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1. Realiseer je dat de 
belangrijkste kwaliteit van 

Twente het landschap is
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Hoogtekaart



Militair- topografische kaart 1830



Bestaande 
landschappelijke 
kwaliteiten

stuwwal

landgoederen

beken en beekdalen

steden

essen

stuwwal

landgoederen

beken en beekdalen

steden

essen



Almelo - Huize Almelo



De Bornsche Beek bij Borne



De watermolen De Oldemeule in Oele, gemeente Hengelo



Enschede - Lonneker Molenweg



Oldenzaal - Erve Middelkamp (kantoor Natuurmonumenten)
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Vitaliteit landschappelijke elementen

PBL, 2016



Verdwijnen van houtwallen



PBL, 2016







“everyone deserves a beautiful 
landscape”

EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION



2. Beschouw de kwaliteit van 
het landschap niet als een 
vanzelfsprekendheid die 

er altijd is, maar koester het 
onvoorwaardelijk en investeer 

erin



Geheugen van Nederland



Google Earth



Delftse Hout  

Legenda    
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Topkaart 1900



Topkaart 2011



3. Benut de grote transitie-
opgaven om nieuwe 

landschappelijke kwaliteiten te 
produceren





© PBL, 2015; bewerking ARBM
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Het aantal banen dat binnen 45 minuten reizen kan 
worden bereikt 

Aandeel in %
25 - 30
Meer dan 30

©PBL/CBS, 2015; bewerking ARBM

Gemeenten met een relatief hoog aandeel inwoners 
AOW-leeftijd of ouder, 2040 



Snelheid van herstel
Sneller

Gemiddeld

Langzamer

©  CBS SSB, 2012; Significance, 2009; LISA, 2012; bewerking PBL; ARBM ©  Pier Vellinga

Veerkracht van regionale arbeidsmarkten bij 
een economische schok, alle sectoren

Concurrentiepositie landbouw





Prognose vrijkomende agrarische bebouwing 2012-2030

2016, WERN

Agrarische bebouwing

•	 50% van de agrarische bebouwing staat in Noord-Brabant, 
Gelderland en Overijssel.

•	 71% is gebouwd vanaf 1965

•	 40% is gebouwd tussen 1965-1993; mogelijk uitgerust met 
asbesthoudende daken.

2000 - 2012 
•	 22.000 agrarische bedrijven stoppen
•	 21 miljoen m2 
•	 (= gem. 820m2 per locatie)
•	 inschatting: 11mln m2 leeg

prognose tot 2030
•	 24.000 agrarische bedrijven stoppen
(bedrijfshoofd ouder dan 50jaar zonder opvolger)
•	 = 40% van huidige bedrijven
•	 40 miljoen m2 
•	 20-25% hergebruik
•	 + 16mln m2 leeg

Opgave: VAB



Opgave: 
verduurzaming van de voedselproductie



Opgave: dierziekten

Q-KOORTS 2009 MKZ 2011 VOGELPEST 2009 VARKENSPEST 1997



Wateropgave

© IPO/ RIZA; compendium voor de leefomgeving (Bron: Omgevingsvisie Overijssel 2017)

Verdroogde gebieden, 2000 Zoetwatervoorziening Oost NL



Energieopgave









Rijk Regionale verkenningen

IenM - NOVI
Verdieping ‘Klimaatbestendige en neutrale samenleving’
- Uitwerken 3 beleidsopties & varianten daarbinnen
- Mogelijke knoppen

Deadlines: ?

EZ - Energieagenda
5 Transitiepaden, ruimte is doorsnijdend thema: 
- Kracht & Licht
- Hoge temperatuur warmte
- Lage temperatuur warmte
- Verkeer en Vervoer
- Voedsel en Natuur

Deadlines: Okt. ‘17 - 10 pagers per thema
   Dec. ‘17 - concept klimaat energieplan Brussel

BZK - besparing?

IenM - Atelier X - Nationaal Perspectief / Next Energy Regionale pilots:
- West Brabant
- Hart van Brabant
- Midden Holland
- Drechtsteden
- Friesland
  +
- Noord Veluwe
- Metropoolregio Eindhoven

Gereed: Sept ‘17

Overige verkenningen / koplopers
- Hart van Holland (Leiden)
- Goeree Overflakkee
- Provincie Flevoland
- MRA
- Provincie Noord-Holland
- Provincie Groningen (IABR)
- Parkstad Limburg
- Stedendriehoek Clean Tech Regio

IenM - Verkenning Kansrijke combinatiemogelijkheden

PBL - studie beelden 2050
Publicatie in juni ‘17, samen met ECN

RLI - kennisnotitie
Basis voor nader te bepalen advies bij regeerakkoord

Ontwerpend Onderzoek Energie & Ruimte
juni - december ‘17

Landschapstriënnale Energie-Ruimte dag
22 september

RWS - Petaplan
Samen met Prorail en Netbeheerder



4. Investeer in duurzame 
landbouw met intrinsieke 

natuur- en cultuurhistorische 
waarden







5. Wees zeer terughoudend 
met het weggeven van het 

landschap voor de bouw 
van grote dozen, die veel 
ruimte vragen en weinig 

arbeidsplaatsen opleveren





6. Wees zeer terughoudend 
met bouwen in de wei, doe 

aan stedelijke vernieuwing en 
optimaliseer herstructurering 
van bestaand stedelijk gebied



Verdichtingsspel

DeZwarteHond.
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Voorbeeld Leiden

A - Aanpassen woonvoorraad

T - Geleidelijke Gebiedstransformatie

S - Groeistructuren

G - Gebiedsontwikkeling

N - Nieuw woningtype

R - Randvoorwaarden 

J - Joker

Disclaimer
Deze kaart betreft een demonstratie van de verschillende 
verdichtingsinstrumenten en is geen plan van de Gemeente Leiden.



7. Investeer in het 
overgangsgebied van stad en 

land



Waardevolle, 
kwetsbare 
groengebieden 
tussen de 
steden



Twee mogelijke 
bufferzones: 
Groene Poort 
en Groene 
Driehoek



1. Groene lobben

2. Groene Wiggen

3. Verbeteren overgang 

stad-land

4. Verwevingszone stad-

natuur

5. Recreatief netwerk: 

rondjes

6. Recreatief netwerk:      

radialen

instrumentarium



Huize Almelo, ultieme groene lob



Westkant Oldenzaal: bebouwing grenst (nog) op een harde manier aan 
het kwetsbare landschap



Westkant Oldenzaal: de overgang  stad-land is verzacht door de 
vitrage-werking van een elzensingel



Referentie recreatieve fietsroute dwars door het landschap, buurtschap Oele, 
nabij De Olde Meule



8. Benut gefragmenteerde 
stedelijke groene ruimten 

om er multifunctionele 
groen-blauwe structuren 
mee te maken: recreatie, 

natuur, waterberging, 
klimaatverbetering etc





Plangebied







Beken zijn nu nauwe-
lijks aanwezig/zicht-
baar in de stad

De stad profiteert niet 
optimaal van het bui-
tengebied 

Assen



Beekdalen worden als 
groene vingers de stad 
ingebracht

Assen



Visiekaart

Kleine verbeteringen van 
het bestaande waarde-
volle landschap

Landschap zo ver mo-
gelijk  de stad inbrengen
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Groene corridor Eindhoven Oirschot



GOED GROEN  
IS GOUD WAARD
VERKENNING VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE
VAN GROENBLAUWE NETWERKEN VOOR DE STAD, CASE ZWOLLE

College van Rijksadviseurs
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Groen ongebruikt kavel
spontane (pionier)vegetatie

Natte oevers
oevers met riet en gemaaid gras of weide 
randen

Begraafplaats
combinatie van typologiën - grasveld, hout, 
struikgewas en natte oevers

Harde speelplaatsZachte speelplaats
(rubber) betegeldgrasveld met plekken van zand

Speelplaats school
combinatie van materialen - zand, 
rubberen tegels, verharde en geasfalteerde 
sportvelden, grasveld, struiken

Weide
lage onderhoudskosten, grote soortenrijk-
dom, natte en droge gebieden

Sportveld
combinatie van open, zachte velden met 
dichtbegroeide randen

Struikgewas
monotoon, paar dominante soorten

Park
combinatie van typologiën - grasveld met 
bomen, hout, speelplaatsen en natte 
oevers

Grasveld
met bomen en struiken

Groene structuren
tussen de woningen met voetgangers en/
of fietspaden

Het palet van Zwolse openbare ruimten

33

Landbouw

Akkerranden

monocultuur gewassen

lage onderhoudskosten, verscheidenheid 
van soorten

Grasland 
voor grazend vee

Zanderig ongebruikt kavel
Bouwland wachtend op vastgoed ontwikkeling

Verhard oppervlak / logistiek
private / semi-publieke gebieden voor 
industriële / logistieke doeleinden

Verhard ongebruikt kavel
met spontane (pionier)vegetatie

Geasfalteerd parkeerterrein
incidenteel met groene randen zoals een 
haag of een grasstrook met bomen

Verhard parkeerterrrein
incidenteel met groene randen zoals een 
haag of een grasstrook met bomen

Verharde openbare ruimte
verhard met met enkele bomen of struiken

Volkstuin / kewekerij
laag begroeid

Bos (dichtbebost gebied)
struikgewas met spontaan of geplant 
groen

Hout (dunbebost gebied)
geen ondergroei
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Park

Grasveld

Groene structuren

Zachte speelplaats

Natte oevers

Struikgewas

Volkstuin / kwekerij

Akkerranden

Sportveld

Speelplaats school

Weide

Bos (dichtbebost gebied)

Landbouw

Begraafplaats

Harde speelplaats

Hout (dunbebost gebied)

Grasland

Groen ongebruikt

Zanderig ongebruikt kavel

Verhard ongebruikt kavel

Geasfalteerd parkeerterrein

Verharde openbare ruimte

Verhard oppervlak

Verhard parkeerterrein

verkoeling in 
de stad

water-
berging

bestuivingbodem 
erosie

plaagonder-
drukking

geluid, wind, 
visueel

koolstof 
vastlegging

Zwolse openbare ruimten beoordeeld op 18 ecosysteemdiensten

35

groene
recreatie

educatieve
waarde

reinigend 
vermogen

levenscyclus bodem-
vruchtbaarheid

biomassavoedselbiodiversiteitwater
veiligheid

natuurlijk
erfgoed

symbolische
waarde
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De Superspons legt alle belangrijke infrastructuren van 
Zwolle in een royaal groen bed en schakelt ze aaneen 
tot één grootschalig blauwgroen netwerk. De wegen 
worden omgeven door brede bosstroken die rondom de 
snelweg A28 tot 600 meter breedte kunnen oplopen. 
Rondom het spoor en het Almelose kanaal strekt zich 
een nat sponspark uit, dat in het buitendijkse gebied 
ook kan inunderen. In de historische binnenstad wordt 
het bladerdak van bomen gemaximaliseerd, evenals de 
infiltratieruimte in het vloervlak.

De Superspons speelt in op de gunstige bodemcondities in 
Zwolle waar veel infiltratie mogelijk is en tevens water kan 
worden vastgehouden (mede door de beplantingkeuze). 
Het wandelen in Zwolle wordt nog aangenamer dan 
het nu al is en dit wordt versterkt met een nieuw 
mobiliteitsconcept voor de stad. Alle bezoekers parkeren 
hun auto net buiten de binnenstad in een grote nieuw te 
bouwen parkeergarage op het terrein van de IJsselhallen. 
Vanaf hier is het een aangenaam kort wandelingetje 
naar de binnenstad. Spullen die hier gekocht worden 
kunnen desgewenst worden afgeleverd bij de garage waar 
bezoekers deze na hun bezoek aan de stad aantreffen. 
Terwijl de spullen na aankoop worden afgeleverd kan er 
een hapje worden gegeten in de stad. In het centrum 
van Zwolle zijn alleen nog maar elektrische bestelwagens 
toegestaan. Op de industrieterreinen die goed vanaf de 
snelweg bereikbaar zijn, vindt de overslag plaats vanaf 
de zware vrachtwagens op de  elektrische bestelbusjes. 
Hierdoor wordt de stad niet alleen schoner door afvang 
van uitstoot, maar ook door het actief verminderen van de 
productie ervan.

Het water van de Sallandse wetering kan extra worden 
gebufferd in overstroombare sponsparken en verruimde 
oevers aan het water. Ook stellen we voor de kering verder 
Noordwaarts in het Zwarte water te plaatsen, ter hoogte 
van de brug van Middelweg/Mastenbroekallee. Hierdoor 
wordt de bestaande buffer binnen de stad met 150% extra 
vergroot in volume. Als deze vol is, zal er moeten worden 
gekeken naar het inunderen van agrarisch land net ten 
zuiden van Zwolle.

De Superspons is een compact groenblauw netwerk:

• Waar regen kan worden opgevangen, geïnfiltreerd en 
vastgehouden voor droge perioden,

• Dat de stad flink verkoelt daar waar ze op dit moment 
het meeste opwarmt,

• Dat de hinder van infrastructuur verzacht en ten dele 
opneemt,

• Dat op regionale schaal verbindingen legt met de 
ecologische hoofdstructuur waardoor de migratie van 
fauna door de stad wordt geholpen en waar mensen 
dan weer van kunnen genieten,

• Waar verder verdichting van stedelijk programma kan 
plaats vinden, zowel kantoren als woningen kunnen in 
het bos worden bijgeplaatst,

• Waar het winkelen in de historische binnenstad een 
nieuwe belevenis wordt en onderdeel vormt van een 
innovatief mobiliteitsconcept

Model 1  Zwolle Superspons

hard 25% zacht 64%

GROENBLAUW 
NETWERK:

3002 ha

50% EFFECTIEVE BIJDRAGE

WATER 
INUNDEERBAAR 
SPONSPARK
LINEAIR
SPONSPARK
HOUT
BOS 
BESTAAND

367 ha
125 ha

69 ha

28 ha
415 ha
508 haGESPECIFICEERDE 

GROENBLAUWE
NETWERKEN

Verhouding van verdeling 
van alle  oppervlakken in 
Zwolle Superspons

Verhouding van verdeling van  
groenblauwe oppervlakken in 
Zwolle Superspons

43

Inundeerbaar Sponspark
Lineair Sponspark
Hout
Bos

Legenda
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De Singelstad vormt een zeer fijnmazige groenblauwe 
structuur die de hele stad dooradert. Het netwerk is 
volledig gebaseerd op de bestaande waterlopen en 
bouwt dit verder uit. De waterlopen worden verbreed, 
beter verbonden, verlengd met extra lussen en 
aaneengeschakeld tot een compleet stromenlandschap. 
Hierin worden bestaande speelplaatsen, 
sportvoorzieningen, grasvelden en volkstuinen 
opgenomen en verruigd. Het fietspaden netwerk wordt 
hier verder verdicht zodat er overal –in elk geval aan één 
kant- langs het water kan worden gefietst. Zo wordt een 
gezond doe- en leerlandschap gevormd waarin mensen 
worden uitgenodigd te bewegen omdat vrijwel alle 
locaties in de stad vanuit het groenblauwe netwerk per 
fiets kunnen worden bereikt. 

Er ontstaat een uitnodigend kleinschalig singellandschap 
dat bij elkaar een enorme waterbuffer organiseert. Dit 
is geschikt voor de opvang van veel regenwater omdat 
het water vanuit vrijwel de hele stad altijd dichtbij 
is, waardoor veel regen oppervlakkig kan worden 
afgevoerd. Het netwerk is ook geschikt voor tijdelijke 
buffering van water uit de Sallandse wetering dat via 
een aantal goed geplaatste overstorten wordt gevoed. 
Door zijn fijnmazigheid kan het blauwe netwerk het 
water snel verdelen en door zijn ferme lengte kan de 
waterbuffer met ruim 250% worden vergroot. Een 
slim intern circulatiesysteem verdeelt totale gebied 
in vier ‘waterloops’ die ieder zijn aangesloten op één 
zandwinplas (drie daarvan zijn bestaand, één moet nieuw 
worden gegraven) van waaruit de singels kunnen worden 
ververst.

De Singelstad is een fijnmazig groenblauw netwerk:

• Waar regen kan worden opgevangen, geïnfiltreerd en 
gecirculeerd in droge perioden,

• Dat de stad flink verkoelt doordat het netwerk zo fijn 
vertakt is,

• Dat de stad volledig aaneen bindt met een netwerk 
van natuurlijke speelplaatsen, sportveldjes, urban 
minifarms, ligweides en scholen,

• Dat het bestaande fiets- en wandelnetwerk verder 
verdicht met aangename routes langs het water,

• Waar kleinschalige verdichting van stedelijk 
programma binnen de bestaande buurten kan plaats 
vinden op mooie locaties aan het water,

• Waar de waterveiligheid op een vanzelfsprekende 
manier wordt opgenomen in het fijnmazige netwerk 
van de stad.

Model 2  Singelstad Zwolle

hard 25% 60% EFFECTIEVE BIJDRAGEzacht 64%

GROENBLAUW 
NETWERK:

3060 ha

GESPECIFICEERDE 
GROENBLAUWE

NETWERKEN

WATER 
RIJKE OEVERS
GRASVELD
WILDE WEIDE
WILDE SPEELTUIN 
URBAN FARMS
NAT BOS
BESTAAND

425 ha
213 ha
123 ha
347 ha

13 ha
17 ha

169 ha
567 ha

Verhouding van verdeling 
van alle  oppervlakken in 
Singelstad Zwolle

Verhouding van verdeling van  
groenblauwe oppervlakken in 
Singelstad Zwolle
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Rijke oevers
Grasveld
Wilde weide
Wilde speeltuin
Urban farms
Nat bos

Legenda
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De Randmeren stelt een groot project voor waarbij aan de 
Zuidoostzijde een ferme waterplas wordt aangelegd waar 
het water uit de Sallandse wetering naar toe kan worden 
geleid. De bestaande Almelose wetering en stadssingel 
blijven aangesloten, maar de randmeren nemen de 
bufferfunctie grotendeels over met bijna 500% extra 
volume. De plas wordt aangesloten op een bestaande 
verbinding met de Vecht en geschikt gemaakt voor 
recreatief vaarverkeer. Aan de waterkant komen strandjes 
en ruige natuuroevers, de bestaande golfbaan komt er als 
een eiland middenin te liggen.

Het gebied wordt een aantrekkelijke recreatieve 
bestemming voor heel de stad. De plas zelf bestaat uit 
een reeks plassen waarvoor relatief weinig grond hoeft 
te worden afgegraven omdat ze gepositioneerd zijn 
in een laag gelegen gebied dat aan de zuidzijde wordt 
begrensd door hogere gronden. Hierdoor is alleen aan de 
noordzijde en westzijde een verlenging van de regionale 
kering nodig. Bovendien ontstaat er een eiland midden 
in de plas. Het gebied is vanwege zijn aantrekkelijke 
condities geschikt voor verstedelijking. Er kan een rijke 
variatie aan waterwoonmilieus worden gemaakt met 
ruige rietoevers, zandstrandjes, vloedbossen, boskreekjes 
en een centraal eiland waar het spoor overheen loopt. 
Hier kan een treinstation (light-rail?) worden gedacht met 
voorzieningen en een hogere bebouwingsdichtheid. De 
aanleg van de plas hoeft daarmee niet enkel uit middelen 
voor waterveiligheid te worden bekostigd, maar krijgt 
cofinanciering uit grondopbrengsten.

In de bestaande stad wordt een veelheid aan kleine 
maatregelen gestimuleerd die door individuele 
ondernemers, verenigingen en bewonersgroepen kunnen 
worden geïnitieerd.

Er wordt een omvangrijk programma doorgevoerd met 
groene daken, vernatting van straten met bioswales, 
verruiging van sportveldranden en ontharding van 
parkeervelden. Door al deze lokale maatregelen wordt de 
sponsfunctie van de stad fors vergroot wat goed is voor 
zowel natte als droge tijden.

De Randmeren is een ‘grand’ groenblauw project:

• Waar het water uit de Sallandse wetering in tijd van 
nood naar toe wordt geleid en gebufferd,

• Waar een stevige stadsuitbreiding kan worden 
gerealiseerd met een grote variatie aan nieuwe 
woonmilieus,

• Dat een aantrekkelijke waterrecreatie-voorziening 
voor de hele stad kan vormen,

• Dat slim gebruikt maakt van de aanwezige 
topografische en geomorfologische condities,

• Waar regenwater opvang, infiltratie en verkoeling 
eenvoudig kunnen worden gecombineerd,

• Dat zijn counterpart kent in een veelheid van 
kleinschalige maatregelen in de bestaande stad die 
worden gelinkt aan ‘community’ vorming

hard 21% zacht 69%
47 - 61% EFFECTIEVE BIJDRAGE

GROENBLAUW 
NETWERK:

3270 ha

GESPECIFICEERDE 
GROENBLAUWE

NETWERKEN

560 ha
82 ha
21 ha

160 ha
730 ha
230 ha
122 ha

88 ha

WATER 
NIEUWE OEVERS
SPORT RANDEN
NIEUW BOS 
BESTAAND 
GROENE DAKEN 
GROEN PARKEREN 
WEGEN MET WADI

Verhouding van verdeling 
van alle  oppervlakken in 
Zwolle Randmeren

de bestaande topografie vormt het uitgangspunt 
voor de vormgeving van de grote plas

Model 3  Zwolle Randmeren

Verhouding van verdeling van  
groenblauwe oppervlakken in 
Zwolle Randmeren

73

Grote waterplas
Nieuwe oevers
Sportveld randen 
Nieuw bos
Groene daken
Groen parkeren
Wegen met wadi’s

Legenda



9. Ga nieuwe coalities aan 
tussen bedrijven, overheden, 

natuurorganisaties, 
landgoederen, 

boeren(collectieven) et cetera, 
die leiden tot investeringen in 

het landschap



Landgoederen en buitenplaatsen hebben bijna allemaal te weinig 
structurele inkomsten

ReRuBabs









o.a. motie aangenomen die leidt tot herijking van instrument 
Nationale Parken

Ministerie van EZ



Gelderlander







RONDETAFELGESPREK 
30 augustus 2017

BROOD EN SPELEN 
PANEM ET CIRCENSES  

PRIJSVRAAG OVER 
DE TRANSFORMATIE VAN HET PLATTELAND

College van Rijksadviseurs



Resumé



Resumé 

1. Landschap is DE belangrijkste kwaliteit van Twente 



Resumé 

1. Landschap is DE belangrijkste kwaliteit van Twente 

2. De kwaliteit van het landschap is niet vanzelfsprekend: koester het onvoorwaardelijk en   
 investeer erin 



Resumé 

1. Landschap is DE belangrijkste kwaliteit van Twente 

2. De kwaliteit van het landschap is niet vanzelfsprekend: koester het onvoorwaardelijk en   
 investeer erin 

3. Benut de grote transitie-opgaven om nieuwe landschappelijke kwaliteiten te produceren 



Resumé 

1. Landschap is DE belangrijkste kwaliteit van Twente 

2. De kwaliteit van het landschap is niet vanzelfsprekend: koester het onvoorwaardelijk en   
 investeer erin 

3. Benut de grote transitie-opgaven om nieuwe landschappelijke kwaliteiten te produceren 

4. Investeer in duurzame landbouw met intrinsieke natuur- en cultuurhistorische waarden 



Resumé 

1. Landschap is DE belangrijkste kwaliteit van Twente 

2. De kwaliteit van het landschap is niet vanzelfsprekend: koester het onvoorwaardelijk en   
 investeer erin 

3. Benut de grote transitie-opgaven om nieuwe landschappelijke kwaliteiten te produceren 

4. Investeer in duurzame landbouw met intrinsieke natuur- en cultuurhistorische waarden 

5. Geef het landschap niet weg voor de bouw van grote dozen, die veel ruimte vragen en   
 weinig arbeidsplaatsen opleveren 



Resumé 

1. Landschap is DE belangrijkste kwaliteit van Twente 

2. De kwaliteit van het landschap is niet vanzelfsprekend: koester het onvoorwaardelijk en   
 investeer erin 

3. Benut de grote transitie-opgaven om nieuwe landschappelijke kwaliteiten te produceren 

4. Investeer in duurzame landbouw met intrinsieke natuur- en cultuurhistorische waarden 

5. Geef het landschap niet weg voor de bouw van grote dozen, die veel ruimte vragen en   
 weinig arbeidsplaatsen opleveren 

6.  Wees zeer terughoudend met bouwen in de wei, doe aan stedelijke vernieuwing en    
 optimaliseer herstructurering van bestaand stedelijk gebied 



Resumé 

1. Landschap is DE belangrijkste kwaliteit van Twente 

2. De kwaliteit van het landschap is niet vanzelfsprekend: koester het onvoorwaardelijk en   
 investeer erin 

3. Benut de grote transitie-opgaven om nieuwe landschappelijke kwaliteiten te produceren 

4. Investeer in duurzame landbouw met intrinsieke natuur- en cultuurhistorische waarden 

5. Geef het landschap niet weg voor de bouw van grote dozen, die veel ruimte vragen en   
 weinig arbeidsplaatsen opleveren 

6.  Wees zeer terughoudend met bouwen in de wei, doe aan stedelijke vernieuwing en    
 optimaliseer herstructurering van bestaand stedelijk gebied 

7.  Investeer in het overgangsgebied van stad en land 



Resumé 

1. Landschap is DE belangrijkste kwaliteit van Twente 

2. De kwaliteit van het landschap is niet vanzelfsprekend: koester het onvoorwaardelijk en   
 investeer erin 

3. Benut de grote transitie-opgaven om nieuwe landschappelijke kwaliteiten te produceren 

4. Investeer in duurzame landbouw met intrinsieke natuur- en cultuurhistorische waarden 

5. Geef het landschap niet weg voor de bouw van grote dozen, die veel ruimte vragen en   
 weinig arbeidsplaatsen opleveren 

6.  Wees zeer terughoudend met bouwen in de wei, doe aan stedelijke vernieuwing en    
 optimaliseer herstructurering van bestaand stedelijk gebied 

7.  Investeer in het overgangsgebied van stad en land 

8. Benut gefragmenteerde stedelijke groene ruimten om multifunctionele groen-blauwe   
 structuren te maken



Resumé 

1. Landschap is DE belangrijkste kwaliteit van Twente 

2. De kwaliteit van het landschap is niet vanzelfsprekend: koester het onvoorwaardelijk en   
 investeer erin 

3. Benut de grote transitie-opgaven om nieuwe landschappelijke kwaliteiten te produceren 

4. Investeer in duurzame landbouw met intrinsieke natuur- en cultuurhistorische waarden 

5. Geef het landschap niet weg voor de bouw van grote dozen, die veel ruimte vragen en   
 weinig arbeidsplaatsen opleveren 

6.  Wees zeer terughoudend met bouwen in de wei, doe aan stedelijke vernieuwing en    
 optimaliseer herstructurering van bestaand stedelijk gebied 

7.  Investeer in het overgangsgebied van stad en land 

8. Benut gefragmenteerde stedelijke groene ruimten om multifunctionele groen-blauwe   
 structuren te maken 

9. Ga nieuwe coalities aan tussen bedrijven, overheden, natuurorganisaties, landgoederen,   
 boeren(collectieven) et cetera, die leiden tot investeringen in het landschap



1 november 2017 
 

Berno Strootman 
 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving 

Strootman Landschapsarchitecten

Het goud van Twente


