
De Isakke 4
Landschappelijke inpassing





Opdrachtgever:

Naam: De heer ter Horst
Adres: Veldmanserve 29
Postcode: 7447 BJ
Plaats: Hellendoorn

Opdrachtnemer:

Eelerwoude
Mossendamsdwarsweg 3
7472 DB Goor
Postbus 53
7470 AB Goor
Tel.: 0547 26 35 15
Fax: 0547 26 33 15
e-mail: info@eelerwoude.nl
www.eelerwoude.nl

Projectgegevens:
Projectnummer: 7553
Datum: 17 maart 2016
Projectleider: Mark Elshof
Opgesteld: Sijtse Jan Roeters

De Isakke 4
Landschappelijke inpassing



4 Definitief /Concept titel en subtitel project

.................................................................................................................................................................................................................

Gemeentekaart (t/m 1:768.000), TK200 (t/m 1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000), Bonnebladen (t/m 1:6.000)´ 0 250 500125
Meters

Isakke 4
Landschapsplan

Datum: 4-2-2016Projectnummer: 7553Landschapsontwerper: Sijtse Jan Roeters

Legenda
Projectgebied

1900



5Definitief /Concept titel en subtitel project

Inleiding

Het erf aan de Isakke 4 is een agrarisch erf. De initiatiefnemer de bedrijfsgebouwen te slopen en deze te herbouwen. 
De bedrijfswoning blijft voorlopig gehandhaafd. De bedrijfsgebouwen worden gebruikt als kantoor en opslag voor onder-
delen die nodig zijn voor landbouwmaterieel in de streek.

Het voorgenomen plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Er dient een nieuw bestemmingsplan opge-
steld en in procedure gebracht te worden. De gemeente geeft aan dat een inrichtingsplan noodzakelijk is. Dit document 
vormt dat inrichtingsplan. In het bestemmingsplan moet juridisch worden geborgd dat dit inrichtingsplan (met concreet 
beplantingsplan) wordt uitgevoerd.

Het plan is opgesteld in overleg met de initiatiefnemers op basis van een beknopte kaartinventarisatie, veldbezoek en 
de uitgangspunten zoals meegegeven door de gemeente in diverse documenten. 

Cultuurhistorie en hoogteligging

Op de vorige en de volgende pagina´s zijn enkele historische kaarten opgenomen. Deze laten de ontwikkeling van het 
gebied zien. De eerste kaarten tonen een landschap uit een tijdperk waarin het type landbouw dat bedreven kon worden 
nog afhankelijk was van de bodemgesteldheid. 

Begin 20e eeuw
In 1900 bestond er nog een sterke samenhang tussen de verschillende gebieden. Op de es werdt akkerbouw bedreven. 
De laagste delen waren hooilanden. Er tussenin lagen de weilanden. De hogere gronden bestonden uit heide, in stand 
gehouden door begrazing met schapen. De mest van het vee werdt vervolgens gebruikt ten behoeve van de akkers. 
Er was nog nauwelijks tot geen prikkeldraad. Veekering gebeurde met singels en houtwallen. Het gebied waar het 
projectgebied onderdeel van uitmaakt heet De Nieuw Kamp. Verwijzend naar de vele kampen, met singels omheinde 
graslanden. Deze singels waren haaks op de Nieuwstadsleiding georienteerd. De weg hierlangs, De Isakke liep gelijk 
met de rand van de Hellendoornsche esch. Hierdoor ontstaan ten opzichte van de weg, scheef gestelde weilanden.

Halverwege 20e eeuw
Na de mechanisatie en uitvinding van het prikkeldraad en de intrede van kunstmest zijn veel singels verdwenen, kavels 
vergroot en het grondgebruik minder gebonden aan de ondergrond. Dit komt op de kaarten van 1960 en nog meer op die 
van 1980 duidelijk terug. Het landschap van de Nieuwe Kamp is hierdoor een stuk opener geworden. De essen kennen 
nu ook weiden en de lage gronden akkers. Iets wat voorheen ondenkbaar was en dat ervoor zorgt dat het landschap 
steeds meer op elkaar gaat lijken, ongeacht de historie of ondergrond. De beplanting op de kavelgrenzen, die eerst 
beeldbepalend was in de directe omgeving van het projectgebied is nog enigszins terug te vinden in de enkel stippen 
op de kaart die de restanten van voorheen stevige singels aanduiden. Op de kaart van 1980 is voor het eerst de woning 
aan de Isakke 4 te zien. Deze woning is gericht op de weg.

Eind 20e eeuw
Op de kaart van 2000 zijn er nog enkele erven bij gekomen langs de Isakke. Momenteel zijn er plannen voor het aanleg-
gen van een nieuwe Noord-Zuid verbinding parallel aan de Nieuwstadsleiding. De meeste bebouwing op het erf wordt 
gesloopt, op de woning na. Vanuit de gemeente is er het plan opgevat om de vroegere structuur van singels, haaks 
op de Nieuwstadsleiding, en straks de nieuwe weg, te herstellen en hiermee het landschap en de flora en fauna in het 
gebied een impuls te geven. De ontwikkeling van het erf aan de Isakke 4 draagt hieraan bij door de aanplant van enkele 
singels en de realisatie van een poel op het erf. 

Hoogteligging
De hoogtekaarten laten nog eens duidelijk het verschil zien tussen de Hellendoornsche berg, en es en het lager gele-
gen Reggedal. De Nieuwe Kamp ligt wat dat betreft laag ten opzichte van haar omgeving. Hier moet met de plantkeuze 
rekening mee worden gehouden. 
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Gebiedskenmerken

Hieronder volgende de gebiedskenmerken volgens de laag van het agrarisch cultuurlandschap voor de projectlocatie. 
Deze laag is onderdeel van de lagenbenadering van de Omgevingsvisie van Provincie Overijssel. De gebiedskenmer-
ken geven inzicht in de opbouw van het landschap. Hiermee moet met de inrichting rekening worden gehouden.

Landschapstype
Het projectgebied ligt in het maten en flierenlandschap. Dit kleinschalige landschap heeft zich langs de beken in de 
natuurlijke laagtes ontwikkeld. Haaks op de beek werden ontwateringsloten gegraven die door hakhout werden bege-
leid. Dit hakhout diende ook als perceelafscheiding omdat de sloten niet jaarrond volstonden met water. Dit kleinscha-
lige landschap biedt veel variatie in de beleving. De open ruimte van de beek of watergang wordt afgewisseld door 
de coulissen van hakhout en open kamers van (hooi)weilanden. Op de allernatste plekken zijn ook broekbossen te 
vinden. 

Ambitie
De ambitie van de provincie is dit landschapstype herkenbaar te maken en de samenhang met omliggende land-
schapstypen betekenis te geven. de nog gave delen verdienen een intensief op cultuurhistorische waarden gerichte 
inrichting en beheer. Boor de andere delen is het aanzetten van de randen, het beleefbaar maken van het waterrijke 
karakter, de cotinuiteit van het landschapa het uitgangspunt. Nieuwe dragers als dorpsontwikkeling in de n abijheid, 
waterberging, particulier natuurbeheer zijn voor dit landshcapst aan de orde.

Norm
- In het maten en flierenlandschap is het waterpeil niet lager dan voor gras-landgebruik noodzakelijk is
- De maten, flieren en beken krijgen een beschermde bestemmingsregeling, gericht op instandhouding van het onbe-
bouwde karakter, de continuiteit van de beekloop, voldoende ruimte voor water en het lineaire landschap met open 
kamers en coulissen.

Richting
- Als ontwikkelingen oplaats vinden in of nabij het maten en flierenlandschap dan dragen deze bij aan versterking van 
het historische lineaire landschap met open kamers en coulissen, aan accentuering van de overgang naar hogere 
gronden, de toegankelijkheid, de beleefbaarheid en het vasthouden van water.
- In richting van nog gave delen richt zich iop het behouden van de cultuurhistorische waarden.

Omgevingsvisie Overijssel
Onderstaande kaart toont de ontwikkelingsperspectieven van de Omgevingsvisie. Het projectgebied ligt in het mix-
landschap. In het mixlandschap is sprake van verweving van functies. Aan de ene kant is melkveehouderij en akker-
bouw een belangrijke vorm van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor landschap, natuur, miliebescherming, 
cultuurhistorie, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. De juiste plek voor het voorgenomen initiatief.
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Huidige situatie

Sloop en herbouw
De kaart op de vorige pagina laat de huidige situatie zien. Op het erf staan nog drie oude eiken die herinneren aan de 
vroegere singelstructuur (zie ook de foto rechts). Deze zijn esthetisch zeer waardevol en dienen behouden te blijven. 
De overige beplanting bestaat voornamelijk uit tuinplanten en uitheemse boomsoorten als sierkers en naaldbomen. De 
bebouwing is georienteerd op de weg dat momenteel een structuurdrager is in het landschap. De oude schuren, kuil 
en mestplaat worden verwijderd. In de plaats daarvan wordt er een nieuwe garage en een bedrijfshal gebouwd. 
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Inrichting en beplanting

Aansluitend op plannen rondom realisatie nieuwe weg
In verband met de aanleg van de nieuwe weg ten zuidwesten van de Nieuwstadsleiding wordt ook het omliggende land-
schap hersteld. Het erf aan de Isakke 4 maakt hier onderdeel van uit. Middels de VAB regeling wordt een nieuwe functie 
gegeven aan het erf. In dit geval worden de bestaande bijgebouwen gesloopt vanwege de grote hoeveelheid aanwezige 
asbest. Vervolgens wordt er een nieuwe ´bedrijfshal´gerealiseerd. De huidige kavelgrens blijft niet op dezelfde plek. Er 
komt dus een nieuwe grens bij. Dit is een mooie aanleiding om het landschap weer kleinschaliger te maken en een 
nieuwe houtwal aan te planten, aansluitend op de structuur zoals voorgestaan door de gemeente zelf.

Orientatie bebouwing
De orientatie van de nieuwe bebouwing is meer gericht op de structuur die het landschap vroeger had en straks ook 
weer krijgt, haaks op de Nieuwstadsleiding. Dit versterkt de strekkingsrichting van het landschap en voorkomt overhoe-
ken op het perceel. De orientatie van de bebouwing op de weg (de Isakke) wordt minder van belang vanwege de aanleg 
van de nieuwe randweg ten oosten van het erf. De nieuwe garage wordt ook parallel aan de kavelstructuur gerealiseerd 
zodat dit aansluit op de nieuwe hal. Hiermee typeert de oude, te behouden, bebouwing de voormalige orientatie op de 
Isakke, en de nieuwe bebouwing de richting van het landschap en de nieuwe weg.

Verharding
De verharding op het erf is tweeledig. Om werk en prive functioneel gezien goed te kunnen scheiden wordt hier ook een 
ruimtelijke scheiding aangebracht. Dit vergelijkbaar met een scheiding tussen een schone en een vuile weg zoals dit op 
menig agrarisch bedrijf ook gebruikelijk is. In de huidige situatie is dit ook het geval. De bestaande toeritten naar het erf 
worden hiervoor benut. Rondom de nieuwe bebouwing wordt verharding aangelegd zodat deze goed bereikbaar is. De 
zakelijke toerit wordt begeleid door een haag. Deze zorgt voor een duidelijke scheiding van de verschillende functies, 
zoals gebruikelijk op de vroegere agrarische erven tussen bijvoorbeeld boomgaarden, jongvee weide’s etc. Langs de 
weg worden twee nieuwe eiken aangeplant zodat de lijnvormige beplantingsstructuur die de weg ooit typeerde wordt 
versterkt. Ook filteren de bomen het zicht op de nieuwe hal vanuit het zuiden. Op de grens van de erfverharding en de 
noordelijk gelegen weide wordt ter markering een soilitaire boom geplant. Hier kan bijvoorbeeld worden gekozen uit een 
hoogstam fruitboom, notenboom of kastanje.

Solitaire bomen
Voor het nieuwe bedrijfsgebouw worden enkele hoogstam fruitbomen geplant. Deze dragen bij aan de fauna door hun 
bloei en fruit. Vogels waaronder de steenuil kunnen hier van profiteren. Daarnaast draagt dit bij aan het karakter van een 
agrarisch erf, waarbij van oudsher de voorkant was beplant met onder andere fruitbomen. Op de grens van de erfver-
harding en de noordelijk gelegen weide wordt ter markering een soilitaire boom geplant. Hier kan bijvoorbeeld worden 
gekozen uit een hoogstam fruitboom, notenboom of kastanje.

Singel
Ter versterking van het voorheen kleinschalige landschap wordt op de nieuwe kavelgrens (noordwest) een singel aan-
gelegd. Deze singel van circa 7,5 meter ligt, volgens afspraak voor de helft op grond van de initiatiefnemer en voor de 
helft op grond van de gemeente. De singel bestaat uit boomsoorten die in het gebied thuishoren zoals zomereik, zwarte 
els en zachte berk. Dit overeenkomstig de natuurlijke bosgemeenschap van het Gewoon Elzenbroek op vochtige delen 
en het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos op de drogere / hogere gronden (zie hoogtekaart). Er worden een tiental bomen 
aangeplant in de singel zodat deze binnen aanzienlijke tijd enige massa krijgt. De onderbegroeiing bestaat hoofdzakelijk 
uit: meidoorn, sleedoorn, vuilboom, boswilg, grauwe wilg, geoorde wilg en Gelderse roos. Eventueel kunnen er enkele 
bijzonderdere soorten of overstaanders door worden gemengd zoals in het zuidwesten soorten van drogere grond als 
eik, in het midden linde en els en aan de noordoostkant wilg. Zo passen de plantsoorten bij de bodem en waterhuis-
houding zodat deze zichtbaarder en beleefbaarder wordt. Er wordt bosplantsoen (wortelgoed) gebruikt. Deze wordt 
gemengd, in groepjes van 4 tot 6 stuks van dezelfde soort, aangeplant. Zo krijgen alle soorten, ook de minder snel 
groeiende een eerlijke kans. De onderlinge plantafstand is circa 1,5 m1. 

Raster
Om te garanderen dat de singel blijft bestaan wordt deze uitgerasterd met een raster van gekloofd eikenhouten palen. 
Aan de noordkant van het perceel komt ook een raster ter scheiding van het achtgerliggende land.

Bomenrij
Op de bestaande erfgrens (zuidoost) wordt de uitheemse beplanting verwijderd. De drie oude eiken blijven gerespec-
teerd. Om te zorgen dat deze structuur ook in de toekomst in stand blijft worden een zestal nieuwe eiken aangeplant. 
Ook deze worden uitgerasterd. Op het voorerf wordt enige onderbeplanting aangebracht. Op het achtererf blijft onder-
beplanting achterwege ten behoeve van behoud van het zicht vanuit de woning op het achterliggende landschap.

Poel
In de noordelijke hoek van het perceel wordt een amfibieënpoel aangelegd, met natuurvriendelijke oevers. Deze poel 
wordt geflankeerd door wilgenstruweel. De poel heeft de flauwste oevers aan de noordkant. De zuidkant krijgt iets stei-
lere oevers. Zo ontstaat in de poel een optimaal micro-klimaat voor diverse amfibieen.



20 Definitief /Concept titel en subtitel project

Plannen gemeente

Ter informatie / referentie wordt hieronder het plan van de gemeente weergegeven 


