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1. INLEIDING 

ln het kader van de realisaring van de 380 kV-hoog
spanningslijn tussen Zwolle (Hessenweg) en Eems
haven is in opdracht van de N.V. Samenwerkende 
Elektrische- produktiebedrijven door Zandvoort 
Ordening & Advies een landschaponderzoek uit
gevoerd. ln dit onderzoek is op het niveau van de 
drie betreffende provincies (Groningen, Orente en 
Overijsel), de provincies afzonderlijk en per 
gemeente uitgebreid aandacht besteed aan de rele
vante landschappelijke aspecten en de rijks, provin
ciale en gemeentelijke beleidsuitspraken. 

Bij het opstellen van deze beschrijvingen is gewerkt 
vanuit een landschapsecologische benadering waar
bij aandacht is besteed aan de verschillende aspec
ten en elementen afzonderlijk, maar ook aan de in 
het landschap aanwezige samenhangen. 
Oe beschikbare gegevens uit de literatuur en de 
verschillende beleidsnota's zijn aangevuld met veld
inventarisaties. 

Oe landschapsbeschrijving is opgebouwd uit twee 
niveau's. 
Allareerst is ten behoeve van algemeen inzicht en 
samenhangen op regionale schaal, een beschrijving 
op het niveau van noord-oost Nederland opgesteld. 
Op basis van de op dit niveau onderscheidde 
landschapszones (schaal 1: 1.000.000) is vervol
gens een indeling in landschapstypen opgesteld. 
Oe landschapstypen zijn gebieden met een over
eenkomstige landschapsopbouw en een speclfleke 
ruimtelijke samenhang tussen met name bodem, 
gebruik en verschijningsvorm. Oe voor het opstellen 
van deze indeling in landschapstypen noodzakelijke 
gegevens zijn ge'inventariseerd en geanalyseerd op 
schaal 1:100.000. Oe in dit rapport opgenomen 
landschapstypenkaart is ter wille van het ovarzieht 
schaal 1.300.000 gepresenteerd. 
Aan de hand van dit onderzoek zijn ten behoeve 
van de tracering van de 380 kV-Iijn landschapsbe
schrijvingen per gemeente, schaal 1.10.000 op
gesteld. Hierbij is met name aandacht besteed aan 
de beeldbepalende beplanting en bebouwing, ge
bruiksvormen en bijzondere landschappelijke, natu
urwetenschappelijke en cultuurhistorische elemen
ten. Deze beschrijvingen per gemeente concen
treren zieh op een strook van enkele handerden 
meters breed ter plaatse van het gaplande 380 kV
trace. 
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_Perspectief; Standplaats ca 50 m van de lijn. _ 

Perspectief; Standplaats ca. 300 m van de lijn. 

Lengteprofiel; Hoge masten 96 m. 

Lengteprofiel; Afwijkende veldlengte 240 m. 

l240 m.J 
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2. HOOGSPANNINGSLIJNEN IN HET 
LANDSCHAP 

Perspectief 
Hoogspanningslijnen verruimen op verschillende 
manieren het landschappelijk perspectief. Het 
duidelijkst is de verruiming van het visueel per
spectief. Wat minder voor de hand liggend, maar 
niet minder van belang, is een mogelijke verruiming 
van wat men zou kunnen noemen het ruimtelijke en 
historische perspectief. 

Het visueel perspect ief is, met name in het vlakke 
open Hollandse landschap, een karakteristiek as
pect. Het gelijkmatige ritme van de masten en de 
daartussen op en neer deinende draden, accen
tueren de wijdsheid van het landschap. Oe grote 
maten van een polderlandschap worden door de 
regelmatige afstanden tussen de masten bijna meet
baar gemaakt. 

Oe beleving van het landschap blijft over het 
algemeen beperkt tot een vrij klein gebied, de di
recte omgeving. Een polder waarin men woont en 
werkt, met de erin voorkomende sloten, wegen, ge
bouwen en beplanting, een bosgebied waarin men 
wandelt, speelt of trimt, met lanen en velden, zijn de 
Iandschapselementen die men direct herkent. Een 
poldar of een bos zijn echter geen geisoleerde 
elementen, maar steeds onderdeel van een grotere 
ruimtelijke en functionele structuur. 
Oe mate waarin deze samenhang wordt harkend, 
het ruimtelijke perspectiet, is mede bepalend voor 
de waardering van het landschap en de wijze 
waarop men ermee omgaat. 
Hoogspanningslijnen zijn onderdeel van een net
werk van regionale en nationale electriciteits
voorzieningen en worden over het algemeen ook 
als zodanig herkend. Juist deze bovenlokale 
betekenis, samen met de zichtbaarheid van de 
hoge masten op relatief grote afstand, maken het 
mogelijk dat de landschapsbeleving op lokaal 
niveau wordt verruimd en dat een samenhang wordt 
harkend met de grotere landschapsopbouw. Het op 
zorgvuldige wijze bepalen van het trace, het 
dwarsprofiel en het langteprofiel kan een bijdrage 
leveren aan de verruiming van het ruimtelijk 
perspectief in het landschap. 

Een derde manier waarop hoogspanningslijnen het 
perspectief in het landschap kunnen verruimen, is 
een verwijzing naar het steeds veranderende, 
dynamische karakter van het landschap, het 
historische perspectief. Het landschap zoals we 
dat om ons heen zien, is geen op zichzelf staand 
plaatje. Het is het gevolg van steeds veranderend 
gebruik, in relatie met verschillende natuurlijke 
processen. Het landschapsbeeld is een moment
opname van een aldoor veranderende situatie. 
Sommige veranderingen, zoals het opvullen van 
een rivierbedding met zand en klei, of het wegslaan 
van duinen door de zee, gebeuren relatief snel en 
zijn duidelijk waarneembaar. Ook het dichtgroeien 
van afgesneden rivierarmen of het bebost raken van 
open heidevelden, zijn natuurlijke processen die 
zieh binnen enkele tientallen jaren afspelen. Andere 
verandaringen verlopen veel langzamer en zijn daar-
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door nauwelijks waarneembaar. Het duidelijkst 
zichtbaar verandert het landschap door ingrepen 
van de mens. Soms goed gebruikmakend van de 
door de natuur geboden mogelijkheden, soms ook 
juist daarmee contrasterend, verandert de mens zijn 
omgeving en past die steeds weer aan zijn wensen 
en behoeften aan. Verandaringen in bijvoorbeeld 
landbouwmethoden leiden tot een andere 
verkaveling en daarmee vaak tot wijziging in de 
ruimtelijke opbouw. Oat deze ontwikkelingen vaak 
positieve, maar ook nogal eens negatieve gevolgen 
hebben, moge duidelijk zijn. Waar het hier om gaat, 
is het inzicht dat verandaring een vanzelfsprekende 
en karakteristieke eigenschap van het landschap is 
en dat het landschap alleen dan werkelijk een maat
schappelijke betekenis kan hebben, als het een 
uitdrukking is van de gebruiksvormen en 
waarderingen van dat moment. Het ziehtbare 
cantrast tussen de verschijningsvorm van een 
hoogspanningslijn, als uitdrukking van een stark 
geindustrialiseerde maatschappij, en een van oor
sprong agrarisch gebied, is een duidelijke verwijzing 
naar het dynamische karakter van het landschap en 
geeft herkenning en inzicht in het historische 
perspectief. 

Oe waardering of de afkeuring van hoogspan
ningslijnen en de wijze waarop ze onderdeel van 
het landschap zijn, wordt in de eerste plaats 
bepaald door de betekenis die men eraan toekent. 
Wordt een hoogspanningslijn gezien als een on
derdeel van een verderfelijke industrie en het 
landelijk gebied als recreatieruimte of natuurgebied, 
dan zal die waardering anders zijn dan wanneer 
men het landelijk gebied ziet als agrarisch produk
tiegebied. Hoewel de waardering van bovengrondse 
hoogspanningslijnen vaak bepalend is voor de 
besluitvorming en daarmee ook voor de 
uiteindelijke verschijningsvorm, zal in dit hoofdstuk 
aandacht primair gericht zijn op de criteria die een 
rol speien bij de tracering en vormgeving. 
Oe manier waarop een hoogspanningslijn onderdeel 
vormt van het landschap, wordt bepaald door een 
aantal ruimtelijke en functionele aspecten. ln hoofd
zaak zijn deze terug te voeren tot de drie dimensies 
van een hoogspanningslijn: het trace, het lengte
profiel, het dwarsprofiel. 

Het t race 
Hoogspanningslijnen zijn infrastructurele voor
zieningen die in principe twee punten in het land
schap, schakel- en transformatorstations, met elkaar 
verbinden. Een rechte lijn, de kortste verbinding 
tussen twee punten, is de meest voor de hand lig
gende vorm van een trace. Er zijn echter aanlei
dingen om van een gestrekt trace af te wijken. Bij 
tracering van hoogspanningslijnen is het van belang 
zowel te streven naar een geschikt trace voor de lijn 
zelf, de rechte lijn, als naar een passende plaats 
van de lijn ten opzichte van de andere landschaps
elementen. Waarneembare richtingsveranderingen 
in het trace zouden beperkt moeten blijven tot die 
situaties die een harkenbare samenhang vertonen 
met Iandschapselementen van een zelfde orde van 
grootte al de hoogspanningslijn. Op deze wijze blijft 
de hoogspanningslijn herkenbaar als ruimtelijk 
element van bovenlokale betekenis en ontstaat er 
een karakteristiek cantrast met de lokale 



Iandschapselementen en patronen. Oe 
hoogspanningslijn krijgt zo de meest geschikte 
plaats in het landschap. 
Een knik in het trace heeft grote invloed op de 
verschijningsvorm van de hoogspanningslijn. Door 
het verschil in perspectivische verkorting tussen de 
twee rechte stukken aan beide zijden van de knik, 
lijkt het alsof de twee lijnstukken langs elkaar 
schieten en wordt de eenheid van het gehele trace 
en de continuiteit in het karakteristieke ritme 
verstoord. Door een scherpe knik te vervangen 
door enkele minder scherpe knikken, wordt de 
verstoring van de continuiteit minder groot en blijft 
het trace als een tunctionele eenheid beter 
zichtbaar. 
Ooor meerdere richtingsveranderingen dicht bij 
elkaar, ontstaan situaties waarbij de hoofdrichting 
van het trac6-verloop onduidelijk wordt. Bovendien 
maken richtingsveranderingen het beeld onrustig en 
wordt het geheel vaak als starend ervaren. 

Lengteprofiel 
Het langteprofiel wordt bepaald door de hoogte van 
de masten en de onderlinge afstand ertussen, de 
veldlengte. Vanuit de technische vormgeving van de 
lijn geldt voor elk type mast een optimale 
veldlengte. Het karakteristieke monotone ritme van 
de hoogspanningslijn wordt erdoor bepaald. 
Overeenkomstig het effect van richtings
veranderingen in het trace kan worden gesteld dat 
het zinvol is de optimale veldlengte bij een be
paalde mast zo min mogelijk te wijzigen. 
Een hagere mast is vaak het gevolg van veilig
heidsoverwegingen. Boven een bevaarbare rivier 
moeten, gezien de doorvaarthoogte, de geleider
draden hager hangen en zijn hager masten nood
zakelijk. Een andere manier om te bereiken dat de 
geleiderdraden hager kamen te hangen, is het 
verkleinen van de veldlengte. Deze minder opvallen
de afwijking van het langteprofiel verdient, met 
name in die situaties waar lokale elementen of 
patronen moeten worden gepasseerd, de voorkeur. 
ln bepaalde situaties kan een duidelijk hager 
masttype een harkenbare relatie aangeven met 
bepaalde landschapspatronen, die een vergelijkbare 
orde van grootte hebben als de hoogspanningslijn. 
Het langteprofiel kan dan zelts bijdragen aan de 
herkenbaarheid van bepaalde Iandschapspatronen 
en daarbij aan de orientatie in het landschap. 
Een voorbeeld hiervan is het kruisen van een grote 
rivier. Van een atstand is de ligging van de rivier in 
het landschap vaak moeilijk herkenbaar, omdat er 
zieh geen ruimtelijke elementen langs bevinden of 
juist omdat de rivier verborgen ligt achter een 
veelheid aan elementen, zoals bebouwing of bos
sen. ln een dergelijke situatie geven duidelijk 
hagere masten bij de rivierkruising een ziehtbare 
herkenning van de ligging van de rivier. 
ln een landschapstype met veel ruimtelijke obsta
kels, zoals beplanting, bebouwing en spoorlijnen, 
zullen herhaaldelijk verhoogde masten noodzakelijk 
zijn. Oe rommelige indruk die hierdoor ontstaat kan 
worden voorkomen door over een heel 
tracegedeelte alle masten enigszins verhoogd uit te 
voeren, zodat wederom een rustig lengteprofiel 
ontstaat en incidentele verhogingen niet nodig zijn. 

Dwarsprofiel 
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Het dwarsprofiel wordt bepaald door het gekozen 
masttype. Bij bepaalde masttypen hangen de ge
leiderdraden zoveel mogelijk boven elkaar (bij
voorbeeld bij het "denneboomtype") en ontstaat er 
een hoge smalle mast met 3 of 4 traversen. Een 
dergelijke hoge mast is van grotere afstand 
zichtbaar en door zijn geringe breedte relatief 
eenvoudlger te traceren. Een nadeel is dat de kans 
op aanvaringen door vogels groot is. Een masttype 
met slechts een traverse is daarentegen breed en 
relatief laag. Doordat de geleiders (stroomvoerende 
draden) bij een dergelijke mast in een vlak liggen, is 
de kans op draadslachtoffers onder vogels relatief 
klein. 

Bij de realisaring van de 380/110 kV-Iijn Zwolle
Meeden en de 380/220 kV-Iijn Meeden
Robbenplaat zal gebruik gemaakt worden van een 
op het Donautype gabaseerde combinatiemast. 
Oe keuze van het masttype kan naast de 

J;techienische eisen onder andere worden bepaald 
door regionale lokatiefactoren, zoals de schaal van 
~et landschap, de aanwezig- hei<i van een 

vageitrekraute of de wens een trace vanuit het 
oogpunt van grondgebruik zo smal mogelijk te 
houden. ln het algemeen is het van belang de een
heid van vormgeving in een bepaald trace zoveel 
mogelijk te behouden. Wissefing van masttype 
binnen een trace levert onduidelijkheden op. Oe lijn 
wordt dan niet meer als een tunctioneel geheel 
ervaren. 
Bijzonderheden in het dwarsprofiel doen zieh 
binnen een lijn het duidelijkst zichtbaar voor bij 
richtingsveranderingen. Oe noodzakelijke hoekmast 
heeftover het algemeen een zwaardere uitvoering 
en een aangepaste vorm. Scherpe richtings
veranderingen kunnen door de sterk afwijkende 
hoekmast een onnodig starende invloed hebben op 
de verschijningsvorm van de lijn. 

Bundefing 
ln het algemeen wordt er in beleidsnota's van rijks
en provinciale ovarheden van uitgaan dat bundefing 
van een nieuw te realiseren hoogspannings
verbinding met reeds aanwezige infrastructuren de 
voorkeur verdient. Op basis van deze algemene 
beleidslijn wordt de nieuwe 380 kV- hoog
spanningslijn Zwolle-Eemshaven zoveel mogelijk 
gesitueerd parallel met bestaande hoog
spanningslijnen, autowegen of spoorlijnen. 

Als belangrijk voordeel van het bundelen van 
infrastructuren wordt gezien het zo min mogelijk 
versnipperen van het landelijk gebied. Zowel 
functioneel, ecologisch als visueel-ruimtelijk worden 
nieuwe ingrepen in het landelijk gebied hiermee 
geconcentreerd in bepaalde zones en zullen andere 
gebieden meer vrij blijven. 

Variaties in de wijze van bundefing zijn in hoofdzaak 
gelegen in de mate waarin de beide infrastructuren 
elkaars trace volgen. Bij een strikte bundefing 
worden de beide infrastructuren op karte afstand 
van elkaar gesitueerd en ontstaat er min of meer 
een eenheid in trace. Daarnaast kan bundefing 
plaatsvinden op enige afstand van elkaar waarbij de 



beide lijnen wel binnen een corridor liggen maar 
niet precies hetzelfde trace volgen. 
Bundeling van twee bovengrondse hoogspan
ningslijnen kan aanleiding geven tot een rommelige 
situaties. 

Mogelijkheden voor landschapsbouw 
Naast de vormgeving van de hoogspanningslijn zelf 
heeft ook de aanpassing of herinrichting van het 
landschap, waarvan de lijn een onderdeel uitmaakt, 
invloed op de beleving. 
Kleinschalige, besloten landschapstypen zijn 
kwetsbaar als het gaat om een relatief forse ingreep 
als de bouw van een 380 kV-Iijn. ln die gebieden zal 
dan ook extra aandacht moeten worden besteed 
aan zowel tracering en vormgeving van de lijn als 
aanpassingen van het aanwezige landschap. 
Het karakteristieke functioneel en ruimtelijk centrast 
tussen de lijn en de lokale landschapsopbouw kan 
herkenbaar blijven, of worden gemaakt, door 
aanpassing van bijvoorbeeld de beplantings
structuur van het gebied. 
Een uitgangspunt daarbij is het vormgeven van het 
eigen karakter van het betreffende landschap vanuit 
de huidige gebruiksvorm, aansluitend op de 
specifieke ruimtelijke en ecologische kwaliteiten van 
hetgebied. ln kleinschalige gebieden is het zieht op 
de lijn beperkt. Steeds weer duikt een deel van de 
lijn in het beeld op en gezien vanuit de beschouwer, 
vaak van dichtbij en op een onverwachte plaats. Oe 
verbrokkelde indruk die hierdoor kan ontstaan wordt 
vaak negatief ervaren. ln dergelijke situaties kan het 
het zieht op de lijn worden beperkt door het 
zorgvuldig aanbrengen van beplanting enjof door 
het wijzigen van de richting van het padenstelsel. 
Ooor zorgvuldige plaatsing van de masten, in relatie 
met bijvoorbeeld het lokale kavelpatroon of het de 
wegen en paden kunnen veel van dergelijke 
problernen worden voorkomen. Op die plaatsen 
waar de lijn zichtbaar blijft kan men proberen ruimte 
te creeren, zodat een groter deel van een trace kan 
worden overzien. 
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Bundeling 220 kV I 380 kV hoogspanningslijn 

220 kV 

I 220 kV I 380 kV I in de pas I 50 m 

220 kV I 380 kV I in de pa.s I tiO m 

220 kV I 380 kV I uit de pa.s I 50 m 

220 kV I 380 kV I uit de pa.s I 150 m 
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Geomorfologie 

• dalen 

• vlakten 

D vlakten met tage ruggen en wetvingen 

D geisoleerde Iage heuvets 

D vlakten met terpen 
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I 
3. LANDSCHAPSBESCHRIJVING VAN 

NOORD·OOST NEDERLAND 

3.1 . Algemeen 

Het landschap is hier beschouwd als het geheel van 
waameembare verschijnselen aan het aard
oppervlak, ontstaan uit de wisselwerking tussen 
mens en natuur. Het landschap is opgebouwd uit 
een samenstel van patronen, die onderscheiden 
kunnen worden in abiotische, biotische en antro
pogene patronen. Als gevolg van voortdurende 
veranderingsprocessen liggen patronen en restan
ten van patronen van zeer uiteenlopende ouderdom 
naast en op elkaar. Hierdoor weerspiegelt het 
landschap de geschiedenis: de natuurlijke en 
maatschappelijke ontwikkelingsprocessen, die aan 
de huldige situatie ten grandslag liggen, zijn 
afleesbaar. 

ln de Wetenschappelije Atlas van Nederland is een 
indeling gemaakt van het landschap op schaal 
1:1.000.000. Met behulp van algemene kenmerken 
zijn landschapszones beschreven. Het onderzoeks
gebied wordt op dit schaalniveau met behulp van 
deze landschapszones beschreven. 

Om effecten van verandaringen in het landschap te 
kunnen aangeven is het noodzakelijk een meer 
gedetailleerde beschrijving van het landschap op te 
stellen. Dit is gedaan met behulp van landschap
stypen. Deze zijn samengesterd mede op basis van 
de bovenstaande indeling in zones. Door de grotere 
mate van detaillering ontstaat een indeling in 
landschapstypen, die niet geheel overeenkomt met 
de indeling in zones. Een landschapstype kan in 
meer van deze landschapszones voorkomen (bij
voorbeeld de beekdalen). 
ln andere gevallen valt een landschapstype vrijwel 
geheel samen met een Iandschapszone (bijvoor
beeld de veenontginningen). 
ln de hiernavolgende paragrafen worden eerst een 
aantal algemene kenmerken besproken. Oaarna 
volgen de landschapszones en landschapstypen. 
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Vorm van het aardoppervlak 
Oe landijsbedekking gedurende de 3e ijstijd heeft 
in belangrijke mate de hoofdvormen van noord-oost 
en midden Nederland bepaald. Het meest uitge
sproken reliäf wordt gevormd door de stuwwallen. 
Oe stuwwallen zijn ontstaan doordat lobvormige 
uitsteeksels van de ijskap, vooral in midden 
Nederland, diepe bekkens uitschuurden. Over een 
gedeelte van de gestuwde afzettingen, het Orents 
Plateau, is naderhand landijs geschoven, waardoor 
plaatselijk het relief is afgevlakt. Bij dit proces is aan 
de zuidkant van het Orents Plateau stuwing van kei
leem (een verpulverde en taaie massa) opgetreden. 
Het plateau zelf is een zwak golvend gebied met 
een min of meer aaneengesloten dek van keileem. 
Aan de oostrand van het Orents Plateau ligt een 
reeks paraHelle ruggen, het Hondsrug-complex. 
Smeltwater van ijstongen brak door de opgestuwde 
ruggen en vormde daarin dalen. Het Orents Plateau 
wordt doorsneden door beekdalen welke vanaf het 
plateau water afvoeren naar lagere gebieden. ln 
deze lagere gebieden heeft aan de zuid· en oost
zijde later veenvorming plaatsgevonden en heeft 
aan de west- en noordzijde door de getijdebewe
ging van de Zuiderzee kleiafzetting plaats gevon
den. ln de laaggelegen kielgehleden zijn al vroeg 
ten behoeve van bewoning (Se eeuw v. C) kunstma· 
tige heuvels (terpen of wierden) opgeworpen. Tot 
de 12e eeuw was het noodzakelijk op de terpen te 
blijven wonen. Oaarna werd het land geleidelijk 
bedijkt. ln Groningen is een groot deel van de 
terpen afgegraven. Vaak ligt slechts de kerk en de 
direct omliggende bebouwing nog op oorspronkelij
ke hoogte. 

Bodem 
Op het Drents Plateau is een laag dekzand afgezet, 
een arme, fijne zandgrond. Ooor bemesting zijn de 
gronden geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik. 
Oe zo ontstane oude bouwlanden liggen op hoge 
delen langs de beekdalen. 
Het zandplateau wordt doorsneden door linten van 
veengrond, de beekdalen. Grate delen van het 
keileemplateau zijn bedekt geweest met een pakket 
hoogveen. Oit pakket is voor een groot deel afge
veend, vergraven of vergaan. 
Op de dekzanden aan de zuid- en oostzijde van het 
plateau is eveneens hoogveen ontstaan door stag
nerend water. Oit hoogveen is op grote schaal 
gewonnen en ontgonnen. Aan de noordzijde liggen 
de zeekleigronden van Groningen en Friesland. 
Oe kleigronden zijn onder te verdelen in de hager 
gelegen oude kweldergronden, het overgangsge
bied met klei op veen en de gebieden met jonge 
getijde afzettingen. 
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Occupatle 
Bij de occupatie werd in starke mate gebruik ge
maakt van de natuurlijke gegevens. Met name reliäf, 
water en bewerkbaarheid van grond speelden daar
in een belangrljke rol. Het plaatselijk reliäf was 
vooral bepalend voor vestiging. ln de laag gelegen 
kleigebieden van noord Nederland maakte men 
wierden en terpen, die de bewoners tegen de hoge 
waterstanden van de zee moesten beschermen. 

Op de zandgronden werden de hoogste delen ge
bruikt voor akkerbouw, grenzend aan de iets Iager 
gelegen vestigingsplaats. Deze lag meestal op de 
hoogwaterlijn, zodat huis en erf bij hoog water 
droog bleven. 
Om verstuiving en uitputting van grond te voor
komen bracht men heideplaggen gemengd met 
schapemest op de akkers. 
Kenmerkende bestanddelen van deze agrarische 
Iandschappen waren dorpen en afzonderlijke 
boerderijen, akkers met hun kunstmatig opgehoog
de vruchtbare bodems, bossen voor levering van 
geriefhout en hooi- en weilanden op beekdalbo
dems en tussen dekzandruggen. Daarbuiten waren 
er de halfnatuurlijke beweide bossen. Oe heide 
breidde zieh door beweiding met schapen sterk uit. 
Door intensief afplaggen zijn plaatselijk zand
verstuivingen ontstaan. 

Het overgrote deel van het hoogveen in noord 
Nederland werd vanaf de 16e eeuw tot in de 20e 
eeuw verveend. Men legde daartoe met name in 
oost Groningen, een stelsel aan van vaarten, 
kanalen en wijken dat tevens het patroon vormt van 
de nederzettingen. Dit gebied van de veenkoloniän 
werd grotendeels tot bouwland omgevormd. 

Het grondgebruik wordt hoofdzakelijk bepaald door 
de geschiktheid van de gronden. Met name de 
kleipolders en veenontginning zijn in gebruik voor 
akkerbouw, hier en daar, waar gronden niet goed 
zijn ontwaterd, afgewisseld met weidebouw. 
Het zuid-oostelijk deel van het Drents Plateau wordt 
gakenmerkt door afwisselend akker- en weidebouw. 
Oe overige delen van het onderzoekgebied zijn met 
name voor de rundveehouderij en de intensieve 
veehouderij in gebruik. lntensieve veehouderij komt 
voornamelijk voor op de kleinschalige zandgron
den; rundveehouderij voornamelijk in de veenweide
gebieden aan de westzijde. 
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3.2. Landschapszones 

ln hoofdzaak bestaat het landschap van noord-oost 
Nederland uit een hooggelegen middengebied, ge
vormd door het Orents Plateau en de Hondsrug en 
Iager gelegen gebieden rondom. Het middengebied 
heeft een kleinschalig, gevarieerd en besloten 
karakter. Zowel het micro- als macrarelief is goed te 
herkennen. Aan de oostzijde van het Orent plataeu 
liggen de open en meer grootschalige veenont
ginningen en aan de westzijde de Iage zandgron
den. Oe zeekleigebieden aan de noordzijde zijn 
grootschalig en eveneens open. 

Op basis van waterbeheer, levende natuur, milieu
problematiek, landgebruik, nederzettingen en het 
landschapsbeeld, zijn in het gehele gebied tussen 
Zwolle en Eemshaven de volgende landschapszo
nes te onderscheiden: 

Veenweidelandschappen: 
- Hunzedal; 
- Rouveen, Staphorst en Nijeveen. 

Veenkoloniale landschappen: 
- Gronings-Orentse veenkoloniän; 
- Veenkoloniän langs de 

Orents-Overijsselse grens 

Landschap van de hoge venen: 
- zuid-oost Orente. 

T erpenlandschappen: 
- Gronings wierdengebied. 

Overige Iandschappen van de zeekleipolders, 
grootschalig: 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

- Woldstreek; (7) 
- Oldambt; (8) 
- Hogeland. (9) 

Landschappen van de Iage zandgronden: 
- Reestdal en Nieuwleusen. 

Beekdallandschap: 
- Westerwolde; 
- Centraal Orents Plateau; 
- Overijssels Vechtdal. 

Landschappen van de hoge zandgronden: 
- Hondsrug. 

Veenweidelandschappen. (1,2) 

(10) 

(11) 
(12) 
(13) 

(14) 

Oe veenweidelandschappen, Hunzedal en het 
gebied rondom Rouveen, Staphorst en Nijeveen, 
zijn ontstaan onder invloed van rivieren, 
respectievelijk de Hunze en de IJssel. 
Het landschap Rouveen-Staphorst wordt 
gakenmerkt door weidebedrijven. Nabij de dorpen 
is het landschap zeer fijn verkaveld en door 
hautwallen op kavelscheiding besloten. 
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Het Hunzedal loopt parallel aan de Hondsrug, de 
rivier de Hunze loopt aan de voet van de Hunze. 
Het dal is aan de westzijde voomamelijk in gebruik 
als weidegebied, aan de oostzijde gemengde weide 
en akkerbouw. Er komt geen of nauwelijks beplan
ting en bebouwing voor en heeft daardoor een zeer 
open karakter. 

Veenkolonlale Iandschappen (3,4) 
Oe veenkoloniale Iandschappen hebben een open 
karakter. Oe Gronings-Orentse veenkoloniän worden 
verder gekarakteriseerd door de vele wijken, sloten 
en kanalen, de uitzonderlijk lange lintdorpen en de 
enorme wijdsheid. Oe gronden van deze veenko
loniän zijn in gebruik voor akkerbouw. Oe gronden 
zijn zeer regelmatig verkaveld. Oe richting van de 
verkaveling verandert in veel gevallen in samenhang 
met de gemeentegrens. 
Oe veenkoloniän aan de Orents-Overijsselse grens 
zijn over het algemeen een open gebieden met een 
karakteristiek wijkenpatroon. ln het middengebied 
van de veenkoloniän zijn boscomplexen aangelegd. 

Landschappen van de hoge venen (5) 
ln het onderzoeksgebied liggen twee landschapszo
nes van de hoge venen. Oit zijn overblijfselen van 
de veenontginningen, die niet verder in cultuur zijn 
genomen. 

Het hoogveengebied bij Smilde en Fochteloo is 
voor een deel als akkerland in gebruik. Oe rest van 
het gebied bestaat uit heide en bos met vennen. 
Het zuid-oost Orentse veengebied is verkaveld. 
Delen van dit veengebied zijn in gebruik voor akker
en weidebouw. Het overgrote deel bestaat uit heide. 
ln het gebied ligt een regelmatig patroon van water
lopen vergelijkbaar met het waterlopenpatroon van 
de veenkoloniale landschappen. 

Terpenlandschappen (6) 
Het Gronings wierdenjterpengebied is grootschalig, 
voornamelijk in gebruik als akkerbouw en vrij open. 
Oe hoofdstructuur wordt bepaald door kwelderwal
len met natuurlijke waterlopen. Oe wierden zijn hoge 
opgeworpen heuvels (soms met een hoogte van ca. 
6 m). Oe bebouwing is geconcentreerd op en nabij 
de wierden. Er zijn veel waterlopen aanwezig. Ooor 
de openheid is goed zieht op de dorpen en boer
derijen mogelijk. 

Overige Iandschappen van de zeekleipolders, 
grootschalig (7,8,9) 
Oe grootschalige zeekleipolders bestaan uit getijde 
afzettingsvlakten, kwelderwallen en ontgonnen 
veenvlakten. Ze zijn voornamelijk in gebruik als 
akkerland en met uitzondering van de iets hoger 
gelegen kwelderwallen is er hoofdzakelijk een 
strokenverkaveling. 

Landschappen van de Iage zandgronden (10) 
Het Reestdal wordt begrensd door de beboste 
veenontginningen. Het Reestdal is een dekzandge
bied met ruggen. Op die ruggen zijn oude be
bouwingslinten te vinden. Oe Reest is een kleine, 
meanderende beek. Met name aan de oostzijde van 
het Reestdal vormt een aantal oude dorpen met 
veel bos een dicht rijk gevarieerde zone. 

Het Reestdal is voornamelijk als weidegebied in 
gebruik. Het gebied wordt doorsneden door wegen 
met wegbeplantingen. Een aantal delen is zeer 
open, een aantal delen is zeer besloten. 

De beekdallandschappen (11,12, 13) 
ln het onderzoeksgebied liggen drie zones met 
beekdallandschappen. Westerwolde is een relatief 
klein gebied. Oe belangrijkste beek is de Ruiten Aa. 
Langs de beek ligt een aantal esdorpen. Het ras
terende deel van deze zone bestaat uit jonge ont
ginningen van Iage zandgronden, met een regel
matige verkaveling. 

Het Vechtdal vormt de zuidelijke grens van het 
onderzoeksgebied. Oe Vecht wordt gaffankeerd 
door bos- en bebouwingsrijke straken. Het land
schap van het dal van de Vecht is zeer gevarieerd 
en met name voor recreanten bijzonder aantrek
kelijk. 

Het Orents Plateau is het grootste beekdal
landschap. Het Orents Plateau wordt getypeerd 
door het voorkomen van esdorpen langs vele de 
beekdalen. (Oe dorpen worden gevormd door een 
concentratie van boerderijen en beplanting.) 
Oe essen liggen net buiten de dorpen. 
Oe voormalige heidevelden, die vaak zijn gelegen 
op het centrale deel van het plateau, zijn in het 
begin van deze eeuw omgezet in grote bos
complexen enjof ontgonnen tot grootschalige land
bouwgebieden. 

Landschappen van de hoge zandgronden (14) 
Oe Hondsrug is een vrij smalle rug in het landschap 
met een groot hoogteverschil ten opzichte van het 
oostelijk gelegen Hunzedal. 
Op de Hondsrug liggen dorpen en bossen in een 
lijn over de rug. Oaarnaast is de grond voornamelijk 
in gebruik voor akkerbouw. 
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besloten gebieden 
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Op het schaalniveau van noord-oost Nederland is 
een duidelijke samenhang aanwezig tussen de 
bodemsoorten en de ruimtelijke opbouw. Meest 
opvallend is de openheid van de Iandschappen ten 
noord-oosten van de Hondsrug. Met name de 
zeekleigronden en de zanderige veengronden 
kenmerken zieh door een grote openheid. Het 
Drents plateau bestaande uit zandgronden met 
keileem doorsneden door beekdalen met veen
gronden is over het algemeen half open tot 
besloten. Langs de zuidelijke grens van het Drents 
plateau zijn, in samenhang met zanderige 
veengronden wat meer open en half-open gebieden 
aanwezig. 

schoal 1:'51XJ.OXJ 
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3.3. Landschapstypen 

Met gebruikmaking van de indeling in 
landschapszones, zijn een aantal landschapstypen 
onderscheiden met behulp waarvan de variaties bin
nen de landschapszones zijn omschreven. ln een 
aantal gevallen komt het landschapstype overeen 
met de landschapszone. Oe landschapstypen zijn 
voornamelijk op basis van overeenkomstige 
bodemsoorten samengesteld. Het landschapspa
troon en daarmee het gebruik en de ruimtelijke 
opbouw, hangt in veel gevallen samen met de 
onderliggende bodemsoort. Er is onderscheid ge
maakt in: 

A. Landschap van de hoge gronden van het 
Drents Plateau 

B. Landschap van de Hondsrug 
C. Landschap rondom Staphorst 
D. Landschap van de zandgronden langs de 

Vecht en de Reest 
E. Landschap van de zandgronden van de 

overige Iage delen 
F. Landschap van de overstromingsvlakten van 

het Reestdal 
G. Landschap van de zandgronden uit de 

beekdalen 
H. Landschap van de veengronden uit de 

beekdalen 
I. Landschap van de hoge venen 
J . Landschap van de veenontginningen 
K. Landschap van de jonge kleipolders uit noord 

Groningen 
L Landschap van de jonge kleipolders uit oost 

Groningen 
M. Landschap van de oude kleipolders 
N. Landschap van het wierdengebied 
0. Landschap van de kwelderwallen 
P. Landschap van het Hunzedal 
Q. Landschap van de veengronden van noord 

Groningen 

A. landschap van de hoge gronden van het 
Drents Plateau 

Oe hoge zandgronden zijn gronden met een grond
waterstand op grote diepte. Op het plateau komt 
keileem tussen 40 en 120 cm diepte voor. Boven· 
dien kamen keileemopstuwingen voor. De hoge 
zandgronden zijn vroeg geoccupeerd. Op de zand
gronden is een grote variatie aan bodemgebruik en 
daarmee samenhangende Iandschapspatronen te 
vinden. Het bodemgebruik hangt samen met het 
relief van de zandgronden. Er is een afwisseling van 
oude en jonge ontginningen. De oude ontginningen 
liggen langs de beekdalen. Oe heidevalden die tus
sen de ontginningen inlagen zijn later in gebruik 
genomen. Deze jonge ontginningen z.ijn op meer 
rationale wijze verkaveld. De oude ontginningen op 
de hoge zandgronden worden gakenmerkt door es
dorpen. De dorpen bestaan voornamelijk uit boer
derijen. Buiten de dorpen liggen uitgestrekte akkers, 
die boven het ernringende landschap uitsteken. Oe 
essen zijn open. Oe dorpen daarentegen zijn vaak 
omgeven door beplantingen en vorman daardoor 
een groot cantrast met de essen. Op de lagere 
delen rond de dorpen liggen de graslanden met 
hautwallen op kavelgrenzen. Dit landschapstype is 
met betrekking tot de openheid gevarieerd te noe-
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men. Er kamen zowel zeer besloten als heel open 
delen voor. 

B. Landschap van de zandgronden van de 
Hondsrug 

Oe Hondsrug vormt een grenszone van het studie
gebied. Slechts het aangrenzende deel hiervan 
wordt beschreven. Oe zandgronden van de Honds
rug worden gakenmerkt door een grote hoeveelheid 
esdorpen langs een doorgaande weg. Rendom de 
esdorpen liggen kleine bosjes. Door de essen ont
staan er plaatselijk grote hoogteverschillen. Aan de 
zijde van het Hunzedal ls de Hondsrug steil. Op het 
noordelijk deel van de Hondrug liggen de dorpen 
verder uit elkaar dan in het zuidelijk deel. Tussen de 
dorpen liggen jongere ontginningen, waarvan grote 
delen zijn bebest. 

C. Landschap rondom Staphorst 
Het gebied rondom Staphorst wordt gakenmerkt 
door zeer geconcentreerde lintbebouwing met veel 
kavelbeplanting. Dit gebied is een zeer oude 
vestigingsplaats. Het heeft een heel specifiek 
verkavelingspatroon, ontstaan door een steeds 
nieuwe opdeling van kavels. 

0 . Landschap van de zandgronden Jangs de 
Vecht en de Reest 

Op de zandgronden, langs de beken, kamen con
centraties van bebouwing voor langs wegen. Het 
landschap is besloten door het voorkomen van 
bosjes, beplanting en veel oude bebouwing. Langs 
de Vecht liggen grotere boscomplexen. 

E. Landschap van de zandgronden van de 
overige Iage delen 

De zandgronden van de overige delen hebben in 
de meeste gevallen een kleine oppervlakte. Ze 
worden gakenmerkt door een dicht wegennet en 
relatief veel bebouwing en beplanting. Binnen de 
veenontginningen hebben de zandgronden een 
zeer vergelijkbaar ontginningspatroon gekregen. 
Doordat de zandstroken vaak Ianggerakt zijn, 
kamen hier geen esdorpen voor. Oe boerderijen 
liggen meer verspreid. 

F. Landschap van de overstromingsvlakten van 
het Reestdal 

Dit zijn voornamelijk die gronden waar het grond
water op geringere diepte ligt. Deze gronden ender
scheiden zieh van de veenontginningen door meer 
bebouwing, meer beplantinC') en een dichter wegen
net. Oe kavels zijn meer blokvormig en onregel
matiger. Afhankelijk van de hoeveelheid bebouwing 
en beplanting zijn deze Iandschappen open tot half 
open. Op de wat hager gelegen straken kamen 
oude bebouwingslinten met veel beplanting voor. 

H. Landschap van de veengronden uit de 
beekdalen 

Veengronden kamen met name in de beekdalen 
voor. Dit landschapstype is open tot half open, 
voornamelijk als grasland in gebruik. Op de 
kavalgrenzen staan houtwallen, loadrecht op de 
beek. ln een aantal gevallen is de veengrond 
herverkaveld, waardoor de kavels groot en 
blokvormig zijn. 



I. Landachap van de hoge venen 
Het landschap van de hoge venen komt overeen 
met de beschrijving van de landschapszone. 

J . Landschap van de veenontginningen 
Dit zijn gebieden die tot het einde van de vorige 
eeuw niet in gebruik zijn geweest voor agrarische 
doeleinden. Deze gronden zijn ontgonnen op zeer 
rationale wijze. De wegen en waterlopen hebben 
een zeer regelmatig patroon. De richting van wegen 
en waterlopen verschilt stark per provincie en in 
minder mate per gemeente. De veenontginningen 
worden vooral gakenmerkt door grote openheid. 

Binnen de veenkoloniän langs de Drents
Overijsselse grens kamen een paar kleine gebiedjes 
met zandgronden voor. Deze gebieden zijn met 
name door concentratie van bebouwing en be
planting herkenbaar. 
ln dit gebied is een tweetal soorten veenontginning 
te onderscheiden: een deel met voornamelijk 
akkerbouw en een deel met voornamelijk weide· 
bouw. Weidebouw komt hoofdzakelijk daar voor 
waar het keileem ondiep voorkomt. Het gehele 
gebied is zeer rationeel verkaveld. De kavels zijn 
smal en lang. Het westelijk deel (weidebouw) is 
kleinschaliger dan het oostelijk deel. Er ligt in dit 
westelijk deel met name meer bebouwing en meer 
beplanting. Midden in dit veengebied ligt een groot 
bosgebied. 

K. Landschap van de jonge kleipolders 
noord-Groningen 

Deze zeekleigronden zijn tussen 1700 en 1900 
bedijkt en voor agrarische doeleinden in gebruik 
genomen. De Iage vlakten van het Hageland be
staan voornamelijk uit lichte zavel. Het wegen
patroon parallel aan de kust, laat de wijze van 
inpoldering zien. 

L Landschap van de jonge kleipolders in 
oost-Groningen 

Deze gronden zijn stukje bij beetje door inpoldering 
in gebruik genomen. Het landschapspatroon is 
rechtlijnig met een blokvormige verkaveling. Op de 
grens van lichte en zware klei komt langs een door
gaande weg bebouwing voor. 

M. Landschap van de Oude kleipolders 
De natte kleigronden bevinden zieh tussen 
veengebieden en hagere lichte kleigronden. Deze 
gronden liggen beneden zeepeil. Ze zijn vrij nat en 
voornamelijk als grasfand in gebruik. 
De Woldstreek ligt tussen de veenontginningen en 
de hagere kleigronden in en heeft een complex pa
troon. De zandgronden in dit gebied zijn straken 
met een dicht wegennet, geconcentreerde bebou
wing en beplanting. De zware natte klei vormt een 
open landschap met grote waterlopen en grote ka
vels en weinig wegen. 

N. Landschap van Wierdengebied 
Dit zijn gebieden die al vroeg zijn geoccupeerd. 
Men vestigde zieh in deze gebieden al 500 v. C. op 
hoge opgeworpen heuvels (wierden of terpen). Men 
leefde voornamelijk van visserij en in mindere mate 
van veeteelt. De gronden die tijdens hoogwater 
onderstroomden zijn vroeg bedijkt en in gebruik 
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genomen voor agrarische doeleinden. 
ln veel gevallen zijn de wierden afgegraven. De 
dorpen hebben een typisch patroon van uitwaaie
rende kavels vanuit het midden. 
ln het zware, natte, kleigebied komen enkele 
dorpen voor. 

0 . Landschap van de Kwelderwallen 
Op de kwelderwal is een concentratie van dorpen 
en wegen te zien. Het patroon is minder rechtlijnig. 

P. Landschap van het Hunzedal 
Het Hunzedal bestaat voornamelijk uit veengebied. 
De Hunze loopt aan de oostzijde van het dal. De 
grens wordt gevormd door de Hondsrug. Er komt 
weinig bebouwing voor. De bebouwing die voor
komt ligt op de hoge zandgrond. 

Q . Landschap van de veengronden van Noord-
Groningen 

Dit zijn Iandschappen op verspreid liggende 
veengronden. Deze gronden zijn vanuit de 
bebouwingslinten op de zandopduikingen in 
gebruik genomen. Hierdoor ontstond een 
langwerpige verkaveling, met veel waterlopen. Op 
een aantal plaatsen is de verkaveling blokvormig. 
Het landschap is voornamelijk open, de 
bebouwingslinten zijn in dit open landschap 
herkenbaar als besloten lijnen. 



A. LANDSCHAP VAN OE HOGE GRONDEN VAN HET DRENTS PLATEAU 

Relief . 

Bodem 

Water 

veel hoogteverschlllen door de essen (rondom dorpen) 
en de beekdalen 

fiJn zand; veldpodzolgronden, plaatselijk met veel 
terreindepressies; oude bouwlanden, matig diep tot 
vrij diep grondwater; keileem in de ondergrond 

weinig waterlopen 

Wegen zeer gevarieerd wegenpatroon, vanuit de dorpen 
radialen naar buiten; 
de jongere ontginningen hebben een meer regelmatig 
wegenpatroon 

Kavelpatroon blokvormige verkaveling, variärend in grootte; 
essen 

Begroeiing 

Bebouwing 

Agrarisch 
grondgebruik 

veel beplanting langs wegen (vnl. eik), veel bosjes 
rondom de dorpen; essen altijd open; ontgonnen 
heidevalden - nu bos; erfbeplanting; in jonge ont
ginningen veel kavelbeplanting 

bebouwing is vnl. geconcenrreerd in esdorpen 

op hogere gronden akkerbouw, verder van de dorpen 
weiland; een aantal nieuwe ontginningen is als 
bouwland in gebruik 

Natuurwaarden bos en heide met natuurlijke waarde 

Cultuurwaarden oude en jonge ontginningen, m.n. oude ontginningen 
en esdorpen zijn zeer waardevol 

Ruimtelijke 
opbouw 

besloten met open essen 

Öntwikkelingen ontwikkelingen van bos met accent op natuur; 
ecologische verbindingen 

De open essen op het Drents Plateau vormen een 
groot centrast met de fijnmazigheid van de dorpen. 
Door de bolle ligging van de essen wordt de indruk 
van openheid vergroot. De essen zijn voornamelijk 
als bouwland in gebruik. Het zomer en winterbeeld 
verschilt daardoor stark. De gronden van de jongere 
ontginningen (de oude heidegebieden) en de beek
dalen, zijn als graslanden in gebruik. Deze kennen 
een fijnmaziger kavelindeling dan de essen. Dit 
versterkt het centrast tussen de essen en het am
ringende land nog eens. Het landschap is afwisse
lend in maat, beslotenheid, hoogteligging en grond
gebruik. 
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B. LANOSCHAP VAN OE ZANOGRONOEN VAN OE HONOSRUG 

Relief 

Bodem 

Water 

Wegen 

Kavelpatroon 

veel reliäf, zowel micro- als macroreliäf 
hoogteverschillen van ca. 10m t.o.v. omgeving 
binnen het gebied nog verschillen van 5 m of meer 

veldpodzolgronden met grondWater, matig diep tot 
zeer diep, oude bouwlanden, plaatselijke terreinde
pressies, keileem in de ondergrond 

geen waterlopen 

zeer dicht wegennet, kronkelig, doorgaande weg over 
de gehele rug 

blokvormig en langwerpig, varierend in grootte en 
richting, essen en valden 

Begroeiing veel bosjes en grotere boscomplexen, veel 
wegbeplanting 

Bebouwing veel bebouwing, concentratie van dorpen op de 
Hondsrug in een lijn 

Agrarisch akkerbouw 
grondgebruik 

Natuurwaarden 

Cultuurwaarden oude ontginningen met veel esdorpen, jongere 
ontginningen 

Ruimtelijke 
opbouw 

Ontwikkelingen 

besloten 

Oe Hondsrug is een smalle noord-zuid 
lopende hoge rug aan de oostrand van 
het Drents Plateau. Het grote 
hoogteverschil is goed waar te nemen. 
Op deze rug is een concentratie van 
bebouwing, beplante wegen en bossen 
te zien. Tussen de dorpen liggen open 
essen. 
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C. LANDSCHAP RONDOM STAPHORST 

Relief 

Bodem 

Water 

Wegen 

Kavelpatroon 

Begroeiing 

Bebouwing 

Agrarisch 
grondgebruik 

geen 

fiJn zand met diep grondwater; laarpodzolgronden; 
ontstaan door in gebruik name en ophoging van 
veldpodzolgronden 

wemig waterlopen 

dicht, rechthoekig wegennet 

vanuit Staphorst lange, smalle kavels, grotere 
rechthoekige kavels op de Staphorster es 

veel kavelbeplanting, vnl. els 

geconcentreerd aan de weg, zeer specifieke 
bebouwingspatroon 

vnl. grasland, op de Staphorster es afgewisseld met 
akkerbouw 

Natuurwaarden Staatsbos Staphorst 

Cultuurwaarden cultuurhistorisch zeer waardevol 

Ruimtelijke 
opbouw 

besloten (rondom het bebouwingslint) tot open 
(verder van het dorp) 

Ontwikkelingen geringe stedelijke uitbreiding 

Het landschap rondom Staphorst heeft een patroon 
van regelmatige rechthoeken. Deze rechthoeken 
worden gevormd door met eiken beplante wegen. 
Deze rechthoeken worden opgedeeld in kavels die 
veelal door elzensingels van elkaar zijn gescheiden. 
Door deze houtsingels krijgt het gebied een be
sloten karakter. 
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0. LANOSCHAP VAN OE ZANOGRONOEN LANGS OE VECHT EN OE REEST 

Relief veel reliät, landduinen langs de Vecht; 
essen 

Bodem veel variatie; fijn zand; grondwater veelal 
diep tot zeer diep 

Water geen (behalve de beken) 

Wegen parallel aan en loodrecht op de beken 

Kavelpatroon blokvormige verkaveling 

Begroeiing veel bossen en wegbeplanting; kavelbeplanting 

Bebouwing in dorpen; op kruisingen van parallalle wegen en 
beekovergangen 

Agrarisch gemengd 
grondgebruik 

Natuurwaarden grote natuurwaarden 

Cultuurwaarden waardevol laaglandstroom 

Ruimtelijke 
opbouw 

besloten 

Ontwikkelingen veel recreatie 

Het riviertje loopt meanderend door een open dal 
zonder opgaande elementen. Het dal wordt geflan
keerd door hoge zandruggen. Door de daarop 
voorkomende lanen, bosjes en type bebouwing 
hebben deze zandruggen een "landgoedachtig" 
karakter. Oe hoge ruggen onderscheiden zieh voor 
wat betraft het karakter van het achterliggende land
schap dat meer open en grootschaliger is. 
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E. LANOSCHAP VAN OE ZANOGRONOEN VAN OE OVERIGE LAGE OELEN 

Relief 

Bodem 

Water 

Wegen 

veel micr~reliät, dijken 

veldpodzolen, oude bouwlanden, matig diep tot diep 
grondwater 

afhankelijk van de grootte van hat oppervlak; 
klein oppervlak meer sloten dan groot oppervlak 

wegennet is dicht, gevarieerd m.b.t. maaswijdte 
en richting 

Kavelpatroon varieert van blokVormige tot langwerpige kavefs 
met variatie in richting; nieuwe ontginningen 
hebben grotere eenvormige kavels 

Begroeung bosjes, wegbeplanting, erfbeplantrng, rn jonge 
ontginningen minder dan op oudere ontginningen 

Bebouwrng concentratre van bebouwing rn dorpen en langs wegen, 
de zandstroken en daarmee de dorpen 

Agrarisch vnL akkerbouw, afgewisseld met grasfand 
grondgebruik 

Natuurwaarden bos Kievitshaar 

Cultuurwaarden m.n. de oude ontginningen zijn cultuurhistorisch 
waardevol 

Ruimtelijke 
opbouw 

half-open tot besloten 

Ontwikkelingen in hoofdzaak stimuleren van de landbouw 

Oe zandgronden in de Iage delen vorman hoger 
gelegen ruggen. Deze zandruggen dienden vaak 
als vestigingsplaats. Oe dorpen breidden zieh 
uit al naar gelang de vorm van de zandrug. Er ont
stonden daardoor veelal lintbebouwingen op de 
zandruggen in overigens open gebieden. 
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F. LANDSCHAP VAN OE OVERSTROMINGSVLAKTEN VAN HET REESTOAL 

Relief oostwaarts oplopend I 
Bödem beekeerdgronden, lemig fijn zand met grondwater 

van ondiep tot vrij diep 

Water weinig waterlopen 

Wegen regelmatig, dicht wegennet; vnl. verharde wegen I 
I 

Kavelpatroon blokvormig tot langwerpig, geen duidelijke 

I richting; grootte varieert 

I 
Begroeiing veel wegbeplanting; populier, els, bij hagere 

zandgrond overgaand in eik; veel kavelbeplantingj 
erfbeplanting 

I 
Bebouwing verspreid langs wegen, langs .hoofdWegen sterker 

geconcentreerd 

Agransch grasland 
grondgebruik 

Natuurwaarden gering 

Cultuurwaarden jonge ontginningen 

Ruimtelijke half-open; vlakbij bebouwing besloten I opbouw 

Ontwikkelingen stimuleren van landbouw 

Oe overstromingsvlakten zijn op rationale wijze 
I 

verkaveld. Oe wegen zijn voornamelijk met populier 

I beplant en vorman vakken van :t 1 km2 • 

Boerderijen liggen verspreid. Het gebied wordt door 
de grote maat tussen de wegen door openheid 
gekenmerkd. 
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G. LANDSCHAP VAN DE ZANDGRONDEN UIT DE BEEKDALEN 

Reliäf 

Bodem 

Water 

Wegen 

Kavelpatroon 

Begroeiing 

Bebouwing 

stroomafwaarts aflopend, eveneens aflopend naar 
de beek 

beekeerdgronden, lemig fiJn zand met grondwater van 
ondiep tot vrij diep 

de beken en afwateringssloten naar de beek 

parallel aan de beek op de hoogwaterlijn; loadrecht 
een aantal oversteken 

kleine kavels die varieren in richting 

hautwallen en bosjes 

geen 

Agrarisch afwisselend bouwtand en grasland 
grondgebruik 

Natuurwaarden gering 

Cultuurwaarden oude ontginningen 

Ruimtelijke 
opbouw 

open; half-besloten 

Öntwikkelingen ontwikkelen van natuurwaarden 

Oe zandgronden liggen bovenstrooms in de beek
dalen. Beplanting bevindt zieh voornamelijk buiten 
het beekdal langs de wegen. ln het beekdal kamen 
kleine bosjes voor. Bij een fijnmazig verkavelings
patroon heeft het beekdal door de hautwallen op de 
kavelscheidingen een halfopen tot besloten karak
ter. 
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H. LANOSCHAP VAN OE VEENGRONOEN UrT OE BEEKDALEN 

Relief dijken, soms aflopend richting beek 

Bodem vnl. broekveen, zand binnen 120 cm., grondwater 
ondiep tot matig diep 

Water de beek en sloten, greppels IOOdreCht op de beek 

Wegen in de meeste gevallen parallel aan de beek 

Kavelpatroon smalle kavels loodrecht op de beek; daar waar her-
inrichting is geweest grote blokvormige kavels 

Begroeiing beplanting op kavelgrens (elzenwallen), soms kleine 
bosjes 

Bebouwing geen 

Agrarisch 
grondgebruik 

vnl. grasland, beekdalen; in het:gebied Westerwolde 
vnl. bouwfand 

Natuurwaarden Reestdal grote natuurwaarden 

Cultuurwaarden oude ontginningen en vestigingen langs de beek, 
onderdeel van een cultuurhistorisch waardevol 
landschap 

Ruimtelijke 
opbouw 

open 

Ontwikkelingen ontwikkelen van natuurwaarden 

Oe veengronden liggen vaak benedenstrooms. 
Er komt niet of nauwelijks beplanting voor. Beplan
ting is slechts aanwezig op wegen die parallel lopen 
aan het beekdal. Het beekdal loopt als een open 
zone door het landschap. 
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I. LANDSCHAP VAN OE HOGE VENEN 

Relief dijken 

BOdem veen tot tenminste 120 cm, broekVeen met zand 
binnen 120 cm 

Water veel waterlopen, met een regelmatig patroon 

Wegen wljdmazig wegennet, rechte wegen 

Kavelpatroon er is hier geen sprake van kavels, velden met een 
dijkenpatroon 

Begroe1ing m1n of meer natuurlijke opslag 

Bebouwing weinig bebcuwing 

Agrarisch 
grondgebruik 

vnl. heide, soms boüWiand, aan de zuidzijde 
grasland 

Natuurwaarden groot 

Cultuurwaarden grote cultuurhistorische waarde 

Ruimtelijke 
opbouw 

zeer open 

Ontwikkelingen opslag, eutrofiering 

Rijdend door de hoge venen ontstaat 
een gevoel van verlatenheid. ln grote 
delen van dit gebied is geen bebouwing 
aanwezig. Het veengebied kent zowel 
ontgonnen als levend hoogveen. Het 
levend veengebied is zeer uitgesterkt 
methier en daar opslag van berk. ln het 
noordelijk deel (het Bargerveen) is het 
veen gedeeltelijk afgegraven, tot onder 
het grondwaterpeil. ln dit deel liggen 
grotere bosjes. 
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J. LANDSCHAP VAN OE VEENONTGINNINGEN 

Relief 

Bodem 

Water 

Wegen 

Kavelpatroon 

Begroeiing 

Bebouwing 

Agrarisch 
grondgebruik 

Het veenontginningsgebied loopt af van zuid naar noord; micro
relief waar zandopduikingen zijn; dijken 

meerveen en moerige zandgronden; zandopduikingen; 
veenmosveen; veenmosveen op broekveen; zand binnen 120 
cm.; grondwater matig diep tot vrij diep 

veel waterlopen, zeer regelmatig in de vorm van beken, sloten, 
kanalen; de kanalen zijn vaak een ontginningsbasis geweest 

regelmatig wijdmazig wegennet; richting varieert met 
kavelrichting 

lange en smalle kavels met gelijke grootte; daar waar 
grondgebruik vnl. grasfand is, zijn de kavels smaller en kleiner 

in OrentsfGroningse veenkoloniän weinig; in 
OverijsselsfGroningse veenkolonien ligt in het middengebied een 
boscomplex; in het westelijk deel van deze ontginningen komt 
veel beplanting voor 

verspreid langs wegen; concentratie op kruispunten; vaak op 
zandopduikingen; in GroningsfOrentse veenkolonien een groot 
bebouwingslint van zuid naar noord 

vnl. akkerbouw 
Orents/ Overijsselse veenontginning: westzijde weidegebied 

Natuurwaarden natuurgebied Oedemsvaart 

Cultuurwaarden de veenkolonien zijn gaaf wat cultuurhistorische waarden betreft 

Ruimtelijke 
opbouw 

open tot zeer open; minder open in OrentsfOverijsselse 
veenontginningen 

Ontwikkelingen ontwikkelen van bos met accent op natuur, alsmede van 
ecologische verbindingen 

Oe Orents-Overijsselse provinciegrens is in de 
veenontginningen als een lijn in het veld waar te 
nemen. Aan de Orentse kant zijn de wegen beplant. 
Een groot aantal kavels is bebost. Het be
bouwingspatroon is dichter. Oe veenontginningen 
aan de Overijsselse kant zijn open. Bebouwing 
komt meer verspreid voor. Oe Gronings-Orentse 
veenkolonien zijn open. Oe bebouwingslinten 
hebben daarentegen een besloten karakter. Langs 
enkele wegen staat opgaande beplanting. 
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K. LANDSCHAP VAN OE JONGE KLEIPOLDERS UIT NOORD GRONINGEN 

Relief 

Bödem 

Water 

Wegen 

Kavelpatroon 

dijken parällel aan de kust 

zavel, grondwater diep, diCht bij de kust lichte 
klei met diep grondwater 

veel water1open, vanuit ontginningslijn (kwelderwal) 
richting kust 

regelmatig wegenpatroon evenwijdig aan kavelriChting 
weinig doorgaande wegen, doorgaande wegen parallel 
aan de kustlijn 

opstrekkende verkaveling, vanaf kWelderwal richting 
kust 

Begroe1ing geen begroeling 

Bebouwing weinig beboUWJng, verspreid langs wegen 

Agrarisch vln. akkerbouw 
grondgebruik 

Natuurwaarden geen bijzondere natuurwaarden 

Cultuurwaarden oude dijken, Spijk is een beschermd dorpsgezicht 

Ruimtelijke zeer open, uitgestrekt 
opbouw 

Ontwikkelingen geen bijzondere 

Rijdend van zuid naar noord kruist men de dijken, 
waartussen stroken met lange smalle akkers liggen. 
ln oost-west richting rijdend wordt de lengte van de 
nieuwe polder door zichtlijnen over de wegen 
duidelijker. 
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L LANDSCHAP VAN OE JONGE KLEIPOLDERS IN OOST-GRONINGEN 

Relief dljken 

Bödem klei met rNate tussenlaag of klei met veen, 
beginnend tussen 40 en 120 cm 

Water dichtheid van waterlopen varieert sterk; veel 
waterlopen 

Wegen weinig doorgaande wegen; wijdmazig wegennet 

Kavelpatroon voornamelijk grote bloi<Vormige kavels 

Begroeiing weinig 

BebOuwing een aantäl steden; verder verspreid langs de 
doorgaande wegen 

Agrarisch 
grondgebruik 

Natuurwaarden 

vnl. grasland, in een aantal gebieden opgezet naar 
bouw1and (Oidambt) 

belangrijke weidevogelgebieden 

Cultuurwaarden wierden en enkele oude dijken 

Ruimtelijke open opbouw 

Ontwikkelingen ten noorden van Appingedam ontwikkeling van natuur
en landschapswaarden 

Oe kleipolders van oost-groningen worden 
gakenmerkt door grote openheid 
en grote blokvormige maten. Oe polders worden 
steeds omgeven door dijken. ln de kleipolders van 
de Woldstreek liggen de dorpen op de overgang 
van oud naar nieuw land. 
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De dorpen liggen in de oude kleipolders op 
wierden. Dit gebied onderscheidt zieh van het 
wierdengebied door het vrijwel ontbreken van 
beplanting en bebouwing buiten de wierden. 
Bovendien is het slotenpatroon fijnmaziger. Het 
agrarisch gebruik is voomamelijk grasland. 
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N. LANDSCHAP VAN HET WIERDENGEBIED 

Relief dijl<en7wierden 

Bodem klei en zware zavel; gronawater matig diep7vrij 
diep 

Water veel waterlopen zonder duidelijke richting 

Wegen onregelmatig wegenpatroon, doorgaande wegen 
parallel aan waterlopen, veel doodlopende wegen 

Kavelpatroon blokverkaveling 

Begroeiing beplar 1ting op kavelscheiding en in do. pen 

Bebouwing bebouwing is geconcentreerd in dorpen; de dorpen 
liggen deels op opgeworpen wierden 

Agrarisch gemengd, akkerbouw en weiland 
grondgebruik 

filatuurwaarden belangrijke weidevogelgebieden7kuststrook 

Curtuurwaarden wierden zijn cultuurhistorisch waardevol 
oude vestigingsplaatsen 

Ruimtelijke open met uitzondering van dorpen 
opbouw 

Ontwikkelingen verbetering van waterhuishouding verkaveling en 
ontsluiting door landinrichting 

Oe wierden zijn te herkennen als een concentratie 
van bebouwing en 
beplanting. Oe wierden liggen hoog ten opzichte 
van het omringende open landschap met het 
kronkelige patroon van waterlopen. Verspreid 
liggende boerderijen op wierden. Deze zijn 
opgeworpen met grond uit de omringende 
grachten. Bodemgebruik bestaat zowel uit 
akkerbouw en veeteelt. 
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0. LANDSCHAP VAN OE KWELOERWALLEN 

Relief kwelderwallen liggen hoger dan de omgeving 

Bodem lichte zavel en klei met diep grondwater 

Water veel waterlopen 

Wegen op de wallen doorgaande wegen 

Kavelpatroon blokvormig, zonder duidelijke richting 

Begroeiing in dorpen en op erven; overigens weinig 

Bebouwing geconcentreerd in dorpen, concentratie van dorpen 
op de kwelderwal 

Agrarisch vnl. akkerbouw 
grondgebruik 

Natuurwaarden door beplanting van betekenis voor broedvogels 

Cultuurwaarden zeer vroege vestigingsplaats, oude ontginningen 

Ruimtelijke relatief besloten 
opbouw 

Öntwikkelingen landbouw wordt als primaire functie ontwikkeld 

Oe kwelderwallen zijn oude 
vestigingsplaatsen. Het bebouwings- en 
wegenpatroon volgt de kwelderwal. Oe 
dorpen liggen geconcentreerd op de 
kwelderwallen. Vanuit de dorpen zijn " 
wijde uitzichten mogelijk over de 
kleipolders. 
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P. LANDSCHAP VAN HET HUNZEDAL 

Relief 

Bodem 

Water 

Wegen 

Kavelpatroon 

Begroeiing 

Bebouwing 

Agrarisch 
grondgebruik 

dijken, Hondsrug aan westzijde 

veen (V6), met zandopduiking, vnl. broekveen binnen 120 cm 
meestal zand, grondwater ondiep en matig diep 

Hunze, veel waterlopen loadrecht op de Hunze 

Mn weg parallel aan de Hunze, een aantal dwarsverbindingen 
over de Hunze 

varieert van blokvormig tot langwerpig 

kleine bosjes, wegbeplanting, bij bebouwing erfbeplanting 

concentratie van bebouwing op zandopduiking 

vnl. grasland 

Natuurwaarden weidevogels, veel gradienten 

Cultuurwaarden 

Ruimtelijke open 
opbouw 

Ontwikkelingen ontwikkeling natuurwaarden 
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Q. LANDSCHAP VAN OE VEENONTGINNINGEN VAN NOORD GRONINGEN 

'• 

Relief dijken 

Bodem vnl. veenmosveen met grondwater ondiep en matig diep 

Water veel waterlopen 

Wegen weinig wegen regelmatig patroon 

Kavelpatroon afwisselend bebouwing of lange, zeer smalle kavels, loodrecht 
op wegen, richting varieert stark 

Begroeiing weinig 

Bebouwing weinig; verspreid langs wegen 

Agrarisch gemengd bouw1and en grasland 
grondgebruik 

Natuurwaarden verspreid voorkomende natuurwaarden 

Cuftuurwaarden ontginningspatroon 

Ruimtelijke open 
opbouw 

Ontwikkelingen met name landbouw 

Het landschap is open, zeer regelmatig en fijn 
verkaveld. Oe bebouwing is geconcentreerd op de 
zandopduikingen langs de wegen. Door de 
zandopduiking zijn lichte hoogteverschillen 
zichtbaar. Beplanting staat voornamelijk langs 
wegen. 
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W Iandschop von de zondgonden von I-let frents Plateau 

[]] Iandschop von de 1-b'ldsrug 

• landsd'lap ronctom Staphorst 

--

[]] Iandschop 110n de zondgonden longs de Vecht en de Reest 

Iandschop von de zandgonden von de overige Iage delen 

Iandschop 110n de overstromingsvlakten von I-let Reestdal 

• Iandschop von de Iage zandgonden uit de beekdalen 

• Iandschop 110n de veengonclen uit de beekdalen 

• Iandschop 110n de hoge venen 

[I] Iandschop von de veenonl91 •li-lger ' 

• Iandschop von de jcrge kteipotders ut noad-fr<ri1gen 

• Iandschop von de jcrge kleipotders ut oost-Groningen 

• tandsd'lap von de cu:le kleipolders 

• Iandschop von I-let wierdengebled 

I C ) lcJr.dl.7.Jp von d€ k'~o~elde.-.-.-c~:.:n 

• Iandschop von I-let 1-\medat 

• Iandschop von de veengonden von noad-frcr.rogen 

Bebouwng 

Pl"ovnciegens 

Hoogspamingslif' 22G<V 

Hoogspamingslif' 'IU<V 

Wegen 

Spoorwegen 

- --

Landschaps typen 
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4. BELEID 

4.1. lnleiding 

Het door de rijks- en provinciale overheid geformu
leerde beleid is vastgelegd in nota's over de ruimte
lijke ordening, structuurschema's, structuurschetsen 
en de streekplannen. 
Oe tracering van de 380 kV hoogspanningslijn zal 
mede bepaald worden door het in deze nota's vast
gelegde beleid en de daarin geformuleerde gewens-

'• te ontwikkelingen. 

Met name de nota's op rijksniveau geven algemene 
beleidslijnen en zijn slechts op enkele punten direct 
in relatie te brengen met een concrete ingreep als 
de realisaring van een 380 kV-verbinding. Het pro
vinciale beleid geeft in de vorm van een indeling in 
4 categorieen landelijk gebied wat meer concrete 
aanwijzingen. 

T en behoeve van het algemeen inzicht en als 
aanvulling op de in hoofdstuk 3 gemaakte indeling 
in landschapstypen is in dit hoofdstuk een ovarzieht 
gegeven van de relevante beleidsuitspraken op 
rijks- en provinciaal niveau. Daarbij is met name 
aandacht besteed aan de landschappelijke aspec
ten en de directe relaties daarvan met functionele 
en ecologische aspecten voorzover die een duidelij
ke ruimtelijke component bevatten. 

4.2. Het nationale beleid 

Oe structuurschema's zijn uitwerkingen van het 
beleid uit de Derde Nota over de Ruimtelijke Orde
ning. Oe Vierde Nota kan aanleiding geven tot een 
bijstelling van het beleid van de structuurschema's. 
Voor tot eventuale herziening van het schema wordt 
overgegaan, wordt de discussie naar aanleiding van 
de sectomota's afgewacht. 
Oe •structuurschets voor de landelijke en stedelijke 
gebieden• en de sectornota's, het Nationaal Milieu 
beleidsplan, het Natuurbeleidsplan en de Sector
nota Landbouw, zijn gabaseerd op de Vierde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening. 
ln dit hoofdstuk zullen de belangrijkste rijksnota's 
belieht worden. 

4.2.1. Derde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening en Structuurschema's 

Het ruimtelijk beleid van het rijk is beschreven in de 
Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening: de Oriän
teringsnota (1979), de Verstedelijkingsnota (1979) 
en de Nota Landelijke Gebieden (1983) en in struc
tuurschetsen en structuurschema's. ln structuur
schetsen gaat het om de hoofdlijnen en beginselen 
voor een of meer aspecten van het ruimtelijk beleid 
ln structuurschema's gaat het om de hoofdlijnen en 
beginselen voor de ruimtelijke aspecten van een 
bepaalde sector van het rijksbeleid. Deze schetsen 
en schema's richten zieh op de middellange en 
lange termijn. Oe Derde Notais in 1988 aangevuld 
door de Vierde Nota. 
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Structuurschema Natuur- en landschapsbehoud 
(1986) 
Het beleid in het Structuurschema is in een aantal 
verschillende beleidscategorieän (natuurgebied, 
bossen, nationale parken, etc.) omschreven (zie 
kaart structuurschema Natuur- en Landschaps
behoud). ln de beleidsmaatregelen is dit toegespitst 
voor de verschillende beleidscategorieen: 
- accent op natuur; 
- accent op landschap; 
- accent op natuur en landschap; 
- Noordzee en grote wateren. 
Op de eerste drie categorieän wordt hier ingegaan. 

• Natuur 
Ten aanzien van de natuurgebieden en grote een
heden natuurgebied wordt een restriotief beleid met 
betrekking tot ruimtelijke ingrepen en inrich
tingsprojecten gevoerd. Het beleid ten aanzien van 
bossen is gericht op behoud, uitbreiding en een 
toereikend beheer. Het beleid ten aanzien van de 
nationale parken is gericht op het instandhouden en 
ontwikkelen van ecologische, Jandschappelijke en 
cultuurhistorische waarden en zonering voor recrea
tief medegebruik. 

• Landschap 
Bij de beleidscategorie Landschap gaat het om 
instandhouding van kanalen en vaarten, cultuur
monumenten en waardevolle historische enjof land
schappelijke gezichten. 

• Natuur en landschap 
Hierbij is het beleid gericht op instandhouden, her
stel, bescherming en beheer van het rivierenland
schap en laaglandstromen, landgoederen en histori
sche buitenplaatsen, afzonderlijke elementen in het 
landschap, aardwetenschappelijk waardevolle gebie
den en waardevolle agrarische cultuurlandschap
pen, grote landschapseenheden (GLE'S) en 
nationale landschappen. Naast deze beleidscatego
rieen zijn in de kaart ook gegevens opgenomen 
betreffende weidevogelgebieden, belangrijke gebie
den voor ganzen en waardevolle beken en 
beekdalen. 

Structuurschema Openluchtrecreatie (1986) 
Gebieden waarvoor het rijk een bijzondere verant
woordelijkheid heeft m.b.t. de recreatie, worden met 
nadruk in het beleid betrokken: bosgebieden en 
landgoederen (voorzover opengesteld), bufferzones, 
grote wateren, landinrichtingsgebieden, militaire 
oefenterreinen, nationale parken, ontgrondingen en 
toeristische speerpunten. 

Rendom de steden Zwolle en Groningen is een ver
dere ontwikkeling van recreatieve voorzieningen 
gewenst. Verder wordt de Vechtstreek als potentieel 
nationaal landschap aangeduid. Dit is een gebied 
bestaande uit zowel natuurterreinen, wateren, enjof 
bossen als cultuurgronden en nederzettingen en 
met natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten en 
cultuurhistorische waarden. ln dit gebied is het be
leid gericht op extensieve recreatie. Daarbij mag 
door de recreatie de kwaliteit van het gebied niet 
aangetast worden. 
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Structuurachema Landinrlchtlng {1 986) 
Hoofddoelstelling van het structuurschema is het 
inrichten van delen van het landelijk gebied over
eenkomstig de daaraan toegekende ruimtelijke 
functies en maatschappelijke betekenis. T en 
aanzien van natuur en landschap ligt het accent op 
verbetering van de kwaliteit van het landschap en 
op veiligstelling van ontwikkeling van natuur
gebieden en waardevolle cultuurlandschappen als
mede op het scheppen van voorwaarden voor een 
doelmatig beheer. 

'· Overige structuurschema'a 
Overige relevante informatie uit andere structuur
schema's is op een kaart weergegeven. 
Oe aanwezigheid van militaire terreinen en van vaar
wegen is van belang, omdat zij beperkingen op
leggen aan de ligging van de hoogspanningslijn. 
T evens is het netwerk van hoofdverbindingen voor 
buisleidingen opgenomen. Dit is gewenst in ver
band met bundeling van de hoogspanningslijn met 
bestaande infrastructuren. 

Voor de Eemshaven is van belang dat de regering 
in ovarleg met de betrokken provincies zal zoeken 
naar mogelijkheden om de economische ontwikke
lingskansen te benutten, die samenhangen met de 
aansluiting van het noorden op (potentiale) inter
nationale verbindingen met noord Duitsland en 
Skandinaviä (Structuurschema Zeehavens, 1984). 

Het structuurschema Electriciteitsvoorziening (1981 
gepubliceerd) tenslotte geeft richtlijnen en algemene 
beleidsuitspraken ten aanzien van de productie en 
het transport van electriciteit met het oog op de 
relatie met ruimte en milieu. Oe hoofdlijn van het 
beleid voor de electriciteitsvoorziening betraft de 
betrouwbare, ononderbroken levering van voldoen
de electrische energie om te voorzien in de be
hoefte van bevolking en bedrijven onder maatscha
ppelijk verantwoorde voorwaarden. Voortbouwend 
op het structuurschema is in het electriciteitsplan 
1989-1998 onder andere vastgelegd een 380kV ver
binding Meeden-Eems te realiseren. 

4.2.2. Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening {1988), de structuurschets 
en sectornota's 

ln de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
geeft de regering aan welke bijdrage zij aan het 
ruimtelijk beleid wil leveren. Als planhorizon wordt 
het jaar 2015 gehanteerd. 
Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief bouwt voort 
op de bestaande ruimtelijke hoofdstructuur van ons 
land en op de kwaliteiten van de afzonderlijke 
landsdelen. 
Op de lntegratiekaart zijn de ruimtelijke hoofd
structuur en het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
weergegeven. 
Het Reestdalgebied is een multifunctioneel gebied, 
maar bestaand uit grotere ruimtelijke eenheden. 
Zwolle is een stedelijke knooppunt. Daarnaast zijn 
er nog twee concentratiekernen, namelijk Emmen 
en Delfzijl. 
ln de Vierde Nota geeft de regering aan welke 
initiatieven van de noordelijke provincies aan
gemoedigd worden. Bijzondere aandacht gaat uit 
naar het benutten van de mogelijkheden van de 
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Eemshaven en de haven van Delfzijl en naar de 
aansluiting met noord Duftsland en Scandinaviä, de 
zogenaamde Emslandlinie. 

Structuurschets voor de landelijke en 
stedelljke gebieden {1989) 
Oe structuurschets is een integratie van de lande
lijke en stedelijke gebieden. Oe regering neemt bij 
haar beleid deze structuurschets, tezamen met de 
Vierde Nota als uitgangspunt. Oe geldigheidsduur 
van deze structuurschets loopt tot aan het einde 
van 1990. Het beleid wordt tot het jaar 2000 belieht. 
T en behoeve van de uitwerking van het zonerings
baleid worden de gebieden A tot en met 0 onder
scheiden (zie lntegratiekaart Vierde Nota). Gebied D 
(hoofdfunctie natuur) komt niet in het gebied tussen 
Zwolle en Eemshaven voor. 
Oe indeling heeft, zoals uit het kaartbeeld blijkt, een 
globaal karakter. 
Het beleid met betrekking tot de indeling is erop ge
richt de sterkere op de zwakkere functies af te 
stemmen. Dit kan geschieden door middel van ver
weving of scheiding van functies. Het ruimtelijk 
beleid in gebied A (hoofdfunctie landbouw) is pri
mair gericht op het bieden van goede ontwikke
lingsmogelijkheden aan de landbouw. ln deze ge
bieden wordt een scheiding van functies voorge
staan. 
Het ruimtelijk beleid in gebied B (afwisselend land
bouw, natuur en andere functies in grotere ruim
telijke eenheden) is gericht op het bieden van ont
wikkelingsmogelijkheden aan de landbouw, de na
tuur en andere functies, met name de recreatie. ln 
deze gebieden wordt een schelding van functies 
voorgestaan. 
Het ruimtelijk beleid in gebied C (afwisselend land 
bouw, natuur en andere functies in kleinere ruim
telijke eenheden) is gericht op het bieden van ont
wikkelingsmogelijkheden aan de landbouw, de re
creatie, de natuur en andere functies in een fijn
mazig en stark vervlochten structuur. ln deze gable
den wordt een verweving van de functies van land
bouw, natuur en andere functies voorgestaan op 
een zodanige wijze dat de bedrijfsvoering op de in 
agrarisch gebruik zijnde gronden zo goed mogelijk 
past in het stramien van Iandschapseiementen en 
natuurwaarden, zonder dat de doelmatigheid van 
de bestaande of de zieh wijzigende bedrijfsvoering 
wezenlijk wordt belemmerd. 

ln de drie provincies waar de hoogspanningslijn 
door heen zal lopen, kamen gebieden voor die wat 
de natuur en het landschap van belang zijn. 
Dit zijn onder meer de grote eenheden natuur
gebied: Amsterdamsche Veld en Schoonebeker 
Veld en daarnaast de grote landschapseenheden: 
Borgerveld, Eischenbroekveld, het Reestdal, het 
Staatsbos StaphorstjKievitshaar en Ommerveld/Ar
chemerberg. 

Het ruimtelijk beleid in gebieden binnen de stede
lijke invloedssfeer van Zwolle en Groningen is ge
richt op het bieden van mogelijkheden tot een veel
zijdige verweving van de functies van de verstede
lijking en de functies van landbouw en natuur met 
inachtneming van de onderliggende indeling in 
gebieden. Sommige delen worden zoveel mogelijk 
van stedelijke druk gevrijwaard. 
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Waar een achterstand aan mogelijkheden voor de 
openluchtrecreatie bestaat, wordt prioriteit gegeven 
aan de vergroting van deze mogelijkheden. 

Nationaal Mllleubeleidsplan (1989) 
Het Nationaal Milieubeleidsplan bevat de strategie 
voor het milieubeleid voor de middellange termijn. 
Het bevat beleidsacties die in de periode van 1990 
tot 1994 nodig zijn om de gewenste ontwikkeling op 
gang te brengen. Het streven naar een duurzame 
ontwikkeling is uitgangspunt. 

•. ln het milieubehaar gaat het om het voorkomen of 
tegengaan van ongewenste effecten van menselijke 
activiteiten of handelingen. 
Het beleid in hoofdlijnen voor de periode 1990 tot 
1994 wordt aan de hand van thema's beschreven. 
Het Nationaal Milieubeleidsplan geeft algemene 
richtlijnen en normen aan. ln de Sectorpfannen wo
rdt voor elke sector apart beschreven wat het beleid 
mede op basis van het Nationaal Milieubeleidsplan 
voor de komende jaren is. Bovendien wordt in een 
aantal van deze plannen een regionale verkenning 
uitgevoerd. 

Natuurbeleidsplan {1989) 
Het Natuurbeleidsplan is een strategisch plan. Het 
bevat in onderlinge samenhang de doelstellingen 
en strategieän van het natuur- en landschapbeleid 
van de njksoverheid. Het plan geeft aan welke 
maatregalen gewenst zijn om de doelstellingen te 
bereiken. 
Het beleid staat voor de opgave het optredende 
kwaliteitsverlies te stoppen en de kansen voor kwa
liteitsverbetering te benutten. 
Hoofddoel rijksbeleid: duurzame instandhouding, 
herstel en ontwikkeling van natuurlijke en land
schappelijke waarden. 
Voor een zestal onderdelen wordt in het Natuur
beleidsplan aangegeven welke hoofdlijnen van be
leid zullen gelden voor de eerstkomende decennia 

Stimuleren algemene natuurwaarden 
Het realiseren van een goede kwaliteit van water, 
bodem en Iucht vormt een fundamentele voorwaar
de voor het natuurbeleid. 

Realisaring ecologische hoofdstructuur (zie kaart 
Ecologische hoofdstructuur) 
Oe belangrijkste beleidsopgave met betrekking tot 
ecologische waarden is het verstarken van duur
zaamheid. Oe beleidsinspanningen moeten dan ook 
zodanig worden gericht, dat met een maximaal ren
dement de zwakke punten worden verminderd dan
wel weggenomen. 
ln de kerngebieden zal op beperkte schaal wijziging 
van het grondgebruik en inrichting ten behoeve van 
natuur en landschap nodig zijn. Het gebied tussen 
de Vecht en de Reest is een verbindingszone. Deze 
ruimtelijke verbinding moet versterkt worden. 

Handhaven van specifieke landschappelijke waar
den 
Het beleid met betrekking tot handhaving van speci
fieke landschappelijke waarden spitst zieh toe op 
gebieden met bijzonder aardkundige cultuurhistori
sche en belevingswaarden. 
Het beleid zal zijn gericht op instandhouding, her-
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stel en ontwikkeling van de bepalende kenmerken 
en structuren in deze gebieden. 

Soortenbeleid 
Het soortenbeleid krijgt gestalte via maatregalen die 
noodzakelijk zijn naast een goed gebiedenbeheer. 
Uitgangspunt is de instandhouding en het herstel 
van een zo groot mogelijke versoheidenheid aan in 
het wild levende planten- en diersoorten als elemen
ten van de ecosystemen, waarvan zij deel uitmaken. 

Draagvlakvergroting en doelgroepenbeleid. Bij de 
zorg voor natuur en landschap is het van wezenlijk 
belang dat er een draagvlak bestaat in de samenle
ving. 

Onderzoek 
Het wordt noodzakelijk geacht op een aantal valden 
van het beleidsonderbouwend onderzoek de in
spanningen te vergroten. 

Het natuurbeleid van de hogere zandgronden en de 
beken en beekdalen wordt apart beschreven in de 
nota. 
Een bundeling van natuurfuncties van de hogere 
zandgronden met bosbouw-, recreatie- en waterwin
functies is tot op zekere hoogte mogelijk, waarbij 
een gelijktijdige aanpak van de "zure regen· en de 
verontreiniging van het het grondwater van groot 
belang is. 
Oe rasterende groter heidevalden en bijbehorende 
vennen, de laatste niet vastgelegde stuifzanden, de 
restanten van de hoogvennen en de oudere bos
complexen op de hogere gronden passen als kern
gebieden in een ecologische hoofdstructuur. Ook 
de grotere naaldboscomplexen en beekdalen pas
sen daarbinnen. 
Oe grote externe invloeden maken het noodzakelijk 
veel aandacht te schenken aan buffering. ln en rond 
de beekdalen zal moeten worden gestreefd naar 
een vermindering van de mestbelasting en het voor
komen van ingrepen in de hydrologie. Op heideter
reinen, in vennen en mogelijk ook in bossen zal aan 
effectbestrijding moeten worden gedaan ter over
bruggen van de periode dat nog niet aan natuur
gerichte normen voor de kwaliteit van de atmosfeer 
wordt voldaan. 
Het beleid voor de beekdalsystemen is gericht op 
het tot uitvoer brengen van natuurontwikkelings
projecten, waaronder het (opnieuw) creären van 
meandering, aanpassen van het peilbeheer en be
heer van hoofdwaterlopen. Er kunnen relatief grote 
inrichtingsmaatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in 
het kader van een landinrichting. Voorts kan het 
Relatienotabeleid verder worden toegepast. Ook zal 
er bijzondere aandacht zijn voor de (verdere) rea
lisaring van de bufferproblematiek in relatie met de 
inspoeling van maststoffen en de terugdringing van 
verdroging, onder meer in het kader van het bo
dembeschermingsbeleid, en de terugdringing van 
verdroging. 
Ooor middel van een projectmatige aanpak wordt 
gestreefd naar het veilig stellen van de hoog
veenkernen en behoud van de bestaande heidevel
den. 



4.3. Provinciaal beleid 

4.3.1. Hoofdzaken ruimtelijk beleid 
Het beleid in het streekplangebied IJsselvallei is 
gericht op het veiligstellen van gebieden die uit het 
oogpunt van natuur belangrijk zijn. 
ln het gebied langs de Vecht en het bosrijke gebied 
ten oosten van Staphorst is het beleid behalve op 
de landbouw, vooral gericht op behoud en ontwik
keling van de aanwezige waarden van natuur en 
landschap. 
ln het overige streekplangebied IJsselvallei, dat bin
nen de grenzen van het gebied voor dit land-

'· schapsonderzoek vatt, ligt het accent vooral op het 
ontwikkelen en in stand houden van de landbouw. 
Een hoofdpunt in het ruimtelijk beleid is het in stand 
houden en verbeteren van de hoofdinfrastructuur. 
Oit houdt onder meer een agrarische structuurver
betering in, in het bijzonder door bevorderen van 
landinrichtingsprojecten. 

lnzake de infrastructuur streeft de provincie naar 
een beleid dat zal bijdragen aan een verbetering 
van de werkgelegenheidssituatie, het verstedelij
kingsbeleid ondersteunt en een bijdrage levert aan 
de verbetering van het woon- en leefklimaat in sted
en en dorpen. Rijksweg 35 van Zwolle naar Almelo 
dient verbaterd te worden. Rijkswaterstaat legt de 
autoweg ASO (Hattemerbroek-Kampen-Ramspol) 
aan. Zij verricht tevens studies naar de trace's van 
de hoofdverbindingen A35, A36 en A48. Ook het 
openbaar vervoer, met name het railvervoer wordt 
verbeterd. 

Het beleid in het streekplangebied IJsselvallei richt 
zieh wat steden en dorpen betraft voornamelijk op 
de versterking van Zwolle als stedelijk zwaartepunt. 
Sinds het voorgaande streekplan Noord-oost-Over
ijssel (1961) zijn de landschappelijke en natuurlijke 
kwaliteiten achteruitgegaan. Een belangrijk uit
gangspunt in het vigerende streekplan (vastgesteld: 
deoember 1984) is het streven naar het in stand
heuden van de hoofdstructuur in het landelijk ge
bied. ln de ontginningsgebieden dienen ruimtelijke 
maatregalen vooraJ gericht te worden op het in 
stand houden en ontwikkelen van de landbouw. 

ln de Reest- en Vechtzone dienen ruimtelijke maat
regalen behalve aan de landbouw vooral aandacht 
te besteden aan het behoud en ontwikkelen van de 
daar aanwezige waarden van natuur en landschap. 
Verder is het in stand houden dan wel bevorderen 
van een verscheidenheid aan landschapstypen een 
belangrijk uitgangspunt voor het streekplan. 

Het landschapsbeeld dient herkenbaar, dat wil zeg
gen eigen aan de streek te zijn. Oit beeld wordt in 
Noordoost-Overijssel gakenmerkt door de groot
schalige open ontginningsgebieden en de beekdal
zone van Reest en Vecht. Van belang zijn verder de 
landinrichtingsprojecten. Oe uitvoering van de ruil
verkaveling zal tot en met 1989 duren (volgens het 
streekplan Noordoost- Overijssel, december 1984). 
Bij landinrichting in het gebied ten westen van Balk
brug verdient ruilverkaveling de voorkeur. Oe aan
vraag van deze ruilverkaveling sluit aan bij het struc
tuurschema Landinrichting. 
Concreet vindt dit plaats bij Weemerveld, Wester-
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huizingerveld en het Reestdalgebied. 

Ovarleg tussen het rijk, de provindes Orenthe en 
Overijssel, de gemeenten Staphorst, Avereest, Oe 
Wijk en Zuidwolde, evenals diverse waterschappen 
is gaande over de bestemming, de inrichting en het 
beheer van het Reestgebied. Het oude cultuurland
schap in het Reestgebied kan worden behouden en 
plaatselijk worden versterkt door het aanvullen of 
opnieuw aanbrengen van houtsingels langs per
ceelsgrenzen. 
Van rijkszijde zijn hiervoor Instrumenten beschik
baar. Voorts kunnen door gemeenten en provincie 
desgewenst tezamen met waterschappen inrich
tingsplannen en daaraan gekoppelde werkplannen 
worden opgesteld. 
Oe recreatie is geconcentreerd in de omgeving van 
Slagharen, de bossen ten westen van Hardenberg, 
de Kolenbranderswijk en bij het Reestdal. Uitbrei
ding van voorzieningen voor verblijfs- en dagrecre
atie zullen bij Slagharen plaatsvinden. Het provin
ciale beleid is hier gericht op een aantal infrastruc
turele projecten. Het gaat om een studie naar rijks
weg 36, een tweede aansluiting van Hardenberg op 
rijksweg 34 en een studie naar de verbeteringsmo
gelijkheden van de verkeerstraverse van de S 12 bij 
Balkbrug. 

Er zijn twee verbeteringen van spoorlijnen gepland. 
ln de eerste plaats verbetering van de lijn 
Zwolle-Hardenberg-Emmen en ten tweede een 
mogelijke vertanging van het baanvak vanaf Emmen 
via Ter Apel en Zuidbroek naar Groningen. ln het 
streekplangebied Noordoost- Overijssel schenkt het 
beleid aandacht aan versterking van de kem 
Hardenberg. Oit geldt met een lagere prioriteit voor 
Oedemsvaart. 

Oe in het streekplangebied voorkomende bosgebie
den moeten in stand worden gehouden en geomor
fologisch en cultuurhistorisch belangrijke structuren 
moeten in wezenlijke trekken gehandhaafd blijven. 
Nieuwbouw en grondgebruik, niet specifiek gebon
den aan het landelijk gebied, zijn daar in beginsel 
niet toelaatbaar. 

Het beleid beschreven in het Streekplan Orenthe 
t.a.v. natuurwaarden van de Reest en het Hol
landsehe Veld is gericht op een ontwikkeling van 
natuurwaarden in de graslanden. Er dient uitbrei
ding van de heide-bosgebieden bij Alteveer plaats 
te vinden. Ook is het beleid gericht op natuurontwik
keling van de bosgebieden bij Elim, Nieuwlande en 
Burgerveld. Ten aanzien van de Reest wordt een 
beleid voorgestaan dat gericht is op behoud en 
ontwikkeling van de ecologische kwaliteit van het 
complete beekdalsysteem. Zorg voor de kwaliteit 
van natuur en landschap speelt in het Orenthse 
beleid een grote rot. Maar daarnaast is in bepaalde 
gebieden het beleid gericht op versterking van de 
landbouw. 
Binnen deze gebieden staat de uitoefening van 
grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische 
grandslag voorop. Uitbreiding van bebouwing en 
inrichtingsmaatregelen zijn in principe toelaatbaar. 
Voor vestiging van een nieuw bedrijf voor de inten
sieve veehouderij wordt een meer terughoudend be
leid gevoerd. Oe recreatie concentreert zieh in het 



plangebied rond de steden Hoogeveen, Emmen en 
Coevorden. Ontwikkeling van recreatief gebruik en 
inrichting van de stadsrandzones in samenhang met 
landschapsbouw ls juist hier gewenst. ln het hele 
plangebied ten oosten van Zuidwolde dient vergre> 
ting van de mogelijkheden voor fietsen, wandelen 
en paardrijden samen te gaan met landschapsbou
w. Ten zuiden van Emmen bevindt zieh een voor
keursgebied voor de vestiging van nieuwe verblijfs. 
recreatiecomplexen. 
Het provinciaal bestuur heeft een aantal activiteiten 
gericht op de infrastructuur die zij van belang acht 
om het gewenste beleid gestalte te geven. Oit betr-

'• eft onder meer de baanverdubbeling van de N37 en 
de N34 (Holsloot-Emmen), nieuw wegvak randweg 
Emmen-Ter Apel (S6), aanleg van een zuidelijke 
randweg Coevorden en van een omleiding ten zuid
westen van Hollandscheveld, inrichting van de 
spoorweg Groningen-Zwolle voor de Eurojintercity
verbinding en bochtverruiming bij Hoogeveen. 
Oe algemene uitgangspunten die de verstedelijking 
betreffen zijn gericht op het verbeteren van de leef
baarheid van de (kleine) kernen. 

4.3.2. lndeling Landelijk Gebied 
ln de streekplannen is een lndeling van het landelijk 
gebied beschreven. Deze indelingen verschillen per 
provincie. Overijssel hanteert voor de streekplannen 
IJsselvallei en Noordoost-Overijssel dezelfde inde
ling. Vergelijken met de streekplannen van de ande
re provincies is niet direct mogelijk. Aangezien dit 
wel wenselijk is, is aan de hand van de oorspronke
lijke zonering een aangepaste, meer globale inde
llng van het landelijk gebled gemaakt. 

Gebied I 
Kenmerken: 
cultuurgronden en Iandschappen die geen bijzon
dere natuur- of cultuurwaarden hebben. 
Beleid: 
Het beleid is primair gericht op het bevorderen van 
de agrarische ontwikkeling. ln het streekplan voor 
de provincie Groningen wordt het accent gelegd op 
handhaving of versterking van de essentiale ken
merken van het landschap zonder bijzondere 
natuurwaarden en het behoud van relief. 

Gebied II 
Kenmerken: 
cultuurgronden en produktiebossen. Er kunnen 
natuur- of cultuurwaarden in deze gehleden voor
komen. 
Beleid: 
Het beleid is gericht op het bevorderen van de 
agrarische functie van het gebied, waarbij gestreefd 
wordt naar instandhouding van de waarden van 
natuur, landschap en cultuurhistorie. Ous in geval 
van bijvoorbeeld uitbreiding van de agrarische be
bouwing of bij wijziging van de waterhuishouding 
zal rekening worden gehouden met natuurwaarden 
(vogels enjof planten). 

Gebied 111 
Kenmerken: 
cultuurgronden waar in ruime mate natuur- of cul
tuurwaarden voorkomen en bossen. 
Beleid: 
Hel accent van het beleid ligt op het bevorderen 

65 

van de ontwikkeling van de waarden van natuur, 
landschap en cultuurhistorle en het bevorderen van 
de ontwikkeling van bossen. Deze bossen hebben 
verschillende functies, voor de natuur, recreatie en 
produktie. Deze gehleden worden gakenmerkt door 
een hoge dichtheid aan beplantingselementen, de 
aanwezigheid van reliäf of het zijn gehleden die van 
betekenis zijn voor broedvogels enjof planten (in 
het bijzonder kwetsbare weidevogelgebieden). 

Gebied IV 
Kenmerken: 
natuurgebieden. 
Beleid: 
Het beleid is primair gericht op het behoud en her
stel van de ontwikkeling van waarden van natuur, 
landschap en cultuurhistorie. Dit kunnen natuurbos
sen, meren met grote natuurwaarden, natuur
gebieden e.d. zijn. 
Oe globaliteit van de zonering brengt met zieh mee 
dat in de gebied I •natuurbestemmingen• kunnen 
voorkomen en in gebied IV ·randbouwbestemmin
gen•. 



- -- -

- Bebouwing 

Wegen 

---- Provinciegens 

·- ·-·- ·- li:>ogsparni1gslijl llSJ<V 

·- ·- · 1-k>ogspamngsli jl 10<V 

--- Spoorwegen 

~I 

D Lcn!eliJ< gebied 1 

D Lcnteli J< gebied 2 

D Landeli J< gebied 3 

D LandetiJ< gebied 4 

• 
y 

Samenva tt ing 
Streekplannen 

sdlaol 1 : :n>.OOO 


	D0031001
	D0032001
	D0033001
	D0034001

