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wensbeeld; versterken kavelgrensbeplanting

• Behalve boerderijen komen er diverse woningen en enkele bedrijven in 

de linten voor. Deze bebouwing volgt het bebouwingspatroon van de 

boerderijen.

• Combinatie van sier- en nutstuinen op het voor en zijerf met hagen en 

hekwerken symmetrie op het voorerf.

• Bloembedden met vaste planten, struiken en éénjarigen aan beide 

zijden van voorerf.

• Op het voorerf een sierhaag (II aan de weg), een beukenhaag (dwars op 

de weg) en op het zij-erf meidoorn en sleedoorn.

• Op sommige erven staat (hoogstam)fruit op het voorerf. De symmetrie 

is behouden.

ECOLOGIE

• Over het algemeen soortenarme cultuurlanden met meer variatie langs

• slootkant en perceelsranden.

• Een aantal graslandpercelen is kruidenrijk met Veldzuring en Witbol.

• Valeriaan en Pinksterbloemen nabij de sloten.

• Holpijp en Waterviolier geven aan dat er sprake is van kwel.

• Open weidevogelgebied. Aan de westzijde matige dichtheid aan

• weidevogels als Kievit, Grutto en enkele Tureluur en Wulp. Veldleeuwe-

rik wordt schaarser.

• In de Els- en Esbeplantingen in het oosten leven Tjif-tjaf, Zanglijster en 

op een aantal plaatsen Steenuil.

• Beschermde watergebonden soorten, zoals modderkruiper.

ECONOMIE

• Landbouw

ONTWIKKELINGEN 

Meer natuurlijke inrichting van de watergangen door het waterschap.

KANSEN

Beleving vergezichten langs houtopstanden haaks op ontginningsbasis.

2.2. LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN

Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) vormt een hulpmiddel voor het 

behouden en verbeteren van de kwaliteit van het landschap. Hierin wordt, 

uitgaande van de bestaande kwaliteit, de gewenste ontwikkeling vastgelegd. 

LANDSCHAPSBEELD EN CULTUURHISTORIE

• Hoogveenontginningsgebied loopt in het zuiden over in het

          heideontginningsgebied.

• Het gebied West- en Oosteinde basis van ontginningen.

• Oudere boerderijen op smalle kavels haaks op de weg met elzensingels 

en hagen langs perceelgrens (slagenverkaveling).

• West- en Oosteinde zijn kleinschalig en besloten van karakter door

 beplanting.

• De verkaveling in het gebied ten noorden van West- en Oosteinde kan 

worden getypeerd als een blokverkaveling.

• Grondgebruik is voornamelijk grasland. Verspreid ook bouwland (maïs) 

en enkele (boom)kwekerijen.

• Geen grote hoogteverschillen, hoogte loopt af van oost naar west.

• Beplanting langs wegen en boerenerven Oost-west georiënteerde 

wegen en rechte wegen hier haaks op.

• Oost-west georiënteerde lintbebouwing langs ontginningsassen met 

het dorp Nieuwleusen haaks hierop.

BEBOUWINGS- EN ERFKARAKTERISTIEK:

• De boerderijen in de jongere veenontginningen zijn meer zichtbaar 

door hun ligging in een relatief open landschap, door materiaal- (pan-

nen) en kleurgebruik. 

• De erven zijn deels besloten door singels of bomenrijen.

• De bebouwing staat met de voorzijde gericht op de weg, waarbij 

rekening is

• gehouden met de structuur van de smalle, langwerpige kavelsmet 

elzensingels en hagen.

Natuurlijke inrichting watergangen.

Herstel slagenlandschap en structuur bebouwing.

BEDREIGINGEN 

Herkenbaarheid veenontginning, kwetsbaar voor grootschalige

ontwikkelingen.

Niet karakteristieke bebouwing, volbouwen van slagen.

MAATREGELEN

• In dit gebied moeten maatregelen gericht zijn op het herstellen van 

kavelgrensbeplanting (noord-zuidgerichte elzenrijen) dwars op de

ontginningswegen. Deze structuur is zeer kenmerkend;

• Extra aandacht voor erfstructuren (rood en groen);

• Onderbeplanting onder bomenrijen langs wegen moeten verwijderd 

worden opdat het doorzicht over het agrarisch gebied verbeterd wordt.
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3  E R F T R A N S F O R M A T I E

3.1. ONTWIKKELING

De bestaande loods aan de Stouwe 27 is recent gerealiseerd met als doel er 

een paardenhouderij in te houden. De voormalige eigenaar heeft de plannen 

bijgesteld en de loods verkocht.  

De nieuwe eigenaar heeft als doel hier naast het stallen van paarden, 

producten voor stalinrichting op te slaan. De gemeente wil hier in principe 

wel medewerking aan verlenen mits de ruimteljke kwaliteit op en rond het 

perceel verbetert. Concreet houdt dit in, het slopen van oude opstallen, het 

rooien van gebiedsvreemde beplanting en het opnieuw streekeigen inrichten

van het erf. 

Naast de investering op het erf aan de Stouwe zal de nieuwe eigenaar een 

extra Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving moeten leveren. 

3.2. KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING

Met de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provincie Overijssel 

beleidsruimte aan gemeenten voor ontwikkelingen in de groene ruimte. 

Nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk zijn onder voorwaarde dat ze 

bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. In het buitengebied is ruimte 

voor grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen mits die gelijk 

opgaan met verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. 

Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast bescherming vooral in te 

zetten op het verbinden van bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ont-

wikkelingen, waarbij bestaande kwaliteiten worden beschermd en versterkt 

en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. 

De methodiek voor het bepalen van de balans tussen ontwikkelingsruim-

te en de gevraagde investering in de groene omgeving, is gericht op het 

volgende: hoe meer de ontwikkeling als gebiedsvreemd te beschouwen is 

en /of hoe groter de schaal en impact op de ruimtelijke kwaliteit is, des te 

zwaarder weegt dat aan de ontwikkelingskant van de balans en hoe hoger 

de aanvullende kwaliteitsprestaties dan dienen te zijn. Als het gaat om een 

gebiedsvreemde ontwikkeling van een grote schaal en met een grote impact 

op de omgeving, dan zal een forse investering in het landschap nodig zijn. 

Om te beoordelen of medewerking kan worden verleend aan het verzoek, 

wordt het volgende model gevolgd:

Gebiedseigen ontwikkeling

Het ontwikkelingsperspectief voor Nieuwleusen voorziet primair in het 

bieden van ruimte aan agrarische bedrijven om verdere modernisering en 

schaalvergroting mogelijk te maken. In voorliggend geval is dan ook sprake 

van een gebiedsvreemde functie. Wel is het bedrijf sterk agrarisch geori-

enteerd. Tevens draagt het bedrijf bij aan het sociaal en economisch vitaal 

houden van het buitengebied van Nieuwleusen. De ruimtelijke kwaliteit 

wordt verbeterd door het landschappelijk inpassen van het totale erf en het 

investeren in aanvullende kwaliteitsprestaties en het verbeteren van het 

woon- en leefklimaat van Nieuwleusen. Het gaat hier om het faciliteren van 

een bestaand bedrijf nabij het plangebied.  

Schaal en impact op de omgeving

De loods heeft impact op het landschap van Nieuwleusen. De verschijning 

is sterk industrieel en de loods staat vrij open in het landschap. Door op het 

voorerf een bestaande landschapsontsierende schuren te slopen bestaat de 

mogelijkheid om met gebiedseigen groen het erf beter landschappelijk in te 

passen. 

Eigen belang en maatschappelijk belang

Er is sprake van een eigen (bedrijfs)belang. 

Al met al worden er boven op de basisinspanning aanvullende kwaliteitspre-

taties gevraagd, die bijdragen aan de versterking van de gebiedskenmerken 

uit het landschapsontwikkelingsplan en de ontwikkelingsrichting uit de

ontwikkelingsvisie. 

Deze kwaliteitspresteaties worden geleverd door aan de Oosterveen 56 

stallen te slopen en tevens dit erf landschappelijk goed in te passen.  

De volgende randvoorwaarden erftransformatie zijn door de ervenconsulent 

opgesteld:

Oosterveen 56

• behoud en versterking va nde opstrekkende structuur van het land-

schap door de aanplant van een streekeigen singel aan de zijden van 

het erf. Hiermee wordt ook de grote schuur beter ingepast.;  

Oostzijde: verwijdering van de aanplant met laurier aan de oostzijde 

van het perceel en vervangen door streekeigen singel/struweel; 

          Westzijde: aanplant van een streekeigen singel in aansluiting op  

           bestaande groenstructuur. Dit is echter een smalle strook die grenst  

          aan  het buurerf. Het is daardoor praktisch niet mogelijk om hier be 

planting te voorzien. 

           Zuidzijde: twee losse eiken voor inpassing van de kop van de schuur     

            gezien vanuit het zuiden (Oosteinde)

• behoud en ontwikkeling van een ingetogen ‘landelijk’ erfensemble, 

gebaseerd op een hiërarchie van gebouwen, compacte opzet, variatie

van typen gebouwen. Clustering draag bij aan de eenheid van het 

erfensemble. Clustering van een erfensemble kan door de aanleg van 

erfbeplanting en de positionering van gebouwen. In de schets is een 

voorstel gedaan met een fruitgaarde, haag, losse bomen, erfbosje in

combinatie met een poel. 
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Oosteinde 70

•  Behoud van de opstrekkende structuur van het landschap door het 

behoud van de aanplant aan de zijden met singel en bomenrij;

• versterking van het nutskarakter van het erf, bijvoorbeeld door:

•  nieuwe fruitbomen en struiken voor kleinfruit aan de zuidzijde  

 van de kapschuur, kleinfruit tegen de zuidgevel van de kapschuur.;

•  aanleg van een moes/bloementuin aan de zuidzijde van de  

 kapschuur in of in aansluiting op het achtererf;

•  behoud van de bestaande kleinveeweide aan de voorzijde;

•  ter aanvulling op de singel aan de westzijde is ter hoogte van de

 te renoveren’ schuur voor B&B een soltitair als eik of walnoot  

 passend. 

• Behoud en ontwikkeling van een ingetogen, landelijk erfensemble, erfschets ervenconsulent

erfschets ervenconsulent

gebaseerd op de oorspronkelijke structuur: hiërarchie van gebouwen, 

compacte opzet, variatie van typen gebouwen. Clustering draagt bij aan

de eenheid van het erfensemble. De insteek kan eigentijds of traditio-

neel zijn, of in combinatie, mits goed ontworpen;

• behoud van de grasweiden op het erf

• behoud van donkerte: minimale en functionele verlichting

• aanplant/plaatsing van, in afwisseling, transparante en meer gesloten 

erfscheidingen: 

•  enkele hagen, verspreid enkele losse streekeigen bomen. Het  

 transformatiehuisje kan worden ingepast met streekeigen strui- 

 ken

•  als afscheiding van de weiden palen met schapengaas of een  

 eenvoudig houten hekwerk. 

• afwisseling in type verharding, halfverhard, gras

• de twee erftoegangen kunnen worden benut voor het toekomstig 

gebruik.

SAMENGEVAT

• na sloop van de opstallen aan de Oosterveen 56 is het belangrijk dat 

met groen het erf zich als eenheid in het landschap blijft presenteren;

• de loods moet geen industriële uitstraling krijgen maar zal ingepast 

moeten worden met groen;

• gebiedsvreemde beplanting als laurier moet vervangen worden door 

streekeigen beplanting;

• aan het Oosteinde moet gestreeft worden naar een compact erf door 

sloop van de ligboxenstal en het opruimen van de kuilplaten;

• het erf is onderdeel van een lintbebouwing en zal hierop aan moeten 

sluiten, voorerf met fruit- en of sierplanten het achtererf soberder met 

een groentetuin;

• de te behouden schuur zal opgeknapt moeten worden met materia-

len die mooi verouderen (bijvoorbeeld hout) tevens zal al het asbest 

gesaneerd worden;

• op het erf zal een hooiberg, bakhuisje (B&B) en dierenverblijf opnieuw 

gebouwd worden in een streekeigen agrarische architectuur. 




















