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Aanleiding

De Zwanenhof is een Centrum voor Training en Verdieping, gevestigd in het voormalige Re-
traitehuis van de paters Redemptoristen. Er worden trainingen, lezingen en opleidingen ver-
zorgd op het gebied van persoonlijke, spirituele en intuïtieve ontwikkeling en er wordt ruimte 
geboden voor trainingen en vergaderingen van derden.
De Zwanenhof heeft zich in ruim een jaar ontwikkeld tot de grootste aanbieder in Nederland 
van respijtarrangementen voor mantelzorgers en voor degenen die ze verzorgen door een 
intensieve samenwerking met de Twentse en Nederlandse koepels voor mantelzorgers.
Er is een toenemende vraag ontstaan aan individueel tijdelijk verblijf in de rustige en inspire-
rende omgeving van De Zwanenhof, waarbij mensen op adem kunnen komen, tot rust kunnen 
komen of een tijd kunnen overbruggen waarin zij (nog) niet zelfstandig thuis kunnen zijn, maar 
ook niet (meer) opgenomen kunnen of willen zijn in een zorginstelling of ziekenhuis.
Om plaats te kunnen bieden aan deze veelheid van diensten, die ook noodzakelijk is voor 
een sluitende exploitatie, is het plan opgevat om de zorghotelfunctie onder te brengen in een 
nieuw gebouw. De initiatiefnemers hebben daarvoor in 2013-2014 een plan ontwikkeld om het 
(destijds voormalig) asielzoekerscentrum Azelo te ontwikkelen tot kuurhotel. Door de recente 
vluchtelingen toestroom heeft het COA het AZC weer in gebruik genomen voor de opvang van 
asielzoekers en is dit plan niet doorgegaan.
Omdat er geen andere geschikte bestaande locatie is in de directe omgeving van De Zwa-
nenhof is de keuze gemaakt om de zorghotelfunctie onder te brengen in een op eigen terrein 
nieuw te bouwen Zorghotel

De Zwanenhof staat op een terrein van ruim 9 ha. Ruim 4 ha wordt nu in beslag genomen 
door de gebouwen en de prachtige kloostertuin. Het nieuw te bouwen Zorghotel zal ongeveer 
60 kamers gaan bevatten in combinatie met een aantal gezellige huiskamers. De huidige 
gasten van Het Retraitehuis (het zorgdeel van De Zwanenhof), die nu verblijven in een vleugel 
van De Zwanenhof, kunnen dan over naar de kamers van het Zorghotel. Daarnaast zullen er 
de gasten zijn die voortkomen uit de samenwerkingsovereenkomst met ziekenhuizen. 
Naast de kamers zullen er faciliteiten gecreëerd worden die tijdens het verblijf bijdragen aan 
herstel, revalidatie en wellbeing. Het gaat daarbij om een restaurant/ontmoetingsruimte, well-
ness, zwembad (met beweegbare bodem), sportfaciliteiten en behandel- en fysioruimtes.

De Zwanenhof is onderdeel van het culturele en religieuze erfgoed van de gemeente Borne en 
is tevens een belangrijke ‘landmark’. 
In 2011 heeft park De Zwanenhof een facelift ondergaan. Met behulp van provinciale subsidie 
is het park gerevitaliseerd en landschappelijk beter ingebed. Ook is de toegankelijkheid voor 
de omgeving sterk verbeterd. De eigendomssituatie liet destijds niet toe om aan de noordzijde 
en west zijde van de Zwanenhof deze landschappelijke versterking ook door te voeren. De 
huidige plannen kunnen hieraan wel gestalte geven.
De uitbreidingsplannen dienen ondersteund te worden door een landschappelijke inpassing en 
gezien de omvang van de plannen is er gesteld dat er een kwaliteitsimpuls groene omgeving 
(KGO) geleverd moet worden. 
Door middel van deze KGO moet worden aangetoond dat de nieuwe bestemming niet alleen 
goed landschappelijk wordt ingebed maar ook een meerwaarde voor het omringende land-
schap en een maatschappelijke meerwaarde oplevert.

In dit rapport worden de landschappelijke inpassing en de KGO beschreven. Tevens wordt de 
motivatie voor dit plan beschreven op basis van een historische en landschappelijke gege-
vens.
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Ligging plangebied

De Zwanenhof ligt landschappelijk op de grens van veenontginningen en het beekdal van de 
Azelerbeek. Vanaf de voorkant van het gebouw is er vrij zicht, via dit beekdal, op de Zender-
sche esch. De vijver aan de oostzijde (gesitueerd voor de voorgevel) bevindt zich op de plek 
van een natuurlijke natte laagte. Kenmerkend voor de veenontginningen zijn de lijnvormige 
landschapselementen in de vorm van houtsingels en wegbegeleidende bomenrijen. De Zen-
dersche esch echter wordt gekenmerkt door een grote openheid. 

Deze voormalige heidegronden zijn vanaf 1820 ontgonnen en omgevormd tot agrarische 
grond of aangeplant met houtopstanden.
Kenmerken voor de jonge ontginningen zijn de lijnvormige kavelverdelingen, waarbij de be-
bouwing aan de weg ligt en landschappelijke lijnvormige elementen als bomenrijen, hout- en 
struweelsingels de kavelgrenzen aangeven. 

Landschappelijke ambitie zoals beschreven in de omgevingsvisie van Provincie Overijssel is:
“Behoud en versterking van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlo-
pen en ontginningslinten met erven en de kenmerkende ruimtematen”.

Legenda

0 50 100 150mPrintdatum: 19-04-2014
Provincie Overijssel © 2013-Team beleidsinformatie Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend

Luchtfoto bron: provincie Overijssel
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Landschapstype

Volgens de omgevingsvisie van de provincie Overijssel maakt het plangebied deel uit van 
het jonge ontginningslandschap. Kijkend naar het kaartbeeld van 1890 op de volgende pa-
gina is duidelijk te zien dat het hele plangebied rond 1900 nog bestond uit woeste grond en 
broekgronden. Er had al wel verkaveling plaatsgevonden maar de grond werd nog niet als 
landbouwgrond gebruikt. Ten oosten van een dekzandgordel (rode stippellijn) begint het oude 
hoeven landschap/kampenlandschap met daarin een deel maten- en flierenlandschap onder 
invloed van het stroomgebied van de Azelerbeek.
Op de huidige topografische kaart zijn de structuren nog wel enigszins terug te vinden in de 
verkavelingen en voor een deel in de groenstructuren. Door de aanleg van de A35 is de her-
kenbaarheid en ‘leesbaarheid’ wel sterk verminderd. Ook is door schaalvergroting het karakter 
van het maten- en flierenlandschap flink veranderd.

Legenda

0 90 180 270m
Datum: 19-04-2014

Provincie Overijssel © 2013-Team beleidsinformatie Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend

Jonge heide en 
broekontginningen

Oud hoeven-
landschap

Maten en flieren land-
schap

Bron: Omgevingsvisie Provincie Overijssel



5

Buro Collou 
Tuin-&Landschapsontwerp 
Looweg 10 7152AL Eibergen 

T.:0545-479765 
E.:jac@burocollou.nl 
I.:www.burocollou.nl

Historische ontwikkeling

Historische topografische kaart 1890

Huidige topografische kaart 
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Bodem

Grondwatertrap

Bodemkaart bron: Alterra

Bodemomstandigheden

Het bodemtype op en rond het plangebied is veldpodzol. Deze veldpodzolgronden zijn ont-
staan in gebieden waar het water niet via een beek kon worden afgevoerd, maar ter plekke in 
de grond moest trekken. Dit zijn infiltratiegebieden met afwisselend vochtige en droge omstan-
digheden (winter nat, zomer droog).
Door uitspoeling is het relatief arme grond. Vaak door agrarisch gebruik later wel verrijkt.
De westkant van het perceel heeft een hogere grondwaterstand dan de oostkant.
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Gemeente Borne

In de gemeente Borne liggen in het buitengebied de kerkdorpen Zenderen en Hertme.
Borne ligt op het kruispunt van een groene landschappelijke en een stedelijke as. De groene 
as wordt gevormd door de verbinding tussen de landschappelijk en ecologisch waardevolle 
gebieden van noordoost en zuidwest Twente (landgoed Twickel). Met als doel deze verbinding 
te behouden en te versterken, heeft de gemeente Borne het grootschalige project “De Groene 
Poort” opgestart, waarin op basis van vastgesteld beleid het programma voor het buitengebied 
is opgenomen. 

De Groene Poort

Voor de omgeving van het plan-
gebied zijn geen specifieke 
kaders opgesteld. Wel geldt, 
zoals voor de gehele ‘groene 
poort’, dat ingezet wordt op de 
versterking van de landschap-
pelijke structuur door met name 
landschapselementen.

Ook wordt, om de aantrekkelijk-
heid van het landschap verder te 
vergroten,  ingezet op aanplant 
van (meidoorn)hagen op randen 
van grondeigendommen, gecom-
bineerd met het verbinden van 
bestaande recreatieve routes. 
Verder wordt genoemd het 
verbeteren van het Kloosterpad 
en het realiseren van een lange 
recreatieve verbinding tussen 
Twickel en Weleveld, gekoppeld 
aan een laanstructuur. 
Ook wordt de ambitie tot een ecologische verbinding tussen Noordoost- en Zuidwest-Twente 
uitgesproken.

In het kader hiervan is een studie gedaan naar het omvormen van het Kuiperwegviaduct ten 
oosten van het plangebied tot een ‘strecoduct’, een recreatieve passage met ecologische 
nevenfunctie, als onderdeel van en verbinding tussen de projecten ‘De Groene Poort en ‘het 
Pact van Twickel’. Bij de opgave van het Kuiperswegviaduct gaat het concreet om het verbin-
den van de cultuurlandschappen in Noordoost-Twente met de landgoederenzone van
Zuidwest-Twente (waar landgoed Twickel onderdeel van uitmaakt).

Provincie Overijssel

In de omgevingsvisie van de provincie Overijssel wordt gesteld:
“(Binnen-)steden en landschap: behoud en versterken van de verscheidenheid en identiteit 
van (binnen-)stedelijke kwaliteit en mooie landschappen in het buitengebied”.

Beleid

Werk
ge

bie
d G

roe
ne

 Poo
rt

Structuur visie kaart: Bron gemeente  Borne
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Bestemmingsplan

Voor de gronden aan de Retraitehuisweg 6 in Zenderen zijn de bestemmingsplannen ‘Buiten-
gebied’ (2004) en ‘Buitengebied Borne, actualisatie en reparatie’ (2010) van kracht. Het eerste 
bestemmingsplan is vastgesteld op 16 september 2004 door de gemeenteraad van Borne. Op 
26 april 2005 is het bestemmingsplan (gedeeltelijk) goedgekeurd door gedeputeerde staten 
van Overijssel. Het actualisatieplan is op 25 december 2010 in werking getreden.
In de bovengenoemde plannen is aan het perceel van de Zwanenhof de bestemming ‘bij-
zondere bebouwing’ met de aanduidingen ‘klooster’ en ‘retraitehuis’ toegekend . Rondom de 
bestaande gebouwen zijn ruime bouwvlakken getekend. Binnen deze bouwvlakken zijn ge-
bouwen ten behoeve van deze bestemmingen toegelaten, inclusief dienstwoningen.  
 
Momenteel is de gemeente Borne bezig met een actualisatie van het bestemmingsplan voor 
het buitengebied. Vanaf 15 augustus 2014 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Borne’ voor inspraak ter inzage gelegen. In het voorontwerpbestemmingsplan is aan het 
volledige perceel van De Zwanenhof de bestemming ‘Maatschappelijk’ toegekend. Bovendien 
is het gehele perceel voorzien van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappe-
lijk – retraitehuis’ en ‘specifieke vorm van wonen - tweede bedrijfswoning’. De gronden zijn 
daarmee bestemd voor “een retraitehuis, een conferentiecentrum, inclusief ondergeschik-
te horeca”. Rondom de 
aanwezige gebouwen zijn 
wederom bouwvlakken 
getekend. Gebouwen mo-
gen uitsluitend binnen een 
bouwvlak worden gereali-
seerd. 
 
Het plan tot realisatie van 
het kuurhotel past niet bij 
recht in het vigerende en 
voorontwerpbestemmings-
plan. 

Afbeelding : Vigerende bestemming (uitsnede Buitengebied 
2014), voorontwerpbestemmingsplan (Buitengebied Borne)

Afbeelding : bestemmings-
plan ‘Buitengebied Borne 
actualisatie en reparatie’ 
(2010)’ 
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Uitgangspunten landschappelijke inpassing

De Zwanenhof ligt landschappelijk op de grens van veenontginningen en het beekdal van de 
Azelerbeek. De voorkant van het gebouw is gericht op het beekdal en de open ruimte van de 
Zendersche esch. Het achterland  maakt onderdeel uit van de veenontginningen. Kenmerkend  
zijn de lijnvormige landschapselementen in de vorm van houtsingels en wegbegeleidende 
bomenrijen. 
Het jong ontginningslandschap in de omgeving bestaat uit rechtlijnige perceelsgrenzen, en 
rechtlijnige bosstructuren. Een deel van de oude structuren is verdwenen of minder zichtbaar 
door de aanwezigheid van de A35/A1. De Zwanenhof ligt zoals eerder genoemd precies op 
een landschappelijke overgang. Door middel van een aantal landschappelijke ingrepen wordt 
het verschil tussen het beekdal en de es aan de oostkant van de Zwanenhof en het ontgin-
ningslandschap aan de westkant duidelijker en beter ‘leesbaar’. Het bos van het park wordt 
sterk uitgebreid en krijgt een rechtlijnige begrenzing. Het grasland dat momenteel nog agra-
risch gebruikt wordt blijft open en wordt d.m.v. verschraling omgevormd tot botanisch waar-
devol nat schraal grasland. Een bestaande houtwal wordt deels hersteld en over het geheel 
versterkt en er wordt een nieuwe singel aangelegd. 

Borne

Zenderen

Zwanenhof

ontginningslandschap

beekdal

es

kleinschalig landschap 
op de flanken van de 
es

bebouwde kom

groene massa

bebouwing

spoor

b wegen

provinciale weg

snelweg

open landschap

beek
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Bebouwing en ruimtelijk concept

Het nieuwe gebouw zal een plek moeten krijgen in dit ‘leesbare landschap’ Daarnaast zal voor 
het gebouw gezocht moeten worden naar een vorm waarbij er geen concurrentie ontstaat met 
het bestaande gebouw van de Zwanenhof, maar waarbij er wel kwaliteit wordt toegevoegd aan 
de omgeving. Het gebouw zal hiërarchisch ondergeschikt aan de Zwanenhof moeten zijn.

Als uitgangspunt voor het ruimtelijk concept is  de metafoor van het theater gekozen met 
daarin een grote zaal en een kleine zaal. De grote zaal wordt gevormd door de Zendersche 
es, met aan de kop daarvan de Zwanenhof, als een klassiek podium. De gesloten tuinen en de 
robuuste bosstructuur vormen de rugdekking (coulissen) van deze grote zaal. De met groen 
omkaderde weide vormt de kleine zaal waarin het moderne repertoire ruimte krijgt. Net als in 
de grote zaal vormt het gebouw het podium. Het nieuwe gebouw staat aan het einde van deze 
ruimte zodat er sprake is van een herhaling van ruimte en massa op kleinere schaal (de rode-
lijn in de onderstaande afbeelding geeft aan waarachter het gebouw een plek krijgt). De eiken-
laan biedt de rugdekking (backdrop) voor het gebouw. Het nieuwe gebouw kan opgenomen 
worden in coulissen bestaande uit enkele boomgroepen of gestrooide solitaire bomen, maar 
dit krijgt absolute vorm naar aanleiding van de vormgeving van het gebouw.

Het zoekgebied voor de nieuw te bouwen uitbreiding op basis van het ruimtelijk concept ligt 
aan de westkant van het perceel.
Ontsluiting naar de Bornebroeksestraat vindt plaats aan de zuidwestelijke kant. De ontsluiting 
van de kleine naar de ‘grote zaal’  is bestemd voor langzaam verkeer en vind plaats door mid-
del van diverse wandel/ fietspaden.

Legenda

0 50 100 150mPrintdatum: 19-03-2015
Provincie Overijssel © 2013-Team beleidsinformatie Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend



11

Buro Collou 
Tuin-&Landschapsontwerp 
Looweg 10 7152AL Eibergen 

T.:0545-479765 
E.:jac@burocollou.nl 
I.:www.burocollou.nl

Aanzet tot ruimtelijke kwaliteit

Om te komen tot een goede architectonische uitwerking van het gebouw, worden 4 architecten 
gevraagd een uitwerking maken van het gebouw op basis van de volgende uitgangspunten: 

a. Het gebouw gaat de dialoog aan met omgeving qua materialisatie en vormgeving  
           (hierbij moet worden gedacht aan natuurlijke materialen, gras en glas);
b. Het gebouw kent een maximale hoogte zodat backdrop van bomen zichtbaar blijft;
c. Gebouw blijft in hoogte ondergeschikt aan Zwanenhof;
d. Gebouw vraagt om andere vormgeving dan Zwanenhof, waarbij het inspelen op het 
           ontginningslandschap een rol speelt. 
e. Landschap/natuur tot in kern gebouw. 

Deze uitgangspunten worden aangevuld met  randvoorwaarden als budget en een programma 
van eisen en wensen. 

De architecten wordt gevraagd een prestatie te verzorgen waarin zijn of haar visie op gebou-
wen en met name een zorghotel tot uiting komt hierbij moet ook duidelijk worden wat de drijf-
veren en inspiratie van de architect zijn. Er wordt gevraagd een doorzicht te geven naar het 
ontwerp wat de architect passend vindt op de plek. Daarnaast geeft de architect een prijs af 
voor zijn adviesdiensten, maar ook voor de verwachte bouwkosten.

Wenselijk zou het zijn om naast de opdrachtgever en de landschapsarchitect van de opdracht-
gever, de gemeente of een afgevaardigde van de gemeente in de vorm van de stadsbouw-
meester zitting te laten nemen in de beoordelingscommissie. Aan de hand van een puntensys-
teem, kan de meest aantrekkelijke keuze onderbouwd worden.
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Basisinspanning landschappelijke inpassing

Voor de landschappelijke inpassing is gekeken naar bestaande kwaliteiten en het versterken 
van deze kwaliteiten op basis van de landschappelijke kenmerken van het jong ontginnings-
landschap, in dit geval lijnvormige landschappelijke elementen en bosstructuren.
 
Aan de noordzijde van het perceel ligt een restant van een houtwal, zoals veel houtwallen in 
Twente is deze wal is in de loop van de tijd kleiner geworden en deels zelfs verdwenen. Hout-
wallen vormen van oudsher een afscheiding tussen de verschillende hooilanden in het Twent-
se landschap. Deze houtwal wordt inclusief wallichaam  over de gehele lengte van het perceel 
hersteld en versterkt.
Het herstel bestaat uit het verwijderen van doorgeschoten bomen en het afzagen van struikge-
was waar nodig. Beeldbepalende bomen en bomen die van belang zijn voor o.a. vleermuizen 
blijven staan. Waar de beplanting is verdwenen wordt deze aangeplant.

Houtwal en singels

Bestaand groen

Nieuw groen
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Basisinspanning landschappelijke inpassing

Langs de nieuwe entree wordt een singel aangelegd bestaande uit inheems struweel. Door 
hier niet te kiezen voor een laanstructuur, maar voor een struweelsingel, ontstaat er een ge-
laagdheid in de groenstructuren. De bestaande singel heeft door aanleg van deze nieuwe 
structuur geen concurrentie qua bezonning. Daarnaast vormt deze nieuwe structuur door de 
aanplant van bloeiende en besdragende soorten een habitat aan andere soorten dan de soor-
ten die voorkomen in de bestaande houtsingel die voornamelijk bestaat uit eiken.

Beeld van een houtwal 
na herstel

Afbeelding boven: zicht op de nieuwe entree .

Afbeelding: bloeiende struweelsingel
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De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) is een instrument met als oogmerk ruimte te 
bieden aan ontwikkelingen in het buitengebied met respect voor de kwetsbare waarden. De 
regeling beoogt tevens, in samenhang met het ontplooien van initiatieven tot schaalvergroting, 
de kwaliteit van de groene omgeving te verbeteren. De KGO is ontwikkeld ter vervanging van 
enkele bestaande regelingen. 

De basisinspanning die geleverd moet worden voor elke ontwikkeling in het buitengebied is 
dat deze landschappelijk moet worden ingepast. 
Wanneer er sprake is van een nieuwvestiging of grootschalige ontwikkeling, wordt een meer 
gebiedsgerichte benadering gevraagd met investeringen in de ruimtelijke kwaliteit buiten de 
eigen locatie. Die kwaliteitsinvesteringen kunnen ook bestaan uit prestaties die niet direct in 
geld uit te drukken zijn, zoals maatschappelijke waarde, belevingswaarde en/of toegankelijk-
heid van een gebied.

Middels KGO kan dus ontwikkelingsruimte worden geboden indien daarvoor voldoende wordt 
geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Hierbij geldt dat er tussen de 
door de gemeente geboden ontwikkelingsruimte en de benodigde investering van het bedrijf in 
de ruimtelijke kwaliteit een balans dient te worden gevonden.

De Catalogus gebiedskenmerken Overijssel wordt als basis gebruikt om te beoordelen of de 
betreffende activiteit geen afbreuk doet aan de landschapstypologie en waarden. 
Deze geeft als richting voor ontwikkelingen in het jong Heide- en broekontginningslandschap 
aan:
“Als ontwikkelingen plaats vinden in de agrarische ontginningslandschappen, dan dragen deze 
bij aan behoud en versterking van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en 
waterlopen en ontginningslinten met erven en de kenmerkende ruimtematen”.

Kader Kwaliteitsimpuls Groene omgeving
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In de gemeentelijke beleidsnota KGO wordt onderscheid gemaakt tussen een basisinspanning 
en de kwaliteitsimpuls. Dit onderscheid komt voort uit de omgevingsvisie van de Provincie 
Overijssel. Hierin staat het volgende: “bij elke ontwikkeling op een bestaand bouwblok waarbij 
meer dan 500m3 bebouwing wordt toegevoegd, geldt op basis van de regels van het bestem-
mingsplan Buitengebied en het gemeentelijk beleid, de noodzaak tot landschappelijke inpas-
sing”. Zodra sprake is van een grootschalige ontwikkeling is KGO van toepassing en moet er 
zowel landschappelijke inpassing plaatsvinden als een extra investering in de groene omge-
ving. 
Om te bepalen hoeveel er buiten de landschappelijke inpassing nog zal moeten worden geïn-
vesteerd in het kader van de KGO worden de volgende drie vragen gesteld: 

1. Is de ontwikkeling gebiedseigen of gebiedsvreemd?
2. Wat is de schaal van de ontwikkeling en de impact op de omgeving?
3. Dient het initiatief slechts een eigen belang of ook maatschappelijke belangen?

1. Is de ontwikkeling gebiedseigen of gebiedsvreemd? 

De ontwikkeling past binnen de bestemming die in het voorontwerpbestemmingsplan aan het 
volledige perceel van De Zwanenhof is toegekend namelijk de bestemming ‘Maatschappelijk’. 
Het gehele perceel is voorzien van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk 
– retraitehuis’. Er kan dus gesteld worden dat de ontwikkeling gebiedseigen is. De ontwikke-
ling sluit natuurlijk aan bij de Zwanenhof maar past ook bij de overige functies in de omgeving 
zoals het AZC.
 
2. Wat is de schaal van de ontwikkeling en de impact op de omgeving? 
De impact van het gebouw op de omgeving zal gezien de vormgeving, de situering en de 
landschappelijke inpassing in verhouding tot de maat van het gebouw relatief klein zijn. 
Het landschap en de zichtlijnen worden niet aangetast. Landschappelijk, maar ook op ecolo-
gisch gebied kan er door deze ontwikkeling een duidelijke kwaliteitsslag gemaakt worden.

3. Dient het initiatief slechts een eigen belang of ook maatschappelijke belangen? 
Het initiatief dient niet slechts het eigen belang. Er kan gediscussieerd worden of de toekom-
stige functie al dan niet commercieel is. De vergelijking valt te trekken met een ziekenhuis, dat 
ook commercieel is maar toch ook een duidelijke maatschappelijke functie heeft. Buiten deze 
interne functie heeft het hele terrein een duidelijke maatschappelijke functie. Het park rond 
de Zwanenhof is openbaar toegankelijk. Deze toegankelijkheid is d.m.v. provinciale subsidie 
recentelijk zelfs versterkt. 

Kwaliteitsimpuls Groene omgeving
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Kwaliteitsimpuls Groene omgeving

Basisinspanning landschappelijke inpassing

De landschappelijke inpassing bestaat uit de onderdelen die hiervoor zijn beschreven. Dit zijn 
het herstel van de houtwal en de aanleg van een struweelsingel. In totaal gaat het hier om 350 
m1 houtwal herstel met een oppervlakte van  ± 3000 m2 en een struweelsingel van ± 135 m1 
en een oppervlakte van ± 1500 m2.

Kwaliteitsimpuls

De kwaliteitsimpuls krijgt vorm d.m.v. een aantal landschappelijke elementen en daaraan ge-
koppeld maatschappelijke elementen. De landschappelijke elementen bestaan uit: de aanleg 
van een deel nieuw bos, de uitbreiding van een boomgaard, de aanleg van een poel en de 
ontwikkeling van een deel waardevol botanisch grasland. In totaal gaat het hier om de aanleg 
van ±10.000 m2 groenstructuren. Met daarnaast nog een deel natuurontwikkeling ter grootte 
van nog eens ±13.000 m2.

Er kan gesteld worden dat de hoeveelheid toe te voegen landschapselementen meer is dan 
noodzakelijk voor een goede landschappelijke inpassing. In het totaal gaat het hier om ± 2.3 
hectare landschapselementen (buiten de landschappelijke inpassing) inclusief de poel en het 
grasland. De verankering van het gebouw in het landschap kan door middel van de aanleg en 
herstel van singels al goed worden gerealiseerd. De overige toevoegingen worden gedaan om 
het gehele terrein naar een hogere landschappelijke en ecologische kwaliteit te tillen.

De genoemde ingrepen vinden allen plaats op het perceel. Daarnaast wordt er een landschap-
pelijke verbinding gemaakt met het toekomstige ‘strecoduct’ dat de ecologische verbindings-
zone moet worden tussen de cultuurlandschappen in Noordoost-Twente en de landgoederen 
zone van Zuidwest-Twente.

De maatschappelijke elementen die worden toegevoegd bestaan uit het openstellen van het 
terrein voor wandelaars en het aansluiten op en creëren van nieuwe recreatieve routes zoals 
het Kloosterpad en de in ontwikkeling zijnde pelgrimage. 

Op de volgende pagina’s worden de verschillende elementen toegelicht.
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Kwaliteitsimpuls Groene omgeving

Bos en boomgaard

Boomgaard

Bestaand groen

Nieuw groen

Het bos rond de Zwanenhof wordt zodanig uitgebreid, dat de Zwanenhof geheel omvat wordt 
door (droog) bos. Dit in contrast met de openheid aan de oostkant. 
Het sortiment bestaat uit diverse boom en struweel soorten, waardoor er een gevarieerd bos 
kan ontstaan dat een leefgebied kan vormen voor diverse soorten fauna. Dit bos vormt samen 
met de singelstructuren een groen raamwerk dat in verbinding staat met een groter groen net-
werk. 
Op een open plek ten noorden van de Zwanenhof wordt de recent aangelegde boomgaard 
uitgebreid met hoogstam fruitbomen. 

Nieuw bos met wandelroutes

Hoogstam fruitboomgaard
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Grasland en poel

Door middel van afplaggen zal een deel van het perceel worden verschraald. Hierdoor en door 
middel van aangepast beheer in de vorm van maaien en afvoeren kan hier bloemrijk vochtig 
schraal grasland ontstaan. In dit van oorsprong natte gebied zal een natuurlijke poel worden 
aangelegd. Deze ingrepen hebben naast een landschappelijke meerwaarde ook een grote 
meerwaarde op ecologisch vlak. Voor dagvlinders, sprinkhanen en amfibieën zijn de combina-
tie van de poel met een plas-dras zone, ruigten, hoge kruidenrijke delen en kleine struwelen 
van belang. 

Botanisch grasland

Poel

Bloemrijk vochtig schraal grasland

Poel in schraal grasland

Kwaliteitsimpuls Groene omgeving
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Ecologische verbinding

Zoals eerder genoemd zijn er plannen voor het omvormen van het Kuiperwegviaduct over 
de A35/A1 tot een ‘strecoduct’, een recreatieve passage met ecologische nevenfunctie, als 
onderdeel van en verbinding tussen de projecten ‘De Groene Poort en ‘het Pact van Twickel’. 
Bij de opgave van het Kuiperswegviaduct gaat het concreet om het verbinden van de cultuur-
landschappen in Noordoost-Twente met de landgoederenzone van Zuidwest-Twente (waar 
landgoed Twickel onderdeel van uitmaakt). 
Hieronder is, in een verbeelding gemaakt door Oranjewoud, te zien hoe deze verbinding gere-
aliseerd zou kunnen worden. Deze verbinding loopt via het viaduct over in de groenstructuren 
ten zuiden van de Bornebroeksestraat aan de oostkant van het AZC. 
Om een verbinding te maken tussen de groenstructuren ten zuiden van de Bornebroekse-
straat en het Park rond De Zwanenhof kan een singel worden aangelegd die beide groen-
structuren verbindt.
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de Bornebroeksestraat hierbij een lastige barrière 
blijft.  
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Foto links: standpunt hierboven aange-
geven d.m.v. rode stip.

Ecologische verbinding via ‘Strecoduct’
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Bestaande wandelroutes
Nieuwe wandelroutes

Maatschappelijke elementen

Toegankelijkheid

Het totale terrein is 8 hectare groot. Door het gehele terrein open te stellen wordt er een groot 
stuk beleving aan het park toegevoegd. Er komen nieuwe wandelroutes die gebruikt kunnen 
worden door wandelaars, maar ook door sporters. De routes zullen onderdeel uitmaken van 
de reeds bestaande Kloosterpad in Zenderen waarvan De Zwanenhof het startpunt is. Mo-
menteel wordt een meerdaagse pelgrimage uitgewerkt i.s.m. “Landschap Overijssel”, waarbij 
De Zwanenhof en haar bijzondere parktuin begin- en eindpunt zal zijn.

Educatie

Het park heeft straks een grote variatie aan elementen die ook een educatieve waarde heb-
ben. Het oorspronkelijke bos met stinzenbeplanting, Jong bos in ontwikkeling, bloeiende en 
besdragende struweelsingels, een forse hoogstam boomgaard, botanisch waardevol grasland 
en een forse natuurlijke poel. D.m.v. informatiepanelen zal deze educatieve waarde ook in-
gevuld worden zodat deze informatie voor de wandelaar beschikbaar is. Daarnaast kunnen 
ook  scholen en organisaties als bv het IVN gebruik maken van deze routes voor scholing en 
excursies.

Kwaliteitsimpuls Groene omgeving
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Inrichtingsplan

A

C

B

D

E

F

G

Boomgaard

Bestaand groen

Nieuw Groen

Botanisch grasland

Bestaande wandelroutes
Nieuwe wandelroutes

Poel

Mogelijke locatie zorg-
hotel
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A Houtwal herstel over 350 meter.

Aan de noordkant van het perceel ligt een door de tijd en agrarisch gebruik sterk aangetaste 
houtwal. De restanten van deze bestaande houtwal worden over een lengte van 350 meter 
hersteld. Op het deel waar de houtwal is verdwenen wordt deze opnieuw aangelegd. De wal 
bestaat uit een grondlichaam aangepast aan het profiel van de oorspronkelijke wal. De be-
planting zal worden aangevuld met struweel en boomvormers. In totaal zal de houtwal ge-
vormd worden door  5 plantrijen.
De aantallen zullen na het herstellen van het grondlichaam bepaald moeten worden.

Sortiment houtwal boomvormers:
Eik - Quercus robur
Berk - Betula pendula
Wilde kers - Prunus avium

3%
2%
10%

Sortiment houtwal struweel:
Krentenboompje - Amelanchier lamarckii
Hazelaar - Corylus avellana Kardinaalsmuts - 
Euonymus europaeus
Lijsterbes - Sorbus aucuparia
Gelderse roos - Viburnum opulus

15%
15%
15%
15%
15%

B Struweelsingel 140 meter.

Langs de nieuwe toegang van het perceel  aan de westkant wordt een struweel singel aange-
plant. .
Struweelsingel bestaande uit 6 rijen struweel (bosplantsoen) .
Sortiment:
Krentenboompje - Amelanchier lamarckii
Hazelaar - Corylus avellana                     
Kardinaalsmuts - Euonymus europaeus  
Boswilg - Salix caprea                             
Lijsterbes - Sorbus aucuparia                 
Gelderse roos - Viburnum opulus
Vogelkers- Prunus Padus

20%
15%
15%
10%
10%
20%
10%

 

Inrichtingsplan
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Inrichtingsplan

C Bos 10.000 m2

Boomvormers
Zomereik - Quercus robur 
Ruwe berk - Betula pendula  
Zachte berk - Betula pubescens 
Acacia - Robinia pseudoacacia  
Tiliia europaea
Fagus sylvatica

25%
10%
10%
5 %
5 %
5 %

Struweel
Inheemse vogelkers - Prunus padus
Vuilboom - Rhamnus frangula
Lijsterbes - Sorbus aucuparia
Hazelaar - Corylus avellana
Krent - Amelanchier lamarckii
Hulst - Ilex aquifolium
Gelderse roos - Viburnum opulus

5 %
5 %
5 %
5 %
10 %
5 %
5 %

D Boomgaard

    20 x Hoogstam fruitbomen

E Botanisch waardevol grasland
   ± 13000 m2 

F Poel 
   ± 1500 m2

G Struweelsingel 180 meter.

Langs de retraiteweg een struweelsingel van 180 meter lang bestaande uit 5 rijen struweel 
(bosplantsoen) .
Sortiment:
Krentenboompje - Amelanchier lamarckii
Hazelaar - Corylus avellana
Kardinaalsmuts - Euonymus europaeus
Boswilg - Salix caprea
Lijsterbes - Sorbus aucuparia
Gelderse roos - Viburnum opulus
Vogelkers- Prunus Padus

20%
15%
10%
10%
10%
20%
15%
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Beheer

Beheer en onderhoud

Houtwal

Middelhout beheer (hakhout met overstaanders).
De eerste jaren (6 tot 8 jaar) hoeft hier niets aan te gebeuren. Als de beplanting gesloten raakt 
en hol dreigt te worden, dient er te worden verjongd.
Dit gebeurt door struiken af te zetten, niet alles in één keer maar gefaseerd in ruimte en tijd. 
Bijvoorbeeld over een tijdsbestek van 4 jaar elk jaar een deel. Zodat na ± 4 jaar (ander sche-
ma is ook mogelijk) de gehele beplanting is verjongd. Dit kan het beste in het najaar plaatsvin-
den.
Na verjonging hoeft zo’n 8 jaar niets gedaan te worden.
Afzetten van de struiken gebeurt niet te laag (zo’n 20 cm boven de grond).
Takken die overlast geven kunnen eventueel jaarlijks worden gesnoeid.
De boomvormers worden ontzien. 
Wanneer de beplanting in sluiting komt, d.w.z. dat de kruinen van de aanplant elkaar raken 
dan is het zaak om de zogeheten overstaanders vrij te zetten. (Quercus en Prunus avium heb-
ben hier voorrang op Betula.) 
Boomvormers moeten de ruimte krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen, de bomen en 
struiken die rechtstreeks de overstaanders hinderen kunnen verwijderd worden.
Dit proces kan op de langere termijn nog eens uitgevoerd worden zodat de bomen die uitein-
delijk moeten overblijven wederom meer ruimte krijgen.

Struweel singel B en G

Hakhoutbeheer
De eerste jaren (6 tot 8 jaar) hoeft hier niets aan te gebeuren. Als de beplanting gesloten raakt 
en hol dreigt te worden, dient er te worden verjongd volgens hiervoor genoemd principe.
Hakhoutbeheer vind plaats tussen 1 november en 15 maart.

Bos

Hier dient dunning plaats te vinden wanneer de beplanting sluit. Hierbij worden toekomst bo-
men bepaald. Deze bomen moeten zich kunnen ontwikkelen en moeten worden vrij gezet. Dit 
principe herhaalt zich om de paar jaar. Aan de randen struweel de kans geven zich te ontwik-
kelen.
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Impressie van een mogelijk toekomstig beeld van de locatie.


