Landschapsvisie

Snelle fietsroute Apeldoorn-Epe
September 2017

Landschapsvisie

Snelle fietsroute Apeldoorn-Epe
September 2017

Opdrachtgever:
Dhr. R. Henkdriksen
Cleantech Regio
Postbus 120
7390 AC Twello

Opdrachtnemer:
Eelerwoude
Mossendamsdwarsweg 3
7470 AB Goor
Tel.: 0547 26 35 15
e-mail: goor@eelerwoude.nl
www.eelerwoude.nl

Projectgegevens:
Projectnummer: 8258
Datum: 21 september 2017
Projectleider: Frank Fähnrich

4

landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe

INHOUD

INHOUD

5

1

INLEIDING

2

LANDSCHAPSANALYSE

11

3

ERFGOED: DE BARONNENLIJN

29

4

CONCEPT

35

5

LANDSCHAPSVISIE

39

6

IDENTITEIT VAN DE LIJN

73

7

HAALBAARHEID SNELLE FIETSROUTE

75

ACHTERGRONDINFORMATIE BELEID

77

7

landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe

5

6

landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe

1
INLEIDING
1.1

Aanleiding en plangebied

In de fietsvisie van 2012 heeft de regio

Er speelt een spanning tussen de kwalitatieve

Stedendriehoek de ambitie uitgesproken om

uitgangspunten van de snelle fietsroute en

snelle fietsroutes te ontwikkelen. De snelle

de

fietsroute Apeldoorn-Epe is één van deze routes.

belangen. De uitwerking van de route over het

landschappelijke-

en

cultuurhistorische

treinbaanpad vraagt nadrukkelijk rekening te
Uit een alternatievenstudie blijkt dat een

houden met:

snelle fietsroute over het treinbaanpadtracé
(de voormalige spoorlijn Apeldoorn-Epe) de

•

voorkeur geniet. Dit tracé biedt de meest
gunstige omstandigheden om zoveel mogelijk

Een veilige en vlotte aantakking naar
Apeldoorn en Epe.

•

De ruimtelijke inpassing van de route met

fietsers een zo hoog mogelijke fietskwaliteit

aandacht voor landschap, cultuurhistorie

te bieden. Op de route is er over de gehele

en

lengte sprake van voldoende (toekomstig)

niet) verlichten en de impact van de

fietsgebruik en is ruimte aanwezig om te

breedte van het pad op de ecologische,

kunnen voldoen aan de criteria voor een snelle

landschappelijke-

fietsroute. De vraag is nu wat er concreet

kwaliteit, verdient een nadrukkelijk plaats

moet gebeuren om deze route een werkelijke

in het ontwerpproces.

ecologie.

De

wijze

en

van

(al

dan

cultuurhistorische

kwaliteitsslag te geven en op te waarderen tot
een ‘echte’ snelle fietsroute.

Kwaliteitsimpuls door ontwikkeling
Naast

een

mogelijke

impact

van

de

realisatie van een snelle fietsroute op de
omgevingskwaliteiten, biedt deze ook een kans
om bestaande waarden een kwaliteitsimpuls te
geven of deze te herstellen. Het tracé betreft
een historische lijn door het landschap, die
door (autonome) ontwikkeling in uitstraling en
betekenis is veranderd. De functie is veranderd
van spoorlijn naar fietspad, waarmee ook een
deel van kenmerkende elementen verdwenen
zijn of niet meer herkenbaar zijn af te lezen in
het landschap. Om de kansen en knelpunten
langs het treinbaanpad inzichtelijk te krijgen is
dit landschapsplan opgesteld.
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1.2

1.3

Doel van de landschapsvisie

Leeswijzer

De landschapsvisie maakt inzichtelijk over

Middels

welke landschappelijke- en cultuurhistorische

hoofdstuk 2, in woord en beeld, uitleg gegeven

kwaliteiten we spreken en welke mogelijke

over de opbouw van het landschap en de

gevolgen

snelle

ligging van het treinbaanpad in dit landschap.

fietsroute heeft voor deze kwaliteiten en op

Welke elementen zijn karakteristiek voor de

welke onderdelen een kwaliteitswinst is te

landschapstypen en op welke wijze komen

behalen. De landschapsvisie geeft richting

deze tot uiting langs het treinbaanpad? Samen

aan de integrale gebiedsvisie, waarbij (naast

met de randvoorwaarden en ambities uit het

verkeer, ecologie en verlichting) landschap en

relevante beleid, vormen de uitgangs- en

cultuurhistorische waarden een volwaardige

aandachtspunten

plek hebben.

de input voor het opstellen van een gewenste

de

realisatie

van

een

een

landschapsanalyse

uit

de

wordt

in

landschapsanalyse

vormgeving van de snelle fietsroute.
Verkenningsfase
De landschapsvisie maakt onderdeel uit van

In hoofdstuk 3 wordt nader in gegaan op de

de verkenningsfase voor de realisatie van een

historische betekenis van het treinbaanpad.

snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe. In

Welke

de verkenningsfase worden de diverse thema’s

vroeger en hoe is deze functie en uitstraling

uitgewerkt naar een optimale inrichting. In

in het heden? Met de inzichten verkregen

de

uit

vervolgfase

wordt

nader ingegaan op

functie

de

en

uitstraling

landschapsanalyse

had

deze

(hoofdstuk

2)

onderdelen waarbij de verschillende belangen

wordt

conflicteren. Bekeken wordt of deze conflicten

ontwikkelingen van het treinbaanpad op de

op te lossen zijn door concessies te doen

landschapskwaliteiten.

of

gekeken

naar

de

impact

van

de

door (nieuwe) oplossingsrichtingen aan

te dragen. Vervolgens wordt de optimale

Deze landschappelijke- en cultuurhistorische

inrichting van de snelle fietsroute aangepast in

analyse van het treinbaanpad geeft richting

een inrichtingsbeeld die gedragen wordt door

voor de gewenste landschappelijke inpassing

alle belangen.

van

de

snelle

fietsroute

en

de

kansen

die er liggen om een (cultuurhistorische)
kwaliteitsimpuls te realiseren.
De conclusies uit de hoofdstukken 2 en 3 zijn
in hoofdstuk 4 doorvertaald in een (ontwerp)
concept. Het concept is nader uitgewerkt in een
landschapsvisie. De landschapsvisie bestaat
uit een visie op hoofdlijnen en geeft sturing
aan

de

integrale

gebiedsvisie.

Onderdeel

van de integrale gebiedsvisie zijn de thema’s
landschap, ecologie, verkeer en verlichting.
Tot slot zijn enkele beeldkwaliteitsrichtlijnen
meegegeven in hoofdstuk 6, op welke wijze de
identiteit van de lijn zelf tot uiting kan komen.
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2
LANDSCHAPSANALYSE
In dit hoofdstuk wordt de landschapsopbouw

Het verval in hoogte van de flank van de Oost-

rondom het plangebied en de veranderingen

Veluwestuwwal groot. Over betrekkelijk korte

in de uitstraling van dit landschap beschreven

afstand neemt de hoogte aanzienlijk af en

(ontwikkeling van het landschap).

gaat geomorfologisch gezien, de hoge stuwwal
over in een smalle strook stuwwalglooiing om

2.1

De landschapsopbouw rondom het

vervolgens over te gaan in glooiingen van

treinbaanpad

hellingsafspoelingen en daluitspoelingswaaiers.

De geomorfologische kaart geeft inzicht in

Hier tussendoor lopen vele droge dalen.

de natuurlijke processen die hebben geleid
tot het ontstaan van het landschap rondom

Hellingafspoelingen

het treinbaanpad. De landschapsvormende

De glooiingen van hellingafspoelingen worden

processen hebben overwegend geresulteerd in

aan de voet van duidelijk ontwikkelde hellingen

een verschil tussen:

aangetroffen, zoals bij stuwwallen. Ze vormen
de overgang van de steilere helling richting

•

glooiingen van hellingafspoelingen;

het vlakkere landschap. Het treinbaanpad is

•

droge dalen, en:

onderaan deze voet gelegen. De vorm van de

•

daluitspoelingswaaiers ter hoogte van Epe.

hellingafspoelingen is te danken aan afspoeling
van sneeuwsmeltwater en regenwater langs

Oost-Veluwestuwwal

de helling.

Het plangebied is gelegen tussen de Veluwe
en de IJssel. De Veluwe vormt het grootste

Daluitspoelingswaaiers

stuwwallencomplex

Een

De daluitspoelingswaaiers vormen een naar

stuwwal is een rug in het landschap die

één punt oplopend terrein aan de voet van

bestaat

opgestuwd

dalen. Deze eenheid is gevormd door het

vooral

uit

sneeuwsmeltwater dat in het voorjaar in tijden

sedimenten die al afgezet waren voor de

dat de grond zeer diep bevroren was, in grote

ijsbedekking, zoals opgestuwde zandige en

hoeveelheden uit de nu droog liggende dalen

grindige rivierafzettingen. De Veluwe bestaat

spoelde.

uit

materiaal.

door

van
een

Stuwwallen

Nederland.
ijstong

bestaan

uit meerdere stuwwallen, waarvan de OostVeluwestuwwal (Arnhem-Hattem) de grootste

Droge dalen

en hoogste (110m) van Nederland is. De

In de laatste IJstijd kwam het landijs niet tot

karakteristiek

Oost-Veluwestuwwal

in Nederland, maar was de bodem wel erg

heeft een directe relatie met het landschap

koud. In het voorjaar ontdooide de bodem niet

rondom het treinbaanpad.

(permafrost), waardoor smeltwater moeilijk in

van

de

de ondergrond kon infiltreren.
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Water concentreerde zich en ging stromen,

moeten overwonnen worden. De verschillende

waardoor

de

landschapseenheden

Hierdoor

ontstonden

ondergrond

ging

de

eroderen.

droge

dalen

(smeltwaterdalen).

wisselen

elkaar

over

relatief korte afstanden af, waarbij langs
de lijn wel sprake is van herkenning van de
verschillen tussen de landschapseenheden.

Geomorfologie langs het treinbaanpad

De spoorlijn trekt zich niets aan van deze

Langs

verschillende

is

de

het

tracé

van

afwisseling

omstandigheden
plaatselijke

het

treinbaanpad

landschapstypen

en

doorsnijdt

in

geomorfologische

deze als zelfstandige structuur. De spoorlijn is

af

te

de

overwegend op een dijklichaam gelegen, maar

wijze

ook plaatselijk ingegraven in het landschap (de

nog

hoogteverschillen

lezen
en

in

de

waarop het tracé door het landschap snijdt. De

hogere

ene keer op een hoger gelegen dijklichaam,

bepalen zodoende ook de uistraling van de lijn.

op

Deze is niet eenduidig, maar kent net zoals het

maaiveldniveau

of

lager

gelegen

als

doorsnijding van het omliggende landschap.

gronden).

De

terreinomstandigheden

landschap een afwisselend karakter.
Het landschap in de 20e eeuw

2.2

Ontwikkeling van het landschap

Gedurende de 20e eeuw wordt men minder

en het treinbaanpad

afhankelijk van de terreinomstandigheden, door
verbeterde technieken. De bebouwing in het

Het landschap in de 19e eeuw

buitengebied neemt toe en de modernisering

Op de historische kaart van omstreeks 1900

van de landbouw leidt tot een forse afname

is het gebruik van het landschap, geënt op

van landschapselementen. Dit heeft tot gevolg

de

het

dat er een vervlakking van het landschap heeft

duidelijkst herkenbaar. Door de afhankelijkheid

plaatsgevonden en de landschapsinrichting een

van de terreinomstandigheden is hier nog

zwakkere relatie heeft met de geomorfologische

sprake van zeer contrastrijke landschappen.

omstandigheden.

Grofweg zijn de volgende landschapseenheden

verschillende landschapstypen zijn afgenomen.

geomorfologische

omstandigheden,

De

contrasten

tussen

de

te onderscheiden:
Het treinbaanpad in een vervlakt landschap
•

De enken

De sterke afwisselingen aan landschapstypen

•

De beekdalen

van

omstreeks

1900

•

De velden

meer

beleefbaar

langs

•

De kampen

Veel

beplanting

toevoegingen
altijd

is
in

recht

zijn
het

nauwelijks
treinbaanpad.

verdwenen
het
aan

en

landschap
de

nieuwe
doen

Voor de opsomming van de karakteristieken

niet

oorspronkelijke

van deze landschapseenheden zie paragraaf

landschapskarakteristieken. Dit heeft er niet

2.3 (landschapsbeleid).

alleen voor gezorgd dat het buitengebied
minder uitgesproken is, maar ook de positie

De spoorlijn Apeldoorn-Zwolle in een

van

contrastrijke omgeving

structuur vervallen in een relatief onopvallend

De

spoorlijn

hoogteniveau

is

zoveel

aangelegd

mogelijk
als

op

één

het

treinbaanpad

is

van

herkenbare

onderdeel van het buitengebied.

noord-zuid

structuur langs de voet van de stuwwal.

De landschapsontwikkeling is op de pagina’s 14

Van een egaal vlak landschap is echter geen

en 15 samengevat in een sprekend lengteprofiel.

sprake.

Diverse

kleine

hoogteveschillen
landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe
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LENGTEPROFIEL opbouw landschap omstreeks 1900

veld
openheid

LENGTEPROFIEL huidige situatie opbouw landschap

APELDOORN

14

buitengebied
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enk

VAASSEN

kampen (incl. beekdalen)

buitengebied
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EPE
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Uitsnede Vaassen-Epe uit Landschapsontwikkelingsplan Van Veluwe tot IJssel (rode lijn = treinbaanpad)

Uitsnede Apeldoorn-Vaassen uit het Groot Apeldoorns Landschapskookboek (rode lijn = treinbaanpad)
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2.3

Landschapsbeleid

De rafelrand tussen stad en land

De contrastrijke landschappen van omstreeks

De rafelrand vormt een overgangslandschap

1900 komen ook terug in het landschapsbeleid

tussen de stedelijke omgeving en het landschap.

van de gemeenten Apeldoorn en Epe. Het betreft

Het zijn gebieden die onder grote invloed

hier de volgende beleidsstukken:

staan

van

het

stedelijk

gebied,

landschapskarakteristieken
•
•

waardoor

verdwenen

zijn

Groot Apeldoons Landschapskookboek

of ondergeschikt zijn geworden. Het is een

(Apeldoorn, 2009)

combinatie van een parkachtige inrichting en

Landschapsontwikkelingsplan Van Veluwe tot

landschapsstructuren.

IJssel (Epe, 2009)
Versterken contrast landschapstypen
De benamingen en indelingen in landschapstypen

Het landschapsbeleid van zowel de gemeente

verschilt enigszins tussen de gemeenten. Zo zijn

Apeldoorn als Epe zet in op het versterken

bijvoorbeeld de enken en kampen in de gemeente

van het contrast tussen de verschillende

Epe samengevat onder de eenheid dekzandruggen

karakteristieke landschappen:

en oude bouwlanden. In essentie gelden echter
dezelfde karakteristieken, aandachtspunten en

•

visies op deze landschapseenheden.

Het

Landschapskookboek Apeldoorn
landschap

herkenbare

is

een

plekken

verzameling

met

elk

een

van
eigen

In deze landschapsvisie gaan wij uit van vijf

identiteit. Nog steeds vormen deze plekken

karakteristieke deelgebieden:

samen de basisstructuur van het landschap.
Ze

mogen

dan

in

sommige

gebieden

•

De enken

onherkenbaar

•

De kampen en beekdalen

basisstructuur van het landschap versterken

•

De velden

is deze trend te keren en kunnen we de

•

De stedelijke omgeving

verschillende landschappen ten opzichte van

•

De rafelrand

elkaar weer sterker maken.
•

zijn

geworden,

als

we

de

Landschapsontwikkelingsplan Epe

De enken, de velden en de stedelijke omgeving

De

De enken, de velden en de stedelijke omgeving zijn

autonome ontwikkeling van het landschap

deelgebieden die vanwege de hoogteverschillen

te sturen op behoud en op ontwikkeling van

(enken en velden) en bebouwing (stedelijke

landschappelijke samenhang. Daarnaast moet

omgeving) een vrij duidelijke begrenzing kennen.

ontstening worden gestimuleerd en moeten de

opgave

is

om

als

gemeenten

in

de

karakterstieke kenmerken van ons landschap
De kampen en beekdalen

ontwikkeld worden.

De kampen en beekdalen vloeien in elkaar over.
Veelal zijn de beekdalen in een kleinschalig
landschap gelegen en verbonden met de kampen
door middel van landschapsstructuren. Deze
worden dan ook benaderd als één deelgebied.

landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe
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DE ENKEN
Karakteristieken:
•

Akkers

met

bolle

hoge

ligging

en

steilranden, omzoomd door houtwallen,
bosjes en boerderijen eromheen.
•

Overwegend oost-west georiënteerd.

•

Wegen hebben een bochtig verloop en
lopen om de bolle akkers heen.

Aandachtspunten:
•

Esrandbeplantingen zijn onder invloed van
gemoderniseerde landbouw verdwenen.

•

Nieuwe bebouwing springt snel in het oog,
doordat het ruimtelijk kader ontbreekt
(netwerk aan beplantingsstructuren).

Visie
•

Versterken van de bestaande structuur:
open houden hogere bolle essen en het
toevoegen van beplanting rond die essen.

•

Toevoegen

van

wegbeplantingen

langs

wegen (die slingeren rondom de essen).
•

Toevoegen van kleine bospercelen in de
laagten tussen de essen.

•

Toegankelijkheid

verbeteren

door

(verdwenen) paden rond de essen te
herstellen, kort te sluiten of toe te voegen
en te voorzien van beplanting.
DE KAMPEN
Karakteristieken:
•

Een besloten, lommerrijk landschap met
open velden.

•

Ligging
hoger

tussen
gelegen

lagere
oude

beekdalen

en

bouwlanden

en

dekzandruggen.
•

Weidegrond
met

(van

houtwallen

boerengeriefhout

oudsher
als

akkers)

veekering

bestaande

en
uit

voornamelijk eikensingels.
•

Uitgebreid

wegenpatroon

door

begaanbaarheid (zandgrond).

18
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goede

Aandachtspunten:

Visie:

•

•

•

Houtwallen, laanbeplanting en bossen zijn

opeenvolging van kleine open , maar

landbouw verdwenen.

omsloten

Nieuwe bebouwing springt snel in het oog,

elzensingels of lanen dwars op het dal

doordat het ruimtelijk kader ontbreekt

kunnen door een strategische plaatsing dit

(netwerk aan beplantingsstructuren).

effect vesterken.
•

Visie:
•

wereldjes.

Kleine

bosjes,

Toegankelijkheid versterken in met name
de lengterichting van het beekdal.

Verdichten van het kampenlandschap op

•

de zandruggen, in contrast met de open
broekgebieden.
•

Open houden van de beekdalen, in een

onder invloed van een gemoderniseerde

Beekdalen

binnen

omvormen

besloten

Zichtbaarheid sprengenbeken verbeteren,
zichtbaar te maken.

DE BEEKDALEN

DE VELDEN

Karakteristieken:

Karakteristieken:

•

•

De beken bestaan uit een sequentie van
drie werelden: de boven, midden- en
De

bovenloop

corridors

door onder andere opgeleide deel beter

werelden (kampenlandschap).

benedenloop:

tot

(extensief beheer en vernatting).
•

inrichten

Beekdalen

ontspringt

Lange ontginningsassen met een rationele
verkaveling van de percelen.

•

op de helling in de bossen (sprengen).

Redelijk

open

gebieden,

met

een

kamerstructuur door lanen en houtwallen.

De middenloop bestaat uit meanderende
open ruimtes, omsloten door beplanting.

Aandachtspunten:

De benedenloop is gelegen in een vlakker

•

gebied (richting de IJssel), waar het water
zich verzameld (broekgebieden).

Het sterke ruimtelijke kader van schermen
van beplanting is bijna verdwenen.

•

De hoeveelheid bebouwing is toegenomen,
waardoor het landschap rommelig oogt

Aandachtspunten:
•

door het gebrek aan beplantingsstructuren.

De middenloop is verrommeld en slecht
herkenbaar.

•

Aandacht
aangelegd

Visie:
voor

sprengenbeken

zijn

voor

die

•

industriële

kamerstructuur

doeleinden (waterkracht) met veelal een
asymmetrische ligging ten opzichte van
De

beekdalen

vormen

door

van

de

toevoegen

van

bomen langs wegen.
•

het beekdal (opgeleid)
•

Versterken/Herstellen

Toevoegen

berkenrijen

langs

ontginningsassen.
ecologische

•

Toevoegen elzensingels in de nattere delen.

verbindingen richting de IJssel. De meeste

•

Vergroten van de toegankelijkheid van het

beekdalen zijn landbouwkundig in gebruik

landschap door bomenrijen te combineren

en afgewaterd, waardoor de natuurlijke

met een pad er langs. Beplanting kan

potentie niet overal tot uiting komt.

aan één of twee zijden van het pad staan
(versterken padennetwerk, met name als
uitloopgebied voor dorpeling/stedeling).
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INTERMEZZO: foto-impressies huidige situatie
DE ENKEN
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INTERMEZZO: foto-impressies huidige situatie
DE KAMPEN EN BEEKDALEN
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INTERMEZZO: foto-impressies huidige situatie
DE VELDEN
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INTERMEZZO: foto-impressies huidige situatie
DE STEDELIJKE OMGEVING
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1887
In gebruik name van de spoorlijn ApeldoornZwolle, de Baronnenlijn, door de KNLS.
Op de spoorlijn tussen Apeldoorn en Epe
waren de volgende stopplaatsen aanwezig:
•
Stopplaats Wenum
Het buurtschap Wenum had een stopplaats
(ter hoogte van de huidige Papegaaiweg).
Deze werd geopend in 1887 en gesloten in
1938. In 1916 werde de stopplaats uitgebreid
met een tweede perron en een zijspoor naar
het graanbedrijf Van Bree. Bij het station was
een statig stationsgebouw aanwezig dat rond
1950 gesloopt is.

voormalig stationsgebouw Wenum

•
Station Vaassen
Vaassen: 1886, type KNLS-2e klasse.
Geopend van 1887 tot 1950.
•
Halte Emst
Emst: gesloopt in 1974 (ter hoogte van de
kruising Spoorstraat en Molenweg). Tamelijk
groot stationsgebouw. Uit gebruik genomen
in 1930.
•
Station Epe
Epe: gesloopt in 1960. Het stationstype viel
binnen het type KNLS 1e klasse.

voormalige stationsgebouw Emst

Behalve het stationsgebouw van Wapenveld,
Heerde en Vaassen zijn alle gebouwen na de
sluiting gesloopt.

1950
Staking van het personenvervoer op de
Baronnenlijn.

1972
Einde van het goederenvervoer op de
spoorlijn tussen Apeldoorn en Heerde. Kort
hierop werden de rails opgebroken.

huidige stationsgebouw Vaassen

Huidig
Groot deel van het oude spoorwegtracé is
geasfalteerd en in gebruik als fietspad. Er zijn
weinig restanten van de voormalige spoorlijn
terug te vinden.

fietspad ter hoogte van Vaassen

bronnen: www.martijnvanvulpen.nl en www.stationsweb.nl
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3
ERFGOED: DE BARONNENLIJN
In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van het

consequenties gehad voor de ligging in het

tracé van het treinbaanpad bekeken. Er wordt

landschap, die tot op de dag van vandaag nog te

gekeken naar de ontwikkelingsgeschiedenis

herkennen zijn. De spoorlijn is zo recht mogelijk

van het tracé en op welke wijze dit invloed

als structuur door het landschap gelegd, waarbij

heeft gehad op de ruimtelijke uitstraling van

deze vrijwel geen hoogteveschillen kent. Het op

het tracé.

één hoogteniveau realiseren van de spoorlijn
heeft direct gevolgen voor het landschap en

3.1

Aanleg van de Baronnenlijn in de

karakteristieke

19e eeuw

landschap tussen Apeldoorn en Hattem is namelijk

landschapsstructuren.

Het

zeer afwisselend en kent vele hoogteverschillen
Realisatie van een historische lijn door het

(zoals de enken en de beekdalen). Om de

landschap

spoorlijn op één hoogtenieveau te houden worden

Eind jaren ‘80 van de 19e eeuw legt de Koninglijke

dan ook dijklichamen aangelegd om de lagere en

Nederlandsche Locaalspoorweg - Maatschappij

nattere gebieden te overbruggen en worden de

(KNLS) enkele lokaallijnen aan. Tussen Apeldoorn

hogere delen afgegraven.

en Hattem is in 1887 de Baronnenlijn geopend.
In opdracht van het Ministerie van Oorlog legt de
KNLS de verbinding aan als hoofdspoorweg. De

Samenvattend

spoorlijn is van groot belang voor de ontwikkeling

•

De spoorlijn vormt een sterke zelfstandige en

van de industrie in de dorpen op het noordelijke

beeldbepalende structuur door een zichtbare

deel van de Veluwe en kent dan ook diverse

impact op de landschapskarakteristieken.

aansluitingen naar bedrijven. De bijnaam, de

•

Lange delen van het traject zijn op een

Baronnenlijn, dankte de lijn aan de vele (adellijke)

dijklichaam gelegen om lagere en nattere

notabelen die woonden in de plaatsen langs

gebieden

het spoor. In Apeldoorn sloot de Baronnenlijn

ontginningenlandschap en de beekdalen.

aan op het reeds bestaande doodlopende spoor

•

De

te

hogere

overbruggen,
delen

worden

zoals

het

afgegraven,

vanaf de Oosterspoorweg naar Paleis het Loo, de

waardoor de spoorlijn een diepe ligging

Koningslijn.

in het landschap heeft (tegenwoordig nog
herkenbaar aan steilranden).

Impact op het landschap

•

De impact van de lijn op het landschap is

De spoorlijn moet naast reizigersvervoer vooral

daarnaast te herkennen aan de onderbreking

dienst doen als ontsluiting van de industrie in de

van landschapsstructuren, zoals houtwallen/-

dorpen langs het noordelijke deel van de Veluwe.

singels en boscomplexen.

Hierbij is het van belang dat het goederenvervoer
zo efficient mogelijk kan plaatsvinden. Dit heeft
landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe
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De Baronnenlijn doorsnijdt het landschap
Bij de aanleg van de Baronnenlijn in de jaren ‘80 van de 19e eeuw was er geen sprake van een landschappelijke inpassing. Bestaande
landschapsstructuren werden doorsneden (zoals enken, houtwallen en boscomplexen) om de spoorlijn zo optimaal en functioneel mogelijk aan te
leggen. De lijn werd niet aangezet met beplanting, maar werd plaatselijk wel op een dijklichaam gelegd om wisselingen in hoogten op te vangen.

1850

1900

Doorsnijding enk

Bovenliggende
structuur, gelegen op
een dijklichaam, in een
nieuw ontgonnnen open
landschap

Doorsnijding enk

Doorsnijding kampen
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3.2

Een nieuwe functie voor de 		

Met

Baronnenlijn in de 20e eeuw

buitengebied

de

vervlakking
zijn

van

de

structuren

contrasten

in

tussen

het
de

landschapstypen minder geworden en is de
Einde gebruik spoorlijn

voormalige spoorlijn verworden tot een vrijwel

Voor het reizigersvervoer is de lokaallijn minder

onzichtbare lijn door het landschap. Dit beeld

van belang. In 1950 staakt de NS dan ook

wordt nog eens versterkt doordat zich beplanting

het vervoer van passagiers op de verbinding

heeft ontwikkeld langs de lijn die geen relatie

en wordt deze nog uitsluitend gebruikt voor

heeft

goederenvervoer. Hoewel er aan het eind van de

uitstraling van de landschapstypen. Zo is er in

jaren ‘60 plannen zijn om de spoorlijn voor het

de jonge veldontginningen bijvoorbeeld sprake

reizigersvervoer in gebruik te nemen, wordt de

van een willekeurigheid aan bomen en struweel

verbinding niet lang na het beëindigen van de

die geen recht doen aan het open en geordende

treindienst in 1972 opgebroken.

ontginningenlandschap, maar beter passen bij

met

de

van

oudsher

karakterstieke

een kleinschaliger kampenlandschap.
Bijna het gehele traject tussen Apeldoorn en
Hattem wordt geasfalteerd en als fietspad in
gebruik genomen. Het tracé is makkelijk te

Samenvattend

volgen, maar de restanten van de Baronnenlijn

•

Bij de functieverandering van spoorlijn naar

zijn uitgewist. Over de historie van het fietspad

fietspad zijn vele tastbare en zichtbare

is langs de route zeer weinig terug te vinden.

spoorelementen verdwenen, waardoor de

Het pad kruist diverse sloten en beken. Hierbij

beeldbepalendheid van de spoorlijn

maken de nieuwe fietsbruggen gebruik van de

landschap verdwenen is.

oude bakstenen landhoofden van de spoorlijn. Bij

•

Landschapsstructuren

verdwenen

het voormalige station van Emst is de voormalige

en

spoorlijn bewaard gebleven als een onverhard

treinbaanpad ondersteunen niet altijd de

wandelpad. Van de stationsgebouwen is alleen

landschapskarakteristiek.

dat van Vaassen bewaard. In Apeldoorn en Epe

contrasten

zijn twee baanwachterswoningen blijven staan.

afgenomen.
het

nieuwe

zijn

in het

beplantingen

tussen
Dit

langs

Hierdoor

de

het
zijn

landschapstypen

heeft

als

gevolg

niet

als

zelfstandige

treinbaanpad

Impact op het landschap

beeldbepalende

Ondanks dat de spoorlijn is aangelegd als

ervaren wordt, maar als onderdeel van

hoofdlijn, laat deze weinig sporen achter in

het wegen- en padennetwerk door het

het landschap. Door de lichte glooiingen in

buitengebied.

het landschap zijn nog kleine ingravingen en

•

lijn

door

het

dat

landschap

Het tracé van de voormalige spoorlijn is,

ophogingen te herkennen. Duidelijk zichtbare

naast de bakstenenlandhoofden van de

spoorelementen zijn verdwenen (zoals gebouwen

bruggen, vrijwel de enige karakteristiek van

en spoorbielsen) of uit het zicht onttrokken, zoals

de Baronnenlijn die (vrijwel geheel) bewaard

de bakstenen landhoofden van de bruggen over de

is gebleven.

beekdalen. Daarnaast heeft er in het buitengebied
een schaalvergroting plaatsgevonden waardoor
vele landschapsstructuren verdwenen zijn. Bij
de aanleg van de lijn aan het einde van de 19e
eeuw zorgden deze landschapsstructuren ervoor
dat de lijn zeer herkenbaar was, doordat deze de
landschapsstructuren doorsneedt.
landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe
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3.3

Toekomstperspectief

Van fietspad naar een snelle fietsroute
De realisatie van een snelle fietsroute stelt nieuwe
eisen aan het treinbaanpad, waardoor opnieuw
gekeken kan worden naar de gewenste uitstraling
van de historische lijn in het landschap. Ooit
vormde de lijn een beeldbepalende structuur in
het landschap, maar tegenwoordig onderscheidt
de uitstraling van de lijn zich niet van het overige
wegen- en padennetwerk in het buitengebied. De
lijn voegt zich in zijn omgeving en manifesteert
zich niet als een bovenliggende structuurdrager,
zoals

bijvoorbeeld

een

snelweg

door

het

landschap snijdt. Is het gewenst van de snelle
fietsroute een bovenliggende structuurdrager te
maken?
Bovenstaande vraag kan zowel met ‘ja’ als met
‘nee’ beantwoord worden.
Waarom ‘nee’?
Om het tracé van de voormalige spoorlijn
in zijn oude glorie te herstellen is er meer
nodig

dan

alleen

een

beeldbepalende

inrichting langs het tracé zelf. De historische
lijn

doorsneedt

vele

landschapselementen,

waardoor de lijn nadrukkelijker beeldbepalend
in

zijn

tussen

omgeving
de

lag.

Juist

landschapstypen

de

contrasten

zorgden

ervoor

dat de spoorlijn opvallend was. Vele van deze
landschapsstructuren zijn verdwenen. Om de
snelle fietsroute als bovenliggende structuur, met
respect voor de cultuurhistorie, te realiseren is
herstel van het historische landschap nodig. Dit
is op vele plaatsen onmogelijk, door bijvoorbeeld
de ontwikkeling van bebouwing en de grote
investering die dit vraagt buiten het plangebied
van het treinbaanpad (zoals zichtbaarheid van de
beekdalen realiseren).
Ingezet wordt op kleinschalige ingrepen passend
bij
Voormalige spoorlijn ter hoogte van station Vaassen
(bron: www.stationsweb.nl)

de

landschapskarakteristieken,

zodat

opwaardering van fietspad naar snelle fietsroute
een eerste aanzet vormt tot de ontwikkeling en
herstel van de verschillende landschapstypen.
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de

Met

deze

kleinschalige

ingrepen

wordt

aangesloten bij een ruimer landschapsbeleid om

Uitgangspunten voor de landschapsvisie
•

De snelle fietsroute wordt niet ingericht als

zorg te dragen dat het buitengebied een mooi en

een dominante lijn door het landschap, zoals

herkenbaar gebied blijft om in te vertoeven. De

de spoorlijn was, maar schikt zich naar de

ontwikkeling draagt dus bij aan het versterken

variatie

van de contrasten tussen de landschapstypen.

op het landschapsbeleid van de gemeente

Hiermee wordt ook recht gedaan aan het

Apeldoorn en Epe).

historische
door

karakter

diverse

van

de

landschapstypen

spoorlijn

die

sneedt.

De

•

in

Uitgangspunt

landschappen

is

het

(in

behoud

aansluiting

van

de

karakterstieke landschapswaarden en deze

beeldbepalendheid van het tracé wordt gezocht

beter

in het weer zichtbaar maken van de nog

landschapsherstel dienen benut te worden bij

bestaande karakteristieken. Dit zijn de bakstenen

de ontwikkeling van de snelle fietsroute.

landhoofden van de bruggetjes in de beekdalen

•

beleefbaar

maken.

Kansen

voor

De landschappelijk inpassing van de snelle

en het vrijwel originele verloop van de route

fietsroute bestaat uit het behoud en herstel

over het tracé van de voormalige Baronnenlijn.

van

Ter hoogte van Emst wordt bijvoorbeeld de oude

en

structuur weer in ere hersteld en aangesloten

steilranden, bruggetjes, esrandbeplanting,

op de rest van de snelle fietsroute. Daarnaast

houtwallen en -singels en dijklichamen.

bestaat er de mogelijkheid, met het oog op de

•

karakteristieke
cultuurhistorische

landschappelijkeelementen,

zoals:

Het autonome karakter van de voormalige

toekomst, om de snelle fietsroute over het oude

spoorlijn door een divers landschap wordt

spoorlijntracé door te trekken richting Hattem.

weer

herkenbaar

door

landschapsherstel

(versterken contrasten) en voorrang ten
Waarom ‘ja’?

opzichte van kruisend verkeer.

De functie van een snelle fietsroute doet recht

•

Naast het behoud en mogelijke versterking

aan de oorspronkelijke functie van de spoorlijn.

van de contrasten tussen de verschillende

Een snelle verbinding langs de noordelijke

landschappen, heeft het fietspad zelf een

Veluwe. Net zoals de spoorlijn diverse (land)

herkenbare en eenduidige uitstraling. Deze

wegen doorsneedt en hierop voorrang had ,

uitstraling dient niet (onevenredig) ten koste

is dit ook het geval bij de snelle fietsroute. Het

te gaan van de landschapswaarden, maar

verkeer op het huidige fietspad wordt op diverse

wel herkenbaar genoeg te zijn als snelle

kruisingen een halt toegeroepen door kruisend

fietsroute.

verkeer. De functie van een snelle fietsroute
geeft de historische lijn weer zijn ononderbroken
karakter terug. Naast het herstellen van het
doorgaande karakter kan door materialsatieen kleurgebruik de lijn een eigen herkenbaar
profiel krijgen, zoals de spoorlijn opviel door
zijn rails en bielzen. Dit karakter kan aansluiten
bij innovatieve ontwikkelingen, maar kan ook
historische verwijzingen naar de voormalige
spoorlijn bevatten.

landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe
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4
CONCEPT

De conclusies uit de hoofdstukken 2 en 3 zijn in dit hoofdstuk doorvertaald in een (ontwerp)concept.

Het concept geeft op een abstracte wijze weer welke keuzes zijn gemaakt voor de inpassing van de
snelle fietsroute.

•

Oorspronkelijke situatie

Het oorspronkelijke landschap is gevarieerd en herkenbaar aan de landschapsstructuren en
beplantingssoorten, die het contrast tussen de landschapstypen versterken. De spoorlijn is een autonome
functionele lijn welke niet verweven is met de omgeving.

•

Huidige situatie

Het landschap heeft een eenduidige inrichting gekregen, waardoor contrasten tussen de landschapstypen
moeilijk herkenbaar zijn. Het treinbaanpad kent geen specifieke inpassing die de herkenbaarheid
ondersteunt en loopt als autonome lijn met een wisselende inpassing door het gebied.

•

Concept

Het concept grijpt terug op de oorspronkelijke situatie, ten tijde van de aanleg van de spoorlijn. Het
autonome, beeldbepalende karakter van de lijn werd afgezwakt door een sterk landschappelijk raamwerk.
Een inrichting van de snelle fietsroute met een sterke eigen beeldtaal valt tegenwoordig te sterk op, doordat
het landschappelijke raamwerk afgezwakt is. De snelle fietsroute wordt dan ook niet als overheersende
autonome structuur ingericht. De snelle fietsroute maakt op een ‘natuurlijke’ wijze onderdeel uit van het
landschap door bij de inpassing bij te dragen aan het behoud en herstel van de verschillende landschappen
en het verhogen van de belevingswaarde van het buitengebied. Het autonome karakter van de lijn wordt
gezocht in zijn ononderbroken doorgaande karakter en subtiele vormgeving (materiaal- en kleurgebruik,
zie hoofdstuk 6 identiteit van de lijn).

landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe
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ONTWERPPRINCIPE PER DEELGEBIED

1.
•
•

•

•

2.
•
•
•

•

•

De stedelijke omgeving
De snelle fietsroute maakt onderdeel uit
van de bebouwde kom.
De snelle fietsroute kent een gevarieerde
invulling, afhankelijk van de identiteit van
de stedelijke omgeving.
Overwegend parkachtige invulling gericht
op de beleving van een prettige groene
woonomgeving.
Geen aanplant van landschapsstructuren
of landschapssoorten. Contrast versterken
met het buitengebied door soorten te
kiezen die passen bij een stedelijke
omgeving, zoals beplanting met een hoge
sierwaarde en/of herfstkleuren.

De enken
De snelle fietsroute is op, of deels in, de
enk gelegen (steilranden).
De snelle fietsroute is ondergeschikt aan de
openheid van de enk.
Er zijn geen beplantingsstructuren
aanwezig langs de snelle fietsroute die de
route benadrukken, zoals bomenrijen.
De overwegend haakse (dichte)
beplantingsstructuren die de vorm van
de oorspronkelijke enk begeleiden zijn
beeldbepalend, zoals houtwallen.
Plekgewijs kan er sprake zijn van
beplanting langs de route, zolang deze
niet de route aanzet als beeldbepalende
structuur. Dit kunnen vrijstaande
bomen, bomengroepen, struweel en
esrandbeplanting zijn.
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3.
•

•
•

•

•

4.
•

•

•
•

•

5.
•

•
•

De velden
De snelle fietsroute is in een half-open landschap
gelegen, waarbij de bomenrijen langs de wegen
(ontginningsassen) en paden zorgen voor een
opdeling in open ruimten: de ‘kamerstructuur’.
De snelle fietsroute op het dijklichaam (voormalige
spoorlijn) doorsnijdt de ‘kamerstructuur’.
De wisselende beplanting langs het dijklichaam
draagt niet bij aan de beleving van de openheid
van de velden. Door het verwijderen van struweel
en ecologisch beheer blijft de openheid rondom de
snelle fietsroute beeldbepalend.
Het dijklichaaam van de voormalige spoorlijn is
bepalend als doorgaande structuur (begeleiding
door bestaande bomen is hieraan ondergeschikt).
Plekgewijs kan sprake zijn van beplanting (bomen)
langs de route, zolang deze de route niet aanzet
als beeldbepalende structuur. Het is wenselijk dat
struweel zoveel mogelijk verwijderd wordt tbv
zicht op het open landschap. Hierbij dient een
ecologische afweging gemaakt te worden.

De kampen en beekdalen
De snelle fietsroute doorkruist een landschappelijk
raamwerk van (overwegend) aaneengesloten
landschapselementen (zoals houtwallen en
elzensingels).
De snelle fietsroute maakt GEEN onderdeel van
het landschappelijke raamwerk en kent een
overwegend open uitstraling.
Vanaf de snelle fietsroute wordt ingezet op de
beleving van de afwisseling van open ruimten.
Rondom het beekdal wordt ingezet op openheid
en het benadrukken van de lengterichting door
haakse beplantingsstructuren.
Plekgewijs kan er sprake zijn van beplanting langs
de route, zolang deze niet de route aanzet als
beeldbepalende structuur. Dit kunnen vrijstaande
bomen, bomengroepen en/of struweel zijn.

De rafelrand
De snelle fietsroute is gelegen in een
overgangsgebied tussen de stedelijke omgeving
en het landschap.
Kenmerkend is de losse opzet van elementen en
structuren en de afwisseling in open ruimtes.
De snelle fietsroute is in een verrommeld
landschap gelegen bestaande uit een wisselende
invulling met inheemse beplanting en exoten.
Nieuwe toevoegingen bestaan uit inheemse
soorten zodat het uitloopgebied beter aansluit op
de karakteristieken van het buitengebied.
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VISIEKAART
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5
LANDSCHAPSVISIE
In

dit

hoofdstuk

is

een

doorvertaling

van

de

ontwerpprincipes (zie hoofdstuk 4) gemaakt langs het
traject van het treinbaanpad. Dit resulteert in een visiekaart
(zie pagina 38) waarop de verschillende deelgebieden
met bijbehorende gewenste inrichting af te lezen is. Deze
indeling heeft een sterke verwantschap met de indeling in
landschapseenheden uit hoofdstuk 2.

Legenda visiekaart

De deelgebieden
De

focus

van

deze

landschapsvisie

ligt

op

de

landschappelijke inpassing en uitstraling van de snelle
fietsroute. De snelle fietsroute is onderverdeeld in vijf
kenmerkende deelgebieden:
1.

De snelle fietsroute in de stedelijke omgeving.

2.

De snelle fietsroute over de open enken.

3.

De snelle fietsroute door de open velden.

4.

De snelle fietsroute in de kleinschalige kampen en
beekdalen.

5.

De snelle fietsroute in de rafelrand tussen stad en land.

Per deelgebied is een sfeerbeeld opgesteld die in hoofdlijnen
de gewenste toekomstige inrichting laat zien. Daarnaast
zijn kansen en aandachtspunten opgenomen die als gevolg
van de gewenste inrichting aandacht behoeven.
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Deelgebied 1 De snelle fietsroute in een parkachtige omgeving
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Deeluitwerking stedelijke omgeving Vaassen

Foto huidige situatie

Sfeerbeeld gewenste situatie
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MAATREGELEN

VERKEERSVEILIGHEID

VERBREDEN FIETSPAD
•

•

Medegebruik snelfietspad

1.

Kruisingen: de zichtbaarheid vanuit de

deze 3 meter) naar 4 meter breed.

omgeving op fietsers op het snelfietspad

Symmetrische verbreding: aan beide

behoeft aandacht, net zoals zicht op

zijden van het huidige fietspad tot 1 m.

kruisend verkeer vanaf het snelfietspad.

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
•

Kruisingen

2.

Verbreden van huidige fietspad van 2
meter breed (plaatselijk in Vaassen is

•

1.

2.

Medegebruik fietspad: mogelijk

Aanvullen en/of in stand houden van

medegebruik van het pad door

gevarieerde (parkachtige) beplanting.

wandelaars, vanwege ligging binnen

Verduidelijken van de splitsing van het

stedelijke omgeving (ommetje).

fietspad in Vaassen, ter hoogte van de
Pastoorsweg/Nonnenweg. Aandacht in

VERLICHTING (SOCIALE VEILIGHEID)

vormgeving naar doorgaande karakter van

•

het snelfietspad.

Goed verlicht. Verlichting afstemmen op
stedelijke inrichting (sociale veiligheid).

AANDACHTSPUNTEN OVERIGE THEMA’S

KANSEN

ERFGOED
•
•

Versterken van de herkenbaarheid van de
verbinding als voormalige spoorlijn.

LANDSCHAPSVERSTERKING

Binnen het stedelijk gebied van Vaassen

•

Compensatielocatie voor te vellen

zijn beeklopen gelegen waarbij bruggetjes

houtopstanden in andere deelgebieden

gelegen zijn op bakstenen landhoofden.

langs het traject.

De bakstenen landhoofden vormen
relicten van de voormalige spoorlijn en

ERFGOED

dienen met zorg behandeld te worden.

•

Terugbrengen van de herkenbaarheid van
de verbinding als voormalige spoorlijn.

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
•

Een klein deel van het snelfietspad is

ECOLOGISCHE WAARDEN

binnen een molenbiotoop gelegen in

•

Het toevoegen van houtopstanden aan

Vaassen. Bij de soortkeuze van toe te

de parkachtige inrichting biedt foerageer-

voegen beplanting dient hiermee rekening

en schuilmogelijkheden voor fauna en

gehouden te worden.

vormt een voedselbron (bijv. besdragende
beplanting).

ECOLOGISCHE WAARDEN
•

Het verbreden van het fietspad betekent
een aantasting van de brede bermen.
Doordat er in het stedelijke gebied veelal
sprake is van een brede groenzone
blijft ecologisch beheer van de bermen
mogelijk.
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FOTOIMPRESSIE Apeldoorn-Noord / Epe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aandachtspunt oversteek Anklaarseweg / verbinding met stedelijke netwerk.
Gewenste inpassing: een parkachtige uitstraling.
Attentiepunt: kruising met voet- en fietspaden.
Voormalig baanwachtershuisje aan de rand van Epe.
Een tunnelbak vormt voor het gevoeld de overgang van stad naar buitengebied.
Startpunt snelle fietsroute binnen stedelijke omgeving.
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FOTOIMPRESSIE Vaassen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Attentiepunt: entree dorpsrand Vaassen /landschap onder invloed van stedelijke omgeving
(o.a. boomteelt op enk)
Voormalige spoorlijn is ten westen van het fietspad gelegen en is onderdeel van de groene
buffer tussen de woonwijk en de rondweg.
Gewenste inpassing: een parkachtige uitstraling.
Uitbuiging van het fietspad ten behoeve van het opstellen van autoverkeer bij de rondweg.
Beeklopen als onderdeel van de stedelijke omgeving. Behoud van attentie, d.m.v. bruggetjes.
Voormalige station Vaassen. Geen zichtbare relatie meer met het fietspad/voormalige spoor.
Zichtbare overblijfselen van de voormalige spoorlijn (bakstenen landhoofden). De kruising
van het fietspad met de beeklopen hebben zodoende ook een hoge cultuurhistorische waarde
als één van de enige zichtbare overblijfselen van de voormalige spoorlijn.
Gewenste inpassing: een parkachtige uitstraling.
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Deelgebied 2 De snelle fietsroute als onderdeel van de openheid

46
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Deeluitwerking Emster Enk

Foto huidige situatie

Sfeerbeeld gewenste situatie
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MAATREGELEN

VERKEERSVEILIGHEID
1.

Kruisingen

2.

Medegebruik snelfietspad

1.

Kruisingen: de zichtbaarheid vanuit de

VERBREDEN FIETSPAD
•

•

Verbreden van huidige fietspad van 2
meter breed (plaatselijk 1,90 meter) naar

omgeving op fietsers op het snelfietspad

4 meter breed.

behoeft aandacht, net zoals zicht op

Symmetrische verbreding: aan beide

kruisend verkeer vanaf het snelfietspad.

zijden van het huidige fietspad tot 1
meter.
•

2.

Ter hoogte van de Emster Enk is het

Ter hoogte van de Emster Enk het

gewenst een gescheiden tracé aan te

voormalige tracé van de spoorlijn

leggen naast de Spoorstraat. Hier loopt

herstellen en inrichten als snelle

nu een klompenpad waarmee rekening

fietsroute.

gehouden dient te worden.

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

VERLICHTING (SOCIALE VEILIGHEID)

•

•

De landschapswaarde van de openheid
van de enk is leidend en beeldbepalend.

In verband met de openheid en de rust en
ruimte die het enkenlandschap uitstraalt,
is het gewenst om geen verticale

AANDACHTSPUNTEN OVERIGE THEMA’S

verlichtingselementen toe te voegen ter
begeleiding van de snelle fietsroute.

ERFGOED
•

Versterken van de herkenbaarheid van de
verbinding als voormalige spoorlijn.

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
•

KANSEN

De steilranden van de enken vormen
een uiting van de doorsnijding van de

•

voormalige spoorlijn door de enk. Het

LANDSCHAPSVERSTERKING

behouden en versterken van het zicht op

•

Ter hoogte van de Emster Enk ligt een

deze steilranden verdient aandacht.

deel van de openheid verscholen door

Een klein deel van het snelfietspad is

dichte beplanting op het voormalige tracé

binnen een molenbiotoop gelegen ter

van de spoorlijn. Bij het realiseren van

hoogte van de Wenumsche Enk. Bij de

een gescheiden snelle fietsroute, naast de

soortkeuze van toe te voegen beplanting

Schoolstraat, ontstaat een mogelijkheid

dient hiermee rekening gehouden te

de openheid sterker beleefbaar te maken.

worden.

ERFGOED
ECOLOGISCHE WAARDEN
•

•

Het verbreden van het fietspad betekent

Terugbrengen van de herkenbaarheid van
de verbinding als voormalige spoorlijn.

een aantasting van de brede bermen.
Doordat er binnen het enkenlandschap
veelal sprake is van een brede groenzone
rondom het fietspad blijft ecologisch
beheer van de bermen mogelijk.
landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe
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FOTOIMPRESSIE Wenumsche Enk
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gewenste uitstraling: openheid van de enk met zicht op de steilrand(en). Het fietspad heeft
hier nog een hogere ligging ten opzichte van het beekdal (op de voorgrond) en heeft een
diepere ligging waar hij door de enk heen snijdt (op de achtergrond).
Zicht over de open enk op de molen met een zichtbaar hoogteverschil in het landschap.
Ruimte voor verbreding van het fietspad (symmetrisch) binnen de doorsnijding van de enk.
Kwaliteitsbeeld van een steilrand op de voorgrond, de open enk en de molen op de
achtergrond.
Gewenste uitstraling van een overheersende open inrichting rondom het fietspad.
Zicht over de glooiing van de open enk.
Karakteristiek beeld van glooiende enk met dakenlandschap van bebouwing op de
achtergrond. Openheid rondom het fietspad (geen beplanting toevoegen).
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FOTOIMPRESSIE Emster Enk
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Besloten/Kleinschalige entree van de spoorstraat richting de weidse open Emster enk.
Gewenst uitstraling: Spoorstraat/Fietspad loopt over de open enk.
Zichtbare overgang van lager gelegen kampen- en beekdallandschap en de hoger gelegen enk.
Plaatselijk verwijderen van onderbeplanting op de aardenwal (ligging voormalige spoorlijn)
zodat aan beide zijden de openheid van het enkenlandschap beleefbaar blijft (kans om hier
een gescheiden fietspad op de open enk te realiseren).
Gewenste uitstraling van zicht op de openheid (geen aaneengesloten beplanting op de
locatie van de voormalige spoorlijn (kans om hier een gescheiden fietspad op de open enk te
realiseren).
Openheid van de Emsterenk. Kans om het huidige wandelpad om te vormen tot gescheiden
snelle fietsroute.
Gewenste uitstraling van de snelle fietsroute in het enkenlandschap.
Gewenste uitstraling van de snelle fietsroute in het enkenlandschap.
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DEELGEBIED 3

52

De snelle fietsroute als onderdeel van de kamerstructuur

landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe

Deeluitwerking Wenumsche Veld

Foto huidige situatie

Sfeerbeeld gewenste situatie
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MAATREGELEN

VERKEERSVEILIGHEID
•

Kruisingen: de zichtbaarheid vanuit de
omgeving op fietsers op het snelfietspad

VERBREDEN FIETSPAD

behoeft aandacht, net zoals zicht op

•

kruisend verkeer vanaf het snelfietspad.

Verbreden van huidige fietspad van 2
meter breed naar 4 meter breed.

•

Enkelzijdige verbreding: aan de westzijde

VERLICHTING (SOCIALE VEILIGHEID)

van het huidige fietspad 2 meter

•

verbreden.

In verband met de openheid en
de rust en ruimte die het (veld)
ontginningenlandschap uitstraalt, is het

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

gewenst om terughoudend om te gaan

•

Vanwege de lage ligging en natte

met verticale verlichtingselementen ter

omstandigheden van het (veld)

begeleiding van de snelle fietsroute.

ontginningenlandschap is de voormalige
spoorlijn op een dijklichaam aangelegd.
Vanuit de omgeving is dit dijklichaam

KANSEN

duidelijk te beleven. Deze beleving wordt
versterkt door onderbeplanting op de

LANDSCHAPSVERSTERKING

taluds van het dijklichaam te verwijderen

•

en de bermen ecologisch te beheren.

(Op termijn) verwijderen van alle
houtopstanden langs het traject, zodat het
dijklichaam met ecologische bermen in
een open landschap gelegen is.

AANDACHTSPUNTEN OVERIGE THEMA’S

ERFGOED
ERFGOED
•

•

Versterken van de herkenbaarheid van de

Terugbrengen van de herkenbaarheid van
de verbinding als voormalige spoorlijn.

verbinding als voormalige spoorlijn.

ECOLOGISCHE WAARDEN
ECOLOGISCHE WAARDEN
•

•

Behouden van aaneengesloten ecologische

Het verbreden van het fietspad betekent

bermbeheer aan één zijde van het

een aantasting van de brede bermen.

fietspad.

Er wordt gekozen voor een enkelzijdige
verbreding van het fietspad, waardoor
aan één zijde een brede berm in stand
gehouden kan worden en ecologisch
beheer mogelijk blijft.
•

Bij het vellen van houtopstanden, zoals
struweel, dient de ecologische waarde
onderzocht te worden.
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FOTOIMPRESSIE Wenumsche Veld
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zicht op het fietspad vanaf de Plasweideweg. Het pakt maakt geen onderdeel uit van de
kamerstuctuur en kent een variatie aan beplanting. Het is gewenst een bomenlaan te
realiseren en zodoende de snelle fietsroute onderdeel te laten zijn van de ‘kamerstructuur’.
Fietspad door open veldontginning. De landschappelijke inpassing ondersteunt niet de
landschapskwaliteiten.
Zichtbare hogere ligging van het fietspad in het landschap (dijklichaam voormalige spoorlijn).
Bij herinrichting naar een bomenlaan ligt er een kans om het fietspad aan één zijde te
verbreden zodat aan de andere zijde een brede ecologische berm behouden kan worden.
Kenmerkende bomenlanen van berken.
Kenmerkende berken als wegbeplanting.
Zichtbaarheid van ligging in lager en natter gebied door watergangen.
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FOTOIMPRESSIE Wenumsche Veld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Karakteristiek beeld van de weidsheid van het ontginningenlandschap.
Begeleiding van het huidige fietspad door een berkenrij.
Boomteelt in het open landschap langs het fietspad betekent een aantasting van de beleving
van de weidsheid van het landschap.
Fietspad is niet aangezet als structuur. De gewenste situatie is een inrichting als bomenlaan.
Gewenste uitstraling van openheid en structuurdragers die gemarkeerd zijn door berkenlanen.
Karakteristiek beeld van berken als wegbeplanting.
Karakteristiek beeld van berken als bomenlaan.
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DEELGEBIED 4

De snelle fietsroute als onderdeel van het kleinschalige

landschap

58
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Deeluitwerking kampen- en beekdalenlandschap

Foto huidige situatie

Sfeerbeeld gewenste situatie
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MAATREGELEN

AANDACHTSPUNTEN OVERIGE THEMA’S

VERBREDEN FIETSPAD

ERFGOED

•

•

Verbreden van huidige fietspad van 2
meter breed naar 4 meter breed.

•
•

Overwegend symmetrische verbreding:

Versterken van de herkenbaarheid van de
verbinding als voormalige spoorlijn.

•

De bruggetjes over de beeklopen zijn

beide zijden van het fietspad tot 1 meter.

gelegen op bakstenen landhoofden. De

Op enkele locaties is een a-symmetrische

bakstenen landhoofden vormen relicten

verbreding noodzakelijk ivm beperkte

van de voormalige spoorlijn en dienen met

ruimte aan één zijde van het fietspad. Het

zorg behandeld te worden.

is wenselijker om hier een smaller fietspad
•

dan 4 meter breed te realiseren.

ECOLOGISCHE WAARDEN

Ten zuiden van Vaassen is ter hoogte van

•

Het verbreden van het fietspad betekent

een erf een een paardenbak onvoldoende

een aantasting van de bermen. In dit

ruimte om een fietspad van 4 meter

kleinschalige landschap is het wegprofiel

breed te realiseren in verband met

over het algemeen smal, waardoor er

perceelsgrenzen. De maximale breedte

slechts een geringe breedte van de

bedraagt hier 3,80 meter, hetgeen

bermen in stand gehouden kan worden.

voldoende is om aan de criteria voor een

Ecologisch beheer van aaneengesloten

snelle fietsroute te voldoen. Wenselijk is

bermen met een minimale breedte van

echter om gronden aan te kopen, zodat de

1,5 meter is (vrijwel) niet mogelijk.

continuïteit van de breedte van de snelle
fietsroute gewaarborgd wordt (4m). Bij

VERKEERSVEILIGHEID

een smaller profiel van 3,80m is het nodig

1.

Kruisingen

om de attentie op het smallere fietspad

2.

Breedte bestaande bruggen

te verhogen door de beekovergang weer

3.

Medegebruik snelfietspad

1.

Kruisingen: de zichtbaarheid vanuit de

zichtbaar te maken en het aanleggen van
een brug.

omgeving op fietsers op het snelfietspad

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

behoeft aandacht, net zoals zicht op

•

kruisend verkeer vanaf het snelfietspad.

Aanvullen en/of in stand houden van
gevarieerde beplanting.

•

•

2.

Verduidelijken van de beekovergangen

de bruggen niet aan de gewenste breedte

door het toevoegen van bruggen waar een

van 4 meter. Het is wenselijk om hier af te

duidelijke beekovergang afwezig is.

wijken van de standaard en een smaller

Plaatselijk de bestaande kwaliteit van

profiel te hanteren, zodat de bakstenen

beekovergangen verbeteren, bijvoorbeeld

landhoofden zichtbaar blijven/zijn.

ter hoogte van Wenum aan de

3.

Papegaaiweg (attentiepunt).
•

Over het algemeen voldoet de breedte van

Versterken van het kleinschalige karakter
door plekgewijze toevoeging van
beplanting.
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Een deel van de snelle fietsroute valt
samen met een klompenpad.

VERLICHTING (SOCIALE VEILIGHEID)
•

Goed verlicht. Door de kleinschalige
inrichting en plaatselijk besloten inrichting
langs de route is een goede verlichting
noodzakelijk (in verband met donkerte en
sociale veiligheid).

•

Grote delen van de route lopen door het
GNN. Deze gebieden vragen om maatwerk
wat betreft verlichting, zodat rekening
gehouden wordt met de ecologische
waarden. Zoals het gebruik van een
armatuur met minder lichtverstrooiing.

•

Vanwege de vele rechtlijnige
landschapsstructuren zijn in deze
deelgebieden diverse vleermuizenroutes te
verwachten. Het verlichten van deze delen
van het traject vraagt om maatwerk, om
deze af te wegen tegenover het belang
van de vleermuizenroutes.

KANSEN
LANDSCHAPSVERSTERKING
•

Compensatielocatie voor te vellen
houtopstanden in andere deelgebieden
langs het traject.

•

Zichtbaarheid van de beekdalen vergroten
door attentie op de beeklopen (met name
realiseren van bruggen). Betere duiding
en versterking van de:

Papegaaibeek / Wenumse Beek-Papegaaibeek/
Egelbeek/ ‘t Laar-de Hegge

ERFGOED
•

Terugbrengen van de herkenbaarheid van
de verbinding als voormalige spoorlijn.

ECOLOGISCHE WAARDEN
•

Het toevoegen van houtopstanden biedt
foerageer- en schuilmogelijkheden voor
fauna en vormt een voedselbron.

•

Het realiseren van bruggen over
beeklopen biedt een kans om de
beeklopen (HEN en SED-wateren) een
ecologische meerwaarde te bieden.
landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe
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FOTOIMPRESSIE Kleinschalige kampen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gewenste uitstraling van een kleinschalig landschap.
Karakteristiek esrandbeplanting langs het fietspad (eenmans-esje)
Gewenste zichtbaarheid van steilranden langs het fietspad (plaatselijk uitdunnen van
onderbeplanting gewenst).
Gewenste uitstraling van een kleinschalig groene inrichting langs het fietspad.
Gewenste afwisseling van kleinschaligheid en kleine open ruimten. Mogelijke plekken voor
plekgewijze aanplant van bomengroepen (compensatie).
Gewenste afwisseling van kleinschaligheid en besloten bosgebiedjes.
Zichtbare steilrand langs het fietspad. Plaatselijk duiding langs het fietspad versterken
bij dwarsstructuren, bijvoorbeeld door toevoegen van beplanting (markering overgang
landschapstypen).
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FOTOIMPRESSIE Kleinschalige kampen
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gewenste uitstraling vanaf het fietspad op de besloten openheid van het kampenlandschap.
Ongewenste uitstraling van stedelijke invloedssfeer. Zichtrelatie met landschapskwaliteiten is
verdwenen (ter hoogte van zuidelijke entree Vaassen).
Gewenste afwisseling langs het fietspad, van openheid naar beslotenheid.
Gewenste inrichting langs het fietspad met bomen(groepen) en openheid (beleving).
Plaatselijk is toevoegen van beplanting mogelijk (plekgewijs, niet als bomenlaan!).
Gewenste besloten uitstraling langs het pad. Plaatselijk is uitdunnen van onderbeplanting
mogelijk om zicht op de omgeving te vergroten.
Doorsnijding van de enk. De wenselijk inrichting bestaat uit het verwijderen van de beplanting
rondom het fietspad, zodat er zicht ontstaat op de es en de esrandbeplanting.
Gewenste uitstraling van het fietspad als onderdeel van het kleinschalige landschap.
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FOTOIMPRESSIE Beeklopen/-dalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gewenste uitstraling nabij beeklopen: markering door een bruggetje.
Ongewenste uitstraling: beekloop is niet beleefbaar. Er is geen sprake van een markering door
een bruggetje en/of beekbegeleidende beplanting.
Ongewenste uitstraling: zwakke duiding van een beekloop met een enkele brugleuning.
Gewenste uitstraling: markering van de beekloop en versmalling van het fietspad. De beekloop
vormt een attentiepunt op de fietsroute en onderdeel van de beleving.
Gewenste markering beek met begeleidende beplanting.
Ongewenste uitstraling: onderbroken beekbegeleidende beplanting (mindere beleefbaarheid).
Ongewenste uitstraling: onzichtbare relatie met de beek door een gebrek aan duiding
(geen versmalling van het fietspad/geen bruggetje) en beeldbepalendheid van coniferen en
paardenbak.
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FOTOIMPRESSIE Beeklopen/-dalen
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ongewenste uitstraling: beek in een agrarisch landschap waarbij duiding mist. Geen
aanwezigheid van beekbegeleidende beplanting of ondersteuning van natuurontwikkeling.
Beek van aanzienlijk omvang die duiding mist ter hoogte van het fietspad door ligging tussen
beplanting.
Verhoogde beekloop kan sterkere duiding krijgen langs het fietspad.
Gewenste begeleiding van de beekloop met beplanting.
Gewenste begeleiding van de beekloop met beplanting.
Ligging van de beekloop in een besloten landschap. Duiding nodig bij fietspad.
Gewenste begeleiding van de beekloop met beplanting.
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DEELGEBIED 5

66

De snelle fietsroute als onderdeel van de rafelrand

landschapsplan snelfietspad Apeldoorn-Epe

Deeluitwerking rafelrand Vaassen

Foto huidige situatie

Sfeerbeeld gewenste situatie
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FOTOIMPRESSIE Vaassen
1.

2.
3.
4.
5.

De voormalige enk (Heggerenk) staat onder grote invloed van de stedelijke invloedssfeer.
Voor de inrichting van het snelfietspad wordt dit gebied dan ook opgenomen als onderdeel
van de stedelijke omgeving en niet het enkenlandschap. Dit betekent dat ingezet wordt op een
parkachtige inrichting (aansluitend op en versterken van de bestaande parkachtige invulling).
Het fietspad heeft veel ruimte en wordt aan weerszijden verbreed (symmetrisch).
De uitstraling van de rand van de voormalige enk wordt bepaald door bebouwing.
De omgeving van het fietspad is niet ingevuld met landschapsstructuren, maar met exoten of
stadsbomen.
De omgeving van het fietspad is niet ingevuld met landschapsstructuren, maar met exoten of
stadsbomen.
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MAATREGELEN

VERKEERSVEILIGHEID
1.

Kruisingen

2.

Medegebruik snelfietspad

1.

Kruisingen: de zichtbaarheid vanuit de

VERBREDEN FIETSPAD
•
•

Verbreden van huidige fietspad van 2
meter breed naar 4 meter breed.

omgeving op fietsers op het snelfietspad

Symmetrische verbreding: aan beide

behoeft aandacht, net zoals zicht op

zijden van het huidige fietspad tot 1

kruisend verkeer vanaf het snelfietspad.

meter.
2.

Medegebruik fietspad: mogelijk

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

medegebruik van het pad door

•

Aanvullen en/of in stand houden van

wandelaars, vanwege ligging nabij

gevarieerde beplanting. Nieuwe beplanting

dorpsrand (ommetje).

langs het snelle fietspad bestaat uit
•

inheemse soorten.

VERLICHTING (SOCIALE VEILIGHEID)

Beplanting, beheer en materialsaite

•

Goed verlicht. Verlichting afstemmen op

afstemmen op het buitengebied en

inrichting dorpsrand (sociale veiligheid).

minder parkachtig inrichten (zoals in

Terughoudend met het benadrukken

stedelijke omgeving). Toepassen van

van de snelle fietsroute als lijn, maar

akkermengsels, ruw en hoog gras

pleksgewijs verlichten of zorgen voor een

(beperkt maaien), terughoudend met

geringe lichtverstrooiing (lage palen of in

bebording en natuurlijke materialen als

het wegdek).

afrastering.
AANDACHTSPUNTEN OVERIGE THEMA’S

KANSEN

ERFGOED
•

Versterken van de herkenbaarheid van de

LANDSCHAPSVERSTERKING

verbinding als voormalige spoorlijn.

•

Compensatielocatie voor te vellen
houtopstanden in andere deelgebieden

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
•

langs het traject.

Versterken van de herkenbaarheid van het
voormalige enkenlandschap, onder andere

ERFGOED

door het behoud van het open karakter.

•

Terugbrengen van de herkenbaarheid van
de verbinding als voormalige spoorlijn.

ECOLOGISCHE WAARDEN
•

Het verbreden van het fietspad betekent

ECOLOGISCHE WAARDEN

een aantasting van de brede bermen.

•

Het toevoegen van houtopstanden aan

Doordat er in de rafelrand veelal sprake is

de parkachtige inrichting biedt foerageer-

van een brede groenzone blijft ecologisch

en schuilmogelijkheden voor fauna en

beheer van de bermen mogelijk.

vormt een voedselbron (bijv. besdragende
beplanting).
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SAMENVATTING MAATREGELEN DEELGEBIEDEN PER THEMA

•

VERBREEDING SNELLE FIETSROUTE

1. De stedelijke omgeving:		

symmetrische verbreding van 2 naar 4 meter

2. De enken:				

symmetrische verbreding van 2 naar 4 meter

3. De velden:				

a-symmetrische verbreding van 2 naar 4 meter (enkelzijdig)

4. De kampen en beekdalen:		

overwegend symmetrische verbreding van 2 naar 4 meter /

					

plaatselijk a-symmetrische verbreding van 2 naar 4 meter /

					

plaatselijk smaller wegprofiel (3,80m)

5. De rafelrand:			

symmetrische verbreding van 2 naar 4 meter

•

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

1. De stedelijke omgeving:		

behouden/aanvullen gevarieerde (parkachtige) beplanting

2. De enken:				

openheid is leidend en beeldbepalend

3. De velden:				

zichtbaarheid dijklichaam verbeteren

4. De kampen en beekdalen:		

behouden/aanvullen gevarieerde beplanting /

					

verduidelijken beekovergangen

5. De rafelrand:			

behouden/aanvullen gevarieerde beplanting met inheemse soorten

•

ERFGOED EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

1. De stedelijke omgeving:		

aandachtig omgaan met bakstenen landhoofden /

					

rekening houden met molenbiotoop

2. De enken:				

behouden/versterken zicht op de steilranden /

					

rekening houden met molenbiotoop

3. De velden:				

zichtbaarheid dijklichaam versterken

4. De kampen en beekdalen:		

aandachtig omgaan met bakstenen landhoofden

5. De rafelrand:			

aandacht voor voormalige openheid enkenlandschap

•

ECOLOGISCHE WAARDEN

1. De stedelijke omgeving:		

beperkte aantasting ecologische bermen door brede groenzone

2. De enken:				

beperkte aantasting ecologische bermen door brede groenzone

3. De velden:				

grote aantasting ecologische bermen door beperkte breedte bermen

					

op het dijklichaam, beperken van aantasting door a-symmetrische

					

verbreding fietspad

4. De kampen en beekdalen:		

grote aantasting ecologische bermen door beperkte breedte bermen

					

binnen kleinschalig landschap / ecologisch beheer beperkt mogelijk

5. De rafelrand:			

beperkte aantasting ecologische bermen door brede groenzone
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•

VERLICHTING

1. De stedelijke omgeving:		

Goed verlicht, afgestemd op stedelijke inrichting

2. De enken:				

Zwak verlicht en geen verticale verlichtingselementen

3. De velden:				

Terughoudend met verticale verlichtingselementen

4. De kampen en beekdalen:		

Goed verlicht met armaturen met beperkte lichtverstrooiing

5. De rafelrand:			

Pleksgewijs verlichten met armaturen met beperkte lichtverstrooiing

•

VERKEERSVEILIGHEID

1. De stedelijke omgeving:		

Aandacht op zichtbaarheid kruisingen /

					

Aandacht op medegebruik door wandelaars (ommetje)

2. De enken:				

Aandacht op zichtbaarheid kruisingen /

					

Herstel verbinding over Emster enk (gescheiden van autoverkeer) /

					

Aandacht op medegebruik door klompenpad

3. De velden:				

Aandacht op zichtbaarheid kruisingen

4. De kampen en beekdalen:		

Aandacht op zichtbaarheid kruisingen

					

Aandacht op smaller profiel bij beekovergangen (bruggen) /

					

Aandacht op medegebruik door klompenpad

5. De rafelrand:			

Aandacht op zichtbaarheid kruisingen /

					

Aandacht op medegebruik door wandelaars (ommetje)
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6
IDENTITEIT VAN DE LIJN
7

In dit hoofdstuk zijn enkele referentiebeelden opgenomen die een
doorkijk geven naar een mogelijke uitstraling van het fietspad zelf.
De materiaal- en kleurkeuze van de snelle fietsroute zelf vertoont
samenhang en eenduidigheid, zodat deze een herkenbare identiteit
heeft. De landschappelijke inpassing varieert, afhankelijk van het
deelgebied en de karakteristieke landschapswaarden.
Richtlijnen beeldkwaliteit
•

De snelle fietsroute behoudt een ingetogen karakter waardoor
deze, samen met de landschappelijke inpassing, op een
natuurlijke wijze in het landschap is gelegen.

•

Herkenbaarheid van de snelle fietsroute kan door kleurgebruik
op het asfalt aangezet worden. Het is onwenselijk om fel
kleurgebruik toe te passen over lange lengtes op de snelle

8

fietsroute aangezien dit ten koste gaat van het ingetogen
karakter. Plaatselijk is fel kleurgebruik toegestaan als dit
bijdraagt aan het vehogen van bijvoorbeeld de attentie op
kruisingen.
•

Cultuurhistorische verwijzingen naar de voormalige spoorlijn
krijgen een subtiele uiting. Bijvoorbeeld in (zie beelden): de
vormgeving van bebording [1], kunst in de fietstunnels [zie 2],
zichtbaar maken van bakstenen landhoofden [3], het motief
van een spoorlijn in de bestrating leggen (nabij kruisingen)
[4] of het pad tussen rails leggen [7].

9

•

Bij

voorkeur

wordt

gebruik

gemaakt

van

innovatieve

technieken, die geen afbreuk doen aan het ingetogen karakter.
Bijvoorbeeld door het automatisch oplichten van de snelle
fietsroute in een patroon tijdens de nacht (zie referentiebeeld
5 en 6].
•

De snelle fietsroute krijgt een eigen herkenbare ‘huisstijl’,geënt
op het historische verleden, die langs de gehele route terug te
vinden is en de herkenbaarheid verhoogd. Bijvoorbeeld door
een symbool als middenlijn te gebruiken [zie beelden 8 en 9].
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7
HAALBAARHEID SNELLE FIETSROUTE
In de landschapsvisie is de omgeving rondom

•

Om de attentie op een kruising te verhogen

het treinbaanpad bekeken en is geconstateerd

kan plaatselijk de keuze gemaakt worden

dat de opwaardering van het huidige fietspad tot

om af te wijken van de kenmerkende

een snelle fietsroute niet tot een onevenredige

landschappelijke

aantasting van de landschapskwaliteiten leidt.

deelgebied en te kiezen voor een afwijkende

Integendeel, met de ontwikkeling van een snelle

inrichting rondom de kruising (Natuurlijk

fietsroute ontstaan kansen om te investeren in

Sturen).

landschapsversterking en -herstel. Wel gelden er

•

inpassing

van

het

Het verlichten van de snelle fietsroute dient

aandachtspunten om de snelle fietsverbinding op

niet monotoon uitgevoerd te worden, maar

een ‘natuurlijke’ wijze onderdeel te laten zijn van

afgestemd te zijn op de landschapswaarden.

de omgeving.

Dit houdt in dat er geen sprake is van een
goed

verlichte

beeldbepalende

structuur,

Conclusie

maar dat de mate van verlichten en op

Een snelle fietsroute is/lijkt haalbaar, waarbij

welke wijze (verlichtingstechniek) varieert

vanuit de landschappelijke inpassing de volgende

per

aandachtspunten worden meegegeven voor de

gewaarborgd te worden door gebruik te

volgende fase:

maken van één type materialisatie (familie

deelgebied.

Wel

dient

de

eenheid

van elkaar).
•

In de deelgebieden is maatwerk nodig met

•

Relicten

van

de

voormalige

spoorlijn

betrekking tot het vellen van houtopstanden

zijn beperkt aanwezig langs het traject.

(zowel ecologisch als landschappelijk) en het

De bakstenen landhoofden zijn dan ook

compenseren van deze houtopstanden langs

waardevolle

de snelle fietsroute. Door maatwerk kan de

mogelijk ingezet moet worden op beleving

landschapsversterking en het versterken van

van deze elementen. Dit betekent dat het

de contrasten tussen de landschappen op de

wenselijk is dat de bruggen een smaller

juiste manier vorm krijgen. Voorkomen dient

profiel dan 4 meter kennen.

te worden dat er langs het traject sprake is

•

De

elementen,

ingetogen

uitstraling

hoeft

niet

waarbij

van
ten

de

snelle

van een willekeurigheid aan beplantingen.

fietsroute

Deze landschapsvisie betreft een visie op

herkenbaarheid te gaan. Er is ruimte voor

hoofdlijnen en geeft richting aan het te

innovatie en karakteristieke verwijzingen

leveren maatwerk (ontwerpopgave).

naar de voormalige functie als spoorlijn
(zonder te historiserend te zijn).
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ACHTERGRONDINFORMATIE BELEID
Het is belangrijk dat er geen sprake is van

•

tegenstrijdigheden tussen de landschapsvisie

De landschapsvisie biedt een kans om de

voor de landschappelijke inpassing van het

ecologische waarde van de GNN en GO te

snelfietspad en de randvoorwaarden en ambities

vergroten, door het landschappelijke raamwerk

die volgen uit provinciaal en gemeentelijk beleid.

te versterken met beplanting.

Indien

geconstateerd

Een bedreiging kan zijn dat voldoende ruimte

worden dan kunnen deze benoemd worden en

voor inpassing van het snelfietspad ontbreekt en

kan gekeken worden hoe deze (via maatwerk)

gronden binnen de GNN/GO aangekocht moeten

opgelosd kunnen worden. Daarnaast is het

worden,

ook

een

betekent. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de

positieve bijdrage levert aan doelstelling uit

consequenties zijn en hoe eventuele compensatie

andere beleidsstukken of dat deze in de visie te

dient plaats te vinden.

er

tegenstrijdigheden

mogelijk

dat

de

landschapsvisie

Relevantie voor landschapsvisie

hetgeen

een

bestemmingswijziging

integreren zijn (meekoppelen).
Molenbiotoop
In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden

Het treinbaanpad grenst aan twee molenbiotopen.

en ambities uit het relevante provinciale en
gemeentelijke beleid nader beschreven.

•

Relevantie voor landschapsvisie

Vanwege de ruime afstand tot de molens is
er niet direct sprake van een beperking in
1.1

Groenbeleid

Onderstaand

is

een

landschappelijke inpassing van het traject. Wel
beknopte

beschrijving

gegeven van het relevante groenbeleid rondom

kan er bij de inpassing aandacht zijn voor de
beleving van de molens.

het treinbaanpad.
Groenstructuurkaart Apeldoorn (2017)

Provinciale omgevingsvisie (2017)

Op de groenstructuurkaart (zie uitsnede) is
GNN en GO

het

Op diverse plekken doorkruist het treinbaanpad

groenstructuur. De gemeente wil deze structuur

het Gelderse Natuurnetwerk (GNN) en de Groene

extra beschermen omdat deze bepalend is voor

Ontwikkelingszone

natuurnetwerk

de identiteit van Apeldoorn. Het treinbaanpad is

is sterk verbonden met de diverse sprengen en

gelegen in een boomrijk gebied. Sinds 1 januari

beken.

2017 is de Wet natuurbescherming in werking

(GO).

Het

treinbaanpad

opgenomen

als

(hoofd)

getreden, die onder andere de Boswet vervangt.
Voor boomstructuren groter dan 10 are of 20
bomen op een rij geldt de Wet natuurbescherming
(buiten de bebouwde komgrens).
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Uitsnede Groenstructuurkaart Apeldoorn (April 2017, oranje lijn = treinbaanpad)

Uitsnede Cultuurhistorische aspecten (links) en cultuurhistorsiche waarden (rechts), Apeldoorn.
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Wie (een deel van) zo’n houtopstand velt, moet

•

Relevantie voor landschapsvisie

dit van te voren melden bij de provincie en heeft

De landschapsvisie is opgebouwd vanuit de

de plicht om hetzelfde areaal binnen drie jaar te

geomorfologische ondergrond en kenmerkende

herplanten.

landschapstypen. In de visie wordt in ruime mate
aandacht besteedt aan de verschillen tussen laag

•

Relevantie voor landschapsvisie

en hoog en beeldbepalende openheid.

De huidige inrichting langs het fietspad is

Langs het traject zijn er kansen om diverse

plaatselijk niet afgestemd op de karakteristieken

rustpunten

van

rustpunten op te waarden of te behouden.

het

betreffende

landschapstype.

Het

toe

te

voegen

of

bestaande

realiseren van een inrichting die sterker aansluit
op de landschapskarakteristieken kan tot gevolg
hebben dat bomen geveld dienen te worden en/of

1.2

Beleid cultuurhistorie

dat er beplanting langs het fietspad toegevoegd
dient te worden. Het toevoegen van beplanting

Cultuurhistorie Apeldoorn

biedt

Op de kaart ‘cultuurhistorische aspecten’ van

mogelijkheden

voor

compensatie

van

houtopstanden die geveld worden.

de gemeente Apeldoorn komt de kenmerkende
indeling in landschapstypen terug (zie pagina
30). Opvallend is de archeologische vindplaats

De Groene Mal (2002)

net boven de bebouwde kom van Apeldoorn-

Door middel van de Groene Mal wil Apeldoorn

Noord. Het betreft hier een voormalig escomplex.

zich profileren als groene stad waar het goed

Op de kaart ‘cultuurhistorische waarden’ van

wonen en werken is. Behoud en versterking van

de gemeente Apeldoorn is het treinbaanpad

het groen in Apeldoorn heeft een hoge prioriteit.

aangegeven als lijn van hoge waarde. Daarnaast

Het treinbaanpad doorsnijdt diverse beken en

doorkruist

sprengen. Deze beken en sprengen maken

Wenum. Dit is een gebied van hoge waarde.

het

tracé

het

cultuurlandschap

onderdeel uit van de blauwe en groene structuren
van de Groene Mal. Het beleid is gericht op

•

Relevantie voor landschapsvisie

ontwikkeling van deze structuren.

De landschapsvisie is in eerste instantie een visie
op hoofdlijnen, gerelateerd aan de indeling in

•

Relevantie voor landschapsvisie

diverse landschapstypen. De cultuurhistorische

De landschapsvisie biedt een kans door in te

waarde,

zoals

het

cultuurlandschap

zetten op een sterkere beleving van de beken

Wenum, kan vragen om extra attentie bij

en sprengen. Dit kan tot uiting komen door bijv.

maatwerk oplossingen. Hetzelfde geldt voor de

bruggetjes (herkenbaarheid en attentiepunt).

archeologische

vindplaats

waarbij

van

zorgvuldig

omgegaan dient te worden indien het noodzakelijk
is om werkzaamheden in de grond uit te voeren.
Structuurvisie Veluweflank Epe (2010)

Met

name

bij

de

doorvertaling

Het treinbaanpad maakt onderdeel uit van de

landschapsvisie richting de integrale visie vraagt

ruimtelijke dragers van het recreatief netwerk.

dit aandacht.

Het versterken van de verblifjskwaliteit is hierbij
een belangrijk aandachtspunt. Het landschap is
aangegeven als conserveringsgebied. Belangrijke
aandachtspunten zijn het behouden en versterken
van rust, stilte en openheid en het accentueren
van de verschillen in laag(nat) en hoog(droog).
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