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LANDSCHAPSTYPEN, LANDSCHAPPELIJKE
ELEMENTEN EN STRUCTUREN EN
AARDKUNDIGE WAARDEN

CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN,
STRUCTUREN, PATRONEN EN WAARDEVOLLE
GEBIEDEN

Het plangebied is een groenzone die ligt ingesloten tussen Borne
en de snelweg A1/A35. Hoewel de zone smal is, heeft het gebied
nog duidelijke landschappelijke kwaliteiten. De snelweg heeft een
uitgebreide landschappelijke inpassing van zware houtsingels en
bospartijen. De snelweg wordt volledig aan het oog onttrokken
en de beplanting wordt ervaren als een fraaie bosrand. De
landschappelijke inpassing van de A1/A35 is dus een belangrijke
waarde. De Twickelerblokweg is een halfopen bebouwingslint
met coulissen (doorzichten) naar het landschap. Het rechtlijnige
verkavelingspatroon is goed herkenbaar. Aan weerszijden van de
Deldensestraat liggen oude boscomplexen. Deze bevatten zeer oude
eiken (100 jaar of ouder). De vijverpartijen, bossloten met varens en
smalle paden geven een bijzondere landgoedsfeer.
De aardkundige opbouw van het plangebied bestaat hoofdzakelijk
uit uit stuwwalglooiingen en een smeltwaterrug. Ten westen van het
plangebied ligt het beekdal van de Azelose beek met aan de flanken
dekzandruggen. Deze waarden zijn niet specifiek beschermd.

Het plangebied bevat verschillende cultuurhistorische waarden.
Karakteristiek zijn de historische radialen vanuit Borne naar Azelo
(Azelosestraat) en Delden (Deldensestraat). De Deldense straatweg
heeft voor een groot deel wegbeplanting, behalve in het plangebied,
veroorzaakt door de verhoogde ligging over de A1.
Het plangebied is de enige plek in Borne waar de heideontginningen
leesbaar zijn in het landschap. De smalle rechte kavels, aan
blokvormige wegen zijn hier nog goed zichtbaar. Typerend zijn
de kruisingen van de historische radialen met de blokwegen. Hier
ontstaan driehoekige splitsingen, vaak met beplanting versterkt.
Voorbeelden zijn de Twickelerblokweg met de Bospoort, de
Leemweg-Veldovenweg en de Steenbakkersweg-Veldovenweg.
Het plangebied raakt de noordoostelijke punt van landgoed Twickel.
Twickel bevat het hele spectrum aan Twentse landschapstypen en
veel cultuurhistorische elementen. Beekdallandschappen worden
afgewisseld met kampenlandschap, escomplexen en voormalige
markegronden. Het deel bij de kruising Bospoort-Twickelerblokweg
behoorde tot de voormalige markegronden. Dit zijn inmiddels
waardevolle oude boscomplexen. Tot 1850 bestond een groot deel
van Twente uit heidevelden en moerassen die gemeenschappelijk
bezit waren van de boeren in de omgeving, de zogenaamde marken.
Rond 1850 zijn deze verdeeld. Grote delen werden toegevoegd
aan het landgoed Twickel. Buiten het landgoed werden de meeste
heidevelden ontgonnen tot landbouwgrond. Binnen het landgoed
kwam er vooral veel bos maar bleven ook vrij grote oppervlakten
voor ontginning gespaard. Bij de bezittingen van Twickel horen
verschillende boerderijen, die te herkennen zijn aan de witte luiken
met zwarte randen. Het hart van Twickel is het kasteeel, met
bijbehorende park ontworpen door Zocher en Petzold. Vanuit het
kasteel gaan lanen ver de omgeving in.
De buitenplaats Twickel is van algemeen cultuurhistorisch belang
omdat het en van de grootste en meest gevarieerde buitenplaatsen
is in Nederland (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).

De belangrijkste waarden zijn het rechtlijnige verkavelingspatroon,
de oude boscomplexen aan weerszijden van de Deldensestraat en de
landschappelijke inpassing van de A1/A35.

Hoek Bospoort/Twickelerblokweg: cultuurhistorisch, landschappelijk een waardevolle en belangrijke plek

De belangrijkste waarden zijn het verkavelingspatroon
heideontginningen, Deldensestraat en Azelosestraat als oude
radiale structuren en de oude boscomplexen aan weerszijden
Deldensestraat.
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.P&R Azelosestraat

Zicht op groene inpassing A35

Volkstuinen en kruisend hoogspanningstrace

Coulissenlandschap, zicht vanaf Twickelerblokweg

Zicht vanaf Twickelerblokweg

Laatste deel Twickelerblokweg, richting zuiden

Parkbos Bospoort

Parkbos Bospoort: oude bomen, landschappelijk zeer waardevol

Bospoort: oud bos, beekjes
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Parkbos Bospoort: oude bomen, landschappelijk zeer waardevol
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Coulissenlandschap Twickelerblokweg

Twee zeer waardevolle eiken.

Recreatieve verbinding (voet/fietspad) Bospoort - Deldensestraat (locatie tracé
Zuidelijke randweg)

Parkbos Bospoort: oude bomen, landschappelijk zeer waardevol

Waterloopjes in Parkbos Bospoort

Voetpad Bospoort - Deldensestraat (locatie tracé Zuidelijke randweg)

Deldensestraat: historische radiaal begeleid met eiken

Morsseltoven richting Deldensestraat

Hoek Veldovenweg-Steenbakkersweg
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HISTORISCHE KAART EN TRACE ZUIDELIJKE RANDWEG

TRACE ZUIDELIJKE RANDWEG
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LUCHTFOTO EN TRACE ZUIDELIJKE RANDWEG
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VISIE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE
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VISIE: HIGHLIGHTS ASPECTEN
De inpassingsvisie is gebaseerd op herkenbaar houden van de bestaande kwaliteiten van het gebied. Het Groenstructuurplan Borne, Inpassingschets Kernrand Borne, de Catalogus gebiedskenmerken van de Omgevingsvisie Provincie Overijssel
en de Ontwikkelingsvisie Landgoed Twickel zijn integraal bijeengebracht in deze inpassingsvisie.
De Visie schetst een ideaalbeeld op hoofdlijnen. In de Inpassingsschets (volgende hoofdstuk) wordt de visie vertaald naar
concrete wegprofielen en details.
De maatregelen Weg in Landschap zijn minimaal voor een goede inpassing van de weg. De maatregelen bij versterken
landschapstructuur omgeving zijn zeer wenselijk om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven, en zouden ook gefaseerd
uitgevoerd kunnen worden.
WEG IN LANDSCHAP
- behoud zicht vanuit landschap op groene bosrand door uitbreiding bos langs A35.
- voorkomen lichthinder door aanbrengen bosrand met verhoogde wal langs Zuidelijke Randweg
- optimaal sparen oude bomen door smal wegprofiel door bestaand oud bos
- parkbos bij Bospoort zorgvuldig aanhechten met landgoedbeplanting
- versterken bosstructuur oude markegronden/inpassing A35 door uitbreiding bos
- opnemen Randweg bij Veldoven in typische blokvormige bosstructuur en uitbreiding bosstructuur
VERSTERKEN LANDSCHAPSTRUCTUUR OMGEVING
- versterken historische radialen met eikenlanen, met name bij de Deldensestraat
- behoud zichtlijnen vanaf Twickelerblokweg, versterken coulissen
- versterken recreatieve route Twickelergrensweg door afwaarderen Twickelerblokweg naar eenrichtingsweg. Herprofilering
met straatklinkers, aanplanten eikenlaan
- versterken kavelstructuur jonge heide-ontginningen met houtwallen
ECOLOGIE
- mitigeren vleermuiseffecten door behoud bomen bij kruispunten
- sparen van oude boomstructuren met potentiele verblijfplaatsen vleermuizen
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LEGENDA
INPASSINGSMAATREGELEN 1e FASE
Bos nieuw: aanhelen en versterken bosstructuur

Houtwal nieuw: begeleiding van weg, tegengaan lichthinder
en zicht op de weg
Fiets/voetpad nieuw: slingert tussen bestaande bomen door

Optimaal behoud waardevolle bomen: versmallen wegprofiel,
weglaten sloten, geen obstakelvrije bermen maar geleiderail

Historische radiaal: behoud en aanvulling laanbeplanting van
eiken

INPASSINGSMAATREGELEN 2e FASE
Behoud zichtlijnen vanaf Twickelerblokweg tussen bebouwing
door
Versterken kavelstructuur door aanplant houtsingels, bijvoorbeeld elzen
Versterken Twickelerblokweg als onderdeel van de Twickelergrensweg: afwaarderen als doorgaande weg, éénrichtingsverkeer, versmallen profiel, aanbrengen gebakken klinkerbestrating en aanbrengen laanbeplanting van eiken.
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LANDSCHAPPELIJKE INPASSING EN BEPLANTING
In de inpassingschets is de visie vertaald naar een tekening schaal 1:2000 en concrete principeprofielen en enkele details.
Bij de nadere uitwerking richting realisatie kan, eventueel in overleg met omwonenden, de inpassing geoptimaliseerd
worden binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan.
Principeprofielen:
Profiel A:
Dit profiel geldt voor het deel Azeloseweg tot aan de Bospoort, en vanaf de Deldensestraat tot aan de Leemoven. De weg
wordt aan twee zijden begeleid door greppels. Het beeld vanaf de weg is alsof je volledig door het bos rijdt. Vanuit het
landschap neem je de weg niet waar, maar wordt het huidige beeld (een continue bosrand waarachter de A35 verstopt zit)
hersteld. De ruimte tussen bosrand langs A35 en Zuidelijke Randweg wordt aangevuld met bos. Dit bos mag zich natuurlijk
ontwikkelen, waardoor er interessante gradiënten in natuur ontstaan. Aan de andere zijde wordt een houtwal aangebracht
van 10m breed, met inheemse bomen en struiken. De houtwal ligt verhoogd (+1,5m) waardoor lichthinder en zicht op de
auto’s ook als de bomen kaal zijn sterk beperkt wordt.
Ter plaatse van bestaande oude eiken (Twickelerblokweg) ligt de houtwal niet verhoogd, maar op maaiveld. De houtwal
vormt een natuurlijke geleiding voor vleermuizen. Aan de landschapskant van de houtwal ligt een smalle greppel als
overgang naar het weiland.
BEPLANTING HOUTWAL
Mengsel bosplantsoen van heesters en boomvormers:
- Prunus spinosa
- Prunus padus
- Crataegus monogyna
- Acer campestre
- Amelanchier lamarckii
- Sorbus aucuparia
- Corylus avellana
- Betula pendula
- Rhamnus frangula
- Quercus robur

Profiel B:
Dit profiel geldt voor de doorsnijding van het parkbos tussen Bospoort en de tunnel onder de Deldensestraat.
Langs dit traject staan zeer waardevolle oude bomen, en een parkvijver. Het profiel is bedoeld om maximaal bomen te
sparen, en het ruimtebeslag van de weg minimaal te houden.
De standaard bermsloten en obstakelvrije zone worden hier achterwege gehouden. Geleiderails van hout zorgen ervoor
dat bomen tot vlak aan de weg kunnen blijven staan. Langs dit traject is ook een fiets/voetpad voorzien als verbinding
Twickelerblokweg-Deldensestraat. Dit pad kan een onderdeel zijn van de Twickelergrensweg, en zo een continue
recreatieve verbinding vormen.Het pad ligt niet strak aan de weg, maar slingert tussen de bomen van het parkbos door.
Zo is de beleving van de fietser beter, en kunnen meer bomen behouden worden. Tussen pad en Randweg worden
grote Rhododendrongroepen geplant om het zicht op de weg te beperken. Daarnaast wordt het pad met beplanting
afgeschermd van de aangrenzende tuin.
BEPLANTING AFSCHERMING ZUIDELIJKE RANDWEG/FIETSPAD
Grote groepen van wintergroene heesters:
- Rhododendron ponticum
- Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’
- Taxus baccata
- Ilex aquifolium
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Principeprofiel A: weg met verhoogde outwal
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Principeprofiel B: Bospoort, maximaal behoud bomen
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Locatie Detail 1 Kruising Azelosestraat

Detail 1: Kruising Azelosestraat
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Locatie Detail 2 aansluiting Leemoven

DETAIL 1 en 2: Details aansluiting kruispunten
In het MER worden mitigerende maatregelen voor ecologie voorgeschreven. De belangrijkste hiervan is het mitigeren
van effecten op vliegroutes van vleermuizen bij de kruispunten, waar de onderbreking van de vliegroute het grootst is.
In detail 1, Kruising Azelosestraat is het kruispunt zodanig gesitueerd, dat de bestaande laanbeplanting aan de zuidzijde
van de historische radiaal Azelosestraat gehandhaafd kan blijven. Ook de markante boomgroep op de hoek Azelosestraat/Hosbekkeweg blijft grotendeels gespaard. De tweede bomenrij langs de Kluft wordt eveneens gehandhaafd.
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Groenstructuurplan Borne
Versterken historische radialen met laanbeplanting
Randweg als overgang stad-land
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erven in het coulisselandschap, strakker en grootschaliger architectuur in het jonge heide- en
broekontginningenlandschap.

Landschapsschets Kernrand Borne West

10 juni 2011
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Almelo
Zenderen

Ontwikkelingsvisie
Landgoed Twickel
1. VERSTERKEN KARAKTERISTIEKEN CULTUURLANDSCHAP
Beekdalen en matenlanden:

- versterken herkenbaarheid beeklopen
- ontwikkelen van singels in de laagten

Kampenlandschap:

- behoud en versterken kleinschaligheid
- behoud openheid escomplexen, behouden steilranden
- behoud van het Twickelererf

Grootschalige essen:

Borne

- behoud en versterken openheid
- verdichten van de rand d.m.v. beplanting

Voormalige markegronden

(bossen, heideontginningen en heiderestanten)
- behoud en versterken grootschaligheid en rationeel karakter
- behoud en versterking afwisseling bos, heide en landbouw

Park Twickel:

- behoud en versterken parkidentiteit
- behoud en versterking monumentaal lanenstelsel

2. TOEKOMSTPERSPECTIEF LANDBOUW
Schaalvergroting grondgebonden landbouw

Landbouw in kleinschalig landschap

Pact van Twickel
Op 19 maart 2009 tekenden de provincie Overijssel, de Regio Twente, het waterschap Regge en Dinkel en de omliggende gemeenten
Borne, Hengelo en Hof van Twente samen met de Stichting Twickel
de Intentieverklaring Pact van Twickel. Daarmee wordt de bijzondere
waarde van het landgoed als cultuurhistorisch erfgoed erkend. Er zijn
vijf concrete projecten opgenomen in een uitvoeringsprogramma.
Daarbij staan behoud en de versterking van de bijzondere kwaliteiten
van het gebied centraal.
Belangrijke punten zijn:
De grond tussen de bedrijventerreinen de Kluft en de Veldkamp is opgenomen als een te behouden en te versterken gebied
De zuidelijke randweg is opgenomen dicht langs de woonbebouwing van Borne
Het versterken van historische routes richting Borne. In de
visie wordt voorgesteld om de Twickelerblokweg door te laten lopen
onder de A1
Het versterken van de oude radialen vanuit Borne richting
Twickel

Agrarisch natuurbeheer

Hengelo
Stadslandbouw

3. NATUURONTWICKELING
Nieuwe natuur in heideontginningen
- ontwikkelen van natte heide

Agrarisch natuurbeheer in kampenlandschap

- beheer landschapselementen
- akkerranden beheer

Herstel natuurlijk beeksysteem

- ontwikkelen natuurlijk beeksysteem
- vasthouden water in laagten

4. BEKEN EN WATERERFGOED
(Herstel) natuurlijke beeklopen
(beeklopen aangewezen binnen Kader Richtlijn Water)

Ontwikkelingsvisie Twickel en omgeving
In de ontwikkelingsvisie wordt ingezet op behoud en versterking
van de afwisseling tussen bos, heide en landbouw en het rationele
karakter van de ontginningen. Er wordt een nieuwe recreatieve route
ontwikkeld langs de randen van het domein van Twickel, de ‘Twickeler Grensweg’. Deze loopt door het gebied in noord-zuidrichting,
en volgt de Twickelerblokweg. De ontwikkelingsvisie wil deze route
herkenbaar maken door een onderscheidende materialisering, beplanting of bestratingsmaterialen.

Behouden kenmerken Twickelervaart als
gegraven waterloop
Natuurlijke berging in beekdal

Bestaand waterretentiegebied

Herontwikkelen watererfgoed

- reconstructie Carelshaven in combinatie met verbinding
Oelerbeek en Twickelervaart

Herstel/ontwikkelen omvloed Oelermolen en Noordermolen

5. VERSTERKEN RECREATIEVE BETEKENIS LANDGOED
Versterken/herontwikkelen
historische routes
Wandelroute over gedeeltes jaagpad langs Twickelervaart

Versterken/herontwikkelen
Umfassungsweg
Ontwikkelen Twickeler Grensweg in stadsrand

Bentelo
Ontwikkelen Twickeler Grensweg buiten stadsrandzone

Ontwikkelen overige
verbindingen stad - land
Nieuw te ontwikkelen passages grote infrastructuur

Parkeerterreinen langs trace Grensweg

P
Beckum

6. VORMGEVEN RANDZONE STAD EN LANDGOED
Landschappelijke inpassing lopende ontwikkelingen
1
2
3

bedrijventerrein Buren
nieuw bedrijventerrein Veldkamp
gezondheidspark

Landschappelijke inpassing mogelijke ontwikkelingen
4
5

reservering woningbouwlocatie ‘t Raesfelt
reservering bedrijfslocatie omgeving voorstadhalte

7. INPASSING GROTE INFRASTRUCTUUR
Inpassing A1/A35

Inpassing N346

•8•

28

B O S CH

S LA B B E R S

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

Inpassing nieuwe infrastructuur

- randweg Borne
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Omgevingsvisie Provincie Overijssel:
Catalogus gebiedskenmerken
Ontwikkelingsperspectief: buitengebied accent veelzijdige
gebruiksruimte
Mixlandschap met Ruimte voor landbouw,
landbouw, natuur, water landschapsontwikkeling,
en wonen als goede buren
Ontwikkelingen Ambitie Sturing
Laag van het agrarisch cultuurlandschap
De ambitie is de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden een stevige
impuls te
geven en soms een transformatie wanneer daar aanleiding toe is.
De dragende structuren worden gevormd door landschappelijk
raamwerken van lanen, bosstroken en waterlopen, die de rechtlijnige
ontginningsstructuren versterken. Binnen deze raamwerken is ruimte
voor verdere ontwikkeling van bestaande erven en soms de vestiging
van nieuwe erven, mits deze een stevige landschappelijke jas krijgen.
Natuurlijke laag:
• Dekzandvlakte en ruggen
De afwisseling van opgewaaide ruggen en uitgesleten
beekdalen en de daarbij horende hoogteverschillen
kenmerken de dekzandvlaktes van Overijssel.
Opvallend is de overwegend oost-west georiënteerde
richting van ruggen en dalen.
Laag van het agrarisch cultuurlandschap:
• Jong heide- en broekontginningslandschap
Veel heidegebieden en nattere delen van het landschap
zijn ontgonnen en/of vergaand ontwaterd. Daarmee is
een nieuw landschap ontstaan. De dragende lineaire
structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en
ontginningslinten met erven en de kenmerkende grote
ruimtematen bepalen nu het beeld.

Kwaliteitsambitie 2
Voortbouwen aan de kenmerkende structuren van het agrarische
cultuurlandschap: landschap, structuurdragers en nederzettingen in samenhang
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• Stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur);
De lust- en leisurelaag
Aan de (relatieve) autonomie van de natuurlijke processen in
de natuurlijke laag, het ‘nut’ van het agrarisch cultuurlandschap
en de sociale en functionele dynamiek
van de stedelijke laag voegt de laag van de lust- en
leisurelandschappen de dimensie van het welbehagen,
het plezier, de trots en de beleving toe. Deze laag is het
domein van de belevenis, betekenis en identiteit. De
lust- en leisurelaag voegt eigen kenmerken toe, zoals
landgoederen, recreatieparken en recreatieve routes,
maar benut vooral de kwaliteiten van de andere drie
lagen. Het stelt kwaliteiten zoals de natuur, de
productielandschappen
en de steden in een ander daglicht en
maakt ze beleefbaar en tot een belevenis.
De verblijfsrecreatiecomplexen, de attracties, de routes
voor wandelen, fietsen en varen zijn een belangrijkere
economische factor geworden met een vergelijkbaar
aandeel in de economie als de agrarisch sector. Dit alles
verandert het aanzien, de gewenste gebruiksmogelijkheden
en betekenis van het buitengebied.
Aan het lust- en leisurelandschap ontleent Overijssel
zijn ‘tijdsdiepte’, maar ook zijn ‘appeal’.
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