
 

 

Vormverandering agrarisch bouwperceel Varsseveldseweg 255 te Doetinchem 

 

Het gaat hier om het wijzigen van de vorm van het bouwvlak met de bestemming Agrarisch. 

Gebleken is dat een vormverandering van het bouwvlak van de varkenshouderij 

bedrijfseconomisch noodzakelijk is en een duurzame, toekomstgerichte bedrijfsvoering 

mogelijk maakt. Gewenste, toekomstige uitbreidingen kunnen om diverse redenen niet op het 

resterende bouwvlak gesitueerd worden. Om die reden wordt de vorm van het bouwvlak 

gewijzigd. De oppervlakte van het bouwvlak blijft gelijk.  

 

Het plan is bij het bestemmingsplan Buitengebied 2000 – herziening 2002 als 23e wijziging in 

procedure gebracht. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (201104811/1/R2) 

heeft deze wijziging vernietigd, omdat voor het plan geen MER opgesteld was. 

 

Bij het bestemmingsplan Buitengebied – 2012 is het plan meegenomen in het MER van het 

totale bestemmingsplan. De vormverandering kan daarom nu verwerkt worden. 

 

Het verzoek is voorzien van een landschappelijke inpassing, die later aangevuld is. Ook is het 

verzoek onderbouwd met een bedrijfsplan. Deze stukken zijn als bijlage bijgevoegd. Net als een 

kaart met een weergave van de vormverandering.  
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Verleden, heden en toekomst van boer op dezelfde plek
De heer Bongers is varkenshouder in de gemeente Doetinchem. Een deel van zijn bedrijf en zijn huis 
liggen aan de Bartelsstraat. Een ander deel ligt ergens anders in de gemeente.

Om in de toekomst een gezond bedrijf te kunnen behouden, heeft de heer Bongers een uitbreidingslo-
catie aan de Varsseveldseweg in bezit. 
De boerderij is al generaties lang in het bezit van zijn familie. Het erf van deze boerderij zou plaats kun-
nen bieden aan nieuwe stallen. 

Doetinchem vraagt om landschappelijke inpassing
De gemeente Doetinchem stelt eisen aan de nieuwbouw van stallen , die een uitbreiding betekenen 
voor het bestaande boerenbedrijf. Eén van deze eisen is dat de initiatiefnemer een inrichtingsschets 
moet indienen met daarop weergegeven hoe de nieuwe stallen opgenomen kunnen worden in hun 
omgeving. Dit kan doordat een goede landschappelijke inpassing bestaande uit streekeigen groenele-
menten voor te stellen. 

Landschappelijke inpassing is opgesteld
In dit rapport vind u de landschappelijke inpassing van de nieuwe stallen. Allereerst komt de kaartana-
lyse aan bod. Kaarten zoals:
 -historische kaart, 
 -bodemkaart
 -geomorfologische kaart
 -hoogtekaart 
 -luchtfoto’s

Deze kaarten geven inzicht in de a-biotische opbouw (bodem en water) van het gebied en hoe de mens 
met de in de geschiedenis mee om is gegaan.  Zo wordt herleid hoe het projectgebied en zijn omgeving 
het uiterlijk heeft gekregen wat wij kunnen waarnemen in het landschap.

Naast een kaartstudie is ook een koppeling gemaakt met het het provinciale landschapsbeleid, zodat 
het plan voldoet aan het Waardevol Landschap Slangenburg waarin de locatie ligt.

Met deze kennis wordt bepaald, welke karakteristieken de landschappelijke inpassing zou moeten 
versterken, zodat ze behouden of versterkt worden voor de toekomst. En juist niet afgebroken worden, 
wanneer er gebouwd wordt in het landschap.

1. Landschappelijke inpassing gevraagd
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In dit rapport geven we ook een beeld van de huidige ruimtelijke structuren door middel van een foto-
reeks. 

Verder zit het inrichtingsplan die de landschappelijke inpassing waarborgt in dit rapport.  
De uitwerking van de schets, vormt het volgende deel van het rapport. Aspecten die daarbij aan bod 
komen zijn: 
- beschrijving erfbeplanting
- nokrichting stallen 

Tot slot komt de meerwaarde van het uitvoeren van dit plan voor de gemeente aan bod.
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Gemeente Doetinchem wil een economische gezond buitengebied. De gemeente wil niet dat ontwikke-
ling van het buitengebied ten koste gaat van het bijzondere karakter van haar buitengebied.  Daarom 
moeten initiatiefnemers van ontwikkelingen inzichtelijk maken hoe hun project de kwaliteit van het bui-
tengebied van Doetinchem behoud of zelfs versterkt.

Het gaat de gemeente om verbetering van de landschappelijke structuur rond de ontwikkeling (de hui-
dige en de vroegere landschapsstructuur). Accent dient te liggen op:
-  verbreding van houtige opstanden zoals ze voorheen voor kwamen
- aanleg van houtige opstanden om de landschappelijke elementen met elkaar te verbinden,  
 zodat een betere uitwisseling kan plaats vinden voor planten en dieren.

2. Uitgangspunten gemeente
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Waardevol landschap Slangenburg

Waardevolle landschappen 
Waardevolle landschappen zijn gebieden 
met (inter)nationaal en provinciaal zeld-
zame of unieke landschapskwaliteiten van 
visuele, aardkundige en/of cultuurhistori-
sche aard, en in relatie daarmee bijzonde-
re natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. De 
“ensemble”-waarden van deze gebieden 
is groot, dat wil zeggen dat de samenhang 
tussen de verschillende landschapsaspec-
ten groot is.
Bron: Streekplan 2005 provincie Gelderland

Daarnaast wenst de provincie dat er een koppeling 
gemaakt wordt met het provinciale landschapsbeleid, 
zodat het plan voldoet aan het Waardevol Landschap 
Slangenburg waarin de locatie ligt.  

Kernkwaliteiten Slangenburg worden versterkt
In dit stuk is gekeken naar de uitgangspunten die er 
in het Streekplan zijn geformuleerd voor het gebied 
Slangenburg waar de ontwikkeling in valt. 

‘Voor de waardevolle landschappen als geheel geldt 
binnen de algemene voorwaarde dat de kernkwalitei-
ten worden versterkt.’ (Bron: Streekplan 2005 provin-
cie Gelderland, vastgesteld door het college van G.S. 
van Gelderland op 16 mei 2006.)

Provinciaal waardevol landschap & kernkwaliteiten
Hummelo en Keppel, Slangenburg
• Rivierduinen met hoge ruggen en veel microreliëf
• Gave open essen en gave broekgebieden
• Afwisseling landgoederen, bouwland, grotere bossen
• Karakteristiek verspreide bebouwing van hoeven, landhuizen, gehuchten, dorpen
• Overgangen van hooggelegen, kleinschalig naar laaggelegen, open landschap
• Beken, weteringen, oude rivierlopen grotendeels parallel aan Oude Ijssel

De klemtoon van de landschappelijke inpassing dient daarom te vallen op versterken, behouden en /
of herstellen waar nodig is voor het gehele projectgebied. Later in deze rapportage wordt aangegeven 
hoe deze uitgangspunten vertaald zijn in het ontwerp.

3. Uitgangspunten provincie

Ecologische hoofdstructuur

Het projectgebied ligt niet in de ecologische hoofdstructuur of in een ecologische verbindingszone. Dit 
beleid heeft dus geen invloed op de ontwikkeling. 
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De heer Bongers wil graag op zijn geboortegrond zijn bedrijf voortzetten. Het bedrijf moet voor de 
komende generaties boeren bruikbaar zijn. Daarom heeft hij besloten om stallen voor zijn varkens bij 
te bouwen. De stallen voldoen aan moderne eisen voor dierenwelzijn en milieu. Door middel van dit 
rapport zou hij ook aan de landschappelijke eis van gemeente Doetinchem moeten voldoen. 

4. Uitgangspunten Bongers
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Landschappelijk niveau
Het projectgebied bevindt zich net ten oosten van Doetinchem. Het ligt in een kleinschalig essenland-
schap. Dit landschap kenmerkt zich door de oude, hoger gelegen bouwlanden, met bebouwing gesitu-
eerd op de overgang van de hoger gelegen bouwlanden naar de lager gelegen weide- en hooilanden. 
Dit landschap heeft een kleinschalige, mozaïekachtige verkaveling en is onder andere rijk aan houtwal-
len, lanen, bomenrijen en hagen. De bebouwing ligt ogenschijnlijk verstrooid in het landschap.

Projectgebiedsniveau
Midden tussen de Varsseveldseweg, de Turfweg en de Diepengoorsestraat ligt het projectgebied. het 
grootste deel van het gebied is in gebruik als akker. De bebouwing lijkt aan de Bartelsstraat te liggen, 
maar administratief ligt de bebouwing aan de Varsseveldseweg. Er kan dus niet duidelijk worden vast-
gesteld op welke weg de bebouwing nu precies georiënteerd is. 

Erfniveau
De twee erven in bezit van familie Bongers dragen bij aan het kleinschalige, mozaïekachtige karakter 
van het landschap. De opgaande beplanting bestaat uit een houtwallen, struweel, laan, moestuin en 
een solitaire boom. De ontwikkelingen op het erf dragen bij aan de versterking van het kleinschalige, 
mozaïekachtige karakter van het omliggende landschap (zie beplantingsplan voor de opgaande be-
staande beplanting). 

5. Landschappelijke analyse
Topografi sche kaart

Met de rode lijn is aangegeven wat 
eigendom is van de heer Bongers 

Met het rode blokje is de bestaande 
boerderij aangegeven. De ontwik-
keling is ten noorden van deze 
boerderij gepland.
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Landschappelijk niveau
De historische kaart laat zien dat het landschap sinds 1905 is veranderd. Het landschap was toen nog 
kleinschaliger met meer beplanting langs de randen. Sommige grenzen die nu door het landschap lo-
pen, bestonden toentertijd nog niet. De eerste bebouwing lag op de rand van de hogere, droge delen 
naar de lagere, natte delen. Langs de Varsseveldse weg en de Turfweg werd de eerste bebouwing los 
gesitueerd. In de nabijheid van de bouwlanden liggen woeste gronden (heide).

Projectgebied
Binnen het projectgebied liepen de wegen en grenzen ook anders dan nu. De toegangsweg is daar een 
voorbeeld van. Typisch is dat de laanbeplanting die nu langs de toegangsweg naar de bebouwing van 
het projectgebied te vinden is, al bestond, voordat dat deze huidige route in gebruik werd genomen. De 
boerderij werd in toen nog via een weg aan de westkant ontsloten. Deze weg bestaat nu niet meer. De 
nieuwe inrichting van het erf, draagt bij aan landschapsherstel in het projectgebied. 

Erfniveau
Op de plaats waar de bedrijfsuitbreiding gebouwd zal worden, stond vóór 1905 al een boerderij met erf. 
De nieuwe schuren komen op het achtererf. Op een groot deel van de plek stonden toen al schuren, 
maar dan van andere schaal en uitstraling.  De erfbeplanting in deze streek bestond rond 1905 uit ele-
menten zoals lanen, bomenrijen, eikengaarden, fruitgaarden, hagen, solitaire bomen, gras of sier- en 
nutsbeplanting. De historische opbouw van het erf, bepaald de locatie van de nieuwe schuren, namelijk 
achter de woning. 

Historsiche kaart 1905
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Landschappelijk niveau
De bebouwing ligt los in het landschap. De ontwikkelingen en de landschappelijke inpassing daarvan 
dienen te passen binnen het informele landschap.  

Projectgebied
Ieder erf heeft een sterk groen frame van singels, houtwallen en lanen waarmee ze verankerd liggen in 
het omringende landschap. Daarnaast markeren houtwallen vaak de perceelsgrenzen. Ook zijn wegen 
veelal beplant. Hierdoor krijgt het gebied een kleinschalig en informeel karakter. 

Erfniveau
Het erf van de familie Bongers heeft ook een groen frame waarbinnen de ontwikkelingen plaats gaan 
vinden. De schuren hebben verschillende dakrichtingen, dit past in het landschapsbeeld zoals in de 
omgeving voorkomt. 

 

Occupatie
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Landschappelijk niveau
Het omringende landschap is onder andere rijk aan houtwallen, lanen, bomenrijen en hagen.

Projectgebied
Op de bovenstaande luchfoto is te zien waar de bestaande houtige beplanting aanwezig is. De meeste 
beplanting is te vinden op het erf waar de ontwikkelingen gaan plaats vinden: 
- Er staat beplanting aan de noordgrens van het eigendom van de familie Bongers. 
- Ook aan de zuidoostrand staat houtige beplanting in de vorm van perceelsbeplanting en het laantje.
- Deze beplanting is altijd meegenomen in regulier onderhoud. Aan de randen is de beplanting vaak 
onderbroken. In de landschappelijke inpassing van het plan, moet deze beplanting verdicht worden. 
Hierdoor draagt het plan bij aan landschapsherstel van het eerder kleinschalige cultuurlandschap (zie 
beplantingsplan voor de opgaande bestaande beplanting, deze is te vinden op pagina 27).

Erfniveau
Op het voorerf staan oude bomen en is een plek waar altijd de moestuin was. Deze elementen dienen  
een plek te houden binnen de ontwikkeling. 

Bestaande groenelementen en beheerstaat
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Landschappelijk niveau
De diversiteit in het landschap is duidelijk te herleiden in de bodemopbouw. Hogere en lagere stukken 
met andere grondsoorten zijn gevormd door a-biotische factoren en menselijk ingrijpen.        

Projectgebied
Het projectgebied is drie verschillende bodemtypes rijk. Het bestaat voor het grootste deel uit hoge 
zwarte enkeerdgrond (zEZ21). Het zijn de hogere plekken in het land, die vervolgens nog hoger wor-
den als ze als bouwland in gebruik worden genomen. 
Aan de oostzijde gaat de bodem over in veldpodzolgrond (Hn21). Dit type bodem bestaat uit zwak 
lemig fi jn zand. 
Aan de noordzijde is lager gelegen beekeerdgrond (pZg23) te vinden. Dit type bodem bestaat uit lemig 
fi jn zand dat daar door de Zelhelmische Beek is afgezet. Het grondwater staat hier wat hoger, dan in 
de rest van het projectgebied. Het water staat gemiddeld +/- 50 cm beneden maaiveld (namelijk grond-
watertrap III). 

Erfniveau
Op de rand tussen de beekeerdgrond en de enkeerdgrond ligt de boerderij.
De bodemsoort bepaald voor een groot deel de keuze voor inheemse beplanting die voorgesteld wordt 
in het plan.

Bodemkaart
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De geomorfologische kaart hangt erg nauw samen met de bodemkaart. Deze kaart gaat echter meer 
over de ontstaanswijze van het landschap. 

Landschappelijk niveau
De gele vlakken met zwarte stippen staan voor de dekzandruggen met oud landbouwdek erop (3K14). 
De overige gele vlakken met golfjes erin (3L5) zijn de dekzandruggen zonder landbouwdek.
De groene vlakken zijn beekdalafzettingen, die in de loop der tijd zijn afgezet.

Projectgebied
In het projectgebied is al lange tijd in gebruik als landbouwgrond, dat is duidelijk te zien aan de geomor-
fologie. Het grootste deel van de zandgrond van het projectgebied is bedekt met een landbouwdek. Dit 
landbouwdek loopt aan de west- en zuidkant van het plangebied door. 

Erfniveau
De boerderij ligt precies op de rand van bouwlanden en lagere, natte weiden. Door in de nieuwe situ-
atie de es open te laten, het erf aan te kleden, wordt deze grens versterkt. 

Geomorfologische kaart
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Landschappelijk niveau
Op deze kaart is goed te zien dat het projectgebied zich op de overgang van de wat lagere beekeerd-
gronden naar de hogere dekzandgronden bevindt.

Projectgebied
In het projectgebied is te zien dat de oude landbouwgronden ook lager gelegen stukken kennen. De 
boerderij ligt precies op een hoger deel tussen de lagere gronden. Verder ligt er aan de zuidrand, rich-
ting Varsseveldseweg van het plangebied een hoog landbouwgrondcomplex. Deze hoge rand geeft het 
projectgebied een eigen wereld met zicht op Doetinchem. 

Erfniveau
De boerderij ligt precies op een hoge kop (aangegeven op de kaart met een gele kleur). De aanlig-
gende es is aangegeven op de kaart met de oranje kleur. 

Het hoogteverschil in het projectgebied dient te worden gebruikt om de landschappelijke impact van de 
ontwikkeling voor de omgeving te minimaliseren.

Hoogtekaart
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Landschappelijk niveau
Deze luchtfoto laat nog eens goed het karakter van het landschap zien. Een mozaïek-achtige structuur 
met veel houtwallen, lanen en losse bebouwing tussen kronkelende wegen en begrenzingen.  

Gebiedseigen elementen worden gebruikt bij landschappelijke inpassing van de ontwikkelingen.
-Houtwallen
-Hoogteverschillen
-Lanen
-Hagen (op de beekeerdgronden)
-Solitaire bomen
-Kronkelende wegen
-Kronkelende begrenzingen
-Losse bebouwing

 

Conclusie landschap
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Projectgebied
De twee erven op grond van de heer Bongers worden door een houtwal gescheiden. Allebei de erven 
liggen midden op het perceel, ontsloten door een zijweg van de Varsseveldseweg. De ontwikkeling 
speelt op het meest westelijke erf. 

Erfniveau
De toegangsweg naar de ontsluitingsweg, de Bartelsstraat, ligt half verdiept in het landschap. Het wes-
telijk perceel wordt ook aan de noordkant omsloten door een losse houtwal. Door de losse opbouw zijn 
doorzichten naar het omliggende land mogelijk. Doorzichten naar de Varsseveldseweg, waar het erf 
offi cieel aan ligt, zijn nauwelijks mogelijk door de hoge es tussen het erf en de weg in. 

Legenda
 Hoge es tussen projectgebied en Varsseveldseweg
 Houtwal
 Zichtlijn
 Toegangsweg (privé)
 Bartelstraat
 Varsseveldseweg
 Grens eigendom Bongers
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6. Foto impressie

1 2

3 4

5 6
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1. Het erf, gezien vanaf de toegangsweg kijkend naar het noord-westen. Achter het erf is de oostelijke 
stadsrand van Doetinchem te zien, wat lager ligt.
2. Schuren die nu op de plek van de geplande uitbreiding staan, worden gesloopt.
3. Het zicht vanaf de noordkant van het erf naar het noorden door de transparante beplanting heen.
4.De bijzondere, beplantte toegangsweg en de aansluiting op de Bartelstraat. Door de hoge es, ligt de 
weg bij de aansluiting op de Bartelstraat verdiept.
5. Het grote hoogteverschil van de es en het lagere land. Gezien vanaf de oostkant van de bouwlocatie 
naar Varsseveldseweg.
6. Het grote hoogteverschil van de es en het lagere land. Gezien vanaf de westkant van de bouwlocatie 
naar Varsseveldseweg.
7. Het zicht op de bouwlocatie vanaf de Varsseveldseweg, is beperkt.
8. De Diepengoorsestraat heeft een heel landelijk karakter doordat het een zandweg is. Impact van de 
ontwikkelingen naar deze weg dienen beperkt te blijven.
9. Het zicht op de bouwlocatie vanaf de Diepengoorsestraat (oostkant van de uitbreiding). Hier kan de 
ontwikkeling een grote impact hebben op het woon- en recreatiegenot.
10. Het kleinschalige landschap rond de ontwikkeling. Op deze bijzondere karakteristiek dient de land-
schappelijke inpassing van de ontwikkelingen gestoeld te worden. 
 

7 8

9 10
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7. Landschappelijke inpassing

Akker

Esrand

Akker

Begrenzingg 
sssseigendom DDhrhr. BoBongngnggggerereeerssssss

0       20                            100mInrichtingsplan

In de inrichtingsschets is weergegeven hoe de ruimtelijke inrichting zal plaatsvinden. Daarbij
staat de landschappelijke inpassing centraal. De inrichtingsschets is onder andere op basis van de
gegevens uit het vorige hoofdstuk en de wensen van de initiatiefnemer tot stand gekomen.

In de pagina’s hierna wordt het ontwerp uitgelegd. De plaats en de vorm van de landschappelijksver-
sterkende maatregelen wordt onderbouwd. Ook is een beplantingsplan toegevoegd waarin het ont-
werp is uitgewerkt en een voorzet wordt gegeven voor de te kiezen planten. 

Bestaande 
lindes 4x

Bestaande kastanje Bestaand laantje

Bestaande 
heg

Bestaande bomen

Dennen 
buurman

Bestaande eik

Begrenzing plangebied
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Landschappelijke inpassing in de omgeving
Het projectgebied bevindt zich in een oud cultuurlandschap. Dit essenlandschap kenmerkt zich 
kleinschalige, mozaïekachtige verkaveling en is onder andere rijk aan houtwallen, lanen, bomenrijen 
en hagen. De landschappelijke inpassing van de stallen dient deze kenmerken te versterken. En dus 
past de nieuwe inrichting van het projectgebied naadloos in zijn omgeving. Hieronder is aangegeven 
hoe deze landschappelijke versterking vorm krijgt. 

Ook is per landschapselement een aangegeven uit welk het sortiment het landschapselement dient 
te bestaan. Deze soortkeuze is in overeenstemming te zijn met de sortimentslijst van de gemeente 
Doetinchem genaamd: “ Inheemse bomen en struiken in de gemeente Doetinchem” behoud en aanplant, 
uitgave mei 2006. Het beplantingsplan gaat hier nog verder op in, deze is te vinden op pagina 27. 

Laan
De oprijlaan voor de schuren (zie nevenstaande schets) is een verlenging van het zeer bijzonder 
bestaand landschapselement het laantje.  Door te kiezen voor  inheemse beplanting met boomvormers 
en bloeiende onderbegroeiing, behoud de laan zijn idyllische karakter, ondanks zijn functionele 
inslag. 

Wintereik, Appel, Peer en Berk zullen het boomframe vormen. Inheemse struikvormers die toegepast 
kunnen worden, zoals Lijsterbes, Hulst en Vuilboom.

De randen van het projectgebied zijn de contactvlakken met de kleinschalige omgeving en vormen het De randen van het projectgebied zijn de contactvlakken met de kleinschalige omgeving en vormen het

Huidige laan

Landschappelijke inpassing (niveau 1)
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groene kader van het erf. 

De verdichting van de noordrand en oostrand
De noord- & oostrand van het gebied, op de lagere beekeerdgrond, is in de huidige situatie heel licht 
beplant. Dit betekent dat zicht vanuit het noordwesten en noordoosten heel open is. 

Om het zicht op de nieuwe stallen iets te fi ltreren, wordt een verdichting van de beplanting voorgesteld. 
Dit kan door aanplant van losse hagen met enkele boomvormers er tussen. Zo wordt het zicht niet 
geblokkeerd en blijven subtiele doorzichten mogelijk.

Op deze de lagere gronden zijn soorten zoals Meidoorn, Gelderse Roos, Hondsroos, Kardinaalsmuts, 
Kers, Lijsterbes, Rode Kornoelje, Sleedoorn en Wegendoorn goede haagplanten. Es, Linde of berk 
kunnen door groeien als boom.

De es is de zuidrand van het gebied

Sfeerbeeld losse haag - Meidoorn Sfeerbeeld losse haag - Sleedoorn
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Aan de zuidkant ligt de hoge es en blokkeert voor een deel het zich naar het omliggende landschap. 
De bijzondere hoogteverschillen veroorzaakt door ophoging van es, zijn duidelijk zichtbaar. 

De esrand blijft open. Zodat de bijzondere steilrand zichtbaar blijft. Door het bestaande hoogteverschil 
zijn de nieuwe stallen beperkt waar te nemen vanaf de Varsseveldseweg.    

De houtwal aan de zuidoostrand herstellen
De zuidoostrand van het plangebied scheidt de twee erven van de heer Bongers. Hier is de steilrand, 
tussen het hogere, zuidelijker gelegen perceel en het projectgebied, beplant.

Deze beplanting heeft onderhoud nodig. Bij herstel van deze wal kunnen de volgende inheemse 
plantensoorten gebruikt worden: Wintereik, Appel, Peer en Berk en Lijsterbes, Hulst en Vuilboom. 
Eens in de vier jaar wordt deze rand sterk gesnoeid. 

Landschappelijke inpassing in het projectgebied (niveau 2)

Streefbeeld houtwal
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Binnen het plangebied is een schikking gemaakt van functies en beeldbepalende elementen. 

Situering bouwblok
De functie wonen en werken is gekoppeld aan de locatie van de huidige, oude boerderij.
De boerderij fungeert nu als woonhuis. De bestaande schuren achter de boerderij worden afgebroken 
en geven plaats aan de nieuwe stallen. De stallen zijn zoals oudsher gelegen aan de achterzijde van 
de woning.

Solitaire bomen
In het plan zijn verschillende solitaire bomen opgenomen. Solitaire bomen zijn bomen die vrij staan van 
andere beplanting en daardoor heel mooi kunnen uitgroeien tot een volwassen boom. 
Solitaire bomen geven het erf een typisch streekeigen karakter. Deze bomen kunnen bestaan uit 
Walnoot, Beuk en Linde.
Landschappelijke inpassing van erf (niveau 3)

Landschappelijke inpassing (niveau 2)

Sfeerbeeld solitaire boom 
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Landschappelijke inpassing (niveau 3)

Middenin het plangebied ligt het erf. Het erf bestaat uit een werkdeel en een woondeel. Het werkdeel 
bestaat uit de nieuwe stallen en de verharding die daarvoor aangelegd wordt. Het woondeel bestaat uit 
de oude boerderij die de huidige woonfunctie blijft behouden.

Stallen
De stallen van liggen ten noorden van de boerderij op de plaats waar nu enkele schuren staan. De 
stallen zijn naar het oosten georiënteerd. De nok heeft dus een oostwestrichting. 
Dit is in eerste instantie tegen het advies van de Welstandscommissie in. Zij vinden dat het erf, wat 
administratief gezien aan de Varsseveldseweg ligt, zich moet conformeren aan de visie voor erven 
gelegen aan de Varsseveldseweg. 

Maar zoals de landschapsanalyse, deel 4 van dit rapport, aanduidt, is de ruimtelijke relatie die het erf 
heeft met de Varsseveldseweg minimaal.
-De hoge es aan de zuidkant van het erf scheidt het erf van de weg
-Het erf wordt niet direct ontsloten door de Varsseveldseweg, maar door de Bartelsstraat.
  Het komt zelfs vaak voor dat de ontsluiting loopt via de Bartelsstraat en de Varsseveldseweg  
 niet gebruikt wordt door de bewoners.
-De afstand tussen de Varsseveldseweg en het erf en de Turfweg en het erf is gelijk. 
 (Dit in tegenstelling tot de erven die direct aan de Varsseveldseweg liggen en waar, ons in 
 ziens, de opgestelde visie van de Welstandscommissie voor geldt.)  
-Zicht naar de noordwestkant, noordkant is heel goed mogelijk vanaf het erf. 
 Hierdoor daar de relatie heel sterk is. Dit blijft deels in stand nadat de beplanting voor de land 
 schappelijke inrichting volwassen is geworden.
-Vanuit de huidige situatie is er geen argument om het erf te laten conformeren met opbouw van er 
 ven die direct aan de Varsseveldseweg liggen (zie occupatie, onderdeel landschapsanalyse). 
 Huidige schuren op de plek waar de nieuwe schuren gepland zijn, staan ook met de nok  
 haaks op de Varsseveldseweg.
-Vanuit de historie is er geen argument om het erf te laten conformeren met opbouw van erven die  
 direct aan de Varsseveldseweg liggen (zie Historie, onderdeel landschapsanalyse). 
 De oost-west plaatsing van de schuren betekent dat ze op de overgang van laag naar hoog  
 staan. Wanneer ze noord-zuid geplaatst zouden worden, betekent dit dat de stallen op de lage  
 beekeerdgronden komen te staan.

Het landschap waarbinnen de ontwikkeling plaatsvindt, is zeer organisch opgebouwd, omdat in de tijd 
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dat het gebied geoccupeerd werd, de ondergrond van het landschap bepalend was voor het gebruik. 
Natte delen waren als weide in gebruik, drogere delen als landbouwgrond. Op deze grens was het het 
meest praktisch om je boerderij neer te zetten. Omdat de ondergrond op kleine afstanden verschilt, is 
ook het landschap heel divers. De ontwikkelingen van de erven in dit landschap zijn ook divers. Deze 
opbouw in acht nemend, naast de hiervoor genoemde argumenten, leiden tot de conclusie dat afwij-
king van de voorgestelde nokrichting-visie van de Welstandscommissie, voor dit bepaalde erf geen 
afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit. 

De onderstaande fotobewerkingen laten zien hoe de ontwikkeling in de omgeving ligt:
-Nokrichting noord-zuid vanaf de Varsseveldseweg en vanaf de Diepengoorsestraat
-Nokrichting oost-west vanaf de Varsseveldseweg en vanaf de Diepengoorsestraat

Verharding
De geschetste verharding ligt in het verlengde van het bestaande laantje. Dit verlengstuk van het 
laantje ligt op een locatie waar in de jaren ‘30 van de vorige eeuw ook een ontsluitingsweggetje heeft 
gelegen. Dit traject wordt nu wederom ingezet voor het ontsluiten van de stallen.

Beperkte zichtbaarheid schuren vanaf de Varsseveldseweg - opstelling volgens inrichtingsschets, zonder landschap-
pelijke inpassing 
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Zicht vanaf Diepengoorsestraat opstelling volgens inrichtingsschets, zonder landschappelijke inpassing 

Zicht vanaf Diepengoorsestraat - opstelling volgens visie Welstandscommissie, zonder landschappelijke inpassing  
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Beperkte zichtbaarheid schuren vanaf de Varsseveldseweg - opstelling volgens inrichtingsschets, zonder landschappe-
lijke inpassing 

Duidelijke zichtbaarheid schuren vanaf de Varsseveldseweg - opstelling volgens visie Welstandscommissie, zonder land-
schappelijke inpassing 
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Beplantingsplan

De inrichtingsschets krijgt vorm in het beplantingsplan. Hieronder is het beplantingsplan weergegeven. 
In dit plan is per landschapselement een aangegeven uit welk het sortiment het landschapselement 
dient te bestaan. Deze soortkeuze is in overeenstemming te zijn met de sortimentslijst van de ge-
meente Doetinchem genaamd: “ Inheemse bomen en struiken in de gemeente Doetinchem” behoud 
en aanplant, uitgave mei 2006.

Beplantingsplan

Gemengde aanplant
van de volgende struiksoorten:
Crataegus laevigata 
(tweestijlige meidoorn)
Crataegus monogyna 
(eenstijlige meidoorn)
Prunus padus (vogelkers)
Rosa canina (hondsroos),
Sorbus aucuparia

 

(wilde lijsterbes)
Viburnum opulus (Gelderse roos)

Solitaire bomen:
Tilia cordata (winterlinde)

Bomen bestaand

Struiken / struweel bestaand

Bomen nieuw

Struiken / struweel bestaand

Laantje:
Quercus petrea (wintereik)

N.B. Soortkeuze op basis van ‘Inheemse bomen en struiken in de gemeente Doetinchem’, gemeente Doetinchem mei 2006.

Boomsoorten:
Betula pendula 

 

(ruwe berk)
Tilia cordata (winterlinde)

80m2 aanvullen rand

2x
1x

5x

5x

5x
5x

5x
5x

34x

2x
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Verleden, heden en toekomst van boer op dezelfde plek
De heer Bongers is varkenshouder in de gemeente Doetinchem en wil met zijn bedrijf uitbreiden. 
Wanneer er een goede landschappelijke inpassing ligt, heeft de gemeente Doetinchem geen be-
zwaar tegen de uitbreiding.

Doetinchem vraagt om landschappelijke inpassing
De gemeente Doetinchem stelt eisen aan de nieuwbouw van stallen , die een uitbreiding beteke-
nen voor het bestaande boerenbedrijf. Eén van deze eisen is dat de initiatiefnemer een inrichtings-
schets moet indienen met daarop weergegeven hoe de nieuwe stallen opgenomen kunnen worden 
in hun omgeving. Dit kan doordat een goede landschappelijke inpassing bestaande uit streekeigen 
groenelementen voor te stellen. 

Landschappelijke inpassing is opgesteld
Groenelementen, erfopbouw en bestrating zorgen voor een nieuw geheel verankerd in het kleinscha-
lige, organische landschap. 

Uit landschapsanalyse blijkt dat de visie voor erfopbouw aan de Varsseveldseweg opgesteld door 
de Welstandscommissie, ruimtelijk en gevoelsmatig géén invloed zou moeten hebben voor de erfop-
bouw van het bestaande erf met nieuwe stallen. 

Argumenten die dit ondersteunen zijn: 
-De hoge es aan de zuidkant van het erf scheidt het erf van de weg
-Het erf wordt niet direkt ontsloten door de Varsseveldseweg, maar door de Bartelstraat.
-De afstand tussen de Varsseveldseweg en het erf en de Turfweg en het erf is gelijk. 
-Zicht naar de noord-westkant, noordkant is heel goed mogelijk vanaf het erf. 
-Vanuit de huidige situatie is er geen argument om het erf te laten conformeren met opbouw van er-
ven die direkt aan de Varsseveldseweg liggen (zie occupatie, onderdeel landschapsanalyse). 
-Vanuit de historie is er geen argument om het erf te laten conformeren met opbouw van erven die  
direkt aan de Varsseveldseweg liggen (zie Historie, onderdeel landschapsanalyse). 

9. Conclusies
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Bijlagen

Bijlage 1: Inrichtingsschets Bongers Doetinchem
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Bijlagen

Bijlage 2: Beplantingsplan



Beplantingsplan

De inrichtingsschets krijgt vorm in het beplantingsplan. Hieronder is het beplantingsplan weergege-
ven. In dit plan is per landschapselement een aangegeven uit welk het sortiment het landschaps-
element dient te bestaan. Deze soortkeuze is in overeenstemming te zijn met de sortimentslijst van 
de gemeente Doetinchem genaamd: “ Inheemse bomen en struiken in de gemeente Doetinchem” 
behoud en aanplant, uitgave mei 2006.

Beplantingsplan

Gemengde aanplant
van de volgende struiksoorten:
Crataegus laevigata 
(tweestijlige meidoorn)
Crataegus monogyna 
(eenstijlige meidoorn)
Prunus padus (vogelkers)
Rosa canina (hondsroos),
Sorbus aucuparia

 

(wilde lijsterbes)
Viburnum opulus (Gelderse roos)

Solitaire bomen:
Tilia cordata (winterlinde)

Bomen bestaand

Struiken / struweel bestaand

Bomen nieuw

Struiken / struweel bestaand

Laantje:
Quercus petrea (wintereik)

N.B. Soortkeuze op basis van ‘Inheemse bomen en struiken in de gemeente Doetinchem’, gemeente Doetinchem mei 2006.

Boomsoorten:
Betula pendula 

 

(ruwe berk)
Tilia cordata (winterlinde)

80m2 aanvullen rand

2x
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5x

5x
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Aanvulling op de landschappelijke inpassing  

 

Toelichting 

Als aanvulling op de voorgestelde landschappelijke inpassing in bijlage 2, komen ten zuidwesten 

van het perceel vier solitaire bomen erbij. Deze bomen staan verdeel op een lengte van 50 

meter en voldoen aan de eisen voor nieuwe aanplant. Ter bescherming van de bomen moet 

een afrastering worden geplaatst, als in de belendende percelen vee geweid wordt. 

 

 
      = lijn waarin de vier aanvullende bomen komen  

 

Soortkeuze bomen aanvulling 

De soortkeuze van de bomen is als volgt:  

 2 x Betula pendula (ruwe berk)  

 2 x Tilia cordata (winterlinde)  

 

Aanvulling op het gehele beplantingsplan: 

Grootte  aanplant: 

 De bomen moeten een minimale omtrekmaat hebben van 20-25 cm. 

 De struiken moeten minimaal 100 cm groot zijn. 

Beheer 

 Na het eerste jaar na aanplant dient te worden voorzien in de inboet van de beplanting.  






















