (o.a. Haverathen
Boerderijen Vollenhoofse Dwarsdeel (13).

In Landschapspark opnemen.

Door hoogte grote visuele invloed op
aangrenzende lage gebieden.

van Vollenhove" (land-goedrkarakter).

Typische nederzettingen (wegdorpen op basis van

Aantrekkelijk landschap; kleinschalig,
afwisselend. Door nederzettingen op
overgang hoog-laag samenhang met aangrenzende veengebied.
Vollenhove aantrekkelijk stadje.
Historische band met het oude "Land

gemengd bedrijf).

In Landschapspark opnemen.

In Landschapspark opnemen,

Geen nederzettingen aanwezig.
Grote openheid zonder bebouwing, bijzonder gaaf. Contrast met hogere krag- Verschil hoge-lage gronden bij Barsbeek (29).
gegebieden en gronden bij Barsbeek.

II Landschap

In Landechapspark opnemen.

Water oppervlakkig afstromend op boezem.

De mengstruktuur, de afwisseling van weiden, akkers en houtwailen.
Natuurwaarden; houtwallen.
Potentiele natuurwaarden op overgang naar
veengebieden.

In Landschapspark opnemen.

Gebied watert uit op het Zwarte Water.

Broedgebied weidevogels; natuurwetenschappelijk waardevolle graslanden. Ganzenfourad
ge gebied.

Open, vlakke struktuur (123)

I Katuur en water

»
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gebied wordt aangevoerd. (Geldt
eveneens voor lucht).

Cultuurhistorisch bijzonder waardevol zijn:
Kampereiland, Polder Mastenbroek, StaphorstRouveen.

Water: kwaliteit staat onder in=
vloed van water dat van buiten het

Hoge bouwwerken oefenen op
grote afstand visuele invloed
uit.
Bijv.: Meppel, Steenwijk, Genemuiden; Noordoostpolder,
Friese deel Lindevallei.

Kan buiten begrenzing Landschapspark blijven.
Gebied ten oosten van spoorlijn
buiten Landschapspark; Steenwijk?

In Landschapspark opnemen voor
zover van belang voor waterbeheer.

Verdeelpunt Steenwijker Aa op provinciegrens belangrijk.
Lozing effluent Steenwijk.

Steenwijker Aa (dus indirect op de
boezem).

Algereen: Met het oog op het kunnen voeren van een evenwichtig beheer in het landschapspark is het noodgakelijk, dat daarbuiten een
overgangszône wordt aangewezen waarin aan het landschapspark een instrumentarium ter beschikking staat waarmee eventuele
nadelige beïnvloedingen doeltreffend kunnen worden bestreden of gereguleerd.

Andere gebieden

Landschap zonder bijzondere kwa= Wegdorp op hoogveenrand; Steenwijk.
liteiten, uitgezonderd de zuide- Gebied heeft vooral historisch meer overeenlijke rand van de keileembult bij komst met Drente. (56)
Steenwijk. Deze vormt een mooie
begrenzing van de open weidegebieden ten zuiden ervan.
Steenwijk + omgeving oefenen
sterke visuele invloed uit op
aangrenzende open gebieden,
Gebied ten oosten van spoorlijn
is Drents landschap.

Het gehele gebied watert af op de

Geen opmerkingen,

x

III Cultuurhistorie

II Landschap

I Natuur en water

Deelgebied

meneren nen

Iv

TIL

II

1

Sanering tweede woningen.

(sanering).

Accent op rust, natuurbeheer
en cultuurhistorie. Uitbannen
van drukke, gemotoriseerde,
intensieve recreatie.
verzwaard welstandstoezicht.

III Cultuurhistorie
Deelgebieden I t/m X consequenties voor
inrichting en beheer van gebouwde monumenten en stds- en dorpsgezichten zijn
algemeen behandeld op blz. 48-54 van
samenvatting 3.
Voorkomen dat door verlanding oude verkavelingspatroon volledig verdwijnt.

welstandstoezicht (sanering).

Zorgvuldige situering en vorm- Karakter Wetering behouden.
geving nieuwe ontwikkelingen.

Beperkingen t.a.v. negatieve invloeden op aangrenzende natuurgebieden

(wateronttrekking; watervervuiling).

voor landbouw, recreatie). In afwachting van onderzoek naar kwaliteitseisen.
Beperkingen motorboten (129) m.u.v.
welke nodig voor terreinbeheer.

t.a.v. waterkwaliteit (geldt ook

Kweliteitseisen toevoerende wateren.
Voorlopig "stand-still" beginsel

Voorkomen dat er scherpe
Redelijke oplossing recreatiedruk Giethoorn4
grenzen ontstaan tussen kragge- Oude verkavelingspatroon handhaven.
gebieden en weidegebieden.
Bijzondere aandacht voor open
weidegebied bij Zuidveen en
Onna en overgang naar keileembult. Visuele invloed Meppel
terugdringen.
Maatregelen t.a.v. kraggegebie+
den als II.

Stimuleren bewoners met
grondgebruik in het gebied:
door b.ve tegemoetkoming veehouders en rietsnijders.

Beide systemen van beheer zijn kwetsbaar voor verstoringen van beheers=
regime en waterhuishouding (125).
Oplossen conflicten recreatie-natuurd
bescherming.
Beperken wegzijging water (125).

welke nodig voor terreinbeheer.

Beperkingen motorboten (129) m.u.v.

voor landbouw, recreatie); in afwachting onderzoek naar kwaliteitseisen.

t.a.v. waterkwaliteit (geldt ook

Kwaliteitseisen toevoerende wateren.
Voorlopig "stand-still" beginsel

Beperken wegzijging water (125).

Opnieuw inrichten t.beve
Oude verkavelingspatroon handhaven.
goede zonering van diverse
vormen van recreatie en natuur
regime en waterhuishouding (125).
Oplossen conflicten recreatie-natuurd beheer. Zo veel mogelijk
bescherming (alternatieve vaarroute). nadruk op rust, natuur en
cultuurhistorie. Verzwaard

Beide systemen van beheer zijn kwetsbaar voor verstoringen van beheers-

uitzondering van welke nodig voor
terreinbeheer,

Beperkingen motorboten (129) met

In afwachting onderzoek van kwaliteitseisen.

t.a.v. waterkwaliteit (geldt ook
voor landbouw, recreatie).

Kwaliteitseisen toevoerende wateren.
Voorlopig "stand-still'" beginsel

Beperken wegzijging water (125).

Beide systemen van beheer zijn kwetsbaar voor verstoringen van beheersregime en waterhuishouding. (125)
Oplossen conflicten recreatie-natuurd
bescherming (alternatieve vaarroute).

Deelgebied I Natuur en water

2.2. Consequenties ten aanzien van inrichting en beheer

/

III Cultuurhistorie

Zorgvuldige, aangepaste situering |Karakter landgoed Oldenhof handhaven en difen vormgeving nieuwbouw. Geen
ferentiatie behouden van hoevenzwermen in
schaalverstorende elementen. Mid- |Midden en wegdorpen langs rand.
dengebied schaars bebouwd houden.
Onderhoud houtwallen en houtopstand
den. Randen keileembult niet verdoezelen (door bebouwing). Haven
Vollenhove meer functie voor water
sport.

Openheid en gaafheid bewaren; geen IRelatie met Barsbeek handhaven.
bebouwing.
Evt. hoogspanningsleiding naar
Zuiden verplaatsen.

II Landschap

Zuidelijk deel keileembult vrijwaren|Uitsluitend algemene uitgangspuntene
van nieuwbouw; aangepaste (ver)nieuwbouw ín Zuidveen en Onna.
Beperkingen t.a.v. nieuwbouw Steend

« Beheersen verdeelpunt water.
Verbeteren eituatie lozing
effluent Steenwijk.

Beperkingen t.a.v. hoogte, vorm en
kleur i.vem., visuele invloeden.

wijk-Zuid en -West. (men. hoogbouw)

Karakter Kampenlandschap behouden: [Speciale aandacht voor kerk Paaslo en omgeving.
zorgvuldige, aangepaste situering
en vormgeving nieuwbouw, Geen
schaalverstorende elementen.
Onderhoud houtwallen en houtopstan
den. Randen keileembult onbebouwd
laten.

Karakter van open weidegebied be[Behoud kenmerken en voorzieningen vroegere
houden. Verzwaarde eisen stellen
open zeearm.
aan bebouwing. Kuinre evt. functie
geven als haven voor watersport.

~ Voorkomen verontreinigende invloed door mestoverschotten
(door intensieve veehouderij).
Beheer houtwallen.
Evt, ontwikkelen natuurwaarde
grensgebied zand-veen.

uitslaan vuil water).
Beheersen verdeelpunten water.

natuurgebied Weerribben (zoals

Voorkomen negatieve invloeden op

Geen speciale maatregelen t.b.ve
natuurbeheer.

In het algemeen openheid en agra- [Behouden dijk met kolken als herinnering aan
risch karakter handhaven, Alleen
vroegere strijd tegen Zuiderzeewater.
bebouwing langs dijk of op zandop=duiking ten z.o. van Blokzijl toestaan. Geen wegverbreding dijk.
Zo mogelijk water inlaten vanuit
Zorgvuldige, aangepaste situering
andere gebieden dan de Weerribben
en vormgeving nieuwbouw. Uiterst
zware eisen t.a.v. (ver)nieuwbouw
in Blokzijl. Haven Blokzijl voor
meer functie voor recreatieverkeer
te water geven.

Handhaven biotoop weidevogels,
behouden van grote openheid,
vochtige bodem, weinig intensief
gebruik grasland,rust.

Beheer houtwallen,
Evt. ontwikkelen natuurwaarde
grensgebied zand-veen.

(door intensieve veehouderij).

“Voorkomen verontreinigende invloed door mestoverschotten

sief gebruik grasland, rust).

Handhaver viotoop weidevogels,
behoud van grote openheid,
vochtige bodem, weinig inten-

I Natuur en water

Andere gebied „Waterkwaliteit (luchtkwaliteit)
den
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Algemeen:

Er moet één centrale instantie komen die alle inrichtings=
en beheersmaatregelen coordineert. In de Interimnota Nationale Landschapsparken wordt dit reeds als wenselijk naar

&

CL

1

voren gebracht. Maar ook het aanbevolen onderzoek zal in

het algemeen meer vruchten afwerpen als er één centrale
instantie is die daarvoor zorg draagt en die bovendien
een eigen documentatie= en informatiecentrum beheert.

Het invoeren van een systeem van milieueffectenrapportage
van alle werken en werkzaamheden van enig belang voor hun
omgevinge
Sel, Aanbevelingen met betrekking tot de natuurwetenschappelijke- en waterbeheersaspecten

Algemeen: (p.3)
Een wetenschappelijke onderzoekscommissie samenstellen
voor het aanvullen van de inventarisaties van de na=
tuurwetenschappelijke en milieuhygienische aspecten.
Daarnaast moeten de ontwikkelingen in de tijd op het
terrein van deze vakgebieden nauwkeurig worden gevolgd.
Slechts door nauwkeurige waarnemingen kan te zijner tijd
een juist oordeel werden geveld over de effecten van de
“benoeming! van een gebied tot Nationaal Landschapspark.

= Nader onderzoek naar de mogelijkheden om een deel van
het overgangsgebied van de zand=-naar de veengronden
op een zodanige wijze te beheren dat bepaalde natuur=

waarden worden "teruggewonnen! (p.125).
— Onderzoek naar de mogelijkheid vaarwegen buiten de
Weerribben om te leiden, en naar de mogelijkheid door
nieuwe wateren de wegzijging naar de Noordoostpolder
te verminderen. (Mede met het oog op vermindering van
de invloed uit de Friese boezem c.q. het IJsselmeer).
(p. 126).

- Onderzoek naar lokalisering van de belangrijkste weiden
vogelgebieden, naar oorzakelijke verbanden met de vogelrijkdom en naar de mogelijke vormen van beheer (P.127).
= Onderzoek naar andere inlaat~ en aflaat mogelijkheden
van water voor de polders langs de voormalige Zuider=
zee, bijvoorbeeld vanuit een evenvueel westelijk van de

dijk aan te leggen water (p.127).

- Indeling van de oppervlaktewateren in categorieën
naar de belangen, die bij de kwaliteit van het oppervlaktewater een rol spelen (b.v. natuurwetenschappelijke
of landbouwbelangen). Voor elk van de te onderscheiden

categorieën (zie samenvatting k.1, onder paragraaf 1h 3)

moet door middel van onderzoek een pakket waterkwali-

teitseisen worden geformuleerd. Met behulp daarvan
kunnen bijzondere lozingsnormen worden opgesteld, met
name ook voor het van buiten het lendschapspark aange«
voerde water. Zo lang dergelijke kwaliteitseisen niet
zijn vastgesteld, moet voor tenmirste de boezemwateren
met inbegrip van de wateren,

die direct dienen voor het

voeden ervan het stand-still beginsel in acht worden
genomen.

/2.
~ Nader onderzoek naar de invloed van
de landbouw op
de kwaliteit van het oppervlaktewater door
uitspoeling van nutrienten en vergroting van mest
overschot-

»

ten (p.130).

Jee Aanbevelingen met betrekking tot de
landschappel
AB
pecten van het proefgebied Nationaal Lands
chapsp
— Onderzoek naar en ontwikkeling van een ruimt
elijk=in=
richtingsmodel voor het gehele proefgebied
Nationaal
Landschapspark. In de huidige situatie wordt
een ade-~
kwaat beheer van de belangrijke natuurterreinen
in
hoge mate bemoeilijkt door twee factoren: het
infiltreren van belangrijke waterstromen en de centr
ale
ligging van concentratiepunten voor de recre
atie. De
huidige situatie in het centrale kraggengeb
ied levert
bovendien de veehouderij en het daarmee ten
dele samenhangende landschapsbeheer grote moeilijkheden
op, die
met eenvoudige cultuurtechnische middelen goedd
eels
zijn te ondervangen. Integrale herinrichting
van het
proefgebied lijkt de beste garanties te schep
pen voor
een adekwaat beheer in de toekomst (Interimno
ta Na-

tionale Landschapsparken p.15).

- Visueel-ruimtelijke analyse van het landschap;
het onderzoek moet als veldwerk worden uitgevoerd
en vast=

gelegd met behulp van tekeningen, foto's en een
kaart
op grote schaal. De meest waardevolle situaties
moe-

ten worden vastgelegd,

evenals de punten die verbete-

ring behoeven. De uitkomsten van deze visueel-ru
imtelijke analyse zullen moeten dienen als leidraad
voor
toekomstig beleid en beheer.
Het zou aanbeveling verdienen deze algemene
visueelruimtelijke analyse te koppelen aan een analy
se van het
bodemgebruik en het functionele gebruik van
de bebouwing en vooral de sociaal-economische aspec
ten daarvan.
- Landschappelijk onderzoek ter begeleidin
g van de beherende instanties. Dit begeleidend onder
zoek omvat het
bestuderen van de effecten en neveneffecten
van te ne=
men en reeds genomen maatregelen. Daarnaast
zal landschappelijk onderzoek het vergunningen- en
subsidiebe-~
leid ten aanzien van (ver)nieuwbouw of
herinrichting
moeten ondersteunen. Niet alleen de situe
ring, maar
ook de vormgeving van de individuele eleme
nten zal aan
een onderzoek moeten worden onderworpe
n. (moeten worden

onderworpen), teneinde te kunnen bepalen
op welke wijze
de in de Interimnota gestelde verzwaarde
welstandseisen
inhoud moeten krijgen om te passen in een
Nationaal

Landschapspark (ad 3.2.)

= Registratie van de praktijkervaring die
men opdoet bij de
inrichting en het beheer van het proefgeb
ied Nationaal
Landschapspark Noord-west Overijssel in
een zodanige
vorm dat men er ook vruchtbaar gebruik
van kan maken,
bijvoorbeeld bij de discussie over National
e Landschapsparken in het algemeen of bij het verdere
beheer van het
proefgebied in het bijzonder (Interimnota
Nationale Land-

schapsparken p.31).

da:
Sede LOREsen met betrekking tot de cultuurhistorische
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~- Herziening van streek:

‘N.W.-Overijssel (1968).

Meer dan

voorheen zal het streekplan een Gobinetiekader moeten
zijn van de ruimtelĳjke inzichten en activiteiten van alle

bestuurslagen. Aan het gewijzigde streekplan moet een glo=
baal uitvoeringsprogramma worden verbonden.
= Spoedige aanwijzing van de beschermde stads en dorpsgezichten: Giethoorn, Dwarsgracht, Vollenhove en de Leeuwtee
- Het in overleg met de minister van V.R.O. en C.R.M. op-~
stellen van een "2e-fase'" programma van te beschermen
stads- en dorpsgezichten, Hiervoor is het noodzakelijk spoedig de waarde te inventariseren van de stedebouwkundige
structuur en de bebouwing, als ook de samenstelling van de
sociale opbouw.
- De handhaving van de karakteristiek van nederzettingen,
die niet als beschermd zijn of worden aangewezen, dient te
gebeuren door ‘verfijnde! regelingen in de bestemmingsplan
nen en een verzwaard, aan nauwkeurig omschreven toetsings
normen en bestuurlijke beleidsuitspraken gebonden, welstands=
toezicht.
=— In het kader van een Landschapspark dient gestreefd te wor=
den near nederzettingen, die vanwege hun differentiatie en
herkenbaarheid een duidelijke indentiteit hebben, zowel in
het geheel als in de onderdelen,
~ Er dient een subsidiebeleid gevoerd te worden ten aanzien
van de landelijke bouwkunst (afzonderlijke objecten gelegen
buiten beschermde of te beschermen stads- en dorpsgezichten,
of karakteristieke nederzettingen). Dit moet gericht zijn op
een eenvoudig herstel van boerderijen die hun bestemming hand=
haven. De hiervoor benodigde inventarisatie is in 1977 ge=
maakt door de provinciale monumenten-commissie in samenwerking met de R.M.Z.
-~ Zo spoedig mogelijk dient te worden ingesteld een WERK~groep
van alle diensten, instanties, commissies, die betrokken
zijn bij de handhaving van de karakteristieke gebouwde omge~
ving (V.R.O., Monumentenzorg, Inspectie R.O., Provinciaal

bestuur, P.P.D. ede).
Aanbevelingen voor nader onderzoek (p.60)
- Voor de samenhang van de vele kenmerken van het proefgebied
is het noodzakelijk zo nauwkeurig mogelijk bekend te zijn met
de waarden ervan, Hiervoor is onderzoek nodig. Op het ge~
bied van de cultuurhistorische waarden is dit nog nauwelijks
aangevat.

De benadering van de problematiek van het proefgebied, ook
vanuit de Interimnota Nationale Landschapsparken is sterk
gericht op de functies van het buitengebied. De wisselwerking
tussen landschap en nederzettingen dient meer aandacht te
krijgen. Daarvoor moet een visuele analyse gemaakt worden

van de aanwezige relaties tussen de cultuurhistorische en
de natuurlijke waarden van het proefgebied. Deze inventarisaties
moeten als doel hebben de visueel zwakke en sterke kanten te
achterhalen en de aandachtpunten vast te leggen (problemen,

rangschikkingspatronen ede).
De toe te passen methode moet

een snelle op de praktijk ge-

richte zijn, die ook koppeling aan financiële analyses mogelijk maakt.

14.
- De methodiek en de waarderingscriteria
voor de inventarisa tie
van de gebouwde omgeving kan ontleend worde
n aan die van dde
Stadsrehabilitatie in beschermde stads~
i
of dorpsgezichten.
- Het ruimtelijk en sociaal functioneren
van de nederzettingen
dient onderzocht te worden.
Oo

= Een waardering en inventarisatie van gebru
ik en bestemming.
van afzonderlijke gebouwen en situaties van
landelijke bouwkunst
is ten behoeve van subsidiering en beschermin
g noodzakelijk.
Concept onderzoekopdrachtinventarisatie gebou
wde omgeving (p.61).

|

Bouw-woontechnische kwaliteit-in samenwerking
met::Prov. dir. V.
R.0.-Zwolle + gemeente.
Historische occupatievormen =Rijksmonumentenzorg
verspreide bebouwing-neder=zettingen incl, silhouetten, ~Prov.mon.comm.
Functiekaart
„gemeente
Functiekaart agrarische bebouwing
„landbouw
Boerderijtypen
~Prov.mon.comm.
Rieten daken
~Prov.mon.comm.

Individuele monumenten (ge-

bouwen, kunstwerken, dijken,
sluizen,

structuurelementen,

buitenplaatsen met omgeving) =Rijksmon. zorg

Beschermde + te beschermen
Stads-dorpsgezichten
Archeologische monumenten

=Rijksmon. zorg
~Prov.emon.comm.
-~R.O.B.

(terreinen en objecten)

~Prov.mon.comm.

Historisch-geografische
situaties
(o.a. wegentypen, land-,

water-, dijken)

Stiltegebieden

'

„Historisch geograaf

„Prov. Waterstaat

15
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Eén van de opdrachten aan de werkgroep "natuur- en
landschapsbeheer en milieuhygiene' voor het grensberpal
onderzoek van het proefgebied N.W.Overijssel was het
ventariseren van de meest belangrijke elementen en
katies en het geven van een mogselijke ontwikkelings.
richting.
In een periode van een half jaar zijn door twee tijdelijke medewerkers aan de hand van bestaande onderzoeker,
rapporten, inventarisaties e,.d, de meest relevante ES
gevens t.a.v. de natuurwetenschappelijke en waterbe he
aspekten neergelegd in Peel TapEse ue
Daarbij is voorop “gesteld dat
een gebiedsbegrenzing
baseerd dient te zijn op de Elobals inhoud van het omgrensde, Voorzover het:de
bovengenoemde vakgebieâen
betreft is deze globale inhoud weergegeven in de vorn
van doelstellingen, aanbevelingen, uit te voeren onderzoek e‚d, Met nadruk zij hier gesteld dat geen volledigheid is gepretendeerd, en dat deze aanbevelingen
slechts vanuit enkele aspekten zijn gedaan,
5 ©
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Uitgangspunt voor het onderzoek en de daarvan afge] Tc
>
aanbevelingen is de van de betreffende ogee afg
SE
leide hoofddoelstelling, zoals die voor een toekomsti
landschapspark zou kunnen ‘gelden, Deze hoofddoelst eit 7
houdt in feite in, dat een lange termijn visie wordt
ontwikkeld, die als basis moet dienen voor het overhei
beleid, en ‘aat zich richt op instandhouding van het s
fieke en gedifferentieerde karakter (zie blz. 7).
Daarbij ligt de nadruk op het behoud of ontwikkeling
voor het gebied relevante en waardevolle relaties:
relaties tussen funkties,’ ruimtes, en de mensen in het
gebied,
Voor de verwezenlijking van de hoofddoelstelling en
daarvan afgeleide aanbevelingen is het o.i. gewenst Lat&
in een vroegtijdig stadium een zodanige organisatie
ontstaat, dat bevoegdheden en bestuursstruktuur duideli:
worden, dat er nauwkeurige inventarisaties kunnen worsen
uitgevoerd, en dat de eventuele resultaten van het landschapspark kunnen worden gesignaleerd,
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In deze samenvatting is het wel mogelijk een eenvoudizc:
schets te geven van het gebied, zoals dat er vermoeseii:
‘vroeger! heeft uitgezien,
— de hooggelegen zanden keileemeronden
rond Vollenhove

en bij Steenwijk,

mosveen-delen (hoogveen), die van elkaar naschedien
zijn door meer eutrofe veensoorten binnen de invloed wa
sfeer van veenstroompjes, rivieren ed.
Op de randen van dit veengebied zal zich een OvexE eRe
naar de zandgronden hebben bevonden, waar zich zowel
het van de zandgronden afstromende water als het lekwa
Ur

°

Onregelmatige riviertjes als de Reune voerden het hers
water af, dat waarschijnlijk niet ver in de grond xon
doordringen, Het agrarisch bedrijf gaf op een stresxeigen manier vorm aan het landschap, door het opwerver
en beplanten van houtwallen. Delen van deze gronden
zijn als "heideschraal" hooiland in gebruik geweest,
andere delen als de Voorst als esgrond,
— Het centrale veengebied, dat oorspronkelijk was opge~
bouwd uit verschillende veensoorten, zowel in vases
kale als in horizontale richting: centrale vee

van het veen vergzgamelde (lagg-ztne).
Door het in cultuur nemen en vergraven van het veen
is een volkomen ander. landschap ontstaan van petzaten

en ribben, zetwallen of akkers, met daarin opnieuw
veenvormende systemen. Menselijke invloed heeft in dit
landschap geleid tot bijzonder soortenrijke hooile
Es
trilvenen, oudere rietlanden en broekbossen (zij
c
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Hierop inspelende levende organismen, incluis de mens
zijn daarnaast van het grootste belang voor de uiteindslijke struktuur van het gebied, Voor de grote lijnen var
deze wordingsgeschiedenis kan worden verwezen naar
hoofdstuk 5,1 van het Deelrapport I,
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In algemene zin kunnen in N.W.Overijssel een dri
landschapsoecologische eenheden worden ondersch
de zand=en keileemgronden, de veengebieden, en
en klei-op-veenpolders. Elk van deze gebieden
een karakteristieke samenhang met aanliggende
of heeft dat althans in het verleden vertoont,
samenhang is in de lange wordingsgeschiedenis t +

ee

menselijke invloed
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met verlies van een machtig uitgestrekt veenmoeras),
die tesamen het internationaal befaamde veengebied

van N.W,Overijssel vormen,
~ de polders langs de voormalige Zuiderzee,

Een open on-

18.

bebouwd graslandgebied, dat's winters bij hoge water=
standen onder water kwam te staan, Aan de westkant begrensd door een dijk, die gezien de vele doorbraakkolken niet al te goed bestand was tegen de Zuiderzee,
Een deel van deze polders behoren bij de rivier-in-

vloed van de IJssel in het zuiden, en de Linde in het
noorden.

bele2.2 Ontwikkelingen waterbeheer

Kwantitatieve aspekten

toVoor 1100 stroomde het overtollige water van de pleis
cene zandgronden in stroompjes door het veen af naar zee.

Rond 1100 werden enkele delen van het gebied d.m.v. pri-

O

mitieve ontwatering, welke bestond vit het graven van
sloten in het veen, geschikt gemaakt voor landbouwkun=
.
dig gebruik,
het
Door het opdringen van de zee en het inklinken van
eeks
omstr
het
werd
veen ten gevolge van de ontwatering
1400 noodzakelijk het gebied door een dijk te behoeden
bij
voor overstromingen, Het overtollige binnenwater werd
ge=
ijl
eb via een drietal sluizen in de dijk bij Blokz
stan=
loosd. Door stremming van de afvoer bij hoge water
den op het IJsselmeer traden in het winterhalfjaar langdurige inundaties op, die nog in omvang toenamen door
verdere inklinking van het veen.

wt

In 1920 veranderde de waterhuishouding door het in wer-

poet

king treden van het gemaal Stroink,

|

in belangrijke mate:

- verlaging van de waterstand tot 0,70 / 0,80m -NAP;

O

En

— wegvallen van de inundaties;
… inklinken van het veen, soms met meer dan 50 cm;
… verlanding werd sterk bevorderd door het wegvallen
van de fluktuaties in de waterstand en het ondieper
worden van het water door de peilsverlaging.
ook
Naast het in werking treden van het gemaal Stroink is
van
ers
npold
domei
de
en
older
oostp
de aanleg van de Noord
g var
grote invloed geweest op de waterhuishouding. De aanle
gronâdiepe
het
van
weeg
te
g
deze polders bracht een dalin
plaatwater in de aangrenzende gebieden met het gevolg dat
e,
nderd
vermi
selijk sterke verdroging optrad en de kwel
Het waterkwantiteitsbeheer is sinds 1880 in handen van hez

Waterschap Vollenhove.

:

Kwalitatieve aspekten

Ondanks het ontbreken van enigermate voldoende waterxwaliteitsgegevens tot omstreeks 1960 mag redelijkerwijs

SIA, ak LrGE ver PEdenEE DD Atie
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worden aangenomen,

dat gezien de geringe bevolkingsdicht-

heid alsmede de waterrijkdom van het gebied, de water-

kwaliteit buiten de woongebieden behoorlijk tot goed was.

Een in 1954 ingestelde commissie met als taak de watervervuiling in Overijssel te onderzoeken, kwam tot de con=
clusie dat met name de Linde achter Kuinre en de wateren
rond Steenwijk ernstig vervuild waren, Ook werd melding

Mikismart vn

Ed

il Udl

gemaakt van een sterke algenbloei in de beulaker- en Belterwijde.
:
Tot 1970 was de provinciale overheid formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het waterkwaliteitsbeheer. Voor zover dit de bedrijfsvoering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (6 in totaal,3 oxidatiefbiologisch en 3 mechanisch) betrof was die in handen
van de gemeenten.
In 1970 werd de uitvoering van het waterkwaliteitsbeheer
overgedragen aan het Zuiveringschap West Overijssel,
waarvoor een door de Provinciale Waterstaat opgesteld
Hoofdlijnenplan voor de Afvalwaterzuivering in WestOverijssel als richtlijn diende, In dit Hoofdlijnenplan zijn een aantal doelstelling geformuleerd t.a.v.

de waterkwaliteit in relatie tot de diverse gebruiksdoeleinden,Zo moet wegens de belangen van de natuurbescherming en recreatie, toegekend aan de wateren behorende tot de boezem van Vollenhove, volgens dit plan
de hoogste kwaliteitseisen worden gesteld.
‘Ook de wateren die de boezem van Vollenhove in droge tijden van water voorzien, dienen,althans in de omgeving
van deze boezem,met meer dan de gebruikelijke kwaliteitszorgen te worden omringd,

20.

b‚1e5. Beschrijving huidige situatie

h.je5el. Natuurwetenschappelijke aspekten
De in het Deelrapport 1 per deelgebied weergegeven inventarisatie gegevens zijn in deze samenvatting hergegroepeerd tot de drie onderscheiden landschappen,
Zand-en keileemgronden

(deelgebied

VI en IX)

“

Het agrarisch bedrijf heeft op een aantal plaatsen tot
een oecologisch rijk gestruktureerd landschap geleid,
waarvan nu nog delen aanwezig zijn.
De ook in biologisch opzicht waardevolle houtwallen wijken in uiterlijk en soort-samenstelling af van andere
houtwalgebieden, Met name het gebied rond Paaslo-Kerkbuurt is wat betreft voorkomende organismen en gaafheid
van de houtwallen van een bijzondere kwaliteit,
De op deze keileemgronden voorkomende bossen zijn van eer
grote waarde vanwege de voorkomende vegetatie en broe
vogels.
Elk van deze gebieden wordt bovendien gekenmerkt door
een aantal specifieke aspekten: de klifranden langs de
keileemopduiking van het land van Vollenhove; de overgang van het veengebied bij Barsbeek en St, Jansklooster;
de relatief uitgestrekte bossen rond de Woldberg; etc.
De veengebieden

De deelgebieden I, II en III bestaan voor een groot deel
--. landschap van een vroeger uitgees
uit een resteen aantal veenkernen, bestaan~
waarin
s,
strekt veenmoera
door riet-,zegge- of
omzoomd
de uit veenmosveen,werden
rde van deze genatuurwaa
broekveengebieden. De grote
jkdom van sommige
soortenri
bieden wordt bepaald door de
veenvormende oecosystemen (trilvenen), en de zeldzaamheid van daarin voorkomende organismen, van algen tot
broedvogels.
Van belang voor de specifieke N.W.Overijsselse opbouw var
het veen is de aanwezigheid van een aantal macro-gradienten in het gebied:
„— de vroegere mariene invloed is het sterkst in de Weerribben geweest, en de sporen daarvan nemen naar het
zuiden af,
— de fluviatiele invloed is het sterkst in het zuiden,
en neemt naar het noorden toe af,

- in het zuiden is menselijke beinvloeding (wilde vervening) het langst aanwezig, waardoor in noordelijke,
richting een andersoortig veengebied voorkomt,
- de restanten van de vroegere mosveenkernen hebben in-

vloed op het karakter van de veenvormende systemen,

21.

~ langs de randen van zand en veen was een: overgangsgebie:

aanwezig met een aantal karakteristieke organismen
De klei= en klei=op-veenpolders
Hoewel ontstaan onder invloed van de Zuiderzee, heeft elk
poldergebied een enigzins ander karakter, Gemeenschap=
lijke grote ornithologische waarde van delen van deze poiders.
De Barsbekerpolder is daarenboven van belang voor over-=

winterende ne De polders langs de voormalige Zuider-~
zee zijn vooral in het ovrergangsgebied met het veengebied van belang vanwege de (relatief) extensieve bedrijfsvoering en het vochtigheicsgehalte van de bodem (met ne=

me het gebied "Tussen de Diepen"),

a, 0

De polders langs de Linde en langs de Steenwijker A we re avr
gekenmerkt door een specifiek gebruikspatroon, dat me LSa
was afgestemd op de jaarlijkse inundaties, Door water=
beheersing en ruilverkaveling zijn een aantal karakter a. mo
tieke,waardebepalênde aspekten verdwenen.

440362. Waterbeheersasvekten
De oppervlakte van het gebied bestaat voor Rens 15%
uit oppervlaktewateren, welke voor het merendeel gele=
gen zijn in de boezem (het centrale veengebied); ongeveer
2500 ha, als open water en 2500 ha, in kraggenland,
De wateren in het centrale veengebied hebben een boezem=
funktie d.w.z. dat zij het overtollige water uit de om=
ringende landbouwpolders, die onder het boezempeil ge=
legen zijn en van het Drenths plateau opvangen en af
voeren naar het IJsselmeer.
' De kwaliteit van het water in de boezem wordt dus in
\ sterke mate bepaald door de samenstelling van het toestromende water.
Eerst zal worden ingegaan op de kwantiteits- en kwali-

teitsaspekten van de boezemwateren, vervolgens zullen
wateren gelegen in de gebieden, die de boezem omringen
worden besproken

4.4.3.2.1. Boezemvateren
Kwantitatieve aspekten
‘
De boezem ontvangt het water uit de omliggende gebieden
en uit de gebieden waar de boezemwateren zelf inliggen,
totale oppervlakte 33.000 ha. Het studiegebied behoort
in zijn geheel tot het Waterschap Vollenhove,
Daarnaast wordt de boezem belast met het water uit de

DOLve
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be fe Wee tee

pelijk is de grote openheid en de mede daarvan afhanke-

der Nijeveen-Kolderveen met een oppervlakte van 2500 ha,
en water uit het stroomgebied van de Steenwijker Â ter
grootte van 17,500 ha,
Het gemiddelde boezempeil wordt 's zomers op 0,7C m -EAE
gehouden en 's winters op 0,80 m -NAP.
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Het peil kan van buiten het gebied beinvloed worden door
aanvoer van het Drenths plateau via het Steenwijkerdi

com

;

m’/jaar),,van Fries boezemwater vanuit de Li

1974: 20,7.10° m?3 1975: 25,5.10° m9; 1976: 45,8,10° m°),
7

- yan water uit de_polder Kolderveen-Nijeveen

(gemiddeld 20,106 mÍ/jaar) en incidenteel door de inlaat
yan water uit het Meppelerdiep (1976; 7,5.10° m?)

Daarnaast wordt het peil beinvloed door de lozing van polderwater op de boezem, wegzijging naar diep ontwaterde
landbouwgebieden, effluentlozing van de rioolwaterzui=

veringsinstallatie te Steenwijk (1976: 1,5.10

m?) en

pn,

'

DO OD
)

neerslag.
“Om in periodes met een wateroverschot in de boezem het
peil te handhaven wordt water via gemaal Stroink uit
malen op het Vollenhovermeer. In periodes met gering
neerslag wordt als aanvulling water uit de Friese boezem
ingelaten via de Linthorst Homansluis en de Driewegsluis.
Aan het einde van de zomer kan dit betekenen dat het waver
ruwweg tot 50% uit Fries boezemwater kan
in de boezem
bestaan.
Van de totale inhoud van de boezem bevindt zich de helft
binnen het kraggenland. Bij vulling van de boezem zel het
water zich snel over de grotere open boezemwateren verspreiden, De vulling van het kraggenland zal trager ver=
lopen, omdat het water zich een weg moet banen door naw
watergangen, Hierdoor zal het peil in de kraggengebieden
achterblijven bij het peil in de grotere boezemwateren.
Wordt door bemaling het boezempeil direkt weer op het
oude niveau terug gebracht, dan zal slechts weinig water

in de kraggengebieden stromen,

Kwalitatieve aspekten

De kwaliteit van het water in de boezem wordt beinvloed
door afstromend water van het Drenths plateau via de Steen
wijker A en het Meppelerdiep, water uit de polder Kolderveen-Nijeveen, effluentlozingen van Steenwijk en Scheer=
wolde, lozingen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater,
ingemalen polderwater, afstroming zandgebieden, de rekre~
atiedruk, landbouw en het regenwater,
Aanvoer van het Drenths plateau

De beïnvloeding van de waterkwaliteit van de boezem door
de aanvoer van water van het Drenths plateau via de
Steenwijker A is het gehele jaar aanwezig, zij het dat de
beinvloedingssfeer in de zomer groter is dan in de winter,
daar in de laatst genoemde periode een snelle doorstroming
via de grotere boezemwateren plaats vindt, De waarden van
de gemeten parameters voldoen aan de in het Indicatief
Meerjaren Programma (IMP;31975) gestelde voorlopige grens=
waarde.in vergelijking met de samenstelling van het onte
vangende water kan nog worden opgemerkt, dat het water

afkomstig van het Drenths plateau, waarschijnlijk in b
langrijke mate bijdraagt aan de fosfaatbelasting van de
boezemwateren.
Incidenteel kan bij zeer grote wateroverlast op het Me
pelerdiep of bij groot watertekort in de boezem van vol
hove als oplossing hiervoor de

sluis bij

Beukers word

opengezet, In beide gevallen En er op basis van de zuurstofhuishouding sprake van een matige tot slechte water=

kwaliteit (klasse 3/4 IMP) onoversschrij dt het fosfaat~gehalte de voorlopige grenswaarde uit het IM?

”
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Fries boezemwater
„Im bovenstaande kwam reeds naar voren dat de grote hoeveel
heid in droge perioden ingelaten Fries boezemwater eeu
belangrijke stempel drukt op de kwaliteit van het water
in de boezem van het Waterschap Volienhove.
e
In het begin van een droge prees zal het Friese
boezenwater zich snel door het gebied verspreiden via de grctere open boezemwateren (meren en kanalen) z odat daarin
de beinvloeding srel plaats vindt, Doordat de watert
voerwegen tussen de kraggengebieden en de grotere ope
wateren veelal nauw zijn, zal de verspreiding van het
Friese boezemwater in de kraggengebieden en ook de hiermee gepeard gaande verandering van de waterkwaliteit 77
ger verlopen, Op basis van de zuurstofhuishouding is de
kwaliteit van het Friese boezemwater volgens het
beoordelingssysteem zoals beschreven in het IMP matig tot goed

(klasse 2 tot 3) te noemen,

Polder Kolderveen-Nijeveen
De afvoer van het overtollig water uit deze polder vindt
voornamelijk in de winter plaats, Het water stroomt via 4;
Stouwe in de richting van het Kanaal Steenwijk=-Beukers,

Effluentlozingen
Momenteel wordt het effluent van de RZI
Scheerwolde geloosd op resp. het Kenaal.
en het St eenwijkerdiep. Doordat de oude
Steenwijk sterk overbelast was,ten gevolge
bruikname van verschillende persleidingen

water van de omringende dorpen aanvoerde,

niin an dE ad

aee
a hetnatchBU sees deer
das vdo»

wereadene

a,

van het effluent slecht (restvervuiling
5

Met de in oktober 1976

74.000 i.e., huidige be!

2700 i.e

in gebrie genomen RAI

…)

(capac

ing 2 „600 i.e.) met de

teringstrap zal de kw aliteit van ‘het effluent aanzi
kunnen verbeteren, doch door de,sten gevolge van de ve
gaande sanering toenemende belasting van de installeti
| zal de door deze installatie geloos de restvervuiling

(zuurstofbindende stoffen en nutErtenten) in de komende
jaren eerder toe dan afnemen.
Het effluent van de mechanische installatie te _Scheerwold:
is van bijzonder slechte kwaliteit. In het kader van de
saneringsplannen zal deze lozing binnenkort komen te ver=

vallen, doordat het rioolwater zal worden getransporteerd
naar de RZI te Vollenhove.
Door de sanering is plaatselijk een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, zowel
chemisch als bacteriologisch, te verwachten. (zie fig. jj
Door de meer gecentraliseerde zuiveringsaanpak is ten ean.

zien van de kwaliteit van het oppervlaktewater rond Steen:

wijk zeker niet dezelfde tendens te verwachten,

Lozing ongezuiverd huishoudelijk afvalwater
Het water in de boezem wordt belast met ongezuiverd riool.
water van de volgende woongebieden:kalenbergergracht;al=

leen in de’ zome},

de bebouwing langs de Wetering, Dwars-

‘gracht, Muggebeet, Nederland, Jonen, Belt-Schutsloot en
enige verspreide bebouwing, Voor deze lozingen geldt dat
zij voornamelijk plaatselijk de waterkwaliteit zowel
chemisch als bacteriologisch nadelig beinvloeden.
Daarnaast vindt voornamelijk in de zomermaanden lozing va:
ongezuiverd afvalwater plaats, dat afkomstig is van recre,
anten. Voor het gehele proefgebied heeft het Zuiveringschap de vervuilingskracht van dit afvalwater geschat op
17.000 inwonerequivalenten. Deze vervuiling die grotendeels in de boezemwateren terecht komt,geeft plaatselijk
(Belt-Schutsloot) ook aanleiding tot een ernstige bacteri.
ologische en chemische verontreiniging.
Ook kan er bij hevige regenval, afhankelijk van de overstortfrequentie, enige malen per jaar een aanzienlijke
vervuiling optreden als gevolg van overstorten uit het
rioolstelsel,
TIngelaten polderwater

Zoals aangegeven in figuurlo, wordt op verscheidene plaat
sen alleen 's winters danwel gedurende het hele jaar over.
tollig water uit de dieper ontwaterde polders op de boeze:
uitgemalen,
In de Domeinpolders betreft net hoofdzakelijk uit de boezem en hoge iene jae afkomstig kwelwater, in de pold
Zuiderzeedijk en de Linde is dit vo
langs de voormalige
namelijk weniol liz regenwater.
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Afstroming zand- en keileemgronden
Vanaf het Hoge Land van Vollenhove en het gebied PaasloKerkbuurt vindt natuurlijke afstroming plaats, Met betrek
king tot het eerst genoemde gebied mag worden aangenomen
dat de kwaliteit van het afstromende water van direkte
‘.vloed kan zijn op de waterkwaliteit in de in natuurweten
schappelijk opzicht zeer waardevolle Venematen, Doordat
het afstromende watervan het laatst genoemde gebied volledig wordt opgevangen in het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl
oo
is beinvloeding van de aanliggende zeer waardevolle Weer
ribben welhaast uitgesloten,
Recreatie

Voor wat betreft de waterkwaliteit zijn de verstoringen
die optreden ten gevolge van de waterrecreatie (beschadiging oevervegetatie, vervuiling door olieresten, vast
afval en vertroebeling door opwerveling van slib) in met
name de natuurwetenschappelijk waardevolle oppervlaktewateren van het boezemgebied van groter belang dan de lowr
zingen van huishoudelijk afvalwater van recreatieve voor
zieningen op de wal
Landbouw

Gezien het tamelijk extensieve karakter van de landbouw
binnen het boezemgebied kan worden aangenomen dat in de
huidige sitvatie de waterkwaliteit slechtsin geringe mats
wordt beinvloed. Wel dient enig voorbehoud te worden gemaakt bij deze stellingname m.b.t. de verwerking van mest
en/of gier in geval van een te geringe opslagcapaciteit tijdens
langdurig natte periodes.

Waterkwaliteit
Grote meren en boezemkanalen
De grote aanvoer van nutrienten heeft in deze wateren ge 4
leid tot een sterke eutrofiering, hetgeen tot uiting kom u
in een algenbloei gedurende het grootste deel van het
jaar. In de nazomer is er zelfs sprake van een massale
algenbloei veroorzaakt door blauwalgen.
a
A
Op basis van de zuurstofhuishouding kan worden vermeld
liu
5
de waterkwaliteit over het algemeen matig (klasse
See”
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en incidenteel slecht (klasse 4 IMP) is.

“In de zomer zijn bovendien deze wateren voor een groot
ten
igd tan
deel matig tot ernstig bacteriologisch verontrein
d
uiver
„gevolge van de lozing van de effluenten en ongez
:
huishoudelijk afvalwater.

2ê.

Aan de hand van de planktonsamensstelling is in de kanalen
een groter effekt van de belasting met organische stof

waar te nemen dan in de grote meren.

Meer geisoleerde wateren
Door hun meer geisoleerde ligging is de kwaliteit van het
+
water in de kleinere plassen over het algemeen veel beter,
Deze wateren worden gekenmerkt door het voorkomen van eer
soortenrijke watervegetatie.

Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de bij de turí-

his

Det GC

OD (0 () ir L

winning ontstane langgere kte plassen, petgaten genaamd,
Meestal kan van één zijde voeds elrijk water binnendringen
waardoor een trofiegradient ontstaat, Hierdcor ontwikke zich een zeer bijzondere vegetatie, welke met name ovv:
oa
door zijn grote soortenrijkâcm. Deze ontwikkeling is 5
afhankelijk van de trofiegraad van a toestromende wa
Naarmate het isolement bij voortgaande. verlanding toen et
krijgt het water een voedselarmer hk.

ZG.

hetede2e2de Wateren in gebieden rond de boezem
Kwantitatieve aspekten

8
I

De rond de boezem gelegen gebieden kunnen verdeelt
in de zandgronden, klei en klei~op~veenvolders en
ontginningspolders.Doordat kwentiteitsgegevens over de ir
deze gebieden gelegen wateren ontbreken, wordt bad de beschrijving volstaan met het aangeven van trends
Het peil van de wateren in de zand~en ee is
aan grote schommelingen onderhevig doordat het in belangrijke mate wordt bepaald door het regencverschot,
In de zomer wordt het peil in hoofdzaak bepaald door het
inlaten van water o,a. vanuit het Steenwijkerdiep en Ka=
doelermeer. De afwatering vindt voornamelijk op natuu
lijke wijze plaats via het oppervlak, doordat de boden
rijk is aan keileem,
Vanuit de wateren in de klei= en klei-op-veenpolders,
legen langs de voormalige Zuiderzeedijk en de Linde,
gedurende het hele jaar water weg naar de NoordocsEDO
Hierdoor is het voor handhaving van het peil in de ver=

schillende polders, (varierend van 0,80 tot 1,50| ee)

noodzakelijk water in te laten vanuit de boexem,
In de veenontginningspolders (domeinpolders) wordt het
peil van de wateren naast het regenoverscchot in nog belangrijker mate bepaald door kwel. Doordat kwel het gehele jaar optreedt is ket voor de peilbeheersing in dez ea
polders noodzakelijk om het gehele jaar water uit
e 7ads
*
via een viertal gemalen op de Wetering, het Kanaal
wijk-Ossenzijl, het Gie thoornse meer en de Cornelis

5be

Kwalitatieve aspekten
Doordat ook waterkwaliteitsgegevens vrijwel entbreken moet
volstaan worden met het aangeven van de factoren die de
waterkwaliteit in deze gebieden in meer of mindere mate
beinvloeden,
De waterkwaliteit in deze gebieden wordt beinvloed door
het tamelijk intensieve grondgebruik door de landvouw,
de lozingen van ongezuiverd huishoudels jk afvalwater ekL£
komstig van de verspreide bebouwing en de samenstelli:
van het regenwater, Voor zover het de veenonteirnir
polders betreft, wordt de waterkwaliteitookbeir
door het kwelwater en voor de klei-en klei-on-veenn
ook door de kwaliteit van het ingelaten boezemwater,
Kwaliteit van het water in de gebieden rond de BOER

Zand en kelleemsebieden: Docrdat de waterlopen, ais
water van de zand-en keileemgronden afvoeren slechts ge
durende peg met een wateroverschot watervoererd zijn,
er
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waterlopen
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lenhove) zijn enige sloten in sterke mate verontreinigd

met organische stof,
Klei-en klei-~op-veenpolders: Geyien het voorkomen van
goed ontwikkelae slootvegetaties mag worden aangenomen

dat de waterkwaliteit redelijk is.

lean an ENEN ortie en en

Ontginningspolders: De kwaliteit van het slootwater in
deze polders is over het algemeen redelijk doordat deze
sloten voor een groot deel gevoed worden door kwelwater.
Kenmerkend voor dit water is vooral in de winter het hoe
ge ijzergehalte en het wat lagere zuurstofgehalte,
Randmeren:
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Het Kadoelermeer= en Vollenhovermeer hebben

's zomers een matige tot slechte waterkwaliteit (klasse
3/4 IMP). Een hoog fosfaatgehalte en een sterke zuurstofoververzadiging wijzen op een sterke eutrofiering van dez:
wateren.

4.1.4 Ontwikkelingen op lange termijn
4.1.4.1

Inleiding
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Dem

td Hm 0

de dreigende verbrokzeling van het gebied, zowel wat b

Ae
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In algemene zin is de voornaamste negatieve ontwikkeli:
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terft de mmatschappelijke funkties die het vervult, al
ss
daarmee verband houdende scheidslijnen in het landscha
waarlangs zieh in toenemende mate konfiikten voordoen.
Hierbij kan worden gedacht aan het intensieve gebruik van
water en grond, met nadelige gevolgen voor de natuurwaarden ter plaatse en in aangrenzende gebieden,
Een ander desintegrerend effekt op natuurwetenschappelijt
gebied is het verdwijnen van de funktionele betekenis
van daarvoor agrarisch wel belangrijke terreinen als extensief hooi- en weideland,:Deze voorbeelden hebben gemeen
schappelijk dat ze worden gekenmerkt door het verdwijnen
van ruimtelijke verschillen, en een toename van de tempo=
rele variatie, met andere woorden gekenmerkt door het ver-

dwijnen van kleinschaligheid en stabiliteit in het ge-

1 &
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bruikspatroon;s het verdwijnen van isolatie en de daarmee
samenhangende lage trofiegraad, rust, etc,
:
Het instellen van een landschapspark zou kunnen inhouden
dat een dergelijke neergang wordt gestopt, hetgeen betekent dat van de te onderscheiden landschapsoecologische
eenheden de essentiele nog niet verbrokkelde kenmerken
behouden kunnen blijven:
- de mengstruktuur van de zand-keileemgronden (afwisseling
van economisch- en ecologisch waardevolle eenheden)
- de afwisselende klein- en grootschalige struktuur van de
veengebieden (hooilandjes, trilvenen, uitgestrekt riet-

land, open water e.d.).

EAT zer.

- de open, vlakke struktuur van de poldergebieden.
QE

Naast het bewaren van de nog bestaande relaties binnen
elk van de genoemde eenheden,is het van belang dat voorheen landschapsfysiologisch met elkaar verbonden gebieden
niet nog verder uit elkaar groeien dan nu reeds het geval
is. Zo mogelijk zou een herstel c.q. ontwikkeling van
waardevolle relaties kunnen worden nagestreefd, hetzij
door maatregelen op het grensgebied tussen twee landschap-
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pen, hetzij door maatregelen binnen één landschapstype
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Noordoostpolder).
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(bijv. het voorkomen van ontwaterende invloeden van de
veenontginningspolders en de kleipolders, waaronder de
Het zijn deze waardevolle kontrasten, en de waardevolle
en essentiele samenhangen tussen de N,W.Overijsselse
landschapstypen, die tot de konklusie leiden dat zij el
binnen een toekomstig Nationaal Landschapspark zouden mo
ten vallen,

KN

wies.

Met name omdat een Lange termijnvisie voor een dergelijk
uit meerdere landschapstypen opgebouwd
pge
gebied waarbc
schept voor lange termi jn-ontwikkelingen op natuurwetenschappelijk-gebied zoals initiele hoogveenvorming, bosvorming, verschralen van bemeste vegetaties e.d,
Ook het zogenaamde "uitwendig beheer! van reservaten en
natuurgebieden kan op een meer bevredigende wijz
tot
stand komen, als ouder een "Nationaal
Landschapspark
N.W.Overijssel" niet alleen de bid sonien waardevolle

centrale veengebieden verstaan worden, maar ook de hiermee samenhangende en kontrasterende aangrenzende zandkeileemgebieden en polders.
4.1.4.2. Natuurwetenschappelijke aspekten
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Zand—- en keileemsronden

Op lange termijn wordt het gebied van de zandgronden

(deelgebied VI en IX) gekenmerkt door een aantal karak-

teristieke problemen, Vanouds een landbouwgebied met een
tamelijk intensieve bedrijfsopzet, heeft men de laatste
jaren moeten konstateren dat bodem em ruimte beperkLasse
opleggen aan de uitoefening van het agrarisch bedrijf.
De overgang naar een niet-grondgebonden bedrijfsonzet
ligt in eerste instantie voor de hand, (intensieve veehouderij) Deze ontwikkeling heeft hier nog niet op grote
schaal plaats gevonden.Indien dit wel zou gebeuren zou
dat belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de natuurwaarden van de direkte én niet-direkte omgeving, vooral
door de produktie van mestoverschotten,
Een ontwikkeling op het zandgrondgebied van hierboven
genoemde bedrijven moet, vanuit het gezichtspunt van
de bescherming van natuurwaarden, als we
worden beschouwd, Beperking van de hoeveelheid nutri
Enten op de hogere delen staat daarbij voorop (althans voorkomen vam inspoeling van grote hoeveelheden voedingsstoffen in het aangrenzende veengebied),
mede, gezien de geringe zelfreinigende capaciteit van
de waterlopen op de zandgronden en overgangsgebieden,
De houtwallen zijn kwetsbaar t‚a,.v, de schaalvergrotende
maatregelen in de landbouw, Het kader van het Lands chapspark zal mogelijkheden kunnen bieden voor een zodanige
inrichting en beheer van de houtwallen, zodat ook op
lange termijn deze interessante landschapsvorm behouden

kan blijven, Het beheer zou-zich al snel kunnen konkretiseren, bijv. door aanvullingen in de door Iepziekte geteisterde regio's,

33,
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre
lijk is een deel van het overgangsgebied van de
de veengronden op een zodanige wijze te beheren,
de natuurwaarden worden "teruggewonnen", Een onge
demprofiel is daarbij van groot belang.
Naast de hierboven beschreven funktie van het gebie
de landbouw kan het zandgrondgebied van betekenis z
voor rekreatieve aktiviteiten welke passen, schuilga
in het landschap(extensieve dagrekreat ie zoals wand

fietsen e.d.)

Ten oosten van de spoorlijn Leeuwarden-Steenwijk komt en
deelgebied IX een gebied voor dat meer overeenkomst ve
toont met het Drenthse landschap dan met het N.W,Over

selse (omgeving Woldberg-de Eese). Gezien de in de hoofd-

soman

Veengebieden

O

’

In de deelgebieden 1, IL en II] wordt, voorzover het âe
bestaande natuurgebieden
(Weerribben en Wieden)
betreft, het behoud nagestreefd van in feite twee systemen: de oecosystemen die een blijvende menselijke beinA
vloeding vergen (hooilanden, trilvenen, jonge rietlandSk
en eventueel hakhout), en de systemen met een afnemer?Aed
mate van beinvloeding (broekbossen, oude rietlanden, A
_veenachtige ontwikkelingen e.d.). Béide zijn kwetsbaar voo:
verstoringen van met name. het beheersregime en de water=
huishouding.
Een zÔneringsmodel voor dereme]t tee gebieden, met als voornaamste parameter de hoeveelheid menselijke invloed is
van groot belang voor de waarborging van waardevolle lange
om
he!
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doelstelling genoemde noodzakelijke samenhang en de wens
tot een herkenbaar afgerond geheel, lijkt het verantwor
te pleiten voor de instandhouding van de grote natuurwe
tenschappelijke kwaliteiten d.m.v. opneming van dit dee!
bij Drenthse ontwikkelingen op het gebied van natuur-en
landschapsbescherming en de grens van het proefgebied bij
de hier lopende spoorlijn te leggen,

termijn ontwikkelingen, Een dergelijk model vormt eventueel ook een toetsingskader voor de toelaatbare recreatieve
druk, In de centrale "strikte! rustgebieden zou men de
volgende doelstelling kunnen hanteren:
het is gewenst om binnen de strikte natuurreservaten
aan de natuurbeschermingsaspekten de hoogste prioriteit toe te kennen, te zorgen dat andere funkties die
het gebied kan vervullen, in overleg hieraan worden
getoetst
Dit zou gelden voor het overgrote deel van deelgebied
en voor die gebieden in deelgebied II en III, die als

5.

hoofdfunktie natuurgebied!" hebben en geen nevenfunktie
s\
(de zogenaamde NOO gebieden in het fun ktiegeledings-model
Om de in-deelgebied IT

optredende

nflikten tussen recre=

atie en natuurbescherming tot een ‘oplos
ssing te brengen,
5
kan de volgende aanbeveling worden gedaan:
het is gewenst ook binnen het raamwerk van het Natio-

naal Landschaps park het onderzoek naar vaarwegen rond
de Weerribben te

stimuleren,
¢

Met name een westelijk tracée, niet als scheiding tussen

landbouw- en natuurgebied ‘(Hamsgracht), maar westelijk

van de oude zeedijk zou een veelheid van problemen misschien verminderen, waaronder de optredende wegzijging
naar de Noordoosstpolder.
Voor de overige terreinen in deelgebied II en III zou een
ontwikkeling via een zogenaamdad funktiegeledingenmodel
goede mogelijkheden bieden voor o.a. het behoud van natuurwaarden, In een dergelijk model wordt een integratie van
‚funkties nagestreefd door onderscheid te maken tussen hoofi
en nevenfunkties. Op die manier komt een ruimtelijke verden
ling tot stand van NOO gebieden (primair natuurgebied,
een secundaire en/of tertiaire funktie)

;

NOL gebieden

adr noteren ae rcn

tertiair landbouw, hetgeen inhoudt dat met de hoofdfunktie niet strijdige exploitatievormen kunnen worden zp

schakeld ten dienste van de hoofdfunktie); NLO/LNO gebie

a me eeen

Ge a

den: (gebieden, met een aangepaste bedrijfsvoering); LON gebieden (geen maatregelen die in ernstige mate afbreuk doen
aan natuurwaarden ter piaatse of in aangrenzende gebieden)
en tenslotte variaties hierop met als derde funktie recreatief gebruik,
Daarbij is voor deelgebied III gesteld, dat de op deze basis uitgewerkte gedachten:in het landinrichtingsprojekt
Giethoorn-Wanneperveen een goede aansluiting bieden bij de
gedachten over het Nationaal Landschapspark.
Deelgebied IV,

ontgonnen veenmoeres, is voornamelijk lan eS

de randen nog van betekenis voorzover het natuurwaarden

a
De

©

treft, Opname in een landschapspark is vooral van beleng
om te komen tot eenintegratie met de omringende natuurgebieden, Daarbij is de optreden
nde wegzijging van water naar
Domeinpolders een van de be langrijkstbe aspekteon. (zie waterhuishouding deelgebied I)

Klei- en klei-~op~veenvolders

De huidige natuurwaarde van de polders in het studiegebie?

is vooral gebaseerd op het voorkomen van een groot aantal
broedende zogenaamde kritische weidevogels.
Oorzaak van de rijkdom aan broedvogels is de grote open=
heid (ontbreken van bebouwing), ket vochtige karakter
van de bodem, het relatief minder intensieve gebruik van
het grasland en de rust, Deze factoren, die overigens
onderling sterk met elkaar samenhangen, kunnen op bepaalde
plaatsen in een zodanige verhouding voorkomen dat ZeSpro=
ken kan worden van een concentratie van weidevogels.
. Dit is van slechts weinig gebieden percies bekend (wel
van het gebied Tussen de Diepen). Ten aanzien van de nog
niet grondig op dit punt onderzochte gebieden kan worden
opgemerkt dat het gewenst is:

De.
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rat EEn

onderzoek te doen naar de lokalisering van de belangrijkste weidevogelgebieden, naar oorzakelijke verbane
den en naar de mogelijke vormen van beheer.

j4
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„Naast de algemene problemen van natuurwetenschappelijk
waardevolle graslandgebieden binnen deelgebied VII (volders langs de voormalige Zuiderzee) is in dit verband
het kontaktgebied met de Weerribben van belang.
Doordat gedurende het gehele jaar wegzijging naar de
Noordoostpolder plaats vindt, is het voor de handhaving
van het polderpeil noodzakelijk in de zomer vanuit de
Weerribben water in te laten, Vanuit het oogpunt van
natuurbeheer is het gewenst:
onderzoek te doen naer andere inlaatmogelijkheden,
bijvoorbeeld vanuit een eventueel westelijk van de
dijk aan te leggen water.
De maatregelen, welke in het kader van de ruilverkaveling
Paaslo-Kerkbuurt zijn genomen (waterbeheersing, grondbewerking etc.) hebben sommige polders langs de Linde omgevormd tot een intensief landbouwgebied, Door de grote
veranderingen die zijn opgetreden in het abiotisch milieu
van deze polders zijn er vanuit het standpunt van "natuurtechniek! op dit moment weinig redenen om te pleiten voor
opname in het Landschapspark. Wel is er reden bezorgd te
zijn over het grensoverschrijdend effekt van bepaalde met
name visuele ontwikkelingen en de invloed hiervan op de
waardevolle delen van de Weerribben, de Wieden en de polders langs de voormalige Zuiderzee, Voor een verdere afweging van vooral de landschappelijke aspekten wordt verwezen naar Deelrapport II.
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Grondslasen waterbeheer

Gelet op de waterrijkdom van het toekomstig Nationaal

schapspark N.W.Overijssel

(15%) is het van groot bel

dat er een goed waterbeheersplan komt voor dit gebied,
Doordat de wateren in het gebied voor hun watervoorzienirr:

in belangrijke mate afhankelijk zijn en ook zullen blijver

van de aanvoer van buiten het gebied, moeten in dit waterbeheersplan kwaliteitseisen worden opgenomen voor het wa=

or

ter dat van buiten het gebied wordt acaangevoerd

(o.a

boezem, Steenwijker A). Om vooral ten aanzien van
‚ste een konkreet beleid te kunnen voeren, is het
lijk, dat de wateren in het gebied zelf worden gec
seerd naar de belangen die bij de kwaliteit van net
vlaktewater een rol spelen (bijv. natuurwetenschappe
belangen, ecologische belangen, Landbouwbelangen),
In dit verband kunnen verschillende categorieën wateren
in de boezem worden onderscheiden:

i

_A. Oppervlaktewateren als onderdeel van natuurreservaten
van wetenschappelijke betekenis
2

B, Oppervlaktewater dat direkt dient voor het voeden van é:
onder A genoemde wateren.
.

ka

en

2e,

B. Overige wateren (o.a. polderwateren etc.).
‚Een dergelijke aanpak wordt eveneens gevolgd bij het opstellen van E.G. richtlijnen en nationale richtlijnen.
Voor dit gebied is het momenteel nog erg moeilijk om voor
de onderscheiden categorieën kwaliteitseisen te formuleren,
dus kunnen ook nog geen bijzondere lozingsnormen worden
vastgesteld, Zolang deze kwaliteitseisen niet zijn vastgesteld, moet voor de wateren van de categorieën A, B en
nadat de saneringsplannen van het zuiveringschap zijn voltooid, in ieder geval het "stand-still"beginsel in acht
worden genomen,
Konkreet betekent dit dat voor de gebieden waarin deze wateren gelegen zijn, dat uitbreiding van industriele vesti
gingen, uitbreiding van bevolkingscentra, toename van de
recreatiedruk en een intensivering van de landbouw in de
toekomst alken mag geschieden als dit geen uitbreiding van
de restvervuilingskracht van .de lozingen tot gevolg heeft,
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C. Doorgaande vaarroutes in de boezem,

5).
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moeten kwaliteitseisen worden geformuleerd, zodanig dat

i

daarmee de doelstelling
gen, behorende bij de eerstgenoemde
categorieën, niet in gevaar worden gebracht.’
„Doordat natuurlijk ook het vaststellen van de heeht:
teitseisen momenteel door gebrek aan gegevens onmoge!:
is, wordt voorgesteld om voorshands de kwaliteitseis
baseren op de streefwaarden zoals vermeld in het IMP.

ae
‘eo
-

Uit hoofdstuk 4.3.2.
blijkt dat de meeste van de bovengenoemde wateren hieraan momenteel niet voldoen, met name
voor wat het fosfaatgehalte.

ae

Gelet op de doelstellingen van het Nationaal Landschaospark is het bijzonder wenselijk dat het waterbeleid, zoals
neergelegd in het IMP, voor bovengenoemde wateren in de
tijd synchroon zal moeten gaan lopen met het in het Landschapspark gevoerde
beleid,
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- water uit de polder Kolderveen-iijev

- water uit de veenontginning spolders
- water uit de klei- en klei-op- veenpolde:

i
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;

;
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ReereaLie
Volgens de hoofddoelstelling van het Nationaal Landsche
park moet rekening gehoudenworden met de belangen ven
recreérende mens. In het voorgaande is er reeds op gewezer
dat recreatie verschillende vormen van vervuiling en aan=
tasting van het fysieke milieu teweeg brengt. Voor de land
recreatie geldt weliswaar dat voorzieningen kunnen worden
getroffen voor vast en vloeibaar afval, toch zal de groei
van deze vorm van recreatie niet ongelimiteerd kunnen ge
schieden. Hiervoor gelden dezelfde overwegingen als hierboven genoemd ("stand-still" beginsel).
Verstoringen veroorzaakt door de varende recreant (verstoring oevervegetatie, opwerveling van het slib, lozing wan
olie en vast afval)
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Voor de wateren, die voornoemde categorieën van water vo
zien, te weten : ~ Fries boezemwater
— afstromend water van het Drenths p

vormen een ernstiger bedreiging voor

de waterkwaliteit, In een zodanige mate dat het zien n
verdraagt met de kwaliteitsdoelstellingen van de cate:
rieén A en B. Voor wat tetreft wateren van de categori
zal het gewenst zijn beverkingen te stellen aen net m
vermogen, diepgang van de boot en gehalte van smeerol
de brandstof. Voor de wateren van categorieën C en D li:
geen bijzondere beperkingen noodzakelijk
Voor alle beperkingen geldt dat het mogelijk moet zijn dat er
uitzonderingen gemaakt worden voor de bevolking van het gebied.
Daar het effluent van de rioolweterzuiveringsinstallatie te
Steenwijk vrij snel doordringt naar water wat als zwemplaats wordt
gebezigd, lijkt desinfektie ook in de toekemst noodzakelijke

.

Tegelijkertijd is desinfektie ontoelaatbaar in verband met natuurwetenschappelĳijke waarden, Een conflict tussen beide belangen dient
zich hier aan. Het kiezen van een ander lozingspunt kan hierbij

een oplossing zijn. In dit verband dient mede aandacht te worden
besteed aan de faecale verontreiniging afkomstig van woonschepen.

28.

Of het "stand-still" beginsel hier moet worden: toegepast,
in het kader van de uitspoeling van nutriënten en vergro=
ting van de mestoverschotten bij intensivering van het
grondgebruik, moet gezien het bijzondere karakter van het
Landschapspark nader worden onderzocnt.
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Vanzelfsprekenà wordt er dezerzijds van uitgegaan dat van
landbouwzijde zorg wordt gedragen voor voldoende mestop=
slag ter voorkoming ván gedwongen lozingen van mest en
gier

zg.
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45.
Inleiding.

Een landschap is voortdurend aan veranderingen onderhevig.
Het landschap, zoals wij dat nu waarnemen, is opgebouwd uit
SPLeSeeelementen die uit een ver of nabij verleden stammen, Daarom

is het noodzakelijk om zich te verdiepen in het verleden van
een gebied, als men het huidige landschap wil begrijpen.

ee ees

46.
4.2.1 Geologische geschiedenis.
Nederland heeft eigenlĳĳk altijd in de overgangszone tussen de
zee en het Europese vasteland gelegen. Dit gegeven weerspiegelt
zich in de geologische geschiedenis van noordwest-Overijssel.
Gedurende het pleistoceen is in het studiegebied een dik pakket

rivierafzettingen afgezet, ruim 100 m.dik,Het bestaat, hoofdzakelijk,

Toen in het saalien het Scandinavische landijs naderde, stroomde
de Rijn door het IJsseldal, door noordwest-Overijssel naar het
noorden langs het Drents plateau.
Het landijs is in het saalien verscheidene malen afgesmolten en
opnieuw voortgeschoven, De vierde vergletscheringsfase, waarin
het ijsfront globaal op de lijn Steenwijk-Coevorden bleef liggen,
is voor het studiegebied het belangrijkst. Toen persten de
getschertongen het morenemateriaal uit vorige fasen op tot

heuvels: Steenwijk, Paaslo-Kerkbuurt, Vollenhove, Urk, Tijdens
deze fase werd ook het zogenaamde oerstroomdal van de Vecht
gevormd. In dit dal kwam het smeltwater van het ijsfront terecht,

maar ook stroomden door dit dal rivieren naar het westen naar zee
die in Duitsland hun weg versperd zagen door het landijs. Dit
Vechtdal was 40 a 50 m diep en zo'n 25 km. breed: van Steenwijk
tot Zwolle!
Aan het einde van de vierde fase stroomde de Rijn in het studie-

gebied in het Vechtdal, dat naar het westen(Alkmaar) naar zee

leidde.
Tijdens het eemien zetten Rijn en Maas grove sedimenten(zand en

grind) af in het studiegebied.

In de laatste Ystijd(weichselien) zijn de hoogteverschillen die

ontstaan waren tussen erosiedalen en stuwmorenes, weer afgevlakt,

vooral door opvulling en bedekking met dekzand.

Toen het klimaat in het holoceen milder werd, kwam er weer

plantengroei. Door de grote hoeveelheid neerslag en de slechte
waterafvoer leidde dat tot de ophoping van veen, aanvankelijk
in de laagste plekken van het dekzandgebied,.

en in het gebied
In het atlanticum rees de zeespiegel zeer snel
weggeslagen,
dekzand
het
van
veen
werd
tpolder
Noordoos
de
van
zich
breidde
sloot,
Holland
van
lkust
strandwa
de
Toen daarna
het veen van de kustmoerassen snel uit naar het oosten,

over

het daar groeiende veen heen, Zo kon in noordwest~-Overijssel
een dik veenpakket ontstaan, dat ter hoogte van de oude Zuider-

zeekust 4 a 6 m dik was.
Het studiegebied maakte aan het eind van het subboreaal

(+ 1000 v. Chr.) deel uit van één groot veenmoeras dat zich

uitstrekte van de Hollandse kust tot aan de hogere zandgronden
en Alfs daaroverheen (in de dekzandgebieden). Maar er was toen
ook al een zoet tot zwak brak binnenmeer ontstaan,

dat later

(in het subatlanticum) zou uitgroeien tot de Zuiderzee.
De verdere ontwikkeling van het veen houdt in de eerste plaats
verband met de menselijke occupatie. Niettemin zullen op deze
plaats veengroei en veenafbraak behandeld worden. Het veen
speelt zo'n belangrijke rol in noordwest-Overijssel, dat er wel
enige aandacht extra aan besteed mag worden.

47.
Veen wordt gevormd in een nat of vochtig milieu. In de regel is
ook het klimaat waarin veen wordt gevormd vochtig.
Laagveen wordt afhankelijk van het grondwater gevormd. Hoogveen
is voor zijn groei geheel van regenwater afhankelijk, maar kan
zeer veel water als een spons vasthouden. Ook dit veen dat hoog
boven het grondwater ligt, vormt echte moerassen waarin een mens

kan verdrinken, Terwijl hoogveen altijd voedselarm (oligotroof)
is, geldt dat niet voor laagveen.
De verlanding van een ondiepe waterplas verloopt in een aantal
stadia. De verschillende verlandingsstadia volgen elkaar in de
tijd op, maar zij kunnen ook tegeliĳkertijd naast elkaar plaatsvinden
en zodoende een opeenvolging in de ruimte laten zien.
In noordwest-Overijssel is een ruimtelijke verdeling in veensoorten
ontstaan, die gedurende de veengroei gelĳĳk is gebleven. Langs de
oevers van beken en riviertjes groeide mesotroof(zegge) of eutroof
veen. Daartussenin lagen iets hoger de kussens veenmosveen,.
Het overgrote deel van het veen in noordwest-Overijssel is later weer
verdwenen.
Aanvankelijk daalde het niveau van het veenland door klink en
oxydatie tengevolge van landbouwacitiviteiten.
Maar door de natte turfwinning werd veenland in water herschapen.
Bij deze verveningstechniek deponeert men de natte bagger op de wai,
om hem daar te laten drogen en tot turven te snijden. Na de vervening
blijft een landschap van trekgaten en zetwallen over, waarvan het
patroon dat van de oorspronkelijke percelering volgt. De trekgaten
zijn de waterplassen, waaruit het veen is weggehaald: de vorm ervan
is rechthoekig-langwerpig. De zetwallen of ribben zijn de smalle
atrookjes land, die tussen de trekgaten overblijven. Zetwallen zijn
stroken grond met een verwerkt profiel,

ribben zijn stroken onver-

veend land met de oorspronkelijke bodemgesteldheid.
De trekgaten gingen op den duur weer verlanden, De verlanding van
een petgat verloopt in het kort als volgt: Op de bodem verzamelt
zich een laag veenslik, bagger, Door de wortelstokken van riet,
lisdodde en andere planten wordt daarop een drijvende kragge gevormd.
De kragge wordt dikker en steviger en er gaat houtgewas op groeien.
Doordat overal de trekgaten in een ander stadium van verlanding
verkeren, ontstaat een zeer afwisselend landschapsbeeld.
Ook na de verturving bleven de mensen voor hun broodwinning afhankelijk van de grond. Zij gebruikten de zetwallen of ribben als
hooi-of weiland en sneden riet als het trekgat in het juiste stadium
van verlanding was. Als het verlandingsproces nog verder was voortgeschreden, maakte men de kragge zo goed mogelijk aan tot hooi= of
weiland. Toch bleven deze graslanden in het algemeen slecht bruikbaar, terwijl het rietsnijden maar tijdelijk was.(De periode waarin
een kragge goed riet produceert

beslaat ongeveer 50 tot 75 jaar).

Dat heeft ertoe geleid, dat men tot herontginning van de kraggegebieden is overgegaan. Zo ontstonden de domeinpolders.
In het oorspronkelijk tamelijk homogene veengebied is tengevolge
van ontwikkelingen als vervening, verlanding en herontginning

een verscheidenheid aan deellandschappen ontstaan.

48.
4.2.2 Menselijke occupatie-geschiedenis.
De menselijke occupatie van een gebied wordt altijd in grote mate
bepaald door het landschap dat de mens daar aantreft en het klimaat
dat er heerst. Voor de ontwikkeling van noordwest-Overijssel was
bovendien nog het schoksgewijs opdringen van de zee van invloed.
Voor het begin van onze jaartelling woonden de mensen vooral langs
de stroomgeulen van Kuinder, Vecht en IJssel op de hogere oeverwallen en rivierduinen. Vooral in het zuidelijk deel van de huidige
Noordoostpolder. Het landschap was ruig, met vrij veel open water en
moerasbos, Ze leefden van jacht en visserij. De vondsten zijn vooral uit
atlanticum en subboreaal, uit de periode tussen 3700 v.Chn( meso-

lithicum) en 700 v.Chr.(vroege ijzertijd). De veenmoerassen waren voor
de mensen onbruikbaar.

In de Romeinse tijd drong de zee snel en heftig op. Het meer Flevo
ontstond. Het veengebied met morene-eilanden was in die tijd kennelijk
niet goed te bewonen.
In de 9e en 10e eeuw werden de lage gebieden weer in gebruik genomen.
Kleine nederzettingen werden gesticht, die als eilanden temidden van
de wilde gronden lagen(broeklanden en broekbossen). Inhet gebied van
de huidige Noordoostpolder lagen o.a. Ens, Nagele en Veenhuzen.
De mens leerde het water beheersen, er werden dijken aangelegd.
In de 12e-13e eeuw vooral werden veenmoerassen door ontwatering
ontgonnen ‘tot weidegebied voor de vetweiderij,maar ook wel tot
akkerland voor de roggeteelt. Daardoor ontstond het bekende verkavelingspatroon met lange smalle kavels loodrecht op een dijk,
gracht of weg. Dit ontginnen gebeurde vooral door kolonisten,

die van elders kwamen(Friesland) en zich in het gebied vestigden.
Anderzijds drong na 1200 de zee opnieuw op, het Almere groeide uit
tot de Sudersee. In het gebied van de Noordoostpolder en bij Kuinre
gingen land en dorpen verloren. In de 12e en 13e eeuw ontstonden
de stadjes in het studiegebied, waarvan de meeste klein bleven,
Kampen zou als hanzestad een grote bloeiperiode doormaken,
Steenwijk en Vollenhove kregen in de 1be eeuw stadsrecht.
De periode van ontginning werd in de 1ke eeuw afgesloten met de
polder Mastenbroek en het Kampereiland. In die tijd werden langs de
kust van het Land van Vollenhove zeedijken aangelegd.
Doordat het niveau van het veenland door de landbouwexploitatie
gedaald was, had een geringe zeespiegelstĳging reeds tot gevolg
dat het land gevaar liep overstroomd te worden.
Toen begon een nieuwe periode, In de 13e eeuw was er al sprake
geweest van vervening,

maar nu nam de veenafgraving zulke vormen

aan, dat er speciaal voor de afvoer van turf kanalen werden gegraven.
Men ontdekte de mogelijkheid om ook onder water veen te winnen,
het zgn. laagveen.In de 1be en 15e eeuw ging de veenexploitatie door.
De dijken werden verhoogd, maar daarachter werden steeds meer kanalen
gegraven. Tijdens de Allerheiligenvloed van 1570 ontstonden de eerste
wijden,

maar de vervening bleef doorgaan. Het Land van Vollenhove

was een nat veeteeltgebied, met veel kanalen en uitgeveend land.
In de 16e eeuw werden nog meer grachten gegraven. Dank zij de afvoer

van turf en de tachtigjarige oorlog maakte Blokzijl een bloeiperiode
door. In de 17e eeuw was Overijssel de armste provincie van de
republiek, Het Land van Vollenhove maakte sociaal-economisch deel uit
van de weidegebieden rond het noordelijk deel van de Zuideryvee,

AQ.
Omstreeks 1775 ontstonden door een aantal stormvloeden de grote
plassen. Het dorpje Beulake verdween onder water. De veenvoorraad
in het zuidelijk deel van het gebied was toen opgeraakt, de activiteiten werden naar het noorden verplaatst. Daar werden nieuwe

grachten gegraven. Maar de vervening werd daar wel sterker aan

reglementen onderworpen. De

-veehouderij in het studiegebied kon

slechts aan zeer weinigen werk en inkomsten bieden. De turfgraverij,
met de scheepvaart die voor het vervoer zorgde, veroorzaakte een
kortstondige bloeiperiode, Aan het eind van de 18e eeuw was
driekwart van de bevolking in het kwartier van Vollenhove dagloner
of minder; het alcoholisme was er verschrikkelijk.
Gedurende de 19e eeuw werden in veel gebieden in Nederland de
laatste woeste gronden ontgonnen. In het Land van Vollenhove
nam de bevolking erg snel toe, dank zij de turfgraverij.
Rond 1900 raakte het veen op, het land, dat in de Middeleeuwen
ontgonnen was tot een weidegebied, bleef vernield achter, Alleen
langs de kust, waar een kleidek over het veen lag, was de veehouderij
welvarend. Plaatselijk was men er in geslaagd van het uitgeveende land
redelijk bruikbare weidegrond te maken, in de omgeving van Giethoorn
bijvoorbeeld. Maar de veehouderij kon maar aan weinigen een bestaan
bieden.
Dank zij de verlanding begon het gebied toch nog een goed product
op te leveren: riet. De werkgelegenheid die de rietwinniag met
zich meebracht,vertraagde de emigratie uit het gebied.

In het uitgeveende gebied kreeg men te kampen met wateroverlast.

Het gemaal Stroink werd gebouwd(1919). In de crisisjaren begon

men met de herontginning van de kraggelanden. De Zuiderzee werd
afgesloten en de Noordoostpolder werd drooggemalen. De verlanding
werd versneld door het constante waterpeil, de rietgroei ging
achteruit. In de jaren vijftig besloot men af te zien van inpoldering
van de Weerribben. De plassen van noordwestwOverijssel werden ontdekt
door de watersport. Het Land van Vollenhove kreeg functies te verrichten voor mensen van buiten het gebied (Natuurbehoud en Recreatie}
De ontwikkeling van de nederzettingen, de steden en dorpen zal behandeld worden in een afzonderlijke paragraaf.

50.
hb.,2,3 Bodemkundige opbouw.
Als na de geologische processen de gronden min of meer tot rust
zijn gekomen, kan er bodemvorming optreden. Dit is een ingewikkeld
en langdurig proces, waarbij in ons klimaat uitspoeling van
voedingsstoffen een rol speelt.
In Nederland is de menselijke invloed op de bodemvorming groot
geweest. Op de zandgronden door het kappen van bos, het gebruik
van de heide voor beweiding en plaggenwinning, het bemesten van
akkers met potstalmest. Op de veengronden door ontwatering en
landbouwkundig gebruik(waardoor klink en oxydatie optraden),
door bezanden en bemesten en door afgraven en uitbaggeren.
In het studiegebied kunnen drie hoofdtypen van bodems worden
onderscheiden
zandgronden
veengronden
kleigronden
De zandgronden komen voor op de heuvels, waar het dekzand in dunnere
of dikkere lagen op de keileem ligt.
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door de vochtige en natte
humuspodzolen. Het grondwater komt hoog, doordat de keileem ondiep
voorkomt. Deze bodemkundig natte("lage') gronden liggen vaak topo=
grafisch hoog. Namelijk daar, waar de laag dekzand op de keileem
het dunste is, Verder zijn deze bodems ontwikkeid in enige zandopduikingen in het veengebied. Met uitzondering van enkele jonge
heide-ontginningen in het noordoosten, zijn ze eeuwenlang als bouwland
in gebruik geweest. Dat is te zien aan het dikke oude ontginningsdek.
Momenteel zijn deze gronden vooral als grasland in gebruik.
Voorts komen vochtige tot natte gleygronden en eerdgronden(rijkere
zandgronden) vrij veel voor. Ze hebben waterbezwaar door het ondiep
voorkomen van keileem. Ze zijn meestal in gebruik als grasland.
De overgang tussen de natte zandgronden en de veengronden wordt
gevormd door de moerige gronden.
De drogere en droge zandgronden komen bij de keileembulten niet zozeer
op de hoogste terreingedeelten voor, als wel daar waar het dekzandpakket het dikst is ontwikkeld:in de droogdalen en langs de voet
van de stuwmorenes. Het zijn humuspodzolen, ten dele met een oud
ontginningsdek. De dikte van het humeuze dek is bepalend voor het
vochthoudend vermogen en daarmee voor de landbouwkundige geschiktheid. In het algemeen worden de vochthoudende gronden als grasland

gebruikt, terwijl op de verdrogende bouwland of bos(maar ook grasland)
voorkomt .
In de polder Halfweg komt plaatselĳĳk sterk vergraven zandgrond voor.
In bodemkundig opzicht zijn de zand-keileembulten in zoverre bijzonder,

dat op de topografisch hoogste delen bodemkundig natte profielen
voorkomen en in lage terreingedeelten droge gronden.
De veengronden kunnen in drie klassen verdeeld worden: de veengronden,
de venige beekdalgronden en de laagveenontginningsgronden. Veengronden

zijn in het algemeen in gebruik als grasland, arm aan bomen en met
schaarse bebouwing.

SI,
De niet-uitgeveende veengronden liggen vooral langs de randen
van het studiegebied. Namelijk daar, waar het zand te ondiep
voorkwam(in het oosten), of waar een kleidek het veen bedekte
(in het westen en noorden). De mate van trapgevoeligheid is
bepalend voor de gebruikswaarde. De gedeeltelijk uitgeveende
veengronden zijn de complexen van kraggelanden, trekgaten,
zetwallen en ribben. De bodemgesteldheid varieert heel sterk
op korte afstand. Landbouwkundig gezien zijn de veengronden
in het algemeen of ongeschikt of slecht geschikt voor grasland.
Voor het natuurbeheer is het een belangrijk gegeven, dat
de (helf)wilde vegetatie reageert op kleine verschillen in bodemgesteldheid. Voor het landschapsbeheer is het van belang te weten
dat de veengronden zonder verbetering eigenlĳk niet geschikt zijn
voor hooi-of weiland, dat bepaalde verlandingsstadia van belang
zijn door de rietproduktie en dat deze gronden bij verwildering
"verruigen'': er gaat moerasbos groeien.
De venige beekdalgronden treft men aan in het dal van de Steenwijker Aa. Het oorspronkelijke profiel is op veel plaatsen verstoord door vroegere verveningen. De gronden zijn in gebruik als
grasland.
De laagveenontginningsgronden zijn te vinden in de zgn.Domeinpolders.
Het zijn drooggemaakte en ontgonnen trekgaten-zetwaìlen-complexen.
In het algemeen is de bodem als volgt opgebouwd:

een zandige bouw-

voor op een moerige laag waaronder een humuspodzol. De gronden zijn
diep ontwaterd, waardoor ze vooral als bouwland geschikt zijn.
Niettemin komt er veel grasland voor. Het landschap is tamelijk
rijk aan opgaand geboomte, waardoor het sterk afwijkt van het veenkoloniale landschap.
Langs de Zuiderzeekust, De Linde en Het Meppeler Diep komen klei-en
klei-op-veengronden voor. De kleigronden vertonen een groot verschil
in zwaarteklasse en dikte; langs de oevers lichter en dikker dan
landinwaarts. De landbouwkundige geschiktheid is afhankelijk van de

eigenschappen van het kleidek (trapgevoeligheid, vochthuishouding),
De gronden zijn in gebruik als grasland, schaars bebouwd en boomloos.
De oude buitendijkse gronden hebben de ongunstige eigenschap cat ze
zowel gevoelig zijn voor wateroverlast als voor verdroging. Ze zijn
overwegend in gebruik als grasland.

S2.
42.4 Nederzettingen,
In grote delen van noordwest-Overijssel komt het slagenlandschap
voor, dat uit de Middeleeuwen stamt. De dorpen zijn langgerekt,
gelegen langs een ontginningsas. Loodrecht daarop staat de verkaveling met lang-gerekte, smalle percelen. Men kan de dorpen in
twee hoofdtypen verdelen:
1. streekdorpen in laagveen(langs weg, dijk of grate)
2. wegdorpen op basis van oorspronkelijk gemengd bedrijf.
1.1 Dijkdorp Blankenham
1.2 Wegdorp Wanneperveen. Ontginningsbasis is de Veneweg,
waarlangs in Drente nog liggen Kolderveen, Nijeveen en Veendijk,
De plaatsing van de grote deeldeuren is aangepast aan de omstandigheid dat de kavels erg smal waren.
1,35 Grachtdorpen. In de grachtdorpen ging tot voor kort
alle verkeer over water; soms ontbrak zelfs een voetpad. Ze zijn
karakteristiek voor noordwest-Overijssel, uniek in Nederland.
- Dwarsgracht is nog zeer gaaf. Ook de verkaveling rondom in de
kraggelanden, is bewaard gebleven. In het dorp wonen en werken
nog veehouders.
— Belt-Schutsloot is aangetast door de grote invloed van de recreatie.
—- Giethoorn is het bekendste waterstreekdorp. De recreatiedruk is
groot. De oorspronkelijk bijbehorende verkaveling liep van het
Giethoornse Meer tot ten oosten van het dorp, waar hij doodliep

tegen de verkaveling van Zuidveen en Wanneperveen. Over de Dorpsgracht liggen veel hoge voetgangersbruggetjes. De boerderijen zijn
typisch met hun dromedarisdak en kleine deeldeuren.
- Wetering heeft zijn karakter goed bewaard. Alleen is door de herontginning van de kraggelanden het contact met de oorspronkelijke
verkaveling verloren gegaan.
- Ossenzijl en Kalenberg zijn aangetast door het tweede-woning-bezit.
De verkaveling is gaaf bewaard gebleven.
„ Gehuchten aan het water zijn Nederland, Jonen en Muggenbeet.
2, Wegdorpen op basis van oorspronkelijk gemengd bedrijf.
Deze wegdorpen zijn te vinden op de overgang van zand naar veen.
—- Langs het dal van de Steenwijker Aa liggen Eesveen en Kallenkote;
- Langs de rand van de hoogte van Vollenhove liggen Barsbeek,
St.Jansklooster en De Leeuwte, vooral in de Grote Leeuwte staan
karakteristieke boerderijen, met kameelrug.
Je Hoevenzwerm,
De hoevenzwerm is een variant van het Drentse

esdorpentype die past

in een landschap dat veel kleinschaliger is dan het Drentse. Het
kleinschalige kampenlandschap wordt gekenmerkt door veel houtwallen,
- De omgeving van Paaslo is vrij gaaf bewaard gebleven. Het oude
eenvoudige kerkje van Paaslo ligt bijzonder aantrekkelijk temidden
van hoge bomen. Er is nauwelijks sprake van dorpen, de boerderijen
liggen verspreid in het landschap.
- In het middengebied van de hoogte van Vollenhove treft men wel een
blokverkaveling en houtwallen aan, maar geen klassiek kampenlandschap. Het gaat hier om een late verdeling van gemeenschappelijke
weidegronden, De bebouwing ligt verspreid, nauwelĳĳjks in gehuchten,

Het houtwallenlandschap is hier sterker aangetast dan bij Paaslo.
Bij Vollenhove op de Voorst ligt een restant van een oud bouwlandcomplex, waarvan de rest in zee is verdwenen.
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bh, Stadjes en versterkte nederzettingen.
- Vollenhove kreeg stadsrecht in 1354, Het was een versterkt steunpunt
van de Bisschop van Utrecht. Er hebben veel adellijke huizen, havezathen, binnen de stad gelegen, waarvan nog enkele resteren, Verder
zijn er nog de St.Nicolaaskerk, het oude stadhuis en de Latijnse school,
Het stratenpatroon is nog vrij gaaf, maar het oude vissers-en handelskwartier is gesloopt.
= Steenwijk kreeg stadsrechten in 1327. Er lag een oude kern. De stad
werd belangrijk door de veldkeienhandel en de strategische ligging
aan een toevoerweg naar het noorden. Het is gefortificeerd geweest;

de wallen zijn nu in parken veranderd. Het huis Ramswoerthe is in
Jugendstil gebouwd, De stad is nu verzorgingscentrum voor het omliggende gebied.
—_ Blokzijl is een vestingstadje zonder stadsrecht.
Het was haven en steunpunt voor de Hollanders in de tachtigjarige
oorlog; daardoor en door de handel in veldkeien en turf, heeft het
een bloeiperiode doorgemaakt. Er staan veel fraaie panden met
Noordhollandse invloed uit het einde van de 17e eeuw(50 geregistreerde
monumenten). De wallen en vestinggrachten zijn voor een groot deel
bewaard. Blokzijl is een bijzonder fraai stadjee
- Kuinre is ook een vesting. Oorspronkelijk heeft het meer zuidelijk
gelegen; de resten van een oude Frankische burcht liggen in de Noordoostpolder. Het is een klein dijkdorp gebleven.
- Zwartsluis is een vijfhoekig schans bij de toegang tot het Meppelerdiep.
Het is opgebloeid door de turfvaart uit Drente, met de bijbehorende
scheepsbouw en nijverheid(kalkovens langs Meppelerdiep).
5. Overige dorpen.

- Willemsoord is een kolonie van weldadigheid in een jonge heide-ontginning uit de 19e eeuw.
- Scheerwolde is een plandorp in een recente veen-herontginning.

Andere historisch-geografisch of cultuurhistorisch interessante zaken
verdwijnen zienderogen. Tegelijkertijd zijn ze nog nauweliĳks geïnventariseerd.
Hieronder worden slechts als voorbeeld genoemd:

Oude wegen, oude dijken, oude voetpaden, oude verkavelingen: de grens
tussen verkavelingsgebieden(lontginningen), onregelmatigheden in een
kavelpatroon., De plaats en activiteit van een oude tol annex herberg
die tot in het heden is doorgezet, industriele en technische monumenten
als een stoomgemaal, brug, sluis, kalkoven.
Buiten het studiegebied liggen nederzettingen en landschappen, die in
cultuurhistorisch opzicht zeer bijzonder en gaaf zijn.
- Staphorst-Rouveen is een wegdorp op basis van oorspronkelijk gemengd
bedrijf. Zowel het landschap als het dorp, als de boerderijen zijn zeer
karakteristiek(330 beschermde monumenten). Bovendien houdt de be-

volking zelf vele tradities nog in ere.
- Polder Mastenbroek biedt een zeer uitzonderlijk landschap:
Een 1t4e eeuwse polder met een "modern-rationele" verkaveling(rechthoekige blokken). Hier is het veen niet ontgonnen door kolonisten,
maar het gebied is een vroege verdeling van een marke. De boerderijen
liggen op huisterpen aan weerszijden van een wetering.
Langs de rand van de polder liggen de stadjes Genemuiden en Grafhorst,
niet meer dan dijkdorpen met stadsrecht.
- Kampereiland is eveneens uniek in Nederland.
Een onregelmatige blokverkaveling met de boerderijen verspreid gelegen
op huisterpen. Het landschap uit de 15e-16e eeuw is hier bewaard
gebleven. Het eiland is eigendom van de stad Kampen, een gaaf bewaard

gebleven hanzestad, Kamperveen en Oosterwolde zijn oude wegdorpen
in een veenontginning;

ze behoren eveneens tot het huisterpengebied.

Voor verdere informatie over de cultuurhistorie van het gebied, de monumenten van historische bouwkunst, de archelogische monumenten en de
historisch-geografische structuren in het landschap, wordt verwezen naar
Deelrapport JII van de werkgroep.
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4.2.5 Huidige lendschapa
Het landschap van noordwest=-Qverijssel treft de bezöeker in de

eerste plaats door zijn landelijkheid en natuurlijkheid. Het is
duidelijk dat het gebied nog weinig te lijden heeft gehad van
de verstedelijking.
Dit neemt overigens niet weg dat de mens een belangrijke rol
gespeeld heeft en nog speelt bĳ de veranderingen in het landschap.

Het landschap in noordwest-Overijssel. is niet homogeen, integendeel,
het gebied omvat een aantal deellandschappen die zeer markante
verschillen laten zien, De landschappelijke verschillen zijn deels
een gevolg van abictische factoren(bodem,water), deels een gevolg
van anthropogene invloeden(mens).
‘De tegenstelling tussen de hogere keileembulten en het vlakke,
lage veengebied valt het meest op. Het houtwallenlendschap op de
keileem-zandhoogtes verschilt sterk van de overige landschappen in
noordwest-Overijssel. De keileembulten bereiken plaatselijk hoogten
van vijftien, zelfs twintig meter, terwijl het vlakke veengebied iets
beneden NAP ligt.
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De keileembulten zijn ontstaan door opstuwing van eindmorenes. Er is
een laag dekzand op afgezet van wisselende dikte, Het zwakgolvende
zand=-op-keileemlandschap is ontgonnen op een wijze, die gebruikelijk
was in de kleinschalige zandgebieden van Nederland. Het landschap
doet dan ook denken aan de Achterhoek. Het is een vriendelijk, kleinschalig landschap met een zachtgolvend relief waarover weilanden
en houtwallen gespreid liggen, afgewisseld door boerderijen, akkers
en bosjes. Er groeit een grote verscheidenheid aan houtsoorten,
waaronder iep en hulst. De houtwallentlandschappen in het studiegebied verschillen onderlinge
Het echte kampenlandschap is te vinden tussen Oldemarkt en Baars,
op de rug van Paaslo., De verkaveling vertoont de typische onregelmatige blokvorm. Het houtwallenlanschap op deze keileembult is in
zichzelf besloten; de bebouwing ligt langs de kleine droogdalen en
niet langs de buitenrand, Het hoogteverschil met de vlakke lage
weidegebieden levert aantrekkelijke landschapsbeelden op, mede door
het ontbreken van bebouwing. Het landschap is helaas wel enigszins
door stedelijke invloeden aangetast.
Het gebied van de Woldberg en de Eese toont een geheel afwijkend
landschap, dat veeleer aan Drente doet denken. Het landschap wordt
gedomineerd door een uitgestrekt complex naaldbos. Verspreide akkers
en weilanden in het bos veroorzaken een aantrekkelijke ruimtewerking,
Het landgoedkarakter van de Eese komt duidelijk in het landschap tot
uiting, Door de recreatie is het landschap op veel plaatsen aangetast. Grenzend aan het oude landschap ligt nog net op Overijssels
gebied de jonge heide-ontginning Willemsoord, een kolonie van weldadigheid uit de vorige eeuw. Het landschap is daar armelijk en rechte

lijnig.
Het landschap op de Kop van Vollenhove is even afwisselend en kleinVE

schalig als het normale kampenlandschap, maar regelmatiger van opbouw.

Het is dan ook niet ontstaan door individuele ontginningen, maar door
een verdeling van eertijds gemeenschappelĳĳjke grond. Het middengebied .
is schaars bebouwd met verspreide hoeven. Langs de onderrand van de
keileembult liggen op de overgang naar de veengronden een aantal
wegdorpen.
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weidegebied
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De polders langs de Linde waren tot voor kort buitendijks
gebied zonder slagenverkaveling of bebouwing. Nu is het gebied
ontwaterd en ontsloten en zijn er enkele verspreide boerderijen
gebouwde
Het is een aantrekkelijk open weidegebied met een vrijwel ongerepte
horizon, vooral van waarde door het contrast met het kraggenland=
schap van de Weerribben.
De vlakheid en openheid accentueren door hun contrastwerking
ook het dichte houtwallenlandschap op de keileembult achter
Oldemarkt. De oevers van de Linde vormen een aantrekkelijk, fijnschalig element in het landschap. In Ossenzijl is een kern rond de
sluis gegroeid, waardoor het oorspronkelijke waterstreekdorp wat
op de achtergrond is geraakt. De buitenpolder achter Kuinre is
lange tijd buitendijks gebied geweest
en vrij recent herschapen in
een mooie, ruime polder met een plezierige maatvoeringe
Buiten de klei-op-veen polders zijn er nog enkele gebieden niet
voor turf uitgebaggerd, omdat daar het zand te ondiep voorkwam.
Bij Zuidveen en Onna, bij Kolderveen en Nijeveen treft men een
open weilandschap aan. Het landschap is minder boomloos dan langs de
oude Zuiderzeekust, door zwaar geboomte in de langgerekte streekdorpen en elzenwallen langs perceelssloten. De zuidelijke rand van
van de keileembult bij Steenwijk vormt een prachtige natuurlijke be=
grenzing van het open wed@andschap bij Zuidveen en Onna.
De langgerekte wegdorpen Eesveen en Kalienkote liggen op de overgang tussen het lage open weidegebied in het dal en de hogere
stuwmorenes. De hogere randen bieden een vrij aantrekkelijk lande
schap door de afwisseling in ruimtematen en van grasland, akkers,
bosjes en houtwallen, maar heleas is dit landschap door de ontwikkeling van de verblijfsrecreatie verpauperde
Dezeweidegebieden ontlenen hun kwaliteit, aan de srote openheid
die samengaat met een fijne schaal van de elementen. Door hun contrast
staan ze in sterke wisselwerking met de kraggegebieden. Deze gebieden
zijn gevoelig voor ontwikkelingen die de ruimtelijke opbouw of de horí-=

zon beïnvloeden.
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Het voor Noord-west Overijssel meest kenmerkende landschap is ontstaan
als gevolg van de turfwinning. Het wordt gevormd door de kraggegebie=
den met de waterstreekdorpen en hun strokenverkaveling. Het na de
verening aanvankelijk open landschap groeide langzamerhand dicht door
verwaarlozing en verdergaande verlanding. De ruimtemaat is over het
algemeen zeer klein. De textuur van de wanden en de bodem is betrek=
kelijk grof, waardoor de ruimten nog kieiner lijken.
Door het langzaam voortschrijden van de verlanding verandert de ruimtelijke opbouw voortdurend. Maar een van de meest opvallende kenmerken
van het kraggenlandschap is wel de sterke seizoenswisseling, niet
alleen in kleur maar vooral ook ín ruimtelijke opbouw, In zijn geheel

is zo'n kraggengebied groots en uitgestrekt, van buiten doet het
zich voor als een massa die sterk ruimtebepalend werkt voor de aan~
grenzende gebieden. Maar intern is er een landschappelijke afwisseling
van water, rietland, hooiland en bosjes op zeer kleine schaal die
naar het chaotische neigt. Licht krijgt men oriéntatieproblemen in
dit gebied waar rust eh natuurlijkheid de sfeer bepalen. Overal ziet
men water, is de bedem zompig. Het gebied maakt een ruige en onhere

bergzame indruk. Het landschap wordt pas aantrekkelijk op plaatsen,
waar het door contrasterende elementen verlevendigd wordt = een water=

plas, eendekooi, dorp of boerderijtje. De streekdorpen zijn belangrijke
elementen in het landschap, met een duidelijke binnen- en buitenkant,

es:
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Van de buitenzijde ziet men een groene
strook waar rieten daken
tussendoor schemeren. In het dorp ziet
men de unieke opbouw,
met de boerderijen onder zwaar geboomte
aan weerszijden van een
gracht. Buiten de dorpen zijn er niet veel
verspreide boerderijtjes
te vinden. Men kan allerhande boerderijt
ypen tegenkomen in dit
overgangsgebied. Door het sterke contrast
met de ruige natuur
rondom trekt de bebouwing in dit gebi
ed sterk de aandacht. De visuele kwaliteit van de bouwwerken is daar
om van groot belang. In
deze moerasgebieden is er voor wegverke
er nauwelijks enige ontsluiting; een boot is het aangewezen vervoerm
iddel. Plaatselijk is de
watersport een overheersende rol gaan
spelen. De kraggegebieden
vertonen onderling landschappelijke vers
chillen.
Rond Kalenberg en Ossenzijl, het gebied
van de Weerribben, valt
duidelijk de oude kavelinrichting in het
landschap te herkennen. De
vervening kwam hier het laatst op gang
en men hanteerde de reglementen streng. Op de dorpen na zijn er
geen structuurelementen aanwezig, waardoor het landschap een chao
tische indruk maakt. In
Kalenberg zijn de boerderijen aangetast
door verbouwingen, terwijl de
dorpsgracht
van aanzien verandert door een bont
e stoet

vaartuigen
die voorbijtrekt. Het dorp Dwarsgracht
is daarentegen bijzonder
fraai bewaard gebleven en ligt temidden
van landschappelijk aantrekkelijke elementen als Otterskooi, Giethoor
nse meer en Be Ulakerwijde.
Het landschap rond de Veneweg is door
de aanwezigheid van de Wijden
en enkele wegen duidelijker van opbouw
dan de Weerribben. De kraggegebieden zelf hebben in de Wieden een
veel grilliger patroon, zonder
duidelijke hoofdrichting. Dit is een gevo
lg van de heel oude, wilde
vervening. De grote waterplassen zijn door
hun openheid en ruimte een
verrijking van het kraggenlandschap. Hier
vooral is de watersport geconcentreerd. Belt-Schutsloot is een aant
rekkelijk waterstreekdorp
gebleven,
ondanks het feit dat het aangetast
is door

III

ERE ETE

de recreatie, Het
gebied van de Wieden laat schrille tege
nstellingen zien tussen ruige,
rustige natuurgebieden en druk bevaren
wateren. Daarin komt een van
de belangrijkste problemen van het proe
fgebied tot uiting.
Het meest karakteristiek en het beste
voorbeeld is echter het landschap bij Giethoorn en Wanneperveen, door
dat daar de overgang ligt van
de verveningen naar de oude veenontginni
ngsgebieden waar geen turf
gebaggerd is, In dit oostelijke overgang
sgebied vindt men het rijkst
gevarieerde veenlandschap van Noord-we
st Overijssel. Enerzijds een
dicht, ruig, kleinschalig kraggenlands
chap met een waterstreekdorp en
anderzijds een open slagenlandschap met
wegdorpen. Doordat hier geen
scherpe grens ligt, maar de overgang
zeer grillig en sprongsgewijs
verloopt, is een rijkdom aan ruimtelijk
e vormen ontstaan. Deze landschappelijke variatie is nog vergroot
door de aanwezigheid van aangemaakte weilanden temidden van kraggen,
en van elzenwallen in het
weidegebied. Helaas zijn de hoge silo
's in Meppel een storende factor
doordat ze overduidelijk zichtbaar zijn
in de open ruimten. Giethoorn
is een zeer bekend waterstreekdorp,
waardoor het jaarlijks een grote
stroom toeristen te verwerken krijgt.
Het wegdorp Wanneperveen-Dinxterveen maakt deel uit van de reeks lang
s de Veneweg die over de provinciegrens doorloopt.
Het kraggenlandschap in Noord-west
Overijssel is een vaargebied, waarin de belangrijkste vormen van bodemgeb
ruik de rietcultuur en de vee~
houderij zijn. De rietcultuur is per definitie een
tijdelijke zaak (5075 jaar), omdat deze afhankelijk is van
een bepaalde fase in de verianding. De veehouderij wordt gedwongen zich
aan te passen. De eisen die
men aan moderne bedrijfsvoering stelt vera
nderen snel en de eisen van
natuurbeheerszijde krijgen steeds meer zegg
ingskracht.

$3.
Het landschap is verouderd maar tevens rijk aan natuurwaarden.
De kraggenlandschappen hebben dank zij hun grote dichtheid
weinig te lijden van visuele invloeden van buitenaf. De massa
van de ruigten werkt daarentegen sterk ruimtebepalend voor de
aangrenzende gebieden. De kraggenlandschappen hebben een ander gevaar te duchten: hun landschappelijke kwaliteit wordt
vooral bepaald door de mate waarin het landschap "levend" kan
blijven zonder dat het eigen karakter wordt aangetast.

IV

De laatste grote veranderingen in het landschap zijn een gevolg
van het inpolderen en herontginnen van de oude kraggegebieden.
Het landschap van de ontginningspolders toont een rustig, welvarend landbouwgebied met grote hoeven op ruim beplante erven.
De ruimten in de polder, waarin akkers en weilanden elkaar afwisselen, hebben een plezierige grote maat, De in het algemeen
forse beplantingen bieden de nodige rustpunten aan het oog. De
ruigten van de kraggelanden die men op vele plaatsen als achtergrond ziet, vormen een intrigrerend contrast met de strakke opbouw van het gebied zelf. Opvallende elementen op de keileembult
van Paaslo-Kerkbuurt en bij Steenwijk zijn tot ver in de polders
te zien en werken storend. In hun soort van jong ontginningslandschap zijn de nieuwe polders aantrekkelijk, maar ten opzichte
van de andere landschappen in Noord-west Overijssel het minst
van waarde.

Conclusie

Het veengebied van het Land van Vollenhove biedt in zijn totaliteit een grote afwisseling aan landschappen. Scherpe grenzen

tussen de verschillende landschappelijke eenheden verhogen de
contrastwerking. Met elkaar vormen deze verschillende landschappen een waardevol geheel.
Aan het huidige landschap is moeilijk af te lezen dat al die verschillen zijn ontstaan uit oorspronkelijk hetzelfde milieu. De sa-~
menhang die in Noord-west Overijssel aanwezig is wordt vooral bepaald door de historie en de waterstaatkundige toestand. Er bestaat
geen functionele samenhang tussen landschappelijke eenheden zoals
tussen es, madelanden en heide in een dekzandlandschap.
Het gebied ontleent zijn waarde voor een rationaal landschepspark
aan het feit dat het weinig aangetast is door de verstedelijking.

Het bodemgebruik was weinig intensief, Daardoor konden grote
natuurwaarden tot ontwikkeling komen. De natuurlijke rijkdom van
dit gebied is ook voor biologisch ongeschoolden aantrekkelijk. Er
zijn aantrekkelijke landschappen ontstaan, waarvan het kraggenlandschap met de waterstreekdorpen uniek is. Andere fraaie landschappen zoals de open weidegebieden met een ongerepte horizon worden
steeds zeldzamer, Eet gebied is erg aantrekkelijk voor de watersport
doordat het waterrijk is met een hoge grondwaterstand, met veel
"natuur", maar zeer zeker ook door de unieke waterstreekdorpen
en leuke stadjes. Overigens is op zichzelf de belangstelling voor
natuurbehoud, voor watersport of voor een dorp als Giethoorn, wél
afkomstig uit de stedelĳke sfeer.
Aan de rand van het veengebied liggen de keileembulten met hun
houtwallenlandschap. Het is een aantrekkelijk, kleinschalig en
afwisselend landschap. Vooral door de soortensamenstelling van
de houtwallen, die door de keileem is beinvloed, is het waardevol.

Plaatselijk is invloed van de verstedelijking merkbaar.

5g.
4.2.6 Conclusies tere saanzien van begrenzing landschapspark en aanbevelingen
In historisch opzicht blijkt tussen de meeste deelgebieden een
lijk verband te bestaan, Als men het cee ontstaan en de
historie beschouwt, vertoont het gebied weliswaar interne samenhe
maar maakt tevens deei uit van een groter geheel, In cultuurhist
opzicht zijn aangrenzende en nabije gebieden in het zuiden bijzonder
waardevol. Als men de verveningsgeschiedenis daarbij in beschouwing
neemt, is het aangewezen studiegebied min of meer als een eenheid te

zien: "Het Land van Vollenhove".
Historisch gezien, hebben de deelgebieden van Paaslo-Kerkbuurt en
het dal van de Steenwijker Aa eigenlijk geen relatie met het gebied.
Bij de uitwerking van de meervoudige doelstelling voor een Nationaal
landschapspark krijgt men te maken met uiteenlopende doelstellingen,
die ten dele onderling strijdig zijn. Ieder aspect vraagt zijn eigen
begrenzing. Bijvoorbeeld:
- cultuurhistorie:

—
-

—

de open weidegebieden maken wezenlijk deel uit van

het landschapspark. Dat zal het oude "Land van Vollenhove" beslaan,
zonder Paaslo-Kerkbuurt of dal van de Steenwijker Aa, Hoewel toevoeging van Eesveen en Kallenkote het scala streekdorpen vergroote
natuurbeheer: voor de kraggegebieden zou een nationaal park voldoende zijn.
landschap van riet en water: de kraggegebieden zouden toereikend
zijne
een landschap waarin de conflicten tussen recreatie en natuurbescherming worden opgelost, vraagt om herinrichting. In dat geval
is veel extra ruimte nodig om voldoende mogelijkheden te hebben bester
mingen te veranderen.
als men het huidige landschap naar zijn visueelruimtelijke kwaliteit
beoordeelt, is het een eerste vereiste dat de open weidegebieden
naast de kraggegebieden deel uit gaan maken ven het landschapsperk.
De keileembult van Paaslo heeft voldoende kwaliteiten om opgenomen
te worden, maar dan zou bij voorkeur ook de noordhelling tot aan de
Linde in het landschapspark opgenomen moeten worden. Het gebied
ten oosten van de spoorlijn zou beter af kunnen vallen: dat sluit
meer aan bij Zuid-west Drente en bovendien vormen weg en spoorlijn
samen een sterke barrière. De keileembult van Vollenhove is onverbrekelijk met het veenlandschap verbonden. In het zuidoosten is de
spoorlijn een zichtbare grens, in tegenstelling tot de provincie=
grense
Voor meer argumenten wordt verwezen naar de conclusies van de voorai-

gaande paragraaf, Huidige landschap (4.2.5.)
Ten aanzien van de consequenties van opname in het landschapspark
voor een deelgebied, kunnen zeer globaal de volgende opmerkingen
gemaakt worden:
- In het algemeen hoeft inlijving om cultuurhistorische of visueelruimtelĳke redenen geen verstrekkende gevolgen te hebben.
- De gevolgen voor gebieden die als hoofdbestemming natuurbeheer cf
rietwinning krijgen, zijn in het algemeen groot.
- In geval van herinrichting en verschuiven van bestemmingen kunnen
de gevolgen verstrekkend zijn. De consequenties voor het buitengebied

moeten vér reiken.
- Het water, dat zo belangrijk is voor en zo'n grote invloed heeft op
dit veengebied, wordt van verre aangevoerd.
—- De visuele invloeden strekken zich ver uit, doordat zowel delen van
het proefgebied zelf erg open zijn, als ook de aangrenzende gebieden
(Steenwijk; Meppel; Noordoostpolder; Zuid-west Friesland).

bo.
In de huidige situatie wordt een adekwaat beheer van de belangrijkste natuurterreinen in hoge mate bemoeilijkt door twee factoren: het infiltreren van belangrijke waterstromen en de centrale
ligging van concentratiepunten voor de recreatie. De huidige situatie in het centrale kraggengebied levert bovendien de veehouderij en het daarmee ten dele samenhangende landschapsbeheer grote moeilijkheden op, die met eenvoudige cultuurtechnische middelen
goeddeels zijn te ondervangen. Integrale herinrichting van het
proefgebied lijkt de beste garanties te scheppen voor een adekwaat
beheer in de toekemst. (Interimnota Nationale Landschapsparken

Pe IS).
Een visueelruimtelijke analyse zou de basis moeten leggen voor
toekomstig beleid en beheer. De meest waardevolle situaties zouden vastgelegd moeten worden, evenals de punten die verbetering
behoeven. De gegevens zou men moeten vastleggen met behulp van
tekeningen, foto's en kaarten. Het zou aanbeveling verdienen deze
algemene visueelruimtelijke analyse te koppelen aan analyses van
het functioneren van grond en gebouwen, met name voor de locale
bevolking.
Terwille van een goed beheer is begeleidend landschappelijk onderzoek noodzakelijk. Dit begeleidend onderzoek omvat het bestuderen van de effecten en neven-efecten van te nemen en reeds
genomen maatregelen. Daarnaast zal landschappelijk onderzoek het
vergunningen- en subsidiebeleid ten aanzien van (ver-) nieuwbouw
of herinrichting moeten ondersteunen. Niet alleen de situering,
maar ook de vormgeving van de individuele elementen zal aan een
onderzoek moeten worden onderworpen.

Continuïteit in het beheer zal worden vergemakkelijkt als de praktijkervaring die wordt opgedaan bij de inrichting en het beheer in
een zodanige vorm wordt vastgelegd, dat men er ook vruchtbaar gebruik van kan maken. Vergelijking met en discussie over andere
Nationale Landschapsparken zal daardoor eveneens worden vergemakkelijkt.
In het algemeen verdient het aanbeveling één centrale instantie
in het leven te roepen die alle inrichtings- en beheersmaatregelen
coordineert, In de Interimnota Nationale Landschapsparken wordt
dit reeds als wenselijk naar voren gebrachte

bl.
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Begripsomschrijving Nationaal Landschapspark:

Een door de rijksoverheid als zodanig aangewezen
gebied van ten minste 10.000 ha, bestaande uit
zowel natuurterreinen, wateren en/of bossen als

cultuurgronden en nederzettingen, dat een grote
rijkdom vertegenwoordigt aan natuurlijke en
landschappelijke kwaliteiten en aan cultuurhistorische waarden en als zodanig een overwegend samenhangend en harmonisch geheel vormt,
waarin het beleid van de overheid erop is ge=
richt = uitgaande van een conceptie voor inrich=
ting, ontwikkeling, beheer en bestuur van het

gebied als geheel = het specifieke en gedifferentieerde karakter van het gebied, met name ook
ten behoeve van de zich recreërende mens, in
stand te houden en te ontwikkelen, waarbij rekening
wordt gehouden met de sociaal=culturele en economische belangen van de aldaar wonende en werkende
bevolking.
Taakomschrijving (d.d.
Staten aan werkgroep

26-10-1976) van Gedeputeerde

“Natuur en Landschapsbehoud":

“eee aan de projectgroep voorstellen doen voor een
zinvolle begrenzing van het proefgebied door middel
van een inventarisatie van de voor natuur- en land-

schapsbeheer uit een oogpunt van cultuurhistorie
en milieuhygiëne meest belangrijke elementen en
lokaties, de kwetsbaarheid en ontwikkelingsgeschiedenis van die elementen en lokaties.
Het “instandhouden en ontwikkelen" uit de begripsomschrijving en "de inventarisatie uit een oogpunt

van cultuurhistorie ..." uit de taakomschrijving
hebben beide voor de gebouwde omgeving tot doel de
instandhouding van de verscheidenheid van nederzettingstypen, situaties en afzonderlijke bebouwing
die in groepen, geïsoleerd of in relatie met het

landschap bijzondere belevingswaarden vormen.

éé.

Dit rapport betreft een inventarisatie van de
meest belangrijke elementen en lokaties en de
ontwikkelingsgeschiedenis vanuit een oogpunt

van cultuurhistorie.
Het begrip cultuurhistorie omvat echter, in
ruime zin, alles wat een gevolg is van het
menselijk scheppingsvermogen (immaterieel en

materieel). In engere zin zou het begrip alle
uitingen van de menselijke geest, zoals kunst
en wetenschap, kunnen omvatten. Voor dit rapport
is echter zelfs de engere inhoud nog te ruim,
Gekozen is voor het standpunt van natuur= en
landschepsbehoud: onder cultuur=historische
kenmerken van het landschap worden niet alleen
de monumenten van historische bouwkunst of de
archeologische mónumenten beschouwd, maar ook

de typisch historisch-geografische structuren
in het landschap.
Het onderzoek naar de cultuur historische

component zal gebaseerd moeten zijn op de vol-

gende inventarisaties:

l. historische occupatievormen met als onderdelen:
nederzettingsvormen (met inbegrip van silhouet
van historische nederzettingen); wegentypen en
=patronen (land= en waterwegen); verkavelings=-

vormen; dijken enz.;

2.

|

individuele monumenten: kastelen, buitenplaatsen,
kerken, molens, boerderijen en groeperingen van

dergelijke monumenten;
3, archeologisch belangrijke terreinen en objecten.

Als criteria voor het waarderen van de kenmerken
van het anthropogene milieu valt te denken aan:
zeldzaamheid en verscheidenheid aan historische
gegevens. Voor de individuele monumenten en de
archeologische terreinen en objecten kan daar de
monumentwaarde nog aan worden toegevoegd.
Een waarderingsmethodiek aan de hand van weten=
schappelijke criteria is niet voorhanden.
De ervaringen en inzichten, opgedaan bij de procedures

voor de aanwijzing van beschermde stads= en dorps=gezichten en de inventarisaties voor de rehabili-

tatiepleannen in de provincie Overijssel,

heeft ons

voldoende kennis en inzicht gegeven om een redelijk

verantwoorde selectie te maken.
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In eerste instantie moeten bepaald worden de
nederzettingstypen en de afzonderlijke bebouwing.

Hierbij wordt uitgegaan van de huidige karakteristiek geplaatst tegen de historische achtergrond.
Waar mogelijk (voor dit deelonderzoek was te
weinig tijd beschikbaar:) zullen in de plaatsbeschrijvingen beeldbepalende, morfologisch herken=
bare massa's en ruimten worden aangegeven.
De inventarisatie van de gebouwde omgeving is in
hoofdzaak gebaseerd op visuele kenmerken. Deze

spelen de belangrijkste rol bij de beleving van
een nederzetting of een gebouw, Het gaat hierbij
vooral om de gevarieerdheid.
De inventarisatie is niet gebaseerd op veldwerk.
Hiertoe ontbrak de tijd. Gebruik is gemaakt van een
(noodgedwongen) minder diepgaand onderzoek ter
plaatse en van reeds bestaande gegevens. Volledig-

heid mag derhalve niet verwacht worden. Het is
echter voldoende om in de huidige voorbereidings=
fase van het proefgebied tot een voorlopige grens=
bepalende uitspraak te komen. Het levert bovendien
de basis voor een in de naaste toekomst te verrichten
onderzoek.

63.
4.3.2 KORTE BESCHRIJVING LANDSCHAPSPARK

Het Landschapspark omvat een grote verscheidenheid aan nederzettingsvormen. In het hoofd=
stuk over de landelijke nederzettingsvormen,
worden de typen onderscheiden en aangeduid.
De plaatsen met een niet=specifiek agrarische
oorsprong zijn de van oorsprong versterkte

nederzettingen met een geconcentreerde bebouwing:
Steenwijk, Blokzijl, Vollenhove en Kuinre.
Een bijzondere plaats als eigentijds ontworpen
nederzetting neemt Scheerwolde in.

Voor N.W.-Overijssel is slechts de kern van
Blokzijl aangewezen als beschermd stadsgezicht.
De aanwijzing van Vollenhove,

de Leeuwte,

Giet=

hoorn en Dwarsgracht is reeds jaren “in voorbe-

reiding".
De ruimte van het Landschapspark wordt voor een
belangrijk deel in beslag genomen door natuur=
en landbouwgronden. De onderlinge verwevenheid
van de vele functies en afwisselende landschaps=
elementen, maken het gebied tot een uniek geheel.
In het landschap vallen de waterstreekdorpen van
verre al op door hun bouw;

een lang lint van bomen,

waartussen de rieten daken.

Een verdichting bij de kern, bij de kerk, bij een
zijpad. Naar de einden wordt het lint ijler en
meer open. Pas dichterbij gekomen blijkt het geen
gebruikelijk veen=streekdorp te zijn (weg met sloten
aan weerszijden). In de waterstreekdorpen van N.W.=
Overijssel is de hoofdader een gracht. Soms breed,
als in Kalenberg en Wetering, soms smal als in
Dwarsgracht en Giethoorn. Langs de oever loopt een
voetpad,

meestal aan één kant.

De dorpen waren

centrum van het verkeer (per punter:), dit maakte
het turfgraven, de landbouw en visserij mogelijk.
Wegen waren er niet. Met de hoofdgracht stonden
alle sloten, vaarten en veenputten in verbinding.
Deze waterstreekdorpen komen elders in Nederland:
niet voor. Tot + 1913 was Veenendaal de enige
vergelijkbare plaats.
In het land van Vollenhove komen weinig verspreide
boerderijen voor. Waar zij worden aangetroffen zijn
het vroegere woningen van turfgravers., Vrijwel steeds
liggen aan oude veenwegen of bij dijkjes, molentjes
of sluizen van de vroegere veenpolders. Door hun
ligging verduidelijken zij de structuur.
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Een relatief groot aantal kleine nederzettingen
heeft een algemeen belang als cultuurhistorisch
belangrijk occupatiepatroon. De functie van veel

gebouwen in deze nederzettingen is los van het
patroon komen te staan.

In toenemende mate

worden

van vroegere agrarische gebouwen burgerwoningen
gemaakt. Ook de nieuwbouw of op een vanuit wel=
standsoverwegingen onaanvaardbare wijze verbouwde
of vervangen woningen heeft vaak tot een met het

landschapskarakter strijdige situatie geleid.
Veel woningen buiten de kernen hebben géén func-

tionele binding (meer) met een agrarisch bedrijf.
Vele oude boerderijen en arbeiderswoningen zijn
tot tweede woning verbouwd. Over het algemeen
detoneren deze niet in het landschap. Dit geldt

niet voor vele nieuw gebouwde tweede woningen.
In het meren=-en kraggengebied bleef de bebouwing
lang beperkt tot de bestaande dorpen. Het gebied
telt helaas voorbeelden van minder fraaie dorps=
uitbreidingen.
Binnen het Landschapspark liggen 192 beschermde
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monumenten, waarvan 9l woonhuizen en 41 boerderijen.
De gemeente Brederwiede heeft 150 monumenten.
Hiervan liggen er 56 in Blokzijl (5l woonhuizen,
l kerk en 4 diversen), in Vollenhove 52 (31 woonhuizen,
3 kerken, 5 havezathen, 5 boerderijen en 8 diver=
.sen), in Giethoorn 38 (31 boerderijen, 1 kerk en
6 woonhuizen) en in Wanneperveen 4, inclusief 2
boerderijen. De gemeente Steenwijk heeft 35 monu=
menten, waarvan 26 woonhuizen, 3 kerken en 6
diversen. De gemeente IJsselham heeft 7 monumenten:
3 woonhuizen, 3 kerken en 1 divers.
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4.3.3 LANDELIJKE NEDERZETTINGSVORMEN.

Bij de classificatie van de landelijke nederzettingsvormen is uitgegaan van het principe
(A. Demangeon) dat elke landelijke nederzettings=
vorm in beginsel uit twee delen bestaat:
l. de nederzetting in de vorm van een meer of
minder sterke concentratie van agrarische woon=

en bedrijfsgebouwen en
2. de daarbij behorende cultuurgronden.
In de ligging van deze componenten t.o.v. elkaar,
maar ook in de omvang van de combinatie daarvan,

ligt het criterium voor de onderscheiding van
typen van landelijke nederzettingen,
Als uitgangspunt is genomen de indeling in nederzettingstypen die, voor N.W.=Overijssel, voorkomen
in de Wetenschappelijke Atlas van Nederland (1964):
l. Hoevenzwerm buurtschap
2. Wegdorp op basis van het oorspronkelijk gemengd
bedrijf
3. Wegdorp van de hoogveenranden
4. Wegdorp van de laagveenontginning.

Deze indeling is gemaakt op basis van de ontstaans=geschiedenis van de nederzettingen. Het komt voor
dat in een nederzetting door latere ontwikkelingen
(snelle uitbreiding, industrievestigingen e.d.) nog
nauwelijks het oorspronkelijk karakter herkenbaar is.
Toch is op deze basis een indeling gemaakt, omdat in
vele nederzettingscentra het karakter nog steeds door
de vorm gekregen geschiedenis wordt bepaald.
Binnen de doelstelling van een nationaal landschaps=
park, “het instandhouden en ontwikkelen van het

specifieke en gedifferentieerde karakter",kan de
toegepaste indeling als een goed aanknopingspunt voor
verdere ontwikkelingen worden gehanteerd.
l. Een _hoevenzwerm=buurtschap is een verspreide
nederzettingsvorm van een oorspronkelijk karakter,

elke boerderij in directe omgeving had kleine opper=
vlakten hogere (bouwland)grond en lagere (weiland)

grond, dat door latere ingebruikneming van de
tussengelegen gronden door een jongere boerderij=
aanleg kon worden verdicht.
Binnen het landschapspark liggen de volgende
hoevenzwerm=buurtschappen en =dorpen:
Paasloo, Westenwold, Voshoek, Geldringen, Basse,
Molenhoek, Thij, Tuk, Berg, Baars, Kerkbuurt en
Eeze.

Fl

Onder de categorie wegdorpen vallen meerdere

typen agrarische nederzettingen die gemeen
hebben dat de nederzettingen (de boerderijen
in engere zin)

zich groeperen langs een weg,

die het uitgangspunt van de menselijke occu=
patie was. De bij het bedrijf behorende gronden
achter de boerderij zijn "optrekken".
Wegdorpen op basis van het oorspronkelijk
gemengd bedrijf zijn Barsbeek, de Grote en
Kleine Leeuwte en St, Jansklooster.
Wegdorpen van de hoogveenranden, waarbij de
cultuurgronden optrekkend in het vroegere

hoogveen zijn:
Eesveen, Zuidveen, Onna, Kallenkote en
Willemsoord.
Wegdorpen in de laagveenontginningen:
4.1 gracht=- of waterstreekdorp: Dwarsgracht, Kalen=
berg, Ossenzijl, voor=
malig IJsselham, Giet=
hoorn, Wetering en Belt=
Schutsloot .
4.2 wegdorp : Wanneperveen en Dingsterveen

4.3 dijkdorp: Baarloo en Blankenham.

Op de bijgevoegde kaart is, schetsmatig, aangegeven
welke nederzettingstypen in N.W.=Overijssel voor=
komen. Een accurate inventarisatie moet na onderzoek
ter plaatse worden gemaakt.

In het streekplan N.W.=Overijssel (1968) worden de
volgende nederzettingen als karakteristiek aangemerkt
en vastgesteld dat het huidige (1968:) karakter zoveel
mogelijk dient te worden gehandhaafd:
Giethoorn, Dwarsgracht,

Belt-Schutsloot, Ossenzijl=Zuid,

Kalenberg, Wetering=Noord, Blankenham, Kallenkote,
Leeuwte, Barsbeek, Basse, Baars en Paasloo.

De meeste kernen van de landelijke nederzettingen in
N.W.-Overijssel hebben nog een eigen gezicht. Zij onder=
scheiden zich duidelijk van andere kernen. Dit geldt
in mindere mate voor de 20e-eeuwse bebouwing, in het

bijzonder voor de naoorlogse uitbreidingen.

72.
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35.

4.3.4

BOERDERIJ~TYPEN

Bij het aangeven van het verspreidingsgebied van de
historische boerderij=typen in §.W.-Overijssel doen
zich vele moeilijkheden voor. De voornaamste is de
aanwezigheid van vele ontwikkelingsstadia, Ook ís
het onderzoek nog nauwelijks begonnen. Dit geldt nief al=
leen voor wat nog aanwezig is, maar cok voor wat
vroeger aanwezig was.
Onder ontwikkelingsstadia wordt hier verstaans de ©

wijze waarop de woon=, stale en tasruimten omdariting
gegroepeerd zijn. De kenmerkende ruimtelijke en con=
structieve oplossingen leiden dan tot een streektype.
Er bestaat een nauw verband tussen het boerderij=type

en de bodemgesteldheid. De plattegrond is in zijn
historische ontwikkeling bepaald door de mogelijkheden
van de omringende natuur

(vegetatie, water, wegen,

bodemsamenstelling etc. ).
De N.W.=hoek is wat de boerderij=typen betreft een
menggebied, Naast Oost-Nederlandse (foutief ook wel
“saksische” genoemd) zijn er ook Friese invloeden. In

Oost-Nederland zijn vrijwel alle boerderij=typen in
te delen in de Hallehuisgroep, die als belangrijkste
kenmerken heeft het ankerbalken gebint en de drie=
beukige ruimte. De Friese invloed is hoofdzakelijk
die van de sinds + 1700 in opgang gekomen stjelp (cen=
traal bouw onder een pyramidaai dak). Dit type ver=
spreidde zich in het midden van de 19e eeuw o.a. tot
in het gebied tussen Kuinre en Blokzijl.
In de Noord=westhoek komen de volgende typen voors

l - In de omgeving van Kampen, op het Kampereiland,
in de polder Mastenbroek en tussen het Steenwijker=
„diep en het riviertje de Linde, het voerdeeltype;
2 — Rond Vollenhove het dwarsdeeltype;
3 —» In Staphorst en Rouveen een variant van het dwars=
'

deeltype en

4- in Chatters.en Nanne het zrondteetvee.
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1 - Voerdeeltype
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Onder de voor de veeteelt ingerichte bedrijven van
Noordwest-Overijssel neemt de boerderij van het voer=
deeltype de belangrijkste plaats in.
De veengronden van het Land van Vollenhove, de pol=

der Mastenbroek en de rivierklei van Kampereiland
vormen uitstekende weilanden met een ruime hooiopbrengst.
Op het Kampereiland werd vroeger ook op bescheiden
schaal akkerbouw bedreven. Vele bedrijven waren en zijn
daar nog eigendom van de stad Kampen. In het algemeen

zijn de boerderijen in deze streken sobere bakstenen
gebouwen met rieten wolfdaken. De boerderij is hier een
langgerekt bouwwerk met flauw hellende dakschilden.
Soms is bij de oudere exemplaren aan de woonhuiszijde
de tuitgevel bewaard, De boerderijen staan op een verhoogd erf, dat bij overstromingen droog bleef. Op dat
erf treft men verder een bakhuis, een varkenshok en
hooibergen aan. De hooiopbrengst is soms zo groot, dat
men deze in meer bergen moet opslaan.
De driebeukige boerderij bestaat uit een woongedeelte

met in de middenbeuk de woonkamer, waarvan pas later
de gang is afgescheiden, en in de zijbeuken een slaap-

vertrek en een opkamertje. Het woongedeelte is door
een brandmuur van het bedrijfsgedeelte afgescheiden.
De aan de woning grenzende eerste twee gebintvakken
van het bedrijfsgedeelte zijn bestemd voor spoelplaats,

karnruimte en zomerverblijf.

74.

el
De overige schuurruimte is in gebruik als veestal. De

veestapel staat in de zijbeuken op verhoogde stand
plaatsen. Aan de ene kant de melkkoeien en aan
de andere kant het jongvee en de paarden. Zij staan
alle
met de kop naar de middenruimte gekeerd. Langs
de zij=
muren lopen de kruipaden en de grup. Aanvankeli
jk liep
achter het vee alleen een grup die werd uitge
mest via

kleine luiken in de zijmuur. Bij het toepassen van
kruipaden komen er twee mestdeuren in de eindgevel
ter
weerszijden van de grote deeldeuren. De flauwe
helling

van het dak van de boerderij houdt verband met
de ge=
ringe korenopslag. Op de deel wordt wel veevo
eder op=
geslagen. Men stalt er ook de wagens. De boerd
erijen
in de polder Mastenbroek zijn over het algem
een lager
dan die van Kampereiland. Omdat er geen koren
wagen naar
binnen werd gereden, kon hier de kap aanzienlij
k zakken,

zodat in de lage stalruimte de temperatuur gemak
kelijk

op peil kon worden gehouden. Ook hier bleef
de hooiop=
slag in bergen op het erf. Als gevolg hiervan
bleven de
deeldeuren smal. Dit type woonstealhuis kwam
vroeger
voor vanaf de Beulaker= en Belterwijde tot
aan het ri=

viertje de Linde op de grens van Friesland.
Een uitzondering vormde het gebied rondom het stadje
Vollenhove.

De boerderijen van het voerdeeltype zijn in de
vorige

eeuw sterk teruggedrongen door de vanuit
Friesland op-

komende stjelpboerderij.

2- Dwarsdeeltype (Vollenhoofs)

DWARSDEEL
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. Dit vindt men op de zandgronden bij Vollenhove en rond
Steenwijkerwold.
sluiten zich

De boerderijen van Zuidwest-Drente
bij deze groep aan. In Vollenhove en

omgeving is de tasruimte voor het hooi groter dan in

het aansluitende deel van Drente. Zo kwam men hier tot
de constructie van een schuur met twee dwarsdelen. Het
dak boven de deeldeuren in de zijgevels is opgewipt.
In de bedrijfsruimte maakt men gebruik van de grupstal
zonder achteruitgang, maar met mestluiken in de zij=
gevels. Langs de achtergevel bevinden zich hokken.

3 — Dwarsdeeltype (Staphorst)

VARIANT
DWARSDEEL

4

a

°

dora,

a

In Staphorst en Rouveen vindt men een boerderij=type,

dat met de boerderijen in het Friese Stellingwerf een
gelijkgerichte ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het
woongedeelte van de boerderij is gebouwd van baksteen
en heeft dikwijls een met hout beschoten topgevel. Het
huis en de schuur, die houten wanden heeft, gaan samen
schuil onder een rieten dak, dat opgolft boven de deuren in de zijgevel, die toegang verlenen tot de dwars=
delen en de stal. Het woenhuis bestaat uit een woon=
keuken met toegang in de hoofdbeuk en uit nevenvertrekken
in de zijbeuken. Aan de ene kant vindt men bedsteden
met bergruimte en aan de andere een opkamertje met
spoelkeuken, vaak tevens zomerverblijf, en een meik=

vertrek. Naast de woonkeuken ligt het keukentje dat
een afzonderlijke ingang heeft en als verblijf voor
de ouders dient.

74.

Achter het woonvertrek volgt een dwarsdeel, vervolgens
de stal, de tasruimte, een tweede dwarsdeel en tenslot=
te een reeks berg= en varkenshokken langs de achter=

wand. Stal en tasruimte bevinden zich in de middenbeuk.
De koeien staan in twee rijen in de potstal met hun

koppen respectievelijk naar de woning en naar de tas
„gekeerd. Bij de tweede deel zijn de deuren vaak zo=

danig geplaatst, dat zij terug liggen ten opzichte van
de zijmuur. In dit geval wordt het dak niet opgewipt

zoals bij de deuren van de eerste dwarsdeel meestal ge=
beurt. Zowel het exterieur als het interieur van de
Staphorster boerderij zijn bijzonder kleurig. Het hout=
werk buiten is in felle kleuren geschilderd. Binnen
is de vloer belegd met rode of blauwe plavuizen. De
wanden zijn met tableaux betegeld. Een grote houten
boezem boven de stookplaats vangt de rook op. Ook het
meubilair is in zorgvuldig afgewogen kieuren geschil=
derd in appelbloesemhout of notenhout.

4 - Grondtastype
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GRONDTAS
In Giethoorn en omgeving bergtmen

het hooi binnens-

huis in de middenbeuk van de hallehuisvormige schuur.

Het meest opmerkelijke bij deze boerderijen is de

toepassing van de dwarsdeel in de bedrijfsruimte. De
woonhuizen, die in baksteen zijn opgetrokken, wijken
qua indeling niet veel af van het voerdeeltype:

So.

tussen zijvertrek(ken) een woonkeuken met een buiten=
deur. Het huis heeft een zadeldak met wolfseind. De

bovengevei bestaat dikwijls uit een houten schot. De
schuur is meestal breder dan de woning. Bij het toe-

nemen van de hooioogst is het dak van het bedrijfsge=
deelte vaak boven dat van de woning uitgebouwd. De
wanden van het schuurgedeelte bestaan uit gepotdeksel=
de of gerabatte planken. De indeling van de schuur
is als volgt: achter de scheiding tussen woning en
schuur ligt eerst de dwarsdeel, de zijbeuken worden
gebruikt als bergruimte voor gereeäschappen en brand=
stof aan de ene kant en als stal voor het rundvee
aan de andere kant. De dwarsdeel wordt gebruikt voor
zomerstal en karnruimte. Grote deeldeuren ontbreken.
Deze zijn hier niet nodig, want het hooi wordt in
Giethoorn per punter aangevoerd en moet vanaf de boot=
jes; naar binnen worden gebracht. De hooiopslag is
,
ondergebracht op de grond in het gedeelte van de mid=
denbeuk achter de dwarsdeel. De kavels waarop de

boerderijen staan, zijn soms zo smal, dat men de deel=
deuren cnder een schuine hoek ten opzichte van de as
van de dwarsdeel heeft aangebracht. Bij het toenemen
van de hooioogst wordt de met riet hedekte kap ver=
hoogd. Wanneer niet alles binnen kan worden opgeslagen
maakt men gebruik van houten schuren. Deze zijn vaak
gedeeltelijk boven de kavelsloten gebouwd,

Op de bijgevoegde kaart is schetsmatig het verspreidingsgebied van de boerderij=-typen aangegeven. Een

inventarisatie moet door onderzoek ter plaatse worden
gemaakt .
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4.3.5 BUITENPLAATSEN EN HAVEZATHEN.
Onder een buitenplaats wordt verstaan een landhuis
met bijgebouwen en toebehoren, gelegen in een
formele aanleg of park in landschappelijke stijl.

Onder een havezathe wordt verstaan een huis waarvan
de bewoners bepaalde rechten genoten, meestal
verband houdend met de ridderschap. In Overijssel
betekent dit dat de eigenaar, mits voldaan aan
enkele voorwaarden, recht had zitting te nemen

in het gewestbestuur.
Steenwijkerwold

Op het landgoed De Eese een huis (Jhr. Mr. Dr.
H.A. van Karnebeeklaan 2a) op een omgracht terrein.
De ingangspoort gedateerd 1619. Thans verdiepingloos
pand op hoge terp, gelegen op een zandplek te midden
van een oud hoogveengebied. Sterk verbouwd en
vroeger wellicht groter geweest.
Vollenhove,

“De Toutenburg". Ruïne van kasteel, gesticht in 1534 door
Georg Schenk, legeraanvoerder van Karel V, uitgebouwd tot 1552. Het slot kwam omstreeks 1700 in het
bezit van de familie Sloet. In het laatst van de
18e eeuw werd het afgebroken.

Het jachtslot Oldruitenborgh werd met het afbraak=
materiaal vergroot. Van het kasteel bestaan nog
twee gedeelten van ronde bakstenen torens met
daaronder kleine keldergewelven.
Havezathe Lindenhorst (Bisschopstraat 17).
Gepleisterd pand met lijstgevel.

Havezathe Marxveld (Bisschopstraat 22).
Boven de gelijkvloerse ramen boogtrommels met
schelpvullingen.
Havezathe Plattenburg (Bisschopstraat 52, 54),
thans huis van het Waterschap Vollenhove, Pand met
rechte lijstgevel. Ingang met pilasteremlijsting.

Boven de ramen van het linker gedeelte ontlastings=
bogen met blokjes.
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Oldruitenborgh (Groenestraat 24).
Oude havezathe van 19e eeuws voorkomen,

uitge-

breid met afbraak van De Toutenburg. Het huis
ligt in een ommuurd park en is thans gemeente=
huis van de gemeente Brederwiede. Inwendig: o.m.
Lod. XV stucplafonds en schoorsteenboezem.

De Oldenhof (Oppen Swolle 7).
Havezathe. Rechthoekig 18e eeuws huis, gedekt
door twee evenwijdige zadeldaken, op omgracht
terrein en door oud hout omgeven. De achter=
gevel in de eerste helft van de 19e eeuw door

een uitbouw gewijzigd. Op een weide in de
nabijheid een houten duivenslag.

Landgoederen vallend onder de Natuurschoonwet
1928: Gemeente Brederwiede, Vollenhove, De

Oldenhof (top. krt. 21B, groot + 31% ha.).
Gemeente Steenwijk, Fredeshiem (top. krt. 16G,

groot + 14 ha.) en de Heerlijkheid de Eese
(top. krt. 16E en G, groot + 837 ha., incl.
Vledder en Weststellingwerf).
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4.3.6

ARCHEOLOGIE

Op het landaoed De Eese, in de bosstreek ten
noorden van Steenwijk, vond prof. van Giffen
in 1918 "de povere rest van een verstoord
hunebed". Dit enig in Overijssel voorkomende
hunebed was reeds in 1840 onderzocht.

(Topografische aanduiding: 16E + 205.00/
539,00) .

De huisterpen op het Kampereiland (op de
archeologische meldingskaart staan er 92
vermeld). Een verleggen in Zuid-Westelijke

richting van de grens van het landschapspark,
teneinde het Kampereiland geheel of gedeel=
telijk te omvatten, zou om archeologische

redenen gemotiveerd zijn. De bescherming van
de terpen is, afgezien van de landschappelijke
aspecten,

vooral ook van belang vanuit een

oogpunt van behoud van cultuur=historische
waarden en het behoud voor toekomstig weten=

schappelijk onderzoek.
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Op het Kampereiland tussen de IJssel en het
Zwartewater liggen 82 huisterpen.
Op het landgoed de Eese, ten Noorden van
Steenwijk, liggen 15 grafheuvels (coördinaten

+ 203-537. 16E.).
De resten van de burcht bij Kuinre en de ruïne
van de Toutenburg in Vollenhove zijn vermeld
bij de plaatsbeschrijvingen.
Ten Noorden van Kuinre ligt, bij de friese
grens, een huisterpje.
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4.3.7 Ke RKVORMEN

Een overzicht van de verschillende verschijningsvormen van het kerkgebouw in het landschapspark
mag zelfs in het kader van een schetsmatig over=
zicht van cultuurhistorische waarden niet ontbreken.
Uitgangspunt hierbij is niet een algemeen historische
ontwikkeling van het kerktype, deze is niet te schetsen

binnen een klein gebied. Wel een overzicht van de
in N.W.=Overijssel aanwezige kerkvormen.
De eenvoudigste vorm van het kerkgebouw is de

zaalkerk, het éénbeukige type. De gotische zaalkerk
is meestal in baksteen uitgevoerd. Deze kerken

vinden we in Vollenhove,

Kerkbuurt,

Giethoorn en

Mastenbroek.
De kerk van Blokzijl heeft de plattegrond van een
Grieks kruis, d.w.z. de kruisarmen hebben een
gelijke lengte. Deze kerk is ontstaan uit een
l7e-eeuwse zaalkerk. De kruisvorm leent zich zeer
goed voor de protestantse “dienst des woords",

De Clemenskerk in Steenwijk is een voorbeeld van
de gotische hallekerk (kerk met beuken van gelijke
hoogte). Qua ruimteconceptie benadert dit type de
zaalkerk. Voor de Clemenskerk betreft het een
verdrievoudiging van de zaal.
De twee=beukige Nicolaaskerk in Vollenhove neemt,

als niet=kloosterlijke hallekerk, een heel eigen
plaats in. Dit is een gevolg van het feit dat de
overwelving van hout is. Een constructie die
typerend is voor de kustprovincies, waartoe Vollen=
hove niet gerekend kan worden.

Een pseudo=basiliek (mengvorm van hallekerk en
basiliek) is de Kleine of Lieve Vrouwekerk in
Steenwijk. Dit type heeft een brede middenbeuk
(zonder lichtopeningen) en smalle zijbeuken.
De gewelven van de middenbeuk ontspringen hoger

dan die van de zijbeuken. Het is een jonger en vrij
algemeen verbreid type van de pseudo=-basiliek.
Fraaie kansels komen voor in de kerken van Blokzijl
en Kerkbuurt.
Belangrijke orgels in Blokzijl en Vollenhove,

Bij de plaatsbeschrijvingen worden de kerken
afzonderlijk uitvoeriger beschreven.
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4.3.8 MOLENS

In het gebied van het Landschapspark komen niet
de bekende typen wind= of watermolens voor, wel
een zeer eenvoudig molentje de tjasker.
Deze bestaat uit een hellende as, aan de bovenzijde
voorzien van een stel wieken, aan de onderzijde
eindigend in een gesloten schroefvijzel. Het onder=
einde van de vijzel steekt in het op te voeren water.

Via een goot wordt het water uit de vijzel naar een
greppel in het hoger gelegen land getransporteerd.
De molen kan met de hand op de windrichting worden
gezet.
Zowel de voet, de as, de vijzel als de roeden zijn
van hout gemaakt. De as heeft een lengte van + 7 meter,
de roeden een vlucht van + 5 meter, Het water kan
+ 1 meter opgevoerd worden, terwijl de capaciteit

van de tjaskers + 25 m3 per uur is.

Vroeger kwamen er honderden van deze molentjes in
N.W.=Overijssel voor. Thans zijn er nog drie houten

paaltjaskers. In het natuurreservaat "De Weerribben"
aan de Hogeweg, gebouwd in 1963 (eigenaar Staats=
bosbeheer). Verder één aan het Beulakerpad in St.
Jansklooster, achter het voorlichtingscentrum van de

Vereniging tot. Behoud van Natuurmonumenten (eigenaar),
gebouwd in 1968. En de derde in de tuin van de

(overleden) molenmaker R.W. Dijksma, Beulakerweg 98
te Giethoorn (bouwjaar 1970).
De eerste twee molens verkeren in goede staat en

zijn in bedrijf.
In het kraggengebied ten Z.W. van Oldemarkt komen
nog ca. 300 metalen windmolentjes voor. Deze molens

zijn zelfkruiend en zelfzwichtend door middel, van
een staartconstructie aan de kop. Zij brengen het

water op het rietland. Sinds de bemaling van N.W.=
Overijssel in 1920 is dit noodzakelijk geworden.
Per molen bedraagt de opvoerhoogte + 50 cm. De
vlucht is + 3 meter. Het aantal wieken 4, 12 of 18.
De waterverplaatsing vindt plaats door middel van
een centrifugaalpomp met een capaciteit van + 75 m°

per uur.
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4.3.9

GEMEENTE BREDERWIEDE.

Vollenhove.

De stad is gebouwd op een schiereiland. De omgeving
bestaat uit flauw hellende hoogten met een keileem=
dek.
Ten 2.0. van het stadje liggen de buurtschappen
Zuurbeek, Kadoelen, Heetveld en Barsbeek.
Ten Oosten het dorp St. Jansklooster (genoemd naar >

het in 1409 gestichte klooster St. Janscamp).
Ten N.O.: de Kleine Leeuwte en de Grote Leeuwte en
ten Westen het gebied genaamd de Voorst.
Barsbeek,

de Leeuwte en St. Jansklooster zijn

typische wegdorpen op basis van het oorspronkelijk
gemengde beárijf. De bossen op de keileemgronden
werden hier al vroeg tot bouwland ontgonnen.
De huisplaatsen werden gekozen tussen deze bouw=
landen en de lagere veenweiden op de steile rand
van de keileemgronden. De bouwlanden werden iater
in weilanden omgezet. De grotere vraag naar hooi=
tasruimte leidde tot een verbreding, dus ook ver=
hoging van het schuurgedeelte van de boerderijen.
Deze karakteristieke boerderijen komen vooral voor
in de Leeuwte. Zij liggen aan beide kanten van de
weg. Vrijwel alle boerderijen zijn hier nog met
riet gedekt en hebben de grote deeldeuren in de
lange zijgevel.

In de 8e en Oe eeuw was het hoge land van Vollenhove
spaarzaam bewoond.
In 944 schonk de Duitse koning

Otto de Grote het recht van wildban aan de bisschop

van Utrecht.
Op het eiland in de haven stond een versterkt huis
(dwangburcht~Het Oldehuis), gebouwd in 1178; een
oorspronkelijk jachtslot van de Utrechtse bisschoppen.
Rond het Oldehuis ontstond een woonkern, die in
1354 stadsrechten kreeg. De stad was waarschijnlijk
(volgens Bachiene VI, 106) ommuurd.
De plattegrond van het stadje wordt gekenmerkt door
3 evenwijdig Oost-West lopende straten, onderling
verbonden door stegen.

redelijk gaaf aanwezig.

Het stratenpatroon is nog

88.

In 1560 verplicht Philips II de leden van zijn

raad in Overijssel om binnen de stad Vollenhove
te gaan wonen. Omstreeks het midden der 17e eeuw
bevinden zich dan ook 15 havezathen binnen de
stad. In de twintiger jaren van de 17e eeuw was

in Vollenhove een bekwaam bouwmeester: hij ontwierp

het raadhuis en de latijnse school.
In de volgende jaren gaat het geleidelijk berg=

afwaarts met de stad. Niet de betekenis van Vollen-

hove wordt kleiner, maar de betekenis van de andere
steden wordt groter. Vollenhove wordt een stad van
adel en vissers.
In 1823 wordt de slotgracht verbonden met de Zuiderzee
en als vissershaven gebruikt. De huidige haven wordt
in de tweede helft van de vorige eeuw gegraven.
Ten behoeve hiervan wordt in 1854 het Olde Huys
gesloopt. In 1921 wordt de stadsgracht gedempt.
Nog in 1964 werd een groot deel van de binnenstad

gesloopt (eufemistisch: gesaneerd).
Na de drooglegging van de Noordoostpolder (1942)
krijgt Vollenhove weer moeilijke tijden. De laatste

visser hangt in 1971 zijn netten aan de wilgen.
Vollenhove is een stad zonder adel en nu ook zonder
vissers.
In 1972 wordt de oude haven met financiële steun
van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat=
schappelijk Werk (Incored en Monumentenzorg) geres=

taureerd en ingericht als passantenhaven.
Het westelijk gedeelte bij de haven met de kerk, het
oude raadhuis en het kerkplein is het meest waardevol.
De hoofdbron van bestaan was — tot de uitpoldering
van de Zuiderzee = de visserij. Vollenhove

was het middelpunt van de visserij (vooral steur) in
de Oostelijke Zuiderzee. De vissersvloot en de afslag
zijn verdwenen,

er is nog één visrokerij.

Monumenten

V.m. stadhuis. Sierlijk gebouw uit 1621 met een open
zuilengaanderij,opgetrokken tegen de vrijstaande
laat-gotische toren der Grote Kerk. In het midden
van de voorgevel boven de gaanderij een balkon,
waarboven oorspronkelijk weer een topgeveltje verrees,

De vensters hebben nog de oude zandstenen kruiskozijnen
bewaard,

in de boogtrommels schelpvullingen.
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Grote kerk (St. Nicolaas, Ned. Hervormd). Laat=
gotische,

tweebeukige hallenkerk,

beide beuken

door slanke zuilen met lijstkapitelen gescheiden,
zijn van gelijke vormen en eindigen in veelhoekige

koren. Deze twee koorsluitingen schijnen in de
l4e eeuw te zijn gebouwd, waarna de vier westelijke
traveeën van gelijke constructie volgden. Kapcon=
structie en zware steunberen wijzen op het plan

een stenen gewelf aan te brengen (nimmer uitge=
voerd). Later werd aan de kap een merkwaardig
_
tonvormig houten netgewelf opgehangen. Raamtraceringen
zijn de oorspronkelijke; die in het westelijk deel
uit het midden der 15e eeuw, die in het koorgedeelte
met flamboyante vormen zijn vernieuwingen uit het
laatst der 15e eeuw. Het orgel werd in 1668 gebouwd
door de Amsterdamse orgelbouwer Appolonius Bosch.
In 1720 gewijzigd door Franz Caspar Schnitger.
Het werd gerestaureerd in 1807,

1860 en 1906.

De korte bakstenen toren staat afzonderlijk aan de
noordoostzijde en zal in de aanvang van de 16e eeuw
tot stand gekomen zijn. In 1959 werd de toren door
de N.H.

kerk voor f 1,

aan de gemeente verkocht.

De restauratie begon in april 1969, de ingebruikname
in december 1976. De ontsierende buitenpleisterlaag
werd verwijderd.

Kleine kerk (O.L. Vrouwe, Hervormd). Sober éénbeukig
gebouw, dagtekenend uit de stichtingstijd der kapel,
het jaar 1434, met uitzondering van de toren, die in
1458 in aanbouw was en een kleine verlenging van het
schip tot de toren in 1461. Gerestaureerd in 1913.
Houten tongewelf. De toren is in 1823 verhoogd met
een vierkante geleding en een achtkantig koepeltje,
in 1961 gerestaureerd. In de kerk een 17e eeuwse
preekstoel, die afkomstig is uit het verdronken dorp

Beulake. In de toren twee klokken uit 1482 en 1509.
Voormalige latijnse school. Kerkplein 15. Trapgevel
van 1627 met schelpvullingen in de vensterbogen.

De verdwenen bovenhelft van de gevel is bij een
restauratie in 1919 herbouwd.Voor het poortje naast

het huis twee gebeeldhouwde stoeppalen (anno 1628).
In het stadje enkele havezathen, o.a. Marxveld.
Binnen de stad aan de Bisschopstraat 22, 1620.
Ontlastingsbogen met schelpen boven de vensters.
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Oldruitenborg.
4

l9e=eeuws voorkomen,

in ommuurd

park gelegen; thans gemeentehuis van Brederwiede.
Restauratie in 1962='66.
Plattenburg, Bisschopstraat 52=54

Lindenhorst, Bisschopstraat 17,
Buiten het stadje ligt de Oldenhof Oppen Swolle 7.
Eenvoudig 18e-eeuws huis met dubbe L zadeldak,

in

grachten gelegen, omgeven door oud hout; op een
weide in de nabijheid een houten duivenslag.

Enkele ommuringen van deze adellijke behuizingen
zijn nog aanwezig. Zij vormen een karakteristiek
onderdeel van enkele straten.
Woonhuisgevels. Verspreid door het stadje een aantal
gevels en gevelfragmenten uit de 17e en 18e eeuw.

Ruïne van "De Toutenburg", Gelegen in de Z.0.-hoek
van het stadje. Kasteel gesticht in 1534 door
Georg Schenk, legeraanvoerder van Karel V.
Omstreeks 1700 kwam het slot in het bezit van de
familie Sloet. Einde 18e eeuw werd het afgebroken.
Het afkomende materiaal werd gebruikt om de havezathe
Oldruitenborg te vergroten. Van het kasteel bestaan
nog twee gedeelten van ronde bakstenen torens (met
daaronder kleine keldergewelven) en de omgrachting.
De Heilige Geest kapel aan de H. Geeststeeg 2.

Een vroegere, kleine gasthuiskapel uit het begin

der 15e eeuw. Een éénbeukig gebouwtje met een

rechtgesloten koor. Tijdens de restauratie van
1974-'77 werd o.a. de ontsierende uitwendige be=

pleistering verwijderd.
Het vroegere stadhuis aan het kerkplein is een
sierlijk gebouw uit 1621 met een open toscaanse

zuilengalerij. Het is gebouwd tegen de vrijstaande
laat-gotische toren van de grote kerk,
Rond de stad Vollenhove liggen meerdere buurtschappen:
In St. Jansklooster was in 1409 een franciscaner
klooster, de St. Janscamp. Na de invoering der

hervorming werden de kloostergoederen in 1581 onder
beheer gesteld: in 161l werd de corporatie cpgeheven.
Op de z.g. Begijnenkamp lag het Tertiarissenklooster.
Het werd voor het eerstvermeld in 1418. Ook in 1581
wordt dit klooster onder beheer gesteld. Op 25-7-1632
besluit de magistraat van Vollenhove de vervalien

kloostergebouwen af te breken. In 1823 trekt de stad
de kloostergoederen aan zich.
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Van de beide kloosters zijn geen zichtbare resten
overgebleven.

In de nabijheid van de kloosters ontwikkelde zich
in de loop der tijd een nederzetting. Van de oude
bebouwing resteert, als gevolg van grote branden
in de 19e eeuw, zeer weinig.
Ten Oosten van St. Jansklooster halverwege naar de
Blauwe Handsbrug, tussen de Beulaker= en de Belterwijde, op het kruispunt van de Arembergergracht en
de vroeger belangrijke weg van Vollenhove door de

Kolder= en de Nijevenen langs Havelte naar Drente,
ligt het gehucht Ronduite. Deze naam is waarschijn=
lijk een verbasterde vorm van redoute

(een gesloten

vestingwerk zonder eigen flankement).

De ligging wijst erop dat hier een versterking lag.
Bij v.d. Aa, IX, bl. 621 wordt het bestaan in het
eerste kwart van de 16e eeuw vermeld: “om de Friezen

de toegang naar Vollenhove te beletten".
Bij de Moespot, ten N.O. van Vollenhove begint op
de rand van het hoge gebied een lus, die nà de
buurtschappen Grote Leeuwte, Kleine Leeuwte,
St.

Jansklooster,

Kadoelen,

Heetveld naar Barsbeek

leidt.
In tegenstelling tot de Leeuwte is de bebouwing
van Barsbeek intensiever: er bevinden zich meer,
vooral kleine woningen. Wat in Barsbeek sterk
opvalt is het grote verschil tussen de hoog en
de laag gelegen gronden, groter nog dan in de
Leeuwte.
Belt-Schutsloot is gelegen aan de zuidzijde van de

Belter Wijde, De schutsloot en de zandgracht vormen
de as van de nederzetting. Oorspronkelijk de water=
dorpen de Belt, gelegen aan de Arembergergracht, en Schut=

sloot meer oostelijk gelegen. In 19.,. is een wegverbinding met de weg Blauwe: Hana=Beukersschut tot
stand gekomen. Voordien waren de beide dorpen alleen
over een voetpad of over water te bereiken. De uitbreiding en de tweede woningen hebben het oorspronkelijke
karakter ernstig verstóord,.
Na de overstroming van Beulake in 1756 vestigden de
bewoners hiervan zich in Schutsloot.

gl.

Giethoorn

Dit + 6 km lange waterstreek= of grachtdorp ligt
langs de noord=zuid lopende dorpsgracht, loodrecht
op de strokenverkaveling die zicht uitstrekt van
het Giethoornsemeer tot aan de verkavelingsgebieden
van Wanneperveen en Zuidveen. Het karakteristieke

van dit waterstreekdorp is de ligging aan en de
oriëntatie op de dorpsgracht.
Waterstreekdorpen als Giethoorn en Dwarsgracht
vormen de meest kenmerkende nederzettingsvorm van

het laagveen-ontginningsgebied in N.W.-Overijssel.
Uitgangspunt voor de ontginning was in Giethoorn
de gracht, waarlangs een voetpad was gelegd. De
ontginner groef loodrecht op de gracht zijn sloten

en bewerkte het tussenìiggende land (de "slag").
Rond de gracht en de boerderijen groeien op dit
laagveengebied hoofdzakelijk elsen, wilgen en iepen.
Het land achter de boerderijen is vrijwel boomioos.
De stukken land waarop de boerderijen liggen worden
“huuspollen" genoemd. Over de sloten liggen op het

voetpadniveau de losse "vonders" (uitneembare lage brug=
getjes).
Voor Giethoorn is mede karakteristiek het grote
aantal smalle en hoge houten bruggetjes over de
dorpsgracht.
Voor een goede analyse van de gebouwde omgeving van
Giethoorn wordt verwezen naar het deelrapport Natuur
en Landschap van het enderzoekproject Giethoorn

(Berenschot), in 1977 opgesteld door het ingenieurs=
bureau Oranjewoud.

Bij de watersnood van 1170, waarbij de binnenzee
Almere in verbinding kwam met de Noordzee, werden
grote stukken land tussen Friesland en Noord=Holland
weggeslagen en vìuchtte een deel der bevolking naar
het oostelijke hoogveengebied. Enkelen vestigden zich

in een streek, nu Giethoorn genoemd. Zij groeven het
‘hoogveen af.

In 131l werd de nederzetting geplunderd

en in brand gestoken door de Stellingwerver friezen.

15.

Wolter Snelle, kastelein van Vollenhove treft in

de tweede helft van de 14e eeuw in zijn gebied
mensen aan die zich geselden. Vermoedelijk geselaars

(flagellanten) die in West- en Zuid-Europa
rondtrekken. De Utrechtse bisschop geeft hen een
privilegebrief. Zij ontdekten dat niet alleen hoogveen,

maar ook laagveen tot turf kan worden verwerkt.

Omstreeks het midden van de 16e eeuw vestigen zich
Doopsgezinde vluchtelingen in Giethoorn. Met de
komst van deze vluchtelingen valt een periode van grote

economische activiteit in Giethoorn samen.
Zo wordt in 1548 een gracht van het Giethoornse meer
naar Zwartsluis gegraven. In deze tijd worden ook de
oost=west kanalen gegraven. Bij het beleg van Steenwijk
in 1580 wordt Giethoorn in brand gestoken.
Eén jaar later worden de restanten door de van Steen=
wijk terugtrekkende troepen verbrand, Rond 1700 is
het hoogveen afgegraven. Als gevolg van de laagveenafgravingen ontstaan in de 18e eeuw de Belter- en
Zuideindigerwiede. Omstreeks 1800 neemt de turf-

afgraving sterk in betekenis af.
Op 4 februari 1825 wordt ook Giethoorn zwaar getroffen

door een overstromingsramp. Na deze overstroming werden
de huizen met een hoger gelegen vloerpeil gebouwd
(b.v. Binnenpad 52).
In 1926 wordt het initiatief genomen tot de N. Vv.

Ontginningsmaatschappij “Land van Vollenhove",
Rijk, provincie en waterschap Vollenhove nemen
hierin deel. 1400 ha uitgeveende moerassen ten

westen van de weg Steenwijk=Giethoorn worden door
werklozen ingepolderd en ontgonnen. Later volgen
nog eens 3500 ha.
Het verveendersdorp werd later een agrarisch dorp.
In het begin der 20=er jaren kwam het toerisme.
In toenemende mate wordt Giethoorn een (toeristen=)

industriedorp. Per zomer "verwerkt" Giethoorn
+ 600.000 dag=toeristen en enkele honderdduizenden

overnachtingen. De recreatiedruk is zó groot, dat

het unieke waterdorp ernstig wordt bedreigd.
Reeds lang wordt gesproken en geschreven over de
aanwijzing van Giethoorn en Dwarsgracht tot een

beschermd stads=- of dorpsgezicht.

44.

Uit een enquête, gehouden onder de gieterse
bevolking (Berenschot 1977), bleek van 36
mogelijke maatregelen een rangorde 5 te zijn
toegekend aan de instandhouding van monumenten,
8 aan de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht
en 9 aan de uitbreiding van het aantal monu=
menten. In de Berenschot=studie wordt van de
7 te nemen maatregelen die tot de eerste prio=
riteit behoren, de instandhouding en het
uitbreiden van het aantal monumenten een tweede
plaats en de aanwijzing tot beschermd dorps=

gezicht een derde plaats toegekend. Indien de
wens van de bevolking en de uitslag van het
onderzoek door de beleidsorganen spoedig worden
overgenomen, kan dit unieke dorp voor de bewoners

èn de recreanten bewaard blijven.

Monumenten

De Ned. Herv. kerk in Giethoorn=Noord (Beulaker=
weg 80) werd,

ter vervanging van een oudere kerk,

in 1645 gebouwd. Het is een zaalkerkje met een
driezijdige sluiting. De eiken preekstoel werd in
1646 gemaakt, het doophek in het derde kwart der
17e eeuw en het orgel in 1872.

Bij deze kerk een vrijstaande, open houten
klokkestoel uit 1633; de klok werd ook in 1633
gegoten.
De doopsgezinde kerk (Vermaning),

gebouwd in 1871,

staat aan het Binnenpad 50. Het is in Nederland
de enige Vermaning met een torentje.
In Giethoorn =Noord, in de buurt Het Klooster,
zou volgens een artikel in VMORG, XXX (1914), 40,
een franciscaner klooster gestaan hebben. Voor

het bestaan hiervan is geen bewijs te vinden.
Dwarsgracht is een waterstreekdorp, gelegen ten
westen van Giethoorn. De bebouwing ligt aan het
water en is hierop ook georiënteerd. Evenals bij
Kalenberg en Giethoorn loopt langs de waterkant
een voetpad.
De karakteristiek van waterstreek= of grachtdorp

is hier beter behouden dan in Giethoorn.
In Dwarsgracht is evenals in Wetering en Kalenberg
in de boerderijtypen een friese invloed zichtbaar.
De buurtschappen Jonen en Muggenbeet zijn neder=

zettingen, gelegen aan één kant langs een breed

water.

és

gs.

Blokzijl is niet als Vollenhove een volgens plan
gebouwde stedelijke nederzetting, maar gebouwd
als een schans en bewoond geraakt. Het oude
stratenpatroon is tot op heden gehandhaafd.
Zeer karakteristiek is de binnen de vesting
gelegen havenkom.

In 1438 wordt door Steenwijk “bij Blockes huis"
aan het einde van de Steenwijker A,

een sluis

aangelegd. Iets zuidelijker lag de al in 1375
vermelde Grote Zijl. Bij deze sluizen ontstond

Blokzijl. De vroegste bebouwing ligt dan ook
om de plaats van de eerste sluis.
In de 16e eeuw ontstaat door het graven van de
Arembergergracht een achterland, dat door de

verveningen en de veldkeienhandel in Steenwijk
van belang werd.

Tijdens het beleg van Steenwijk (1581) wordt
Blokzijl door Sonoy voorlopig omwald. Later

verbeterd tot een gebastionneerd onregelmatige
zes-hoek (zie pl. gr. Blaeu, 1649).
Als vesting is Blokzijl van grote betekenis
geweest. Op 2 september 1672 wordt Blokzijl als
eerste vesting op de toenmalige vijand veroverd.

In 1672 (9 okt.) krijgt Blokzijl stadsrechten
van stadhouder Willem III.
In tegenstelling tot Vollenhove was Blokzijl geen
vissersplaats, maar een schippers- en handelsstad,
Tegen het einde der 17e eeuw begint de achter=
uitgang, een gevolg van het verplaatsen van de
veenontginning en het verzanden van de haven.
In 1825 bezwijken de noordelijke en zuidelijke
wallen door een watervloed. De westwallen zijn
redelijk behouden gebleven. De vesting=grachten

zijn sterk verwaarloosd.
Blokzijl is de eerste Overijsselse gemeente die
tot beschermd stadsgezicht werd aangewezen.

Monument en

Herv. Kerk, Brouwerstraat 1l. 17e-eeuwse kerk in
de vorm van een grieks kruis, die deze vorm heeft
gekregen, doordat een simpel zaalkerkje, in 1609
als een der eerste hervormde kerken gebouwd, in
1630 van een ingebouwde toren werd voorzien en in

1644, 1650 en 1662 in lengte- en dwarsrichtingen

werd uitgebreid,

De toren, waarvan de romp gotische vormen vertoont,
eindigt in een gemetseld achtkant met gewelfd dak
en een houten topkoepeltje. Hij werd in 1927-'28

en 1965-'67 gerestaureerd. De kerk is sterk inge=
bouwd. De kruisarmen hebben rechthoekige gevels met
een rechte in het midden opbollende natuurstenen
daklijst.
Het interieur bevat enige renaissancemeubelen:

preekstoel van 1663,

doophek,

kronen en een model

van een 17e-eeuws oorlogsschip (De zeven provinciën).
Dit is een houten replica voor een zilveren, dat
door bisschop Berend van Galen

gestolen.

(Bommenberend) werd

Woonhuizen. Verscheidene fraaie oude huizen,
18e eeuw,

aan de Bierkade de nummers 6,

17e en

7 en 8

(gerestaureerd in 1969), aan de Kerkstraat zijn de
nummers 2, 16, 20 tot en met 28 eigendom van
de Vereniging “Hendrick de Keyser". Kenmerkend zijn
de zuiver Hollandse vormen van al deze huizen,

een

gevolg van de invloed van Amsterdam in de 17e en
18e eeuw.
Voor het vroegere gemeentehuis (Noorderkade 13)
staat het in 1813 gegoten hoogwaterkanon.

Wanneperveen, inclusief de ocstelijke beeindiging
Dinxterveen,

is gebouwd op een zandrugverheffing

in het laagveengebied.

Het is ontstaan door de vervening van de westrand
van de laagte van het Meppelerdiep. Evenals
Dinxterveen en in Drente: Kolderveen en Nijeveen.
Wanneperveen is een wegdorp langs de Veneweg (de
oude verbinding tussen Vollenhove en Havelte).
De weg staat loodrecht op de strokenverkaveling.
Wanneperveen wordt voor het eerst in 1284 in
oorkonden vermeld.

7.

Monumenten

"Schultehuis" (1612), Veneweg 94. Aan de straatzijde heeft het gebouw een trapgevel met zandstenen
waterlijsten en afdekkingen. De verdieping heeft
kruiskozijnen. Het interieur is grotendeels vroeg =
zeventiende eeuws met o.m. een beschilderde zoldering.
Gerestaureerd in 1941,
De Ned. Herv. kerk aan de Veneweg werd in 1502
gebouwd ter vervanging van een andere; in 1687
hersteld, in 1745 vergroot met een zijbeuk, die

in 1842 weer werd afgebroken. Nu dus een éénbeukig
gebouw.

De kerk heeft een 18e=eeuwse preekstoel,

een l7e=eeuws doophek en l7e=eeuwse koperen kronen.
Op het kerkhof staat een open eikenhouten klokke=

stoel met een pyramidevormige overhuiving.

zn
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4.3.10 GEMEENTE STEENWIJK

De stad Steenwijk:

De hoge gronden bij Steenwijk zijn
de uitlopers

van het Drents plateau. Deze hoge gron
den zijn
gescheiden door vrijwel evenwijdige
Zuid=Westlopende zandruggen. Steenwijk is onts
taan op de
groengro
nden tussen de hoge gronden aan

beide
zijden van de Steenwijker A. Eerst
waren er 2
eschdorpen, Westwijk en vooral de
belangrijkst

e
marke=nederzetting Oostwijk. Late
r, in het begin
der 14e eeuw, werd Steenwijk een
marktplaats.
Ook was Steenwijk al vroeg een krui
spunt van wegen,
later een versterkte grensplaats
van het Sticht,

vermoedelijk gesticht tussen 1230
— 1250 (Fock. Andr.
42, 76). In

1523 verwoest door Zwollenaren
en
Geldersen. Van een ommuring is niet
s bekend. De
archieven zijn in 1523 verbrand
.
Na de brand van 1523 is de stad
volgens een stede=
bouwkundig plan met wallen en grac
hten herbouwd.
Een marktplein in het hart, met
haaks hierop staande
hoof
dstraten,

De

structuur wordt bepaald door
de
wegen, welke lopen van de Oost
erpoort naar de Wold=poort en de Gasthuispoort.

In 1580-1581 werd Steenwijk met
succes door Johan
Van der Corput tegen de Spaanse
troepen onder
Rennenberg verdedigd, in 1582
toch door de Span=
jaarden overvallen en bezet,
in 1592 door Prins
Maurits en Van der Corput hero
verd.
De nu nog aanwezige zuidelijke
wallen werden na 1582
aangelegd. Na 1597 werd de vest
ing met behoud van
nagenoeg de oude stadsvorm verb
eterd door de aanleg
van zwaa

rdere omwalling met 8 bastions (ves
tingsplan
Blaeu en Merian).

Het Steenwijkerdiep (gegraven in
1632) versterkte de
handel met

Holland.

In 1830 waren de wallen en grac
hten nog geheel aanwezig. In hetzelfde jaar werden
de poorten echter
gesloopt. In 1853 waren de wall
en nog als wandelPlaatsen aanwezig. In 1909 werd
een deel van de wal

bij de Tromp Meesterstraat en in
1930 bij de Noordersingel geslecht.

In 1952 werd t.b.v. een parkeert
errein een deel van
de gracht bij de Gasthuispoort
gedempt en de wal
afgegraven. Het Z.O.-gedeelte
van de wallen met 3
bastions werd in 1950='52 gere
staureerd en beplant.
In 1953 werd een deel van het
Steenwijkerdiep gedempt.

loo.

Monumenten:

Grote of St. Clemenskerk (Herv.). De oudste Steen=
wijkerkerk werd in 1141 door de Utrechtse bisschop

geschonken aan de Benedictijner Abdij te Ruinen.
Ruime laat-gotische driebeukige hallenkerk, waarvan

de bouwgeschiedenis zich schijnt uit te strekken van
omstreeks 1400 (wijding nieuw koor in 1409) tot in

de 16e eeuw. De eerste steen van de indrukwekkende

toren werd blijkens opschrift boven de ingang in 1467
gelegd. Het uitwendige van de kerk hersteld in 19141916 en 1930-1932, Het interieur en het exterieur in

1974-1977. De toren gerestaureerd 1913-1915, waarbij
de hoge spits en de open borstwering met hoektorent jes
zijn aangebracht. De toren is 87 meter hoog.
De kerk, opgetrokken in bak= en tufsteen, is in
verschillende opeenvolgende bouwperioden tot stand
gekomen. Eigenaardig is, dat de noorderzijbeuk lang

niet de breedte heeft van de beide andere, en dat zijn
sluitingsveelhoek geen koor vormt,

maar een over=

welfde sacristie met een eveneens overwelfde verdie=
Ping bevat. De beuken gescheiden door pijlers. Stenen
gewelven, behalve in het middenschip, waar zij zijn
uitgevallen of weggebroken en vervangen door een

houten tongewelf in de kap, dat echter door een lelijke

vlakke zoldering aan het oog was onttrokken. Het
zuiderzijkoor, een van de jongste delen (het hoofdkoor
heeft aan deze zijde de oude vensters nog bewaard),

onderscheidt zich door een fraai net= en stergewelf.

Verschillende kolonnetkapitelen zijn met pleister
Dorisch gemaakt. Muren en bogenrijen zijn zeer sterk
uit het lood geweken, vooral de muren van het hoofd=

koor: hierdoor is wellicht het verdwijnen der midden=-

gewelven te verklaren. Mooi gotisch deurtje naar de
voormalige sacristie, verscheiden fraaie koperen kronen
en wandluchters, 17e eeuw. Het mechanische orgel stamt

uit 1859. (Twee klokken gegoten in 1604 en 1638).

Kleine of Lieve Vrouwekerk (Herv.). Merkwaardig laat=
gotisch bouwwerk, blijkens opschrift in de gepleisterde

voorgevel in 1477 herbouwd; gerestaureerd in 1951.

Middenschip en lager zijbeuken onder één groot dak,

enkelvoudig koor. Boven de westgevel de resten van een

gotisch torentje. Drie klokken gegoten in 1501, 1638
en 1695. Het inwendige, oorspronkelijk door een houten

kap gedekt,

is later door een stenen gewelf overkluisd.

LOL.

Tegen de westwand staat een uit 1880 daterend orgel
in neo-gotische kas. Bijzonder merkwaardig is dat
het baksteenwerk van zuilen, scheibogen en daarop
rustende wanden van het middenschip in het zicht

is gelaten; gerestaureerd in 1959.
Woonhuizen: een trapgevel in de Oosterstraat en
enkele fragmenten van l7e=eeuwse gevels o.a. op de
Markt.
De voormalige Boterwaag in de Waagstraat tussen
Markt en Kleine Kerk. Een bakstenen trapgevel van

1642. In de voorgevel 2 gevelstenen, waarvan één

met de heilige Clemens (Schutspatroon van de stad)

met het stadswapen. Bij raadsbesluit van 26-11-1907
werd de waag opgeheven,
Het voormalige raadhuis (Markt 72) is een pand met
een 19e=eeuws gepleisterde gevel. Tot 1919 was het

raadhuis. Sinds 1969 kantongerecht.
In de Scholestraat het zandstenen Swindermanpoort je.
In 1898 werd door J.H. Tromp Meesters de villa
Rams Woerthe gebouwd. In 1919 nam de gemeente het
huis over en werd het gebouw als gemeentehuis
ingericht. Het is een fraai voorbeeld van een

woonhuis uit de Jugendstil=periode.
Het geheel is met het aangelegde park, het ijzeren

hek, het portiershuisje en de bloemenkas nog vrijwel
gaaf aanwezig. In het interieur betimmeringen,
muurschilderingen en glas in lood ramen.
De buurtschappen Kerkbuurt en Geldringen (na de °
gemeentelijke herindeling samengevoegd tot Steen=

wijkerwold) zijn beide hoevenzwermdorpen in een
wallenlandschep.
Kerkbuurt was de enige buurtschap van de vroegere

gemeente Steenwijkerwold, waarin een kerk stond.

loz.

De N.H.~kerk in Kerkbuurt is-een laat=-gotisch
gebouw en bestaat uit een éénbeukig schip en een

iets smaller koor, voorzien van een houten
torentje op de westgevel. Het kerkje is in 2
perioden gebouwd, nl. eerst het koor, vervolgens
het schip; het koor heeft stenen gewelven. Bij de
restauratie in 1958 werden de houten ramen vervangen
door gemetselde, met eenvoudige vorktraceringen
naar aangetroffen voorbeeld. De grotendeels nog

aanwezige triomfboog is in haar oude spitsboogvorm

hersteld. Het koor heeft een mooi gemetseld stergewelf

in de sluiting het schip een nieuwe houten zoldering.

Het orgel werd in 1648 gebouwd.
Het interieur is fraai, vooral het contrast van de

,

vlakke houten zoldering van het schip met de stenen

gewelven van het koor. Voor het gesloten middenvenster
staat een opvallende,rijk gesneden, vroeg 18e-eeuwse
preekstoel.
Baars is een hoevenzwermdorp. De verspreide boerde=
rijen liggen in een fraai glooiend landschap tegen de
Woldberg.
Zuidveen en Onna zijn wegdorpen op een hoogveenrand,
beide ontstaan langs de zuidrand van de hogere
gronden. De weilanden liggen op het veen,
Zuidveen werd al voor 1463 verkaveld.

Eesveen en Kallenkote zijn ook wegdorpen op een
hoogveenrand. In Kallenkote staan de boerderijen

met ruime onderlinge afstanden aan beide zijden van

de weg.

.

Het begin van Eesveen is geweest het in 1340 door
Boldewijn van der Eeze aan 23 boeren in erfpacht

geven van het veenachtige westelijke deel van zijn
land.

Willemsoord is gelegen aan de weg van Steenwijk naar
Wolvega, nabij de grens met Friesland, op een zandru
g.
Willemsoord was één van de drie Koloniën van Weldadigheid, een in 1820 gestichte kolonie van honder
d

boerderijen.

Het is een wegdorp aan een hoogveenrand. De verkav
eling

heeft hier een sterk rationeel karakter.

103.

4.3.11 GEMEENTE IJSSELHAM,

Oldemarkt

Gelegen tussen de grensrivier de Linde en Paasloo
op een hogere plek (de Boterberg).
Oldemarkt heeft zich vroeger van Paasloo afgescheiden en ontwikkeld tot een dergelijk belang=

rijke nederzetting, dat de parochiekerk van Paaeloo
naar Oldemarkt werd verplaatst.
Oldemarkt was een nederzetting van ambachtslieden

en kooplui.De botermarkt maakte een waag nodig en
daaromheen vormde ziah een nederzetting.

Afgezien van de steden Blokzijl, Steenwijk en
Vollenhove is Oldemarkt de enige nederzetting in
N.W.=Overijssel van. niet agrarische oorsprong.
Monumenten:

Aan de Kruisstraat staat de uit begin van de
l5e eeuw stammende eenbeukige NH. kerk. In 1850
ingrijpend gewijzigd door een aanbouwaan de zuid=

zijde. Deze is bij de restauratie van 1970='73
weer afgebroken.

Het orgel is gebouwd in 1828 en verbeterd in 1853.
In de toren twee klokken, waarvan één in 1618

gegoten en één in 1699 (vergoten in 1903).
Kuinre

Dicht bij de grens met Friesland, in de lengte
gebouwd, aan de mond van de Linde.
In 1132 had Kuinre al een kapel of kerk, die
behoorde tot de Odulfsabdij in Stavoren.
In 1407 wordt Kuinre door aankoop bezit van het
Bisdom Utrecht.
Het middeleeuwse kasteel van Kuinre was van groot
strategisch belang voor de verdediging van het

Oversticht tegen de Friezen. De resten hiervan liggen
ongeveer 800 meter uit de vroegere kust in de

Staatsboswachterij "Kuinderbos". Het was een ronde
stenen versterking "Chateau à motte" met een doorsnede

van + 32 meter. Vermoedelijk gesticht in 1165, door
de Friezen verwoest in 1196. Op geringe afstand
heeft een tweede,

+ 1420 gebouwd.

ook ronde,

burcht gelegen,

Deze is

In 1531 was deze geheel gesloopt.

104.

Bij de drooglegging van de N.O.P. zijn resten van
de beide burchten gevonden. Het dorp werd herbouwd.
In juni 1580 werd “die vlecke den Kuynder” beschanst,
maar op 23 oktober door Rennenberg ingenomen,

daarna verlaten. Volgens
vestingplans, o.a. van
Blaeu (Atlas Parijs 1661), was de versterking een
onregelmatig, gebastioneerde vijfhoek zonder gebouwen.

In 1674 was er een kerk binnen de wallen.
Deze verbrandde in 1675.
Sinds het begin van de 18e eeuw gaat het Kuinre,

dorp van vissers en schippers, steeds slechter.
In 1853 ligt de vroegere versterking geheel open,
nadat de bastions in verval waren geraakt en geslecht.
Van de “schans” is niets meer zichtbaar.
Monumenten:

Ned. Herv. kerk, Een eenvoudig zaalkerkje met
driezijdige sluiting. Deze kerk vervangt een in
1165 gestichte en tussen 1721 en 1743 in zee
verdwenen kerk. Gebouwd in 1678, in 1844 grotendeels

vernieuwd. Inwendig een houten tongewelf.
Orgel uit 1856.
Voormalig gemeentehuis.

Rechthoekig gebouw met een

verdieping. Op het dak een houten achthoekig torentje.

De klok werd in 1683 gegoten.
Op de begane grond was een boterwaag. Gebouwd in 1776.

In 1977 aangekocht door de Vereniging Hendrick de Keyser.

2 woonhuizen aan de H. de Cranestraat 81 en 83.

Het eerste met een gerestaureerde bakstenen puntgevel

met enkele trappen. De uitgekraagde toppilaster rust
op een zandstenen console met engelenkopje. Gevelstenen
“anno 1649", Het tweede huis heeft een gepleisterde
puntgevel met ankers 1786.
‘
Blankenham

Een dijkdorp, achter de vroegere Zuiderzeedijk, met

een lange smalle strokenverkaveling, die zich uitetrekt van de Hamsgracht tot in de voormalige zee.
Aan de zeezijde is in de loop der eeuwen veel land
weggeslagen. De bodem is kleihoudend. Vervening heeft
hier dan ook niet plaatsgevonden. Het landschap is
open. De dijk met de boerderijen en de wallen vormen

een waardevol landschappelijk element.

los.

Blankenham wordt al in 1413 genoemd. Het was een
sterkte tegen de Friezen.

In de middeleeuwen bestonden

er niettemin veel contacten met de Friezen. Dit is
o.a,

nog merkbaar in het boerderijtype.

De N.H. kerk staat achter de zeedijk aan een kolk
en stamt uit 1883; het orgel uit 1893, de klok werd
in 1597 gegoten. In het centrum, tegenover de kerk,
staat het in 1718 in Luik gegoten hoogwaterkanon. De
loop landinwaarts gericht. Voor elk schot was 10 pond
kruit nodig.
Baarlo,

ten 2.0, van Blankenham aan de oude zeedijk

is een zeer klein dijkdorp. De boerderijen zijn
Friese stjelpen met een Friese stal en Friese uileborden,

Paasloo

Een hoevenzwermdorp gelegen op zandgrond. Evenals
in Steenwijkerwold worden de aangrenzende lage
landen gebruikt. De boerderijen waren in kleine

groepjes dicht bij de eenmansesjes gesitueerd.
Deze percelen werden later omwald. Het hierdoor
ontstane, fraaie en zeldzame, wallenlandschap is

gedeeltelijk nog intact.
In 1338 werd Paasloo een zelfstandige parochie,
Dei kerk werd centraal gesitueerd tussen wester= en
ooster Paasloo.
De verspreide, oudere bebouwing veroorzaakte een

losse visuele relatie met de kerk, deze lijkt buiten
de nederzetting te staan.De nieuwe bebouwing nabij de
kerk is strijdig met het karakter van een hoevenzwerm=
dorp.
Herv. Kerk, vermoedelijk eerste helft 16e eeuw,
bestaande uit een schip, waarvan de samenstelling

met die van de deel van een Overijsselse boerderij
overeenkomt,

zodat de ruimte ook door houten posten

in drieën wordt gedeeld, en een driezijdig gesloten
koor. De overeenkomst met een boerderij is binnen
treffend, Aan de korbeels gotische profielen.
De vensters van de zijbeuken en de bogen der koor=

vensters zijn in later perioden gewijzigd.
Gerestaureerd in 1955.
De kerk ligt op een door hoge bomen ingesloten

terrein.

me
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Kalenberg, een waterstreekdorp. Kenmerkend voor het
laagveen ontginningsgebied van N.W.-Overijssel.
Kalenberg ligt aan de Kalenberger gracht. De neder~

zetting moet oud zijn. H.J. Moerman vermeldt dat de
plaats ook "de Vrije Strate" heet en als zodanig

in 1313 voor het eerst voorkomt. Hij concludeert
hieruit dat naast het water ook een landweg gelopen
moet hebben.

In Kalenberg is, evenals in Dwarsgracht en Wetering,
een Friese invloed in de boerderijtypen merkbaar.

Ossenzijl is een waterstreek= of grachtdorp met de
Kalenberger gracht als bewoningsas,
Door de vervening is het kraggenlandschap van trekgaten
en ribben (zetwallen) ontstaan. Tussen Ossenzijl en
Kalenberg ligt het staats=natuurreservaat De Weerribben.

De Wetering vormde de bewoningsas
van het vroegere
schoutambt Scheerwolde, De opstrekkende verkaveling

loopt van west (Baarlo) tot oost (de Woldlakenweg).
De boerderijen liggen langs het water met grote

tussenruimte en veel hoge begroeiing, Hier is, even=
als in Dwarsgracht en Kalenberg in de boerderijvorm
een Friese invloed zichtbaar.
“In het ontgonnen gedeelte van Wetering (de polder

Wetering-Oost) is het plandorp Scheerwolde gebouwd.
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4.3.12 KAMPEREILAND.

In 1170 wordt het Kamperveen gekoloniseerd door
verdreven West-Friezen.

In 1213 wordt het een

zelfstandige parochie.
Bij oorkonde van Jan van Arkel krijgt Kampen in
1363 op het Kampereiland alle grond hoger dan

een halve voet boven peil, alsmede 30 boerderijen.
Ook verkrijgt Kampen het recht van aanwas.
Nog in dezelfde eeuw begint Kampen aan de afdam=

ming der kreken.
De kalkrijke zeekleigronden werden als grasland
gebruikt. Ter bescherming tegen het vloedwater
werden de boerderijen op huisterpen (opgeworpen

hoogten tot 3,70 meter + P,) gebouwd.
Het Kampereiland is + 4500 ha groot. Tot 1880
werd verkaveld in erven van 45 ha. Nadien werden
de erven 35 ha groot; het doel was meer boerderijen te krijgen en de veehouderij te stimuleren.
Tot dan toe was de hooiverkoop de belangrijkste
bron van inkomsten geweest.

Van de 108 boerderijen zijn er 73 eigendom van
de stad Kampen, die de pacht eeuwenlang als
hoofdbron van inkomsten had.

De boerderijen zijn van het voerdeel-type. Zij
zijn beschreven in het hoofdstuk boerderij=typen.

Op het Kampereiland liggen 92 huisterpen, die
vermeld zijn op de archeologische meldingskaart.
-
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4.3.13 MONUMENTEN

In de kontekst van dit stuk wordt het woord

“ocultuurmonument" gebruikt als tegenstelling tot

het begrip “natuurmonument”,
Cultuurmonumenten zijn monumenten in de zin van
artikel l onder b van de Monumentenwet, zijnde

alle vóór ten minste vijftig jaar vervaardigde

zaken, welke van algemeen belang zijn wegens hun
schoonheid,

hun betekenis voor de wetenschap of hun

volkskundige waarde".
Beschermde (cultuur)monumenten zijn die onroerende
monumenten, welke zijn ingeschreven in de ingevolge
de Monumentenwet vastgestelde registers. Naast de al
dan niet op basis van de Monumentenwet beschermde
(cultuur)monumenten maakt de Monumentenwet het mogelijk
groepen van onroerende zaken, hieronder begrepen
bomen,

wegen,

straten,

pleinen en bruggen,

grachten,

vaarten, sloten en andere wateren, welke met een of
meer tot de groep behorende monumenten een beeld vormen,
dat van algemeen belang is wegens de schoonheid of het
karakter van het geheel, aan te wijzen tot beschermde
stads- en dorpsgezichten. Ook de beschermde gezichten
worden ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet
vastgestelde registers.
Individuele cultuurmonumenten

Dit kunnen zijn:
* woonhuizen,

kastelen, buitenplaatsen, boerderijen e.d:

* monumenten van bedrijf en techniek als molens,
bruggen e.d;
.
* verdedigingswerken als wallen, torens,

sluizen,

schansen:

archeologische monumenten als hunebedden,
* zichtbare
terpen en wierden.
Bescherming

De uit 1961 daterende Monumentenwet biedt de wettelijke
basis voor het beschermen van monumenten en stads= en
dorpsgezichten. De wet schrijft voor, dat voor alle
gemeenten een lijst van beschermde monumenten moet worden
opgesteld. Op die lijst staat de reden voor de bescher=
ming vermeld ( de zgn. redengevende omschrijving).

Aan dat wettelijke vereiste is voldaan voor de

gebouwde monumenten. Een lijst van archeologische
monumenten is nog niet voor alle daarvoor in
aanmerking komende gemeenten vastgesteld.
De wet maakt het mogelijk deze lijsten aan te vullen,
hetgeen met grote regelmaat geschiedt.
Het brengen van een object onder de bescherming van
de Monumentenwet houdt - globaal gezegd - in, dat het
niet mag worden veranderd of gesloopt zonder toe=

stemming van de Minister van C.R.M.
Zowel tegen de plaatsing op de monumentenlijst als
tegen het weigeren van een vergunning en de aanwijzing
tot beschermd gezicht staat beroep open op de Kroon.
Er bestaat geen wettelijke verplichting een subsidie
voor de restauratie van een beschermd monument te
verlenen. Dergelijke subsidies worden verleend ten
laste van een artikel op de begroting van het ministerie
van C.R.M.. Voor 1977 is voor dit doel een bedrag van

ruim f 84 miljoen beschikbaar gesteld.
Bedreigingen

Monumenten worden bedreigd door:

* functieverlies (vooral bij kastelen en niet meer
van praktisch nut zijnde monumenten van bedrijf
en techniek, in mindere mate bij kerken en buiten=
plaatsen);
functieverandering (doet zich b.v. voor bij
boerderijen, die omgebouwd worden tot woning voor
een niet=agrariër);

aanpassing aan moderne eisen (b.v. boerderijen in
verband met veranderingen in de bedrijfsvoering);
* verwaarlozing, onachtzaamheid (geldt b.v. voor
historische tuinen bij buitenplaatsen);
veranderingen in de omgeving van infra=structurele
aard (stads- en dorpsuitbreidingen, aanleg parkeer=
terreinen, demping grachten en kanalen, verbreding
van wegen);

veranderingen in de omgeving van andere aard (b.v.
detonerende hoog=en/of nieuwbouw in de nabijheid
van het monument).
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Monumenten in groepsverband

Bebouwing kan, zonder dat alle elementen afzonderlijk
van grote waarde zijn, in de onderlinge samenhang cok

van bijzondere waarde zijn. Het kan daarbij gaan om
— verspreid liggende bebouwing b.v. boerderijen;
- concentraties van b.v. historische boerderijen of
buitenplaatsen/kastelen c.a.;

— een historisch waardevolle stads- of dorpskern
(stedebouwkundige monumenten).

,

Bescherming
De laatste categorie kan als beschermd gezicht worden
aangewezen door de Ministers van V.R.O. en C.R.M.
gehoord de Monumentenraad,

de Gemeente,

Gedeputeerde

Staten en de Rijksplanologische Commissie,
Met de bescherming wordt beoogd cultuur-historisch
waardevolle (stedebouwkundige) patronen te handhaven.

Bij een aanwijzingsbesluit behoort een toelichting
en een kaart van het beschermde gebied. De nadruk ligt
op het beschermen van het stedebouwkundige monument.
Een aanwijzing tot beschermd gezicht is in feite

weinig meer dan een "van waarde verklaring". Het
rechtsgevolg is, dat de betrokken gemeente verplicht
wordt voor het beschermde gebied een bestemmingsplan
vast te stellen,

dat rekening houdt met de redenen,

die aanleiding waren voor de aanwijzing.
Van rijkswege worden geen financiële bijdragen ter
beschikking gesteld ter veiligstelling van beschermde
gezichten. Wel wordt door de ministeries van C…‚R‚M,
en V.‚.R.O. een bijdrage verstrekt in de kosten van
het maken van een bestemmingsplan. Ook bestaat er een
financiële regeling tussen beide ministeries om het
restaureren c.q. rehabiliteren van woonhuismonumenten
en de z.g.

beeldbepalende panden

(niet=monumenten)

in beschermde gezichten mogelijk te maken,

it.

;

4.3.14 GEWENSTE MAATREGELEN t.asv. MONUMENTENZORG.
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Individuele monumenten:

Immaterieel:

* inventariseren en beschermen van: meer
objecten van landelijke bouwkunst, monumenten

van bedrijf en techniek (“industr. archeologie"),
buitenplaatsen en historische tuinen, bouwkunst
van 1850-1927,
* restauratiebeleid als onderdeel van ruimtelijk
ordeningsproces (integrated conservation).

* verplichting tot onderhoud van monumenten.
* modernisering van subsidievoorwaarden.

.

O4

anti=speculatie beding in subsidievoorwaarden.

OO

verhogen restauratiebudget.

4

* invoeren onderhoud subsidie.

meer fiscale faciliteiten.

*

Materieel:

delegatie rijkstaken naar provincie.

afschaffen gekoppelde 3-overheden subsidies.

* koppeling subsidies VRO=CRM.
Monumenten in groepsverband:

Immaterieel: * begrip stads- en dorpsgezicht wijzigen zodat
betere bescherming van visuele en structurele
relaties met omgeving mogelijk wordt,
* bescherming groepen van cult. hist. bebouwing
in gespreid nederzettingspatroon.

* voorlopige bescherming.
* in relatie met bestemmingsplannen opstellen
en uitvoeren van oeheersplannen.
* aanwijzingsprocedure belangrijk verkorten.

* silhouet beschermen.
* delegatie rijkstaken naar provincie als centrale
behartiger van cult. hist. waarden in LP,

y

Materieel:

* financ. bijdragen aan gemeenten voor opstellen
+ uitvoeren van beheersplannen.
* subsidies t.b.v. hogere eisen aan beeld=-

bepalende bouwerken.
* koppeling subsidies VRO-CRM.
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h.3.15 KORTE TERMIJN MAATREGELEN

In de relätienota en de beide adviezen over nationale
parken en nationale landschapsparken is de relatie
met belangen als Volkshuisvesting,

Monumentenzorg,

Verkeer = Waterstaat,

zorg voor het gebouwde of nog te

bouwen milieu e.d. secundair gemaakt aan de relatie
tussen landbouw en natuur” en Landschapsbeheer.

Het unieke karakter van N.W.-Overijssel bestaat uit

méér waarden dan het gegroeide milieu. Door deze

.

opzet van de nota's ontstaat een ongewenste rangorde
in de relaties. Het gebouwde milieu wordt kennelijk
als een complement van het gegroeide milieu beschouwd.

Het ruimtelijke beeld bestaat echter uit de optelling
:
van het gegroeide én het gebouwde milieu. Twee
functie:, op elkaar werkend met als neerslag een

door grenzen bepaald ruimtelijk beeld.

Wat de "vorm" betreft bestaat er een duidelijke

parallel tussen het natuur- en landschapsbeheer
enerzijds en de zorg voor het gebouwde milieu ander=

zijds. Niet alleen bij natuur= en landschapsbeheer

komen vele nuances voor (van "zeer waardevol" tot

"zonder deze waarden"), ook bij het gebouwde milieu
is dit het geval (van beschermd monument tot "gewoon"
huis en van beschermd stads- of dorpsgezicht tot
"gewone" nederzetting). Bij beide hebben de nuances
invloed op de inhoud van de relatie.
Zoals bij het gegroeide milieu zijn de belangen in

het toekomstige landschapspark in diverse inventarisaties en rapporten objectief vastgelegd.
Voor het gebouwde milieu moeten de aanwezige waarden
en belangen nog worden vastgeledd;

Het veiligstellen van vastgelegde waarden en belangen

is voor het gegroeide milieu redelijk geregeld, b.v.
in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (bestemmings=

plannen buitengebied), maar ook in de relatienota's
(beheersovereenkomsten,

reservaat=vorming e.d.).

Over het veiligstellen van het gebouwde milieu wordt
echter in de relatie-nota's alleen in algemene zin
iets gezegd (planologische - lange termijn - maatregelen).

Dit betekent dat bij korte = termijn - maatregelen

geanticipeerd moet worden op een toekomstig beleid.

MS,

Wil dit slagen dan moet objectief worden vastgelegd
welke belangen en waarden van het gebouwde milieu
in welke categorién en in welke mate aanwezig zijn.
Vervolgens dienen interim=maatregelen te worden
genomen om de gevonden waarden en belangen veilig
te stellen.
Voorafgaand aan de interim-maatregelen kan onderzocht

worden welke wettelijke regelingen en ministeriële
beschikkingen van welke ministeries reeds voor
N.W.=Overijssel van toepassing zijn.

Dit pakket zal blijken zo omvangrijk te zijn dat een
integrale bescherming van enkele waarden op korte

termijn al mogelijk is.
Met grote nadruk wordt gewezen op het gevaar dat de

frictie tussen korte= en lange termijn maatregelen,
het ontstellen van interim=maatregelen of het niet
integraal -toepassen van bestaande regelingen, leidt
tot verlies van “culturele waarden" van het gebouwde

milieu.
In het bijzonder geldt dit voor de bebouwde kommen,

met hun vele, vaak tegenstrijdige, functies.
Een interim=regeling voor de nederzettingen zou
ontleend kunnen worden aan de rehabilitatie=procedure
van het ministerie van V.R.O. (Bij beschermde

gezichten samen met het ministerie van C.R.M.=Rijksmonumentenzorg) .
In overleg met de subsidiërende ministeries kan een
uitvoeringsplan worden opgesteld. Dit plan loopt
„vooruit
op een bestemmingsplan. De voorschets van
het bestemmingsplan zal een deel van het uitvoeringsplan

moeten zijn. Deze voorschets dient door de gemeenteraad
te worden vastgesteld en kan voldoende bescherming geven.
Via artikel 19 W.R.O. en artikel 50 Woningwet wordt

ook koppelingmogelijk met het provinciaal beleid.
Voor de karakteristieke nederzettingen (inclusief de
op grond van de Monumentenwet in de naaste toekomst
aan te wijzen beschermde gezichten) kan er op korte

termijn een uitvoeringsprogramma worden vastgesteld.
Hierin zullen de volgende werkzaamheden moeten voor=
komen: het verbeteren van panden = het slopen en al

of niet vervangen van panden = de functiewijziging
van panden en terreinen en het herstelwerk aan histo=

rische openbare werken.

J
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Het is mogelijk en gewenst in samenwerking met
de provinciale directie V.R.O., de P.P.D., het
gemeentebestuur en de provinciale monumenten=
commissie een model op te stellen.
Het gevaar bestaat dat kleine nederzettingen en
verspreid liggende woningen buiten deze programma's
vallen. Ter voorkoming hiervan kan een totaal=
programma voor het landschapspark, als overkoepeling
van de gemeentelijke programma's aangevuld met de

kleine nederzettingen en de incidentele werken,
worden opgesteld.
Dit totaalprogramma geeft aan alle bestuurslagen

informatie over de te reserveren middelen en geeft
meer inzicht in de interim- en de definitieve
bescherming van "de grote maatschappelijke rijkdom
aan culturele waarden" die met de natuurlijke
kwaliteiten zo'n samenhangend harmonisch geheel
vormen (definitie
nationaal landschapspark).

A
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4.3.16 LANGE TERMIJN MAATREGELEN

* Betere planologische bescherming van cultuurhistorische waardevolle gebieden, situaties of
elementen. Dit veronderstelt duidelijke en
consistente, op instandhouding gerichte, be=

stemmingsindicaties en richtlijnen in streek=

en structuurplannen.

Bovendien passende en

duidelijke bestemmingen en omschrijvingen en

gebruiksvoorschriften in bestemmingsplannen,
Het zal nodig zijn ook de omgeving bij de
bescherming te betrekken.

* Het behoud van de cultuur=historische bebouwing ,
moet in het proefgebied in principe voorop=
gesteld worden. Dit is echter in hoge mate

afhankelijk van de initiatieven van de eigenaren.
De huidige subsidieregelingen en de te geringe
beschikbare fondsen zijn geen waarborg voor de
instandhouding. Dit geldt in het bijzonder voor
de beeldbepalende panden die geen beschermd
monument zijn.

Een bijzonder probleem betreft de architectonische

en landschappelijke consequenties van het op de
eigentijdse inzichten afstemmen der agrarische
bebouwing, als ook het al of niet toelaten van
een andere functie in een niet meer als zodanig

in gebruik zijnd agrarisch bedrijfsgebouw.

* Instandhouding van waardevolle bebouwing moet
samengaan met het verwijderen van de het land=
schap aantastende bebouwing.

Ook in dit opzicht zal een duidelijk en lange
termijn saneringsbeleid noodzakelijk zijn.

* Het overheidsbeleid t.a.v. de bescherming en
begeleiding van nieuwe ontwikkelingen van lande
-

lijke monumenten en nederzettingen, dient duidelijk
en door één ministerie (C‚.R.M.) te worden uitge=
dragen.

* De geldmiddelen, die ter beschikking komen voor

de bescherming en begeleiding van landelijke monu=

menten

en nederzettingen,

moeten vergroot

en

evenwichtig t.o.v. de stedelijke monumenten ver=
deeld worden.
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* Naast aanpassing van het budget van de rijks=
overheid is het van groot belang dat de pro=
vincie voldoende fondsen ter beschikking worden
gesteld i.v.m. de medesubsidiëring in de kosten
van restauratie, rehabilitatie van individuele
gebouwen en van nederzettingskernen en in de
verwerving en het beheer van terreinen door de

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
* Evenals bij de stadsvernieuwing zal bij de zorg
voor de monumenten en de beeldbepalende bebouwing
in het proefgebied gestreefd moeten worden naar

een continu instandhoudings= en verbeterings=
proces. Zowel het beleid als het daarvoor nood=

zakelijke onderzoek moet een procesmatige aanpak
hebben.
* Wijziging van de Natuurbeschermingswet zodat
actief en passief beheer van waardevolle cultuur=
landschappen inclusief cultuurhistorische waarden

in het landschap mogelijk wordt.
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4.3.17 BEGRENZING

De gehanteerde (streekplan-)grenzen zijn
administratief: provinciegrenzen met Friesland
en Drente, een gemeentelijke grens met de
N.O.P. en een natuurlijke (oude zeedijk) grens.
Waardevolle landschappen en cultuur=historische
belangrijke elementen komen echter aan beide

zijden van de grens voor.
De samenhang tussen nederzetting en landschap

komt binnen de overwegend administratieve
grenzen niet voldoende tot uitdrukking. Het
gebied ten oosten van het Meppelerdiep tot en
met de unieke nederzetting Staphorst=Rouveen
(330 beschermde monumenten!) en het Kamper=
eiland, met de vele huisterpen, vallen buiten
het Landschapspark.
Als gevolg van de bescherming van landschappelijke,
natuurlijke en cultureel=historische waarden,
.

maar ook van de ruimtelijke en visuele kwaliteiten
en de bescherming van het milieu, zal de begrenzing
moeten worden bepaald door natuurlijke grenzen.

Een inventarisatie van de waarden en de bedrei=
gingen van de grens= en overgangsgebieden, vallend
buiten het Landschapspark, is noodzakelijk om een
natuurlijke grens vast te kunnen stellen en boven=
dien beleidsvoorstellen te kunnen formuleren voor

die gebieden, die ruimtelijk wêl met het Land=schapspark verbonden zijn.
Gezien vanuit de cultuur=historische waarden,

in het

bijzonder die van de gebouwde omgeving zijn de
criteria, welke voor een grenswijziging gehanteerd
moeten worden, te vaag. Criteria zouden ontleend

kunnen worden aanhistorische gegevens, aan het sil=
houet, het "“uitstralingseffect" of de grens van het
type nederzettingsvorm. Ook voor dit doel zal een
nader onderzoek moeten worden verricht.

11d.

Op basis van een combinatie van de bedoelde hier
mogelijke criteria, zou de grens als volgt gewijzigd
kunnen worden:
- het gedeelte van deelgebied IX ten Oosten van de

spoorlijn Steenwijk-Willemsoord heeft, vooral
historisch, meer overeenkomsten met Drente en

kan buiten het Landschapspark blijven.
- het deelgebied X kan, om dezelfde reden, geheel
buiten het Landschapspark blijven.
Het weglaten van beide delen betekent geen verlies
aan kenmerkende onderdelen van het overig proef=-

gebied als geheel. Integendeel de consistentie en
de herkenbaarheid van het resterend geheel wordt

groter. De leefbaarheid van het geheel wordt ook
niet kleiner.
Het Landschapspark is, gezien vanuit de cultuur=
historische waarden het meest consistent in de
samenvoeging van de deelgebieden I,

II,

III,

IV,

V, VI, VII en IX (ten Westen van de spoorlijn
Steenwijk-Willemsoord).
Het N.W.-deelgebied VIII zou als overgangsgebied
eventueel buiten de grenzen van het Landschapspark
kunnen vallen.
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4.3.18

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Herziening van streekplan N.W.-Overijssel (1968).
Meer dan voorheen zal het streekplan een codr-

dinatiekader moeten zijn van de ruimtelijke
inzichten en activiteiten van alle bestuurslagen.
‘Aan het gewijzigde streekplan moet een globaal
uitvoeringsprogramma worden verbonden.
Spoedige aanwijzing van de beschermde stads= en
dorpsgezichten: Giethoorn, Dwarsgracht, Vollenhove en de Leeuwte.

Het in overleg met de minister van V.R.O, en
C‚R.M. opstellen van een "2e fase"=-programma
van te beschermen stads- en dorpsgezichten.

Hiervoor is het noodzakelijk spoedig te inventariseren de waarde van de stedebouwkundige
structuur en de bebouwing, als ook de samen=

stelling van de sociale opbouw.
De handhaving van de karakteristiek van neder=
zettingen, die niet als beschermd zijn of worden

aangewezen, dient te gebeuren door "verfijnde"
regelingen in de bestemmingsplannen en een ver=zwaard,

aan nauwkeurig omschreven toetsings=

normen en bestuurlijke beleidsuitspraken gebonden,
welstandstoezicht.
In het kader van een landschapspark dient gestreefd
te worden naar nederzettingen, die vanwege hun

differentiatie en herkenbaarheid een duidelijke
identiteit hebben,
onderdelen.

zowel in het geheel als in de

Er dient een subsidiebeleid gevoerd te worden t.a.v
de landelijke bouwkunst (afzonderlijke objecten
gelegen buiten beschermde of te beschermen stads=en dorpsgezichten, of karakteristieke nederzettingen).
Dit moet gericht zijn op een eenvoudig herstel van
boerderijen die hun bestemming handhaven. De hiervoor

benodigde inventarisatie is in 1977 gemaakt door
de provinciale monumenten=commissie in samenwerking
met de R.M.Z.

[21,

* Zo spoedig mogelijk dient te worden ingesteld
een WERK-groep van alle diensten, instanties,

commissies, die betrokken zijn bij de handhaving van de karakteristieke gebouwde omgeving

(V.R.O., Monumentenzorg, Inspectie R.O., Pro=

vinciaal bestuur,

P.P.D.

e.d.).
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Le Voor de samenhang van de vele kenmerken van
het proefgebied is het noodzakelijk zo nauw-

keurig mogelijk bekend te zijn met de waarden
ervan. Hiervoor is onderzoek nodig. Op het
gebied van de cultuur=historische waarden is
‘dit nog nauwelijks aangevat.
De benadering van de problematiek van het
proefgebied, ook vanuit de Interimnota
Nationale Landschapsparken is sterk gericht

op de functies van het buitengebied. De wissel-

werking tussen landschap en nederzettingen
dient meer aandacht te krijgen. Daarvoor moet
een visuele analyse gemaakt worden van de
aanwezige relaties tussen de cultuur-histo=-

rische en de natuurlijke waarden van het
proefgebied. Deze inventarisaties moeten als
doel hebben de visueel zwakke èn sterke kanten
te achterhalen en de aandachtpunten vast te
leggen (problemen, rangschikkingpatronen e.d.).
De toe te passen methode moet een snelle op de

praktijk gerichte zijn, die ook koppeling aan
financiële analyses mogelijk maakt.
De methodiek en de waarderingscriteria voor de
inventarisatie van de gebouwde omgeving kan
ontleend worden aan die van de Stadsrehabilitatie in beschermde stads- of dorpsgezichten.

Het ruimtelijk en sociaal functioneren van de
nederzettingen dient onderzocht te worden.
Een waardering en inventarisatie van gebruik
en bestemming van afzonderlijke gebouwen en

situaties van landelijke bouwkunst is ten
behoeve van subsidiëring en bescherming nood=zakelijk.
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h,3,20 CONCEPT ONDERZOEKOPDRACHT INVENTARISATIE GEBOUWDE OMGEVING,
pe

in samenwerking met:
prov. dir. VRO=Zwolle

Bouw=woontechnische kwaliteit

Historische
occupatievormen

dt gemeente

ae bebouwing
nederzettingen
(incl. silhouetten)

Functiekaart

.

Rijksmonumentenzorg
Prov. Mon. Comm.

gemeente

Functiekaart agrarische bebouwing

landbouw

Boerderijtypen

Prov. Mon. Comm.

Rieten daken

Prov. Mon. Comm.

gebouwen,

Individuele
monumenten

kunstwerken,

dijken, sluizen, structuur=
elementen, buitenplaatsen
met omgeving

Prov. Mon, Conm.
Rijksmon. zorg

Rijksmon. zorg

Beschermde + te beschermen stads-dorpsgezichten/ p_ov, Men. Comm.

Archeologische monumenten (terreinen en
objecten)

R.O.B.
Prov. Mon. Comm.

Historisch-geografische situaties
o.a. wegentypen (land=water), dijken

historisch geogranf

Stiltegebieden

Prov. Waterstaat
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