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1 Een Landschapsontwikkelingsplan voor 

Dalfsen 

1.1 Aanleiding 
Het landschap van de gemeente Dalfsen is in beweging. Ontwikkelingen zoals wonen, bedrijvigheid, 

recreatie en toerisme, landbouw, natuur en water, drukken hun stempel op het landschap. 

Voorbeelden zijn de uitbreiding van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen, de Reconstructie, de 

aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur en Robuuste Verbindingszone, de vrijkomende agrarische 

bebouwing, de aanleg van routestructuren en van waterbergingsgebieden. De kwaliteit van het 

landschap kan hiermee in het geding komen. Van belang is daarom dat de gemeente Dalfsen een 

handvat heeft om sturing te geven aan de landschappelijke kwaliteit. Bestaande 

landschapsbeleidsplannen zijn verouderd en dekken niet het gehele grondgebied van de gemeente 

Dalfsen. Volgend jaar (2010) wordt de welstandsnota herzien. In de plattelandsvisie Dalfsen, die in 

april 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld, is dan ook aangegeven dat de ruimtelijke kwaliteit 

verder dient te worden uitgewerkt in een landschapsontwikkelingsplan (LOP).  

 

Het 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. De 

deelgebieden en de ontwikkelingsrichtingen, zoals weergegeven in de plattelandsvisie, vormen het 

uitgangspunt voor de visievorming. 

 

1.2 Doel  
Het hoofddoel van het LOP voor de gemeente Dalfsen is een gedragen visie op het veranderende 

landschap in het buitengebied van Dalfsen en een uitwerking hiervan in wensen en concrete en 

uitvoerbare projecten.  

 

Nevendoelen zijn: 

• Het LOP biedt een kader om ruimtelijke ingrepen in het landschap te toetsen; 

• Het LOP heeft een relatie met het welstandsbeleid voor het buitengebied. Adviezen over de 

inpassing van een gebouw in het landschap kunnen een goede aanvulling zijn op de 

welstandsbepalingen;  

• Het LOP vergroot het maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap in brede zin; 

• Het LOP stelt beleid vast en stelt concrete projecten voor, waardoor de identiteit van de 

deelgebieden, zoals verwoord in de plattelandsvisie, gewaarborgd en/of waar mogelijk versterkt 

worden; 

• Het LOP geeft de gemeente een duidelijk houvast bij het toetsen van een kapvergunning en het 

meewerken aan een subsidieaanvraag voor de aanleg van erfbeplanting. 

 

1.3 Proces 
Het landschapsontwikkelingsplan is opgesteld in nauwe samenwerking met de klankbordgroep (zie 

bijlage 1 voor de samenstelling hiervan). De klankbordgroep heeft een belangrijke inbreng gehad bij 

het opstellen van het LOP. Het proces om te komen tot het LOP is op te delen in een drietal fasen. In 

de eerste fase zijn op basis van een analyse van het landschap, een meningpeiling via internet onder 

bewoners en belanghebbenden en de ambities van de raad, de uitgangspunten opgesteld voor het 

LOP. Op basis van de uitgangspunten zijn in de tweede fase samen met de projectgroep en de 

klankbordgroep een tweetal ontwikkelingsscenario’s opgesteld. De gebiedsindeling van de 

plattelandsvisie is hierbij als basis gebruikt. De scenario’s zijn beiden getoetst op de score van de 

door de projectgroep en klankbordgroep eerder bepaalde ijkpunten. In fase 3 zijn de 
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ontwikkelingsscenario’s gepresenteerd tijdens een openbare inloopavond en via de gemeentelijke 

internetsite. Bewoners en belanghebbenden hebben hier schriftelijk op kunnen reageren en hun 

voorkeur kunnen aangeven. Op basis van de ontwikkelde scenario’s en de reacties hierop hebben de 

projectgroep en de klankbordgroep een advies richting het college van B&W uitgebracht over de te 

maken keuze voor de ontwikkelingsrichting. Daarbij is er gekozen voor een gebiedsgerichte 

combinatie van de scenario’s. De door het college van B&W gemaakte keuze is verder uitgewerkt in 

de visie op het landschap van Dalfsen met bijbehorend uitvoeringsprogramma.  

 

1.4 Breed draagvlak 
Voor het welslagen van het LOP is een breed draagvlak van groot belang. De gemeente heeft er 

daarom voor gekozen om bewoners en belanghebbenden al vanaf het begin bij de planvorming te 

betrekken. Naast de projectgroep is daarom een klankbordgroep in het leven geroepen. In bijlage 1 is 

een lijst opgenomen met de leden van de klankbordgroep. In verband met afstemming van de plannen 

en projecten in aangrenzende gebieden, heeft tevens overleg plaatsgevonden met de betreffende 

medewerkers van de buurgemeenten.  

Aan het begin van het proces (mei 2008) heeft een meningpeiling via internet plaatsgevonden. Via 

deze peiling hebben bezoekers van de gemeentelijke website kunnen aangeven wat hun mening is 

over het landschap in de gemeente Dalfsen en welke onderwerpen zij belangrijk vinden.  

Later in het proces is een openbare inloopavond gehouden. Tijdens deze avond zijn de verschillende 

opgestelde ontwikkelingsscenario’s gepresenteerd op panelen. Ook zijn de scenario’s op de 

gemeentelijke internetsite geplaatst. Bewoners en belanghebbenden hebben hun voorkeur kunnen 

aangeven en inhoudelijk hierop kunnen reageren.  

Het concept-LOP zal conform de gemeentelijke inspraakverordening zes weken ter inzage worden 

gelegd. Gedurende deze periode kunnen bewoners en belanghebbenden een inspraakreactie 

indienen.  

 

1.5 Status 
Het Landschapsontwikkelingsplan vormt een inhoudelijk sturingskader voor ontwikkelingen in het 

landschap van de gemeente. Daarnaast is er een uitvoeringsprogramma opgesteld, bestaande uit een 

beschrijving van projectvoorstellen voor de ontwikkeling, bescherming en het beheer van het 

landschap en afspraken over de uitvoering van de projecten voor de komende 10 jaar. Deze 

afspraken hebben betrekking op de vraag wie wat en wanneer gaat doen en hoe de projecten 

gefinancierd gaan worden. 

De plattelandsvisie Dalfsen heeft als uitgangspunt gediend voor het LOP. Het LOP respecteert het 

ruimtelijke beleid van de gemeente, zoals vastgesteld in de bestemmingsplannen. Maar kan ook een 

aanbevelende functie hebben voor bijstelling van het bestemmingsplan buitengebied of de 

welstandsnota of voor geheel nieuw ruimtelijk beleid.  

 

1.6 Leeswijzer 
Er wordt gestart met een analyse van het landschap in hoofdstuk 2. Hierin is de karakteristiek van het 

landschap beschreven en wordt benoemd welke kwaliteiten van het landschap waardevol zijn. 

Hoofdstuk 3 geeft aan welke scenario’s zijn ontwikkeld en welke scenario is uitgewerkt tot de 

landschapsvisie. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe deze landschapsvisie kan worden 

gerealiseerd. Daarin is een overzicht van projecten opgenomen en worden vijf belangrijke projecten 

uitgewerkt. In bijlagen wordt een overzicht gegeven van: 

• de bij het proces betrokken personen en instantie (bijlage 1);  

• ontwikkelingen, trends en beleid (bijlage 2); 

• resultaten van meningspeilingen (bijlage 3); 

• de verschillen tussen het scenario “Behouden” en het scenario “Ontwikkelen” (bijlage 4); 

• de uitvoeringsprojecten met omschrijving, partners, prioriteiten en regelingen (bijlage 5); 

• de beschikbare (financiële) regelingen (bijlage 6). 
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2 Analyse 

2.1 Inleiding 
Het landschap van Dalfsen is heel gevarieerd. In het buitengebied zijn dan ook verschillende 

landschapstypen te onderscheiden. De landschapstypen zijn gebaseerd op de kenmerken, die 

ontstaan zijn onder invloed van natuurlijke processen en het handelen van de mens. In dit hoofdstuk 

wordt een overzicht gegeven van de verschillende te onderscheiden landschapstypen en een korte 

beschrijving van de wijze waarop deze zijn ontstaan. Vervolgens wordt per landschapstype beknopt 

aangegeven wat de karakteristieken zijn, welke ontwikkelingen er zijn binnen het deelgebied en welke 

kansen en bedreigingen er zijn. De ontwikkelingen zijn gebaseerd op belangrijke trends, 

beleidspunten of andere ontwikkelingen, zoals opgenomen in bijlage 2. Navolgend worden per 

landschapstype de landschappelijke, cultuurhistorische waarden, de ecologische waarden en de 

gebruikswaarden benoemd. Gebruikswaarde dient te worden opgevat als economische waarde, met 

dit verschil dat met name de economische waarde, gerelateerd aan het landschap wordt benoemd. 

 

2.2 Indeling in landschapstypen 
De rivier De Vecht heeft een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van het landschap van 

Dalfsen. De Oer-Vecht ontstond bij het afsmelten van het landijs aan het einde van de voorlaatste 

ijstijd (Saliën). Door opvulling met divers materiaal vanaf het Drents keileempatroon splitste de Oer-

Vecht zich in De Reest (ten noorden van Dalfsen) en de Vecht. Het brede oerstroomdal is in de loop 

van de tijd gevuld met diverse zandafzettingen door rivier en wind. Door de invloed van mens en 

natuur zijn hier veel verschillende landschappen ontstaan. Het landschap is in te delen in 

verschillende landschapstypen en deelgebieden, zie navolgende kaart. 

Deze landschapstypen onderscheiden zich door karakteristieke kenmerken, welke in tabel zijn 

weergegeven. Op basis van deze analyse is een waardering gemaakt van landschapskenmerken die 

karakteristiek en waardevol zijn voor een bepaald deelgebied of landschapstype.  
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Indeling landschapstypen met globale karakteristieke kenmerken 

 

Vecht en uiterwaarden 

 

Het landschap rondom rivier de Vecht 

kenmerkt zich door de aanwezigheid van 

rivierduinen, oude riviermeanders en dijken.  

Essenlandschap In de buurt van de Vecht, op de hogere 

rivierduinen, vestigden zich de eerste mensen. 

Op de oude rivierduinen werden 

gemeenschappelijke akkers aangelegd, de 

essen. Deze werden vruchtbaar gemaakt met 

plaggenmest. Het essenlandschap kenmerkt 

zich door de hooggelegen essen, omgeven 

door houtwallen en door de aanwezigheid van 

verspreide boerderijen en dorpen.  

Bos- en landgoederenlandschap 

 

Het landschap rond Dalfsen staat bekend om 

zijn vele havezaten en landgoederen. De 

landhuizen, laanstructuren, landerijen en 

bosgebieden van de landgoederen zijn 

karakteristiek voor de zone met name ten 

zuiden van de Vecht.  

Tot halverwege de 19
e
 eeuw was het gebied 

ten zuiden van de Vecht woeste grond met 

heide, die door schaapskudden werd 

begraasd. Na de ontginning werd landbouw 

mogelijk en werden terreinen  ingeplant met 

naaldbos.  

Kampenlandschap 

 

Ten zuiden van de Vecht en de landgoederen 

liggen ook zandruggen die al lange tijd 

bewoond zijn. Wegen en bebouwing volgen 

nabij Hoonhorst en Lemelerveld de hogere 

dekzandruggen, waardoor er een afwisselend 

landschap is ontstaan van bochtige wegen, 

bebouwing en beplanting.  

Broekontginningslandschap 

 

In de middeleeuwen is ten zuiden van de 

Vecht de Marshoek ontgonnen en in gebruik 

genomen als weide.  

Veenontginning 

 

Ter hoogte van het huidige Nieuwleusen was 

in vochtige omstandigheden een veenpakket 

ontstaan. Dit veenpakket was door 

hoogteverschillen in het onderliggende 

zanddek niet overal even dik. Op de hogere 

zandgronden die zich hier bevonden, 

vestigden zich de eerste mensen. 

Heideontginning 

 

Met de komst van kunstmest zijn in 19
e
 en 20

e
 

eeuw de heidevelden ontgonnen. De 

ontginningen kenmerken zich door hun 

openheid en rationele verkaveling.  

 

Gemeente Dalfsen bezit een ongekend gevarieerd en waardevol landschap. De grote variatie in 

landschapstypen, de rijkdom aan landschapselementen, de aanwezigheid van landhuizen, fraaie 

boerderijen, hooimijten en bakhuisjes maakt het landschap aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. 

Maar ook de rijke flora en fauna, met een groot aantal rode lijstsoorten, is van grote waarde en vraagt 

om zorgvuldig handelen. Per deelgebied wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het 

landschapsbeeld, de karakteristieken, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.  

Aan het eind van elke subparagraaf is per deelgebied een samenvatting gemaakt waarin de 

waardering van de landschappelijke, ecologische en gebruikswaarde is weergegeven.  
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2.3 Uitwerking per deelgebied 
 

2.3.1 Vecht met uiterwaarden 
 

Karakteristieken Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

• Vecht is een beeldbepalend element in het landschap. 

• Open uiterwaardenlandschap. 

• Soms zijn onverharde wegen aanwezig. 

 
Westelijk deel van het Vechtdal: 

• Smaller dan het oostelijk deel; dijken tegen het hoogwater. 

• Vrijwel volledig open en onbebouwd, bijna geheel als grasland in gebruik. 

• Enkele verspreide loofbosjes.  

• Reliëf is vrijwel afwezig. 

• Er is een afgesneden meander van de Vecht aanwezig. 

• Nadrukkelijk begrensd door de dijken ten noorden en zuiden van de Vecht. 

• Monumentaal sluizencomplex Vechterweerd. 
 
Oostelijk deel van het Vechtdal: 

• Breder dan het westelijk deel. 

• Begrensd door dekzandruggen met essen. 

• Verschillende afgesneden meanders van de Vecht of resten daarvan. 

• Veel steilranden. 

• Tamelijk kleinschalig, gevarieerd coulisselandschap: afwisseling tussen bos, 
landschapselementen en landbouwgronden. 

• Hoogteverschillen door kleinschalig rivierduinenlandschap Hessum.  

• In de omgeving van Hessum enige bebouwing. (Es op rivierduin Hessum) 
Het overige gebied is open en nagenoeg onbebouwd. 

• Plaatselijk komen bouwlanden voor, met o.a. de Vechtessen. 

• Landgoed Hessum. 

• Ten oosten van de kern Dalfsen ligt Bellingeweer, een landschappelijk park. 

• Natuurgebied Plaggemars: Hierin komen resten van oude Vechtarmen voor. 
Hoofdzakelijk is het gebied begroeid met loofbos dat varieert van broekbos 
tot vrij droog eikenbos, met overgangen via losse doornstruiken naar 
grasland. Een klein deel hiervan wordt gemaaid, maar het grootste stuk 
wordt, samen met een deel van het bos, begraasd door runderen. 

• Natuurgebied Hessumse Schipper, bestaande uit een gedegenereerd droog 
grasland en een stuk oude Vechtarm. 

 
De Vecht: 

• Sterke menselijke ingrepen, zoals kanalisatie, hebben geleid tot een niet-
natuurlijk Vechtsysteem.   

 
Bebouwings- en erfkarakteristiek: 

• De meest voorkomende boerderij in het gebied is van het type Hallehuis. Deze 

boerderijen hebben zadeldaken met aan beide zijden wolfseinden en lage goten. 

• Losse strooiing van (hoofd- en bij)gebouwen op de erven. Eenduidige hoofdvolumes. 

• Ingetogen kleurstelling. De gebouwen gaan op in het landschap door hun situering en 
materiaal, zoals riet en hout en hun gedekte kleurstelling van zwart, bruin en naturel. 

• De oude erven en het landschap zijn sterk met elkaar verweven.  

• Het ‘rafelig’ silhouet van de ensembles in het oude landschap tegenover de strakke 

singels en erfbosjes op de erven in het jonge heidelandschap. 

• Bescheiden siertuin op voorerf in combinatie met  nutstuin (moestuin, bloementuin en 

fruitgaard) omgeven door een haag (meidoorn, beuk, liguster) of een hekwerk 

• Eiken(groepen) , (knot- en lei)lindes en solitaire bomen op de erven. 

 

Monumenten: 

• Hessenweg 4: Boerderijcomplex, boerderij, schuur met bakspieker, wagenloods, twee 

hooibergen 

• Hessenweg 6: Hoveniershuis, tuinmuur 
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 • Hessenweg 2 en 8: Boerderij 

• Poppenallee 2: voormalig Veerhuis 

• Poppenallee 4: Boerderij 

• De Broekhuizen 3: sluizencomplex Vechterweerd 

 

Ecologie 

Westelijk deel van het Vechtdal: 

• Graslanden en hooilanden.  

• Bloemrijke graslanden. 

• Kolken en gegraven plassen. 

• Natuurlijke ontwikkeling natuurgebied van Vechterweerd (eigendom van 
Vitens), o.a. door zeer extensieve begrazing door een kleine groep 
Galloway-runderen. 

• Graslanden met weidevogels, met name bij oude Vechtarm oostelijk van 
Vechterweerd en in natte uiterwaardengraslanden; Grutto en Tureluur. 

• Sinds verhoging van de dijken begin jaren ’80 zijn de dijken weer 
gevarieerder aan kruiden, zo geven Akkerhoornbloem en Grasklokje aan. 

 

Oostelijk deel van het Vechtdal: 

• Extensief beheerde, kruidenrijke percelen. 

• Bellingeweer, bestaande uit een Vechtmeander, open water, riet, moeras en 
kruidenrijk droog en nat grasland, waar diverse soorten voorkomen. Bij de 
ijsbaan bevindt zich Draadrus. 

• Bijzondere florasoorten langs de Vecht zijn de Zwolse anjer en Langbladige 
ereprijs. Langs en in het water bevindt zich Waterscheerling, Grote 
egelskop, Poelruit en Gele plomp. 

• Water- en moerasvogel bij de oude Vechtmeanders is de kleine karakiet.  

• Karakteristieke libellen zijn de Weidebeekjuffer, de Breedscheenjuffer en de 
Beekrombout. 

• Ander soorten die bijdragen aan de huidige ecologische kwaliteit van het 
Vechtdal: IJsvogel, Boomvalk, Ringslang, Das, Rosse vleermuis en Gele 
weidemier. 

• Bij Hessum afwisseling van zowel natte uiterwaardgraslanden als droge 
rivierduingronden. 

• Natuurreservaat De Plaggemars (zuidzijde) met kenmerkende 
rivierduinvegetaties, kolken, vochtig grasland met weidevogels, maar ook 
een van de weinige plaatsen met bos (hardhoutooibos) in de uiterwaarden. 
Het is vogelrijk en er komen ringslangen voor. Ook zijn hier soorten als Echt 
walstro, Lange ereprijs en Hemelsleutel te vinden. 

• Beheersgebied weidevogels (aangrenzend aan Plaggemars). 

• Op rivierduinen kunnen Zwolse Anjer, Grote tijm en Echt Walstro, 
Grasklokje, Kruisdistel en struwelen met Jeneverbes en roos voorkomen.  

• Amfibieën in en bij poelen en oude meanders, ook knoflookpadden en 
kamsalamanders. 

 
Vecht: 

• Stikstofnorm nog niet bereikt. Hierdoor komen vooral algemene soorten 
voor voedselrijkwater voor.  

• De vispassages zijn geëvalueerd met goede resultaten. Met 38 vissoorten 
voor in de Vecht, waarvan 18 in meer of mindere mate tot de kenmerkende 
riviersoorten kunnen worden gerekend, is de Vecht relatief soortenrijk. 

 
Rode lijstsoorten: 

• Vogels: Patrijs, Dodaars, Grutto, Torenvalk, Tureluur, Veldleeuwerik, 
Roodborsttapuit, Geelgors (Hessum), Kerkuil (Hessum), Boerenzwaluw, 
Kneu, Steenuil. 

• Amfibieën: Knoflookpad 

• Vissen: Paling, Winde, Kwabaal 

• Libellen: Bandheidelibel, Beekrombout 

• Vlinders: Geen (Sleedoornpage is verdwenen) 

 Economie  

• Activiteiten rondom pleziervaart 

• Jachthaven Dalfsen 
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• Toerisme langs routestructuren 

• Horeca 

• Organisatie van natuurgerichte recreatieactiviteiten (outdoor) 

Ontwikkelingen • Onderdeel van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

• Ecologisch herstel van de Vecht zoals verwoord in Leidraad voor ecologisch 

herstel van de Overijsselse Vecht van het waterschap Velt en Vecht.  

• De meander direct ten oosten van Bellingeweer, de meander Welsum, de 

meanders landgoed Rechteren/Hessumsche Mars,  de strang Millingen en 

de Hooislagen vormen kansrijke locaties voor de uitwerking van 

maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn voor de Vecht tot 2015. 

• Onderdeel van studie “Levende Vecht” (Atelier Overijssel, 2007), waarin o.a. 

een beleefbare Vecht naar voren komt en gepleit wordt voor een integrale 

benadering van de rivier. In september 2008 is het startdocument 

Masterplan Ruimte voor de Vecht uit gekomen.  

• Het meest westelijke deel van het gebied maakt deel uit van een 

intrekgebied toekomstige waterwinning Vechterweerd. 

• Het meest westelijke deel van het gebied maakt deel uit van een 

grondwaterbeschermingsgebied.  

• Vecht vormt essentiële waterloop conform de partiële herziening Ruimte en 

Water van het Streekplan. 

• Ontwikkeling Waterfront. 

• Plan voor fiets- en voetveer over de Vecht. 

Kansen • Meer beleving van landschappelijke en cultuurhistorische 

uiterwaardkenmerken door fiets- en voetveer en inrichting Bellingeweer. 

• (Oever)waterwinning Vechterweerd kan goed samengaan met natuurlijke 

rivierkarakter.  

• Verdere ontwikkeling waardevolle vegetatie. 

• Potentieel leefgebied voor otter.  

• Behouden weidevogels. 

• Meer natuurlijke inrichting uiterwaarden Vechtdal 

• Ruimte creëren voor een struinwaard 

Bedreigingen • Nabijheid van Vecht nog steeds weinig toegankelijk voor 

fietsers/wandelaars (Bv. noordelijke Vechtdijk). 

• Recreatieve druk, bv. vanaf De Stuw. 

• Afname aantal broedvogels.  

• Afname weidevogels door afname openheid 

• Wegen en fietspaden in de uiterwaarden 

 

  
Foto 1.Open uiterwaarden met hier en daar een opgaande 

begroeiing vanaf de Vechtdijk bij Hessum Foto 2. Halfnatuurlijk weiden bij De Stokte  
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Foto 3. De Vecht Foto 5. Bloeiende bermen aan de Keizersteeg 

 

 

 Landschapswaardering voor het deelgebied Vecht met uiterwaarden 
 

a Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

 

O – Openheid Open landschappen met gras- en hooilanden bij de Vecht maken dit 

uiterwaardlandschap zichtbaar en cultuurhistorisch beleefbaar. 

A – Afwisseling open en 

besloten 

Bij Hessum is het landschap afwisselend besloten en open. Dit zorgt voor authenticiteit, 

puurheid en een hoge belevingswaarde. 

M – Microreliëf Bij Hessum is sprake van microreliëf door rivierduin, bedijkingen en houtwallen. 

 

b Ecologie  

 

O – Openheid De openheid in de uiterwaarden is belangrijk voor weidevogels. 

W – Waardevolle 

waterhuishouding 

Oude meanders en variabele waterstanden in het buitendijks gebied zorgen voor 

waardevolle, gevarieerde omstandigheden, die ruimte bieden aan bijzondere flora en 

fauna. Watervogels en ook weidevogels zijn afhankelijk van overstromingen, grond- en 

oppervlaktewater. 

(De chemische samenstelling van de Vecht, zoals het stikstofgehalte, moet nog 

verbeteren en wordt nog niet als kwaliteit bestempeld).  

R – Rustige gebieden Afwezigheid van paden maakt dat delen van de uiterwaarden weinig verstoord worden 

door menselijke activiteiten. Diersoorten profiteren daarvan. 

Geïsoleerde ligging van Hessum en beperkte ontsluiting zorgen voor rustige ligging.  

B – Biodiversiteit Het Vechtdalgebied kent een grote afwisseling in droog/nat en levert veel biodiversiteit 

op.   

M – Microreliëf 

  

Oorspronkelijk reliëf door rivier gebracht is met name in rivierduingebieden van betekenis 

voor flora en  insecten. 

 

c Gebruikswaarde 

 Kansen voor kleinschalige recreatie al dan niet routegebonden/gebonden aan de Vecht 

 Horeca 
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2.3.2 Essenlandschap 
 

Karakteristieken Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

• Dorp Dalfsen en buurtschappen Ankum en Welsum.  

• Begrensd door dijken van uiterwaarden (zuid) en de Hessenweg N340 

(noord). 

• Verhoogde esdekken nabij buurtschappen en dorpen: Oudleusener Esch, 

Welsummer Esch, Ankummer Esch.  “Om de landskroon” (nabij 

Oudleusener Esch) eerste bebouwing Oudleusen. (De naam Leusen is 

waarschijnlijk afgeleid van Lo-essen, hetgeen hout-essen betekent.) 

• In het westen is de verkaveling onregelmatig rechthoekig, in het oosten 

onregelmatiger. 

• Lintbebouwing, in kleine concentraties verspreid langs de wegen. 

• Bouw- en grasland, enkele boomkwekerijen en kassen. 

• Aaneenschakeling van kleinere en grotere open ruimten, begrensd door 

bebouwing, kronkelende wegen rond essen en dijken, bomenrijen, singels, 

houtwallen en bos. 

• Hoogteverschillen rond essen. Ten westen van Dalfsen is het lager. 

• Direct ten noordoosten van Dalfsen (Gerner-Welsum) is het landschap 

kleinschalig door bos, singels en bebouwing. 

• In het uiterste oosten (ten zuiden van Oudleusen) is het landschap open 

door de aanwezigheid van de Oudleuseneres. 

• Gebied ten westen van Ankum grootschaliger en opener dan de rest. 

• In gebied rondom Ruitenborghweg overgang naar Vechtdal goed 

waarneembaar. Hier bevinden zich oude lanen, oude landgoederen 

(Leemcule. Ruitenborgh) en monumentale gebouwen (oude boerderijen, 

koetshuis, tolhuis). 

• Sprake van veel randinvloeden van de stedelijke bebouwing van Dalfsen. 

Dit bepaalt plaatselijk sterk de karakteristiek. 

• Hessenweg van oorsprong handelsroute. 

 
Bebouwings- en erfkarakteristiek: 

• Behalve boerderijen komen er woningen, buitenhuizen, recreatiewoningen, 

recreatiebedrijven, andersoortige bedrijven, maneges etc. in het gebied voor. 

• Hallehuis, eenduidige hoofdvorm, ingetogen materiaal- en kleurgebruik.  

• Losse strooiing van (hoofd- en  bij)gebouwen op de erven. 

• Sterke verwevenheid oude erven en het landschap. 

• Het ‘rafelig’ silhouet van de ensembles in het oude landschap tegenover de strakke 

singels en erfbosjes op de erven in het jonge heidelandschap. 

• Jongere ensembles liggen meer als ‘groene’ eilanden in het landschap. 

• Weg over het erf. 

• Bescheiden siertuin op voorerf in combinatie met nutstuin (moestuin en fruitgaard). 

• Eiken(groepen) , (knot- en lei)lindes en solitairen op de erven 

• Singels en erfbossen op jonge erven en het ontbreken van singels op oude erven. 

 

Monumenten: 

• Brinkweg 1, Boerderij 

• Ruitenborghweg 13: Boerderij 

• Ruitenborghweg 18: Huis Ruitenborgh 

• Ruitenborghweg 2: Buitenhuis de Leemcule, parkaanleg, bouwhuis, inrijhek, tuinmuur, 

brug 

• Vossersteeg 43: Boerderij 

• Vossersteeg 68: Huize Hofwijk 
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Ecologie 

• Plekken voor vleermuizen (oude bomen, gebouwen). 

• In het essen gebied zijn de bosgebieden, steilranden, houtwallen en 

boomgroepen voor natuur van betekenis. 

• Erven van boerderijen hebben betekenis voor vogel en diersoorten van 

cultuurgebieden (steenuil, kerkuil).  

Rode lijstsoorten:  

• Vogels: Boerenzwaluw, Geelgors, Steenuil, Groene Specht, Kerkuil, Kneu. 

 Economie  

• Meest verstedelijkt gebied in gemeente  

• Dorp Dalfsen, buurtschappen Ankum en Welsum 

• Glastuinbouw ten westen van Dalfsen 

• Enkele boomkwekerijen en kassen 

• Kleinschalige landbouw  

Ontwikkelingen • Ten westen van de kern Dalfsen is een primair watergebied aangewezen (In 

Marshoek-Hoonhorst). 

• Het zuidwestelijke deel van het gebied maakt deel uit van een intrekgebied 

toekomstige waterwinning Vechterweerd. 

• Mogelijke dorpsuitbreiding Dalfsen. 

• Opwaardering Hessenweg tot stroomweg (100 km/uur). 

Kansen • Meer aandacht overgang tussen dorp, buurtschappen en landschap. 

• Inpassing van Hessenweg in landschap. 

• aantrekkelijk woongebied 

• aantrekkelijk voor recreatiebedrijven en horeca 

• transformatie erven. 

Bedreigingen • Invloed dorpsrand Dalfsen op landschapsbeeld. 

• Grotere barrièrewerking Hessenweg bij opwaardering. 

 

  
Foto 6. Blik op Leusener Es Foto 7. Groene toegang tot Dalfsen 

 

  
Foto 8. Om de Landskroon met zicht op Hessenweg Foto 9. Es langs de Slagweg, aaneenschakeling van  

  kleiner en grotere ruimten begrensd door houtwallen  
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Bos- en landgoederenlandschap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschapswaardering voor het deelgebied essenlandschap 
 
a Landschap en cultuurhistorie 

 

M – Mesoreliëf De hoogteverschillen door rivierduinen en essen maken dit landschapstype afwisselend 

en aantrekkelijk. 

H – Houtopstanden De houtopstanden rondom de essen kleden het landschap aan.  

A – Afwisseling open en 

besloten  

Vooral ten noordoosten van Dalfsen vormen bosjes en doorkijkjes een belevings- en 

waardevol coulisselandschap.  

C – Cultuurhistorische 

structuren 

Dorpen, buurtschappen met essen en wegenpatronen maken het landschap leesbaar en 

levendig. Het is duidelijk dat hier in het verleden de meeste menselijke activiteit 

afspeelde en dat dit nu nog steeds het geval is.  

Aanwezigheid oude erven 

 

b Ecologie 

B – Biodiversiteit 

 

Bos en houtwallen zijn biotopen voor bosvogels. Vooral aan oostzijde is afwisseling 

relatief groot en daardoor kent het een grote soortenrijkdom. Overgangen naar Vechtdal 

zijn hier bijzonder. 

M – Microreliëf Steilranden, randen van percelen en overgangen naar Vechtdal vormen biotopen voor 

flora, insecten, kleine zoogdieren. 

H – Houtopstanden Bosvogels, das en andere marterachtigen zijn afhankelijk van bos- en houtwallen. 

 

 

c  Gebruikswaarde 

 Aantrekkelijk voor landschapsgerichte recreatie en daarop afgestemde voorzieningen als 

horeca, streekgebonden producten en kleinschalige cultuur (ateliers, galerie, edelsmid 

etc) 
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2.3.3 Bos- en Landgoederenlandschap     
         

Karakteristieken Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

• Het grote gebied dat valt onder het bos- en landgoederenlandschap wordt 

begrensd door de Tolhuisweg en de Bosrandweg. Het kleinere bosgebied 

ligt tussen de Hessenweg en de Spokkeriete aan de grens met Ommen. 

• Bosgebieden Rechterense en Hessumse Veld zijn besloten, met in 

Rechterense Veld kleine en grotere (agrarische) open ruimten en enkele 

kleine heideterreinen. Voor het grootste gedeelte in bezit van landgoederen. 

• Bossen vormen samen met de bosgebieden in Ommen, de Lemelerberg en 

Sallandse Heuvelrug de ‘groene ruggengraat’ voor deze regio. 

• Bouw- en grasland onregelmatige blokvormige verkaveling. 

• Aan zuidkant Rechterense en Hessumse Veld duidelijke steilrand aanwezig 

in landschap. 

• Aflopende hoogte van oost- naar west, microreliëf in Rechterense en 

Hessumse veld (stuifduinen). 

• Bebouwing komt incidenteel voor, in de landbouwgebieden aan de randen. 

• Gedeeltelijke verharde lanen en kronkelende wegen. 

• Landgoederen met landhuizen De Horte, Mataram, Den Aalshorst en 

Havezate den Berg, landgoed Hessum.  

• Kasteel Rechteren uit 12
e
 eeuw met omliggend park.  

• Statige lanen en grachten van landgoederen met monumentale beplanting. 

• Rijks- en gemeentelijke monumenten, bijv. stationsgebouw en schaapskooi. 

• Karakteristieke boerderijen. 

• Het tegen de gemeentegrens met Ommen aangelegen bosgebied is 

ontstaan bij de ontginning van de heidevelden tussen Dalfsen en 

Nieuwleusen. 

 
Bebouwings- en erfkarakteristiek: 

• Het gebied wordt sterk beïnvloed door de aanwezige landgoederen. 

• Een kasteel en diverse buitenhuizen met hun unieke bijgebouwen en de bij ieder 

landgoed behorende boerderijen met gekleurde luiken kenmerken voornamelijk dit 

door beplanting besloten gebied. 

• De bebouwing van de boerenerven lijkt ordeloos gesitueerd ten opzichte van de 

openbare weg. Enkele oude erven liggen met de achterzijde naar de weg, daar staan 

dan ook de bijgebouwen. Evenwijdig aan de weg en scheef gebouwd ten opzichte 

van de weg, als gevolg van de verkavelingsrichting, komt ook voor. 

• Bijgebouwen staan niet automatisch haaks ten opzichte van elkaar. De nieuwe erven 

liggen met de voorzijde naar de weg en alle bebouwing staat hier dan met de nok 

loodrecht op de weg. 

• Op de erven staan grote en kleine bijgebouwen, waaronder hooibergen, tot schuur 

verbouwde hooibergen, bakhuisjes, schaapskooien, bijschuren en wagenschuren. 

• De oude erven en het landschap zijn sterk met elkaar verweven. 

• Jongere ensembles liggen meer als ‘groene’ eilanden in het landschap. 

• Weg over het erf. 

• Bescheiden siertuin op voorerf in combinatie met de nutstuin (moestuin en fruitgaard). 

• Eiken(groepen), (knot- en lei)lindes en solitairen op de erven. 

• Singels en erfbossen op jonge erven. Het ontbreken van singels op de oude erven. 

 

Monumenten: 

• Rechterensedijk 3: Huis Rechteren, koetshuis, bouwhuis/woning, grafmonument, 

tuinsierraden, brug, kassen/muren, hekwerken 

• Tolhuisweg 11: Historische buitenplaats, hoofdgebouw, twee bouwhuizen, tuinhuisje, 

houtloodsje, schuur 

• Tolhuisweg 6: boerderij 

• Aalshorsterpad 12: Landhuis, prieel, tuinmuur, tuinhuis 
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 • Aalshorsterpad 2, 6 en 8: Boerderij 

• Bosrandweg 39: schuur 

• Bosrandweg ongenummerd: Schaapskooi 

• Dalmsholterweg 1: Boerderij 

• Heinoseweg 1,3, 7,9, 14,16 en18: Boerderij 

• Heinoseweg 2: Oostelijk bouwhuis, twee schuren, toegangshek 

• Heinoseweg 4: Huis Den Berg, complex, parkaanleg, toegangsbrug, tuinmuur, koude 

bakken, gietijzeren hekjes, zonnewijzer, toegangshek voorplein, keermuur 

buitengracht 

• Heinoseweg 5: Tuinmanshuis 

• Heinoseweg 6: Westelijk bouwhuis, druivenkas, brug over de Aa 

• Heinoseweg bij 32: Voormalige school 

• Poppenallee 33: Prieel, brug 

• Poppenallee 37: Boerderij 

• Poppenallee 39: landhuis de Horte 

• Poppenallee 41: koetsierswoning en koetshuis 

• Poppenallee 42: De Oude Tol 

• Poppenallee bij 23: toegangshek tot Mataram 

• Stationsweg 4: Stationsgebouw 

 

Ecologie 

• Oude landgoedbossen herbergen specifieke soorten van oud loofbos, zoals 

Bosuil, Boomklever, Appelvink, Salomonszegel, Lelietjes des dalen.  

• Bewoonde dassenburcht.  

• In naaldbossen komen Grote bonte specht, Buizerd en mezen voor. 

Ondergroei van Brede Stekelvaren 

• Het heideterrein van het Rechterense veld wordt gekenmerkt door 

Dopheide, Kleine Zonnedauw en andere heidesoorten.  

• Koningsvaren, Brede Stekelvaren en Bospaardenstaart.  

• Broedvogels als Raaf. 

• Marswetering en Emmertochtsloot, waarvan stikstofgehalten op peil zijn.  
 
Rode lijstsoorten: 

• Vogels: Draaihals, Geelgors, Glanskop, Groene Specht, Nachtzwaluw, 
Raaf, Roodborsttapuit, IJsvogel  

• Amfibieën: Kamsalamander 

• Reptielen: Ringslang 

• Vissen: Paling, Grote modderkruiper, Vetje 

• Libellen: Bandheidelibel, Vroege Glazenmaker, Venwitsnuitlibel, Tengere 
pantserjuffer, Noordse winterjuffer 

• Vlinders: Heideblauwtje.  (Gentiaanblauwtje is verdwenen. Gentiaan wordt 
teruggebracht door Natuurmonumenten. Kleine kans dat de vlinder zelf 
terugkomt, omdat deze vlinder in zijn leefgebied blijft en niet zwerft. Kleine 
ijsvogelvlinder is ook verdwenen. Is meer zwervend, dus kan eventueel 
terugkeren. ) 

• Overig: Baardvleermuis, Franjestaart, Boommarter 

 Economie 

• Kunst en cultuuruitingen passend in de landgoedspeer (fair, tuin der lusten, 
exposities)  

• extensieve landschapsgerichte recreatie 

Ontwikkelingen • Onderdeel van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (op meest zuidwestelijke 

puntje van gebied na). 

• Intrekgebied toekomstige waterwinning Vechterweerd  (In noordwestelijk 

deel van gebied). 

• Bij Zandbelten zijn enkele percelen op grensgebied met Ommen onderdeel 

Robuuste Verbindingszone (RVZ), ook deel ten zuiden van Hoonhorst. 

• Waterschap Groot Salland realiseert waterberging bij de Marswetering bij 

Den Aalshorst. 
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Kansen • Projecten als het vasthouden water (Marswetering) gaan verdroging tegen. 

Bieden mogelijkheden voor natuurontwikkeling. 

• Een uitbreiding van de openstelling van de landgoederen. 

• Transformatie erven bij agrarische ebstemming naar woonbestemming 

Bedreigingen • Beperkte mogelijkheden om cultuurhistorisch landschap te beleven door 

(deels) ontoegankelijke landgoederen en kastelen. 

• Gevoeligheid voor andere grondwaterstand 

 

 

  
Foto 10. Havezathe Den Berg Dalfsen Foto 11. Paarden en bos vanaf de Zandwijkallee 

 

  
Foto 12. Oprijlaan Den Aalshorst Foto 13. Rechterense Veld met heidevelden en stuifduinen 
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Landschapswaardering voor het deelgebied bos- en landgoederenlandschap 
 
a Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

 

M – Mesoreliëf De stuifduinen in het Rechterense Veld en Zandbelten dragen bij aan beleving van heide 

en bosvelden. 

H – Houtopstanden Naast bosgebied zijn er langs lanen en wegen houtopstanden te vinden die het 

landschap versterken.  

A – Afwisseling open en 

besloten  

De afwisseling van open- en beslotenheid met kijkjes richting de diverse landhuizen 

maakt het landgoederenlandschap beleefbaar.  

C – Cultuurhistorische 

structuren 

De landhuizen, lanen, bossen vormen het landgoederenlandschap, dat zo kenmerkend 

is voor de Dalfser streek. 

De erven met boerderijen met gekleurde luiken geeft dit gebied allure.   

 

b Ecologie 

 

R – Rustige gebieden Het Rechterense en Hessumse veld kennen een minder grote recreatiedruk dan in de 

rest van de landgoederenzone. In deze bossen en heide is geen verharde ontsluiting en 

hierdoor minder verstoring voor de diverse flora en fauna. 

Rust is van betekenis voor das, buizerd en dergelijke. 

B – Biodiversiteit  Oude structuren op landgoederen leveren veel soorten op. Lanen, bosranden en 

overgangen van bos naar cultuurland dragen daar aan bij. 

H – Houtopstanden  Met name oude landgoedbossen zijn biotoop voor  soorten zoals Bosuil, Boomklever, 

Appelvink, Salomonszegel, Lelietjes des dalen. 

 

c  Gebruikswaarde 

 Kansen voor kleinschalige landschapsgerichte, al dan niet routegebonden activiteiten 
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2.3.4 Kampenlandschap nabij Hoonhorst 
 

Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

• Half open landschap (afwisseling van open gebied en bos). 

• In het centrum en aan de zuidrand is de verkaveling regelmatig blokvormig, 

aan de andere randen onregelmatig blokvormig.  

• De aanwezige bebouwing ligt verspreid langs de verschillende wegen.  

• Grasland en bouwland.  

• Ten zuidwesten van Hoonhorst is reliëf door aanwezigheid van de es. 

• Erfbeplanting, kleine bossen en enkele singels. 

• Kronkelende wegen.  

• Dorp Hoonhorst op hogere delen. 

• Monumentale molen Fakkert en Molenaarshuis in Hoonhorst. 

• Monumentale boerderijen. 

• Kerkepad (van Dalfsen naar Hoonhorst). 

• De Koningsweg (nu: De Oude Vechtsteeg) was een deel van 

de verbindingsweg tussen twee hoofd-hoven van het klooster Abdij Essen: 

Archum en Ierte (boerderij in Lenthe ten zuiden van de weg Zwolle-Heino).  
 
Bebouwings- en erfkarakteristiek: 

• Behalve boerderijen komen er woningen, buitenhuizen, recreatiewoningen, 

recreatiebedrijven, andersoortige bedrijven, maneges etc. in het gebied voor. 

• Hallehuis, eenduidige hoofdvorm, ingetogen materiaal- en kleurgebruik.  

• Karakteristiek is de losse strooiing van (hoofd- en  bij)gebouwen op de erven. 

• De oude erven en het landschap zijn sterk met elkaar verweven. 

• Het ‘rafelig’ silhouet van de ensembles in het oude landschap tegenover de strakke 

singels en erfbosjes op de erven in het jonge heidelandschap. 

• Jongere ensembles liggen meer als ‘groene’ eilanden in het landschap. 

• Weg over het erf. 

• Bescheiden siertuin op het voorerf in combinatie met de nutstuin ). 

• Eiken(groepen), (knot- en lei)lindes en solitairen op de erven. 

• Singels en erfbossen op de jonge erven. Ontbreken van singels op de oude erven. 

 

 

Karakteristieken 

Ecologie 

• Emmertochtsloot en Marswetering, waarvan fosfaat- en stikstofgehalten op 

peil zijn, met hooilanden. 

• Onverharde wegen en wandelpaden met bermvegetatie. 

• Plekken voor vleermuizen (oude bomen, gebouwen). 

 
Rode lijstsoorten: 

• Vogels: Boerenzwaluw, Kerkuil, Kneu, Ooievaar (Hoonhorst), 
Steenuil, Torenvalk. 

 
Economie 

• Landbouw 

Ontwikkelingen • Noordoosten van gebied is onderdeel van EHS.  

• Uitbreiding nieuwbouwwijk De Koele aan zuidoostkant van Hoonhorst . 

Kansen • Kleinschalig landschap versterken met reliëf en open es. 

• Beleving herkenbare dorpskern. 

• Kleinschalige recreatieve ontwikkelingen. 

• Transformatie en opschaling van erven. 

Bedreigingen • Niet karakteristieke bebouwing (zowel agrarisch als woonfunctie). 

• Gebrek aan inpassing nieuwe woonwijk in omliggend landschap. 
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Foto 14. Hoonhorst vanaf de Mataramweg Foto 15. Solitaire boom nabij Oude Vechtsteeg 

 

  
Foto 16. Hoogteverschillen richting Hoonhorst Foto 17. Gevarieerd landschap nabij de Mataramweg 

 

  
Foto  18. Afwisseling van open gebied en bosjes    Foto  19. Emmertochtsloot met hooilanden vanaf  

  de bosrand 
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Landschapswaardering voor het deelgebied Kampenlandschap nabij Hoonhorst 
 

a Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

 

M – Microreliëf Lichte glooiingen hebben het landschap structuur gegeven, zoals het feit dat het dorp 

Hoonhorst is ontstaan op hogere delen. 

H – Houtopstanden Afwisseling tussen houtwallen met onderbegroeiing, laanbeplanting, bosjes en solitaire 

bomen in weilanden geven het landschap veel variatie. 

A – Afwisseling 

open en besloten 

Open agrarische gebieden worden afgewisseld.  

Open es en reliëf 

 

 

b Ecologie 

 
H – Houtopstanden  Bossen van Mataram en de Horte vormen biotoop voor das, bosvogels. 

W – Waterhuishouding  Waterhuishouding is voorwaarde voor natte hooilanden maar ook voor ringslang, libellen, 
amfibieën. 

B – Biodiversiteit Afwisseling op korte termijn levert grote biodiversiteit in dit gebied op.  

 

C Gebruikswaarde 

 Kansen voor agrotoerisme, kleinschalige recreatie, verbrede landbouw 
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2.3.5 Kampenlandschap nabij Lemelerveld 
 

Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

• Aan noordkant vormt Lemelerveld en het Overijssels Kanaal de grens. 

• Gebied wordt doorsneden door N348. 

• Kleinschaliger, halfopen landschap met onregelmatige blokvormige kavels. 

• Afwisselend bos, bosjes, solitaire bomen en bomenrijen. 

• Verspreide bebouwing. 

• Gras- en bouwland, kwekerij. 

• Lichte glooiingen.  

• Aan zuidzijde aansluiting bij de dekzandlandschappen van Salland. 

 
Bebouwings- en erfkarakteristiek: 

• Behalve boerderijen komen er woningen, buitenhuizen, recreatiewoningen, 

recreatiebedrijven, andersoortige bedrijven, maneges etc. in het gebied voor. 

• Hallehuis, eenduidige hoofdvorm, ingetogen materiaal- en kleurgebruik. .  

• Losse strooiing van (hoofd- en  bij)gebouwen op de erven. 

• Traditionele indeling in voor-, zij- en achtererf: heldere scheiding in gebouwen en 

gebruik van het voorerf (nutstuin, moestuin en fruitgaard met bescheiden siertuin) en 

het achtererf (functionaliteit). 

• De oude erven en het landschap zijn sterk met elkaar verweven. 

• Het ‘rafelig’ silhouet van de ensembles in het oude landschap tegenover de strakke 

singels en erfbosjes op de erven in het jonge heidelandschap. 

• Jongere ensembles liggen meer als ‘groene’ eilanden in het landschap. 

• Op de erven staan veel solitaire bomen (soorten als eik, (knot- en lei)linde, berk, 

bruine beuk, wilg, es, populier). 

• Combinatie nutstuin en siertuin (border aan  rand van gras en bloemperk in  gras). 

• Veel erven hebben een open karakter. De nutstuinen en de voorerven zijn deels 
omsloten door een laag van beuk, meidoorn of liguster. 

• Op de erven komen singels voor (niet geheel rondom). 

 

Monumenten: 

• Oude Twentseweg 48: Boerderij 

Karakteristieken 

Ecologie 

• Lutterbergerven is een klein moerasgebied ten zuiden van Lemelerveld . 

Hier bevindt zich het grootste aaneengesloten stuk blauwgrasland van 

Nederland. Zure broekbossen en bloemrijke graslanden. Hier groeien onder 

meer Klokjesgentiaan, Blauwe Knoop en Spaanse Ruiter. 

• Provinciale ecol. verbindingszone loopt door oostelijk deel van gebied. 

• Chemische samenstelling van het Overijssels kanaal is door het waterschap 

als ontoereikend geclassificeerd.  

 
Rode lijstsoorten: 

• Vogels: Boerenzwaluw, Kerkuil, Kneu, Steenuil, Torenvalk. 

 

Economie 

• Landbouw 

Ontwikkelingen • Verwevingsgebied volgens Reconstructieplan Salland-Twente (oostelijk deel 

van gebied)= opschaling van erven. 

• Ontwikkelingsvisie Grensweg e.o. (oostelijk deel van gebied) naar 

aanleiding van Reconstructieplan Salland-Twente.  

Kansen • Uitvoering van landschaps- en ecologische projecten naar aanleiding van 

Ontwikkelingsvisie Grensweg. 

• Ontwikkeling provinciale ecologische verbindingszone. 

• Meer beleefbaar maken Overijssels Kanaal. 

• Opschaling erven. Maken van beeldkwaliteitsplan. 



Analyse 

 

Pagina 25

 

Bedreigingen • Bescherming van nabijgelegen natuurgebieden zorgt voor minder 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

• Verdroging Luttenbergerven. 

 

 

  
Foto 20. Strenkhaar, vanaf de Dwarsweg Foto 21. Grasland en boerderij vanaf de Dwarsweg 

 

  

Foto 22. Paardenhouderij bij Strenkhaar Foto23. Boerderij vanaf de Grensweg 

   

 

  
Foto 24. Nabij  Luttenbergerven vanaf de Ganzeweg    Foto 25. Nabij Luttenbererven 
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Landschapswaardering voor het deelgebied kampenlandschap nabij Lemelerveld 
 

a Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

M – Mesocroreliëf Hoogteverschillen ten westen van Lemelerveld, zandruggen die ook in gemeente Raalte 

doorlopen. Deze hoogteverschillen maken dat dit deel van Dalfsen weer heel anders is 

dan bijvoorbeeld Dalmsholte. 

H – Houtopstanden Ten westen van Lemelerveld zijn er houtwallen en bosjes in onregelmatige verkaveling, 

ten oosten van Lemelerveld zetten bomenrijen en houtwallen de west-oost oriëntatie 

aan.  

A – Afwisselend Ten westen van Lemelerveld meer besloten gebied met kronkelende wegen en ten 

oosten veel opener.  

 

b Ecologie 

W – Waardevolle 

waterhuishouding  

Het Luttenbergerven is een klein moerasgebied met zure broekbossen, bloemrijke 

graslanden en het zeer zeldzame blauwgraslanden.  

B – Bijzondere soorten Het Luttenbergerven kent zowel natte als schrale omstandigheden dat het voorkomen 

van beschermde plantensoorten als Klokjesgentiaan, Blauwe Knoop en Spaanse Ruiter 

bevordert.  

 

c Gebruikswaarde  

 Kansen voor agrotoerisme, kleinschalige recreatie, verbrede landbouw 
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2.3.6  Broekontginning 
 

Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

• Vlak agrarisch landschap ten zuiden van de Vecht. 

• Doorsnijding door spoorlijn. 

• In de Middeleeuwen ontgonnen als agrarisch productiegebied. 

• De verkaveling opvallend visgraatpatroon op de Marshoekersteeg (Sloten 

en greppels onder scherpe tot rechte hoek op ontginningsbasis). 

• M.u.v. van het oostelijk deel, is de kavelstructuur regelmatig. De kavels zijn 

regelmatig rechthoekig van vorm. 

• In het oostelijk deel is de verkaveling onregelmatig blokvormig. 

• De bebouwing ligt geconcentreerd langs ontsluitingsweg Marshoekersteeg. 

• Gebruik grond: grasland. 

• Kenmerkende beplantingselementen: kavelgrensbeplanting, wegbeplanting 

en enkele bosjes (ten oosten van de Marshoekersteeg). 

• Duidelijke gerichtheid in het landschap door kavelgrensbeplanting, dit 

versterkt de kenmerkende verkavelingsstructuur. 

• De openheid is beeldbepalend. 

• Landschapsbeeld aan oostzijde: kleinschaliger, diffuser door beplantingen. 

• Monumentale boerderijen. 

• Eendenkooi aanwezig. 

 
Bebouwings- en erfkarakteristiek: 

• De boerderijen (type Hallehuis) in het jongere landschap van de heide- en 

veenontginningen zijn meer zichtbaar door hun ligging in een relatief open landschap, 

door materiaal- (pannen) en kleurgebruik. De erven zijn deels besloten door singels of 

bomenrijen. 

• De boerderijen liggen in een lint en veelal onder een hoek op de Marshoekersteeg. 

• De oude erven en het landschap zijn sterk met elkaar verweven. 

• Jongere ensembles liggen meer als ‘groene’ eilanden in het landschap. 

• Weg over het erf. 

• Eiken(groepen), (knot- en lei)lindes en solitairen op erven. 

• Bescheiden siertuin in combinatie met nutstuin voor de voorgevel, omgeven door een 

haag (meidoorn, beuk, liguster) of een hekwerk. 

• Singels en erfbossen op de jonge erven. Ontbreken van singels op de oude erven. 

 

 

Karakteristieken 

Ecologie 

• Weidevogels als Grutto, Kievit, Wulp en Kwartel. 

• Sloten en weteringen (Emmertochtsloot, fosfaat- en stikstofgehalten op peil). 

• In het oosten enkele bosjes en poelen. 

 
Rode lijstsoorten: 

• Vogels: Boerenzwaluw 

 Economie 

• Landbouw 

Ontwikkelingen • Oosten van gebied is onderdeel van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

• Marshoek vormt kansrijke locatie voor de uitwerking van maatregelen voor 

de Europese Kaderrichtlijn voor de Vecht tot 2015. 

• Intrekgebied toekomstige waterwinning Vechterweerd. 

• Grondwaterbeschermingsgebied. 

Kansen • Agrarische productie en daarmee beleving agrarisch landschap. 

• Natuurontwikkeling rondom waterwinning Vechterweerd. 

Bedreigingen • Slechte inpassing grootschalige agrarische bedrijven in het open 

landschap/verkavelingpatroon. 
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Foto 26. Op de Zuidelijke Vechtdijk Foto 27. Boerderij aan de Koepelallee 

 

  
Foto 28. Agrarisch landschap nabij Voetsteeg  Foto 29. Bouwland aan de Voetsteeg 

 

  
Foto 30. Paarden nabij de Marshoekersteeg  Foto 31. Stal aan Marshoekersteeg  
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Landschapswaardering voor het deelgebied broekontginning 
 

a Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

O – Openheid De openheid in combinatie met het gebruik van het land als grasland is typerend voor dit 

gebied. 

H – Houtopstanden In het oostelijk deel komen bosjes voor, in het overige deel versterken kavelgrens en 

wegbeplanting de agrarische landschapsstructuur. 

C – Cultuurhistorische 

structuren 

De oude inpoldering is cultuurhistorisch waardevol door visgraatverkaveling.  

 

b Ecologie 

O – Openheid De openheid, vooral aan de westzijde, is van belang voor weidevogels.  

R – Rustige gebieden De graslanden bieden rustige plekken voor weidevogels en ganzen. 

H – Houtopstanden De houtwallen in het oosten bieden plaats aan vogels. 

W - Waterhuishouding De vochtige omstandigheden zijn belangrijk voor vegetatie en weidevogels 

 

c Gebruikswaarde 

 Kansen voor agrotoerisme, kleinschalige recreatie, verbrede landbouw 
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2.3.7 Veenontginning 
 

Karakteristieken Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

• Hoogveenontginningsgebied loopt in het zuiden over in het 

heideontginningsgebied. 

• Het ontginningsgebied heeft een duidelijke open en grootschalige structuur.  

•  De wegen en waterlopen, zoals Buldersleiding en Groote Grift, zijn, recht 

en rationeel van aard. 

• 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. 

• In het ontginningsgebied komt relatief weinig bebouwing voor.  

• Oost-west georiënteerde lintbebouwing langs ontginningsassen met het 

dorp Nieuwleusen haaks hierop. 

• Monumentale boerderijen, vooral langs Oosterveen. 

 
Bebouwings- en erfkarakteristiek: 

• De boerderijen in de jongere veenontginningen zijn meer zichtbaar door hun ligging in 

een relatief open landschap, door materiaal- (pannen) en kleurgebruik. De erven zijn 

deels besloten door singels of bomenrijen. 

• In het gebied staat voornamelijk lintbebouwing in de dubbele ontginningsas in 

       Ruitenveen en in de wegdorpen De Meele en Den Hulst. 

• 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. 

• Behalve boerderijen komen er diverse woningen en enkele bedrijven in de linten voor. 

Deze bebouwing volgt het bebouwingspatroon van de boerderijen. 

• Naast Type Hallhuis komt ook een dwars geplaatst voorhuis voor de boerderij voor. 

• 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. 

 

Monumenten: 

• Veldweg 15: korenmolen 

• Oosterveen 89: Boerderij, hooiberg, stookhok, twee schuren 

• Westeinde 172: Boerderij 
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 Ecologie 

• Over het algemeen soortenarme cultuurlanden met meer variatie langs 

slootkant en perceelsranden. 

• Bijzonder is het veelvuldig voorkomen van Koningsvaren in de bermsloten 

van de spoorlijn.  

• 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. Veldleeuwerik 

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. 

 
Rode lijstsoorten: 

• Vogels: Boerenzwaluw, Kerkuil, Steenuil 

 Economie 

• Landbouw 

Ontwikkelingen • Fietspaden Dommelerdijk/Jagtlusterallee. 

• Plan voor plaatsing windturbines  

• Meer natuurlijke inrichting van de watergangen door het waterschap. 

• Uitbreiding woonwijk Westerbouwlanden. 

• Gebied ten westen van Nieuwleusen is in Streekplan aangewezen als 

ganzengebied en/of gebied voor andere wintergasten.  

Kansen • Beleving vergezichten langs houtopstanden haaks op ontginningsbasis. 

• Natuurlijke inrichting watergangen. 

• Herstel slagenlandschap en structuur bebouwing. 

Bedreigingen • Herkenbaarheid veenontginning, kwetsbaar voor grootschalige 

ontwikkelingen. 

• Windmolens kunnen het landschapsbeeld aantasten. 

• Niet karakteristieke bebouwing, volbouwen van slagen. 

 

  
Foto 32. Ontginningsas Westerveen  Foto 33. Ontginningsas: Bouwhuisweg verkaveling  

  haaks op Westeinde 
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Foto 34. Kavelbeplanting Oosterveen Foto 35. Erf Oosterveen 

 

  
Foto 36. Open gebied Nieuwleusen Foto 37. Sloot haaks op Westeinde 

 

 

 

 

2.3.7 Landschapswaardering voor het deelgebied veenontginning 
 

a Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

O – Openheid Met vergezichten vanaf de ontginningsassen langs de kavelbeplantingen het open 

middengebied onderscheidt dit landschapstype van de ander soort openheid dan in het 

heide-ontginningsgebied ten zuiden.  

H – Houtopstanden Op de huiskavel en haaks op de ontginningsassen richting de open weilanden staan 

houtwallen en singels die het veenontginningslandschap typeren.  

 

b Ecologie 

O – Openheid De openheid, vooral aan de westzijde, is van belang voor weidevogels.  

R – Rustige gebieden De open graslanden tussen de ontginningsassen bieden rustige plekken voor 

weidevogels en ganzen. 

W – Waterhuishouding In het westen zijn de nattere omstandigheden goed voor weidevogels.  

H – Houtopstanden Bij de ontginningassen bieden de houtwallen plaats aan vogels. 

 

c Gebruikswaarde 

 vooral ruimte voor landbouw 

 nieuwe verblijfsrecreatie 
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2.3.8 Jonge heideontginning in het noorden 
 

Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

• Ontstaan door (relatief jonge) heideontginning.  

• Rationeel kavelpatroon: Rechthoekige percelen evenwijdig of dwars op 

noord-zuid gerichte ontsluitingswegen. 

• Grootschalig agrarisch landschap, voornamelijk grasland. 

• Open landschap, richting noorden nog meer open tot aan veenontginning. 

• Noord-zuid gerichte ontsluitingswegen. 

• Regelmatig, verspreide bebouwing. 

• Plaatselijk singels en enkele kleine bosstroken (m.n.Rosengaarde). 

• Erf- en wegbeplanting. 

• In directe omgeving van Nieuwleusen is oorspronkelijke verkaveling nog 

zichtbaar. 

• Toevoersloot, Groote Grift, loopt door het Dalfserveld. 

 
Bebouwings- en erfkarakteristiek: 

• De bebouwing staat dwars op of evenwijdig aan de weg, waarbij rekening is 
gehouden met de structuur van de verkaveling. 

• Er staan relatief weinig burgerwoningen in het gebied. Als boerderij komt  type 

Hallehuis het meeste voor, maar er staan ook diverse andere typen boerderijen. 

• Het Hallehuis bestaat vrijwel uitsluitend uit één bouwlaag met eventuele 

verblijfsruimte onder de kap. 

• De ontginningsboerderijen hebben geen streek-eigen kenmerken. Ze zijn gebouwd 

voor de tweede wereldoorlog. Woning en bedrijfsgedeelte liggen nog onder één dak. 

• Eiken(groepen), (knot- en lei)lindes en solitairen op erven. 

• Bescheiden siertuin in combinatie met nutstuin voor de voorgevel, omgeven door een 

haag met hekje (meidoorn, beuk, liguster) of een hekwerk. 

• Singels en erfbossen op de jonge erven. 

 

Monumenten: 

• Rosengaardeweg 4: Boerderij 

Karakteristieken 

Ecologie  

• In schrale, zandige bergen staan plantensoorten van voedselarm milieu als 

Gewone veldbies, Zandblauwtje, Roodzwenkgras, Reukgras.  

• Langs greppels en sloten Pijpestrootje en soms ook Dop- en Struikheide.  

• Eik en Berk langs de wegen.  

• Open ganzengebied. 

• Vogelsoorten als Geelgors kenmerkend voor heideontginningsgebied.  

 
Rode lijstsoorten: 

• Vogels: Boerenzwaluw, Torenvalk  

• Libellen: Glassnijder, Bandheidelibel, Bruine Korenbout 

Economie 

• Landbouw 

Ontwikkelingen • Het meest zuidwestelijke punt van het gebied maakt deel uit van het 

intrekgebied toekomstige waterwinning Vechterweerd. 

• Het meest zuidwestelijke puntje van het gebied maakt deel uit van een 

grondwaterbeschermingsgebied. 

• Opwaardering Hessenweg tot stroomweg (100 km/uur). 

• In Streekplan aangewezen als ganzengebied en/of gebied voor andere 

wintergasten.  

Kansen • Agrarische productie en daarmee de beleving van het agrarisch landschap. 

• Behouden weidevogels 

• Bos- en heideontwikkeling vanuit Zandbelten richting het noorden 
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Bedreigingen • Opwaardering Hessenweg tot stroomweg. 

• Steeds grootschaligere agrarische bedrijven en nieuwvestiging agrarische 

bedrijven. 

 

  
Foto 38. Sloot aan de Slagweg Foto 39. Schapendrift: verwijzing naar het verleden 

 

  
Foto 40. Openheid in het Leusener Veld Foto 41. Meentweg: lange lijn in open landschap 

 

 
Foto 42. Akkers vanaf de Dommelerdijk 
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Landschapswaardering voor het deelgebied jonge heideontginning in het noorden 
 

a Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

O – Openheid Het ontginnen van de woeste gronden leidde tot een herkenbaar open, grootschalig 

agrarisch landschap.  

 

b Ecologie 

O – Openheid De openheid, vooral in het westen, is van belang voor weidevogels.  

R – Rustige gebieden De rust, vooral in het westen, is van belang voor vogels.  

W – Waterhuishouding In het westen zijn de nattere omstandigheden goed voor weidevogels.  

H – Houtopstanden  Bossen en houtstructuren in het zuiden zijn van belang voor vogels en vleermuizen.   

 

c Gebruikswaarde 

 Vooral ruimte voor landbouw 

 Nieuwe verblijfsrecreatie 
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2.3.9 Jonge heideontginning in het zuiden 
 

Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

• Grootschalig agrarisch landschap in dalvormige laagte. 

• Open landschap;  

• in het noorden is de grens met dichte bosgebied Rechterense Veld scherp. 

• Gras- en bouwland. 

• Noord-zuid gerichte ontsluitingswegen. 

• Regelmatige blokverkaveling met regelmatig, verspreide bebouwing  

• Wegbeplantingen, bomenrijen. Plaatselijk houtwallen en singels. 

• Richting Hoonhorst/Dalfsen, meer invloed van de Vecht. Reliëf en landbouw 

op hogere delen. 

• Ten westen van de Dalmsholterweg verkaveling regelmatig blokvormig en 

enkele bosjes. 

• Ten oosten van de Dalmsholterweg, vooral bebouwing diffuus verspreid 

langs de voorkomende wegen. 

• beplantingspatroon ten oosten van Dalmsholterweg is dichter dan in westen. 

Gebied ten zuid-oosten van Lemelerveld 

• Grootschalig, open landschap met regelmatige blokvormige kavels. 

• Langs de wegen veelal lange en brede houtwallen. 

• Haaks op de wegen komen ook regelmatig houtwallen of singels voor. 

• Bebouwing met name langs de wegen. 

• Vooral grasland. 
 
Bebouwings- en erfkarakteristiek: 

• De bebouwing staat dwars op of evenwijdig aan de weg, waarbij rekening is 
gehouden met de structuur van de verkaveling. 

• Er staan relatief weinig burgerwoningen in het gebied. Als boerderij komt het type 

Hallehuis het meeste voor, maar ook erven met T-huizen komen voor. 

• Ontginningsboerderijen hebben geen streekeigen kenmerken. Ze zijn gebouwd voor 

de tweede wereldoorlog. De woning en bedrijfsgedeelte liggen nog onder één dak. 

• De jongere erven in de heidelandschappen zijn meer ‘rechtlijnig’ van opzet en hebben 

veelal minder bijgebouwen. 

• Traditionele indeling in voor-, zij- en achtererf: heldere scheiding in gebouwen en 
gebruik voorerf (nutstuin, moestuin, fruitgaard en siertuin) en achtererf (functionaliteit). 

• Op de erven staan veel solitaire bomen (eik, (knot- en lei)linde, berk, bruine beuk, 
wilg, es, populier). Door de relatieve openheid vallen deze bomen op. 

• Veel erven hebben een open karakter. De nutstuinen en de voorerven zijn deels 
omsloten door een haag van beuk, meidoorn of liguster. 

• Op de erven komen singels voor (niet geheel rondom). 

Karakteristieken 

Ecologie 

• Open gebied van belang voor weidevogels. In het gebied richting Vilsteren 

is er nog een redelijke dichtheid aan Grutto en Kievit.  

• Gebied is natter dan de heideontginning ten noorden van de Vecht. Holpijp 

in de sloten wijst op lokale kwel.  

 
Rode lijstsoorten: 

• Vogels: Boerenzwaluw, Torenvalk  

• Libellen: Glassnijder, Bandheidelibelle, Bruine Korenbout 

 Economie 

• Landbouw 

Ontwikkelingen • Robuuste verbindingszone (strook in noorden van gebied en klein gebied in 

westen). 

• Verwevingsgebied volgens Reconstructieplan Salland-Twente 

(zuidoostelijke deel van gebied). 

• Gebiedsuitwerking Dalmsholte naar aanleiding van Reconstructieplan 

Salland-Twente.  

• Uitbreiding nieuwe woonwijk De Nieuwe Landen. 
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Kansen • Landschapsversterking door gebiedsuitwerking Dalmsholte. 

• Verbeterde waterhuishouding door gebiedsuitwerking Dalmsholte. 

• Ecologische meerwaarde door het verbinden van het Luttenbergerven met 

de Lemelerberg en het bosgebied richting Heino 

Bedreigingen • Kwaliteiten als openheid en rust staan onder druk. 

• Wateroverlast in het landbouwgebied. 

 

  
Foto 43. Bosrandweg met akker Foto 44. Doorkijk vanaf Bosrandweg richting Dalmsholte 

 

  
Foto 45. Overijssels kanaal  Foto 47. Openheid heide-ontginningsgebied 

 

 

Landschapswaardering voor het deelgebied jonge heideontginning in het zuiden 
 

a Landschapsbeeld en cultuurhistorie 

O – Openheid Het ontginnen van de woeste gronden in dit lagere gebied leidde tot een herkenbaar 

open agrarisch landschap.  

 

 

b Ecologie 

O – Openheid De openheid is van belang voor weidevogels.  

R – Rustige gebieden De rust in de open gebieden wordt gewaardeerd door weidevogels.  

 

c Gebruikswaarde 

 Vooral ruimte voor landbouw 

 Nieuwe verblijfsrecreatie 

 Inpassen robuuste ecologische verbindingszone 
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De karakteristieken die hiervoor zijn beschreven en waaraan het landschap zijn waarde ontleend, zijn 

samengevat op onderstaande kaart. 

 

Waardevolle landschapskenmerken  

 

  

  

 

 

 

CHORW 

HORW 

ABCHM 

ABMORW BCHORW 

ABCHMR 

ABHMW 

ABHMW 

ORW 
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2.4 Staat van onderhoud van het landschap 
Er heeft in het najaar van 2008 en voorjaar 2009 een inventarisatie van de landschapselementen 
plaatsgevonden. Hierbij moet men denken aan eendenkooien, enkele en dubbele bomenrijen, 
erfbeplanting rondom bebouwing, boomgroepen, houtwallen, elzensingels en bosjes. Bij de 
inventarisatie is gekeken naar de staat van de landschapselementen, aan welke bedreigingen de 
landschapselementen onderhevig zijn en welke beheersmaatregelen er nodig zijn om de 
landschapselementen weer in goede staat te brengen of te houden. Dit is van groot belang omdat 
opgaande beplantingselementen karakteristiek zijn voor het landschapsbeeld. Deze aspecten zijn 
navolgend op drie kaarten weergegeven: 

• de meest voorkomende landschapselementen in een bepaald deelgebied, 

• de drie grootste bedreigingen per landschapselement per deelgebied en  

• de meest noodzakelijke maatregelen om de bedreigingen op te heffen. 

 
Dunnen, snoei, uitrasteren en inboeten zijn de meest noodzakelijke maatregelen om het achterstallig 
beheer op te heffen. In ieder geval zal moeten worden ingezet op het behouden van bestaande 
landschapselementen en zal achterstallig onderhoud moeten worden weggewerkt. 
Veel landschapselementen zijn eigendom van particulieren. Het is dan ook noodzakelijk om hen 
te stimuleren om het beheer uit te voeren om de karakteristieken van het landschap in Dalfsen 
te behouden.  
 
In de visie (hoofdstuk 3) wordt aangegeven hoe per deelgebied wordt omgegaan met de 
karakteristieke landschapselementen. Afhankelijk van het te kiezen scenario kan worden ingezet op 
handhaven van bestaande landschapselementen of het aanbrengen van nieuwe 
landschapselementen die karakteristiek zijn voor een bepaald deelgebied. 
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Ten aanzien van de inventarisatie en de bovenstaande kaart “5 meest voorkomende landschapselementen” zijn de volgende opmerkingen te maken en conclusies te trekken:  

• In het landschapstype bos- en landgoederen is bos natuurlijk het meest voorkomend landschapselement. Dit komt niet uit de tabel naar voren omdat alleen de kleinere landschapselementen (<½ ha) zijn geinventariseerd. Het grote 

bosareaal komt daarom niet voor in de tabel. Ook de Vecht met waterkeringen is in het Vechtdal is een opvallend landschapselement, maar is niet meegenomen in de tabel omdat dit als één groot element is gezien. 

• In het buitengebied van Dalfsen is veel erfbeplanting aanwezig (30% of meer). Alleen in de broekontginningen (deelgebied= dg 8), Vechtdal (dg 9) en bos- en landgoederenlandschap (dg 11) is er minder erfbeplanting aanwezig. 

• Er komen veel enkele bomenrijen zonder onderbeplanting voor. Alleen in het essenlandschap (dg 6 en 7) komt dit landschapselement minder vaak voor. 

• Houtwallen en loofbos met struiken komt vooral voor in het essenlandschap (dg 6, 7), de broek-ontginningen (dg 8), het Vechtdal (dg 9) en de bos en landgoederen (dg 11) en in iets mindere mate in het kampenlandschap (dg 13) en 

de jonge heide-ontginningen (dg 14 en 15); 

• Bomengroepen komen vooral voor in de broekontginningen (dg 8) en het kampenlandschap (dg 10).    
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Algemeen kan worden gezegd dat vertreding door mens of dier en verdrukking (door andere beplanting of bebouwing) de grootste bedreigingen zijn voor de landschapselementen. 
Verder kan uit de inventarisatie worden geconcludeerd: 

• dat voor de solitaire bomen (F) in het landschap van Dalfsen veruit de grootste bedreiging wordt voorzien (vertreding); 

• dat bij de houtwallen (G),  in het essen- (dg 6, 7), het kampen- (dg 13) en het heideontginningenlandschap (dg 14 en 15) verwaarlozing een grote bedreiging is; 

• de grootste bedreiging bij de bomengroepen in het broekontginningen- (dg 8) en het veenontginningenlandschap (dg 1 en 2) ook gevormd wordt door vertreding;  

• de loofbossen met struiken in het broekontginningen- en het essenlandschap vooral behoed moeten worden voor verwaarlozing; 

• dat voor de enkele bomenrijen in het gehele gebied ook het verkeer en verdrukking door bebouwing een bedreiging is; 

• dat voor erfbeplanting rondom boerderijen de verwaarlozing als grootste bedreiging wordt gezien, maar dat deze beperkt is; Nadelig aspect erven: veelvuldig gebruik exoten. 

• naast vernatting is ook verdroging een watergerelateerde bedreiging voor bestaande landschapskwaliteiten (bijvoorbeeld Luttenbererven in het kampenlandschap (dg 13). 
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Uit de tabellen “3 meest noodzakelijke beheersmaatregelen per landschapselement per deelgebied” blijkt dat er veel beheersmaatregelen nodig zijn om de kwaliteit van het landschap te behouden:  

• De beheersmaatregelen bestaan  met name uit het uitrasteren van  enkele bomenrijen, kroonsnoei  en gewone snoei van de bomen. Ook het uitrasteren van solitaire bomen is van groot belang; 

• Bij erfbeplanting moeten er voornamelijk  singels gedund en gesnoeid worden en moet de erfbeplanting verder aangevuld worden; 

• Bomenrijen met en zonder onderbeplanting moeten(kroon)gesnoeid  en/of gedund en aangevuld worden; 

• Houtwallen  moeten gedund, gesnoeid of afgezet worden, tevens is het van belang dat deze belangrijke landschapselementen uitgerasterd worden; 

• De loofbossen moeten met name gedund en gesnoeid worden (achterstallig onderhoud); 

• Een belangrijke beheersmaatregel, die niet bij de inventarisatie is meegenomen, is  het opschonen van meanders. 
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3 Visie 

3.1 Twee scenario’s 
De ontwikkeling van een overkoepelende landschapsvisie is een belangrijke voorbereidingsstap om in 

een latere fase van het project, te komen tot concrete projecten.  

De informatie die verzameld is tijdens de inventarisatie en analyse, vormt hiervoor de basis. Door het 

maken van keuzes wordt duidelijk wat belangrijk is en wordt een visie ontwikkeld.  Daarom zijn er 

twee scenario´s ontwikkeld die de verschillende denkrichtingen voor de mogelijke ontwikkeling van het 

plangebied in de komende 10 tot 20 jaar verwoorden en verbeelden.  

 

De scenario´s helpen bij het bepalen van het ambitieniveau, zo kunnen keuzes gemaakt worden en 

worden prioriteiten gesteld. In het traject om de scenario´s op te stellen heeft via internet  een 

meningpeiling onder de bevolking plaatsgevonden.  Daarna is de ambitie voor landschapsontwikkeling 

bepaald door de gemeenteraad (zie bijlage 3). Verder zijn er workshops geweest met de 

klankbordgroep waaruit ideeën zijn ontstaan voor de landschapsvisie en uitvoeringsprojecten. Hieruit 

en uit de inventarisatie en analyse zijn twee scenario’s ontwikkeld: 
� scenario “Behouden” 

� scenario “Ontwikkelen” 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het scenario “Behouden” zet in op het behouden van bestaande landschapskwaliteiten en 

gebiedseigen kenmerken. Het gaat dan om het onderhouden en herstellen van landschapselementen, 

het behouden van doorzichten en slootkantbeheer en beperkt aanleg van poelen. 

 
Het scenario “Ontwikkelen” gaat ook uit van het behouden en versterken van de bestaande kwaliteiten 

maar daarnaast worden ook nieuwe kwaliteiten of thema’s ontwikkeld. Daarbij gaat het om aanleg van 
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nieuwe landschapselementen als kavelgrensbeplanting, poelen, het verbeteren van de beleving van 

het landschap door routes, paden, ommetjes en boerenlandpaden en het versterken van 

cultuurhistorische elementen zoals het Overijssels kanaal, Hessenweg en het verbeteren van de 

beeldkwaliteit (beeldkwaliteitsplan). Het doel hiervan is om de karakteristiek van het landschap (per 

deelgebied) te versterken. 

 

In bijlage 4 is een tabel opgenomen die aangeeft welke maatregelen worden nagestreefd in het 
scenario behouden versus het scenario ontwikkelen. 

 

Uitvoering van de scenario’s zal verschillende effecten hebben: 

Effecten van scenario behouden: scenario ontwikkelen: 
natuur en landschap 

ecologie beperkte verbetering door beter 

onderhouden 

landschapselementen, natuurlijke 

bermen 

plannen voor Vechtdal dragen bij 

aan EHS 

sterke verbetering biotopen door meer natte 

verbindingen (amfibieën, vogels en 

vleermuizen). Betere omstandigheden voor 

weidevogels en moerasvogels in Vechtdal. 

Ook gebied buiten EHS draagt bij aan 

ecologische betekenis. 

landschapsbeeld Lichte verbetering van het 

landschapsbeeld 

sterke verbetering van het landschapsbeeld, 

meer afwisseling in het landschap, betere 

ruimtelijke kwaliteit door extra aandacht voor 

bebouwing en erfbeplanting, meer streekeigen 

beeld en differentiatie in landschapstypen en 

erfstructuur 

belevingswaarde Blijft hetzelfde als in huidige 

situatie 

sterke verbetering van belevingswaarde, 

mede door betere toegankelijkheid en 

openstelling 

waterkwaliteit en veiligheid 

waterkwaliteit Beperkte verbetering 

waterkwaliteit 

Verbetering waterkwaliteit door herinrichting 

en aanleg natuurlijke oevers 

waterkwantiteit iets meer mogelijkheden voor 

berging en buffering 

ruime mogelijkheden voor berging en buffering 

Veiligheid Vecht Beperkte positieve invloed op 

veiligheid door Vechtdijken 

positieve invloed op veiligheid door betere 

buffering door halfnatuurlijke Vecht,  

vechtdijken en aanleg meanders 

economische aspecten  

woonklimaat lichte verbetering van 

woonklimaat 

verbetering van woonklimaat en 

aantrekkelijkheid van woonomgeving kan 

leiden tot waardestijging woningen 

recreatieve 

mogelijkheden 

geen verbetering sterke verbetering, dit biedt meer 

economische kansen (werkgelegenheid) 

landbouw nauwelijks invloed op agrarisch 

gebruik 

er zal plaatselijk sprake zijn van minder 

bruikbare grond (voor traditionele landbouw) 

door aanleg landschapselementen.  

Biedt ook kansen voor verbreding van land-

bouw en nieuwe inkomstenbronnen (GBD) 

financiële aspecten 

uitvoeringskosten Meerkosten omdat er meer 

aandacht is voor herstel aan 

landschap 

meer kosten door meer aandacht voor 

landschap, maar ook meer mogelijkheden 

voor cofinanciering 

beheerkosten meerkosten voor onderhoud om 

huidig landschap te behouden 

meer kosten maar ook meer mogelijkheden 

voor cofinanciering 

opbrengsten nagenoeg nihil meer indirecte opbrengsten door 

werkgelegenheid in recreatie; mogelijke 

waardestijging woningen (WOZ). 
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3.2 Keuze uit scenario’s: de visie  
In november 2008 heeft een inloopbijeenkomst voor burgers en belanghebbenden plaatsgevonden. 

Eenieder heeft zijn/haar voorkeur voor één van de scenario’s kunnen aangeven en opmerkingen 

kunnen maken. Er zijn 20 reacties en voorkeuren binnengekomen. Voorstanders voor het scenario 

“Behouden” (25% van de totaal uitgebrachte voorkeuren) voerden over het algemeen als argumenten 

aan dat met name de landbouw niet teveel hinder mag ondervinden van nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van recreatie en natuur en landschapsontwikkeling. Verder is er terughoudendheid ten aanzien 

van meer recreatieve ontwikkelingen. Meer recreatie leidt tot extra druk op agrarisch gebied maar ook 

op kwetsbare natuurgebieden. Men vindt dat er al veel kwaliteit is en dat meer niet nodig is.  

Voorstanders voor het scenario “Ontwikkelen” (75% van de totaal uitgebrachte voorkeuren)  pleiten 

juist voor een toename van kwaliteit en het herstel van verloren gegane kwaliteiten. Deze twee 

scenario’s zijn in april 2009 besproken met de klankbordgroep en ook daaruit kwam een voorkeur voor 

het scenario “Ontwikkelen”.  

 

Enige nuance in de keuze voor een ontwikkelingsvisie is op zijn plaats. Mede naar aanleiding van de 

reacties van de bevolking en de klankbordgroep heeft het college gekozen voor een gebiedsgewijze 

benadering. In beginsel wordt uitgegaan van het scenario “Ontwikkelen”. In sommige deelgebieden 
worden bepaalde thema’s meer behoudend uitgewerkt. Er wordt daarmee gekozen voor een scenario 

“Selectief ontwikkelen”. Met name de thema’s recreatie en natuur worden gebiedsgewijs meer 

genuanceerd. Per deelgebied worden belangrijke thema’s en daaruit voortvloeiende projecten nader 

bepaald. Met name in de heideontginningen en veenontginningen (het belangrijkste agrarisch gebied) 

wordt behoudend omgegaan met nieuwe ontwikkelingen, zoals extra ontsluiting, extra ruimte voor 

beplantings- of natuurelementen.  

 

 

3.3 Landschapsvisie 
Belangrijk is de versterking van de karakteristieke kwaliteiten van de verschillende landschapstypen 

en deelgebieden. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen per deelgebied:.  

 

Vecht en uiterwaarden 
De betekenis van het Vechtdal kan worden vergroot door het beter beleefbaar 

en zichtbaar maken van karakteristieke elementen: 

• Door het aantakken en uitdiepen van nieuwe meanders en kolken; 

• Door het volgen van meanders door beplanting van bijvoorbeeld 

knotwilgen of een struinpad of knuppelpad. 

• Door rivierduinen beter zichtbaar te maken door te herstellen of door juist 

delen van bos te kappen waardoor het reliëf zichtbaar wordt. Dit biedt ook voor bepaalde 

diersoorten nieuwe kansen (reptielen en insecten). 

• Door het maken van nieuwe struinpaden en ommetjes in of aan de rand van uiterwaarden.  

• De Vechtdijken bieden prima mogelijkheden voor wandelaars of zelfs fietsers, bijvoorbeeld door 

verlenging van het fietspad Bellingeweer richting de stuw van Vilsteren.  

• Stuwen en bruggen kunnen worden nog meer worden ontwikkeld tot verblijfsplekken. 

• Dit gebruik wordt ondersteund door het plaatsen van infoborden, bankjes, uitkijkpunten, 

rustplaatsen en de aanleg van een pontje over de Vecht.  

 

Essenlandschap 
De afwisseling en rijkdom aan landschapselementen en cultuurhistorische 

elementen is in dit landschapstype groot en kenmerkend.  

• Het versterken van steilranden met beplanting;  

• het aanleggen van erfbeplanting met eik, beuk, es, linde en kastanje 

• het uitbreiden van wegbeplanting en houtwallen tot een samenhangende 

structuur; 

• Dit versterkt tevens de biotoop voor bijvoorbeeld vleermuizen, dassen en andere dieren; 

• Aanleg of herstel van Kerkepaden en boerenlandpaden als ommetje om Dalfsen of Oudleusen 

vergroot de mogelijkheden voor beleving van dit landschap door bewoners; 
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• Bestaande recreatiebedrijven zouden zich mogen ontwikkelen onder voorwaarde dat ook een 

bijdrage wordt geleverd aan de landschappelijke versterking, bijvoorbeeld door het aanleggen van 

houtsingels, solitairen en lanen. Uiteraard worden alleen gebiedseigen soorten toegepast zoals 

bijvoorbeeld eik, beuk, es, linde en esdoorn; 

•  Karakteristieke en historische bebouwing moet gekoesterd worden zoals boerderijen, bakhuisjes, 

authentieke kapschuren, hooimijten en dergelijke. Aandacht voor herstel; 

• Door ecologisch bermbeheer langs zandwegen en akkerrandbeheer op de essen wordt de 

belevingswaarde maar ook ecologische waarde versterkt; 

•  In dit deelgebied zullen nieuwe locaties voor waterberging vlakvormig moeten zijn, gekoppeld aan 

structuur van het landschap. Goede plaatsen zijn gelegen tegen de oude hoogwatergrenzen van 

de Vecht (oude dijken en kades) die daardoor ook beter herkenbaar worden. 

 

Bos en landgoederenlandschap 

• Voorop staat een beheer dat inzet op rijk gestructureerde bosranden en 

natuurlijke randen langs akkers en weiden (kruidenlaag); 

• Aanplant van solitaire bomen op agrarische enclaves en uitbreiding van 

het lanenstelsel versterken de karakteristiek;  

• Dit gebied leent zich uitstekend voor recreatief medegebruik. Inzet op 

uitbreiding van openstelling en gebruik van paden, routes op landgoederen; 

•  Ontwikkeling van kleinschalige en vernieuwende vormen van recreatieve functies alleen in VAB´s, 

agrarische bedrijven en op landgoederen kan, mits wordt bijgedragen aan landschappelijke 

versterking; 

• Mogelijkheden voor ontwikkeling (nieuwe economische dragers) van bestaande landgoederen 

worden verder versterkt hetgeen bijdraagt aan de instandhouding van het landgoed; 

• Om cultuurhistorische elementen als grachten, wallen, grenspalen, hooibergen, bakhuisjes te 

behouden zal extra aandacht nodig zijn voor herstel; 

• Het aanleggen van poelen als stapstenen tussen het Vechtdal en de Marswetering en 

Emmertochtsloot versterkt de biotopen van o.a. kamsalamander en knoflookpad.  

• Extensief slootkantenbeheer draagt bij aan verbetering van de biotopen voor deze soorten maar 

verrijkt ook het landschapsbeeld.  

• In dit kader kan ook de oorspronkelijke loop van de Emmertochtsloot naar de Vecht hersteld 

worden; 

• Nieuwe waterberging zal vlakvormig zijn en gekoppeld aan de structuur van landschap. 

 
voorbeeld hoe beplanting bijdraagt aan de karakteristiek van het bos en landgoederenlandschap 
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Kampenlandschap 

• Nieuwe landgoederen kunnen het kleinschalige en afwisselende 

landschap versterken;  

• Aanplant langs wegen, houtwallen op kavelgrenzen en steilranden en 

inrichting van erven (gebouwen en beplanting) zijn gericht op 

ontwikkelen van een sterke landschappelijke structuur; 

•  Het aanleggen van poelen vergroot het biotoop en 

migratiemogelijkheden voor o.a. kamsalamander en knoflookpad.  

• Aanleg/herstel van Kerkepaden/ boerenlandpaden en ommetjes, bijvoorbeeld rond Hoonhorst en 

Lemelerveld versterken de recreatieve beleving en de relatie dorp/landschap; 

• Landschapsgerichte, kleinschalige recreatie en agrotoerisme (kamperen bij de boer, B&B, 

streekproducten) wordt gestimuleerd, mits ook wordt bijgedragen aan versterking van het 

landschap (erfbeplanting, houtwallen etc.); 

• Ontwikkeling van de Emmertochtsloot en het herstellen van de oorspronkelijke loop zullen gericht 

moeten zijn op natuurvriendelijke oevers en extra waterberging. 

 

 
voorbeeld hoe erf- en wegbeplanting op een goede manier bijdragen aan de karakteristiek van het kampenlandschap 

 

Broekontginning  
Dankzij een goede ontwatering is het van oorsprong natte broekgebied in 

cultuur gebracht.  

• Door deze waterstructuur beter zichtbaar en beleefbaar te maken, 

bijvoorbeeld door schouwpaden toegankelijk te maken wordt deze 

karakteristiek versterkt; 

• In dit deelgebied zijn mogelijkheden voor kleinschalig recreatie, mits 

wordt bijgedragen aan versterking van het landschap;  

• In de kleinschalige gebieden liggen mogelijkheden voor landschapsgerichte recreatie als B&B, 

streekproducten en kamperen bij de boer;  

• De waterwinning Vechterweerd zal moeten bijdragen aan de herkenbaarheid en structuur van het 

landschap; 

• Een goed beheer van de eendekooi en poelen is van belang uit cultuurhistorisch oogpunt maar 

draagt ook bij aan migratiemogelijkheden en biotoopverbetering voor amfibieen en insecten. Met 

name het gebied tussen het Vechtdal en de Emmertochtsloot en Marswetering leent zich voor 

uitbreiding met nieuwe poelen (t.b.v.. knoflookpad en kamsalamander); 

• Extra aandacht voor inrichting erven; 

• Extra waterberging kan worden gerealiseerd in/langs bestaande watergangen (lijnvormig). 
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voorbeeld hoe bebouwing en beplanting kunnen worden ontwikkeld in harmonie met de landschappelijke karakteristiek 

   

Veenontginning 

• 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); 

• Er bevinden zich enkele eendenkooien, waarvoor dringend onderhoud 

nodig is om ze in stand te kunnen houden; 

• Onderbeplanting onder bomenrijen langs wegen moeten verwijderd worden opdat het doorzicht 

over het agrarisch gebied verbeterd wordt; 

• In en langs een aantal watergangen zonder elzensingels (bijv. Buldersleiding) kan door natuurlijker 

beheer de ontwikkeling van  oever- en watervegetatie worden gestimuleerd. Dit vergroot de 

natuurlijkheid van het landschap en biedt meer mogelijkheden aan planten en dieren die hier van 

nature thuishoren. 

 
voorbeeld hoe bebouwing en beplanting bijdragen aan de karakteristieke landschapstructuur 



Visie 

 

Pagina 49

 

Heideontginning 

• Maatregelen in dit gebied moeten gericht zijn op het versterken van 

een noordzuid gerichte landschapsstructuur van bomenrijen langs 

wegen en watergangen met verspreid poelen; 

• Oostwest gerichte wegen zijn niet of beperkt beplant en hier kunnen 

(waar gewenst) heischrale bermen ontwikkeld worden. Daar waar nu 

beplanting aanwezig is kunnen bomen worden gekapt, of kunnen bomen om-en-om worden 

gekapt. Daarmee ontstaat er dus een uitzonderlijke plantafstand, wat het mogelijk maakt om een 

heischrale berm te ontwikkelen. Hiervoor is het nodig om te maaien en het maaisel af te voeren 

waardoor op den duur een schrale vegetatie ontstaat die hier ooit thuishoorde. De heischrale 

bermen verwijzen naar het verleden en biedt lange doorzichten. De agrarische functie wordt door 

deze maatregelen niet belemmerd; 

• Wel is het zaak dat door middel van erfbeplanting de agrarische bedrijven meer onderdeel worden 

van een geheel. Erfbeplanting bestaat in ieder geval uit inheemse soorten en dan bij voorkeur 

soorten die in dit landschapstype thuishoren zoals eik, esdoorn en berk; 

• Extensief slootkantenbeheer, aanleg poelen en meer natuurlijke oevers langs de 

Dalmholterwaterleiding, de Groote Grift en het Overijssels Kanaal vergroot de biodiversiteit en de 

landschappelijke diversiteit.  

• Houtwallen/singels tussen Het Luttenbergerven en de Lemelerberg vergroot de 

migratiemogelijkheden voor een aantal dieren (o.a. das, vleermuizen).  

• Het Overijssels Kanaal als historische lijn kan worden versterkt door een bomenrij (ruime 

plantafstand). 

• Verder is het wenselijk om de beeldkwaliteit rondom de molen Massier te verbeteren. 

 

 
voorbeeld hoe bebouwing en beplanting kunnen ontwikkeld rekening houdend met doorzicht en versterking van de 

ontginningswegendoor bebouwing en beplanting. 
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3.4 Landschapsvisie op kaart 
 
 

In de landschapsvisie “selectief ontwikkelen” gaat het om de volgende maatregelen die gebiedsgewijs 
op de volgende pagina op kaart is weergegeven: 

 
Versterken landschappelijke structuur en ruimtelijke kwaliteit door: 

H herstel en aanleg houtsingels 

K herstel en aanleg kavelgrensbeplanting 

E herstel en aanleg erfbeplanting 

W herstel en aanleg wegbeplanting 

M versterking microreliëf 
Versterken doorzicht en openheid door: 

O  dunnen of verwijderen bomenrijen  
Versterken biodiversiteit en natte omstandigheden door: 

B oeverbeheer en aanleg van poelen al dan niet in combinatie met waterretentie 
Versterken biodiversiteit door: 

G natuurlijk graslandbeheer 

A akkerrandbeheer 
Versterken cultuurhistorie door: 

S aanleg solitaire bomen, bomenrijen of lanen 
Versterken belevingsmogelijkheden door: 

R herstel en aanleg routes, paden en ommetjes 

 

Naast deze gebiedsgewijze benadering van maatregelen zijn er twee categorieën maatregelen die 

generiek zijn. Ze gelden voor het gehele grondgebied en zijn dus niet gekoppeld aan een bepaald 

deelgebied. Het betreft: 

C herstel cultuurhistorische (waardevol maar geen monument) bebouwing (hooibergen, 

schaapskooien, bakhuisjes en dergelijke) 

BK verbeteren van de beeldkwaliteit (bebouwing met erven in relatie tot het landschap) 
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4 Realisering 

4.1 Inleiding  
Er zijn momenteel veel ontwikkelingen die invloed hebben op het landschap in Dalfsen. Dit zijn 
ontwikkelingen die voortkomen uit harde beleidsopgaven, zoals de wateropgave en de ecologische 
verbindingszones, maar ook ontwikkelingen vanuit de markt zoals de schaalvergroting van de 
landbouw, behoefte aan recreatie, uitbreiding van woonlocaties en bedrijventerreinen.  
Vanuit het rijk en de provincie zijn voor deze ontwikkelingen financiën beschikbaar via regelingen. Om 
optimaal gebruik te kunnen maken is het belangrijk om de beleidsopgaven en de ontwikkelingen die 
spelen zoveel mogelijk te combineren in uitvoeringsprojecten. 
 

4.2 Ambities realiseren 
Het doel van het landschapsontwikkelingsplan is het waarmaken van ambities door uitvoering 

van de projecten. De projecten komen voort uit de landschapsvisie.. Enerzijds zijn projecten gericht op 

het in stand houden of herstellen van de bestaande kwaliteiten. Anderzijds wordt beoogd met deze 

projecten nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen. In het vorige hoofdstuk is per deelgebied benoemd welke 

ambities en doelstellingen worden nagestreefd. In dit hoofdstuk wordt dit uitgewerkt door concrete 

projecten te benoemen. Belangrijk is wie initiatieven onderneemt, welke partijen erbij betrokken zijn, 

op welke wijze de financiering plaats vindt en wie de uitvoering ter hand neemt. Niet alle projecten 

kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Er wordt een prioritering aangegeven. Vijf projecten worden 

uitgelicht: de prioritaire projecten. Het belang van deze projecten is groot. De urgentie is hoog 

vanwege beschikbare gelden die benut kunnen worden (groenblauwe diensten, uitwerking 

Nieuwleusen), vanwege het maatschappelijk belang dat wordt gehecht aan dit onderwerp (ruimtelijke 

kwaliteit, recreatieve routes) en vanwege het benutten van kansen (mobilisatie lokale initiatieven). 
De prioritering van de projecten en het bepalen van de prioritaire projecten heeft plaatsgevonden op 
basis van het belang van de projecten en de hoogte van de beschikbare cofinanciering. Daarnaast zijn 
ook de voorkeuren die de bevolking en de klankbordgroep hebben aangegeven, meegenomen. 
De complete lijst met uitvoeringsprojecten is uitgewerkt in bijlage 5. Hierin is bij elk project benoemd 
wat het doel is en is achtereenvolgens aangegeven wie de initiatiefnemer is, wie de partners zijn, wie 
het project gaat uitvoeren en welke prioriteit een project heeft. Als laatste is aangegeven van welke 
(subsidie)regeling gebruik gemaakt kan worden. In bijlage 6 is een overzicht gegeven van de 
beschikbare regelingen.  
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4.3 Prioritaire projecten 
 

4.3.1 Groenblauwe diensten 
Groene Diensten zijn gericht op het beheer van landschap en wandelpaden. De gemeente is hiervoor 
verantwoordelijk. Een Blauwe Dienst kan zich richten op het vasthouden van water op percelen en in 
watergangen. Blauwe Diensten worden in Overijssel geregeld door het Waterschap.  
 
Waarom Groene en Blauwe diensten? 

Vroeger hadden landschapselementen een praktisch of economisch nut en was het onderhoud 

vanzelfsprekend. Zo zorgde de agrariër er bijvoorbeeld voor dat de houtwallen langs zijn land dicht 

bleven, zodat zijn vee niet kon ontsnappen. Tegenwoordig is het land afgezet met schrikdraad. 

Hierdoor is de functie van de houtwallen vervallen. Door de schaalvergroting in de landbouw zijn de 

landschapselementen eerder lastig dan nuttig geworden voor de agrariër. Nu zijn ze vaak een last. 

Denk bijvoorbeeld aan ongewenste schaduwwerking en ongelijkmatige percelen. Dit heeft tot gevolg 

dat de kwaliteit van het landschap langzaam maar zeker achteruit gaat.  

 

Voor het behoud van de landschapselementen zijn we afhankelijk geworden van de welwillendheid 

van de grondeigenaren. Maar fietsend of wandelend genieten we er allemaal van. En juist omdat we 

er allemaal zo van genieten, moeten we ook samen zorgen voor aanleg, herstel en behoud. Dit 

betekent dat een eerlijke verdeling moet komen tussen de lusten en lasten van het landschap. De 

Groene en Blauwe Diensten zorgen ervoor dat agrariërs en particuliere grondeigenaren een reële 

beloning ontvangen voor hun werk aan het behoud van de landschapselementen. De financiering 

hiervan gebeurt door de maatschappij. Naast de belangrijke waarde die het landschap heeft voor het 

toerisme, is het landschap ook van belang voor de werkgelegenheid. Om die economische waarde 

beter te benutten, is het daarom van belang om goed te investeren in het landschap en de beleving 

hiervan. Dit kan met Groene en Blauwe Diensten.  
 

Hoe werkt Groene en Blauwe Diensten? 

Grondeigenaren die een landschapselement op hun grondgebied willen aanleggen, beheren of 

onderhouden, dragen bij aan behoud van het unieke Dalfser landschap. Zij leveren in feite een groene 

of blauwe dienst aan de samenleving. Het is logisch dat de grondeigenaar ook wordt betaald voor 

deze dienst. Dat kan met de beloning binnen Groene en Blauwe Diensten.  

 
Landschapsfonds 

Groene en Blauwe Diensten wordt door de gemeente aangeboden. Op basis van het LOP wordt door 

(of in opdracht van) ons een projectvoorstel, compleet met de geplande inzet en kosten, gemaakt. Om 

te garanderen dat deze financiering voor 20-30 jaar is gegarandeerd moet een landschapsfonds 

worden opgericht. De gemeente Dalfsen vult dit fonds en de provincie verdubbelt dit bedrag. De 

gemeente Dalfsen kan ook kijken of bijvoorbeeld bedrijven een storting willen doen in het fonds. Met 

Groene en Blauwe Diensten geven gemeenten, provincie Overijssel en anderen, een vergoeding aan 

grondeigenaren voor het beheer en onderhoud van de landschapselementen op hun grond. Zo dragen 

we allemaal ons steentje bij en houden we samen Overijssel mooi! 

 
Groene Diensten kunnen bestaan uit: 

• Beheer van landschapelementen. Dit is in het hele gebied van Dalfsen wenselijk; 

• Verbeteren van de recreatieve ontsluiting door onverharde voetpaden (schouwpaden, ommetjes, 

boerenlandpaden rondom Dalfsen, Oudleusen en Nieuwleusen); 

• Weidevogelbeheer: het opschalen en uitvoeren van het koploper project weidevogels en 

natuurproductiebetaling, bijv. in het Vechtdal; 

• Randenbeheer:  

- natte randen, het ecologisch inrichten van randen van watervoerende sloten natte rand                   

bijv. in het noordwestelijk deel van de gemeente;  

-droge randen: het versterken van houtwalranden en esranden, bijv. in het essenlandschap en 

landgoederenlandschap. 
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Blauwe diensten kunnen bestaan uit: 
Het koppelen van water-, landschaps-, natuur- en toegankelijkheidsdoelen. Het gaat dan 
vooral om waterberging, waterconservering en verbetering van de grond- en 
oppervlaktewaterkwaliteit. 
 

Projectvoorstel 
Om vergoedingen voor Groene en Blauwe Diensten te kunnen bieden binnen de gemeente Dalfsen 
moet een projectvoorstel opgesteld worden. Het landschapsontwikkelingsplan (en de inventarisatie 
van landschapselementen die hieraan is gekoppeld) biedt een belangrijke basis voor dit 
projectvoorstel.  
 
In het projectplan worden de volgende punten behandeld:  
- Ligging en begrenzing plangebied  
- Landschapsanalyse en (globale) inventarisatie  
- Landschapsvisie en doelstellingen  
- Maatregelen (landschapspakketten) 
- Begroting en financiering  
- Organisatie en planning  
- Communicatieplan  
 
Catalogus Groenblauwe Diensten 
De catalogus Groenblauwe Diensten omvat een overzicht van maatregelen en vergoedingen 
(=landschapspakketten) die overheden in Nederland mogen geven aan grondeigenaren die een 
Groene of Blauwe Dienst leveren. De vergoedingen zijn gebonden aan een maximum om oneerlijke 
staatssteun te voorkomen. De Europese Commissie ziet hierop toe. In de Catalogus groenblauwe 
diensten wordt per dienst aangegeven wat dit maximum is.  
 

Selectie op basis van landschappelijke kwaliteit 
Per deelgebieden wordt, op basis van de landschappelijke kwaliteit, een selectie gemaakt uit de 
landschapselementen die we in aanmerking wil laten komen voor Groene en Blauwe Diensten. 
Per landschapspakket moet worden beschreven aan welke voorwaarden de landschapselementen 
moeten voldoen en welke elementen in aanmerking komen. En vervolgens moet in het 
landschapspakket ook de richtlijnen voor de werkzaamheden, technische voorschriften en de 
vergoeding opgenomen zijn.  
 
Uitvoering van het project GBD geeft een grote impuls aan het landschap van Dalfsen. Het is 
een belangrijk instrument om het onderhoud en beheer van landschapselementen met hulp van 
burgers, agrariërs en landgoedeigenaren uit te voeren. De inzet van gemeentelijke middelen en 
waterschapsmiddelen wordt financieel fors ondersteund door de provincie Overijssel. Het is 
zaak dat de gemeente Dalfsen op slimme wijze haar eigen financiën inzet. De Grondexploitatiewet is 
één van de middelen. 
 
Landschapsfonds 
Resultaat is een uitwerking van GBD, compleet met de geplande inzet en kosten. Om deze 
financiering voor 20-30 jaar te garanderen wordt, zoals eerder aangegeven, een landschapsfonds 
opgericht. De gemeente vult dit fonds en de provincie verdubbelt dit bedrag. Het is ook mogelijk dat 
private partijen/ondernemers bijdragen aan het fonds. Hier zou een koppeling met de nog op te stellen 
structuurvisie (en daaraan gekoppelde Grondexploitatiewet) gemaakt kunnen worden. Als eerste actie 
zou de gemeente Dalfsen opdracht kunnen geven om de GBD uit te werken om zo te komen tot 
contractering met private partijen. 
 
Projectnaam Doel/omschrijving Initiatief-

nemer 
Partners Uitvoerende 

partij 
Prioriteit 

Groenblauwe 
maatregelen 

Een voorstel om de mogelijkheden 
voor groenblauwe diensten in de 
gemeente Dalfsen uit te zoeken in 
aansluiting op het LOP. Per dienst 
worden inhoudelijke en kwantitieve 
doelstellingen geformuleerd voor  
particulier beheer/herstel/aanleg van 
landschap, natuur, recreatieve 
ontsluiting en waterbeheer. 

Gemeente provincie,  
waterschap 
Landschap 
Overijssel 

grondeigenaar 
burger;  
waterschap 

H (0-5 jaar) 
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4.3.2 Uitwerking Nieuwleusen 
 
In het gebied rondom Nieuwleusen (De Meele, Ruitenveen/Westerveen en Oosterveen) zijn 
extra Tennet-gelden beschikbaar. Tennet doet deze extra investering ter compensatie van de 
instandhouding van de hoogspanningslijn Hoogeveen-Zwolle. De Tennet-gelden moeten besteed 
worden aan de versterking van de natuur- en landschapwaarden. Voor het Overijssels grondgebied 
zal 4 miljoen besteed worden aan compenserende maatregelen. De realisatie van de werkzaamheden 
moeten uiterlijk in 2011 uitgevoerd zijn. Projecten die in aanmerking komen worden als volgt 
gefinancierd: 50% Tennet, 25% provincie Overijssel, 25% gemeente Dalfsen.  
 

 
 
Het gebied rondom Nieuwleusen kan hiermee een mooie impuls krijgen. Het gebied heeft een 
rijke historie en is karakteristiek door onder andere verkaveling en markante bebouwing.  

• In dit gebied wordt een impuls gegeven aan aanleg, herstel en onderhoud van 
kavelgrensbeplanting (noord zuid gerichte elzensingels);  

• Aanleg van karakteristieke erfbeplanting, herstel en onderhoud wegbeplanting (bijv. langs 
Meeleweg, Ruitenveen, Westerveen, Oosterveen),  

• Aanleg, herstel en onderhoud van poelen; 

• Aanleg en herstel streekeigen erven (combinatie rood en groen); 

• Opwaarderen ruimtelijke kwaliteit rondom gebied Molen Massier; 

• extensief oeverbeheer langs onbeplante slootkanten;  

• Daarnaast zal ook op gebied van cultuurhistorie geïnvesteerd worden, o.a. het herstel van 
karakteristieke hooimijten en karakteristieke bebouwing. Deze uitwerking zal met deskundigen 
(bijv. Oversticht,  Landschap Overijssel, Historisch Centrum Overijssel) en in nauwe samenwerking 
met de mensen uit het gebied moeten gebeuren. Burgers, agrariërs en andere lokale 
gebiedskenners kunnen worden betrokken in het proces. Bijvoorbeeld op een website kunnen 
ideeën worden aangereikt. 

Gezamenlijk wordt bekeken wat kansrijke projecten zijn, hoe snel met relatief weinig inzet een 
maximaal resultaat kan worden behaald en welke criteria worden gehanteerd voor toekennen van 
geld.  
De Meele, Ruitenveen/Westerveen en Oosterveen hebben een grote landschappelijk en toeristische 
potentie. Het uitwerkingsplan kan de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarde sterk 
vergroten. Het gebied wordt hierdoor nog aantrekkelijker om de aanwezige mogelijkheden (B&B en 
kamperen bij de boer) ook daadwerkelijk te gebruiken.  
Een eerste actie zou zijn om  te inventariseren welke ideeën en initiatieven er leven en om criteria te 
bepalen voor beoordeling en honorering. 
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Projectnaam Doel/omschrijving Initiatief-
nemer 

Partners Uitvoerende 
partij 

Prioriteit 

Uitwerking 
Nieuwleusen/ 
Tennet-gelden 

In dit gebied kunnen extra 
Tennet gelden besteed 
worden voor het versterken 
van de ruimtelijke kwaliteit. 
Aanleg, herstel en onderhoud 
van kavelgrens-, weg – en 
erfbeplanting en poelen 

Gemeente LTO, Landschap 
Overijssel, Het 
Oversticht, Flora en 
Fauna advies en 
onderzoek 

grond-
eigenaar 
burger 

zeer urgent   
<2 jaar 

 

 

4.3.3  Ruimtelijke Kwaliteit  
 
Cultuurhistorie draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit 
De rijke cultuurhistorie van het Dalfser landschap is een belangrijke kwaliteit welke in het 
uitvoeringsprogramma de nodige aandacht krijgt. Het gaat daarbij zowel om de aanwezige 
landgoederen, de cultuurhistorisch waardevolle erven en overige cultuurhistorische elementen. 
 
Behoud en versterking van Landgoederen 
De landgoederen in Dalfsen zijn belangrijke elementen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. De 
landgoederen hebben naast de cultuurhistorische waarde een belangrijke waarde voor de recreant. In 
een paar gevallen liggen landgoederen in directe nabijheid van kernen en vormen daarmee een 
belangrijk onderdeel van het uitloopgebied. Het behoud en herstel van de aanwezige landgoederen 
zoveel mogelijk in onderlinge samenhang krijgt een hoge prioriteit binnen het 
Landschapsontwikkelingsplan. Een voorbeeld hiervan zijn uitvoering van 
landgoedversterkingsplannen; behoud en versterking van bestaande landgoederen (rode en groene 
component). 
 
Herstel cultuurhistorische elementen en behoud historische erven 
De gemeente Dalfsen is momenteel bezig met de inventarisatie van de aanwezige cultuurhistorische 
waarden. Deze inventarisatie geeft inzicht in het aantal, de kwaliteit en de locatie van de elementen. 
Oude cultuurhistorische elementen dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De 
inventarisatie richt zich op ondermeer op bakhuisjes, hooibergen, schaapskooien maar ook op 
bijvoorbeeld kerkenpaden. 
Op basis van de inventarisaties wordt inzicht verkregen in de aanwezige cultuurhistorische elementen 
en de onderhoudstoestand hiervan.   
Gebouwen, erven en landschappen zijn zeer sterk met elkaar verbonden. Het type landschap en het 
type bedrijfsactiviteit zijn mede bepalend voor de ontwikkeling van de gebouwen en de 
erven. Per deelgebied zijn er verschillen tussen de erven. 
Het project “Streekeigen huis en erf” (SHE) is erop gericht om bewust te worden van de 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de erven maar ook concrete uitvoering 
(opknappen groen en rood). Om aan te geven dat de gemeente het waardeert dat mensen hun oude 
erf gaan opknappen zou zij een solitaire boom voor op of rond het erf kunnen aanbieden. 
Per jaar wordt een bedrag gereserveerd om een aantal elementen (rode en groene component), op en 
om erven maar ook in de rest van het buitengebied, op te knappen (PMJP).  
 
Regieplan voor Ruimtelijke Kwaliteit (RRK) 
Een RRK richt zich op het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten in een gebied. Het RRK beschrijft 
hoe ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven bijdragen aan deze versterking van de kwaliteit. De 
initiatieven hebben betrekking op bijvoorbeeld verbouw- en nieuwbouwactiviteiten,erfinrichting en 
aanleg van wegen. Het kan bijvoorbeeld gaan om bouwactiviteiten op een agrarisch erf. Het RRK 
geeft houvast hoe door situering van bebouwing, oriëntatie, maatvoering en indicatie van materialen 
en beplanting kan worden bijgedragen aan de karakteristiek van het 
gebied.  
De basis voor het RRK vormt het LOP en de ‘Catalogus gebiedskenmerken’ uit de Omgevingvisie 
Overijssel (O2). Het RRK bestaat niet uit regels, maar probeert te verleiden met 
voorbeelden en ideeën voor het gehele buitengebied van Dalfsen. Gekeken wordt of er een koppeling 
gemaakt kan worden met het actualiseren van het bestemmingsplan buitengebied zodat het ook 
juridisch verankert kan worden. 
Belangrijk is het betrekken van verschillende partijen bij het opstellen om duidelijkheid en concensus 
te hebben over wat ruimtelijke kwaliteit is en welke ambities hierbij moeten worden nagestreefd. 
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Het RRK omvat: 

• Gebiedskenmerken en karakteristiek van deelgebieden (basis vormt LOP en catalogus 
gebiedskenmerken O2) 

• inventarisatie van karakteristieke cultuurhistorische elementen (en bebouwing) bijvoorbeeld 
bakhuisjes, hooimijten en dergelijke. In Dalfsen wordt deze inventarisatie van 
cultuurhistorische elementen momenteel uitgevoerd. 

• Principes en criteria: 

− Situering (relatie met landschap, situering hoofd/bijgebouwen, situering verharding/wegen) 

− Oriëntatie (kaprichting, oriëntatie voorgevels) 

− Massa en vorm 

− Materiaal- en kleurgebruik 

− Erfinrichting (beplanting, verharding, verlichting, erfafscheidingen) 

• Voorbeelden en ideeën per deelgebied: 

− Situering; hoe voegt nieuwe bebouwing zich in het landschap 

− Erf; hoe is een specifiek erf opgebouwd 
 
Resultaat is een locale uitwerking van de omgevingsvisie Overijssel, die tevens voor zowel 
initiatiefnemers als welstand kan dienen als hulp bij het maken en toetsen van bouwplannen. 
Uiteindelijk zal daarmee het landschapsbeeld en de beleving van het landschap vergroten.  
Volgend jaar wordt de welstandsnota herzien. Het regieplan gaat onderdeel gaat uit maken van de 
welstandsnota. 

 
Projectnaam Doel/omschrijving Initiatief-

nemer 
Partners Uitvoerende 

partij 
Prioriteit 

Regieplan 
voor 
ruimtelijke 
kwaliteit 

Een voorstel om een 
beeldkwaliteitsplan op te stellen 
voor de gemeente Dalfsen. Daarin 
zal een o.a. een kader worden 
aangegeven voor de 
ontwikkellingen in het landschap, 
van dorpsranden en het gehele 
buitengebied. 
Behoud en versterking van 
landgoederen  
Herstel en behoud 
cultuurhistorische elementen en 
erven (SHE)  

Gemeente 
 
 
 
 
 
 
Landgoedei
genaren, 
grondeigena
ren 

Vrienden van 
Dalfsen, LTO, 
bomenwerkgro
ep Dalfsen, 
Landschap 
Overijssel, 
Plaatselijk 
belangen, 
burgers 

gemeente, 
Het Oversticht 
 
 
 
 
 
Landgoederen 
Landschap 
Overijssel 
Het oversticht 

H (<5 jaar) 

 

4.3.4 Routes  
 
Het aantrekkelijke landschap in de gemeente Dalfsen is een belangrijke factor voor toerisme en 
recreatie in de gemeente Dalfsen. Jaarlijks genieten veel fietsers en wandelaars van de 
landschappelijke kwaliteiten en het gevarieerde landschap. In afstemming met VVV Vechtdal kunnen 
bestaande routes worden uitgebreid met bepaalde thema’s. De informatievoorziening kan 
worden verbeterd, bijvoorbeeld via sms-alerts, dvd-tours en gps routeplanner. Deze routes zijn 
geschikt voor wandelaars en fietsers.  
Er blijken vroeger veel routes en paden te zijn geweest die er nu niet meer zijn (boerenland- en 
kerkenpaden). Een aantal plaatsen leent zich goed voor het herstellen van oude paden.  
Uit reacties van burgers op het LOP blijkt dat er 
ook behoefte bestaat aan korte routes van 
ongeveer 3 km in de omgeving van bebouwde 
kommen (zogenaamde ommetjes). Rondom nieuw 
woonwijken kunnen nieuwe ommetjes worden 
ontwikkeld zoals bij Westerbouwlanden 
(Nieuwleusen), Gerner Marke (Dalfsen) en De 
Nieuwe Landen (Lemelerveld). Voor de ommetjes 
wordt gebruik gemaakt van de kennis van 
bewoners. Door plaatselijk Belang Lemerveld en 
Dalfsen zijn al een aantal voorstellen voor 
ommetjes gedaan. Zij kunnen participeren bij het 
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verder uitwerken en de realisering van de ommetjes. Bij de  andere kernen moet nog onderzocht 
worden of hier ook behoefte is en er mogelijkheden zijn voor extra ommetjes. 

 
Projectnaam Doel/omschrijving Initiatief-

nemer 
Partners Uitvoerend

e partij 
Prioriteit Regeling 

Routes Het onderzoeken, herstellen, 
aanleggen of uitbreiden  van 
ommetjes, boerenland- en 
kerkepaden. 
Informatievoorziening via 
sms/alert, gps routeplanner  

Gemeente 
Plaatselijk 
Belangen 

grondeigenaar, 
Vrienden 
vanDalfsen, 
Landschap 
Overijssel, 
Plaatselijk 
belangen, Het 
Oversticht 

waterschap 
provincie, 
gemeente 

ML (5-10 
jaar) 

1-2-3-4-14.1-
14.12 

 

4.3.5 Mobiliseren van lokale initiatieven 
 
Tijdens het opstellen van het landschapsontwikkelingsplan is gebleken dat er veel initiatief en 
kennis aanwezig is bij burgers. Deze kennis en enthousiasme zal worden benut en gestimuleerd om 
onderdelen van het LOP te realiseren. Een eerste stap is om te bezien welke ideeën 
er leven onder bewoners. Ideeën zijn bijvoorbeeld :  

• het samenstellen van routes/ommetjes door bewoners; 

• het aanplanten van nieuwe drachtbomen en landschapselementen door de bijenvereniging 
Nieuwleusen; 

• het uitvoeren van werkzaamheden aan landschapselementen door agrariërs (agrarisch 
natuurbeheer); 

• de dorpsontwikkelingsplannen (DOP). 
Geef ruimte voor initiatief en stimuleer dat initiatieven worden opgepakt. Denkbaar is dat er een 
jaarlijks budget beschikbaar komt om projecten uit te voeren van plaatselijke belangengroeperingen 
die een impuls geven aan ruimtelijke kwaliteit, routes en boerenpaden (hiervoor moeten criteria 
opgesteld worden). Dit is belangrijk voor draagvlak en een manier om werkzaamheden 
snel uitgevoerd te krijgen. Immers de gemeente Dalfsen kan niet alles zelf uitvoeren.  
Belangrijke voorwaarde is wel dat er vanuit de gemeente een goede aansturing plaatsvindt. Het 
aanstellen van een coördinator is hiervoor wenselijk. Ook het aangaan en onderhouden van contacten 
met gebiedspartijen, eigenaren en aannemers is een belangrijke taak voor deze coördinator. Eisen 
aan deze functie zijn: iemand die het gebied en de mensen kent, die de gemeentelijke organisatie 
kent en acties en werkzaamheden kan laten uitvoeren. Het is iemand die initiatieven onderneemt en 
werk met werk weet te combineren. 
 

4.4 Rol gemeente bij uitvoering projecten 
In de voorgaande paragrafen zijn uitvoeringsprojecten benoemd. Geld vormt een belangrijk middel om 
tot uitvoering te komen. Maar net zo belangrijk is het dat er een motivatie bestaat om tot uitvoering 
van projecten te komen en een grondhouding waarin gezocht wordt naar alternatieve manieren om 
projecten te realiseren. De gemeente Dalfsen kan verschillende rollen innemen voor de uitvoering. Het 
benoemen van een persoon die projecten gaat coördineren en aanjagen of partijen bij elkaar brengt 
en enthousiast maakt, heeft het grootste belang. Zijn partijen enthousiast, dan volgt meestal het geld 
vanzelf. 
 
Gemeente Dalfsen voert zelf projecten uit 
In deze rol voert de gemeente Dalfsen zelf uit. Voorbeelden hiervan zijn een aangepast maaibeheer 
voeren, het beplanten van bermen. De gronden waarover de gemeente zelf directe zeggenschap 
heeft zijn beperkt. Voor uitvoering zullen direct de financiële middelen beschikbaar moeten zijn. 
Uitvoering en realisering kan ook samen met omringende gemeenten (Zwolle, Ommen, Raalte 
en Staphorst) worden opgepakt, bijvoorbeeld Regie voor ruimtelijke kwaliteit en effectueren 
groene en blauwe diensten. Combineer uitvoeringswerkzaamheden en stem gezamenlijk 
werkzaamheden af. 
 
Gemeente Dalfsen stimuleert dat anderen projecten gaan uitvoeren 
Subsidieregelingen SHE en GBD 
Omdat veel projecten betrekking hebben op eigendommen van anderen is de rol van de gemeente de 
stimulator. De gemeente stimuleert anderen om projecten uit te voeren. Voor particulieren is het 
aantrekkelijk als uitvoering van projecten (bijvoorbeeld erfbeplanting, aanleg poelen) wordt 
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gesubsidieerd. Ook voor deze rol betekent de beschikbaarheid van financiële middelen een extra 
impuls voor de uitvoering.  
 
Rood voor rood / vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) 
Er zijn reeds regelingen waarin de gemeente Dalfsen anderen stimuleert om projecten uit te 
voeren. De belangrijkste zijn de regelingen Rood voor rood en VAB-beleid. Op de gemeentelijke 
website (www.dalfsen.nl) is hierover meer informatie te vinden. 
 
Integrale aanpak: wederzijds voordeel 
De dynamiek in het buitengebied is groot. Er vinden vele activiteiten plaats waarbij initiatiefnemers 
afhankelijk zijn van de gemeente Dalfsen. Bouwvergunningen, bestemmingsplannen, milieu-
vergunningen zijn enkele voorbeelden waarvoor initiatiefnemers bij de gemeente Dalfsen moeten 
aankloppen. Dit is ook een moment om met de partij in overleg te gaan, te bekijken of de gewenste 
ontwikkeling ook kan bijdragen in realisering van landschapsprojecten. 
Een uitbreiding van bebouwing zal onlosmakelijk verbonden moeten worden met een 
(erf)beplantingsplan, het toelaten van wandelaars als dat past in een route, extra aandacht voor 
herstel of aanleg van houtwallen. Onderhandeling en het maken van afspraken moet leiden tot een 
wederzijds voordeel. Daarbij zal de gemeente Dalfsen bedrijven moeten aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving. Verruiming van 
mogelijkheden of nieuwe ruimteclaims zullen ook moeten bijdragen aan het landschap. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan realisering van projecten. 
De gewenste ontwikkeling van de initiatiefnemer wordt -voor zover passend binnen het geldende 
beleidskader- aangevuld met landschapsontwikkeling. Werk met werk maken is vaak eenvoudig 
uitvoerbaar.  
Nieuwe initiatieven kunnen ook bijdragen aan de landschapsontwikkeling: bijvoorbeeld Ruimte voor de 
Vecht, aanleg van de N340 en locale bouwinitiatieven.  
 
Eén loket 
Eén loket en één aanspreekpunt (landschapscoördinator) voor initiatieven en plannen helpt om 
sneller tot resultaat te komen. Hierdoor kan betere voorlichting en meer adequate informatie 
worden gegeven. Afstemming van projecten onderling wordt daardoor meer zeker gesteld. 
 
 

4.5 Lusten en lasten 
Het realiseren van het LOP vergt een inspanning in tijd en in geld. Maar het levert ook wat op. 
In deze paragraaf worden deze zaken op een rij gezet. 
 
De lasten 
Uitvoering geven aan het LOP betekent directe kosten. Op dit moment wordt het jaarbudget 
voor het landschap bepaald door: 

• beheer en onderhoud gemeentelijke eigendommen in het buitengebied 

• stimuleren extra activiteiten (o.a. “Boeren planten bomen”) 

• uitvoering losse projecten via Investeringsbudget landelijk gebied (sporadisch) huidige personele 
bezetting 

Hiermee wordt met name de gemeentelijke eigendommen op dit moment in stand gehouden.  
Uit de inventarisatie van de landschapselementen blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud bij 
particuliere landschapselementen. Boeren stoppen waardoor het landschap minder wordt 
onderhouden.  
Er zal een inspanning worden verricht om een impuls te geven aan het landschap door nieuwe 
projecten. Het is wenselijk om de prioritaire projecten uit te voeren. Dit geeft een impuls aan het 
landschap en fungeert als vliegwiel voor landschapsontwikkeling. 
Voor de lasten is dekking mogelijk door financiële middelen. Er zijn veel subsidies beschikbaar (zie 
bijlage 6). ILG en Groenblauwe diensten zijn belangrijke projecten. 
 
De lusten 
 
Wat levert de inspanning en investering op?  
Op basis van het onderzoeksrapport Investeren in het Nederlandse Landschap. Opbrengst: geluk en 
euro’s (ministerie LNV 2007) kan geconcludeerd worden dat het loont om te investeren in landschap. 
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Investeringen in het onderhoud en beheer van het huidige landschap en in het begeleiden van nieuwe 
ontwikkelingen zijn een goede maatschappelijke besteding.  
Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat investeren in landschap een duurzame investering is met 
gedurende lange tijd positieve effecten op vele terreinen. Het draagt bij aan de kwaliteit van de woon-, 
werk- en recreatieomgeving, helpt bij het realiseren van goede ruimtelijke- en milieucondities, en heeft 
een positieve invloed op geluk.  
Uit de kwantitatieve MKBA blijkt dat het ook voor de welvaart in Nederland bijzonder positief is om te 
investeren in landschap.  
 
Hoe groot zijn dan die lusten?  
In genoemd onderzoek is voor drie gebieden het saldo van kosten/baten op een rij gezet: de Hoekse 
Waarde, de Meierij en de Hondsrug. Elke in het landschap geïnvesteerde euro leverde respectievelijk 
€1,92, €3,12 en €1,008 op1. 
Uitvoering van het LOP levert Dalfsen een verzorgd en mooi landschap. Een landschap waarin 
het een genoegen is om te verblijven. Toeristen en recreanten zullen graag naar Dalfsen komen. 
Dit levert werkgelegenheid en inkomsten op voor ondernemers. Dit zal ook uitnodigen om 
nieuwe initiatieven te ontplooien zoals neveninkomsten voor boeren en burgers (B&B, evenementen, 
theetuin). Uitvoering van het LOP kan bijdragen aan versterking van de bestaande bedrijvigheid 
op het gebied van horeca, recreatie en toerisme, of geeft wellicht aanleiding voor nieuwe initiatieven. 
Het LOP draagt bij aan een meer leefbare en levendige omgeving. Een omgeving waar mensen graag 
wonen. En waar bewoners en ondernemers de uitvoering voor hun rekening nemen en zelf de handen 
uit de mouwen steken. 
 

4.6 Procesbeschrijving realisatie projecten 
 
Er ligt nu een landschapsontwikkelingsplan met een uitvoeringsprogramma. Natuurlijk gaat het hierbij 
om geld. Er is budget nodig voor de uitvoering van het LOP.  
Geld vrijmaken is altijd moeilijk. Daarnaast gaat het ook om het vrijmaken van mensen om de 
realisering ter hand te nemen. 

 
Coordinator 

Om het landschapsontwikkelingsplan (LOP) in de gemeente Dalfsen gerealiseerd te krijgen vergt 

nadere afspraken en organisatie. Binnen de gemeentelijke organisatie is één beleidsmedewerker 

(beleidsmedewerker Landschapsontwikkeling) belast met het waarborgen van de doelen en 

kwaliteiten uit de visie en het coördineren van de uitvoering van het LOP. Daarmee fungeert deze 

persoon intern en extern als aanspreekpunt voor het plan. 

 
Overlegcyclus 

Interne afstemming is belangrijk voor de voortgang. Om deze reden organiseert de 

beleidsmedewerker Landschapsontwikkeling elk kwartaal een overleg met alle betrokken 

medewerkers (projectgroep LOP (PLOP)) waardoor het overleg een cyclisch karakter krijgt. De 

betreffende beleidsmedewerker organiseert het overleg en zorgt voor de agenda en verslaglegging. In 

het overleg wordt de voortgang van de gemeentelijke en externe 

projecten besproken. Er vinden evaluaties plaats van afgeronde projecten en de taken en 

verantwoordelijkheden worden bepaald en verdeeld. De betrokken ambtenaren uit de projectgroep 

signaleren daarnaast belangrijke nieuwe ontwikkelingskansen en zetten deze op de agenda. De 

evaluaties worden jaarlijks gebundeld en ter kennisneming aangeboden aan het College van B&W. Zo 

wordt de voortgang teruggekoppeld naar het bestuur. 

 
Jaarprogramma 

Het LOP is geen statisch document. Jaarlijks worden de projecten, waar de gemeente in het daarop 

volgende jaar aan gaat werken benoemd in een uitvoeringsprogramma. Het benodigde budget wordt 

hierin opgenomen. Ook nieuwe ontwikkelingen worden hierin meegenomen. De PLOP  stelt het 

jaarprogramma samen. Het jaarprogramma wordt besproken met een selectie van organisaties, die 

betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het LOP (klankbordgroep). Deze organisaties 

kunnen ook zelf ideeen en suggesties aanleveren. Daarna wordt het uitvoeringsprogramma ter 

besluitvorming aan het College van B&W aangeboden. Op deze wijze wordt onder meer draagvlak 

gecreëerd voor de uitvoering. De planning van de besluitvorming over het jaarprogramma is 

gekoppeld aan de planning van de gemeentelijke begroting. De inhoud van het jaarprogramma wordt 
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opgenomen in de gemeentelijke (programma)begroting. Zo kan de raad een integrale afweging 

maken. 

 
Herijking visie 

Eens in de vijf jaar vindt er een herijking plaats van het LOP. De visie wordt dan goed onder de loep 

genomen om te bepalen of het nog steeds de gewenste toekomstige situatie beschrijft. Deze herijking 

vindt plaats in samenwerking met vertegenwoordigers van lokale en regionale organisaties. 
 

 

4.7 Praten, overleggen en creatief denken 
Door te overleggen met omliggende gemeenten hoe werkzaamheden afgestemd of gecombineerd 
kunnen worden kunnen kosten gedeeld of bespaard worden. Door te bezien hoe binnen de huidige 
budgetten en geplande werkzaamheden de juiste prioriteiten kunnen worden gelegd om toch de 
doelen van het LOP te realiseren. Door beschikbare middelen zodanig in te zetten dat hiermee de 
hoogste rendementen worden gehaald. Maar ook door bij reguliere werkzaamheden rekening te 
houden met het landschap. Bijvoorbeeld door bij bouwaanvragen meteen te overleggen over 
erfbeplanting en beeldkwaliteit. Dit vraagt om een verandering in de organisatie en een betere interne 
afstemming. 
 
Dit betekent praten, overleggen en creatief denken. Het beste halen uit de mensen die het landschap 
dierbaar is. Om zo het beste te halen uit het landschap van Dalfsen. 
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Bijlage 1   

 

Samenstelling projectgroep, klankbordgroep  
en overige betrokkenen 
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Samenstelling Projectgroep: 

• Mevrouw Busscher, gemeente Dalfsen (projectleider) 

• De heer Berkhoff, gemeente Dalfsen 

• Mevrouw Van Dam, gemeente Dalfsen 

• Mevrouw Lamers, gemeente Dalfsen  

• Mevrouw Peters, gemeente Dalfsen 

• De heer Rozendaal, gemeente Dalfsen 

• Mevrouw Volkers, gemeente Dalfsen 

• De heer De Weerd, gemeente Dalfsen  

• De heer Meijer, gemeente Dalfsen 

• De heer Brinkman, Landschap Overijssel 

• De heer Broere, Landschap Overijssel 

• Mevrouw Van Herel, Het Oversticht 

• De heer Hulstijn, Waterschap Groot Salland 

• De heer Van Dijk, Waterschap Groot Salland 

• Mevrouw Koopmans, Waterschap Groot Salland 

• De heer Huls, Grontmij 

• Mevrouw Von Wersch, Grontmij  

 
Samenstelling klankbordgroep: 

• Mevrouw Laarman, gemeente Dalfsen (wethouder) 

• De heer De Groot, Landgoed Den Berg 

• De heer Te Nuyl, Landgoed Rechteren en landgoed Den Aalshorst 

• De heer Von Martels, landgoed Hessum 

• De heer Brummelman, LTO Noord 

• Mevrouw Scherpenkate, LTO Noord 

• De heer Romkema, Plaatselijk belang Dorp Dalfsen  

• De heer Waterham, Plaatselijk belang Hessum, Vennenberg, Rechteren 

• De heer Wennemars, Plaatselijk belang Oudleusen 

• Mevrouw Evenboer, Plaatselijk belang Nieuwleusen 

• Mevrouw Harink, Plaatselijk belang Lemelerveld-Dalmsholte 

• De heer Velthuis, Plaatselijk belang Lemelerveld-Dalmsholte 

• De heer De Boer, Historische Kring Dalfsen 

• De heer Goutbeek, natuurkenner Dalfsen 

• Mevrouw Kingma, Boerhoes 

• De heer Elzinga, Vrienden van Dalfsen 

• De bomenwerkgroep Dalfsen 

 
Overige betrokkenen: 

• De heer Boer, gemeente Staphorst  

• De heer Heusinkveld, gemeente Ommen 

• De heer Baarslag, Gemeente Zwolle 

• De heer Rodijk, Gemeente Raalte 

• De heer De Graaf, provincie Overijssel 
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(Beleids)ontwikkelingen 
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Om het gemeentelijk landschapsbeleid voor Dalfsen te kunnen bepalen is rekening gehouden met een 
aantal trendontwikkelingen, autonome ontwikkelingen en beleid dat door andere overheden is 
vastgelegd. Navolgend wordt een overzicht gegeven van de meest belangrijke beleidsontwikkelingen 
die van invloed zijn op het landschap of landschapsbeleid voor de gemeente Dalfsen. 
 

(Beleids)ontwikkelingen op nationaal niveau 

 

Ontwikkeling Ecologische Hoofdstructuur (EHS): 

De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van natuurgebieden en 

landbouwgebieden met veel natuurwaarden. Realisatie van de natuurgebieden in de EHS vindt zoveel 

mogelijk plaats via beheer (agrarisch en particulier). Alleen als realisatie via beheer niet lukt zal 

worden overgegaan tot realisatie via verwerving. 

Voorbeelden hiervan zijn water, oevers, houtsingels, bossen, heidevelden en struweel, maar ook 

kruidenrijk grasland, en graanakkers. Dit stelsel moet in 2018 klaar zijn. De Ecologische 

hoofdstructuur in Overijssel sluit aan bij die in de rest van Nederland en die is weer een onderdeel van 

het Europese net van natuurgebieden. 

De provincie Overijssel is bezig de Ecologische Hoofdstructuur opnieuw vast te stellen op 

perceelsniveau. Ook het Natuurgebiedsplan en de subsidiemogelijkheden in het kader van Subsidie 

Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en Subsidie Natuurbeheer (SN) zijn aanzienlijk ingeperkt. (De 

zoekgebieden zijn aanzienlijk verkleind.) 
 

Ontwikkeling Robuuste Verbindingszone Hattem-Ommen: 
Robuuste verbindingen zijn brede zones in het landschap die een verbinding vormen tussen grote 
natuurgebieden. Ze zijn vastgesteld in de rijksnota Ruimte. Ze bestaan voor een aanzienlijk deel uit 
bos en natuur. Het doel van deze verbindingen is om de samenhang tussen de onderdelen van de 
Ecologische Hoofdstructuur te versterken. Hierbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar een combinatie 
met een aantal andere doelen op het gebied van water, recreatie en verbrede landbouw.  
Binnen het gebied Dalmsholte heeft de RVZ de volgende invulling: 
− Verwerving en inrichting van bos/soortenrijk grasland in de zuidwesthoek van het gebied, 
ten zuiden van de Dalmsholter waterleiding. Hier liggen goede mogelijkheden voor combinatie 
met waterberging/retentie; 
− Realisatie van (vochtig) soortenrijk grasland en heide in de strook ten zuiden van de landgoederen. 
Dit wordt gerealiseerd via een combinatie van aankoop en particulier natuurbeheer. 
Voorgestelde inrichtingsmaatregelen:  
– In de zuidwesthoek van het gebied: aanleg bos, waterhuishoudkundige maatregelen (bij combinatie 
met retentie);  
– In het overige gebied: basisinrichting grasland. 
 
(Beleids)ontwikkelingen op provinciaal niveau 

Ontwikkeling provinciale ecologische verbindingszone: 

De Provinciale ecologische verbindingszone Luttenbergerven/Lemelerberg loopt door het gebied ten 

zuidoosten van Lemelerveld (Grensweg e.o.). De zone dient via SAN/groene diensten gerealiseerd te 

worden. 
 

In streekplan: leefbaar houden van platteland 

Het handhaven van de leefbaarheid op het platteland en het bieden van perspectieven aan de 

landbouw is een belangrijke opgave vanuit het Streekplan. In Salland ligt de nadruk op het 

ontwikkelen van economische functies. 

Een vitaal landelijk gebied vraagt naast innovatie van de landbouwsector ook om de ontwikkeling van 

nieuwe economische dragers in het landelijk gebied en versterking van de vitaliteit van kleine kernen. 

Met ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing als voorwaarde wil de provincie daarom ruimte 

bieden aan paardenhouderijen, zogenaamde knooperven en grotere wooneenheden ten behoeve van 

mantelzorg. Op gebied van paardenhouderijen en maneges wordt hietvoor beleid ontwikkeld. In de 

stukken wordt de ruimtelijke kwaliteit van groot belang geacht op drie niveau’s: ligging in het 

landschap, organisatie van het erf en de vormgeving van de gebouwen. 

Veel erven liggen op knooppunten van paden en landschapsstructuren en worden wel ‘knooperven’ 

genoemd. Het is de bedoeling uitbreiding van de woonfunctie op een aantal van deze erven te 

koppelen aan versterking van de paden- en landschapsstructuur.  
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In streekplan: instandhouding landgoederen 

De provincie heeft in maart 2005 met de Streekplanherziening Rood-voor-Rood en nieuwe 

landgoederen haar planologisch kader voor bebouwing in het buitengebied vastgesteld. Hierin staat 

welke randvoorwaarden worden gehanteerd inzake de mogelijkheden voor hergebruik van bestaande 

vrijkomende bebouwing, de mogelijkheden om bestaande onbruikbare of niet-waardevolle bebouwing 

te saneren met behulp van nieuwbouw van  woningen (Rood-voor-Rood) en de mogelijkheden voor 

nieuwbouw gekoppeld aan een substantiële kwaliteitsverbetering van natuur, water, landschap en/of 

recreatie. 

Landgoederen vormen een belangrijk onderdeel van het landschap van de gemeente Dalfsen. 

Belangrijk voor de landgoederen is het verder ontwikkelen van initiatieven voor nieuwe economische 

dragers. Voor een aantal landgoederen zijn landgoedversterkingsplannen opgesteld (o.a. De 

Mataram).  

Functieverandering binnen bestaande gebouwen en sloop van bestaande gebouwen kan bijdragen 

aan het vergroten van de rentabiliteit van het landgoed. De provincie wil in beginsel meewerken aan 

dergelijke maatregelen. Wel moeten deze gebaseerd zijn op een samenhangende ontwikkelingsvisie 

gericht op het behoud en de versterking van de bestaande kwaliteiten van het landgoed. Tevens biedt 

de provincie ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe landgoederen. De voorwaarden waaraan 

voldaan moet worden staan in het Streekplan beschreven. 

 

In streekplan: vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 

Om verlichting te brengen in de druk op het landelijk gebied wil het kabinet de mogelijkheden voor 

hergebruik en nieuwbouw in het buitengebied verruimen. Vrijkomende bebouwing kan bijvoorbeeld 

worden omgezet in een woonbestemming. Soms kan nieuwbouw wenselijk zijn, bijvoorbeeld in de 

vorm van nieuwe landgoederen. Dit kan geld opbrengen voor de aanleg van recreatie- of 

natuurgebieden (rood voor groen) of voor het scheppen van waterbergingsruimte (rood voor blauw). 

De provincie vindt het van groot belang dat bij vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) een 

goede afweging wordt gemaakt over de nieuw toe te kennen functie. Voorkomen moet worden dat er 

ongewenste ontwikkelingen gaan ontstaan. Naast het toekennen van deze vervolgfuncties bestaat de 

mogelijkheid om te komen tot sloop van landschapsontsierende opstallen in ruil voor de bouw van een 

woning onder voorwaarden. In het Streekplan worden de randvoorwaarden beschreven. Er worden 

hoge eisen gesteld aan de architectuur en de landschappelijke inpasbaarheid.  

 

In streekplan: Rood voor Rood en Rood voor Groen 

De  Provincie ziet vooral mogelijkheden voor Rood voor Groen bij bestaande landgoederen, 

knooperven en stadsranden. Het betreft situaties waarbij groen het eerste doel is. Het ontwikkelen van 

nieuwe natuur en landschap wordt bereikt door beperkt nieuwe bebouwing toe te staan. Bij bestaande 

landgoederen kan het tevens gaan om omvorming of behoud van bestaand groen door nieuw rood.   

 

Omgevingsvisie 

De omgevingsvisie vervangt het streekplan van de provincie Overijssel. 

De omgevingsvisie van de provincie Overijssel richt zich op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. 

Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door, naast bescherming, vooral in te zetten op het verbinden 

van bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Hierbij worden bestaande kwaliteiten 

beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Duurzaamheid wordt gerealiseerd 

door een transparante en evenwichtige afweging van ecologische, economische en sociaal-culturele 

beleidsambities. 

 

Groene en blauwe Diensten 

Met Groenblauwe diensten kan het landschap worden beheerd en ontwikkeld. Tot deze diensten 

behoren het beheer van landschapselementen, het opvangen van overtollig oppervlaktewater, het 

realiseren van wandelpaden, randenbeheer en weidevogelbeheer door particulieren. Bij nieuwe 

landschapselementen wordt aangesloten bij de realisatie van ruimtelijk beleid (Rood-voor-Rood, 

Rood-voor-Groen en vrijkomende agrarische bebouwing) en bij ander beleid zoals water, ecologische 

verbindingszones en toegankelijkheid.  

Groenblauwe diensten, maar ook de Rood-voor-Rood (en Rood-voor-Groen) regeling en het 

Werkschrift Ruimtelijke Kwaliteit zijn instrumenten die gericht zijn op de versterking van de kwaliteit 

van het landschap in Overijssel.  
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In streekplan aangewezen essentiele waterloop de Vecht 

In het Streekplan  komen een drietal beleidslijnen naar voren: 

� Geen verdere aantasting veerkracht watersysteem; 

� Herstel veerkracht watersysteem; 

� Kwaliteitswater (vanuit het belang van natuur). 

Op de functiekaart van het Streekplan zijn primaire watergebieden aangegeven. In deze gebieden 

worden functies geweerd, die strijdig zijn met het behoud van ruimte voor water. Hierbij moet vooral 

worden gedacht aan woon- en werkgebieden. Waterlopen die een vitale afvoerfunctie hebben zijn ook 

op deze kaart aangegeven. Binnen de gemeente Dalfsen is de Vecht aangemerkt als een essentiele 

waterloop. 

 Langs deze waterlopen dient bij nieuwbouw of uitbreiding van bestaand bebouwing binnen een zone 

van 100 meter rekening gehouden te worden met de huidige en toekomstige functie van waterafvoer. 

Aangezien de kenmerken van de watergangen sterk kunnen verschillen behoeft hieruit niet een 

belemmering voor bebouwing voort te vloeien. Overleg met de waterbeheerder zal hier in 

voorkomende gevallen duidelijkheid bieden. 

 In het Waterbeheersplan zet het Waterschap Groot Salland het beleid voor de komende jaren (2006-

2009) op een rij om de nagestreefde doelstellingen voor de korte en lange termijn te realiseren. 
 
In Streekplan aangewezen essentiële waterloop, de Vecht: 
Essentiële waterlopen conform de partiële herziening Ruimte en Water van het Streekplan zijn 
waterlopen die een vitale afvoerfunctie hebben. Het is voor de toekomst gewenst de afvoer en 
de mogelijkheid van eventuele verruiming veilig te stellen. Langs deze waterlopen dient bij 
nieuwbouw of uitbreiding van bestaande bebouwing binnen een zone van 100 meter rekening 
te worden gehouden met de huidige en toekomstige functie van waterafvoer. Aangezien de 
kenmerken van de watergangen sterk kunnen verschillen behoeft hieruit niet een belemmering 
voor bebouwing voort te vloeien. Overleg met de waterbeheerder zal hier in voorkomende gevallen 
duidelijkheid bieden. Binnen de gemeente Dalfsen is de Vecht aangemerkt als een essentiële 
waterloop. 

 

Opwaardering Hessenweg: 
‘Het zo duurzaam mogelijk verbeteren van de doorstroming, verkeersveiligheid en de 

leefbaarheid op en in de omgeving van de N340 / N48, als onderdeel van de totale regionale 

oost-westverbinding en met voorkoming van sluipverkeer’ 

Daarnaast is aanvullend de volgende doelstelling geformuleerd: 

‘Een aangepaste of nieuwe N340 moet de regionale gebiedsontwikkeling ondersteunen’ 
 
Intrekgebied potentiële waterwinning bij Vechterweerd: 
In het streekplan aangewezen gebied waaruit de grondwaterwinning water aantrekt. Grootschalige 
ruimtelijke ingrepen die het risico van grondwaterverontreiniging met zich meebrengen, worden in het 
intrekgebied zoveel mogelijk geweerd. Deze ingrepen kunnen wel worden toegestaan bij 
zwaarwegende maatschappelijke belangen en het ontbreken van redelijke alternatieven elders. In dit 
geval moeten wel compenserende maatregelen worden genomen zodat per saldo in het intrekgebied 
minder risico’s resteren voor de kwaliteit van het grondwater dan bij het bestaande gebruik. Op dit 
moment is er nog discussie over de bouw van het productiebedrijf ter plaatse. 
 
Grondwaterbeschermingsgebied in Marshoek: 
In het streekplan aangewezen gebied waarin het grondwater wordt beschermd. Bij functiewijzigingen 
mag de situatie voor het grondwater niet verslechteren. Verbeteren van de grondwaterkwaliteit is altijd 
mogelijk en een vereiste in geval van herbestemmen van risicoactiviteiten. 
 
Primair watergebied ten westen van Dalfsen: 
In het streekplan (en omgevingsvisie en –verordening) aangewezen gebied met een functie voor 
waterberging, waar op grond van een integrale afweging is geoordeeld dat de waterfunctie primair is 
en zwaarder weegt dan andere, daarmee strijdige belangen. Het gaat daarbij om gebieden die in 
extreme omstandigheden van nature fungeren als waterberging en die daartoe voor de toekomst 
moeten worden veilig gesteld. Vanwege de schaal en het abstractieniveau van het streekplan is het 
detailniveau van de begrenzing beperkt. De gemeente en de waterbeheerder bepalen in voorkomende 
gevallen in samenspraak de precieze begrenzing, binnen het traject van de Watertoets van een 



 

, revisie 5

Pagina 5

 

bestemmingsplan. Dat biedt ook gelegenheid om te komen tot een optimale inpassing van functies, 
zonder afbreuk te doen aan de waterbelangen. 
 

Reconstructie Dalmsholte en Grensweg en omgeving: 

Dalmsholte en Grensweg en omgeving zijn in het Reconstructieplan Salland-Twente aangewezen als 

verwevingsgebied d.w.z een ruimtelijk begrensd gedeelte van het reconstructiegebied gericht op 

verweving van landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding van de intensieve 

veehouderij mogelijk is, mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van de gebieden zich daar niet tegen 

verzetten. 
 

In Streekplan aangewezen ganzengebied en/of gebied voor andere wintergasten:  

Weidevogel- en ganzengebieden hebben voornamelijk de functie landbouw en zijn meestal in gebruik 

als grasland. De ganzen en wintergastengebieden  binnen de gemeente Dalfsen liggen in het 

veenontginninggebied (1) en in de jonge heideontginningen (3, 4 en 5). Een klein deel van het 

weidevogelgebied ligt ten noorden van Lemelerveld, in de jonge heideontginningen (12) en in het 

westelijk Vechtdalgebied (9) ligt  het weidevogel, ganzen en wintergastengebied. In dit gebied geldt 

een beleid van handhaving van de condities voor de instandhouding van de weidevogel- en 

ganzenpopulaties (waterpeil, openheid en rust). 
 
(Beleids)ontwikkelingen op regionaal niveau 

Ruimte voor de Vecht: 
Ruimte voor de Vecht is een initiatief van de provincie Overijssel samen met de gemeentes 
Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle en de waterschappen Velt en Vecht, Groot Salland en Regge 
en Dinkel. Samen met tal van andere betrokken organisaties en ondernemers in het gebied willen 
bestuurders nadenken over de kansen en beperkingen rond de Vecht. Hiervoor wordt een visie 
opgesteld. Als basis voor de visie hebben de provincie, de betrokken gemeenten en waterschappen 
de volgende statements vastgesteld: 

• Ga voor de volle winst van de levende rivier 

• Maak van het winterbed een grote open ruimte voor landbouw en natuur 

• Maak de rivier de voorkant van het Vechtdal 

• Organiseer bezoekersstromen 

• Maak de Vecht manifest 
Actualisatie is noodzakelijk. 

Het startdocument Masterplan Ruimte voor de Vecht is eind september 2008 vastgesteld. Omstreeks 

oktober 2009 wordt het Masterplan Ruimte voor de Vecht voor behandeling in college en 

gemeenteraad aangeboden. Het Masterplan bestaat uit een visie, beeldmanifest en een 

uitvoeringsprogramma.  

 
Kader Richtlijn Water 
Voor het deel van de Vecht bij Dalfsen geldt referentietype R7=langzaam stromende rivier/nevengeul 
op zand/klei. 
Elementen hierin zijn: veiligheid blijft voorop staan, wegverlening (aantakken oude meanders, 
stromend water/rivierdynamiek), meer natuurlijke peilen/afvoerfluctuaties (in zomer zijn bijv. ook 
zomerinundaties te verwachten), ontstening oevers en natuurlijke oevers, ooibos is een gewenst 
natuurtype (komt nu t.o.v. de natuurlijke situatie veel te weinig voor), maar waarschijnlijk zullen daar 
vooral in het oostelijke deel van het Vechtdal geschikte plekken voor moeten gevonden, verondiepen 
zomerbed.  
Maatregelen die voor 2015 gerealiseerd gaan worden: aansluiten meanders, verwijderen 
oeverbescherming. 

 

Buldersleiding, Groote Grift, Steenwetering, Emmertochtsloot, Dalmsholterwaterleiding en Overijssel 

Kanaal behoren tot de M-typen. 

Hiervoor gelden de volgende (beheer)maatregelen, inrichtingen: ontwikkelen natuurvriendelijke 

oevers, natuurlijker peil, minder wateraanvoer, waterberging, vispassages/minder stuwen, meer 

begroeiing, minder intensief onderhoud. 

 

De Marswetering behoort tot type R5. Hiervoor geldt enige stroming en dynamiek terugbrengen d.m.v. 

slingering en variatie in bodembreedte en taludhelling. Meer ruimte voor begroeiing, minder intensief 
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onderhoud,  waterbergingen, vispassages, natuurlijk peilbeheer, minder waterinlaat en beschaduwing 

25 % (substraten). 

 

Factsheet Kaderrichtlijn Water voor Overijsselse Vecht/Zwarte Water: 

De hoofdlijnen van de plannen met betrekking tot de Europese Kaderrichtlijn Water (door waterschap 
Groot Salland “Ruimte om te leven met water” genoemd) zijn voor Salland weergegeven in een 
factsheet per waterlichaam. Voor de Vecht geldt dat de ontwikkeling van een halfnatuurlijke Vecht 
wordt nagestreefd. De invulling hiervan gaat vooral om veiligheid, wegverlenging, aantakken oude 
meanders, ontstening van delen van de Vechtoevers en aanleg natuurvriendelijke oevers, meer 
natuurlijke peilen/afvoerfluctuaties en gedurende het grootste deel van het jaar stromende rivier. 
Kansrijke locaties voor de uitwerking van maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn voor de Vecht 
tot 2015, zijn de meander direct ten oosten van Bellingeweer, meander Welsum, meanders landgoed 
Rechteren/Hessumsche Mars, strang Millingen, Hooislagen en Marshoek. 

 

Leidraad voor ecologisch herstel van de Overijsselse Vecht: 

In de Leidraad voor ecologisch herstel van de Overijsselse Vecht van waterschap Velt en Vecht wordt 

aangegeven op welke wijze de Vecht binnen de randvoorwaarden van veiligheid en duurzaamheid zo natuurlijk 

mogelijk kan functioneren en wat hiervoor moet worden gedaan. 

Gebiedsuitwerking Dalmsholte: 
Voor het gebied Dalmsholte is in het kader van de reconstructie een gebiedsuitwerking opgesteld. 
Genoemd moet worden dat enkel het gebied ten oosten van de Vilstersedijk binnen de gemeente 
Dalfsen tot het reconstructiegebied behoort. 
 
Waterbeheersplan 2006-2009 “Leven met water”: 

Doel van de visie in het Waterbeheersplan is om vanuit water en bodem een beeld te geven van de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor bebouwing, grasland, akkerbouw en natte natuur. Uitgangspunt is 

de juiste functie op de juiste plaats. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de 

beleidsdoelstellingen vanuit het Waterbeleid 21ste Eeuw (WB21) en de Europese Kaderrichtlijn Water 

(KRW).  

• Binnen WB21 zijn maatregelen opgenomen die onder andere verband houden met de gevolgen 
van de klimaatverandering.  

• Voor de EKW zal met name de ecologische, maar ook chemische kwaliteit van het water moeten 
worden  verbeterd.  

Concreet streeft het waterschap het omvormen van het bestaande waterafvoersysteem naar een 
duurzaam watersysteem na, waarin de trits: vasthouden, bergen en afvoeren het uitgangspunt is.  

Bij waterschap Groot Salland wordt dit op de volgende wijze gerealiseerd: door de herinrichting van 

het watersysteem volgens de methodiek van Waternood. Dat is in feite het verkleinen van de 

waterafvoer in combinatie met het realiseren van waterberging in/langs de watergang. 
 
 
 
 
 
(Beleids)ontwikkelingen op gemeentelijk niveau 
 
VAB beleid Dalfsen: 
Het hoofddoel van de kaders voor zowel VAB als Rood voor rood met gesloten beurs in de gemeente 
Dalfsen is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.  
VAB beleid wil een positieve bijdrage leveren aan het behoud van vitale economische functies op het 
platteland en daarmee aan de leefbaarheid. Een belangrijk element van het VAB beleid is de 
benutting van de economische waarde van de voormalige agrarische bebouwing door daarin andere 
dan agrarische bedrijvigheid mogelijk te maken. Daarbij wordt van geval tot geval bekeken wat 
mogelijk en wenselijk is en worden afspraken gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemer.  
 
Nota onverharde wegen: 
In de Nota onverharde wegen wordt aangegeven dat de gemeente er naar streeft om de thans 
aanwezige openbare zandwegen zoveel mogelijk in de huidige staat te handhaven. Alleen in zeer 
bijzondere situaties zal tot het verharden van een zandweg worden overgegaan. Verkeersbeperkende 
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maatregelen worden alleen ingevoerd en in stand gehouden wanneer hier een duidelijk motief voor 
aanwezig is. 
 
Welstandsnota 

In de welstandsnota worden de belangrijkste uitgangspunten van het welstandsbeleid en de 

procedures rond het welstandsadvies beschreven. De welstandsnota steekt in op het duurzaam 

bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit. De welstandstoets is daarbij een belangrijk instrument. In de 

gemeentelijke welstandsnota zijn voor de welstandtoets criteria geformuleerd die deze toets mogelijk 

moeten maken. De welstandcriteria maken het welstandstoezicht transparant en controleerbaar voor 

burgers en beroepsmatig betrokkenen. 

De hoofddoelstelling van het gemeentelijke welstandsbeleid is: De gemeente handhaaft een 

kwaliteitsniveau dat uitgaat van de huidige aanwezige gebouwde en ongebouwde kwaliteit, waarbij op 

sommige plekken de kwaliteit kan worden aangescherpt. Deze hoofddoelstelling 

is per gebied verder uitgewerkt in specifiek geformuleerd welstandsbeleid. 
 
Monumentenbeleid 

In de gemeente bevinden zich rijksmonumenten, archeologische monumenten en provinciale 

monumenten en gemeentelijke, maar geen beschermde stads- en/of dorpsgezichten. 

Deze monumenten hebben een unieke waarde. Uitgangspunt is dat deze unieke waarde en daarmee 

de bebouwingskarakteristieken, zoals beschreven in de monumentenbeschrijving, worden behouden 

en waar mogelijk versterkt. Monumenten blijven echter alleen in goede staat als zij een nuttige 

maatschappelijke functie hebben. (Nieuwe) gebruiksmogelijkheden dienen dan ook zo min mogelijk te 

worden beperkt, zolang de cultuurhistorische waarde van het (rijks)monument maar behouden blijft. 

 

Inrichtings- en beheerplan Bellingeweer: 

Plan voor inrichting en beheer van landschappelijk park Bellingeweer, waarbij de natuurlijke en 

recreatieve waarden versterkt worden. 

 

Ontwikkeling Waterfront:  

Herinrichtingsproject gebied aan zuidkant van Dalfsen aan de Vecht. 

 
Ontwikkelingsvisie Grensweg e.o.: 
In het Reconstructieplan is het gebied rond de grensweg aangewezen als een gebied, waarvoor een 
planuitwerking moet worden gemaakt. De gemeente vond dit te zwaar aangezet voor een gebied met 
een dergelijke kleine omvang. Met toestemming van de provincie is daarom een ontwikkelingsvisie 
opgesteld, die is meegenomen bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan Buitengebied 
Lemelerveld. 

 

Uitbreiding nieuwe woonwijk De Nieuwe Landen en later woningbouw aan westzijde Lemelerveld: 

De gemeente Dalfsen ontwikkelt aan de noordwestkant van Lemelerveld de nieuwe woonwijk De 

Nieuwe Landen. In deze woonwijk worden circa 160 woningen gebouwd. Circa de helft van het gebied 

is inmiddels uitgegeven. Zodra alle bouwkavels in De Nieuwe Landen zijn uitgegeven, zal het 

woongebied aan de westzijde worden uitgebreid.  

 

Plannen voor uitbreiding woonwijk Westerbouwlanden: 

De gemeente is bezig met het opstellen van een bestemmingsplan voor de ontwikkeling van 

woningbouw ten noorden van de nieuwbouwwijk Westerbouwlanden. 
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Resultaten meningpeiling via internet 

Om een idee te krijgen van wat bewoners en belanghebbenden vinden van het landschap in Dalfsen 

en welke onderwerpen zij belangrijk vinden bij het ontwikkelen van het landschap, heeft aan het begin 

van het proces een meningpeiling plaatsgevonden via internet.  

 

In totaal hebben 97 respondenten deelgenomen aan de meningpeiling. Hiervan zijn 88 respondenten 

woonachtig binnen de gemeente. Ruim de helft van de respondenten gebruikt het buitengebied van 

de gemeente Dalfsen recreatief. Uit de resultaten van de meningpeiling, kunnen de volgende 

conclusies worden getrokken: 

 

• Op 1% van alle respondenten na vinden alle respondenten het landschap in de gemeente Dalfsen 

redelijk tot zeer mooi.  

• Toch vindt 62% van de respondenten dat het landschap in de gemeente Dalfsen verbeterd moet 

worden.  

• Het landschap in het Vechtdal en de directe omgeving en het landschap in het zuidelijk gebied 

worden door bijna alle respondenten als redelijk tot zeer mooi beschouwd.  

• Het noordelijk gebied wordt door 21% van de respondenten als niet tot helemaal niet mooi 

beschouwd.  

• 74% van de respondenten vindt de belangrijkste functie van het landschap in het noordelijk gebied 

de productiefunctie (agrarische productie, houtproductie) 

• De meningen over de belangrijkste functie van het landschap van het Vechtdal en de directe 

omgeving zijn zeer verdeeld. 12% geeft aan dat de productiefunctie het belangrijkst is, 30% geeft 

aan dat de recreatieve functie voor inwoners het belangrijkst is, 18% geeft aan dat de recreatieve 

functie voor toeristen van elders het belangrijkst is, 32% geeft aan dat de natuurfunctie het 

belangrijkst is en 8% vindt een andere functie het belangrijkst. 

• Ook de meningen over de belangrijkste functie van het zuidelijk gebied zijn verdeeld. Het 

merendeel van de respondenten (38%) vindt de productiefunctie hier het belangrijkst. 

• De meeste respondenten vinden de afwisseling van de verschillende landschappen de 

belangrijkste kwaliteit van het landschap in Dalfsen. 

• Meer dan 30% van de respondenten wil meer wandelpaden, meer fietspaden, een meer natuurlijke 

Vecht, meer natuurlijke bermen, meer natuurlijke akkerranden, meer houtwallen, meer natuurlijke 

watergangen en sloten, meer aandacht voor erfbeplanting, meer aandacht voor cultuurhistorische 

elementen.  

• De meeste respondenten vinden dat zowel landbouw, natuur als de recreatieve mogelijkheden 

voldoende tot hun recht komen in het landschap van Dalfsen. 

• De respondenten zijn over het algemeen tevreden met het huidige landschap in Dalfsen, maar 

wijzen veelal op ontwikkelingen, als het ombouwen van de N340 tot een stroomwegfunctie, de 

bouw van grote agrarische bedrijven, de plaatsing van windmolens, die het landschap negatief 

beïnvloeden.  

• De respondenten wijzen erop dat ontwikkelingen in het landschap moeten passen of 

landschappelijk ingepast moeten worden.  

• Een aantal respondenten geeft aan dat er beter onderhoud moet plaatsvinden in het landschap 

van Dalfsen. 

• Respondenten geven aan dat de bijzondere natuurwaarden behouden moeten worden. Ook geven 

respondenten aan dat het landschap meer beleefbaar moet worden gemaakt. Er heerst echter een 

angst dat het buitengebied een “pretpark” wordt. 

 
Ambitiebepaling raad 

In augustus 2008 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de gemeenteraad van Dalfsen. Tijdens 

deze bijeenkomst is de ambitie van de raad voor de ontwikkeling van het landschap in Dalfsen 

bepaald. De gemeenteraad heeft in deze bijeenkomst uitgesproken dat het ambitieniveau voor de 

komende jaren hoog is. De raad zet in ieder geval in op behoud van het huidige landschap, maar 

zeker ook op ontwikkeling. Tevens is de ambitie voor verschillende thema’s bepaald. Hierbij kwam 

naar voren dat de raad in het landschapsontwikkelingsplan vooral wil inzetten op natuur en water, 

ruimtelijke kwaliteit en recreatie en toerisme. Voor het thema duurzaamheid liggen de ambities lager. 
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Scenario behouden versus ontwikkelen 
Aanzet voor de landschapsvisie 

 

 Benoemde belangrijke thema's:  

 Groen = visie en aanzet voor projecten t.a.v. 

natuur en water  

  

 Grijs = visie en aanzet voor projecten t.a.v. 

ruimtelijke kwaliteit  

 

 Rood = visie en aanzet voor projecten t.a.v. 

recreatie  

 

 Blauw= visie en aanzet voor projecten op gebied 

van klimaat en duurzaamheid 

 

 Zwart= visie en aanzet voor overige projecten 

 

 

  

Scenario BEHOUDEN 
 

Scenario  ONTWIKKELEN 

    

Ruimte bieden voor waterberging conform 

Kaderrichtlijn Water en Waterbeleid 21e eeuw 

Ruimte bieden voor waterberging conform Kaderrichtlijn Water en Waterbeleid 21e eeuw 

    

Archeologische waarden conform 

archeologiebeleid beschermen 

Archeologische waarden conform archeologiebeleid beschermen 

    

  Ontwikkelen beeldkwaliteitskader voor ontwikkelingen in het buitengebied (paarden, 

schaalvergroting, RVR, VAB) 

    

Meanders en kolken beheren: zonodig vrijmaken 

van opgaande beplanting 

Meanders en kolken beheren: zonodig vrijmaken van opgaande beplanting 

Natuurlijk oeverbeheer kolken en meanders Natuurlijk oeverbeheer kolken en meanders 

Uitdiepen van verlandde kolken en kleine 

waterelementen 

Uitdiepen van verlandde kolken en kleine waterelementen 

Beschermen van microrelief (stroomruggen en 

steilranden) 

Beschermen van microrelief (stroomruggen en steilranden) 

Stimuleren (half)natuurlijke graslanden Stimuleren (half)natuurlijke graslanden 

  Weidevogelbeheer 

  Aanleg poelen ter versterking van natte biotopen in uiterwaarden (habitat van o.a. knoflookpad 

en kamsalamder) 

  Opknappen (of aantakken) van oude meander(s) ter versterking van een halfnatuurlijk Vechtdal 

(bijvoorbeeld direct ten oosten van Bellingeweer.) 

    

Goede informatievoorziening om gebruik 

bestaande routes te stimuleren 

Goede informatievoorziening om gebruik bestaande routes te stimuleren 

Goede voorzieningen langs bestaande routes 

(bankjes, uitkijkpunten, etc.) 

Goede voorzieningen langs bestaande routes (bankjes, uitkijkpunten, etc.) 

  Onderzoek naar beter beleefbaar maken Vecht door ontwikkeling nieuwe struin- of 

knuppelpaden door uiterwaard in aangewezen zones 

  Onderzoek naar ontwikkelen Vechtdijken tot wandelroutes (uitgemaaid graspad)  

  Stuwen en bruggen ontwikkelen tot verblijfsplekken 

  Aanleg pontje over de Vecht 

  Ontwikkelen waterfront Dalfsen tot aantrekkelijke verblijfsplek en startpunt van routes  

  Onderzoek naar ontwikkeling ommetje door uiterwaard bij Dalfsen 

  Onderzoek naar mogelijkheden verlenging fietspad Bellingeweer richting stuw Vilsteren 
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  Meer plekken creëren voor vissers 
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Scenario BEHOUDEN 

 

Scenario ONTWIKKELEN 

Beheer en wegwerken achterstallig onderhoud 

van landschapselementen 

Beheer en wegwerken achterstallig onderhoud van landschapselementen 

Beschermen microrelief (rivierduinen) Beschermen microrelief (rivierduinen) 

  Stimuleren agrarisch natuurbeheer  

  Stimuleren aanleg opgaande landschapselementen (bijv. knotwilgen)  ter versterking 

kleinschalig landschap en ecologische structuur 

  Waterberging in vlakvormen, gekoppeld aan structuur van landschap 

    

 Beheer en onderhoud recreatieve routes/paden Beheer en onderhoud recreatieve routes/paden 

  Landschap meer beleefbaar maken door het plaatsen van extra informatieborden(afgestemd op 

de reeds bestaande informatieborden) en moderne hulpmiddelen (gebruik van GPS-systemen, 

zoals Abel en via de mobiele telefoon). 

   Realiseren uitkijkpunt om uitzicht te bieden op de uiterwaarden en de Vecht 

   Uitbreiding rustplaatsen langs routes om de recreatieve beleving te versterken 

  Ontwikkeling kleinschalige en vernieuwende vormen van recreatieve functies alleen in VAB's, 

agrarische bedrijven en op landgoederen, mits ook bijdrage wordt geleverd aan 

landschappelijke versterking.  

    

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in het landschap. Zie bijgevoegde 

schets. 

  Mogelijkheden bieden voor doorontwikkelen van bestaande landgoederen: structuurversterking 

en nieuwe economische dragers, voor zover noodzakelijk voor instandhouding landgoederen 

Wegwerken achterstallig onderhoud 

wegbeplanting 

Wegwerken achterstallig onderhoud wegbeplanting 

Wegwerken achterstallig onderhoud 

houtwallen/singels 

Wegwerken achterstallig onderhoud houtwallen/singels 

Wegwerken achterstallig onderhoud solitaire 

bomen (aandachtspunt: oude bomen vormen 

biotoop voor vleermuizen) 

Wegwerken achterstallig onderhoud solitaire bomen (aandachtspunt: oude bomen vormen 

biotoop voor vleermuizen) 

Natuurlijk bermbeheer langs zandwegen Natuurlijk bermbeheer langs zandwegen 

Beschermen steilranden als karakteristieke 

landschapselementen 

Beschermen steilranden als karakteristieke landschapselementen 

  Uitbreiden houtwallenstructuur 

  Aanleg opgaande beplantingselementen versterkt de landschappelijke karakteristiek en is van 

betekenis voor aantal diersoorten (uitbreiding habitat das, vleermuizenmigratieroute en 

uitbreiding habitat vogels) 

  Stimuleren akkerrandbeheer 

  Waterberging in vlakvormen, gekoppeld aan structuur van landschap 

  Mogelijkheden voor bosaanplant  

    

  Aanleg/herstel kerkepaden/ en ommetjes om  de karakteristieken van het essenlandschap 

beter beleefbaar te maken 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in het landschap. Uitgangspunten: 

bebouwing langs randen van essen, langs oude wegen, gekoppeld aan historische 

landschapsstructuur, steilranden in stand houden, essen open houden, (eiken)houtwalstructuur 

als erfbeplanting. Zie bijgevoegde schets. 

  Verbeteren landschappelijke inrichting van verblijfsrecreatieterreinen 

  Faciliteren ontwikkeling nieuwe buitenplaats/landgoed om karakteristiek landschap en 

ecologische betekenis te versterken 

  Versterken herkenbaarheid historische lijn Hessenweg door beplanting 

  Ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatiebedrijven, mits inrichting bijdraagt aan 

landschappelijke versterking (zie maatregelen ruimtelijke kwaliteit) 
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  Energieteelt mogelijk (ruimte voor productie biomassa) 
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Scenario BEHOUDEN 

 

 

Scenario  ONTWIKKELEN 

Wegwerken achterstallig onderhoud 

wegbeplanting, kavelgrensbeplanting en 

erfbeplanting 

Wegwerken achterstallig onderhoud wegbeplanting, kavelgrensbeplanting en erfbeplanting 

  Stimuleren aanleg wegbeplanting, geriefhoutbosjes, kavelgrensbeplanting en erfbeplanting tot 

samenhangende groene structuur         

  Aanleg/herstel recreatieve paden-routes, bijv kerkepaden/boerenlandpaden, ommetjes ter  

versterking van de beleving van de karakteristieke kwaliteit van het essenlandschap 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in de dorpsranden: Bij toekomstige 

dorpsuitbreidingen landschappelijke kenmerken (Groen, reliëf) benutten om  

overgang naar landschap vorm te geven.  

Behoud en onderhoud karakteristieke beplanting, 

elementen en bebouwing 

Behoud en onderhoud karakteristieke beplanting, elementen en bebouwing 

  Mogelijkheden bieden voor doorontwikkelen van bestaande landgoederen: structuurversterking 

en nieuwe economische dragers, voor zover noodzakelijk voor instandhouding landgoederen 

Wegwerken achterstallig onderhoud 

landschapselementen om karakteristiek te 

behouden 

Wegwerken achterstallig onderhoud landschapselementen om karakteristieke te behouden 

Aandacht en bescherming voor steilranden Aandacht en bescherming voor steilranden 

  Versterking landschappelijke structuur door stimuleren aanleg van houtwallen en singels 

(uitbreiding habitat das, vleermuizenmigratieroute en uitbreiding habitat vogels) en versterking 

ecologische structuur  

  Op de overgang naar Vechtdal: rijker gestructureerde bosranden 

  Natuurlijker bosbeheer 

  Natuurlijk akkerrandbeheer ter versterking landschapsbeeld en ecologie 

  Waterberging in vlakvormen, gekoppeld aan structuur van landschap 

  Reguliere bosbouw voortzetten 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in het landschap. Uitgangspunten: 

inpassing door middel van combinaties van bosjes, solitaire bomen (bijvoorbeeld kastanje, 

linde), doornhagen.  Zie bijgevoegde schets. 

  Ontwikkeling kleinschalige en vernieuwende vormen van recreatieve functies alleen in VAB's, 

agrarische bedrijven en op landgoederen, mits ook bijdrage wordt geleverd aan 

landschappelijke versterking.  

  Stimuleren aanplant solitaire bomen in agrarisch gebied ter versterking van het 

landgoedkarakter 

Stimuleren openstelling en gebruik paden en 

routes 

Stimuleren openstelling en gebruik paden en routes 

  Beter zichtbaar maken/herstellen cultuurhistorische elementen  als grachten, wallen, 

grenspalen,  

hooibergen, bakhuisjes, lanenstructuren e.d. 

  Mogelijkheden bieden voor doorontwikkelen van bestaande landgoederen: structuurversterking 

en nieuwe economische dragers, voor zover noodzakelijk voor instandhouding landgoederen 

Versterking van natte biotopen door natuurlijke 

oevers en natuurlijk oeverbeheer Marswetering 

en Emmertochtsloot 

Versterking van natte biotopen door natuurlijke oevers en natuurlijk oeverbeheer Marswetering 

en Emmertochtsloot 

  Ontwikkeling verschillende plantenstructuren (o.a. houtopstanden) langs Marswetering 

  Ontwikkeling natuurvriendelijke oevers Emmertochtsloot 

  Oorspronkelijke loop van Emmertochtsloot naar Vecht herstellen 

  Aanleg poelen als stapstenen tussen Vechtdal en Marswetering en Emmertochtsloot (habitat 

van o.a. knoflookpad en kamsalamder) 

  Extensief slootkantenbeheer ter vergroting natuurlijke uitstraling en voor migratiemogelijkeden 
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  Aanplanten knotwilgen langs watergangen als versterking van het landschapsbeeld  
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Scenario BEHOUDEN 

 

Scenario  ONTWIKKELEN 

omgeving Hoonhorst 

 

Wegwerken achterstallig onderhoud 

landschapselementen om karakteristiek te 

behouden 

Wegwerken achterstallig onderhoud landschapselementen om karakteristiek te behouden 

Behoud steilranden/reliëf als typisch 

landschappelijk kenmerk binnen dit gebied 

Behoud steilranden/reliëf als typisch landschappelijk kenmerk binnen dit gebied 

  Versterking landschapstructuur door aanleg wegbeplanting,  houtwallen en singels (uitbreiding 

habitat das, vleermuizenmigratieroute en uitbreiding habitat vogels) 

  Natuurlijk akkerrandbeheer ter vergroting van de biodiversiteit 

  Waterberging in vlakvormen, gekoppeld aan structuur van landschap 

  Kleinschalige vormen van bosaanplant versterken kleinschalige en afwisselende landschap 

  Aanleg/herstel  kerkepaden/boerenlandpaden, ommetjes ter  

versterking van de recreatieve beleving 

Behoud en onderhoud aanwezige zandpaden Behoud en onderhoud aanwezige zandpaden 

  Stimuleren aanleg (streekeigen) erfbeplanting om het groene karakter te waarborgen 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in het landschap. Uitgangspunten: 

bebouwing langs langs oude wegen, gekoppeld aan historische landschapsstructuur, 

steilranden in stand houden, kampen open houden, (eiken)houtwalstructuur als erfbeplanting. 

  Nieuwe buitenplaatsen/landgoederen versterken kleinschalige en afwisselende landschap 

  Stimuleren  landschapsgerichte, kleinschalige recreatie en agrotoerisme (kamperen bij de boer, 

B&B, streekproducten), mits ook bijdrage wordt geleverd aan versterking van het landschap 

(erfbeplanting, houtwallen ed) 

omgeving Lemelerveld 

Waterberging langs watergangen om water vast 

te houden 

Natuurontwikkeling langs watergangen door stimuleren natuurvriendelijke oevers  

Beheer en onderhoud paden en routes langs 

watergangen  

Beheer en onderhoud paden en routes langs watergangen  

  Extensief slootkantenbeheer ter vergroting natuurlijke uitstraling en voor migratiemogelijkeden 

  Aanleg poelen ter vergroting biodiversiteit en als ecologische stapstenen (habitat van o.a. 

knoflookpad en kamsalamder) 

  Aanplanten en beheer knotwilgen langs watergangen ter vergroting van de afwisseling in het  

landschap en ter versterking van de kleinschaligheid 

  Ontwikkeling natuurvriendelijke oevers Emmertochtsloot 

  Oorspronkelijke loop van Emmertochtsloot naar Vecht herstellen 

  Ontwikkeling verschillende plantenstructuren (o.a. houtopstanden) langs Marswetering 

  Aanleg natuurvriendelijke vooroevers langs Overijssels Kanaal  

  Overijssels Kanaal beter beleefbaar maken door versterking recreatief gebruik (mogeliijkheden 

voor wandelen, fietsen en kanoen) 

  (Cultuur)historische lijn Overijssels Kanaal versterken door middel van begeleidende 

beplantingen en handhaving bomenrij 

  Aanleg nieuwe opgaande houtelementen zoals wegbeplanting, erfbeplanting (uitbreiding 

habitat das, vleermuizenmigratieroute en uitbreiding habitat migratieroute) 

  Aanleg recreatieve paden-routes, bijv kerkepaden/boerenlandpaden, ommetjes, om de relatie  

dorp-landschap te versterken 

K
a
m

p
e
n
la

n
d
s
c
h
a
p
 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor  

(ver)bouwinitiatieven in de dorpsranden 
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Scenario BEHOUDEN 
 

Scenario  ONTWIKKELEN 

  

Beheer en onderhoud kavelgrensbeplantingen Beheer en onderhoud kavelgrensbeplantingen 

  Aanleg kavelgrensbeplantingen nabij bebouwing dwars op ontginningswegen om de 

landschappelijke structuur te versterken en bebouwing ruimtelijk in te passen 

Extensief slootkantenbeheer om 

migratiemogelijkheden voor dieren te vergroten 

Extensief slootkantenbeheer om migratiemogelijkheden voor dieren te vergroten 

Beheer en onderhoud eendenkooi en poelen als 

natuurelementen in dit gebied 

Beheer en onderhoud eendenkooi en poelen als natuurelementen in dit gebied 

  Stimuleren aanleg poelen als stapstenen tussen Vechtdal en Emmertochtsloot en Marswetering 

(habitat van o.a. knoflookpad en kamsalamder) 

  Stimuleren natuurlijk oeverbeheer langs sloten en weteringen, en rondom waterwinning 

Vechterweerd ter vergroting van de biodiversiteit in de broekontginningen 
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  Waterberging gekoppeld aan lijnstructuur in landschap 

   Beleving open agrarische landschap door recreatief gebruik schouwpaden 

   Landschapsgerichte recreatie in kleinschalige gebieden (kamperen bij de boer, B&B, 

streekproducten) 

   Meer plekken creëren voor vissers 

  Stimuleren aanleg (streekeigen) erfbeplanting voor een goede inpassing van bebouwing in het 

open landschap 

  Landschappelijk op een goede manier inpassen van drinkwaterproductiebedrijf aan de 

Koepelallee, Kwaliteiten of aandachtspunten zijn o.a. versterken houtwallen/houtsingelspatroon 

en respecteren kavelrichting 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in het landschap. Uitgangspunten: 

erfbeplanting (elzen-/essensingels) volgt kavelgrenzen en structuur landschap. 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in de dorpsranden 

 

  Kleinschalige recreatie mogelijk, mits ook bijdrage wordt geleverd aan versterking van het 

landschap en de ontwikkeling van bestaande landbouw niet wordt beperkt 

 

  

  

Scenario BEHOUDEN 
 

Scenario  ONTWIKKELEN 

Beheer en onderhoud eendekooien als 

natuurelementen in dit gebied 

Beheer en onderhoud eendekooien als natuurelementen in dit gebied 

  Waterberging gekoppeld aan lijnstructuur in landschap 

  Bosaanplant mogelijk, mits passend in nieuwe landschappelijke structuur en ontwikkeling 

bestaande landbouw niet gehinderd wordt  (vanwege bijzondere karakteristiek niet bij 

bebouwingslinten Meele, Oosterveen en Ruitenveen)  

  Routegebonden recreatie uitbreiden, ook van Vechtdal naar Reestdal. 

Beheer en (achterstallig) onderhoud 

wegbeplanting gericht op versterking openheid 

en doorzicht in agrarisch gebied ( o.a. 

verwijderen onderbegroeiing) 

Beheer en (achterstallig) onderhoud wegbeplanting gericht op versterking openheid en 

doorzicht in agrarisch gebied ( o.a. verwijderen onderbegroeiing) 

  Stimuleren aanleg (streekeigen) erfbeplanting  voor een goede inpassing van 

 bebouwing in het open landschap 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in het landschap. Uitgangspunten: 

bebouwing koppelen aan lintstructuur. Oriëntatie bebouwing (koprichting) inpassen in 

verkavelingsstructuur.  Erfbeplanting in lijnstructuur met streekeigen soorten (o.a. elzensingels). 

[Zie bijgevoegde schets. 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in de dorpsranden 

  Nieuwe buitenplaatsen/landgoederen mogelijk, mits passend in nieuwe landschappelijke 

structuur en ontwikkeling bestaande landbouw niet gehinderd wordt  (vanwege bijzondere 

karakteristiek niet bij bebouwingslinten Meele, Oosterveen en Ruitenveen)  
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  Vernieuwende vormen van dag- en verblijfsrecreatie mogelijk, mits geconcentreerd en 

gecombineerd met versterking landschapsstructuur. 
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  Energieteelt mogelijk, mits passend in nieuwe landschappelijke structuur en ontwikkeling 

bestaande landbouw niet gehinderd wordt  (vanwege bijzondere karakteristiek niet bij 

bebouwingslinten Meele, Oosterveen en Ruitenveen)  

  

Behoud en onderhoud houtwallen/singels langs 

noord-zuid gerichte kavelgrenzen versterkt de 

landschapstructuur  

Behoud en onderhoud houtwallen/singels langs noord-zuid gerichte kavelgrenzen versterkt de 

landschapstructuur  

  Aanplanten houtwallen/singels langs slagen (noord-zuid richting) om slagenlandschap te 

versterken/herstellen (uitbreiding habitat das, vleermuizenmigratieroute en uitbreiding habitat 

migratieroute) 

  Aanplant opgaande bomen langs ontginngingswegen (uitbreiding habitat das, 

vleermuizenmigratieroute en uitbreiding habitat migratieroute) 

Extensief slootkantenbeheer langs onbeplante 

slootkanten ((oost-west gericht) te versterking 

van het van oorsprong natte karakter 

Extensief slootkantenbeheer langs onbeplante slootkanten  ter versterking van het van 

oorsprong natte karakter 

  Stimuleren aanleg weidepoelen in noord-zuid gerichte zones 

  Stimuleren waterberging in agrarisch gebied op van nature natte plekken, liefst in combinatie 

met weidepoelen en slootkantbeheer 

  Vergroten van aanwezige natuurlijke oevers van Buldersleiding, zodat er voldoende ruimte 

ontstaat voor de ontwikkeling van oever- en watervegetaties. 

  

 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor behoud oorspronkelijke karakteristieke bebouwing 

(verdiepingsslag welstandsnota) 

 

 

 

  

Scenario BEHOUDEN 
 

Scenario  ONTWIKKELEN 

  

ten noorden van Dalfsen 

Beheer van noord zuid gerichte wegbeplanting 

en kavelgrensbeplanting, oost west gerichte 

beplanting verwijderen om doorzicht en wijdsheid 

te behouden 

Beheer van noord zuid gerichte wegbeplanting en kavelgrensbeplanting, oost west gerichte 

beplanting verwijderen 

  Natuurlijk wegbermbeheer langs onbeplante wegen (oost-west gerichte wegen) 

  Waterberging gekoppeld aan structuur van landschap: vlakvormig en lijnvormig 

  Bosaanplant mogelijk, mits passend in nieuwe landschappelijke structuur en ontwikkeling 

bestaande landbouw niet gehinderd wordt  (vanwege bijzondere karakteristiek niet bij 

bebouwingslint Ruitenveen)  

  Vergroten recreatieve beleving open grootschalig landschap door gebruik schouwpaden als 

recreatieve routes, met name vanuit bebouwingsconcentraties 

  Routegebonden recreatie uitbreiden, ook van Vechtdal naar Reestdal. 

  Stimuleren aanleg (streekeigen) erfbeplanting  voor een goede inpassing van bebouwing  

in het open landschap 

  Optimaliseren/verbeteren beeldkwaliteit rondom molen Massier 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in het landschap. 

Uitgangspunten:bebouwing langs de linten van de ontginningsstructuur. Bebouwing mag 

doorzichten in noordzuid richting niet belemmeren. Erfbeplanting in blokstructuur met 

streekeigen beplanting (o.a. eiken- en essenbosjes). Zie bijgevoegde schets. 

  Vernieuwende vormen van dag- en verblijfsrecreatie mogelijk, mits geconcentreerd en 

gecombineerd met versterking landschapsstructuur. 
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  Nieuwe buitenplaatsen/landgoederen mogelijk, mits passend in nieuwe landschappelijke 

structuur (bijvoorbeeld door ontwikkeling heide en bos) en ontwikkeling bestaande landbouw 

niet gehinderd wordt  (vanwege bijzondere karakteristiek niet bij bebouwingslint Ruitenveen)  
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  Energieteelt mogelijk, mits passend in nieuwe landschappelijke structuur en ontwikkeling 

bestaande landbouw niet gehinderd wordt  (vanwege bijzondere karakteristiek niet bij 

bebouwingslint Ruitenveen) 

 

 

 

 

Ten noorden en oosten van Lemelerveld 

Beheer van wegbeplanting en 

kavelgrensbeplanting 

Beheer van wegbeplanting en kavelgrensbeplanting 

  Stimuleren aanleg houtwallen/singels om Het Luttenbergerven met de Lemelerberg te 

verbinden (uitbreiding habitat das, vleermuizenmigratieroute en uitbreiding habitat 

migratieroute) 

  Aanleg faunapassages tpv grotere wegen om migratiemogelijkheden te vergroten 

  Versterken landschapstructuur (opgaande beplanting, poelen en schrale bermen) ten zuiden en 

oosten van Lemelerveld ter verbetering beeldkwaliteit en verbinding Krieghuusbelten met 

Lemelerberg 

  Waterberging gekoppeld aan structuur van landschap: vlakvormig en lijnvormig. (In ieder geval 

benedenstrooms van de Dalmsholterwaterleiding aanleg van groot waterbergingsgebied.) 

  Ontwikkelingsmogelijkheden recreatie koppelen aan bestaande elementen, zoals het 

Overijssels Kanaal of zweefvliegveld 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in het landschap. 

Uitgangspunten:bebouwing in   

 een zone langs de linten van de ontginningsstructuur. Bebouwing mag doorzichten in 

noordzuid richting niet  

belemmeren. Erfbeplanting in blokstructuur met streekeigen beplanting (o.a. eiken- en 

essenbosjes). 

 Zie bijgevoegde schets. 

  Ontwikkeling beeldkwaliteitskader voor (ver)bouwinitiatieven in de dorpsranden 

  Kleinschalige recreatie mogelijk, mits ook bijdrage wordt geleverd aan landschappelijke 

versterking 

Extensief slootkantenbeheer om 

migratiemogelijkheden voor dieren te vergroten 

Extensief slootkantenbeheer om migratiemogelijkheden voor dieren te vergroten 

  Aanleg poelen in zone ter vergroting biodiversiteit en als ecologische stapstenen  

  Ontwikkeling natuurvriendelijke oeversen verwijderen oeververharding langs 

Dalmsholterwaterleiding 

  Aanleg natuurvriendelijke vooroevers langs Overijssels Kanaal en ontwikkeling paaiplaatsen 

  Ontwikkeling natuurvriendelijke oevers en verwijderen oeververharding langs De Groote Grift  

  Meer beleefbaar maken Overijssels Kanaal door ontwikkeling recreatieve routes (bijv. 

kanoroute)   

   Realiseren van een vogel-/wildobservatiepost voor betere beleving van het Luttenbergerven 

 

  (Cultuur)historische lijn Overijssels Kanaal versterken door middel van begeleidende 

beplantingen en handhaving bomenrij 
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Projectnaam Doel/omschrijving Initiatief-

nemer 
Partners Uitvoerende 

partij 
Prioriteit Regeling 

      legenda 1     legenda 2 

Prioritaire 
projecten 

            

Uitwerking 
Nieuwleusen 
 

In dit gebied kunnen extra Tennet 
gelden besteed worden voor het 
versterken van de 
landschappelijke kwaliteit. 

Gemeente LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

h (<2 jaar) 1-3-6-7-8-9-10-
11-12-13-14,3-
14,8-14,14 

Uitwerking 
Nieuwleusen 
 

Aanleg, herstel en onderhoud van 
kavelgrens-, weg – en 
erfbeplanting en poelen 

grondeigen
aar, 
gemeente 

LTO, LO, 
grondeigen
aren 

grondeigena
ar 

h (<2 jaar) 1-6-8-9-10-11-
12-13-14,5-
14,7-14,8-14,14 

Mobilisatie 
van lokale 
initiatieven 

burgers en andere betrokkenen 
organisaties kunnen betrokken 
worden en meehelpen bij lokale 
projecten zoals ommetjes, 
aanleg van drachtbeplanting 
(bijen) en het aanleveren van 
biomassa als energiebron. 

Gemeente  burgers, 
pb, BD, 
Vvd, 
boerhoes 

gemeente h (<5 jaar) 5-14,2-14,13 

Routes Het onderzoeken, herstellen, 
aanleggen of uitbreiden  van 
ommetjes, boerenland- en 
kerkepaden. 
 

Gemeente Vrienden 
van 
Dalfsen, 
LO, 
Plaatselijk 
belangen, 
Het 
Oversticht 

waterschap 
provincie 

ML (5-10 jaar) 1-2-3-4-14.1-
14.12 

Routes Informatievoorziening via 
sms/alert, gps routeplanner  

Gemeente 
Plaatselijk 
Belangen 

 Landschap 
Overijssel,  
Het 
Oversticht 

gemeente ML (5-10 jaar) 1-2-3-4-14.1-
14.12 

Groenblauwe 
maatregelen 

Een voorstel om de 
mogelijkheden voor 
groenblauwe diensten in de 
gemeente Dalfsen uit te zoeken 
in aansluiting op het LOP. Per 
dienst worden inhoudelijke en 
kwantitieve doelstellingen 
geformuleerd voor particulier 
beheer/ herstel/aanleg van 
landschap, natuur, recreatieve 
ontsluiting en waterbeheer.   

Gemeente provincie, 
waterschap 

grondeigena
ar burger; 
waterschap 

H (<5 jaar) 1-2-6-7-8-9-10-
11-12-13-14.7-
14.7-14.8-14.9-
14.10-14.11-
14.14-14.15 

Beeldkwaliteit
splan 

Een voorstel om een 
beeldkwaliteitsplan op te stellen 
voor de gemeente Dalfsen. 
Daarin zal een o.a. een kader 
worden aangegeven voor de 
ontwikkellingen in het landschap, 
van dorpsranden en het gehele 
buitengebied.  

Gemeente VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
Pb's, 
burgers 

gemeente H (<5 jaar) 1-3-6-7-8-10-11-
12-13-14.3-
14.4-14.5-14.8-
14.14 

Beeldkwaliteit Behoud en versterking van 
landgoederen  
Herstel en behoud 
cultuurhistorische elementen en 
erven (SHE)  

Landgoedei
genaren, 
grondeigen
aren 

Landschap 
Overijssel, 
Het 
Oversticht, 
de 
gemeente, 
burgers 

Landgoedeig
enaren 
 

H (<5 jaar)  

Deelgebied: 
Vechtdal en 
uiterwaarden 
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Beheer/ 
beschermen 
landschapsele
menten 

Het beheren en beschermen van 
de uiterwaarden door natuurlijk 
oeverbeheer, uitdiepen, 
opknappen en beheren van 
kolken en meanders en door de 
bescherming van microreliëf. 
Daarnaast het 
beheren/beschermen van de 
rivierduinen en elementen in 
zuidoostelijke deel van het 
Vechtdal (houtwallen) 

Gemeente VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar; burger, 
waterschap 

ML (5-10 jaar) 1-6-8-9-10-12-
13-14,5-14,14 

Herstel 
Landschapsele
menten 

Wegwerken van achterstallig 
onderhoud aan 
landschapselementen in het 
zuidoostelijke deel van het 
Vechtdal. 

Gemeente VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao  

grondeigena
ar burger 

ML (5-10 jaar) 1-6-8-9-10-11-
12-13-14,5-
14,7-14,8-14,14 

Aanleg 
recreatieve 
fiets-, wandel-
en ruiterroutes 

Onderzoeken naar de 
ontwikkeling van nieuwe struin- 
of knuppelpaden(ommetje) in de 
uiterwaarden, naar het 
ontwikkelen van Vechtdijken tot 
wandelroutes en naar de 
mogelijkheden voor verlenging 
van het fietspad Bellingeweer 
richting stuw Vilsteren. 

Gemeente grondeigen
aar, VvD, 
LO, Pb, BD 

waterschap 
provincie 

ML (5-10 jaar) 1-2-3-4-6-14,1-
14,12 

Onderhoud en 
beheer 
recreatieve 
paden 

Het beheren en onderhouden 
van de recreatieve route/paden 
in de uiterwaarden. 

Gemeente grondeigen
aar, 

gemeente 
waterschap 

ML (5-10 jaar) 1-2-3-14,1-
14,12 

Ontwikkeling 
van 
verblijfsplekken 

Stuwen en bruggen kunnen 
worden ontwikkeld tot 
verblijfsplekken. 

Gemeente waterschap, 
grondeigen
aar, LO 

waterschap 
gemeente 

ML (5-10 jaar) 1-2-3-14,1-
14,12 

Recreatieve 
(informatie) 
voorzieningen 

Uitbreiden en verbeteren van 
voorzieningen door plaatsen van 
infoborden, bankjes, 
uitkijkpunten, rustplaatsen en de 
aanleg van een pontje over de 
Vecht. Ook ontwikkeling van 
kleinschalige en vernieuwende 
vormen van recreatieve functies. 

Gemeente LO, VvD, 
Pb 

gemeente ML (5-10 jaar) 1-2-3-14,1-
14,12 

versterking 
bestaande 
landgoederen 

Mogelijkheden bieden voor 
ontwikkeling van bestaande 
landgoederen: 
structuurversterking en nieuwe 
economische dragers.(voor 
instandhouding landgoed) 

landgoedei
genaar 

gemeente 
OPG 
provincie 

landgoedeig
enaar 

mL (5-10 jaar) 1-6-10-14,6 

Deelgebied: 
Essenlandsch
ap 

            

Beheer/ 
beschermen 
Landschapsele
menten 

Beschermen van steilranden als 
karakteristiek element. Behoud 
en onderhoud van 
karakteristieke beplanting, 
elementen en bebouwing. 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

h (<5 jaar) 1-6-8-9-10-12-
13-14,5-14,14 

Herstel 
Landschapsele
menten 

Herstellen-onderhouden van 
houtwallen/singels en  solitaire 
bomen (oude bomen biotoop 
vleermuizen!) 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

h (<5 jaar) 1-6-8-9-10-11-
12-13-14,5-
14,7-14,8-14,14 

Aanleg 
Landschapsele
menten 

Uitbreiden houtwallenstructuur, 
aanleg van bos en een 
samenhangende groene 
structuur (weg-, erf-, 
kavelgrensbeplanting en 
geriefhoutbosjes) ter versterking 
van landschappelijke 
karakteristiek. 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

ML (5-10 jaar) 1-2-6-7-8-10-12-
1314,5-14,8-
14,9 

Aanleg 
recreatieve 
fiets-, wandel-
en ruiterroutes 

aanleg/herstel van bijvoorbeeld 
Kerkepaden/ boerenlandpaden, 
ommetjes ter versterking van de 
beleving van het 
essenlandschap 

Gemeente provincie, 
VvD, LO, 
Pb, BD 

dorpsverere
nigingen 

h (<5 jaar) 1-2-3-4-6-14,1-
14,12 

Recreatieve 
voorzieningen 

Ontwikkelingsmogelijkheden 
voor recreatiebedrijven, mits 
inrichting bijdraagt aan 

Gemeente LO, VvD, 
Pb 

gemeente ML (5-10 jaar) 1-2-3-14,1-
14,12 
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landschappelijke versterking. 

Wegwerken 
achterstallig 
onderhoud 

Voor weg-, kavelgrens- en 
erfbeplanting. 

Gemeente   grondeigena
ar burger 

h (<5 jaar) 1-6-8-10-12-13-
14,5-14,8-14,9 

ontwikkeling 
nieuwe en 
versterking 
bestaande 
landgoederen 

Mogelijkheden bieden voor 
ontwikkeling van bestaande 
landgoederen: 
structuurversterking en nieuwe 
economische dragers.(voor 
instandhouding landgoed) 

landgoedei
genaar 

gemeente 
OPG 
provincie 

landgoedeig
enaar 

L (>10 jaar) 1-6-10-14,6 

Vergroten 
habitat- en 
migratiemogelij
kheden 

Aanleg opgaande 
beplantingselementen voor 
uitbreiding habitat das, vogels en 
vleermuizenmigratieroute. 

Gemeente provincie, 
LO, bwgD, 
F&Fao 

grondeigena
ar 

h (5-10 jaar) 1-6-8-10-12-13-
14,7-14,8 

Natuurlijke 
ontwikkeling en 
beheer van 
bermen 

Natuurlijk bermbeheer langs 
zandwegen 

Gemeente LO gemeente ML (5-10 jaar) 1-6-10-12-13-
14,8-14,9 

Energieteelt    Er ligt hier ruimte voor de 
productie van biomassa 

    agrarier L (>10 jaar) 5-6-14,2 

Verbeteren van 
de 
landschappelijk
e inrichting 

Het gaat hier om het verbeteren 
van de landschappelijke 
inrichting van 
verblijfsrecreatieterreinen, beter 
integreren in landschap 

  Pb, LO eigenaar h (<5 jaar) 1 en 10 

Inventarisatie 
en uitvoering 
waterberging 

Waterberging in vlakvormen, 
gekoppeld aan structuur van 
landschap. 

Waterscha
p 

  grondeigena
ar 

ML (5-10 jaar) 14,15 

Deelgebied: 
Bos- en 
landgoederenl
andschap 

            

Beheer/besche
rmen 
Landschapsele
menten 

Natuurlijk akkerrandbeheer, 
bescherming voor steilranden, 
natuurlijker bosbeheer(rijkere 
bosranden) 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

h (<5 jaar) 1-6-8-9-10-12-
13-14,5-14,14 

Herstel 
Landschapsele
menten 

Wegwerken van achterstallig 
onderhoud aan de 
landschapselementen 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

h (<5 jaar) 1-6-8-9-10-11-
12-13-14,5-
14,7-14,8-14,14 

Aanleg 
Landschapsele
menten 

Stimuleren aanplant van solitaire 
bomen agrarisch gebied. Ook 
ontwikkeling van verschillende 
plantenstructuren 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

ML (5-10 jaar) 1-2-6-7-8-10-12-
1314,5-14,8-
14,9 

Aanleg 
recreatieve 
fiets-, wandel-
en ruiterroutes 

Stimuleren van openstelling en 
gebruik van paden en routen op 
landgoederen 

Gemeente OPG, 
provincie, 
VvD, LO, 
Pb, BD 

landgoedeig
enaar 

ML (5-10 jaar) 1-2-3-4-6-14,1-
14,12 

Recreatieve 
(informatie) 
voorzieningen 

Ontwikkeling van kleinschalige 
en vernieuwende vormen van 
recreatieve functies alleen in 
VAB´s, agrarische bedrijven en 
op landgoederen, mits wordt 
bijgedragen aan 
landschappelijke versterking. 

gemeente LO, VvD, 
Pb 

eigenaar ML (5-10 jaar) 1-2-3-14,1-
14,12 

versterking 
bestaande 
landgoederen 

Mogelijkheden bieden voor 
ontwikkeling van bestaande 
landgoederen: 
structuurversterking en nieuwe 
economische dragers.(voor 
instandhouding landgoed) 

landgoedei
genaar 

gemeente 
OPG 
provincie 

landgoedeig
enaar 

ML (5-10 jaar) 1-6-10-14,6 

Vergroten 
habitat- en 
migratiemogelij
kheden 

Versterking van landschappelijke 
structuur voor uitbreiding van 
habitat voor das, vogels en 
vleermuizenmigratieroute. Het 
aanleggen van poelen als 
stapstenen tussen Vechtdal en 
Marswetering en 
Emmertochtsloot (o.a. 
kamsalamander en 

Gemeente waterschap, 
LO, F&Fao 

grondeigena
ar 
waterschap 

ML (5-10 jaar) 1-6-8-10-12-13-
14,7-14,8 
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knoflookpad). Extensief 
slootkantenbeheer voor 
migratiemogelijkheden. 

Inventarisatie 
en herstel van 
cultuurhistorisc
he elementen 

Beter zichtbaar maken-
herstellen van cultuurhistorische 
elementen als grachten, wallen, 
grenspalen, hooibergen, 
bakhuisjes, lanenstructuren e.d. 

eigenaar gemeente 
provincie, 
HkD 

eigenaar ML (5-10 jaar) 1-8-14,8-14,9-
14,14 

Natuurlijke 
(oever) 
ontwikkeling en 
beheer van 
waterlopen 

Extensief slootkantenbeheer ter 
vergroting natuurlijke 
uitstraling.Versterking van de 
natte biotopen Marswetering en 
Emmertochtsloot door natuurlijke 
oevers en beheer. 
Oorspronkelijke loop van 
Emmertochtsloot naar Vecht kan 
hersteld worden. 

Waterscha
p 

gemeente, 
LO, F&Fao 

waterschap, 
agrarier 

h (<5 jaar) 1-6-10-12-13-
14,8-14,9-14,15 

Aanleg en 
onderhoud van 
poelen 

Het aanleggen van poelen als 
stapstenen tussen Vechtdal en 
Marswetering en 
Emmertochtsloot  

eigenaar gemeente, 
F&Fao, LO 

eigenaar h (<5 jaar) 1-6-7-8-10-12-
13-14,8-14,9-
14,15 

Inventarisatie 
en uitvoering 
waterberging 

Waterberging in vlakvormen, 
gekoppeld aan structuur van 
landschap. 

Waterscha
p 

    ML (5-10 jaar) 14,15 

Deelgebied: 
Kampenlands
chap 

            

Beheer/besche
rmen 
Landschapsele
menten 

Behouden van steilranden, 
beheer van knotwilgen langs 
watergangen 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

h (<5 jaar) 1-6-8-9-10-12-
13-14,5-14,14 

Herstel 
Landschapsele
menten 

Wegwerken van achterstallig 
onderhoud aan de 
landschapselementen 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

h (<5 jaar) 1-6-8-9-10-11-
12-13-14,5-
14,7-14,8-14,14 

Aanleg 
Landschapsele
menten 

Aanplant van knotwilgen langs 
watergangen, ontwikkeling van 
verschillende plantenstructuren 
en kleinschalige vormen van 
bosaanplant 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

ML (5-10 jaar) 1-2-6-7-8-10-12-
1314,5-14,8-
14,9 

Aanleg 
recreatieve 
fiets-, wandel-
en ruiterroutes 

aanleg/herstel van bijvoorbeeld 
Kerkepaden/ boerenlandpaden, 
ommetjes ter versterking van de 
recreatieve beleving en de 
relatie dorp/landschap. Het 
overijssels kanaal kan 
beleefbaarder gemaakt worden 
door de mogelijkheden voor 
wandelen, fietsen en kanoen te 
benutten. 

Gemeente OPG, 
provincie, 
VvD, LO, 
Pb, BD 

dorpsverenig
ing 
waterschap 

h (<5 jaar) 1-2-3-4-6-14,1-
14,12 

Onderhoud en 
beheer 
recreatieve 
paden 

Beheer en onderhoud van de 
paden en routes langs 
watergangen. 

Waterscha
p 

grondeigen
aar 

waterschap, 
agrarier 

ML (5-10 jaar) 1-2-3-14,1-
14,12 

Recreatieve 
(informatie) 
voorzieningen 

Stimuleren van 
landschapsgerichte, 
kleinschalige recreatie en 
agrotoerisme (kamperen bij de 
boer, B&B, streekproducten), 
mits ook wordt bijgedragen aan 
versterking van het landschap 
(erfbeplanting, houtwallen etc.) 

Gemeente provincie eigenaar L (>10 jaar) 1-2-3-14,1-
14,12 

ontwikkeling 
nieuwe 
landgoederen 

Nieuwe landgoederen kunnen 
het kleinschalige en 
afwisselende landschap 
versterken. 

landgoedei
genaar 

gemeente  
provincie 

landgoedeig
enaar 

L (>10 jaar) 1-6-10-14,6 
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Vergroten 
habitat- en 
migratiemogelij
kheden 

Versterking van landschappelijke 
structuur voor uitbreiding van 
habitat voor das, vogels en 
vleermuizenmigratieroute. Het 
aanleggen van poelen als 
stapstenen en ter vergroting van 
de biodiversiteit (habitat voor 
o.a. kamsalamander en 
knoflookpad). Extensief 
slootkantenbeheer voor 
migratiemogelijkheden. 

Gemeente waterschap, 
LO, 
F&FAO, 
bwgD 

grondeigena
ar 
waterschap 

h (<5 jaar) 1-6-8-10-12-13-
14,7-14,8 

Inventarisatie 
en herstel van 
cultuurhistorisc
he elementen 

(Cultuur)historische lijn 
Overijssels Kanaal versterken 
d.m.v. begeleidende 
beplantingen en handhaving 
bomenrij. 

provincie HkD provincie ML (5-10 jaar) 1-8-14,8-14,9-
14,14 

Natuurlijke 
(oever)ontwikk
eling en beheer 
van waterlopen 

Ontwikkeling Emmertochtsloot 
en oorspronkelijke loop hiervan 
herstellen. Ook 
natuurvriendelijke oevers 
aanleggen langs Overijssels 
Kanaal en natuurontwikkeling 
langs watergangen stimuleren 
door de aanleg hiervan. 

Waterscha
p 

gemeente, 
LO, F&Fao 

waterschap, 
agrarier 

ML (5-10 jaar) 1-6-10-12-13-
14,8-14,9-14,15 

Herstel en 
behoud van 
zandpaden 

Het behouden en onderhouden 
van de huidige zandpaden. 

Gemeente LO, LTO, 
Pb 

gemeente ML (5-10 jaar) 14,4-14,8-14,9-
14,12 

Inventarisatie 
en uitvoering 
waterberging 

Langs watergangen om water 
vast te houden. Waterberging in 
vlakvormen, gekoppeld aan de 
structuur van het landschap. 

Waterscha
p 

  agrarier ML (5-10 jaar) 14,15 

Deelgebied: 
Broekontginni
nng 

            

Aanleg 
recreatieve 
fiets-, wandel-
en ruiterroutes 

Gebruik van schouwpaden voor 
beleving van het open 
agrarische landschap. 

Gemeente OPG, 
provincie, 
VvD, LO, 
Pb, BD 

waterschap, 
eigenaren 

ML (5-10 jaar) 1-2-3-4-6-14,1-
14,12 

Recreatieve 
(informatie) 
voorzieningen 

Mogelijkheden voor kleinschalig 
recreatie, mits wordt bijgedragen 
aan versterking van het 
landschap.  In de kleinschalige 
gebieden liggen mogelijkheden 
voor landschapsgerichte 
recreatie als B&B, 
streekproducten en kamperen bij 
de boer. 

Gemeente LO, VvD, 
Pb, 
provincie 

eigenaar ML (5-10 jaar) 1-2-3-14,1-
14,12 

Natuurlijke 
(oever)ontwikk
eling en beheer 
van waterlopen 

natuurlijk oeverbeheer langs 
sloten, weteringen en rondom 
waterwinning Vechterweerd. 

Gemeente gemeente, 
LO, F&Fao 

agrarier ML (5-10 jaar) 1-6-10-12-13-
14,8-14,9-14,15 

Vergroten 
habitat- en 
migratiemogelij
kheden 

Extensief slootkantenbeheer 
voor meer 
migratiemogelijkheden en 
vergroting van biodiversiteit in de 
broekontginningen. Het beheren 
en onderhouden van de 
natuurelementen eendekooi en 
poelen. Ook kan de aanleg van 
poelen als stapstenen tussen 
Vechtdal en Emmertochtsloot en 
Marswetering gestimuleerd 
worden. (voor o.a. knoflookpad 
en kamsalamander) 

Gemeente waterschap, 
LO, F&FAO 

grondeigena
ar 

h (<5 jaar) 1-6-8-10-12-13-
14,7-14,8 

Inventarisatie 
en uitvoering 
waterberging 

Gekoppeld aan lijnstructuur in 
landschap 

Waterscha
p 

  grondeigena
ar 

ML (5-10 jaar) 14,15 

Deelgebied: 
Veenontginni
ng 

            

Beheer/besche
rmen 
Landschapsele
menten 

Behoud van de 
houtwallen/singels langs noord-
zuid gerichte kavelgrenzen 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

H (<5 jaar) 1-6-8-9-10-12-
13-14,5-14,14 
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Herstel 
Landschapsele
menten 

Onderhoud van de 
houtwallen/singels langs noord-
zuid gerichte kavelgrenzen 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

H (<5 jaar) 1-6-8-9-10-11-
12-13-14,5-
14,7-14,8-14,14 

Aanleg 
Landschapsele
menten 

Aanplanten van houtwallen/ 
singels langs slagen (noord-
zuidrichting) 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

M (5-10 jaar) 1-2-6-7-8-10-12-
1314,5-14,8-
14,9 

Recreatieve 
(informatie) 
voorzieningen 

Routegebonden recreatie 
uitbreiden, ook van Vechtdal 
naar Reestdal. 

Gemeente OPG, 
provincie, 
VvD, LO, 
Pb, BD 

grondeigena
ar 

M (5-10 jaar) 1-2-3-14,1-
14,12 

Wegwerken 
achterstallig 
onderhoud 

Beheer en 
(achterstallig)onderhoud van 
wegbeplanting gericht op 
versterking openheid en 
doorzicht in agrarisch gebied. 
(d.m.v. verwijderen 
onderbegroeiing.) 

Gemeente   agrarier H (<5 jaar) 1-6-8-10-12-13-
14,5-14,8-14,9 

Vergroten 
habitat- en 
migratiemogelij
kheden 

Beheer en onderhoud van 
eendekooien. Uitbreiding habitat 
das, vleermuizenmigratieroute 
en uitbreiding habitat 
migratieroute dmv aanplant 
houtwallen/singels langs slagen 
en aanplant opgaande bomen 
langs ontginningswegen 

  LO, 
F&FAO, 
bwgD, LTO 

  M (5-10 jaar) 1-6-8-10-12-13-
14,7-14,8 

Energieteelt   Energieteelt mogelijk, mits 
passend in nieuwe 
landschappelijke structuur 
ontwikkeling van bestaande 
landbouw niet gehinderd wordt 

agrarier   agrarier L (>10 jaar) 5-6-14,2 

Natuurlijke 
(oever) 
ontwikkeling en 
beheer van 
waterlopen 

Vergroten van aanwezige 
natuurlijke oevers van 
Buldersleiding, zodat er 
voldoende ruimte ontstaat voor 
de ontwikkeling van oever- en 
watervegetaties.  

waterschap gemeente, 
LO, F&Fao, 
LTO 

agrarier H (<5 jaar) 1-6-10-12-13-
14,8-14,9-14,15 

Aanleg en 
onderhoud van 
poelen 

Stimuleren van aanleg van 
weidepoelen in noord-zuid 
gerichte zones. Kan ook 
gecomineerd worden met 
waterberging en 
slootkantbeheer. 

Gemeente waterschap, 
LO, F&Fao 

agrarier H (<5 jaar) 1-6-7-8-10-12-
13-14,8-14,9-
14,15 

Inventarisatie 
en uitvoering 
waterberging 

Gekoppeld aan lijnstructuur in 
landschap. Kan eventueel 
gecombineerd met weidepoelen 
en/of slootkantbeheer. 

Waterscha
p 

  agrarier m (5-10 jaar) 14,15 

Deelgebied: 
Jonge 
heideontginni
ng 

            

Beheer/besche
rmen 
Landschapsele
menten 

Versterken van de 
landschapsstructuur (Opgaande 
beplanting, poelen en schrale 
bermen)  en natuurlijke 
ontwikkeling langs onbeplante 
wegen (oost-west gericht) en het 
beheren van wegbeplanting. 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

h (<5 jaar) 1-6-8-9-10-12-
13-14,5-14,14 

Aanleg 
Landschapsele
menten 

bosaanplant waar het 
landschappelijk passend is. 
Versterking van noord-
zuidgerichte structuur van weg- 
en kavelgrensbeplantingen. 

Gemeente provincie, 
VvD, LTO, 
bmgD, LO, 
F&Fao 

grondeigena
ar burger 

M (5-10 jaar) 1-2-6-7-8-10-12-
1314,5-14,8-
14,9 

Aanleg 
recreatieve 
fiets-, wandel-
en ruiterroutes 

Door gebruik van schouwpaden 
als recreatieve routes kan de 
beleving van open grootschalig 
landschap worden vergroot. Het 
meer beleefbaar maken van het 
Overijssels Kanaal door 
ontwikkeling recreatieve routes 
(bijv. kanoroute) 

Gemeente OPG, 
provincie, 
VvD, LO, 
Pb, BD 

waterschap, 
eigenaren 

M (5-10 jaar) 1-2-3-4-6-14,1-
14,12 
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Recreatieve 
(informatie) 
voorzieningen 

Routegebonden recreatie 
uitbreiden, ook van Vechtdal 
naar Reestdal. Er zijn 
vernieuwende vormen van 
geconcentreerde dag- en 
verblijfsrecreatie mogelijk, mits 
gecombineerd met versterking 
landschapsstructuur. Dit kan ook 
gekoppeld worden aan 
bestaande elementen als 
Overijssels Kanaal of 
zweefvliegveld. Realisatie van 
een vogel/wildobservatiepost 
voor beter beleving van het 
Luttenbergerven. 

gemeente OPG, 
provincie, 
VvD, LO, 
Pb, BD 

eigenaar M (5-10 jaar) 1-2-3-14,1-
14,12 

ontwikkeling 
nieuwe 
landgoederen 

versterking van landschap door 
nieuwe 
buitenplaatsen/landgoederen 
mits de landbouw niet gehinderd 
wordt. 

landgoedei
genaar 

gemeente, 
provincie 

landgoedeig
enaar 

L (>10 jaar) 1-6-10-14,6 

Vergroten 
habitat- en 
migratiemogelij
kheden 

Extensief slootkantenbeheer, 
aanleg poelen(ook vergroting 
biodiversiteit), natuurlijke 
vooroevers langs Overijssels 
Kanaal, ontwikkeling 
paaiplaatsen en aanleg 
faunapassages bij grotere 
wegen. Stimuleren van aanleg 
houtwallen/singels om Het 
Luttenbergerven met de 
Lemelerberg te verbinden.(Voor 
uitbreiding habitat das, 
vleermuizenmigratieroute en 
uitbreiding habitat migratieroute) 

Gemeente provincie, 
waterschap, 
LTO, LO, 
F&Fao, 
bwgD 

agrarier 
gemeente 
waterschap 

M (5-10 jaar) 1-6-8-10-12-13-
14,7-14,8 

Natuurlijke 
ontwikkeling en 
beheer van 
bermen 

Langs onbeplante wegen(oost-
west gericht) en het beheren van 
wegbeplanting. 

gemeente LO gemeente M (5-10 jaar) 1-6-10-12-13-
14,8-14,9 

Energieteelt             Energieteelt mogelijk, mits 
passend in nieuwe 
landschappelijke structuur  en 
ontwikkeling van bestaande 
landbouw niet gehinderd wordt 

agrarier   agrarier L (>10 jaar) 5-6-14,2 

Inventarisatie 
en herstel van 
cultuurhistorisc
he elementen 

(Cultuur)historische lijn 
Overijssels Kanaal versterken 
d.m.v. begeleidende 
beplantingen en handhaving 
bomenrij. En het verbeteren van 
de beeldkwaliteit rondom molen 
Massier. 

provincie HkD waterschap M (5-10 jaar) 1-8-14,8-14,9-
14,14 

Natuurlijke 
(oever)ontwikk
eling en beheer 
van waterlopen 

Ontwikkelen van 
natuurvriendelijk oevers en 
verwijderen van oeververharding 
langs Dalmholterwaterleiding en 
De Groote Grift 

Waterscha
p 

gemeente, 
LO, F&Fao, 
LTO 

waterschap M (5-10 jaar) 1-6-10-12-13-
14,8-14,9-14,15 

Inventarisatie 
en uitvoering 
waterberging 

Gekoppeld aan de structuur van 
het landschap. Benedenstrooms 
van de Dalmholterwaterleiding 
kan in ieder geval een groot 
waterbergingsgebied worden 
aangelegd. 

Waterscha
p 

  waterschap M (5-10 jaar) 14,15 
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Overzicht (subsidie)regelingen 

 
 

 

 

 

 

* Het Programma Beheer wordt vervangen door 

een nieuw subsidiestelsel voor natuur en 

landschapsbeheer met één natuurtaal. Het wordt 

een robuust stelsel met eenvoudigere (digitale) 

procedures voor subsidieaanvraag, het beperken 

van de controle, zo weinig mogelijk regels, 

vertrouwen in de beheerder, minimale 

administratieve lasten en gebiedsgericht 

maatwerk. Er komt één digitale kaart waarop per 

terrein staat aangegeven welk doel en 

bijpassend beheer van toepassing is. Per 

hectare krijgen de beheerders dan een vast 

bedrag voor het beheertype dat is aangevraagd. 

Het nieuwe subsidiestelsel is van kracht vanaf 1 

januari 2010. 
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Prioritaire projecten                                                                   

Groenblauwe maatregelen                                                                   
Beeldkwaliteitsplan                                                                   

Recreatieve routes                                                                   

Uitwerking Nieuwleusen                                                                   
Mobilisatie van lokale initiatieven                                                                   

Overige projecten                                                                   

Beheer/beschermen Landschapselementen                                                                   
Herstel Landschapselementen                                                                   

Aanleg Landschapselementen                                                                   
Inventarisatie en uitvoering waterberging                                                                   

Aanleg recreatieve fiets-, wandel-en ruiterroutes                                                                   

Onderhoud en beheer recreatieve paden                                                                   
Ontwikkeling van verblijfsplekken                                                                   

Recreatieve (informatie) voorzieningen                                                                   
Wegwerken achterstallig onderhoud                                                                   
ontwikkeling nieuwe en versterking bestaande 
landgoederen 

  
        

  
      

  
                          

  
                  

Vergroten habitat- en migratiemogelijkheden                                                                   

Natuurlijke ontwikkeling en beheer van bermen                                                                   
Energieteelt                                                                      

Verbeteren van de landschappelijke inrichting                                                                   
Inventarisatie en herstel van cultuurhistorische 
elementen 

  
            

  
                                  

    
        

  
  

Natuurlijke (oever)ontwikkeling en beheer van 
waterlopen 

  
        

  
      

  
  

    
                        

    
          

  

Aanleg en onderhoud van poelen                                                                   

Herstel en behoud van zandpaden                                                                   
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