
WP

WP

WP

SV

SV

SV

SV

SV

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

BS

BS

BS

BS

WP

WP

DV

1A  gaaf esdorpenlandschap

2A  droog slagenlandschap

 2B  nat slagenlandschap

1D  beekdal van de Reest

3  landschap van de hoogveenontginningen

1C  minder gaaf esdorpenlandschap

autosnelweg

hoofdweg

kanaal

beekdal landschappelijk

essen

lint

bebouwing

kerndorpen

kleine kernen

herstructurering

1A

1B

1C

1D

2A

2B

3

ontwikkelen wandelpaden

centrumplan

mogelijke uitbreidingslocaties kerndorpen

bedrijventerrein

naaldbos

loofbos

heide

landschappelijk bouwen buitengebied 
(linten, rug Zuidwolde)

uitbreidingsrichting bedrijventerrein

zoekgebied waterberging

zandwinning/zoekgebied waterberging

LEGENDA

LANDSCHAPSTYPEN

TOPOGRAFIE

ONTWIKKELINGEN

esdorpenlandschap

gaaf esdorpenlandschap

bossen van het esdorpenlandschap

minder gaaf esdorpenlandschap

beekdal van de Reest

slagenlandschap

landschap van de hoogveenontginningen

droog slagenlandschap

nat slagenlandschap

landschap van de hoogveenontginningen

WP

startpunt routes richting DwingelderveldDV

VOORZIENINGEN

LANDSCHAPSVORMENDE ELEMENTEN

SV onderzoek naar kwaliteitsverbetering van 
sportvoorzieningen in hoofdkernen

OC ontmoetingscentrum (café, school of dorpshuis)

BS brede school

spoor

verbindingsweg

lokale weg

overige hoofdwaterlopen waaronder beken

landschappelijk bouwen kleine kernen

openheid landschap

zichtlijnen

versterken landschappelijke structuur

bestaand gras

reeds aangeplant (landgoed)

Robuuste verbinding (begrensd)

Robuuste verbinding (zoekgebied)

beekdal natuur

dekzandrug Zuidwolde

oversteken N48

DE WOLDEN
structuurvisie 2030

Datum: november 2010

2B

1D

2A

1A

1B

1C

3

WP

WP

DV

1A  gaaf esdorpenlandschap

2A  droog slagenlandschap

 2B  nat slagenlandschap

1D  beekdal van de Reest

3  landschap van de hoogveenontginningen

1C  minder gaaf esdorpenlandschap

autosnelweg

hoofdweg

kanaal

beekdal landschappelijk

essen

lint

bebouwing

kerndorpen

kleine kernen

herstructurering

1A

1B

1C

1D

2A

2B

3

ontwikkelen wandelpaden

centrumplan

mogelijke uitbreidingslocaties kerndorpen

bedrijventerrein

naaldbos

loofbos

heide

landschappelijk bouwen buitengebied 
(linten, rug Zuidwolde)

uitbreidingsrichting bedrijventerrein

zoekgebied waterberging

zandwinning/zoekgebied waterberging

LEGENDA

LANDSCHAPSTYPEN

TOPOGRAFIE

ONTWIKKELINGEN

esdorpenlandschap

gaaf esdorpenlandschap

bossen van het esdorpenlandschap

minder gaaf esdorpenlandschap

beekdal van de Reest

slagenlandschap

landschap van de hoogveenontginningen

droog slagenlandschap

nat slagenlandschap

landschap van de hoogveenontginningen

WP

startpunt routes richting DwingelderveldDV

VOORZIENINGEN

LANDSCHAPSVORMENDE ELEMENTEN

SV onderzoek naar kwaliteitsverbetering van 
sportvoorzieningen in hoofdkernen

OC ontmoetingscentrum (café, school of dorpshuis)

BS brede school

spoor

verbindingsweg

lokale weg

overige hoofdwaterlopen waaronder beken

landschappelijk bouwen kleine kernen

openheid landschap

zichtlijnen

versterken landschappelijke structuur

bestaand gras

reeds aangeplant (landgoed)

Robuuste verbinding (begrensd)

Robuuste verbinding (zoekgebied)

beekdal natuur

dekzandrug Zuidwolde

oversteken N48

DE WOLDEN
structuurvisie 2030

Datum: november 2010Datum: maart 2011


