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Voorwoord

Dit rapport is opgesteld voor de gemeenten Oude IJsselstreek en Mont-
ferland. Gemeente Oude IJsselstreek is opgetreden als formeel opdracht-
gever. Het proces is vanuit de gemeenten begeleid door Conny Huijskes 
en Piet Kleingeld van de gemeente Oude IJsselstreek en Marije Schulten 
en Renate Meiland van de gemeente Montferland. Verder zijn er tijdens 
twee bijeenkomsten in Gendringen bijdragen geleverd door een verte-
genwoordiging van de grondeigenaren van het aan te leggen windpark 
Netterden-Azewijn, de Vogelwerkgroep Oude IJsselstreek en de Stichting 
Achterhoek weer Mooi. De projectleiding bij Bureau Waardenburg was in 
handen van Ingrid Hille Ris Lambers.

Ik dank allen voor hun bijdrage in de totstandkoming van dit rapport.
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1. Inleiding

In de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek spelen diverse ont-
wikkelingen die van invloed zijn op het landschap. Binnen de gemeenten 
ligt het grootste landbouwontwikkelingsgebied (LOG) van Nederland. 
Landbouwbedrijven krijgen in dit gebied de mogelijkheid zich optimaal te 
ontwikkelen, als ze voldoende ingepast worden in het landschap. Aan-
sluitend aan dit LOG ligt het bedrijventerrein van ‘s Heerenberg, dat in 
de toekomst verder wordt uitgebreid. Tot slot komen er tussen de Papen-
kampseweg en de Duitse grens zes hoge windturbines.

Aanleiding en doel
De invloed van het windpark op landschap en natuur is voor de beide 
gemeenten aanleiding geweest, om te overwegen of de initiatiefnemers 
deze invloed zouden moeten compenseren. Het oorspronkelijke doel van 
het project was dan ook te bepalen hoe deze invloed gecompenseerd 
zou kunnen worden. Gaandeweg het proces bleek het ondoenlijk om te 
bepalen hoe groot en hoe verreikend de invloed is en wat dat betekent 
voor de compensatie. De wens tot landschapsherstel bleef echter bestaan. 
De directe link tussen de windturbines en landschapsherstel is vervolgens 
losgelaten. In plaats hiervan vindt nu een beperkte financiële compensatie 
plaats. Het uiteindelijke doel van dit project is:

Het beschrijven van een aantal modellen volgens welke het landschap en 
de natuur in en rond het Netterdensche en Azewijnse Broek te versterkt 
kunnen worden.  

Uitgangspunten
De gemeenten, initiatiefnemers van het windturbinepark en de natuur- en 
milieuorganisaties hebben bij de start van het project het volgende wen-
senlijstje meegegeven, die zijn gehanteerd als uitgangspunt:

Rekening houden met
planten- en diersoorten in de omgeving
het Natura 2000-gebied over de grens in Duitsland
de komst van de windmolens
een mogelijke ‘omleidingsroute’ voor vogels en vleermuizen

De ontwikkelingsmogelijkheden binnen het LOG niet beperken
Gebied direct rond molens natuurlijker inrichten

•
-
-
-
-

•
•

Niet inbreken in bestaande percelen
Eventueel watergangen aantrekkelijker maken
Landschap aantrekkelijker maken voor patrijs

Verder is de eigenheid die het landschap in het verleden heeft gehad, bij 
dit onderzoek een belangrijk uitgangspunt voor de voorgestelde inrichting 
van het landschap.

Leeswijzer
Deze publicatie heeft de volgende opbouw:

Hoofdstuk 2 geeft een begrenzing van het projectgebied in en rond het 
Netterdensche en Azewijnsche Broek en een beschrijving van de huidige 
situatie van het landschap in dat gebied. 

In hoofdstuk 3 gaan we terug in de tijd. Hoe zag het landschap in het 
projectgebied er in het verleden uit? Gekeken wordt naar de tijd rond de 
vorige eeuwwisseling, omdat uit die tijd de eerste kaarten stammen die 
nauwkeurig de landschapselementen als hagen en bomenrijen weerge-
ven.

Hoofdstuk 4 beschrijft drie modellen om landschap en of natuur te ver-
sterken. Het eerste model is gericht op het terugbrengen van de ‘eigen-
heid’ van het historische landschap. Het tweede model voegt aan model 
1 een aantal maatregelen toe om de natuur te versterken. Model 3 staat 
los van beide andere modellen en is gericht op het ontwikkelen van een 
ecologische verbindingsroute tussen de stuwwal van Montferland en de 
zandplassen in het projectgebied.

Hoofdstuk 5 bevat een keuze voor een van de modellen. Vervolgens 
wordt er kort ingegaan op de uitvoering en de mogelijke financiering van 
uitvoering en beheer van het gekozen model.

•
•
•
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2. Het gebied

De begrenzing
Het projectgebied is een rechthoek tussen ‘s-Heerenberg, Azewijn en 
Gendringen, met de Duitse grens als zuidgrens. Voor deze begrenzing is 
de afstand tot de te bouwen windturbines aanleiding geweest. Ook na 
het loslaten van het principe van compensatie is deze begrenzing gehand-
haafd. In dit gebied hebben de afgelopen honderd jaar grote veranderin-
gen plaatsgevonden, voor natuur en landschap niet altijd ten goede. Er 
zijn dan ook goede kansen voor het versterken van natuur en landschap. 

Het landschap
Het landschap tussen ‘s-Heerenberg en Gendringen bestaat uit een open 
en grootschalig agrarisch landschap met een afwisseling van akkers en 
graslanden. Langs veel wegen zijn bomenrijen te vinden. 
Het gebied is vrij vlak en enigszins komvormig. Aan de zuid- en oostkant 

Gebiedsbegrenzing met LOG (donker) en locatie windturbines

loopt het gebied op tot een meter of 15 en ook Azewijn ligt op een hoger 
gelegen gedeelte, dat boven 15 meter boven NAP uitkomt. De laagste 
gedeelten in het Azewijnsche en Netterdensche Broek liggen iets beneden 
14 meter boven NAP. In het oosten is het iets reliëfrijker, door de aanwe-
zigheid van een oude loop van de Oude IJssel; de Roode Wetering.

Het gebied behoort tot het rivierenlandschap. De hogere delen zijn zan-
diger oeverwallen of rivierduinen. De lagere delen kleiige komgronden. 
Op de grens van de komgronden en de oeverwallen in het oosten vindt 
zandwinning plaats. Hier liggen een aantal grote zandwinplassen, om-
zoomd met bomen.

Direct rond de dorpen Netterden en Azewijn is het landschap wat klein-
schaliger en meer besloten. Dit gaat om een smalle rand direct rond de 
bebouwing. Even verder buiten het dorp onderscheidt het landschap zich 
niet meer van het landschap binnen het landbouwontwikkelingsgebied.
 In het gebied zijn hier en daar landschapselementen aanwezig, die de 

Hoogtekaart. Blauw: laag, Rood: hoog. 
Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland
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openheid doorbreken (of juist benadrukken). Al eerder genoemd zijn de 
bomenrijen langs een aantal wegen door het gebied. Verder liggen er her 
en der verspreid over het gebied enkele solitaire bomen, bosjes, houtsin-
gels van els, struwelen langs watergangen, rijtjes knotwilgen en hoog-
stamfruitbomen nabij boerderijen.

Natuur
De natuurwaarden in het gebied zijn relatief gering. In het gebied zijn 
vooral vogels van open agrarisch landschap te vinden. Dit gaat onder-
meer om weidevogels als kievit en grutto. Het gebied is echter niet opti-
maal voor veel weidevogels, door de lage grondwaterstand. In het meest 
open gedeelte komt de veldleeuwerik nog als broedvogel voor, een soort 
die net als veel andere weidevogels landelijk sterk onder druk staat. Ook 
de patrijs wordt nog af en toe waargenomen.

De meeste natuurwaarden zijn op dit moment te vinden in en rond de 
zandwinplassen. Hier zijn diverse watervogels te vinden, broedend in de 
zomer of overwinterend of doortrekkend in de overige seizoenen. Ook 
zijn er diverse libellen te vinden als glassnijder, viervleklibel en plasrom-
bout en vlinders als groot dikkopje, icarusblauwtje en bruin zandoogje.

Icarusblauwtje. Foto Martin Bonte
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�. Het verleden

Van oude kaarten is bekend dat er in het gebied tussen Azewijn en Net-
terden nogal wat perceelsscheidingen aanwezig waren in de vorm van 
hagen of houtsingels. Tegenwoordig valt juist de grote openheid op. 
Bekend is dat de Nederlandse landschappen vroeger een veel grotere ver-
scheidenheid en eigenheid kenden dan tegenwoordig. Het landschap uit 
het verleden kan daarom een inspiratiebron vormen voor nu. Maar hoe 
heeft het landschap er hier nu in het verleden uitgezien? En welk verleden 
nemen we dan als referentiepunt?

De eerste kaarten met een precisie en detailniveau dat landschapselemen-
ten als hagen, boomgaarden, bomenrijen, voetpaden, enzovoorts erop 
te zien zijn, werden gemaakt rond 1900. Heel Nederland is toen voor het 
eerst geheel dekkend op een schaal van 1:25.000 op kaart gezet. Hoe zag 
het landschap in het projectgebied er toen uit?

Landschap rond 1�00
Het eerste wat opvalt als we de kaart van rond 1900 bekijken is het grote 
aantal hagen en bomenrijen (zie kaarten op pagina 12 en 13). Hagen zijn 
weergegeven als een rij puntjes op korte afstand van elkaar. Bomenrijen 

zijn weergegeven als puntjes op wat grotere afstand van elkaar. Niet 
overal is goed te zien is of het gaat om een haag of een bomenrij. Op de 
kaart op pagina 13 is daarom geen onderscheid gemaakt tussen beide 
landschapselementen. Over het algemeen zien we bomenrijen langs 
wegen en hagen als perceelsscheiding. Maar ook langs percelen staan 
hier en daar bomenrijen. Dit kunnen overigens ook niet onderhouden en 
uitgegroeide hagen zijn. 

Hoe hebben de hagen er uitgezien? De meidoornhagen die net over de 
grens in Duitsland nog vrij veel voorkomen, zijn struweelhagen: eerder 
houtsingels dan hagen. Er zijn in de omgeving echter haagrestanten ge-
vonden, die duiden op de aanleg als vlechtheg. Hagen dienden vooral als 
veekering. Vlechtheggen waren relatief snel veedicht (zeker voor het toen 
gebruikelijke vee dat kleiner en lichter was dan tegenwoordig). Om ze 
voldoende veedicht te houden werden ze regelmatig geknipt. De hagen 
hebben daardoor waarschijnlijk meer geleken op knip- en scheerhagen 
dan op de de nu nog aanwezige struweelhagen. 

Behalve bomenrijen en meidoornhagen, hebben er - met name in de nat-
tere delen - ook elzensingels en knotbomenrijen gestaan. Het belangrijk-
ste doel van deze landschapselementen was het leveren van hout.
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Topografische kaart ± 1900
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Landschapselementen rond 1900
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In het Azewijnsche en Netterdensche Broek ontbreken de hagen en 
bomenrijen grotendeels. Dit is  een echt open gebied geweest. Mogelijk 
waren de graslanden te nat om als weide te dienen, zodat veekerende 
hagen niet noodzakelijk waren. De graslanden hebben dan met name als 
hooiland dienst gedaan.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is in het Azewijnsche en Netter-
densche Broek meer opgaande beplanting verschenen. Het onderscheid 
met het omringende gebied is toen minder groot geworden. 

Verder is te zien dat er rond 1900 een uitgebreid netwerk aan voetpaden 
lag, die vaak dwars door de velden liepen. Behalve voetpaden lagen er 
diverse onverharde wegen. Deze zijn niet apart op de kaart op pagina 13 
aangegeven.

Tot slot zijn er op de kaarten veel kleine (hoogstam)boomgaarden te zien, 
die meest direct rond de boerderijen lagen. Mogelijk zijn het er nog meer 
geweest dan op de kaart op pagina 13 staan. Niet overal is op de oude 
kaart goed te zien of het om een boomgaard gaat.

Natuur rond 1�00
De natuur was rond 1900 veel rijker dan tegenwoordig. De talrijke hagen 
boden een plek aan diverse vogels, als geelgors, grauwe gors en grauwe 

klauwier, vogels die ook landelijk enorm in aantal achteruit zijn gegaan. 
Ook zoogdieren als diverse muizensoorten en marterachtigen profiteer-
den van de hagen.

De hoogstamboomgaarden zijn waarschijnlijk eveneens rijk geweest aan 
vogels, als bijvoorbeeld groene specht, gekraagde roodstaart en steenuil.

In die tijd had men nog veel minder mogelijkheden om het land te ontwa-
teren. De graslanden waren daardoor met name in natte gebieden als de 
beide Broeken veel schraler dan nu het geval is. De omstandigheden In de 
open hooilanden van de Broeken waren daardoor ideaal voor weidevo-
gels, als grutto, tureluur en watersnip.
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Veranderingen in het landschap
Sinds 1900 is het landschap in dit gebied ingrijpend veranderd. De meest 
ingrijpende wijzigingen zijn de ruilverkaveling in de tweede helft van de 
twintigste eeuw en het waterbeheer, met zijn fors lagere waterstanden.

Bij de ruilverkaveling zijn de percelen nog niet eens zo veel groter gewor-
den. Vooral de perceelsvorm is veel rechter gemaakt, waarbij de aanwe-
zige hagen en singels veelal zijn gerooid. Daarnaast zijn hagen en singels 
verdwenen doordat hun functie verdween als gevolg van de uitvinding 
van het prikkeldraad. Hagen en singels werden daardoor niet meer be-
heerd of zelfs gerooid. De bijbehorende fauna verdween daarmee. Ook 
de voetpaden verdwenen nagenoeg allemaal met de ruilverkaveling. Met 
het verdwijnen van de hagen en singels verdween ook het onderscheid in 
zeer natte, open gebieden en drogere, meer besloten gebieden.

Ook de boomgaarden verdwenen grotendeels. Zo hier en daar zijn nog 
resten te vinden, maar die worden doorgaans niet onderhouden.

Er kwamen ook elementen bij. Er zijn diverse nieuwe wegen aangelegd, 
die voorzien zijn van bomenrijen. In het Netterdensche Broek zijn elzen-
singels te vinden, die pas in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn 
aangeplant. Mogelijk zijn deze elzensingels niet aangeplant, maar hebben 
ze zich spontaan gevestigd in de natte slootkant en is de eigenaar nood-

gedwongen op hakhoutbeheer overgegaan.

Als gevolg van het moderne waterbeheer verdween het onderscheid in 
landgebruik, tussen de natte broeken en de hogere, drogere percelen. 
Inmiddels kunnen overal weilanden, hooilanden en akkers gevonden wor-
den. Met de drooglegging zijn ook de omstandigheden voor weidevogels 
verslechterd. Kritische weidevogels als watersnip zijn verdwenen, minder 
kritische weidevogels als de grutto hebben het moeilijk en gaan in aantal 
achteruit.

Ook hier heeft de oprukkende stad haar invloed op het landschap. Vanuit 
het gebied tussen Netterden en Azewijn is de bedrijfsbebouwing van 
‘s-Heerenberg in het oosten duidelijk zichtbaar. Ook de windturbines in 
Duitsland zijn opvallende nieuwe elementen in het landschap.

Nog steeds is het landschap rond Netterden en Azewijn een aantrekkelijk 
landschap. Het landelijke agrarische karakter en de afwisseling tussen 
open grootschalige gedeelten en kleinschaliger gedeelten rond de dorpen, 
de landschapselementen die nog aanwezig zijn, het maakt het landschap 
prettig om in te vertoeven. Wanneer je echter in ogenschouw neemt hoe 
het er hier in het verleden uit heeft gezien, blijkt dat er veel verloren is 
gegaan.

1�

Oprukkende bedrijfsbebouwing ‘s-Heerenberg
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Topografische kaart 2002
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Landschapselementen 2002
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Nieuw ingeplante haag (Maasheggen)



�. Modellen voor de Toekomst

Inleiding
Het gebied tussen ‘s-Heerenberg en Gendringen is optimaal ingericht 
voor de landbouw. De agrarische functie prevaleert en het gebied is dan 
ook aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied. Andere ontwikke-
lingen in het gebied mogen de landbouw dan ook niet in de weg staan. 
Toch is het landschap nog steeds aantrekkelijk. Met een aantal ingrepen 
kan wellicht een gedeelte van de oude rijkdom terug worden gebracht, 
zonder de agrarische functie in de weg te zitten.

In dit hoofdstuk worden een aantal modellen geschetst, waarmee de 
landschappelijke en of natuurwaarden in het gebied versterkt kunnen 
worden. Eén model richt zich vooral op het landschap (maar heeft ook 
een positieve invloed op de natuurwaarden). Een tweede model voegt 
aan het eerste model een aantal maatregelen toe die specifiek zijn gericht 
op het vergroten van de natuurwaarden van het gebied. Het laatste 
model tenslotte is gericht op het bieden van een ecologische verbindings-
route tussen de Montferlandse stuwwal en de zandplassen in het project-
gebied. 

De kaarten bij de modellen geven aan hoe het er uit zou kunnen komen 
te zien. De locaties waar de landschapselementen zijn ingetekend zijn 
echter indicatief en liggen dus niet vast.

Struweelhaag ten zuiden van het projectgebied in Duitsland

Model 1. ‘Historisch landschap’
Het model ‘Historisch landschap’ is geïnspireerd op de situatie rond 1900. 
Volledig terugbrengen van deze situatie is natuurlijk onmogelijk. Dat zou 
de landbouw te zeer beperken. Toch is het mogelijk iets van de oude luis-
ter te herstellen, zonder de landbouw in de weg te zitten. Met name de 
oude structuur van landschapselementen zoals hagen, knotbomenrijen, 
kleine boomgaarden en dergelijke, is in een grofmaziger vorm terug te 
brengen. Daarbij worden perceelsscheidende landschapselementen als ha-
gen en singels in een veel lagere dichtheid toegepast, dan oorspronkelijk. 
Niet elk perceel wordt omgeven door deze elementen, maar ze omringen 
een aantal percelen bij elkaar, bijvoorbeeld een huiskavel van een agra-
risch bedrijf. Wel is in de dichtheid aan hagen geprobeerd iets van het 
verschil in openheid tussen het broek en de omliggende gebieden terug te 
brengen (zie kaart op pagina 21).

Hagen

Er zijn diverse soorten hagen, variërend van relatief smalle en lage knip- 
en scheerhagen (waaronder ook de vlecht- en leghagen vallen) tot breed 
en hoog uitgroeiende struweelhagen. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, 
zijn de hier aanwezige hagen waarschijnlijk vlecht- of leghagen geweest, 
die regelmatig geknipt werden. Met name in Duitsland zijn nog veel 
hagen blijven staan, in de vorm van struweelhaag. Deze struweelhagen 
worden waarschijnlijk wel periodiek afgezet, anders wordt de onderkant 
van de haag snel ‘hol’ (zie afbeelding op pagina 20). De onderhoudsin-
spanning is echter lager dan bij geschoren hagen en zeker lager dan bij 
vlecht- en leghagen

1�
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het zicht over het landschap weinig. De haag geeft het landschap een 
prettiger, meer ‘aangekleed’, uiterlijk.

De natuurwaarde van de haag is geringer dan van een struweelhaag. De 
aanleg en het onderhoud zijn veel intensiever. Het invlechten of leggen is 
veel werk en de haag wordt doorgaans jaarlijks geknipt. Eens in de 20 à 
30 jaar moet de haag worden afgezet of opnieuw gelegd.

Om de natuurwaarde te verhogen en de onderhoudsinspanning te ver-
minderen, is het mogelijk om bij vlecht- en leghagen de knipfrequentie 
te verlagen, bijvoorbeeld tot eens per twee jaar of zelfs eens per drie tot 
zelfs zes jaar.

Een alternatief voor de vlechthaag is de kniphaag, die minder kost in 
aanleg en onderhoud, maar vergelijkbaar is qua beeld en natuurwaarden. 
Vlechthagen werden toegepast omdat ze sneller en beter veedicht zijn. 
Tegenwoordig speelt dat echter geen rol meer.

Beide soorten hagen (en de overgangsvormen) hebben zo hun voor- en 
nadelen.

Struweelhagen hebben de hoogste natuurwaarde, vooral als langs de 
haag een strook zoombeplanting (ruige beplanting) voorkomt. Ze hebben 
relatief weinig onderhoud nodig. Eenmaal in de 6 tot 10 jaar afzetten is 
voldoende. 

De struweelhaag heeft echter een vrij groot ruimtebeslag, doordat de 
haag breed uitgroeit. Door de hoogte (tot 5 m) beperkt de struweelhaag 
het zicht over het landschap. Het landschap wordt beslotener door het 
toepassen van dit type haag. De schaduwwerking is hierdoor ook groter.

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt verdient de vlecht- of leghaag de 
voorkeur. Dit type haag (en dan waarschijnlijk de vlechthaag) is hier 
waarschijnlijk oorspronkelijk toegepast. De haag heeft een relatief klein 
ruimtebeslag. Met een hoogte van ongeveer 1,20 meter, beperkt de haag 

Vlechthaag, ingevlochten met wilgentenen (Maasheggen) Oude vlechthaag, hol geworden door gebrek aan onderhoud (Maasheggen)
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Elzensingel, Azewijnsche Broek (het linkergedeelte is net afgezet).

Elzensingel

De elzensingel is een rij of strook met elzen, die vooral in de nattere delen 
werd toegepast. Elzensingels werden waarschijnlijk vooral toegepast 
vanwege het hout, dat werd gebruikt voor klompen of als geriefhout 
(bijvoorbeeld voor heipalen, als bonenstaak of brandhout). De kaart van 
rond 1900 doet vermoeden dat elzensingels in het Netterdense en Aze-
wijnse Broek relatief weinig zijn toegepast.  Waarschijnlijk hebben ze ten 
noorden van de Netterdensestraat gestaan (daar zijn nog enkele resten 
van te zien). 

Verder zijn elzensingels waarschijnlijk op grote schaal toegepast aan 
weerszijden van de Azewijnsestraat (waar nu een zandwinlocatie ligt) 
en in de Kleine en Groote Reeven direct ten noordoosten van Azewijn. 
De elzensingel nabij de boerderij Sylawald, in het Azewijnse Broek stamt 
van tussen 1966 en 1977 en is mogelijk aangelegd in het kader van de 
ruilverkaveling. 

Elzensingels hebben relatief weinig onderhoud nodig, dat bestaat uit 
het om de vijf à vijftien jaar afzetten van de elzen (hakhoutbeheer). Met 
name elzenhakhout kan in de nabije toekomst wel eens een aantrekkelijke 
energiebron worden. Het wordt hier en daar al toegepast). De opbrengst 
zou de beheerskosten mogelijk ruim kunnen dekken.

Knotwilgenrij

Net als elzensingels werden knotwilgen aangeplant vanwege het ge-
riefhout. Wilgenhout kende tal van toepassingen, zoals klompen, man-
den, veevoer, brandhout, stelen voor gereedschap, vlechtmateriaal 
voor vlechthagen, enzovoorts. Hoewel wilgen goed tegen natte voeten 
kunnen, zijn ze vrij tolerant ten opzichte van hun standplaats. Ze hebben 
echter de voorkeur voor een kleiige grond. Ze werden doorgaans dicht  bij 
de plaatsen waar de gebruikers woonden aangeplant, bij de dorpen en 
boerderijen.

Knotwilgen zijn eenvoudig aan te planten. Ze moeten regelmatig worden 
geknot, omdat de stam en knot kunnen inscheuren als de takken te zwaar 
worden. Doorgaans wordt een frequentie tussen de 5 en 8 jaar aange-
houden. Wordt het snoeihout gebruikt voor de mandenvlechterij, dan 
moet soms elke 2 tot 3 jaar geknot worden.

Resten van een elzensingel ten noorden van Netterdensestraat
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Boomgaard
De boomgaarden in het gebied waren klein en lagen nabij de boerde-
rijen. Ze waren voornamelijk voor eigen gebruik. Ze vormen waardevolle 
beplantingen en kunnen hoge natuurwaarden vertegenwoordigen, als ze 
ouder worden. Nieuwe of herstelde boomgaarden zouden kunnen be-
staan uit vijf tot twintig hoogstamfruitbomen, met bijvoorbeeld verschil-
lende appel- en perenrassen, mogelijk aangevuld met kersen of pruimen 
en walnoot. Zo hier en daar zijn ook nu al nieuwe boomgaarden nabij 
boerderijen of woonhuizen aangeplant.

Hoogstamboomgaarden hebben regelmatig onderhoud nodig. Voor het 
goed onderhouden van appel- en perenbomen is kennis van zaken nodig.  
Op meerdere manieren worden eigenaren moglijkheden aangeboden om 
kennis op te doen over het beheer (in de vorm van snoeicursussen).

Bomenrij

Bomenrijen werden en worden in dit gebied voornamelijk toegepast langs 
wegen en lanen. Rond 1900 was het aantal bomenrijen (en wegen) veel 
kleiner dan nu. Een bomenrij kan de weg echter mooi accentueren. Er is 
voldoende ruimte naast de weg nodig. Bomenrijen als perceelafscheiding 
zijn in dit gebied minder gewenst.

Oude hoogstamboomgaard net over de grens in Duitsland

Nieuw aangeplante boomgaard aan de LupsewegKnotwilgenrij aan de Jonkerstraat



Voet- en fietspad
Met voet- en fietspaden wordt het landschap beter beleefbaar, zowel 
voor bewoners als voor recreanten van elders. De situatie dat paden 
dwars over de percelen liepen is verleden tijd, en zal dat ook wel blijven. 
Veel agrariërs vinden deze situatie tegenwoordig niet meer wenselijk. Er 
zijn overigens gebieden waar nog steeds wandelpaden door de weilanden 
lopen. In de praktijk blijkt dit doorgaans weinig problemen op te leveren. 

De aanleg van nieuwe paden heeft echter de meeste kans van slagen 
langs de percelen, met een goede scheiding tussen honden en vee. Ge-
schikte locaties zijn bijvoorbeeld langs een watergang, met een haag of 
afrastering aan de andere kant.

Voetpad met afrastering van schapengaas (omgeving Culemborg)

B
om

enrij langs de N
etterdensestraat



2�

Model 2 ‘Landschap en natuur’
Met het model ‘Historisch landschap’ worden al extra natuurwaarden ge-
realiseerd. Met name de hagen en boomgaarden bieden nest- en schuil-
gelegenheid aan diverse dieren. Door een aantal extra elementen toe te 
voegen die de voedselsituatie in het moderne agrarische landschap verbe-
teren, krijgt de natuurwaarde van het gebied een flinke extra impuls. Het 
gaat om nieuwe elementen, die dus in het historische landschap niet als 
zodanig voorkwamen (feitelijk zijn ook de moderne, grootschalige en ef-
ficiënt gebruikte landbouwpercelen nieuwe elementen in het landschap). 

In dit model worden drie landschapselementen toegevoegd, de natuur-
vriendelijke oever, de geïsoleerde sloot en de faunarand. Op de kaart 
op pagina 27 is te zien hoe dit er uit zou kunnen zien. Ook bij dit model 
geldt weer dat de kaart indicatief is. Bij de bespreking van de verschillende 
landschapselementen wordt aangegeven hoe en waar ze toepasbaar zijn.

Natuurvriendelijke oever

Moderne perceelssloten en watergangen hebben steile oevers en liggen 
door de diepe ontwatering vaak laag in het landschap. De oeverzone is 
daardoor erg smal, terwijl juist daar de meeste organismen voorkomen. 
Met een natuurvriendelijke oever krijgen planten en dieren, die vroeger in 
en langs randen van drassige percelen  voorkwamen, weer een plek. 

Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de bredere, doorgaande 
watergangen die worden beheerd door het waterschap, ligt het meest 
voor de hand. Hier is over het algemeen de meeste ruimte. Door het 
doorgaande karakter kunnen de natuurvriendelijke oevers ook dienen als 
ecologische verbindingszone. 

Er zijn diverse vormen van natuurvriendelijke oevers. Wat voor soort 
oever het meest geschikt is, is per situatie verschillend. Er is dan ook geen 
blauwdruk voor te geven.

Geïsoleerde sloot

Geïsoleerde sloten zijn sloten die niet zijn aangesloten op de rest van het
watersysteem. Daarmee kunnen deze dezelfde functie vervullen als poe-
len in het zandlandschap. Als ze visvrij gehouden worden kunnen ze als 
voortplantingswater dienen voor diverse amfibieën en libellen.

Geïsoleerde sloten kunnen vrij eenvoudig aangelegd worden door het af-
dammen van een bestaande doodlopende sloot. De gebruikte sloot mag 
natuurlijk geen essentiële functie vervullen in de wateraan- en afvoer. 
Geïsoleerde sloten liggen bij voorkeur niet langs zwaar bemeste gronden. 
De sloten zijn bij voorkeur een tot twee meter breed, een halve meter tot 
een meter diep en 25 tot 50 meter lang. Na het afdammen moeten ze 
visvrij gemaakt worden.

Geïsoleerde sloot met plasberm (omgeving Rouveen)
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Faunarand

Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van vogelsoorten van 
het agrarisch landschap is de slechte voedselsituatie. Door de effeciënte 
landbouwmethoden zijn er weinig insecten en akkeronkruiden met zaden 
en blijven er weinig oogstresten op de velden achter. Met het planten van 
hagen en hoogstamboomgaarden verbeteren met name schuil- en nes-
telmogelijkheden. De voedselsituatie verbetert ook, maar hier is nog een 
flinke slag te maken. Dit kan door een relatief smalle strook van de akker 
of weide (één tot enkele meters breed) op een andere wijze te beheren. 
Zo ontstaan randen met een aanbod van zaden en insecten waar diverse 
dieren van het agrarisch hun voedsel kunnen zoeken. 

Er zijn tal van manieren waarop dit kan. De bekendste zijn de met bloe-
menmengsels ingezaaide randen, die ook voor recreanten aantrekkelijk 
zijn. Ook vlinders profiteren van het nectaraanbod. Er zijn echter ook tal 
van andere vormen, waarvan er hier een aantal de revue passeren.

Onbespoten akkerrand

Dit is de meest simpele vorm van de natuurvriendelijke akkerrand. Langs 
de rand van de akker wordt een strook van 6 meter breed niet bespo-
ten met bestrijdingsmiddelen. Door de opslag van onkruiden ontstaat er 
meer nestgelegenheid, dekking en een verbeterde voedselsituatie voor 
akkervogels. Hoewel de maatregel op zich eenvoudig is, vergt deze wel 
een uitgekiend beheer om overlast van de akkeronkruiden te voorkomen. 
Probleemonkruiden als akkerdistel, ridderzuring en kleefkruid kunnen 
pleksgewijs worden bestreden.

Bloemrijke akkerrand

Een bloemrijke akkerrand bevat een gevarieerde kruidachtige begroeiing 
van inheemse grassen en kruiden die jaarlijks gemaaid wordt. Dit is de 
meest bekende vorm van de natuurvriendelijke akkerrand. De methode 
is vooral effectief om de voedselsituatie voor vlinders, bijen en hommels 
te verbeteren en in mindere mate voor akkervogels. Daarnaast maakt de 
kleurrijke aanblik het gebied aantrekkelijker voor zowel de eigenaren en 
streekbewoners als voor toeristen en recreanten. Het aanleggen en onder-
houden van bloemrijke akkerranden is echter vrij intensief.
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Akkerrand van zomergraan

Door langs akkers een strook zomergraan aan te leggen en die in de win-
ter te laten staan, wordt de voedsel- en dekkingssituatie voor diverse ak-
kervogels verbeterd. Het gewas kan na de winter worden ondergewerkt.

Ongemaaide, onbeweide en onbemeste strook langs grasland

Ook een ongemaaide en onbemeste strook langs een hooiland of een 
onbeweide strook langs weiland verbetert de dekking en de voedselsitu-
atie voor een aantal vogels van het agrarisch landschap. 

Bloemrijke rand langs een boomgaard (Zuid Limburg)
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Model � ‘Ecologische verbindingsroute’
Het model Ecologische verbindingsroute is oorspronkelijk ontwikkeld om 
aanvaringen van vleermuizen en of vogels met de windturbines te voor-
komen. Uit onderzoek is echter gebleken dat de kans op dergelijke aanva-
ringen in dit gebied gering is. Ook functioneert een dergelijke route niet 
goed voor de soorten waarover de zorg in eerste instantie het grootst was 
(namelijk de rosse vleermuis en een aantal soorten ganzen). De route zou 
voor een aantal andere soorten echter wel degelijk goed kunnen functi-
oneren als ecologsiche verbindingszone. Het vormt dan een verbindings-
zone van de Montferlandse stuwwal naar de zandplassen in het gebied 
van het Azewijnsche en Netterdensche Broek. De route kan functioneren 
voor diverse soorten vleermuizen, kleine grondgebonden zoogdieren, 
amfibieën (zeker als deze wordt gecombineerd met het aanleggen van 
voortplantingswateren) en diverse vlinders en andere insecten. 

Wat houdt het model in?

De ‘natuuromleiding’ bestaat uit een 20 meter brede houtsingel, die loopt 
vanaf de Montferlandse stuwwal naar de zandplassen in het Azewijnsche 
en Netterdensche Broek. Belangrijk van de houtsingel is dat deze een zo-
genaamde ‘zoom-mantelbegroeiing’ kent, een geleidelijk aflopende rand 
met struweel en ruigtekruiden. De strook met struiken en de strook met 
ruigtekruiden zijn beide 10 meter breed. De ruigtestrook ligt zoveel mo-
gelijk aan de zonzijde. Afhankelijk van de hoogteligging van het gebied 
bestaat de struweelbegroeiing meer uit vochtminnende soorten als els of 
juist uit meer droogtebestendige soorten als meidoorn en es.

Op de kruisingen van de route met wegen liggen faunapassages, waar-
langs grondgebonden zoogdieren en amfibieën veilig de andere kant van 
de weg kunnen bereiken. Een dergelijke faunapassage kan bijvoorbeeld 
bestaan uit een ecoduiker langs een bestaande watergang of een droge 
faunabuis.

2�

Houtsingel met zoom-mantelbegroeiing

Ecoduiker Grote faunabuis (binnenzijde)



Net afgezette houtsingel (met overstaanders) in Netterden
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�. De uitvoering

Keuze tussen de modellen
Tijdens een bijeenkomst  bij de gemeente Oude IJsselstreek op 18 juni 
2010 is een keuze gemaakt uit de drie modellen. Bij de bijeenkomst 
waren aanwezig de gemeente Oude Ijsselstreek en Montferland, een 
vertegenwoordiging van de agrariërs die deelnemen in het windpark en 
vertegenwoordigers van een aantal organisaties voor natuur en landschap 
in het gebied. 

Tijdens de bespreking is de keuze gemaakt voor het model Historisch 
landschap. Overweging hierbij is dat dit model behalve landschappelijke 
waarden ook al veel extra natuurwaarden oplevert. Men was van mening 
dat de landschapselementen uit het model ‘Landschap en natuur’ van 
oorsprong niet in dit landschap thuishoren en daarom het landschappe-
lijke beeld teveel zouden veranderen. Daarnaast is het uitvoeren van het 
model Historisch landschap al ambitieus. De deelname aan de uitvoering 
van het model moet op vrijwillige basis gebeuren. 

Type landschapselementen
Van de landschapselementen die in het model Historisch landschap zijn 
genoemd, bestond de voorkeur voor de toepassing van struweelhagen, 
hoogstamboomgaarden en bomenrijen. Aan de aanleg van lange wandel- 
of fietspaden werd minder belang gehecht. Bij de aanleg van paden denkt 
men eerder aan korte ommetjes rond de dorpen, dan lange doorgaande 
paden. Op de kaart op pagina 19 zijn de volgende lengten of oppervlak-
ten landschapselementen ingetekend:

Landschapselement Totale lengte/oppervlakte

Hagen en elzensingels ± 18.000 m

Bomenrijen ± 6.750 m

Voet/fietspad ± 15.500 m

Boomgaard 10 à 15 ha

Kosten aanleg en beheer
De kosten van landschapselementen vallen uiteen in kosten voor aanleg 
en onderhoud. De kosten voor de aanleg bestaan uit kosten voor aan-
koop van het plantmateriaal, de daadwerkelijke aanleg en de aankoop of 
waardevermindering van de grond. 

De beheerkosten bestaan uit de kosten voor het onderhoud en de jaar-
lijkse gederfde inkomsten van de oppervlakte landbouwgrond die uit de 
normale productie is gehaald.

Voor de aanlegkosten voor de genoemde elementen zijn in de tabellen 
hieronder een aantal bedragen genoemd. Deze bedragen geven een orde 
van grootte aan. De werkelijke kosten hangen van veel factoren af, zoals 
de situatie ter plekke (is bodemverbetering nodig?), de schaal van het 
project, de wijze van uitvoering, enzovoorts. Kosten door gederfde land-
bouwinkomsten zijn in de tabellen niet meegenomen.

Aanlegkosten in Euro

Landschapselement Eenheid Per eenheid Totaal

Hagen en elzensingels 100 m 1000,00 180.000,00

Bomenrij (F. exc. maat 12-14) 100 m 680,00 45.900,00

Verhard voet/fietspad met 
schapenraster

100 m 4070,00 630.850,00

Onverhard laarzenpad met 
schapenraster

100 m 450,00 69.750,00

Boomgaard 1 are 490,00 490.000,00

Een indruk van de orde van grootte van de beheerkosten van landschap-
selementen is te krijgen door te kijken naar de vergoedingen op basis 
van de subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer (SNL). In de 
tabel op de volgende pagina zijn deze weergegeven.
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Landschapselement Bijzonderheid Eenheid Jaarlijkse 
vergoeding 
SNL in Euro

Globale 
totaalkosten 

in Euro 

Struweelhaag snoeicyclus 5-7 jaar 100 m 235,95 40.000

snoeicyclus 12 jaar 100 m 164,26 30.000 

Kniphaag jaarlijkse snoeicyclus 100 m 271,68 50.000 

2-3 jaarlijkse cyclus 100 m 173,88 30.000 

Elzensingel bedekking 30 - 50 % 100 m 44,31 8.000 

bedekking 50 - 75 % 100 m 69,91 12.000 

bedekking > 75 % 100 m 98,47 17.000 

Bomenrij gem. stamdiameter <20 cm 100 m 27,37 2.000 

gem. stamdiameter 20-60 
cm

100 m 37,26 2.500 

gem. stamdiameter >60 cm 100 m 56,38 4.000

Hoogstamboomgaard - 1 ha 1 .618,31 16.000 

Wandelpad onverhard 100 m 84,32 13.000

Financiering
De uitvoering van het model Historisch landschap is grotendeels afhankelijk van de deelname 
van grondeigenaren, die grond beschikbaar stellen voor de aanleg van landschapselementen 
en mogelijk zelf deelnemen aan de aanleg en het beheer ervan. Voor een succesvolle aanpak 
moeten de kosten ervan echter vergoed worden. Voor dit project zijn niet alle financierings-
bronnen uitvoerig onderzocht. Toch is er wel iets over de financiering te zeggen.

Landelijke subsidieregelingen natuur en landschap

Voor de financiering van de aanleg en het onderhoud van landschapselementen bestaat een 
tweetal subsidieregelingen, op basis van het subsidiestelsel Natuur en Landschap. Het gaat 
om de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) voor beheer en de Subsidieregeling Kwa-
liteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) voor aanleg van landschapselementen. 

De subsidies worden alleen toegekend voor gebieden die daarvoor zijn aangegeven in de pro-
vinciale natuurbeheerplannen. Voor Gelderland geldt op dit moment het Natuurbeheerplan 
2009. Het Natuurbeheerplan 2011 is in concept gereed. Op basis van deze beide plannen zijn 
er in het projectgebied nauwelijks mogelijkheden voor subsidiëring op basis van de beide re-
gelingen. Alleen voor enkele bestaande landschapselementen staat een beheerssubsidie open. 

Dat betekent dat beheer en onderhoud in elk geval de 
komende jaren niet  gefinancierd kunnen worden uit 
de beide subsidieregelingen.

Andere financieringsbronnen

Mogelijke andere financieringsbronnen zouden kun-
nen bestaan uit:

Financiering vanuit het  LOG
Financiering vanuit de gemeente
Groenblauwe diensten (financiering door provin-
cie en gemeente)
Sponsoring 
Europese subsidies
Compensatie vanuit de realisatie van het wind-
park

Voor de beheerkosten is naar verwachting het moei-
lijkst financiering te vinden. De kosten komen elk jaar 
terug, waardoor de financiering voor een lange tijd 
gegarandeerd moet zijn.

•
•
•

•
•
•
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