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Verslag van het werkatelier Landschapsgesprek Enschede. 
Het werkatelier vond plaats op 21 juni 2017, in Café Sprakel in Lonneker.

Aanleiding

Gemeente Enschede, Landschapsfonds Enschede en Landschap Overijssel zijn gezamenlijk op zoek naar een 
nieuwe basis voor beheer, ontwikkeling en het behoud van het landschap in de toekomst. In oktober 2016 heeft 
Landschapsfonds Enschede meegeschreven aan het visiedocument Groene en Blauwe Diensten 2.0. Hierin 
verwoorden de partijen de ambitie dat in 2018 50% van alle landschapselementen duurzaam beheerd wordt. 
Dit is wellicht te ambitieus maar wordt wel omarmd als doelstelling voor de lange termijn. Daarnaast gaat het 
om “herstel van landschapselementen, het verbeteren van een groenblauwe dooradering die ecologisch goed 
functioneert en die ook bijdraagt aan de identiteit van het gebied met een herkenbaar en beleefbaar landschap”. 
Om deze ambitie werkelijkheid te maken is er een nieuwe aanpak nodig voor het beheer, ontwikkeling en 
behoud van het landschap. Een aanpak waarbij niet alleen agrariërs maar ook burgers betrokken raken en zich 
bewust zijn van het landschap en de kwaliteit van hun leefomgeving.

AtelierOverijssel is gevraagd om een werksessie te organiseren rondom de zoektocht naar een gedragen 
Enschedese aanpak voor een aanpak voor beheer, ontwikkeling en behoud van het landschap in de gemeente 
Enschede. Hierbij dienen de baten en lasten te zijn verdeeld over de verschillende stakeholders. Vragen die 
daarbij van belang zijn, zijn:
•	 Hoe ziet het landschap van de toekomst eruit?
•	 Wie draagt wat bij?
•	 Hoe doe je dit samen?

Doel van het werkatelier is om tot acties te komen, het liefst in de vorm van een stappenplan waarin de 
bovenstaande vragen terug komen. Met het werkatelier willen we daarnaast ook trots op het landschap 
creëren, door mensen te leren kijken, verhalen te delen en een droombeeld of stip op de horizon met elkaar te 
formuleren.

Inhoud van dit verslag

1.  Inleiding
2.  Landschap in Zicht
3.  Resultaten groepsgesprekken
4.  Conclusies en vervolgstappen

Bijlage: 
Lijst van aanwezigen
Handleiding Landschap in Zicht
Lijst met waarnemingen en waarderingen
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1. Inleiding

Ter inspiratie voor het werkatelier werden er twee presentaties gegeven. Een over de karakteristieken van het 
landschap en een ander als inleiding op de werkmethode ‘Landschap in Zicht’.

1.1 Landschapskarakteristiek
Natuurlijke ondergrond
Enschede is gebouwd tegen de stuwwal aan. Van oudsher gaat men wonen op de overgang tussen de lage natte 
gebieden en de hoge droge gebieden. De stuwwal, ontstaan in de IJstijd, zorgt voor een groot hoogteverschil in 
de gemeente. Vanaf de stuwwal ontspringen verschillende beken die zich in het landschap hebben ingesleten. 
De overige gronden zijn voornamelijk dekzandgronden. In het uiterste zuidoostelijke puntje van de gemeente 
ligt nog een restant hoogveen.

Historische kaart ‘Veldminuten TMK 1840’ (www.atlasvanoverijssel.nl)
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Cultuur agrarische ontwikkeling
Rondom Enschede liggen verschillende essen, de meest bekende is de Usseleres aan de zuidwest zijde van de 
stad. Het gebied kenmerkt zich verder door het oude hoeve- en kampenlandschap. Een kleinschalig agrarisch 
landschap, erven en akkers worden omzoomd door bosschages en houtwallen. In het gebied zijn ook jonge 
heide ontginningen, dit landschap is veelal grootschaliger en heeft een opener karakter. 

Stedelijke ontwikkeling
De stad Enschede is door de jaren heen behoorlijk gegroeid, de textielindustrie heeft Enschede groot gemaakt. 
De stad heeft daarmee grote delen van het landschap ‘opgegeten’. In de jaren ’90 is de A35 (snelweg) over de 
Usseleres aangelegd. Ook het Twentekanaal is zo’n stedelijke ontwikkeling, waarbij een nieuwe lijn over het 
landschap is gelegd om Enschede te verbinden met Zutphen en de IJssel.
Een andere ontwikkeling in het gebied is het Vliegveld Twente, gestart als burgerluchthaven voor de rijke 
textielbaronnen, in de Tweede Wereldoorlog overgenomen door de Duitsers en uitgebreid met extra 
landingsbanen. Na de oorlog is het vliegveld in gebruik genomen door Defensie, nu wordt het vliegveld 
opnieuw ontwikkeld.

Recreatie
Rondom Enschede liggen veel landgoederen, waarvan velen nog steeds in particulier bezit. Dit heeft effect op 
hoe het landschap er hier uitziet. Zo zijn er (oprij)lanen aangelegd en is er cultuurgroen toegevoegd aan het 
landschap. Veel van deze landgoederen hebben naast het cultuurgroen ook belangrijke natuurwaarden.

Het landschap rondom Enschede heeft tevens een functie als uitloopgebied voor de stad. De plek waar mensen 
gaan recreëren: fietsen en wandelen. Hiervoor worden routes uitgezet, zoals het ‘Rondje Enschede’.
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1.2 Landschap in Zicht
De tweede inleiding werd verzorgt door Mirjam Koedoot, zij gaf een introductie op de methode Landschap in 
Zicht. Deze methode is ontwikkeld om mensen bewust(er) te maken van de kenmerken van het landschap waar 
ze in wonen, werken en leven.

Mirjam startte haar verhaal met een voorbeeld van haarzelf. De relatie die zij heeft met het gebied waar haar 
(over)grootouders leefden. Hoe haar familie door de jaren heen is veranderd en verhuisd van het buitengebied 
naar de stad. En hoe de stad (Rotterdam) zo hard is gegroeid dat dit landschap bijna geheel is verdwenen in de 
stad. Maar door haar naam blijft zij verbonden met dit landschap en waardeert ze dit enorm. Ook vertelde zij 
over hoe haar kinderen nu opgroeien in het rivierenlandschap, en dat dit het landschap is waarin zij wortelen.

De methode Landschap in Zicht helpt om de kenmerken van de omgeving waar te nemen en vast te leggen. De 
uitkomsten geven handvatten om meer invloed uit te oefenen op lokale beleidsprocessen in het stedelijk- en 
landelijk gebied. Mirjam liet een aantal voorbeelden zien van processen waar de methode is toegepast en waar 
dit heeft geleid tot meer bewustwording van de omgeving en meer participatie in de inrichting en beheer 
daarvan. 

De methode bestaat uit verschillende stappen waarin mensen worden meegenomen in het waarnemen, 
waarderen en het komen tot concrete acties en stellen van prioriteiten. Daarmee geeft de methode niet alleen 
aanknopingspunten voor het formuleren van wensen in ruimtelijke ontwikkelingen maar vergroot het ook 
draagvlak en begrip voor plannen. Het gaat daarbij wel om een momentopnamen en geeft geen compleet 
overzicht van alle landschappelijke kenmerken van een gebied. Het is vooral een weergave van hoe men het 
landschap waarneemt en waardeert.
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2. Landschap in Zicht

De methode, zoals ingezet in het werkatelier, bestaat uit twee stappen. In de eerste stap wordt een ronde 
gemaakt door de omgeving. In twee uur tijd werd een route gefietst langs zeven zichtpunten rondom Lonneker. 
Dit gebied is gekozen als pilotgebied voor de gemeente Enschede omdat er in deze omgeving veel verschillende 
landschapstypen voorkomen. Op een zevental geselecteerde punten moeten de deelnemers aangeven wat zij 
daar ervaren, dit wordt genoteerd. Hiervoor hebben alle deelnemers een uitleg meegekregen over de mogelijke 
elementen waar ze aan kunnen denken (zie bijlage). 

In de tweede stap worden per punt de waarnemingen gedeeld. Vervolgens mogen alle deelnemers stemmen. 
In een eerste ronde geven alle deelnemers door het plakken van vijf zwarte stickers aan welke thema’s zij 
karakteristiek vinden voor het gebied. In een tweede stemronde geven de deelnemers met vijf rode stickers aan 
welke thema’s zij als negatief ervaren en met vijf groene stickers wat zij positief ervaren (zie bijlage). Hieronder 
de thema’s met de meeste stickers:

Zeer karakteristiek:
•	 Glooiing in het landschap;
•	 Hoge eiken langs boerderij;
•	 Oude Losserseweg (zandweg) als cultuurhistorisch element;
•	 Bos met kleine (extensieve) weilanden, beeld door bomen omzoomd;
•	 Weidende koeien;
•	 Kerkpad naar Lonneker.
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Positief
•	 Glooiing in het landschap;
•	 Struinpaden;
•	 Oude Losserseweg (zandweg) als cultuurhistorisch element;
•	 Bos met kleine (extensieve) weilanden, beeld door bomen omzoomd;
•	 Erf met solitaire bomen;
•	 Kerkpad naar Lonneker.

Negatief
•	 Intensieve grasteelt op plaats waar vroeger graan stond;
•	 Niet streekeigen erfbeplanting (laurierkers, coniferen, e.d.);
•	 Uitstraling ‘niet welkom’ bij landgoed van Van der Valk;
•	 Beperkte biodiversiteit in de weilanden;
•	 Maisteelt;
•	 Silo in zicht;
•	 Lichtmasten langs de Oldenzaalsestraat;
•	 Grasland op de es;
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3. Resultaten groepsgesprekken

3.1 Erven 
Tijdens de stemrondes kwam duidelijk naar voren dat de exoten in de erfbeplanting niet wenselijk zijn. Deze 
groep wil daarom streekeigen beplanting stimuleren, zodat de erven op een natuurlijke wijze in het landschap 
passen. Daarbij moet een eenduidig beeld zijn over zaken als inrichting, inpassing, architectuur en maat/schaal 
in het landschap. 
Er is ook gesproken over de functionaliteit van erven, er is verschil tussen een agrarisch erf en een burgererf. Zo 
is er gesproken over een fysieke inpassing, maar ook over de sociale positie van erven.

Een idee wat ontsprong is om gebiedsbijeenkomsten te organiseren voor bewoners en mogelijk met het 
plaatselijk belang. Hierin wordt nagedacht over:
•	 Hoe woon ik hier?
•	 Waarop ben of wil ik trots zijn?
•	 Wat is een mooi Twents erf?
Voorwaarde is dat er een lokale trekker is. Stawel, Landschapsfonds en Landschap Overijssel kunnen hierin een 
leidende rol hebben. De urgentie van dit idee zit in het behouden en onderhouden van historische (landschaps-)
elementen en sluit goed aan op de nieuwe Omgevingswet (meer participatie, burger aan zet).

Een tweede idee was een ‘streekeigen beplantingsproject’: laurierkers eruit, streekeigen erin. Dit zou kunnen 
starten met drie pilots in het eerste jaar, gericht op een paar gebieden. Vervolgens kan het worden uitgerold 
over de rest van de gemeente.

Een derde idee is het project ‘Natuurerf’. Dit is een vervolg op de natuurkansenkaart, wat kan worden opgepakt 
door de gemeente. Er kan hierin een koppeling worden gemaakt met de afspoeling van regenwater op erven, dit 
in samenwerking met het Waterschap. 

Tot slot merkt de groep nog op dat er ook kansen liggen in het beter inpassen van bedrijventerreinen.

Dit alles zou met cofinanciering moeten worden bekostigd. Partijen die hieraan bij kunnen dragen zijn: 
eigenaren, overheden, Baanbrekend Landschap (bedrijventerreinen, groene aannemers), Landschap Overijsel, 
Waterschap (of KAS).
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3.2 Groene en blauwe elementen
Ook in deze groep is gesproken over de erfbeplanting, eerste doel van deze groep is om de erfbeplanting 
streekeigen te maken. Dat houdt in het beter inpassen van agrarische bedrijven en particulieren in het 
buitengebied. Hiervoor kan een project ‘erfbeplanting en erfinrichting’ worden gestart. Daarbij moet gericht 
worden gezocht naar erven die het nodig hebben, daarin urgentie duiden en een schifting maken.

Tweede doel is verbetering van de biodiversiteit en zichtbaarheid van waterlopen en poelen. Bijvoorbeeld 
door ‘kolkjes’ in beken, het water loopt nu snel weg, door vertraging krijg je een rijkere vegetatie. Er moet 
betere communicatie komen over het nut, doel en voordeel. Het beheer moet afgestemd worden en er moet 
een goed onderhoudsplan zijn. Er staan al veel elementen onder contract (groen-blauwe-diensten) hier moet 
de communicatie beter. Bij elementen die nog niet onder contract staan kan een natuurwerkgroep worden 
opgericht of vrijwilligers worden ingeschakeld. Ook is geopperd om scholen gebieden te laten adopteren. Wel 
wordt er aangegeven dat bij het werken met vrijwilligers er sturing, coördinatie en deskundigheid nodig is.
Momenteel vergroeien poelen met wilgen, hier is meer actie op gewenst. Vaak zijn er wel genoeg vrijwilligers 
maar is er geen geschikt materiaal beschikbaar om het beheer uit te voeren.

Er is gesproken over het vergroten van de biodiversiteit van bermen en langs rasters. Dit kan door later in het 
seizoen te maaien en af te voeren. Hiermee voorkom je verschaling. 
Tot slot is er gesproken over het verbeteren van het habitat voor amfibieën, zo kan de boomkikker worden 
uitgezet bij poelen. Hier ligt ook een rol voor de landgoedeigenaren.

3.3 Landschapsidentiteit
De glooiing van het landschap wordt sterk gewaardeerd. Het idee is deze te behouden en op te nemen in de 
provinciale omgevingsvisie. Daarnaast verdient het accentueren van het hoogteverschil en het gebruik van 
bepaalde gewassen aandacht.

In het gebied liggen steilranden die het verdienen om hersteld te worden. Dit is een actie voor de langere 
termijn, waarbij er een rol is voor het Landschapsfonds in samenwerking met agrariërs.

In de omgeving is veel gedaan aan beekherstel; desondanks kan de beleving van de beken nog beter. De 
struinpaden die er zijn worden goed gewaardeerd, maar de informatievoorziening is niet hoog genoeg. 
De groep denkt aan het ontwikkelen van een app, door vrijwilligers/ een burgerinitiatief. Een andere rol is 
weggelegd voor Routenetwerk Twente, die bij startpunten van routes meer informatie kunnen geven over de 
verhalen van het aanwezige landschap.

Er leeft een wens om meer oude gewassen terug te brengen, maar dit moet wel economisch haalbaar 
zijn. De groep stelt voor om te onderzoeken of het wenselijk is om de meidoornhagen terug te brengen. 
Landschapsfonds gaat hier achteraan, de gemeente zou zich hier ook over uit moeten spreken.

Als wens is genoemd het behouden van de Oude Losserseweg, hier zou het autoverkeer verboden moeten 
worden en onderhoud moeten worden gepleegd om de weg goed toegankelijk te houden voor fietsers. 
Routenetwerk Twente geeft aan dat het met verschillende gemeenten heeft gekeken naar de beschikbaarheid 
van wegen voor fietspaden. Dit zou in de gemeente Enschede nog beter kunnen.
Er is veel waardering voor de oude zandwegen en de kerkpaden; deze moeten behouden worden. Wel geeft de 
groep aan dat dit niet moet doorslaan in het terughalen van allerlei historische routes.

Als aanvulling wordt nog geopperd de relatie stad-land te verbeteren, door ervoor te zorgen dat het verhaal van 
het landschap meer bekendheid in de stad krijgt.
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3.4 Landmarks en verborgen elementen
Deze groep heeft gesproken over het op moderne wijze terugbrengen van de Marke, om gemeenschappelijk 
beheer te vergroten. Dit zou kunnen worden opgepakt door dorpsraden, buurtkring of GroenBeraad. Deze 
Nieuwe Marke kan een deel van de onderhoudswerkzaamheden aan landschapselementen doen.*

Zo is er gesproken over het onderhoud van poelen, de Nieuwe Marke kan hier een rol in spelen, samen met 
Landschap Overijssel en natuurorganisaties. 

Zandpaden handhaven en onderhouden is een taak van de gemeente. Daarnaast wenst men de bermen 
natuurlijker te maken, de biodiversiteit te vergroten en de paden te optimaliseren voor gebruik door fietsers. 
Met de oude Kerkpaden kunnen nieuwe verbindingen worden gemaakt in het fietsnetwerk. Ook hier ligt een 
belangrijke rol voor de gemeente.

Een ander aandachtspunt is het weer laten lopen van het water uit de beekbronnen. Deze zijn nu vaak niet 
zichtbaar en beleefbaar. Hier ligt een taak voor het Waterschap. Onderhoud kan vervolgens door anderen 
worden gedaan, door de Nieuwe Marke of door vrijwilligers.

Er is de wens uitgesproken om het verhaal van de Galgenbelt terug te brengen en beleefbaar te maken. Dit 
heeft een relatie met de Landweer. De Historische Vereniging zou dit kunnen oppakken in samenwerking met 
Natuurmonumenten, de gemeente Enschede en gemeente Losser.

*Dit punt leidde tot enige discussie, het platteland is in principe al goed georganiseerd in de buurtkringen. 
Men werkt met korte lijnen, wat goed werkt. Buurtkringen hebben een kleine begroting, maar zijn wel 
zelfvoorzienend; ze niet afhankelijk van financiering door gemeente/subsidies. Wel zou er meer bekendheid 
kunnen komen voor de buurtkringen. Ook wordt opgemerkt dat nieuwe (niet-agrarische) bewoners vaak niet 
aangesloten zijn bij de buurtkring. Het beeld leeft dat deze mensen wel de lusten van het buiten wonen willen, 
maar niet de lasten.
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4. Conclusies en vervolgstappen

Het doel van de werksessie was het zoeken naar een gedragen Enschedese aanpak voor beheer, ontwikkeling en 
behoud van het landschap in de gemeente Enschede. Uitgangspunt was om de baten en lasten te verdelen over 
de verschillende stakeholders en concrete acties te benoemen.

Hoe ziet het landschap van de toekomst eruit?
Tijdens de fietstocht en later tijdens de gesprekken is er veel gesproken over de kwaliteit van het landschap. Er 
is gesproken over behoud van bepaalde cultuur-historische elementen en structuren. Ook zijn er elementen die 
moeten worden teruggebracht of beter beleefbaar, zoals de poelen en bronnen. Daarnaast is er een duidelijke 
wens uitgesproken om erven beter in het landschap in te passen en meer gebruik te maken van streekeigen 
beplanting. Over het landschap van de toekomst is minder gesproken. Wel was er een duidelijke trots te merken 
op het landschap.

Wie draagt wat bij?
Tijdens de avond zijn er een aantal concrete projecten en initiatieven benoemd. De deelnemers vonden het vaak 
lastig om hier een termijn of persoon/partij aan te koppelen. Bij een aantal van de projecten is dat wel gedaan. 
Zo heeft de gemeente een aantal taken gekregen, maar ook het Landschapsfonds, Waterschap en Landschap 
Overijssel. Bij meerdere projecten is benoemd dat het belangrijk is om dit te verbinden aan lokale trekkers. Ook 
is de rol van vrijwilligers besproken en benadrukt..

Hoe doe je dit samen?
Er is veel gesproken over samenwerking, co-creatie en cofinanciering. Tijdens de sessie werd benadrukt dat de 
overheden zich terugtrekken en daarmee meer actie wordt verwacht van de (georganiseerde) burger. In veel 
gevallen wordt nog steeds gekeken naar de gemeente. Wellicht moet ook hier een samenwerking ontstaan 
waarin zowel de gemeente als andere partijen zich committeren aan een project. 
Zo opperde iemand de basisgedachte van het instellen van de oude marken. Dit is een oud concept en een 
letterlijke vertaling van deze gedachte wordt hier niet bedoeld. Men dient de opmerking uit te leggen vanuit het 
ontwikkelingsperspectief van je ‘samen inzetten voor landschapsbehoud en verbetering’ op een geformaliseerde 
manier (bijvoorbeeld door gebiedsgericht werken met ateliers waar nieuwe burgers bij worden betrokken).
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Bijlage: 
Lijst met genodigden

Angelien Hoppen  Groene Loper   groeneloperenschede@ziggo.nl
Anton Heuven   werkgroep ENHOE 
Arnold Enklaar   landgoederen   arnoldenklaar@outlook.com
Bert ter Horst   particulier   bert.t.horst@gmail.com
Betsie Bekkering  NMO/IVN   b.bekkering@home.nl
Geert Bekkering
Ed van ‘t Erve   gemeene Enschede  e.vt.erve@enschede.nl
Eibert Jongsma   Landschap Overijssel  eibert.jongsma@landschapoverijssel.nl
Erik Rolevink   werkgroep ENHOE  h.h.m.rolevink@utwente.nl
Gerard Hemelt   historische kring  secr.shsel@gmail.com
Gerrie Boers   particulier   g.boers@enschede.nl
Gerrit Jan van der Veen  Stawel    vanderveengerritjan@gmail.com
Gerrit Meutstege  Landschapsfonds  info@landschapsfondsenschede.nl
Han van den Heuvel  Wandelnetwerk  h.vandenheuvel@regiotwente.nl
Hanneke van Dorp  NMO/IVN   hanneke_van_dorp@planet.nl
Hans van Agteren  wethouder   h.v.agteren@enschede.nl
Hems Averink   Landschapsfonds  haverink@gmail.com
Henk Kiewik   zorgboeren   hjkiewik1955@kpnmail.nl
Henk Varvik   Landschapsfonds  h.avervik@freeler.nl
Herman Wieringa  Landschapsfonds  hermanwieringa@kpnmail.nl
Hugo Repelaer van Driel OPG    hrvd@telfort.nl
Jan Bult   dorpsraad Lonneker  m.kroezen@dorpsraadlonneker.nl
Jan Groener   Baanbrekend Landschap jan.groener@landschapoverijssel.nl
Jan Hordijk   Landschapsfonds  j.hordijk@hordijkhamer.nl
Joke Pasman   Stawel    mts.pasman-aalpol@outlook.com
Jozef Kamphuis   leader project   info@kunstenmakers.nu
Martine Welman  Landschapsfonds  martinewelman@live.nl
Peter Oostrom   Bijenvereniging  nbvafdelingenschede@ziggo.nl
Robert Zandstra  Military    r.zandstra@military-boekelo.nl
Vincent Rozema  student Saxion   135687@student-saxion.nl
Wilja Jurg   Tetem    wilja@tetem.nl
Yvon Weustink   gemeente Enschede  y.weustink@enschede.nl

AtelierOverijssel
Ingeborg Thoral  atelierleider   ingeborg.thoral@atelieroverijssel.nl
Gerke Brouwer   projectcoördinator  gerke.brouwer@atelieroverijssel.nl
Mirjam Koedoot  projectbureau Koedoot  mirjam.koedoot@hetnet.nl
Merel Enserink       merel.enserink@atelieroverijssel.nl
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Handleiding Landschap in Zicht

Historische kenmerken
Wie er oog voor heeft ziet in het landschap talloze kenmerken die verwijzen naar de lokale geschiedenis. 
Kloosters en kerken benadrukken op sommige plaatsen de religieuze geschiedenis van het land. Sommige 
archeologische kenmerken zoals grafheuvels en hunebedden verwijzen naar een prehistorisch landschap. Een 
oud stationnetje geeft aan dat daar vroeger een spoorlijn liep, wat weer de motor vormde voor de ontwikkeling 
van landhuizen in de 19e eeuw. Voor veel mensen zijn historische kenmerken een bepalend onderdeel van hun 
identificatie met het landschap. Het verhaal erachter.

Elementen en patronen van land- en bosbouw (niet gebouwen)
Land- en bosbouw zijn sterk medebepalend voor het overgrote deel van ons landschap. Hoewel in de moderne 
landbouw de relatie tussen het soort landbouw en het landschap vervaagt, kun je er nog veel aan aflezen. Maar 
ook op kleinere schaal laat de landbouw veel sporen na. Heggen en sloten accentueren vaak kavelgrenzen, 
poelen zijn of waren drinkplekken voor het vee. Boomgaarden zijn vaak te vinden nabij boerderijen, terwijl 
erfbeplanting de erven omringt. De vormen van de percelen verraden vaak de ontstaansgeschiedenis van het 
gebied, bijvoorbeeld als een kromme akker de loop van een oude rivier volgt. Maar ook nieuwe gebouwen, 
grote schuren, VAB’s, leegstand. Geen rasters meer langs ’t land om maar zo efficiënt mogelijk te boeren.

Elementen en patronen van huizen en nederzettingen
Bijzondere gebouwen, woonplekken, structuren die een relatie hebben met de oude bewoningsgeschiedenis.

Andere door de mens gebouwde elementen
Industrieterreinen, golfbanen, snelwegen en andere infrastructuur zijn op sommige plaatsen sterk bepalend 
voor het landschap, hoewel mensen ze vaak minder waarderen. Als deze kenmerken in de toekomst hun functie 
verliezen, wellicht worden ze dan meer gewaardeerd, net zoals wij nu genieten van historische kenmerken.

Flora en fauna
De aanwezige dieren en planten geven veel aanwijzingen over de aard van het landschap en maken daar zelf 
ook deel vanuit. Zie je broedende weidevogels, dan ben je waarschijnlijk in een agrarisch cultuurlandschap. 
Heide duidt meestal op een zandige bodem. Boerenzwaluwen zijn sterk verbonden aan boerenschuren, 
ringslangen aan water. Aan flora en fauna kun je ook vaak zien welk seizoen het is. Rode en bruine bladeren 
accenturen de herfst, terwijl bloeiende fruitbomen juist bij de lente horen. Sommige gebieden bezitten 
bijzondere flora en fauna, zijn sterk aan biodiversiteit. In andere gebieden is zichtbaar dat er sprake is van sterke 
achteruitgang van biodiversiteit.  

Gevoelens en associaties
Het identificeren van het landschap is een ‘warm proces’ dat gaat over plekken die leven en beleefd worden, 
waar mensen herinneringen hebben, die emoties op kunnen roepen, waarbij je al je zintuigen inzet om het 
landschap te ervaren. In deze ‘laag van het landschap’ gaat het vooral om het beschrijven van de ervaring 
van het landschap. Daarbij ligt de nadruk op niet-visuele aspecten van het landschap. Het gaat er vooral om 
wat het landschap oproept. Zo kun je je op een bepaalde plek rust ervaren, of juist een gevoel van vrijheid. 
Op een andere plek voel je je misschien juist onveilig. Het landschap kan ook herinneringen oproepen. Dit 
kunnen persoonlijke herinneringen zijn, of overleveringen van voorouders. Of er is diep onder de grond een 
archeologische site. Ook herbergen landschappen mystieke plekken, bijvoorbeeld heide of oude eikenbomen. 
De gevoelens en associaties van mensen met het landschap of een landschapselement zijn van een niet te 
onderschatten grote betekenis voor het karakter van het landschap. De emoties die een landschap oproepen, 
zijn soms vastgelegd in cultuuruitingen als schilderijen, muziek of in gedichten. Door dit soort gevoelens en 
associaties te benoemen en te beschrijven krijgt het landschap een diepere, vaak persoonlijke, betekenis.
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Lijst met waarnemingen en waarderingen

Gewaardeerd als karakteristiek

Gewaardeerd als storend of niet passend in het landschap

Positief gewaardeerd, passend in het landschap

Zichtpunt 1
Intensieve grasteelt op plaats waar vroeger graan stond 6 8

Restant houtwal 1

Vergezicht doordat je door de houtwal kunt kijken 4

Heuveltop

Moderne huizen liggen hoger op de stuwwal dan de oude erven

Nieuwe aanplant, geeft dekking aan dieren 4

Relatie met molen, in grondgebruik (van oudsher, nu mais) 1 2

Laurierkers als erfbeplanting (niet streekeigen) 1 6

Erven zonder erfbeplanting 1

Rommelig aanzicht van gebouwen (architectuur) 2

Soortenrijkdom van rechter wal

Veel vogels 3

Afrastering met betonpalen

Zichtpunt 2
Hoge eiken langs boerderij 7 3

Coniferen als erfbeplanting bij boerderij 8

Volle (dicht beplantte) wal, ontneemt het zicht 3

Uitstraling ‘niet welkom’ 8

Varenbeuk (milleniumboom) 1

Paasvuurweide

Extensief beheerde weiden 1

Oud schuurtje boerderij aan de weg 2 1

“  “ grijze ‘pukkel’/uitbouw 2

Niet meer zichtbaar: acht wellen

Koeien 2 3

Kastanjeboom bij wönnershoes 1

Wilgen en populieren op es weide aan rechterzijde

Zichtpunt 3
Intensieve grasteelt op plaats waar vroeger graan stond 6 8

Restant houtwal 1

Glooiing in het landschap 15 9

Beek niet zichtbaar, pitrus er langs 1

Ruigte langs rasters 2
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Zichtpunt 3

Greppels haaks op beek, niet watervoerend

Dode boom

Bossen met takken

In de winter dal gevuld met nevel 3

Vraatlijn bomen 1

Poelen aangelegd 1

Struinpad 5

Koeien ontbreken

Eenbes groeit hier

In berm Losserse Straat zijn alle bodemlagen zichtbaar, zeer rijke begroeiing, hoge biodiversiteit 3

Lawaai van verkeer 3

Onregelmatige percelen

Woningen niet storend in beeld

Raster erf v/d Valk niet toegankelijk voor reeën (gevaarlijk) 2

Groep grove dennen (zuid-oost) 2

Eén groot schilderij 3 4

Een boer kan er niet van leven 3

Oude houten landhekken 4

Zichtpunt 4a
Zandweg: Oude Lossersestraat als cultuur historisch element 6 6

Bos met kleine weilanden (extensief ) 7 7

Bramen langs weg en in het bos 2

Houten rasterpalen 1 1

Oude landschap zichtbaar, doorsneden door nieuwe weg 2 1

Veel schaduw door wal

Poel (dichtgegroeid) 1 2

Roodbondpinken

Dood hout in het bos 1 2

Zichtpunt 4b
Verwaarloosd fietspad

Verhouding schuur/weiland/erf, schaal landschap en schuren 2 3

Afwisseling beheer en elementen

Houten hek om waterput

Groot agrarisch bedrijf

Geelgors en huiszwaluw 1

Erf met solitaire bomen 3 5

Prikkeldraad en afwisseling in soorten rasterpalen

Sloot is beeldbepalend 1
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Zichtpunt 4b

Biodiversiteit beperkt 6

Alle kanten bomen (omzoomd) 8 6

Overgang landschappelijk naar vol agrarisch

IJzeren hek

Zichtpunt 5
Mais 2 9

Boerenerf met grote stal valt onder contouren bos weg

Silo in zicht 11

Verre doorkijk 4 2

Het verhaal van het Klooster (waar?/welk?) met huisjes voor minderbedeelden 1

Scheiding oud cultuurlandschap – jonge ontginningen 2

Bron Kloosterhuizerbeek 2 1

Waterscheiding Dinkel en Regge

Plannen voor beek door WS

Beek is rechtgetrokken 3

Rommelig, onrustig gebied door hekwerken, coniferen als erfbeplanting 4

Trafohuisje

Erven groen omhuld/verstopt

Wilgenbosje op brongebied

Zanderige grond

Zichtpunt 6
Kerktoren van Lonneker zichtbaar 2 1

Romantisch/authentiek landschap

Weidende koeien 5 3

Zandweggetje, oud kerkpad 7 13

Hoogteverschil 4

Woningen beperkt zichtbaar door hoogteverschil 3

Zichtlijn naar Lonneker met perceelsgrenzen gesegmenteerd. 2 3

Grasland op es 1 7

Brongebied Esbeek, waterscheiding

Solitaire eik op hoogste punt 1 3

Lichtmasten langs Oldenzaalsestraat 6

Geen geluid verkeer 1

Insecten 2

Dode boom

Afwisseling raaigras en soortenrijk grasland

Koeienlucht 4 1
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