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Luchtbeeld projectgebied (bron: google earth)
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Zicht op de kalveren- en geitenweide aan de voorzijde van het erf (foto: W. Reuvers)
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In  dit rapport ‘Ruimtelijke Kwaliteitsplan’ voor 
Pot landbouwbedrijf Vof wordt een visie ge-
schetst voor het aankleden van de buitenruim-
te voor het gehele erf. Het doel is om de nieuw 
te bouwen veestal op de best mogelijke wijze 
op te laten nemen in zijn bestaande landschap.

Voor  het tot stand komen van deze visie zijn 
verschillende aspecten van het landschap 
onderzocht. In het begin is gekeken naar het 
provinciale beleid. Wat is de provinciale omge-
vingsvisie, de belangrijkste gebiedskenmerken 
en het ontwikkelingsperspectief. Bij het provin-
ciale beleid hoort ook het KGo (Kwaliteitsim-
puls Groene omgeving). Hier wordt getoetst of 
de ontwikkelingen gebiedseigen of gebieds-
vreemd zijn, wat de schaal van de ontwikkeling 
en de impact op de omgeving is en of het initi-
atief een eigen belang of ook maatschappelijke 
belangen dient. op deze vraagstukken wordt in 
dit hoofdstuk een visie geschetst.

Verder  is rekening gehouden met het gemeen-
telijke beleid. Er is hierbij gekeken naar de 
visienota van het buitengebied, de landschaps 
Identiteitskaart (lIK) en de ontwikkelingsvi-
sie op gemeentelijk niveau. In dit hoofdstuk 
worden de gebiedskenmerken en de ontwikke-
lingsrichting nader onderzocht.

In  een volgende stap wordt ingezet op een 
kleiner schaalniveau. Hier wordt gekeken naar 
de ligging en situering van het erf in zijn omge-
ving maar ook naar de groenstructuur van het 
bestaande erf.

uiteindelijk  worden alle conclusies en het be-
staande beleid doorvertaald naar een ruimtelijk 
kwaliteitsplan. In de visie wordt aangegeven, 
hoe de landschappelijke kenmerken en de ge-
wenste functies in het ontwerp tot uitdrukking 
komen.

1 InlEIDInG
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Zicht op de bestaande bewouwing van Landbouwbedrijf Pot (foto: W. Reuvers)
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2.1 PRoVIncIAlE oMGEVInGSVISIE

Kaart ontwikkelingsperspectieven (bron: gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1)

onTWIKKElInGSPERSPEcTIEVEn
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ontwikkelingsperspectieven

Heemserveen  behoort tot de gemeente 
Hardenberg en ligt in de provincie overijssel, 
ten noordwesten van Hardenberg. De land-
schappelijke context is van oudsher agrarisch. 
Heemserveen is ontstaan door afgraving van 
het veen. Toen dit klaar was werd het land in 
cultuur gebracht.

In de ontwikkelingsperspectievenkaart uit
de ´Atlas van overijssel´ wordt het gebied
rondom de uitbreidingslocatie ´Schoonheid
van de moderne landbouw´ genoemd. De
landschappelijke context is open en weids van
karakter. Gebiedskenmerken zijn onder andere
de lintwegen en de langgerekte bouwlanden,
die grotendeels als weide ingericht zijn. De
boerderijen staan aan de kop van de kavel.
Kavels en hoofdwegen worden gestructureerd
door opgaand groen. De agrarische functie
en de grootschalige inrichtingen geven het
gebied een groen en rustig karakter.

Legenda ontwikkelingsperspectieven (bron: gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1)
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Kaart gebiedskenmerken (bron: gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1)

GEBIEDSKEnMERKEn
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Gebiedskenmerken

uit  de gebiedskenmerkenkaart van de Provin-
cie overijssel is te lezen dat de uitbreidingslo-
catie op ontgonnen hoogveengebieden 
gelegen is. Deze veengebieden zijn enkele 
honderden jaren geleden afgegraven en als 
agrarisch gebied in cultuur gebracht.

Gebiedskenmerken
• Openheid/regelmatigheid 
• Vlakke ligging 
• Openstrekkende strokenverkaveling 
• Herkenbare wijkenstructuur 
• Bebouwing langs ontginningsassen 

Legenda gebiedskenmerken (bron: gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1)
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Kaart natuur en landschap (bron: gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1)

nATuuR En lAnDScHAP
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natuur en landschap

Ten zuidwesten van de planlocatie bevindt
zich een bestaand natuurgebied. Het is een
lang en bosrijk gebied, en vormt een belang-
rijke verbinding tussen de grotere bosgebieden
in het zuiden en het ommerkanaal, de Braam-
berger sloot en andere wateren.

Het plangebied zelf bevindt zich niet in een
bestaand of te ontwikkelen natuurgebied.
Maar in een “echt agrarisch ontwikkelings land-
schap”.
De “plaatselijke natuur” bestaat uit rechte lanen
met bomen en enkele bosstructuren,
bewoond door algemene dieren en planten
soorten.
Er bevinden zich geen beschermde biotopen in
de omgeving van de project locatie.

Legenda natuur en landschap (bron: gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1)
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Kaart toerisme (bron: gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1)

TouRISME
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Toerisme

op de kaart is duidelijk te zien dat naast natuur 
en landbouw  ook het toerisme een belangrijke 
rol voor de gehele provincie speelt. In de nabij-
heid van het projectgebied zijn een aantal ac-
comodaties zoals campings en bungalowpar-
ken. Toeristen passeren het gebied regelmatig 
per fiets met name op de aangegeven paden.

Legenda toerisme (bron: gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1)
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Bodem
Het  projectgebied van Pot landbouwbedrijf 
Vof bevindt zich in Heemserveen. Het gebied 
rondom Heemserveen behoort tot het bodem-
type Dalgronden. 

landschap
Het  veenontginningslandschap is ontstaan 
door vervening (het afgraven van veen) en 
ontginning (het in cultuur brengen ten be-
hoeve van de landbouw). De vervening heeft 
plaatsgevonden in de 19e eeuw. Het veenont-
ginningslandschap wordt gekarakteriseerd als 
een vlak, grootschalig en “rechtlijnig” gebied 
met halftransparante linten van bebouwing 
en boombeplantingen. De bebouwing en 
beplanting is geconcentreerd aan de ontgin-
ningas. Ten behoeve van de turfwinning  zijn 
vaarten en kanalen gegraven, die nu deels zijn 
gedempt. (`Gemeente Hardenberg / Visienota 
buitengebied`)

landbouw
Huidige situatie 
De  landbouw is de belangrijkste grondgebrui-
ker in Hardenberg. De landbouw beheert onge-
veer tachtig procent van het grondgebied in de 
gemeente. Ruim 2.300 personen zijn, geheel of 
gedeeltelijk, direct werkzaam in de landbouw. 
Dat is ongeveer 10 procent van het aantal ar-
beidsplaatsen in de gemeente. 

3 GEMEEnTElIJK BElEID
3.1 VISIEnoTA BuITEnGEBIED

In  de nota Ruimte wordt het streven verwoord 
naar een overgang naar een vitale en duur-
zame landbouw. Behoud en een duurzaam 
gebruik van de agrobiodiversiteit draagt bij aan 
de verduurzaming van de landbouw. Voor de 
continuïteit van de grondgebonden landbouw 
is het van belang dat agrarische ondernemers 
voldoende ruimte krijgen om in te spelen op 
de eisen van de wereldmarkt en meer ruimte 
krijgen om hun bedrijfsvoering te verbreden. In 
het streekplan overijssel 2000+ wordt ruimte 
geboden aan de landbouw om te komen tot 
een rationele, op de markt gerichte productie 
(assortiment, kwaliteit, prijs) die in evenwicht 
is met zijn omgeving (afstemming, overige 
gebiedsfuncties, belasting milieu). 

In de uitwerking van de gemeentelijke toe-
komstvisie worden vier gebieden aangewezen 
als landbouwontwikkelingsgebied, namelijk 
het Westerhuizingerveld, het gebied tussen 
n377 en n34 en de gebieden Slagharen 
oost / De Krim en Bergentheim-zuid. (`Ge-
meente Hardenberg / Visienota buitengebied`)

Het plangebied bevindt zich daarmee in het 
landbouwontwikkelingsgebied.
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Kaart en omschrijving kenmerken deelgebied Dedemsvaart-Zuid, Colenbranderbos, Slagharen-Oost/West, De Krim, Bergentheim-Zuid (bron: http://www.hardenberg.nl/fileadmin/documenten/Wonen_en_
leven/Bouwen_en_verbouwen/visienota_buitengebied.pdf)

Gebiedskenmerken
landschapstype
• Veenontginningslandschap 

landschapskenmerken
• Openheid/regelmatigheid 
• Vlakke ligging 
• Openstrekkende strokenverkaveling 
• Herkenbare wijkenstructuur 
• Bebouwing langs ontginningsassen 

Huidige functies
• Landbouw 
• Colenbranderbos: ecologische verbindings-
zone 

Toekomst
Algemeen
Ontwikkelingsrichting:  Landbouwontwikke-
lingsgebied 
Functie: Landbouw 

Deelgebieden:
• Colenbranderbos 
Ontwikkelingsrichting: ecologische zone 
Functies: biodiversiteit en recreatie en toerisme 
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Kenmerken lIK voor het open veenontginningslandschap

- verspreid liggende bebouwing langs wegen
- doorzichten bebouwing
- goed zichtbare, rationele, lange strokenverkaveling
  vanaf ontginningsassen (haaks of schuin op de weg)
- wijkenstructuur
- wegbeplanting langs oude ontsluitingswegen
- agrarische erven met brede singels
- openheid
- grootschalig agrarisch gebied
- waardevolle doorzichten

ontwikkelingsvisie

- (verbrede) landbouw

Om liggende landschap (foto: W. Reuvers)
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4 HuIDIGE SITuATIE

De  uitbreidingslocatie van Pot landbouwbe-
drijf Vof bevindt zich ten noordwesten van 
Hardenberg tussen de n377 en de n34. In dit 
open veenontginningsgebied is de geschiede-
nis van de veenontginning nog goed zichtbaar. 
Karakteristiek zijn de lange, rechtlijnige lijnen 
van wegen, sloten en bomen. Het gebied is 
hoofdzakelijk in agrarisch grondgebruik. De 
boeren erven liggen verspreid over het gebied 
maar altijd met het erf direct aan de weg en de 
kopgevel van de bebouwing naar de weg ge-
richt. Waardevol voor dit gebied zijn de door-
zichten het landschap in. 

Het  bedrijf ligt aan de Elfdewijk. Deze rechte 
weg wordt begeleid door sloten en een enkele 
bomenrij van oude eiken. Het ‘oude’ voorerf 
wordt omzoomd door heesters en bomen. 

Het  erf heeft de laatste jaren een enorme groei 
doorgemaakt en is daardoor uit zijn ‘groene jas’ 
gegroeid.

Zicht vanaf zuidwest op het erf en de ontbrekende bomen langs de Elfdewijk (foto: W. Reuvers)

Zicht vanaf noordoost op het erf en het achterliggende landschap (foto: W. Reuvers)

Zicht op het gehele er vanaf het zuidwesten (ingezoomd) (foto: W. Reuvers)

Zicht op het erf vanaf het zuidoosten (foto: W. Reuvers)
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5.1 VISIE RuIMTElIJKE KWAlITEITSPlAn

AlGEMEEn
na de ontginning van het veen wordt het 
gebied rondom  landbouwbedrijf Pot Vof als 
agrarisch gebied in gebruik genomen. Dit agra-
rische beeld maar ook de functie zijn essentieel 
en typerend voor het gebied. 

uitbreidingen  van deze orde hebben een 
impact op het bestaande landschap. Een open, 
grootschalig landschap kan agrarische uitbrei-
dingen beter in zich opnemen dan kleinscha-
lige gebieden. Desondanks moet de uitbrei-
ding voldoen aan een aantal, specifiek voor dit 
gebied geformuleerde, eisen en altijd rekening 
houden met de gebiedskenmerken.

De  bebouwing moet vasthouden aan de aan-
wezige bebouwingsstructuren. De erven staan 
langs de weg en de kopgevel is naar de weg 
gericht.

De  beplanting in het open veenontginnings-
gebied is schaars. Het meeste groen wordt 
gevormd door een tapijt van gras, dat alle ka-
vels met elkaar verbindt. opgaande beplanting 
bestaande uit bomenrijen is gekoppeld aan 
de wegenstructuur. Een gemengde beplan-
ting van enkele bomen en inheemse heesters 
accentueren de erfkavel en zijn met name op 
het voorerf te vinden. Juist de schaarsheid en 
eenvoud van de beplanting maakt een groene 
inpassing van een uit te breiden erf erg belang-
rijk. 

Te veel of te weinig groen stoort meteen het 
gehele landschappelijke beeld. 

GRoEn
De  inpassing moet zich richten op het gehele 
erf en niet alleen op de uitbreiding aan de 
oostkant. Het erf krijgt een maat en schaal in 
het landschap die daar om vraagt. Door de 
grootsheid van het omliggende landschap is 
het nieuwe erf niet nadrukkelijk aanwezig in 
zijn omgeving. 

Aan  de voorzijde is het erf verankerd aan de 
Elfdewijk met zijn forse bomen die de opstallen 
vanaf de voorkant goed inpakt. Komend vanuit 
het westen is te zien dat het erf een goed stuk 
is verlengd naar achteren met enkele sleufsilo’s. 
Het is hier wenselijk om de bestaande groene 
erfafscheiding door  te trekken als forse hout-
wal, die langszaam ‘afloopt’ naar lage bossages. 
Zo ontstaat een betere overgang van het beslo-
ten erf en het open achterliggende landschap.

Het  bestaande erf is vanuit het landschap nu 
niet echt opvallend. Dit komt gedeeltelijk door 
de enorme afstand maar nog meer door het 
huidige passende kleurgebruik van de stallen. 
Door de silo anders dan nu aan te aarden met 
vrijgekomen bodem zal het beeld nog meer 
verbeteren vanuit het zuiden.
Voor  het gehele groene geraamte wordt een 
forse maat aangeven zodat alles (ook in de toe-

komst) binnen deze erfgrenzen kan gebeuren. 
De nadruk van de inpassing moet liggen aan 
de oostzijde daar waar de nieuwe stal komt. 
Door hier op gepaste afstand van de nieuw-
bouw een laag en halfopen struweel aan
te planten, realiseren  we een redelijke over-
gang naar het landschap, behouden we de 
ruimtelijke kwaliteit en voldoen we toch aan de 
gebiedskenmerken van dit type landschap 

De  Elfdewijk wordt begeleid door een rij van 
forse eiken bomen. In de loop der tijd zijn hier 
gaten in gevallen. De bestaande bomenrij 
langs deze weg wordt versterkt waar mogelijk, 
met name waar het erf verankerd is aan deze 
bomenrij (tussen- en bijplanten op gemeente-
grond).
De  oude veestal is gesloopt en krijgt een 
‘groene’ herinrichting. De plek waar de oude 
schuur stond wordt omgetoverd tot een groen 
erf met kalverweide/-dorp met enkele solitaire 
bomen. 
Al  het groen wordt nu geplant, daarna wordt 
pas gebouwd. Hiermee wordt zeker gesteld dat 
het groene geraamte de basis vormt van de uit-
breiding en aan het einde niet vergeten wordt.
Door de transformatie van het gehele bestaan-
de erf zal de landschappelijke inpassing beter 
zijn dan voor de nieuwbouw (huidige situatie).
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WATERoPVAnG En -BERGInG
De  wateropgave vormt een belangrijk apsect 
binnen het uitbreidingsgebied. Voldoende 
bergingscapaciteit is essentieel om water-
overlast te vermijden. De bergings capaciteit 
van de sloot voorlangs gaat worden vergroot. 
Deze sloot krijgt flauwere en natuurlijke taluds 
, z.g.n.  plas dras zone. Hier ontstaat nieuwe 
ruimte voor natuurlijke waterberging. Dit is niet 
alleen functioneel maar biedt ook kansen voor 
flora en fauna. 
Het ´vuile´ water  dat van de kuilplaten en het 
overige erf komt, wordt opgevangen in een 
bezinkput/sloot op een nader aan tegeven 
plaats bij de nieuwe sleufsilo’s achter op het erf 
zodat daar het vuil eerst kan bezinken alvo-
rens het richting sloot of gierkelder gaat. Deze 
bestaande  sloot kan evt. worden verbreed tbv 
meer berging ( hier is al overeenstemming met 
waterschap) 

nATuuR
ook  voor de natuurontwikkeling zijn er kan-
sen. Het ophangen van nestkasten zorgt voor 
beschutte broedplekken voor verschillende 
soorten vogels. Een bewuste keuze van streek-
eigen beplanting biedt leef- en foerageerruim-
te voor vogels, insecten en zoogdieren.

Voorbeeld van inheemse beplanting:
Alnus glutinosa (els)
Quercus robur (eik)
Ilex aquifolium (hulst)
Prunus avium (zoete kers)
Rhamnus frangula (vuilboom)
Prunus spinosa (sleedoorn)
crataegus monogyna (eenst. meidoorn)
corylus avelana (hazelaar)
Sambucus nigra (vlier)
Viburnum opulus (gelderse roos)
Diverse wilgensoorten

MAATScHAPPElIJK VERAnTWooRD 
onDERnEMEn
Het  bedrijf moet bezoekklaar worden ge-
maakt. Door het organiseren van educatieve-
excursies voor omwonenden en passerende 
toeristen (bijvoorbeeld camping- of parkgasten 
verderop) wordt het bedrijf toegankelijk ge-
maakt en zal het meer maatschappelijk gedra-
gen worden. Een info paneel/zuil/melktappunt 
in de vorm van een melkpak geeft uitleg over 
het bedrijf en dient als evt.verkooppunt. Een 
plek vooraan in de geitenwei biedt rust- een 
schuilplaats voor fietsers en toeristen met uit-
zicht over het boeren bedrijf en het landschap. 
In het infopunt een toilet en oplaadpunt voor 
de fietsers en overige passanten.
ook een bewegwijzerde wandelroute rondom 
het erf zou een goed initiatief zijn om de 
agrarische bedrijvigheid voor buitenstaanders 
beleefbaar te maken.
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WAT BETEKEnT KGo?
KGo  staat voor Kwaliteitsimpuls Groene omge-
ving. Het is een kwaliteitsinstrument waarmee 
wordt getoetst of er in het buitengebied ruimte 
is voor grootschalige uitbreidingen en nieuwe 
ontwikkelingen, meer dan in het Streekplan het 
geval was, mits die gelijk opgaan met verbe-
teringen van de ruimtelijke kwaliteit. ontwik-
kelingsruimte en kwaliteitsprestaties moeten in 
evenwicht zijn.

1. is  de ontwikkeling gebiedseigen of gebieds-
vreemd;
2. wat  is de schaal van de ontwikkeling en de 
impact op de omgeving;
3. dient het initiatief een eigen belang of ook
maatschappelijke belangen

Een  nieuwe ontwikkeling kan aanleiding zijn 
voor het  bevorderen van een verbeterde ruim-
telijke inpassing van het totale bedrijf.
• een landschappelijke inpassing van die nieuwe
bebouwing;
• of  een landschappelijke inpassing die betrek-
king heeft op het totale erf. 

KGo VERTAAlD nAAR DE VISIE 

GEBIEDSEIGEn funcTIE
Het  gebied rondom de projectlocatie is ooit 
ontgonnen om gebruikt te worden als land-
bouwgrond. Deze intentie is nog steeds ac-
tueel. ook het ontwikkelingsperspektief voor 
de toekomst wijst dit gebied aan als agrarisch 

5.2 VISIE GEMETEn AAn HET KGo

gebied met ruimte voor uitbreiding. 

De  uitbreiding van het boeren bedrijf is dan 
ook een gebiedseigen ontwikkeling, die bij-
draagt aan de gebiedskenmerken en gebieds-
kwaliteiten. De geschetste landschappelijke 
inpassing zal de ruimtelijke kwaliteiten  niet 
alleen behouden maar zelfs versterken.

ScHAAl En IMPAcT oP DE oMGEVInG
Het  landschap rondom de uitbreidingslocatie 
is open en ruim en heeft een agrarisch karakter. 
De uitbreding behoudt de huidige functie als 
agrarisch bedrijf en versterkt daarmee de ruim-
telijke kwaliteit. 

MAATScHAPPElIJK BElAnG
om  op de landelijke markt mee te kunnen 
doen moeten agrarische bedrijven de kans krij-
gen om mee te kunnen groeien. De kosten, die 
deze uitbreiding met zich meebrengt kunnen 
alleen dan gedekt worden, als het bedrijf in de 
toekomst rendabel is. 

Dat neemt niet weg, dat naast het economi-
sche belang  van een uitbreiding ook maat-
schappelijke belangen een belangrijke rol 
spelen. In het geval van landbouwbedrijf Pot 
ontstaan kansen voor recreatie en natuur. Mo-
gelijkheden om het terrein voor bezoekers toe-
gankelijk te maken zullen het thema landbouw 
beter beleefbaar maken voor toeristen, maar 
ook voor omwonenden, en wordt de leefbaar-
heid van het landelijke gebeid verhoogd. 

Met  name de waterberging in combinatie met 
streekeigen beplanting verhoogt de kwaliteit 
voor flora en fauna op het erf. Het bijplanten 
van eiken langs de Elfdewijk zorgt niet alleen 
voor een betere koppeling tussen weg en erf 
maar biedt ook nieuwe ruimte voor de natuur.

Samengevat  zorgen de volgende onderdelen 
voor een versterking van de ruimtelijke kwali-
teit
• Herinrichting gehele erf (positief effect op land-
schapsbeeld)
• Versterking ruimtelijke kwaliteit
• Nieuwe  mogelijkheden op sociaal maat-
schappelijk vlak
• Bijdrage aan de gebiedskwaliteiten en -doel   
  stel lingen
• Ontwerp gebaseerd op gebiedskenmerken
• Sanering landschapsontsierende opstallen
• Beheerplan voor de toekomst
• Nieuwe kansen natuur, flora en fauna en  
  water.
• Recreatie kwaliteitsverbetering op erfniveau
   ( bezoekers/gasten/passanten)
   Recreatie kwaliteitsverbetering op regionaal    
   niveau  ( aanleg parkeerplaats Stobbeplas)
• Waterdoelstellingen – kwaliteit – kwantiteit
   meer biodiversiteit in flora  en fauna.
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Processchema Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (bron: werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Overijssel)
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Dwarsdoorsnede- aanzicht komen van uit westen (zichtbaar forse bestaande beplanting aflopende beplantingshoogte en talud voor een vloeiende overgang van erf naar landschap)

Dwarsdoorsnede- aanzicht komen van uit  oosten ( half open struweel  naast de grote stal nog wat groepsgewijs wat boom vormers daarna aflopende beplantingshoogte en talud voor een vloeiende over-
gang van erf naar landschap)
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REfEREnTIE BEElDEn InPASSInG

Markante bomen op het voorerf , rode beuk of Esdoorn , linde of Walnoot                                               picknick aan de sloot
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Opdrachtgever

In samenwerking met

Landschapsontwerp
Reuvers Buro voor Groene Ruimtes
Wilfried Reuvers
Aelderstraat 70
7854 RS Aalden

Aalden, 

cOLOfOn
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goede samenhang in gebouwen en erfbeplanting.......

REfEREnTIE BEElDEn PlAS-DRAS oEVERS
Aan leggen van plas dras (flauwe oevers/taluds) tbv waterberging en biodiversiteit...
nieuwe kansen! voor  flora en fauna
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5.4 BEPlAnTInGSPlAn 
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5.5 AAnlEG PARKEER TERREIn SToBBEPlAS ( KGo)

KeRKuiL
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PARKEERPlAATS SToBBEPlAS

Vanuit het KGo is het een vereiste dat Vof Pot extra investeert in de ruim-
telijke kwaliteit van de directe omgeving.  In overleg met de gemeente en 
Staatsbosbeheer is besloten om ten noordoosten van de Stobbeplasweg, 
op circa 2 km afstand van de bedrijfslocatie, de parkeerproblematiek op 
te lossen. In de huidige situatie staan de auto’s van wandelaars en vissers 
langs de weg en in de berm geparkeerd. Dit wordt als niet wenselijk erva-
ren door verschillende partijen.  De parkeerproblematiek wil Vof Pot oplos-
sen door een ingepaste parkeerplaats aan te leggen bestaande uit circa 10 
parkeerplekken. Hierdoor wordt de ruimtelijke kwaliteit en toegankelijk-
heid van de Stobbeplasweg verbeterd en wordt voldaan aan de wensen 
van o.a. de gemeente en Staatsbosbeheer.
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5.6  AAnlEG  Info PunT (KGo)

PARKEERPlAATS SToBBEPlAS
Als extra ( KGo) compensatie zal er een info punt worden gebouwd met de uitstraling van een “melkpak”, een gebouwtje voorzien van de 
nodige basis voorzieningen die nodig zijn voor explotatie.
Hierbij kan gedacht worden aan een keukentje/koeling/toilet en oplaadpunt voor fietsers.
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- gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1

- overijssel.nl

- Werkboek Kwaliteitsimpuls Groene omgeving overijssel

- wikipedia.nl

- hardenberg.nl/sitemap/fileadmin/documenten/wonen_en_leven/bouwen_en_verbouwen/visienota_buitengebied.pdf

- lIK Deelgebied Dedemsvaart-Zuid,@ Rheezerveen, Heemserveen

GERAADPlEEGTE BRonnEn


