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VERBEELDING VAN EEN MOGELIJKE LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING





Plangebied

Inleiding

Met de vaststelling van de Groen-Blauwe Structuur (GBS) 
op 31 maart 2004 heeft de gemeenteraad het beleidskader 
voor het Buitengebied West vastgelegd. Op basis hiervan 
is er in 2007 een nieuw bestemmingsplan voor het gebied 
opgesteld. Inmiddels zijn er in het gebied een aantal initi-
atieven die aansluiten bij het beleid zoals geformuleerd in 
de Ruimte voor ruimte regeling en dienen zich functies aan 
zoals genoemd in de GBS (o.a. voor een golfbaanaccom-
modatie).

Om een beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke consequen-
ties en mogelijkheden van het geformuleerde beleid en de 
zich aandienende ontwikkelingen bestaat de behoefte de 
concretere initiatieven in samenhang met de voorgenomen 
ontwikkelingen ten aanzien van recreatie (ontsluiting en 
recreatieve voorzieningen) en natuur en landschap (natuur-
ontwikkeling, Ruimte voor ruimte regeling en nieuwe land-
goederen) in het gebied op een verkennende wijze in kaart 
te brengen. Daarnaast dient deze ruimtelijke verkenning om 
de verschillende initiatieven die zich aandienen landschap-
pelijk te kunnen beoordelen door ze te toetsen aan de 
geformuleerde criteria. 

Het plangebied bestaat uit drie landschapstypen. Het on-
derzoek richt zich vooral op het dekzandgebied. Hiervoor 
zijn in de Groen-Blauwe Structuur ontwikkelingsmogelijk-
heden geformuleerd. In de overige twee landschapstypen 
wordt juist geen ontwikkelingen voorgestaan. Hier is de 
kernkwaliteit de openheid die door agrarisch gebruik moet 
worden behouden. 

KAMPENLANDSCHAP

SLAGENLANDSCHAP

EEMLANDSCHAP



DEKZAND

STUWWAL

EEM

VEENVLAKTE

plangebied

Ondergrond (landschappelijke ligging plangebied)

Het plangebied ligt op de overgang van het dekzandge-
bied van de Gelderse Vallei en het veen- en kleigebied van 
het Eemland. Globaal bestaat het landschap uit drie land-
schapstypen. Het kleinschalige besloten kampenlandschap 
op het dekzand en het grootschalige open Eem- en sla-
genlandschap op het veen en het klei. De overgang tussen 
de verschillende landschappen zijn niet scherp. Ze vloeien 
geleidelijk in elkaar over. Het contrast tussen de landschap-
pen en de geleidelijke overgangen bepalen voor een groot 
deel de landschappelijke kwaliteit van dit gebied.

Landschappelijke ligging plangebied



Dekzandgebied

Het dekzandgebied bestaat uit een dekzandrug die aan-
sluit op de dekzanden rond Hoogland en een langwerpige 
dekzandopduiking langs de Mgr. Van de Weteringstraat. Op 
oude kaarten wordt deze de Laurenberg genoemd. Tussen 
de beide dekzandruggen loopt de Malewetering. De over-
gang naar de Eem en het kleigebied worden gevormd door 
verspoelde dekzanden. In het kleigebied bevinden zich nog 
enkele kleine dekzandruggetjes.

Dekzandgebied en overgangen

EEM

DEKZANDWELVINGEN

LAURENBERG

MALE WETERING



Dekzandlandschap in 1900

Het kampenlandschap op het dekzandgebied is opge-
bouwd uit verschillende landschappelijke onderdelen.

De essen, kampen en erven

Op de hogere gelegen delen van het landschap (de dek-
zandruggen) liggen essen en de kampen (zijn één-
mansessen). Deze waren als bouwland ingebruik en wer-
den omgeven door singels en houtwallen. De erven liggen 
verspreid tussen de kampen. De erfbeplanting bestaat uit 
erfbosjes, singels, lanen, bomenrijen, eikengaarden, fruit-
gaarden, hagen en losse bomen. De wegen liggen langs 
de kampen en hebben een bochtig verloop. 
Langs de Coelhorsterweg ligt een jongere kampenontgin-
ning. Deze ontginning heeft een kleinschaliger en een 
regelmatiger vorm dan de oudere kampen. De boerderijen 
staan hier op smalle huiskavels die van elkaar worden ge-
scheiden door houtwallen.

Maten

In de lagere nattere delen van het dekzandgebied langs 
de  Eem en de Male Wetering liggen de maten. Maten zijn 
gras- en hooilanden. De maten zijn onregelmatig verka-
veld. Omdat het terrein vlakker is toont de verkaveling wel 
een regelmatiger karakter dan die van de hoger gelegen 
kampen. De afzonderlijke percelen worden gescheiden 
door singels (vnl. zwarte els), wat een gesloten structuur 
oplevert. In dit landschap komt oorspronkelijk weinig of 
geen bebouwing voor. De bebouwing ligt aan de rand van 
het gebied op de hogere gelegen delen.

Slagen

Ten noorden van het dekzandgebied ligt het slagenland-
schap. Het slagenlandschap is een vlak en open landschap 
dat gekenmerkt wordt door evenwijdig lopende kavels en 
sloten. Het land is als weiland in gebruik. De bebouwing 
is geconcentreerd langs de oost-west lopende ontgin-
ningswegen. De oudere boerderijen liggen in dit gebied 
op terpen. Op de overgang met het dekzandgebied is een 
kleinschalig slagenlandschap ontstaan. Hier liggen langs 
de kavels singels (vnl. zwarte els). 

Dekzandlandschap 1900



Dekzandlandschap in 2005

Door de mechanisatie en schaalvergroting van de landbouw 
zijn vooral de houtopstanden en de vele paden verdwenen. 
De oude wegenloop en de verkavelingsstructuur zijn voor 
een groot deel nog wel aanwezig. Daarnaast heeft er een 
verdichting in de bebouwing plaats gevonden. Er zijn tussen 
1930 en 1970 veel nieuwe boerderijen bijgekomen en de 
oorspronkelijke boerderijen zijn sterk uitgebreid met grote 
stalcomplexen. De erfbeplanting is hierbij vaak –deels- ver-
dwenen. De laatste decennia is er een afname van het aan-
tal agrarische bedrijven. Hierdoor is de hoeveelheid erven 
met een woonfunctie behoorlijk toegenomen. Op dit moment 
zijn er ongeveer 85 burgerwoningen in het Buitengebied 
West. Vooral in het gebied rond de Coelhorsterweg is nau-
welijks nog sprake van een agrarisch bebouwingslint. De 
erven worden vaak als stadstuin ingericht wat sterk contras-
teert met het karakteristiek van het omliggende landschap 
en de oorspronkelijk agrarische schuren krijgen een andere 
functie (bijvoorbeeld als caravanstalling). Deels veroorzaakt 
dit een rommelig beeld.

Dekzandlandschap 2005



Beleidsvisie groen blauwe structuur 

Nationaal landschap Arkemheen-Eemland

Beleid

Nationaal landschap Arkerheem en Eemlamd

In de Nota Ruimte is het gebied Arkemheen- Eemland aan-
gewezen als Nationaal Landschap. De extreme openheid, 
het verkavelingspatroon en veenweide karakter worden in 
de nota ruimte omschreven als de drie belangrijkste kern-
kwaliteiten van het gebied Arkemheen-Eemland. Onder 
leiding van de provincie Utrecht is de aanwijzing concreet 
ingevuld met als resultaat de nota: ‘Nationaal Landschap 
Arkemheen-Eemland, open en vitaal’. Hierin is het beleid 
nader uitgewerkt en is de begrenzing van het Nationale 
Landschap vastgelegd. Een deel van het plangebied (het 
dekzandlandschap) ligt in een overgangsgebied. Te be-
schermen en ontwikkelen kernwaarden van de overgangs-
gebieden zijn: een afwisselend halfopen landschap in con-
trast met het open gebied van het veenweide landschap. 

Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur (2004)

De gemeente Amersfoort heeft voor de ontwikkeling  van 
de functies natuur, water recreatie, cultuurhistorie en land-
bouw de Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur opgesteld. 
Deze visie geeft de ontwikkeling aan voor het gewenste 
groene en blauwe casco van de gemeente en vormt het 
toetsingskader op hoofdlijnen voor diverse uitwerkingsplan-
nen en projecten. Tevens is het de onderlegger voor nieuw 
op te stellen bestemmingsplannen zoals het bestemmings-
plan Buitengebied West 2007.
In de Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur zijn –op basis 
van de ruimtelijke kenmerken- binnen de gemeente vijf 
deelgebieden onderscheiden waaronder het deelgebied 
Eemloop e.o.. 
In de Beleidsvisie zijn –gebaseerd op de aanwezige 
kenmerken en de ligging ten opzichte van de stad- op 
hoofdlijnen ruimtelijke en functionele uitgangspunten ge-
formuleerd. Voor de zone direct langs de Eem tussen de 
landgoederen Schothorst en Coelhorst ten zuiden van de 
Coelhorsterweg, wordt gestreefd naar de ontwikkeling van 
een landschapspark. Het landschapspark kent vanuit de 
stad een gebruikszonering van intensief naar extensief. 
Het agrarisch beheer is gericht op landschaps- en natuur-
waarden en verbrede landbouw, rust, ruimte en extensieve 
recreatie en agrarische natuur. Daarnaast is de aandacht 
gericht op de mogelijkheden om ‘groene diensten’ te stimu-
leren en vorm te geven. Er worden in het gebied fiets- en 
wandelpaden ontwikkeld en er wordt rekening gehouden 
met basisvoorzieningen voor landrecreatie zoals spelen, 
liggen, zitten, picknicken e.d.. In het gebied zouden de 
landschaps- en natuurwaarden kunnen worden versterkt 
door de realisatie van enkele boscomplexen en nattere 
gebieden langs de Eemdijk.
Tussen het landschapspark en het agrarisch weidegebied 
in het noorden -de strook tussen de Coelhorsterlaan en de 



Bestemmingsplan Buitengebied West (voorontwerp) 2007

Mgr. van de Weteringstraat- is de verwezenlijking van een 
gevarieerd agrarisch-recreatief landelijk gebied gedacht. 
In dit verband dient te worden voorzien in de realisatie van 
een landschappelijk raamwerk –met een ecologische en 
recreatieve betekenis- dat als basis kan dienen voor tal 
van functies, waaronder bijvoorbeeld verbrede landbouw 
met nieuwe teelten, agrarisch natuurbeheer, kwekerijen, 
recreatie voorziening met bijbehorende horeca en als mo-
gelijke optie een golfbaan. In de vrijkomende bebouwing 
zijn nieuwe functies mogelijk die qua aard en schaal pas-
sen in dit landelijk gebied.
In polder Zeldert, het gebied tussen de Mgr. van de Wete-
ringstraat en de A1, wordt de agrarische sector als hoeder 
van het open landschap gezien. De openheid en het veen-
weide karakter in contrast met de stad en de nabijgelegen 
Heuvelrug worden beschouwd als de belangrijkste kern-
waarden. Het uitgangspunt is hier dan ook handhaving van 
de melkveehouderijen en het voorkomen van de toename 
aan bebouwing. Voor de natuur is de uitbreiding van het 
aantal kleine meertjes/ poelen (natte stepping-stone) ge-
wenst.

Bestemmingsplan Buitengebied West (voorontwerp) 2007

In het bestemmingsplan Buitengebied West 2007 zijn de 
uitgangspunten en doelstellingen zoals die in de Beleidsvi-
sie Groen-Blauwe Structuur voor het deelgebied Eemloop 
zijn opgenomen in de beschrijving in hoofdlijnen vastge-
legd. Daarnaast zijn ze ook op de bijbehorende Ontwik-
kelingskaart weergegeven. Het gaat daarbij zowel om de 
langzaamverkeersroutes als om de zonering in:
- open agrarisch gebied (ten noorden van de Mgr van de
  Weteringstraat)
- agrarisch gebied met recreatieve functie (tussen de Mgr 
  van de Weteringstraat  en de Coelhorsterlaan)
- het landschapspark (ten zuiden van de Coelhorsterlaan)

Tevens zijn in het bestemmingsplan enkele algemene wij-
zigingsbevoegdheden opgenomen om de realisering van 
plannen en projecten uit de Groen-Blauw Structuur (GBS) 
mogelijk te maken.
In het bestemmingsplan wordt aangegeven waar nieuwe 
natuur is voorzien en wordt tevens een indicatie gegeven 
van een mogelijk recreatieve ontsluiting. Ten aanzien van 
nieuwe landgoederen wordt gesteld dat ze een goede 
mogelijkheid lijken te zijn om nieuwe landschapswaar-
den en nieuwe natuur te ontwikkelen en om een passend 
hergebruik voor boerderijen te vinden. Ze bieden daarmee 
de mogelijkheid om de doelstellingen voor de zone Land-
schapspark (Coelhorst en Weerhorst) te realiseren. Met 
betrekking tot de in het gebied aanwezige bebouwing is de 
Ruimte voor ruimte Regeling van kracht. Daarbij wordt er 
een relatie gelegd tussen de te slopen oppervlakte (agra-
rische bebouwing) en de te realiseren omvang van de 
nieuwbouw.





Ontwikkelingen en initiatieven

In het uitvoeringsprogramma voor de Groen-Blauwe Struc-
tuur zijn geen middelen voorzien voor het realiseren van het 
Landschapspark en evenmin voor het realiseren van een 
landschappelijk en ecologisch raamwerk in het Male- Wete-
ringgebied. 
Het bestemmingsplan geeft echter wel ruimte aan nieuwe 
ontwikkelingen die aansluiten bij het geformuleerde beleid in 
de Groen – Blauwe Structuur. Dit betekent dat ontwikkelin-
gen in het landschap van het Buitengebied West afhankelijk 
zijn van particulieren initiatieven. Daarbij hangen de ontwik-
kelingen sterk af van de ontwikkeling in de landbouw, grond-
prijzen en hoe aantrekkelijk bestaande regelingen zijn. Ook 
betekent het dat ontwikkelingen afhankelijk van eigendom-
men perceelsgewijs zullen verlopen. 
Het op te stellen streefbeeld zal naast de fysieke verschillen 
mede moeten worden gebaseerd op perceelsgewijze rea-
lisatie en een kader moeten bieden waaraan particulieren 
initiatieven kunnen worden getoetst.

Inmiddels zijn er in het gebied een aantal initiatieven die 
aansluiten bij het beleid zoals geformuleerd in de Ruimte 
voor ruimte Regeling en dienen zich functies aan zoals ge-
noemd in de Groen-Blauwe Structuur (optie voor een golf-
baanaccommodatie).

Eigendomssituatie



Streefbeeld Buitengebied West (sterk contrast tussen het open slagenlandschap en het besloten kampenlandschap) 



LANDSCHAPSPARK

BUURTSCHAP

AGRARISCH  RECREATIEF LANDSCHAP

Streefbeeld dekzandlandschap (historische context als inspiratie bron voor een nieuw landschappelijk raamwerk)

Het landschappelijke streefbeeld

De belangrijkste opgaven voor Buitengebied West zijn de 
ecologische en landschappelijke kwaliteit van het landschap 
te versterken en om het landschap openbaar toegankelijk te 
maken. Daarnaast geeft het bestemmingsplan ruimte aan 
nieuwe ontwikkelingen. Zo is het mogelijk om nieuwe recre-
atieve voorzieningen aan te leggen en kunnen er landgoe-
deren en nieuwe woningen worden gebouwd op basis van 
de Ruimte voor ruimte regeling. Ook wordt er ruimte gebo-
den aan de verbreding van de landbouw. Deze nieuwe func-
ties moeten worden ingepast in het bestaande landschap.

Streefbeeld geïnspireerd op het verleden

De huidige opgave voor het Buitengebied West is het creë-
ren van een fijnmazig beplantings- en padennetwerk en het 
invoegen van nieuwe functies (recreatie en wonen) in het 
landschap.  
Als inspiratie voor een dergelijk landschappelijke raamwerk 
is het kaartbeeld van rond 1900 gebruikt. Dit kaartbeeld 
hangt nauw samen met de fysieke ondergrond en toont 
nog een fijnmazig beplantingsstructuur. Tevens wordt het 
landschap dooraderd door een stelsel van paden langs en 
tussen de kampen. Het fijnmazige en afwisselende patroon 
is als basisopzet zeer geschikt om nieuwe ontwikkelingen 
op te nemen en de recreatieve en ecologische waarden van 
het landschap te versterken.

Het kaartbeeld wordt niet letterlijk genomen maar dient als 
inspiratie en als leidraad voor het formuleren van de in te 
zetten landschappelijke elementen.



Fijnmazig beplantingsnetwerk

Fijnmazig padennetwerk

slagen (elzensingels)

maten (elzensingel)

bosperceel

eng (omzoomd met houtwal)

kamp (omzoomd met houtwal)

erf (lanen, erfbosjes, boomgaard, etc)

fijnmazig paden netwerk

Landschappelijke onderdelen van het streefbeeld

Het streefbeeld bestaat uit verschillende landschappelijke 
onderdelen. 
 
- Het realiseren van een fijnmazig beplantingsnetwerk
Kenmerkend voor het landschap van rond 1900 was het 
fijnmazige beplantingsnetwerk. Het netwerk bestond uit:
a. Kavelgrensbeplanting:
Alle kavelgrenzen waren beplant. Rond de kampen lagen 
houtwallen en de maten worden omzoomd door elzensin-
gels. 
b. Bosjes:
Bij Coelhorst en Onstede lagen erfbosjes. Daarnaast waren 
er nog enkele grotere bospercelen.
c. Erfbeplanting:
De beplanting van de grote erven bestonden uit erfbosjes, 
singels, lanen, bomenrijen, eikengaarden, fruitgaarden, ha-
gen en losse bomen. Door de beplanting voegde de erven 
zich naadloos in het landschap.

De beplantingselementen samen vormt een fijnmazig sa-
menhangend landschappelijke en ecologisch netwerk. Een 
deel van dit netwerk is nog aanwezig en wordt doormiddel 
van het nieuwe bestemmingsplan beschermd. Restaura-
tie van de vroegere structuur is niet het doel. Nagestreefd 
wordt het opnieuw aanbrengen van een fijnmazige en afwis-
sende ruimtelijke opzet. Een belangrijk middel hiervoor is 
het beplanten van erf- en perceelgrenzen. Hiervoor zijn wel 
regelingen nodig die dit stimuleren. De aantrekkelijkheid van 
de regeling bepaald het succes en de fijnmazigheid van het 
raamwerk. Daarnaast kan bij de aanvraag van initiatieven in 
het kader van de Ruimte voor ruimte regeling eisen worden 
gesteld aan de erfinrichting en erfbeplanting. Ook kunnen 
bij groter initiatieven inrichtingseisen worden gesteld en kan 
in dat kader perceelsrandbeplantingen en bosjes worden 
aangelegd. 

- Het realiseren van een fijnmazig padennetwerk
Tussen de kampen lag een fijnmazig netwerk van wegen en 
paden dat het landschap ontsloot. Dit netwerk is bijna ge-
heel verdwenen. Een belangrijke opgave voor het Buitenge-
bied West is het realiseren van een nieuw openbaar toegan-
kelijk netwerk van routes, paden en wegen die geschikt zijn 
voor wandelen en fietsen, met daaraan gekoppeld kleine 
verpozingsplekken.
 
Dit netwerk kan niet in één keer worden gerealiseerd maar 
dient als een samenstel van tal van initiatieven van overhe-
den (o.a. gemennte en waterschap), waterschappen, na-
tuurorganisaties en particulieren te worden aangebracht. Bij 
ieder nieuw initiatief moet gekeken worden hoe het bij kan 
dragen aan de toegankelijkheid van het landschap. 



Wonen en Nieuwe Landgoed

Golfbaan

Hoeve Onstede 
(inspiratie voor nieuw landgoed)
- bospercelen
- lanen
- omzoomde landbouwpercelen
- groen erf

Groen erf
- landschappelijke omkadering
  (haag, houtwal en singel) 
- landschappelijke inrichting 
  (gras, boomgaard en solitair
  bomen) 

Locatie golfbaan
Het oorpronkelijke kampenland-
schap als inspiratiebron voor de 
inrichting van de golfbaan 
(houtwallen en kamerstructuur)

- Nieuwe functies
Van oorsprong kende het landschap van Buitengebied West 
alleen agrarische gebruik. Momenteel heeft het landschap 
naast de agrarische functie ook een recreatieve, culturele 
en natuurfunctie. Het is het uitloopgebied van Amersfoort 
West. Daarnaast wordt door verschillende regelingen 
(Ruimte voor ruimte regeling en nieuwe landgoederen rege-
ling) extra wonen in het buitengebied geïntroduceerd. De 
opgave hierbij is hoe wonen het landschap kan verrijken. 
a. Wonen: 
De Ruimte voor ruimte regeling maakt het mogelijk agra-
rische gebouwen om te zetten in woningen. Aan deze 
initiatieven moeten niet alleen architectonische maar ook 
landschappelijke randvoorwaarden (situering bebouwing 
en inrichting erf) worden gesteld. De erven uit 1900 kunnen 
hierbij als inspiratie dienen. Deze waren door de erfbeplan-
ting opgenomen in het landschap en zo onderdeel van het 
fijnmazige beplantings- en padennetwerk.
b. Nieuwe landgoederen:
Nieuwe landgoederen kunnen een grote bijdrage leveren 
aan de ruimtelijke kwaliteit, vanwege de waarden op het 
vlak van natuur, cultuurhistorie en recreatie. Het bestem-
mingsplan biedt ruimte aan nieuwe landgoederen in het 
gebied tussen de Coelhorsterweg en de Eem. De nieuwe 
landgoederen moeten zo in het landschap worden inge-
voegd dat ze de landschappelijke structuur versterken en 
de toegankelijkheid vergroten. De voormalige grote erven 
(Onstede en Coelhorst) met de omliggende gronden kunnen 
hierbij als voorbeeld worden gebruikt.
c. Golfbaan:
Het Male Weteringgebied biedt volgens het bestemmings-
plan, met name de zone tegen de stadsrand aan, moge-
lijkheden voor sportvoorzieningen en bijbehorende horeca. 
Momenteel ligt er een initiatief om in dit gebied een 9 holes 
golfbaan te realiseren. Met gebiedseigen inrichtingsmid-
delen is een golfbaan goed in de structuur van het kam-
penlandschap in te voegen. Een goed voorbeeld van een 
dergelijke inpassing is golfbaan het Zelle in de Achterhoek. 
Aan het initiatief worden  landschappelijke randvoorwaarden 
gesteld die betrekking hebben op de oppervlakte, de natuur-
lijkheid en het reliëf op de baan. Daarnaast moet de baan 
een bijdrage leveren aan het landschappelijk raamwerk 
(houtwallen, bosjes en natte natuur) en de doordringbaar-
heid van het landschap vergroten.





LANDSCHAPPELIJK STREEFBEELD 
PER DEELGEBIED





Deelgebieden

LANDSCHAPSPARK

BUURTSCHAP

(AGRARISCH)  RECREATIELANDSCHAP

OVER ZELDERT

Landschappelijk streefbeeld per deelgebied

Het dekzandlandschap van Buitengebied West is op basis 
van de ontstaansgeschiedenis en het landschappelijke ka-
rakter in vier zones in te delen:
a. Landschapspark (Kampenlandschap Eemzone)
b. Buurtschap (Coelhorsterweg/ Droevendalsesteeg)
c. Agrarisch gebied met recreatie (Kampenlandschap 
    Male Weteringzone)
d. Overzeldert

Per deelgebied wordt het streefbeeld nader uitgewerkt en 
worden de mogelijke landschappelijke initiatieven en ontwik-
kelingen in beeld gebracht.



EigendomssituatieBestaande situatie

Bestaande situatie

Het landschap tussen de Coelhorsterweg en de Eem vormt een overgangsgebied tussen kampen-
landschap en het rivierenlandschap langs de Eem. Op de hogere delen liggen de kampen en de open 
essen. Langs de rivier ligt het lager gelegen maten gebied. De dijk langs de Eem is onderdeel van de 
Grebbelinie. Aan de binnenzijde van de Grebbeliniedijk ligt een verlande gracht met opgaande bosve-
getatie. De Grebbeliniedijk met verlande gracht is aangekocht en in beheer bij de provincie.

Landgoed Coelhorst vormt het westelijk deel van deze zone. Hier is het oorspronkelijke landschap 
grotendeels nog aanwezig. Het gebied is in bezit bij Natuurmonumenten en een onderdeel van de 
ecologische hoofdstructuur. Natuurmonumenten heeft een beheersvisie opgesteld waarbij de cul-
tuurhistorie leidend is, maar binnen de mogelijkheden die het behouden van de cultuurhistorische 
elementen bieden, wordt gestreefd naar zoveel mogelijk natuurwaarden (natuurrijk cultuurlandschap). 
Natuurmonumenten wil dit de komende decennia bereiken door extensivering van het gebruik, door 
de overgangen tussen de verschillende natuurtypen geleidelijker en structuurrijker te maken en door 
stukken bos en grasland te vernatten.

Het oostelijk deel is door intensief agrarisch gebruik vervlakt. Er zijn veel boerderijen bijgekomen en 
de karakteristieke perceelrandbeplanting is grotendeels verdwenen. In dit gebied zijn nog twee boer-
derijen die groter zijn dan 10 ha (Weerhorst en Boelenhoef). De overige boerenerven hebben geen of 
weinig landbouwgronden meer een hebben over het algemeen een woonbestemming gekregen.

 
Recreatief wordt het landschap nauwelijks ontsloten. De Droevendalsesteeg en de Weerhorsterweg 
lopen door dit gebied. Ze vormen een lus in aansluiting op de Coelhorsterweg, maar lopen dood rich-
ting de Eem. Ook de Eem is vanaf de oevers niet toegankelijk en landgoed Coelhorst is niet openge-
steld voor publiek.

Bestemmingsplan

De volgende functies kunnen volgens het bestemmingsplan in het Landschapspark worden toegela-
ten 

1 dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van bijvoorbeeld speelweiden en picknickplekken
2 fiets-, voet-, en ruiterpaden
3 beplantingsstroken, bospercelen, gebieden ten behoeve van de natuurontwikkeling (waaronder 
water) en andere (openbare) groenvoorzieningen
4 nieuwe landgoederen 



Streefbeeld Grebbelinie, eempaden en natuurontwikkeling 

Landschapspark

Het streefbeeld
Landschapspark: Langs de Eem de Eempaden, de Grebbe-
linie en een ecologische verbindingszone met een afwisse-
lend landschap van bossen, houtwallen en weilanden waar 
landgoed Coelhorst en enkele karakteristieke erfensembles 
en eventueel nieuwe landgoederen in liggen.

Landschappelijk raamwerk
Uitgangspunt voor het streefbeeld is het maken van een 
aantrekkelijk recreatief landschap met grote ecologische 
waarden. Door de bestaande perceels- en erfgrenzen in te 
planten ontstaat er samen met de bestaande bosjes een 
fijnmazig ruimtelijk- en ecologische raamwerk. De keuze 
voor het type beplanting is afhankelijk van de landschap-
pelijke situatie. Elzensingels in de nattere gebieden langs 
de Eem (de maten) en houtwallen en singels op de hogere 
gronden (de kampen). Het streefbeeld gaat verder uit van 
het realiseren van een natte dijkvoet langs de Grebbeli-
niedijk. Deze strook is een onderdeel van de Ecologische 
hoofdstructuur en is minimaal 50 meter breed met afwissend 
open (moerasruigten en natte graslanden) en bosvegetaties 
(broekbos). 

Recreatief padenstelsel
De belangrijkste opgave om het gebied recreatief te ontslui-
ten is de Grebbeliniedijk toegankelijk te maken voor recre-
anten. Hierop kunnen de doodlopende paden in het gebied 
worden aangesloten.  Wanneer ook het padenstelsel van 
Coelhorst wordt opengesteld ontstaat er zo een kleinschalig 
netwerk voor fietsers en voetgangers. 
In het aansluitende deel ten westen van de Bunschoterstraat 
is voor de Grebbeliniedijk een ontwerpvoorstel gemaakt. In 
dit voorstel is er een waterkerende dijk met defensieprofiel 
getekend. Het defensieprofiel bestaat uit een 3,0 meter bre-
de gedekteweg (fietsers) en een iets hoger gelegen voetpad 
(zie profiel). Verder wordt aan de landzijde een natte voet 
aangelegd waar ruimte is voor natuurontwikkeling. Wanneer 
voor dit profiel wordt gekozen is het vanuit landschappelijke- 
en cultuurhistorische redenen wenselijk deze oplossing door 
te trekken tot aan het Werk bij Krachtwijk. grebbeliniedijk met eempaden 

en natuurontwikkeling

bestaande 
perceelgrensbeplanting
(groen)

nieuwe 
perceelsrandbeplantingen
(bruin)

recreatieve paden

erf met 
erfgrens-
beplanting



BOELENHOEF
WEERHORST

Mogelijke landgoederen (oppervlak groter dan 10 ha)

Nieuwe landgoederen
Wijzigingbevoegdheid nieuwe landgoederen

a. Alleen toegestaan in het deelgebied Landschapspark

b. De ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van het 
gebied moeten duurzaam worden verbeterd (opstellen van 
inrichtings- en beheersplan)

c. minimaal 10 hectare groot, waarbij geldt dat:
+ dit een aaneengesloten gebied is;
+ ten minste 30% van de grond wordt voorzien van bos of 
houtopstanden dan wel minimaal 20% bos en 50% natuur-
gebied;
+ ten minste 90% van het gebied openbaar toegankelijk 
moet zijn doormiddel van fiets- en/of wandelroutes;
+ bestaande natuurgebieden die binnen de begrensde delen 
van de ecologische hoofdstructuur liggen niet mogen wor-
den meegeteld.

d. Voor de bebouwing geldt dat
+ bestaande woningen mogen worden gehandhaafd
+ de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing wordt ge-
sloopt
+ er maximaal 2 landhuizen worden gebouwd met elk een 
inhoud van maximaal 1.500m3
+ de maximale inhoud is evenredig groter dan 1.500m3 in-
dien een groter landgoed dan 10 ha wordt gerealiseerd
+ in een landhuis uitsluitend woningen mogen worden gere-
aliseerd (maximaal 3 appartementen per landhuis)
+ de landhuizen worden gesitueerd in de directe nabijheid 
van de eventueel aanwezige te handhaven bebouwing
+ de landhuizen mogen worden gesplitst in kleinere bouwvo-
lumes indien dit noodzakelijk is in verband met de ruimtelijke 
en landschappelijke kwaliteiten van het gebied.

Het bestemmingsplan maakt nieuwe landgoederen mogelijk 
in het deelgebied landschapspark. In dit gebied zijn 2 eigen-
dommen groter dan 10 ha (ca. 20 ha). Deze zouden omge-
vormd kunnen worden in een nieuw landgoed (Weerhorst en 
Boelenhoef). 



Voorbeeld uitwerking nieuw landgoed (Boelenhoef)

Voorbeeld uitwerking nieuw landgoed (Boelenhoef)

Boelenhoef is uitgewerkt als voorbeeld voor een nieuw 
landgoed. Het is geen concreet plan maar een studie hoe 
met de gebiedseigen landschapselementen een landgoed 
kan worden ontworpen dat voldoet aan de gestelde eisen in 
het bestemmingsplan (en natuurschoonwet) en hoe het een 
bouwsteen kan zijn voor de vorming van het geschetste 
streefbeeld voor dit gebied. 

Landschappelijke uitgangspunten:
- Het nieuwe landgoed is niet alleen als een zelfstandige 
eenheid maar ook als onderdeel van het landschap vorm-
gegeven. 
- Het is opgebouwd uit gebiedseigen landschapselementen 
(lanen, houtwallen en bospercelen). De vormgeving van 
deze elementen volgt de bestaande kavelstructuur. 
- Het padenstelsel volgt de perceelsgrenzen en sluit aan op 
de bestaande paden en wegen in de omgeving.

bospercelen

2 landhuizen

laan

paden 
(openbaar toegankelijk)

houtwal

bestaande 
boerderij

open es met grensboom



Ruimte voor ruimte regeling
Wijzigingsbevoegdheid ruimte voor ruimte regeling

Er mag één extra woning worden gebouwd als:
a. alle bij de betreffende woning behorende erfbebouwing 
wordt gesloopt
+ De maximale inhoud van de woning 600 m3 bedraagt 
indien 1000 m2 erfbebouwing wordt gesloopt
+ De maximale inhoud van de woning evenredig kleiner 
is dan 600m3 indien een kleiner oppervlak erfbebouwing 
wordt gesloopt, met die verstande dat tenminste 666 m2 
erfbebouwing wordt gesloopt en dat daarbij sprake moet 
zijn van een ruimtelijke kwaliteitswinst
+ De maximale inhoud van de woning evenredig groter is 
dan 600m3 indien een groter oppervlak erfbebouwing wordt 
gesloopt
+ Bij een waardevol pand of complex mag geen waarde-
volle bebouwing worden gesloopt
b. dat de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van het 
gebied worden verbeterd (opstellen van een inrichtingsplan)

In het gebied zijn enkele erven die geen agrarische functie 
meer hebben. Deze komen in aanmerking voor de Ruimte 
voor ruimte regeling. Hierbij mag zoals aangegeven voor 
het slopen van voormalige bedrijfgebouwen één woning 
worden terug gebouwd.

Erven met een woonbestemming



Voorbeeld uitwerking Ruimte voor ruimte regeling

Boelenhoefseweg 5 is uitgewerkt als voorbeelduitwerking 
van een landschappelijk (woon)erf op basis van de ruimte 
voor ruimte regeling. Het is verkenning hoe met de gebieds-
eigen landschapselementen een landschappelijk (woon)erf 
kan worden ontworpen dat voldoet aan de gestelde eisen 
in het bestemmingsplan en een onderdeel vormt van het 
geschetste streefbeeld voor dit gebied. 

Landschappelijke uitgangspunten:
- om het erf wordt een erfgrensbeplanting aangebracht 
(houtwal, bomenrij of singel);
- het erf is ingericht met gebiedseigen landschaps-
elementen (hagen, boomgaard, gras,solitair bomen en 
kleine erfbosjes);
- de bebouwing wordt in samenhang met de bestaande 
bebouwing gesitueerd en ontworpen

Voorbeeld uitwerking ruimte voor ruimte regeling (Boelenhoefseweg 5)

bestaande situatie met te slopen schuren

erfbosje

bestaande woning

mogelijk recreatief pad

nieuwe woning

houtwal
(erfgrensbeplanting)



Bestaande situatie Eigendomssituatie

Bestaande situatie 

Het landschap is van oorsprong een jonge kampontginning. De ontginning heeft een regelmatiger 
en kleinschaliger karakter dan het omliggende landschap. De boerderijen liggen vanouds geconcen-
treerd langs de Coelhorsterweg en de Droevendalsesteeg en de smalle kavels werden van elkaar 
gescheiden doormiddel van houtwallen. De houtwallen zijn voor een groot deel verdwenen. Aanslui-
tend aan de jonge kampenontginning lag er een open es. Deze is in de loop van de tijd verkaveld en 
deels bebouwd. De bebouwing langs de Coelhorsterweg bestaat vanouds uit bedrijfswoningen bij de 
agrarische bedrijven. Door de afname van het aantal agrarische bedrijven is het aantal percelen met 
alleen een woonfunctie groot er is er nauwelijks nog sprake van een agrarisch bebouwingslint. Opval-
lend bij deze functieverandering is dat de achterliggende agrarische grond onderdeel blijven van het 
perceel. 

Bestemmingsplan

Het buurtschap valt volgens het bestemmingsplan in twee deelgebieden. 
Het gebied ten noorden van de Coelhorsterweg is als agrarisch gebied met recreatieve functies aan-
gegeven waarbij de volgende gebruiksvormen kunnen worden toegelaten:

1. dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van bijvoorbeeld sportvelden, maneges, 
paardenpensions, speelweiden en picknickplaatsen;
2. verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van kampeerterreinen, waarbij geen stacaravans en 
recreatie woonverblijven zijn toegestaan;
3. fiets-, voet- en ruiterpaden;
4. beplantingstroken, bospercelen, gebieden ten behoeve van de natuurontwikkeling en andere 
(openbare) groenvoorzieningen;

Het gebied ten zuiden van de Coelhorsterweg is aangegeven als onderdeel van het Landschapspark 
waarbij de volgende functies kunnen worden toegelaten: 
1 dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van bijvoorbeeld speelweiden en picknickplekken;
2 fiets-, voet-, en ruiterpaden;
3 beplantingsstroken, bospercelen, gebieden ten behoeve van de natuurontwikkeling (waaronder wa-
ter) en andere (openbare) groenvoorzieningen;



Streefbeeld

Buurtschap (Coelhorsterweg en Droevendalsesteeg)

Het streefbeeld
Buurtschap: bebouwing langs de wegen, karakteristieke er-
fensembles met perceelsrandbeplanting en een waardevolle 
open es.

Landschappelijk raamwerk
Uitgangspunt bij het streefbeeld is het maken van een ge-
varieerd kleinschalig landschap (buurtschap) met wonen en 
kleinschalige recreatieve en/of agrarische functies. Door de 
perceelsranden in te planten met houtwallen ontstaat er een 
stevig ruimtelijk kader waarin het wonen en de verschillende 
functies (zoals; café, theehuis, minicamping en kleinschalige 
opengrond kwekerij) een plaats kunnen krijgen. Daarnaast 
wordt bij de voormalige es gestreefd naar meer openheid. 
Dit kan door bij bedrijfsbeëindiging de bedrijfsgebouwen af 
te breken en de nieuwe woning te plaatsen langs de Coel-
horsterweg (Ruimte voor ruimte regeling). In relatie met 
herstel van de openheid van de es kan de houtwal rond de 
es worden hersteld en een esrandpad worden aangelegd.  

 houtwal met esrandpad
open es

bestaande 
houtwallen 
(groen)

nieuwe ]
houtwallen 
(bruin)



Erven met mogelijke woonbestemming

Ruimte voor ruimte regeling
Wijzigingsbevoegdheid ruimte voor ruimte regeling

Er mag 1 extra woning worden gebouwd als:
a. alle bij de betreffende woning behorende erfbebouwing 
wordt gesloopt
- De maximale inhoud van de woning 600 m2 bedraagt in-
dien 1000 m2 erfbebouwing wordt gesloopt.
- De maximale inhoud van de woning evenredig kleiner is 
dan 600m3 indien een kleiner oppervlak erfbebouwing wordt 
gesloopt, met dien te verstande dat tenminste 666 m2 erfbe-
bouwing wordt gesloopt en dat daarbij sprake moet zijn van 
een ruimtelijke kwaliteitswinst.
- De maximale inhoud van de woning evenredig groter is 
dan 600m3 indien een groter oppervlak erfbebouwing wordt 
gesloopt.
- Bij een waardevol pand of complex mag geen waardevolle 
bebouwing worden gesloopt.
b. dat de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van het 
gebied worden verbeterd (opstellen van een inrichtingsplan).

In het gebied komen veel erven in aanmerking voor de 
ruimte voor ruimte regeling. Door de geringe afmeting van 
de oorspronkelijke landbouwkavel blijft deze vaak onderdeel 
van het woonerf. Hierbij mag zoals hierboven beschreven 
staat voor het slopen van voormalige bedrijfgebouwen één 



bestaande situatie met te slopen schuren

Voorbeeld uitwerking ruimte voor ruimte regeling (es en jong kampen landschap)

houtwal
(perceelsrandbeplanting)

nieuwe woning

bestaande woning

erfinrichting met doorzicht
naar het achtergebied)

bestaande woning

nieuwe woning

erfgrensbeplanting
(direct rond de huis-
kavel / openhouden 
van de es)

woning worden terug gebouwd.
Voorbeelduitwerking Ruimte voor ruimte regeling

Er zijn in dit gebied landschappelijk twee typen erven te 
onderscheiden met ieder een andere opzet.

Landschappelijke uitgangspunten Ruimte voor ruimte 
regeling op de es:
- nieuwe bebouwing situeren langs de weg;
- de diepte van het erf beperken (zo open mogelijke es);
- erf omzomen met een transparante singel of bomenrij;  
- het erf inrichten met gebiedseigen landschapselementen 
(hagen, gras en solitair bomen solitair bomen);

Landschappelijke uitgangspunten ruimte voor ruimte 
regeling in kleinschalige houtwallen landschap:
- aanbrengen van een houtwal op de  perceelsgrens (dus 
geen erfgrensbeplanting) hierdoor ontstaat er een ruimer 
landschappelijke kamer;
- nieuwe bebouwing zo situeren dat er zicht blijft op de ach-
terliggende kamer;
- het erf (rond het huis) inrichten met gebiedseigen land-
schapselementen (hagen, boomgaard, gras en solitair 
bomen;



Bestaande situatie Eigendomssituatie

Bestaande situatie

Het gebied bestaat uit een licht golvend dekzandlandschap met dekzandwelvingen en laagtes. Van 
oorsprong was het een zeer afwissend landschap met essen en kampen op de hogere delen en de 
gras en hooilanden in de lagere delen. De Male Wetering ligt in een laagte tussen twee dekzand-
welvingen in. Ter hoogte van de Oude weg snijdt hij door een dekzandrug heen. Van oorsprong 
waren de lagere delen langs de Male Wetering in gebruik als gras- en hooiland. Deze waren net als 
de Male Wetering omzoomd met elzensingels. Momenteel is het landschap rond de Male Wetering 
open. De elzensingels zijn voor een groot deel verdwenen en de Male Wetering heeft een civiel-
technisch karakter met steile oevers en beschoeiing. Ten noorden van de Male Wetering ligt een 
langgerekte dekzand rug (de Laurenberg). Op deze rug ligt een lange smalle es. De es is door zijn 
hoogteligging en de nog voor een groot deel aanwezige wildwal herkenbaar in het landschap. Op de 
overgang met het veengebied ligt de Mgr. Van de Weteringstraat (voorheen de Spijkdijk). De weg 
is een oude ontginningsas van waaruit het veengebied is ontgonnen. De weg is beplant met eiken. 
Langs de weg liggen enkele karakteristieke boerderijen. Door het gebied loopt de Oude weg. Een 
bochtige weg die een verbinding vormt tussen de Coelhorsterweg en de Mgr. van de Weteringstraat, 
via een brug over de Male Wetering. Langs deze weg staan zeer oude boerderijen, zoals Onstede 
en klein Onstede. 

De eigendomssituatie wordt gekenmerkt door een mozaïek van landbouwkavels met een oppervlak 
van ongeveer 12,5 ha. De boerderijen staan in dit gebied op grote huiskavels (2,5 ha).

Bestemmingsplan

Het gebied tussen de Coelhorsterweg en de Mgr van de Weteringstraat is in het bestemmingsplan als 
agrarisch gebied met recreatieve functies aangegeven waarbij de volgende gebruiksvormen kunnen 
worden toegelaten:
1. dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van bijvoorbeeld sportaccomodaties, maneges, paarden-
pensions, speelweiden en picknickplaatsen;
2. verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van kampeerterreinen, waarbij geen stacaravans en 
recreatie woonverblijven zijn toegestaan;
3. fiets-, voet- en ruiterpaden;
4. beplantingstroken, bospercelen, gebieden ten behoeve van de natuurontwikkeling en andere 
(openbare) groenvoorzieningen;



Streefbeeld

open es met esrandpad

open es met esrandpad
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recreatief pad

Recreatief agrarisch landschap
(Kampenlandschap Male Weteringzone)

Het streefbeeld
Agrarisch gebied met recreatie: raamwerk van paden en 
houtwallen, ecologische verbinding langs de Male Wetering, 
waardevolle open es en waarde volle  erfensembles

Landschappelijk raamwerk
Uitgangspunt voor het streefbeeld is een gevarieerd lande-
lijk gebied waarin zowel agrarische als recreatieve functies 
ontwikkeld kunnen worden. Door de bestaande perceels- 
en erfgrenzen in te planten ontstaat er een landschappelijk 
raamwerk. Het raamwerk vergroot de belevings-, landschap-
pelijke en ecologische waarden en is perceelsgewijs te reali-
seren. Binnen dit raamwerk kunnen verschillende agrarische 
en recreatieve functies een plek krijgen. De keuze voor het 
type beplanting is afhankelijk van de landschappelijke situ-
atie. Elzensingels in de lagere delen langs de Male Wetering 
en houtwallen op de hogere delen rond de kampen en de 
boerenerven.
Het streefbeeld gaat verder uit van het realiseren van ecolo-
gische oevers langs de Male Wetering. 

Recreatief padenstelsel

Om het gebied recreatief te ontsluiten worden er wandelpa-
den aangelegd. Om de paden in het landschap in te voegen 
worden de bestaande kavelgrenzen gebruikt. Het getekende 
padenstelsel volgt de randen van de aanwezige essen (es-
randpaden). Twee paden over de Male wetering verbinden 
de esrandpaden met elkaar. Het padenstelsel kan stapsge-
wijs worden gerealiseerd. 



9 holes golfbaan

Nieuwe golfbaan

Volgens de Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur biedt 
het gebied, met name de zone tegen de stadsrand aan, 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld sportvoorzieningen en 
bijbehorende horeca en is een golfbaan hier ook een 
mogelijkheid. In het bestemmingsplan is een wijzigings-
bevoegdheid opgenomen waarbij in dit gebied dagrecre-
atieve voorzieningen zoals sportvelden kunnen worden 
toegelaten.

Momenteel ligt er een concreet initiatief om een 9 holes 
golfbaan ten westen van de Bunschoterstraat te realise-
ren.



Landschappelijk kader voor golfbaan

houtwal met recreatief pad

natuurontwikkeling langs 
de eem (moerasruigten)

drivinrage (omzoomd 
met een houtwal)

clubhuis

Voorbeeld uitwerking Golfbaan Hoogland

De golfbaan is een concreet initiatief. Het plan wordt 
met gebiedseigen landschapselementen ontworpen 
en uitgewerkt als een bouwsteen van het geschetste 
streefbeeld voor dit gebied. Voor de golfbaan is een 
aanmeldingsnotitie voor een milieu effectrapportage 
gemaakt. Hierin zijn de ruimtelijke consequenties, de 
milieueffecten en de natuurontwikkelingsmogelijkhe-
den van de baan nader onderzocht en omschreven.

Voor de golfbaan zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:
- gebruik maken van de bestaande ontsluiting op de 
Bunschoterstraat
- hoofdopzet van de baan gebaseerd op de oorspron-
kelijke kamerstructuur van het hoevelandschap met 
veel perceelrandbeplanting (elzensingels, verspreide 
eiken, broekbosjes)
- sparen niveauverschil tussen dekzandvlakte en dek-
zandruggen
- sparen van de bestaande bomen op de perceelran-
den
- versterking van het ecologische raamwerk door 
herstel en toevoeging van houtwallen en kleinschalige 
bospercelen
- realisatie van de watergebonden natuur door het 
aanbrengen van laagten langs de Male Wetering 
- uitbreiding van het recreatieve padenstelsel
- afscherming van de golfbaan van de grootschalige 
bebouwing langs de Bunschoterstraat d.m.v. een 
groen omlijste driving-range





Voorbeelduitwerking Golfbaan Hoogland

houtwal met recreatief pad

natuurontwikkeling langs 
de eem (moerasruigten)

fairway en green

rough

bosjes

drivinrage (omzoomd 
met een houtwal)

clubhuis

Uitwerking Golfbaan Hoogland

Op basis van de geformuleerde uitgangspunten is een 
principe lay-out voor de 9 holes golfbaan gemaakt. 
De hoofdopzet van de baan hangt samen met de 
kamerstructuur van het hoevelandschap. De baan 
wordt omkaderd door perceelrandbeplantingen in de 
vorm van houtwallen, bossingels en lanen. Tussen 
de manegegebouwen aan de Bunschoterstraat en de 
golfbaan is een met houtwallen omzoomde driving-
range gesitueerd. Gezien vanaf de Bunschoterstraat 
krijgen de gebouwen een grootschalige groene 
achtergrond.
Binnen de kamerstructuur wordt de verdere ruimtelijke 
opbouw voornamelijk bepaald door een aantal 
bospercelen die de omzoomde ruimte ten noorden en 
zuiden van de Malewetering geleden. De ontsluiting 
vindt plaats via de bestaande toegangsweg ten zuiden 
van de manegegebouwen. Ook een deel van het 
parkeren wordt op dit verharde gebied gerealiseerd. 
De overige van de in totaal 75 parkeerplaatsen liggen 
onder een nieuw aan te planten bomendak tussen 
de driving-range en de bestaande woning aan de 
Bunschoterstraat. Het woonhuis wordt omgevormd tot 
clubgebouw voor de golfbaan.
De baanopzet van de 9 holes loopt in verband met 
de veiligheid met de klok mee en start met hole 1 
aan de zuidzijde van het plangebied. De holes zijn in 
beginsel gesitueerd tussen de omzomende houtwallen 
en de geledende bospercelen en bomensingels. De 
Malewetering is zowel ruimtelijk als speltechnisch in 
de baanopzet betrokken.



huiskavels (globale oppervlakte 2,5 ha)

Recreatieve invulling vrijkomende erven

In de Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur wordt deze 
zone aangegeven als ``agrarisch gebied met recrea-
tieve functies´´. In de vrijkomende agrarische bebou-
wing zijn nieuwe functies mogelijk. De nieuwe functies 
moeten zowel qua aard en schaal passen in dit lande-
lijk gebied.  
In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen waarbij in dit gebied recreatieve voorzie-
ningen (zoals kampeerterreinen, maneges en paar-
denpensions) worden toegelaten.

Naast de ruimte voor ruimte regeling is het dus ook 
mogelijk de vrijkomende bebouwing en huiskavel in 
te richten ten behoeve van een recreatieve functie. 
Als voorbeelduitwerking wordt Hoeve Onstede omge-
vormd in een minicamping met ca. 20 kampeerplaat-
sen.



bestaande situatie met te slopen schuren

Voorbeelduitwerking groen recreatief erf (met mini camping)

erfbosje

toegangslaan

bestaande bebouwing

houtwal

houtwal

kampeerveld

kampeerveld 
in boomgaard

(moes) tuin

Voorbeelduitwerking recreatief (landschappelijk) erf

Hoeve Onstede is uitgewerkt als voorbeeld van een recrea-
tief (landschappelijk) erf. 

Landschappelijke uitgangspunten:
- om het erf wordt een erfgrensbeplanting aangebracht 
(houtwal, bomenrij of singel);
- het erf is ingericht met gebiedseigen landschapselemen-
ten (hagen, boomgaard, gras, solitair bomen en kleine 
erfbosjes); 
- het erf draagt bij aan de toegankelijkheid van het land-
schap
- mogelijke nieuwe bebouwing wordt in samenhang met de 
bestaande bebouwing gesitueerd en ontworpen; 
- overtollige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt; 



Bestaande situatie Eigendomssituatie

Bestaande situatie

Polder Overzeldert grenst aan het dekzandgebied van Hoogland. De hoogteverschillen in de polder 
variëren van ca. 1,10 m+ nap tot ca 0,20+ nap. De ontginningsas (Mgr. van de Weteringstraat) ligt op 
de flank van het dekzandgebied. Van hieruit is het veenlandschap ontgonnen. Haaks op deze ontgin-
ningsas zijn ontwateringssloten gegraven. Op de hogere delen (dekzandopduikingen) vielen de sloten 
´s zomers droog. Hier werden, om het vee te keren. elzensingels aangeplant. Veel van deze singels 
zijn nog aanwezig. De lagere delen zijn onbeplant. Later is evenwijdig aan de Mgr. van de Wetering-
straat een nieuwe ontginningsas in het veengebied aangelegd (de Zeldertseweg). De Zeldertseweg is 
onbeplant en de oudere boerderijen langs deze weg liggen op terpen. Naast de karakteristieke terpen 
liggen langs de Coelhorsterweg nog twee omgrachte huisplaatsen (Sluiswijk en Breevoort). Deze lig-
gen op dekzandwelvingen in het veengebied en werden naast de gracht ook omgeven door een met 
bomen beplante dijk. Sluiswijk heeft zijn karakteristieke opbouw behouden en bij van Breevoort zijn er 
nog restanten van de oude gracht  in het landschap terug te vinden. Door de sterke uitbreiding van de 
boerenbedrijven langs de Mgr. van de Weteringstraat  is de singelstructuur hier voor een groot deel 
verdwenen.

De eigendomssituatie in Polder Overzeldert wordt gekenmerkt door grote langwerpige landbouwka-
vels met wisselende breedtes. Bij bedrijfsbeëindiging wordt de agrarische grond over het algemeen 
verkocht aan een boer in de omgeving. Het vrijgekomen erf verliest zijn agrarische functie en krijgt 
een woonbestemming.

Bestemmingsplan

In dit gebied hebben de gronden de bestemming agrarische grond en worden er geen andere functies 
toegelaten. Wel is hier op de vrijkomende agrarische bedrijven de Ruimte voor ruimte regeling van 
toepassing (één woning voor het slopen van de voormalige bedrijfsgebouwen) en zijn er op het erf 
nevenfuncties toegestaan (minimaal 50% sloop van voormalige bedrijfsgebouwen). 



Streefbeeld

Polder Over Zeldert
(Halfopen slagenlandschap)

Het streefbeeld
Polder Over Zeldert: behoud van het karakteristieke ver-
kavelingspatroon en afwisseling tussen de meer open en 
besloten delen van het landschap. Behoud en herstel karak-
teristieke erfensembles (woonterpen en omgrachte woon-
plaatsen) 

Behoud en herstel 

Uitgangspunt voor het streefbeeld is het behouden en her-
stellen van de landschappelijke en culturele kwaliteiten van 
het gebied. Hierbij kan gedacht worden aan het onderhou-
den en het herstellen van (de knotbomen)singels en het 
herstel van de gracht en bomendijk bij Breevoort. 

Recreatief padenstelsel

Om het gebied beter te ontsluiten voor wandelaars kunnen 
er enkele doorsteken worden gemaakt tussen de Mgr van 
de Weteringstraat en de Zeldertseweg. Hierbij kan moge-
lijk gebruik worden gemaakt van de bestaande kavelpaden 
door het gebied. 

Omgrachte huisplaats Breevoort

kavelpaden

Breevoort,
herstelde gracht en 
bomenwal

woonterp

herstel singelstructuur
tot aan de weg





bestaande situatie met te slopen schuren

Voorbeeld uitwerking ruimte voor ruimte regeling

bestaande bebouwing

Voorbeeld uitwerking Ruimte voor ruimteregeling

Een kavel langs de Mgr. van de Weteringstraat is uitgewerkt 
als voorbeeld voor de Ruimte voor ruimte regeling in de Pol-
der Over Zeldert

Landschappelijke uitgangspunten:
- elzensingels langs beide zijde van de kavel (doortrekken
  tot aan de weg);
- open kavel inrichting met doorzicht op het achterliggende
  landschap;
- ruimte over de kavel voor een voetpad (opengesteld 
  kavelpad);
- nieuwe woning achter de bestaande woning situeren;

nieuwe woning

kavelpad (opengesteld)

elzensingels doortrekken
tot aan de weg

elzensingels doortrekken
tot aan de weg

open veld met zicht op 
het open landschap





Conclusie

In de rapportage zijn de mogelijkheden die het bestemmings-
plan biedt op basis van concrete en denkbeeldige initiatie-
ven in samenhang met de landschappelijke karakteristieken 
verkend en verbeeld. Initiatieven die zich aandienen kunnen 
worden getoetst aan per deelgebied beschreven streefbeel-
den en de geformuleerde uitgangspunten voor uitwerking en 
inrichting.




