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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan
Het bestemmingsplan Buitengebied; hoek Ruurloseweg/Scharfdijk Hengelo met identificatienummer 
NL.IMRO.1876.BP01064-ON01 van de gemeente Bronckhorst.

1.2  bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  aanbouw
Een bijbehorend bouwwerk, zijnde een gebouw dat als afzonderlijke ruimte aan het hoofdgebouw is 
aangebouwd, dat architectonisch ondergeschikt is aan, maar in functioneel opzicht deel uitmaakt van 
het hoofdgebouw. 

1.4  aanduiding
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5  aanduidingsgrens
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6  aaneengebouwde woning
Een blok van meer dan twee-aaneengebouwde woningen inclusief de van dit blok deel uitmakende eind- 
of hoekwoningen.

1.7  aan huis verbonden activiteit
Een aan huis verbonden beroep, een aan huis verbonden bedrijf, internetverkoop en bed & breakfast.

1.8  aan huis verbonden beroep
Een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, cosmetisch of hiermee gelijk te stellen gebied, daaronder 
niet begrepen prostitutie, dat door zijn beperkte omvang in een woning, in bijbehorende bouwwerken en 
de bij de woning behorende gronden, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend.

1.9  aan huis verbonden bedrijf
Het bedrijfsmatig verlenen van diensten, dan wel het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel 
of overwegend door middel van handwerk, en waarvan de omvang van de activiteiten zodanig is, dat de 
activiteiten in een woning, in bijbehorende bouwwerken en de bij de woning behorende gronden, met 
behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend. Daaronder niet begrepen prostitutie of een 
seksinrichting.

1.10  aardkundige waarden
De aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het aanwezig zijn van bijzondere 
aardkundige verschijnselen, zoals steilranden en bodemtypen.

1.11  achtererfgebied
Erf achter de lijn die het  hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig 
loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te 
doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

1.12  afhaalhoreca
Een  horecabedrijf  dat tevens is gericht op de verkoop van ter plaatse bereide etenswaren voor het 
nuttigen elders. 

1.13  agrarische activiteiten
Het voortbrengen van producten door middel van het houden van dieren en/of telen van gewassen.

1.14  agrarisch bedrijf
Een bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van het houden van dieren en/of 
telen van gewassen.
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1.15  agrarische gebouwen
Gebouwen ten dienste van agrarisch bedrijf niet zijnde een bedrijfswoning.

1.16  Algemene wet bestuursrecht
Wet van 4 juni 1992, Stb. 315, houdende algemene regels van bestuursrecht, zoals deze luidt op het 
moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

1.17  ammoniakbuffergebied
Het gebied zoals bedoeld in de Omgevingsverordening Gelderland.

1.18  archeologisch deskundige
De regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van Burgemeester en wethouders aan 
te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg.

1.19  archeologisch onderzoek
Onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of begeleiden) 
verricht door  een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College voor de Archeologische Kwaliteit 
(CvAK/SIKB), beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet 1988, 
zoals deze luidde voor inwerkingtreding van de Erfgoedwet, en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor 
de Nederlandse Archeologie.

1.20  archeologische verwachting
De aan een gebied toegekende hoge, middelmatige of lage verwachting in verband met de kennis en 
wetenschap van de in dat gebied te verwachten overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten 
uit het verleden.

1.21  archeologische waarden
De aan gebieden toegekende waarden in verband met de kennis en studie van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden. 

1.22  bebouwing
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.23  bebouwingsgebied
Achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het 
oorspronkelijk hoofdgebouw. 

1.24  bebouwingspercentage
Het percentage van gronden, nader bepaald in de regels, dat ten hoogste mag worden bebouwd. 

1.25  bed & breakfast
Een kleinschalige vorm van logiesaccommodatie, waarbij één of meerdere gastenkamers aanwezig zijn 
en waarbij de gastenkamers geen eigen kookgelegenheid hebben en waarbij er een 
gemeenschappelijke ruimte is waar de gasten een door de ondernemer bereide maaltijd (ontbijt) kunnen 
nuttigen.

1.26  bedrijfsmatige exploitatie recreatiebedrijven
Het via een bedrijf/stichting of ander rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/exploitatie, dat de 
recreatiebedrijven daadwerkelijk worden gebruikt voor recreatieve doeleinden en waarbij tevens sprake is 
van verhuur van de recreatieverblijven ten behoeve van een wisselend gebruik.

1.27  bedrijfswoning
Een woning, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar 
gelet op de aard van de bedrijfsvoering noodzakelijk is. 

1.28  begane grondbouwlaag
De onderste bouwlaag van een gebouw, niet zijnde een kelder. 

1.29  beschermd dorpsgezicht
Gebied dat ingevolge artikel 35 van de Monumentenwet 1988, zoals deze luidde voor inwerkingtreding 
van de Erfgoedwet, als zodanig door het bevoegd gezag is aangewezen ter bescherming van 
cultuurhistorische en archeologische waarden.
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1.30  beschermd stadsgezicht
Gebied dat ingevolge artikel 35 van de Monumentenwet 1988, zoals deze luidde voor inwerkingtreding 
van de Erfgoedwet, als zodanig door het bevoegd gezag is aangewezen ter bescherming van 
cultuurhistorische en archeologische waarden.

1.31  bestaand
a. Bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan legaal aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen;

b. bij gebruik: het legale gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan;

c. bij bouwvlak: de oppervlakte van het bouwvlak op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.

1.32  bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak.

1.33  bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.34  bestrijdingsmiddelen
Middelen die gebruikt worden om parasieten, onkruiden, schimmels en ongedierten in de land- en 
tuinbouw te bestrijden.

1.35  Bevi-inrichtingen
Inrichtingen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.36  bijgebouw
Een bijbehorend bouwwerk, zijnde een gebouw, dat ten dienste staat van een op hetzelfde bouwperceel 
gelegen hoofdgebouw al dan niet aan het hoofdgebouw gebonden, zoals een berging, hobbyruimte, 
dierenverblijf of garagebox en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.37  bijbehorend bouwwerk
Uitbreiding van een  hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met 
een dak. 

1.38  boomkwekerij
Het telen van laan- en sierbomen, vruchtbomen en/of heesters.

1.39  boomwoning
Bijzondere recreatiewoning die door vorm en hoogte gelijkenis vertoont met een boom en zich hierdoor 
onderscheidt van andere recreatiewoningen. De boomwoning bestaat uit 2 erdiepingen die steun vinden 
op een draagconstructie.

1.40  bos
Elk terrein waarop bosbouw wordt uitgeoefend, zijnde het geheel van bedrijfsmatig handelen en 
activiteiten gericht op de duurzame instandhouding en ontwikkeling van bestaande en nieuwe bossen 
ten behoeve van (één of meerdere van de functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu (waaronder 
begrepen waterhuishouding) en recreatie.

1.41  bouwen
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk.

1.42  bouwgrens
De grens van een bouwvlak.

1.43  bouwperceel
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.
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1.44  bouwperceelgrens
De grens van een bouwperceel.

1.45  bouwvlak
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.46  bouwwerk
Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.47  bouwwijze
De wijze van bouwen van een hoofdgebouw, te onderscheiden in vrijstaande woningen, 
twee-aaneengebouwde woningen, aaneengebouwde woningen en gestapelde woningen.

1.48  café
Een  hhorecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar-dancing, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken 
van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenfunctie het 
verstrekken van kleinere etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid.

1.49  camperovernachtingsplaats 
Een parkeerplaats op particulier terrein, geheel of gedeeltelijk ingericht met voorzieningen, welke een 
goede en stevige ondergrond biedt voor een kampeerauto (camper) en die gedurende een beperkt aantal 
nachten wordt gebruikt als verblijfsplaats.

1.50  caravan
Een niet-omgevingsvergunningplichtige ruimte, niet zijnde een gebouw (waaronder een stacaravan), in 
de vorm van een aanhangwagen, gefabriceerd, ingericht en bestemd voor het genieten van recreatief 
verblijf elders en bedoeld om achter een personenauto voortbewogen te worden;

1.51  carport
Een overdekte stallingsruimte die dient als stallingsplaats voor een motorvoertuig, die geen eigen 
wanden of deuren heeft en waarvan de begrenzing wordt gevormd door gebouwen en/of ondersteuningen 
van het dak. 

1.52  chalet
Een permanent aanwezig gebouw, geen recreatiewoning of stacaravan, in één bouwlaag, grotendeels 
uitgevoerd in hout, bestemd om uitsluitend door een huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van 
personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar bewoond te worden 
uitsluitend voor recreatieve doeleinden.

1.53  conferentieoord
Een onderneming, gericht op het bedrijfsmatig bieden van gelegenheid tot het houden van onder andere 
(informatie- en andere) bijeenkomsten, vergaderingen, congressen, conferenties en recepties, met 
ondergeschikt de daarbij behorende voorzieningen.

1.54  cultuur en ontspanning
Het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning, zoals concerten, 
evenementen en tentoonstellingen, met uitzondering van een bordeel, casino, (raam)prostitutie en 
seksinrichting.

1.55  cultuurhistorische waarde
De aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en 
door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of gebied heeft 
gemaakt. 

1.56  detailhandel
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit en waarbij een showroom en/of 
verkoopruimte ter plaatse aanwezig is; horeca-activiteiten zijn hieronder niet begrepen. 
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1.57  detailhandel in eigen vervaardigde en/of voortgebrachte producten
Het verkopen van producten, die door het toegelaten bedrijf zijn voortgebracht, geteeld of vervaardigd.

1.58  detailhandel in streekeigen geproduceerde (agrarische) producten
Het verkopen van plaatselijk gekweekte of vervaardigde producten op een agrarisch bedrijf, al dan niet in 
combinatie met een nevenfunctie, aan personen die deze producten kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.59  detailhandel in volumineuze goederen
Detailhandel in auto's, boten, caravans, grove bouwmaterialen, keukens, sanitair en woninginrichting 
waaronder meubels. 

1.60  dienstverlening
Dienstverlening door een bedrijf met uitsluitend of in hoofdzaak een verzorgende taak met een 
publieksgerichte functie zoals wasserette, kapsalon, schoonheidssalon, autorijschool, videotheek, 
uitzendbureau, reisbureau, bank, postkantoor, makelaarskantoor, fotoatelier (inclusief ontwikkelen), 
kopieerservicebedrijf, schoenreparatiebedrijf, reparatiebedrijf voor muziekinstrumenten, cateringbedrijf, 
alsmede naar aard en uitstraling overeenkomstige bedrijven. 

1.61  diepploegen
Het omzetten van de grond, gemeten vanaf peil met een diepte van minimaal 0,80 m, ten behoeve van 
het agrarisch gebruik.

1.62  discotheek/bar-dancing
Een  horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij 
het doen beluisteren van (overwegend mechanische) muziek en het gelegenheid geven tot dansen een 
wezenlijk onderdeel vormt.  

1.63  ecologische verbindingszones
Stelsel van landschapselementen, dat wordt aangelegd om de verbinding tussen bestaande 
natuurgebieden te versterken.

1.64  educatieve doeleinden
Het overbrengen of verkrijgen van informatie in al dan niet opvoedkundige of onderwijskundige zin in 
welke strekt ter verwerving van kennis.

1.65  erf
Al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een  hoofdgebouw en dat 
in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een 
bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden.

1.66  Erfgoedwet
Wet van 9 december 2015, Stb. 2015, 511, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein 
van cultureel erfgoed, zoals deze luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het 
plan.

1.67  evenemententerrein
Een terrein dat gebruikt wordt voor jaarlijks terugkerende één- of meerdaagse festiviteiten met 
bijbehorende voorzieningen, zoals parkeerplaatsen en tijdelijke bouwwerken.

1.68  extensief agrarisch grondgebruik
Gebruik van grond als schraal grasland of graanakker (m.u.v. mais).

1.69  extensief recreatief medegebruik
Die vormen van recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals 
wandelen, paardrijden, boerengolf en fietsen.

1.70  extensiveringsgebied
Ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat wonen of natuur, waar 
uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval intensieve veehouderij onmogelijk is of in het 
kader van de reconstructie onmogelijk zal worden gemaakt.
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1.71  galerie
Een (culturele) voorziening ten behoeve van het tentoonstellen en het verkopen van kunst.

1.72  gebouw
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.

1.73  Gelders Natuurnetwerk (GNN)

Een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en 
provinciaal belang, zoals bedoeld in de Omgevingsverordening Gelderland.

1.74  gelieerde bedrijven
Bedrijven waarvan de vestiging ter plaatse uitsluitend een activiteit uitoefent die ten dienste staat van de 
ter plaatse gevestigde aardappelverwerkende industrie.

1.75  geluidzoneringsplichtige inrichtingen
Bedrijven en/of inrichtingen welke zijn genoemd in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit Wet milieubeheer (Staatsblad 1993, 50).

1.76  gestapelde woning
Een woning deel uitmakend van één gebouw waarin meerdere woningen, boven en/of naast elkaar zijn 
ondergebracht.

1.77  gevoelige bestemmingen in een magneetveldzone

Woningen met bijbehorende erven alsmede scholen, crèches en kinderopvangplaatsen met 
bijbehorende buitenspeelruimten, conform het voorzorgsbeleid. 

1.78  glastuinbouwbedrijf
Een agrarisch bedrijf waarbij het telen van gewassen in kassen plaatsvindt.

1.79  Groene Ontwikkelingszone (GO)

Zone, zoals bedoeld in de Omgevingsverordening Gelderland, die bestaat uit gebieden met andere 
bestemmingen dan natuur die ruimtelijk verweven zijn met het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en daar 
functioneel mee samenhangen en waarin wordt ingezet op versterking van die samenhang tussen 
inliggende en aangrenzende natuurgebieden.

1.80  groepsaccommodatie
Een permanent aanwezig gebouw, geen stacaravan of trekkershut zijnde, bestemd om uitsluitend door 
minimaal 12 personen, die het hoofdverblijf elders hebben, gedurende een gedeelte van het jaar 
uitsluitend te worden bewoond in het kader van weekend- en/of verblijfsrecreatie.

1.81  groepskamperen
Het tijdelijk kamperen, buiten specifiek daarvoor ingerichte en/of geëxploiteerde kampeerterreinen, in 
groepsverband ten behoeve van eigen doeleinden door groepen of verenigingen met doelstelling van 
sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard, gedurende een korte, aaneengesloten periode.

1.82  grondgebonden (veehouderij)bedrijf
a. Een melkveehouderijbedrijf dat beschikt over voldoende cultuurgrond om de dieren op het eigen 

bedrijf in de omgeving van de bedrijfsgebouwen voor het benodigde voer te voorzien volgens de 
voorwaarden die door het Rijk zijn voorgeschreven in de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en 
in de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij.

b. Een agrarisch bedrijf, niet zijnde een grondgebonden melkveehouderijbedrijf, dat gericht is op het 
ontwikkelen van activiteiten waarbij de productie voor meer dan 50 procent afhankelijk is van het 
producerend vermogen van de grond waarover het bedrijf in de omgeving van de bedrijfsgebouwen 
kan beschikken.

1.83  groothandel
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in een 
andere bedrijfsactiviteit.  
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1.84  guest house
Een gebouw dat is vormgegeven en ingericht op een zodanige wijze dat het uitsluitend kan worden 
gebruikt voor overnachtende gasten. Hierin is geen permanente bewoning toegestaan.

1.85  haantjesbraderij 
Een bedrijf gericht op het bereiden van gevogelte voor consumptie.

1.86  hervestiging
De vestiging van een van elders te verplaatsen niet-grondgebonden veehouderijbedrijf of 
niet-grondgebonden veehouderijtak op een bestaand agarische bouwperceel.

1.87  hoofdfunctie
Een functie of functies waarvoor het hoofdgebouw als zodanig mag worden gebruikt blijkens de 
bestemmingsomschrijving.

1.88  hoofdgebouw
Een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. In het geval er in bestaande situaties 
volgens de geldende bestemming sprake is van één of meerdere (bedrijfs)woningen op een bouwperceel, 
wordt het gebouw waarbinnen deze (bedrijfs)woning(en) is/zijn gesitueerd als hoofdgebouw aangemerkt.

1.89  hotel/motel
Een  horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als 
nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse en/of de 
verhuur van een zaalruimte voor feesten en partijen.  

1.90  horecabedrijf
Een bedrijf, gericht op het verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en/of het 
exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bieden van nachtverblijf.

1.91  houtproductie
Het voortbrengen van hout op bedrijfsmatige wijze door een mede daarop afgestemd duurzaam beheer 
van bos.

1.92  hoveniersbedrijf
Een bedrijf gericht op het kweken en verkopen van planten en siergewassen en het aanleggen en 
onderhouden van tuinen en andere groenvoorzieningen.

1.93  huishouden
Eén of meer personen die sociaal en economisch een eenheid vormen.

1.94  internetverkoop
Een specifieke vorm van detailhandel, waarbij:
a. de te verkopen goederen uitsluitend via internet worden getoond en aangeboden;

b. de transactie via internet tot stand komt; 

c. opslag van goederen plaatsvindt (op de bedrijfslocatie zelf of elders);

d. op de bedrijfslocatie geen sprake is van enige fysieke vorm van uitstalling ter verkoop, een 
showroom, of van verkoop, betaling en/of het afhalen van goederen én

e. de uitlevering van verkochte goederen aan kopers geschiedt per post of bezorgdienst.

1.95  jaarplaats
Dat terreingedeelte dat bestemd is voor het plaatsen van een kampeermiddel dat gedurende het hele 
jaar aanwezig mag zijn, alsmede voor exclusief gebruik door de gebruikers van dat kampeermiddel.

1.96  jachthaven
Haven met de daarbij behorende grond waar overwegend gelegenheid wordt gegeven voor het aanleggen, 
afmeren of afgemeerd houden van recreatie- of pleziervaartuigen.
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1.97  kantoor
Een verblijfsruimte die door haar aard, indeling en inrichting kennelijk is bedoeld voor het verrichten van 
werkzaamheden van hoofdzakelijk administratieve aard zonder baliefunctie.  

1.98  kampeermiddelen
a. Een tent, tentwagen, een kampeerauto of caravan;

b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelten daarvan, voor zover 
geen bouwwerk zijnde.

1.99  kampeerseizoen
De periode tussen 15 maart en 31 oktober.

1.100  kap
Een geheel of gedeeltelijke niet horizontale dakconstructie gevormd door ten minste twee schuin 
hellende dakschilden met een helling  van elk ten minste 15° en ten hoogste 75°.  

1.101  kas
Een agrarisch gebouw waarvan de wanden en het dak voornamelijk bestaan uit glas en ander 
lichtdoorlatend materiaal.

1.102  kelder
Een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden of tot ten hoogste 1 
m boven de gemiddelde, bestaande hoogte van het aan het gebouw grenzende terrein.

1.103  kleine windturbines

Op de grond bevestigde windturbines met een ashoogte van maximaal 25 meter.

1.104  kleinschalige horecavoorziening
Een horecavoorziening, die uitsluitend tot hoofddoel heeft het verstrekken van niet-alcoholische dranken 
en versnaperingen.

1.105  kleinschalig kampeerterrein
Een terrein met daarbij behorende voorzieningen, zonder jaarstandplaatsen, ter beschikking gesteld voor 
het houden van mobiele kampeervoertuigen en/of tenten gedurende het kampeerseizoen.

1.106  landschappelijke inpassing
Een zodanige vormgeving en inpassing dat deze optimaal is afgestemd op bestaande danwel nog te 
ontwikkelen ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten.

1.107  landschappelijke waarde
De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, 
die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur.

1.108  loon(werk)bedrijf
Een bedrijf dat – voornamelijk met behulp van verplaatsbare werktuigen – diensten verleent aan 
agrarische bedrijven, hetzij in verband met de bodemcultuur, hetzij ter uitvoering van 
grondwerkzaamheden waarbij beperkte grondopslag op het bedrijfsterrein mogelijk is.

1.109  luifel
Afdak of overkapping met een diepte van tenminste 1 m, aan of bij een gebouw, al of niet ondersteund.

1.110  maatschappelijke voorzieningen
Voorzieningen ten behoeve van openbaar bestuur, openbare dienstverlening, religie, verenigingsleven, 
onderwijs met bijbehorende sport- en gymnastieklokalen, (kinder)dagopvang, opvoeding, cultuur, 
lichamelijke en/of geestelijke volksgezondheid.

1.111  manege
Een gebruiksgerichte, dienstverlenende paarden- en ponyhouderij, waarbij het doel is het geven van 
gelegenheid om met paarden en/of pony's binnen en/of buiten het betreffende perceel te rijden en het 
daaruit genereren van inkomsten.
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1.112  mestbewerking
Technische handelingen met mest, waaruit mestproducten voortkomen die in de Nederlandse landbouw 
worden afgezet met een hogere acceptatiegraad dan normale drijfmest (voorbeelden: mestscheiding en 
mestvergisting).

1.113  mestopslagplaats
Een bouwwerk waar mestopslag plaatsvindt van één of meerdere agarische bedrijven.

1.114  mestvergistingsinstallatie
Installatie voor de opwekking van energie door middel van vergisting van mest of andere organische 
producten.

1.115  mestverwerking
Technische handelingen met mest, waaruit producten voortkomen die buiten de Nederlandse landbouw 
worden afgezet (bijvoorbeeld mestverbranding, productie van mestkorrels ten behoeve van export of afzet 
via tuincentra).

1.116  mini-windturbines

Windturbines die op gebouwen worden geplaatst met een maximale hoogte van 3 m gemeten vanaf het 
dakvlak.

1.117  mobiele kampeervoertuigen
Een tentwagen, een kampeerauto of een caravan (geen stacaravan zijnde), die uitsluitend door een 
huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende 
een gedeelte van het jaar gebruikt wordt uitsluitend voor recreatieve doeleinden.

1.118  monumenten
Rijks- en gemeentelijke monumenten, welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun 
betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde, alsmede terreinen van belang wegens 
de aanwezigheid daar van voornoemde zaken.

1.119  natte natuur
Bos en natuurterreinen waar de kwaliteit van deze terreinen vraagt om een goede grondwatersituatie en 
eventueel een kwelstroom van voldoende mate van kwaliteit.

1.120  Natuurbeschermingswet 1998
Wet van 25 mei 1998, Stb. 1998, 403, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en 
landschap, zoals deze luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

1.121  natuurkampeerterrein
Een natuurkampeerterrein is een eenvoudig terrein, waar slechts beperkte (sanitaire) voorzieningen voor 
kampeerders zijn toegelaten. Het is een al dan niet aaneengesloten kampeerterrein dat gelegen is in 
een bos- of natuurgebied met een minimale grootte van 25 ha. Er zijn ten hoogste 40 plaatsen voor 
kampeermiddelen en het terrein mag gedurende het gehele jaar geopend zijn. Het kampeermiddel mag 
ten hoogste 6 weken aaneengesloten op het terrein aanwezig zijn.

1.122  natuurwaarde
De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, 
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang.

1.123  nevenfunctie
Activiteiten die in ruimtelijke en bedrijfseconomische zin een ondergeschikt bestanddeel vormen van de 
hoofdfunctie. 

1.124  negatief effect op een Natura 2000-gebied door stikstofdepositie

Een toename van de stikstofdepositie groter dan 0 mol stikstof per hectare per jaar, dan wel een 
stikstofdepositie welke niet past binnen de ontwikkelruimte van de Programmatische Aanpak Stikstof 
op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied in vergelijking met de stikstofdepositie 
behorend bij de feitelijke, planologische, legale situatie ten tijde van de vaststelling van het plan.
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1.125  niet-grondgebonden veehouderijbedrijf

Een veehouderijbedrijf waarvan de agrarische productie voor het grootste deel afkomstig is uit de 
niet-grondgebonden veehouderijtak(ken).

1.126  niet-grondgebonden veehouderijtak

Onderdeel van een agrarisch bedrijf dat beschikt over onvoldoende cultuurgrond om de dieren op het 
eigen bedrijf in de omgeving van de bedrijfsgebouwen voor meer dan 50 procent van het benodigde voer 
te voorzien.

1.127  niet-zelfstandig kantoor
Een onderdeel van een bedrijf, dat andere bedrijfsactiviteiten als inkomstenbron heeft en waarvoor het 
kantoor uitsluitend een ondersteunende functie heeft.

1.128  nutsvoorzieningen
Voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, bemalinginstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van 
(ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.129  omgevingsvergunning
Een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.130  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden
Een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening.

1.131  Omgevingsverordening Gelderland
De omgevingsverordening van de provincie Gelderland, zoals deze luidde op het moment van vaststelling 
van het plan.

1.132  omschakeling naar een niet-grondgebonden veehouderij
Het geheel of gedeeltelijk omzetten en/of uitbreiden van een grondgebonden agrarisch bedrijf in een  
niet-grondgebonden veehouderij.

1.133  ondergeschikte bouwdelen
Bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten het gebouw uitsteken, zoals schoorstenen, windvanen, 
dakoverstekken (< 1 m), balkons (< 5 m2), erkers (<7 m3), dakkapellen (< 7 m3) en liftschachten.

1.134  ondergronds
Onder peil.

1.135  onderkomens
Voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voer- en vaartuigen, 
waaronder begrepen woonwagens, woonschepen, caravans, kampeerauto's, alsook tenten, schuilhutten 
en keten, al dan niet ingericht ten behoeve van recreatief buitenverblijf voor zover deze niet als 
bouwwerken zijn aan te merken.  

1.136  ondersteunende horeca
Een horecavoorziening binnen een bestemming, waarvan de functie een andere dan horeca is, maar 
waar men ten behoeve van de hoofdfunctie een ruimte specifiek heeft ingericht voor de consumptie van 
drank en etenswaren.

1.137  Ontgrondingenwet
Wet van 27 oktober 1965, Stb. 1965, 509, houdende regelen omtrent de ontgrondingen, zoals deze 
luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

1.138  openbaar toegankelijk gebied
Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, 
parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen 
toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door 
langzaam verkeer.
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1.139  overbouwing
Een aan- of uitgebouwd bouwdeel, dat gelegen is op minimaal 2,5 m boven peil, dat geen grotere hoogte 
heeft dan het aangrenzende bouwdeel, dat uitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel en dat 
geen rechtstreekse verbinding heeft met het aansluitend afgewerkte terrein.

1.140  overig bouwwerk
Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden.

1.141  overkapping
Een bijbehorend bouwwerk, zijnde een bouwwerk, geen gebouw zijnde met één dakvlak en maximaal 
één gesloten wand.

1.142  paardenfokkerij
Agrarische activiteiten bestaande uit het fokken van paarden en/of pony's.

1.143  paardenhandel
Activiteiten met als doel het bedrijfsmatig in- en doorverkopen van paarden en pony's op het perceel en 
het daaruit genereren van inkomsten.

1.144  paardenhouderij
Een dienstverlenende paarden- en/of ponyhouderij waarbij het doel is het bedrijfsmatig stallen, trainen 
en africhten van paarden en/of pony's op het perceel en het daaruit genereren van inkomsten.

1.145  pand
De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct 
en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.146  peil
a. Voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang aan een weg grenst, mits het gebouw op een afstand van 

niet meer dan 20 m van die weg is gelegen: maximaal 35 cm boven de kruin van die weg ter plaatse 
van de hoofdtoegang;

b. in andere gevallen bij gebouwen: de gemiddelde bestaande hoogte van het aan het gebouw 
grenzende terrein;

c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bestaande hoogte van het aan het 
bouwwerk grenzende terrein.

1.147  pergola
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, bestaande uit een open constructie van twee of meer palen, die 
onderling met elkaar verbonden zijn.

1.148  permanente bewoning
Gebruik van (een deel van) een gebouw als hoofdwoonverblijf.

1.149  plat dak
Een dak met een dakhelling van minder dan 15º.

1.150  plattelandswoning

Een bij een agrarisch bedrijf behorende woning of voorheen bij een bedrijf behorende woning die als 
bedrijfswoning en/of door een derde bewoond mag worden, in de zin van artikel 1.1a van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.151  plussenbeleid
Beleid dat kwaliteitsvoorwaarden geeft voor het ruimtelijk beleid van gemeenten die een uitbreiding van 
de niet-grondgebonden veehouderijtak mogelijk willen maken.
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1.152  pod
Een gebouw met een eenvoudige constructie, uitsluitend bestemd voor recreatief nachtverblijf met een 
maximale opprvlakte van 16 m2.

1.153  recreatieappartement
Een recreatiewoning deel uitmakend van één gebouw waarin meerdere recreatiewoningen, boven en/of 
naast elkaar zijn ondergebracht.

1.154  recreatieve voorziening
Een kleinschalige, niet-bedrijfsmatige voorziening met een dagrecreatief karakter, zoals zwembad of 
tennisbaan.

1.155  recreatiewoning
Een permanent aanwezig gebouw, geen chalet en stacaravan zijnde, bestemd om uitsluitend door een 
huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende 
een gedeelte van het jaar bewoond te worden uitsluitend voor recreatieve doeleinden. 

1.156  rijstroken
Als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

1.157  seksinrichting
Een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang als zij bedrijfsmatig 
was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard 
plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub of een erotische massagesalon, 
al dan niet in combinatie met elkaar.

1.158  (sleuf)silo
Een bouwwerk – geen mestopslagplaats zijnde – voor het opslaan van agrarische producten ten 
behoeve van de veehouderij en/of kuilvoer.

1.159  sociaal-culturele voorzieningen
Voorzieningen voor het uitoefenen van culturele, sociale en levensbeschouwelijke activiteiten.

1.160  staande mestopslagtank
Een opslag welke een grotere hoogte dan diameter heeft met een maximale diameter van 4 meter.

1.161  stacaravan
Een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, dat mede, gelet op de afmetingen, niet bestemd is 
om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen over grote afstanden als aanhangsel van een 
auto te worden voortbewogen, bestemd om uitsluitend door een huishouden of daarmee gelijk te stellen 
groep van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar bewoond te 
worden, uitsluitend voor recreatieve doeleinden.

1.162  supermarkt
Een detailhandelsbedrijf met een winkelvloeroppervlak van meer dan 500 m² en een grote 
verscheidenheid aan artikelen, merendeels levensmiddelen, waarbij sprake is van zelfbediening door de 
klanten.

1.163  teeltondersteunende kassen
Kassen, waarin producten worden geteeld die een ondergeschikt bestanddeel vormen van de totale 
agrarische bedrijfsactiviteit.

1.164  teeltondersteunende voorzieningen
Ondersteunende voorzieningen ten behoeve van vollegronds groente-, fruit-, bloemen-, en boomteelt, te 
onderscheiden in de volgende categorieën:
a. laag/tijdelijk: 

teeltondersteunende voorzieningen met een hoogte van max. 1,50 m, uitsluitend toegestaan zolang 
de teelt het vereist met een maximum van 8 maanden, bijvoorbeeld insectengaas, afdekfolie en lage 
tunnels;

b. laag/permanent: 
teeltondersteunende voorzieningen met een hoogte van max. 1,50 m en met een permanent 
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karakter, bijvoorbeeld containervelden;

c. hoog/tijdelijk: 
teeltondersteunende voorzieningen met een hoogte van min. 1,50 m en maximaal 2 m. uitsluitend 
toegestaan zolang de teelt het vereist met een maximum van 8 maanden, bijvoorbeeld 
menstoegankelijke wandelkappen, schaduwhallen en hagelnetten;

d. hoog/permanent: 
teeltondersteunende voorzieningen met een hoogte van min. 1,50 en maximaal 3,50 m met een 
permanent karakter, bijvoorbeeld stellingenteelt (bakken in stellingen, regenkappen) en 
teeltondersteunende kassen;

e. overig: 
vraatnetten, boomteelthekken.

1.165  toename van stikstofemissie en stikstofdepositie
a. Er is sprake van een toename van stikstofemissie als bedoeld in artikel 3.5.1 onder a sub 1, artikel 
4.5.1. onder a sub 1 en artikel 5.5.1. onder a sub 1 wanneer de emissie N/ha/jaar meer bedraagt dan de 
emissie N/ha/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan feitelijk aanwezige en 
planologisch legale gebruik van de betreffende gronden en bouwwerken.

b. Er is sprake van een toename van stikstofemissie als bedoeld in artikel 3.5.1 onder a sub 2, artikel 
4.5.1. onder a sub 2 en artikel 5.5.1. onder a sub 2 wanneer de emissie N/ha/jaar meer bedraagt dan de 
emissie N/ha/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan feitelijk aanwezige en 
planologisch legale gebruik van de betreffende gronden en bouwwerken behorend tot de inrichting.

c. Indien een gelijkblijvende of een afname van emissie N/ha/jaar afkomstig van het ten tijde van de 
vaststelling van het plan feitelijk aanwezige en planologisch legale gebruik van de betreffende gronden 
en bouwwerken een hogere stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een 
Natura 2000-gebied, dan wordt dit eveneens beschouwd als een toename van stikstofemissie.

d. Indien een gelijkblijvende of een afname van emissie N/ha/jaar afkomstig van het ten tijde van de 
vaststelling van het plan feitelijk aanwezige en planologisch legale gebruik van de betreffende gronden 
en bouwwerken behorend tot de inrichting een hogere stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstof 
gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied, dan wordt dit eveneens beschouwd als een toename van 
stikstofemissie.

e. Als uitzondering op lid a, lid b, lid c en lid d van deze bepaling geldt het volgende:
Er is geen sprake van een toename van stikstofemissie wanneer er sprake is van één van de volgende 
situaties:

1. het gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld onder a en c of het gebruik van gronden 
en bouwwerken behorend tot de inrichting als bedoeld onder b en d veroorzaakt een 
stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied die afzonderlijk 
en, ingeval het project of de handeling betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 
1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, in cumulatie met andere projecten of handelingen met 
betrekking tot dezelfde inrichting in de periode waarvoor het programma aanpak stikstof geldt,

  a. niet de van toepassing zijnde waarde(n) als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 en 2 Besluit  
      natuurbescherming overschrijdt; en 

  b. voorzover er sprake is van een toename van stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige
     habitats in een Natura 2000-gebied gelegen tussen de 0,05 en 1 mol N/ha/jaar, beschikt
     wordt over een geregistreerde melding als bedoeld in artikel 2.7 Regeling natuurbescherming
     dan wel, voorzover de melding is geregistreerd vóór 1 januari 2017 artikel 8 Regeling
     programmatische aanpak stikstof;

2. de emissie N/ha/jaar afkomstig van het agrarisch bedrijf bedraagt niet meer dan de emissie 
N/ha/jaar afkomstig van het gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in lid a of c of het 
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gebruik van gronden en bouwwerken behorend tot de inrichting als bedoeld in lid b of d conform 
een ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan verleende en onherroepelijke 
vergunning als bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 en/of artikel 2.7 lid 2 Wet 
natuurbescherming, en waarvoor een passende beoordeling is gemaakt, dan wel een verleende 
en onherroepelijke omgevingsvergunning die met toepassing van hoofdstuk IX 
Natuurbeschermingswet 1998 dan wel onder toepassing van artikel 2.2aa Bor juncto artikel 2.1 
lid 1 onder i Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend en waarvoor een passende 
beoordeling is gemaakt. De bedoelde Natuurbeschermingswetvergunningen zijn als zodanig 
opgenomen in 'Over Overzicht besluiten Wet natuurbescherming tot en met 17 mei 2017 van de 
planregels;

3. de emissie N/ha/jaar afkomstig van het agrarisch bedrijf bedraagt niet meer dan de emissie 
N/ha/jaar afkomstig van het gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in lid a of c of het 
gebruik van gronden en bouwwerken behorend tot de inrichting als bedoeld in lid b of d conform 
een ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan verleende vergunning als bedoeld in 
artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming, die na vaststelling van het bestemmingsplan 
onherroepelijk wordt en waarvoor een passende beoordeling is gemaakt, dan wel een verleende 
omgevingsvergunning die met toepassing van hoofdstuk IX Natuurbeschermingswet 1998 dan 
wel onder toepassing van artikel 2.2aa Bor juncto artikel 2.1 lid 1 onder i Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is verleend en waarvoor een passende beoordeling is gemaakt. De 
bedoelde Natuurbeschermingswetvergunningen zijn als zodanig opgenomen in Overzicht 
besluiten Wet natuurbescherming tot en met 17 mei 2017 van de planregels;

4. het weiden van vee en het op of in de bodem brengen van meststoffen.

f. Onder 'programma aanpak stikstof' als bedoeld in lid e onder 1 van deze bepaling wordt verstaan het 
programma als bedoeld in artikel 19kg, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998  dan wel titel 2.1 
van het Besluit natuurbescherming.

1.166  trekkershut
Een gebouw met een eenvoudige constructie, uitsluitend bestemd voor recreatief nachtverblijf zonder 
sanitaire voorzieningen.

1.167  tuincentrum
Een bedrijf dat is gericht op het telen en voornamelijk verkopen van planten en siergewassen, alsmede 
het verkopen en leveren van andere goederen en materialen voor het aanleggen, onderhouden en 
verfraaien van tuinen.

1.168  twee-aaneengebouwde woning
Een blok van maximaal twee-aaneengebouwde woningen, waarvan de en aan elkaar gekoppeld zijn.

1.169  uitbouw
Een bijbehorend bouwwerk, zijnde een als vergroting van het hoofdgebouw gebouwd gebouw, hetwelk 
door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en daar in architectonisch opzicht 
ondergeschikt aan is, maar in functioneel opzicht wel deel uitmaakt van dat hoofdgebouw.

1.170  verkoopvloeroppervlak
De oppervlakte van een ruimte, die uitsluitend gebruikt wordt voor het verkopen van producten, niet 
zijnde de ruimte voor opslag of het vervaardigen/ bewerken van producten.

1.171  volwaardig agrarisch bedrijf
Een agrarisch bedrijf met zodanig omvang en/of structuur dat redelijkerwijs verwacht mag worden, dan 
wel aantoonbaar is, dat tenminste één persoon een volledige dagtaak heeft met het beheer van het 
bedrijf, de verzorging van het vee en de bewerking van het land. 

1.172  voorerfgebied
Erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.
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1.173  voorgevel
De naar architectuur, indeling en/of uitstraling meest gezichtsbepalende gevel(s) van een , (doorgaans) 
gekeerd naar de weg of het openbaar gebied.

1.174  voorgevelrooilijn
De lijn die gelijk loopt aan voorgevel(s) van het  en het verlengde daarvan. (Van een hoofdgebouw 
gelegen op de hoek van twee straten moeten beide gevels van het hoofdgebouw, gelegen aan de 
straatkant, gezien worden als voorgevel).

1.175  voormalig agrarisch bedrijf
Bij een voormalig agrarisch bedrijf is na de terinzagelegging van de ontwerp-bestemmingsplannen 
Buitengebied Hengelo/Vorden 2005, Buitengebied Zelhem 2011 en Buitengebied Steenderen / Hummelo 
en Keppel de agrarische bestemming gewijzigd in een woonbestemming.

1.176  voorzorgsbeleid

Het advies van de toenmalige Staatssecretaris van VROM d.d. 3 oktober 2005, kenmerk 
SAS/2005183118 en aanvullende brief van de toenmalige Minister van VROM d.d. 4 november 2008 
(DGM/2008105664)) met betrekking tot gezondheidsaspecten van elektromagnetische velden. 

1.177  vrijstaande woning
Een woning die geheel vrij staat ten opzichte van andere bebouwing.

1.178  waterbergingsgebied
Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet 
zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan,dat dient ter verruiming van de 
bergingscapacitieit van een of meer watersystemen.

1.179  Waterwet
Wet van 29 januari 2009, Stb. 2009, 107, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van 
watersystemen, zoals deze luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

1.180  weg
Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende 
bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

1.181  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet van 6 november 2008, Stb. 2008, 496, houdende regels inzake een vergunningstelsel met 
betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van 
regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), 
zoals deze luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

1.182  Wet geluidhinder
Wet van 16 februari 1979, Stb. 1979, 99, houdende regels inzake het voorkomen of beperken van 
geluidhinder, zoals deze luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

1.183  Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
Wet van 7 februari 2008, Stb. 2008, 120, houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende 
ondergrondse netten, zoals deze luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het 
plan.

1.184  Wet milieubeheer
Wet van 13 juni 1979, Stb. 1979, 442, houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene 
onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne, zoals deze luidde op het moment van de 
terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

1.185  Wet natuurbescherming
Wet van 16 december 2015, Stb. 2016, 34, houdende regels ter bescherming van de natuur, zoals deze 
luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan.
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1.186  Wet ruimtelijke ordening
Wet van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 566, zoals gewijzigd bij de Wet van 24 mei 2007, Stb. 2007, 271 
(grondexploitatie), inclusief de door de Tweede Kamer op 1 januari 2008 aanvaarde wijzigingen in het 
kader van de Invoeringswet (TK 2007-2008, 30 938, A), zoals deze luidde op het moment van de 
terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

1.187  woning
Een complex van ruimten, inclusief aan- en uitbouwen, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één 
afzonderlijk huishouden.

1.188  Woningwet
Wet van 29 augustus 1991, Stb. 1991, 439, tot herziening van de Woningwet, zoals deze luidde op het 
moment van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

1.189  woongebouw
Een gebouw, dat uit meerdere naast elkaar en/of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 
(appartementen) bestaat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan worden 
beschouwd.

1.190  woonschip
Een vaartuig of drijvend voorwerp, dat uitsluitend of hoofdzakelijk als woning wordt gebruikt en daartoe is 
ingericht.

1.191  woonwagen
Een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een woonwagenstandplaats en dat in zijn 
geheel of in delen kan worden verplaatst.

1.192  zijerfgebied
Het voorerfgebied aan de naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 meter van 
de voorkant, van een hoofdgebouw.

1.193  zorghotelkamer
Een gelegenheid voor tijdelijke overnachting in combinatie met zorg al dan niet ten behoeve van 
recreatief verblijf.

1.194  zorginstelling
Een complex met zorgwoningen gecombineerd met zorg- en welzijnsvoorzieningen en waarbij tevens ter 
ondersteuning van deze functie kleinschalige, ondergeschikte detailhandel, dienstverlening en/of horeca 
kan voorkomen.

1.195  zorgwoning
Een gebouw of zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van een persoon 
die niet zelfstandig kan wonen en die voortdurend of nagenoeg voortdurend geestelijke en/of lichamelijke 
verzorging behoeft.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand van een gebouw tot de perceelsgrens
De afstand van een gebouw tot de perceelsgrens wordt bepaald door het buitenwerks meten van de 
kortste afstand van een gevel van het gebouw tot de perceelsgrens.

2.2  de dakhelling
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.3  de goothoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord, of daarbij gelijk te 
stellen constructiedeel.

2.4  de inhoud van een bouwwerk
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.5  de bouwhoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering 
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen.

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk
Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.7  de bruto vloeroppervlakte (bvo)
De oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek 
van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

2.8  de hoogte van een windturbine
Vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bos

3.1  Bestemmingsomschrijving

3.1.1  Algemene bestemmingsomschrijving
De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bos met bijbehorende voorzieningen;

b. houtproductie; 

c. de bescherming van de droge en natte natuurwaarden en landschapswaarden;

d. boomwoningen ter plaatse van de functieaanduiding 'recreatiewoning';

e. extensief recreatief medegebruik;

f. water en waterlopen;

g. bescherming en instandhouding van drinkwatervoorzieningen;

h. nutsvoorzieningen;

i. voet- en fietspaden, verharde en onverharde paden en erfverharding ten dienste van de bestemming 
waaronder een centrale parkeervoorziening.

één en ander met de bijbehorende voorzieningen en overeenkomstig de in 3.1.2 opgenomen nadere 
detaillering van de bestemmingsomschrijving. 

3.1.2  Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving
In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 3.1.1: 
a  Parkeren
Parkeren is uitsluitend toegestaan op de centrale parkeervoorziening ter plaatse van de 
functieaanduiding 'parkeerterrein' bij de in- en uitrit naar het Treehouse Resort. Het aantal 
parkeerplaatsen bedraagt maximaal 14.
b  Boomwoningen
Boomwoningen zijn uitsluitend toegestaan in het kader van een bedrijfsmatige exploitatie bestemd voor 
recreatieve doeleinden met bijbehorende voorzieningen. 

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze 
bestemming, alsmede de in 3.1.1 genoemde gebouwen.

3.2.2  Gebouwen
a. De bouwhoogte van een boomwoning - bestaande uit een drager met maximaal 2 bouwlagen - 

bedraagt maximaal 15,5 m en is in ieder geval niet hoger dan de toppen van de nabij gelegen 
bomen binnen een straal van 100 m.

b. Het aantal boomwoningen bedraagt maximaal 5;  

c. De oppervlakte van de boomwoning mag niet meer bedragen dan 75 m2. De basisvorm van elke 
boomwoning is achthoekig;

d. De boomwoningen bestaan uit 2 bouwlagen waarbij de onderzijde van de eerste laag zich bevindt op 
een minimale hoogte van 8,5 meter, gerekend vanaf peil;

e. De inhoud van de boomwoning in twee bouwlagen maximaal 535 m3.

f. De bouwhoogte van een nutsgebouw bedraagt maximaal 3 m en de oppervlakte maximaal 30 m2;

g. Het nutsgebouw voor o.a. afvalinzameling, vermeld onder sub f, is uitsluitend toegestaan ter plaatse 
van de functieaanduiding 'parkeerterrein'.
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3.2.3  Overkappingen
Voor het bouwen van overkappingen, niet zijnde hooibergen, gelden de volgende bepalingen:
a. bij maximaal 10 parkeerplaatsen is een overkapping toegestaan. De overkappingen dienen minimaal 

per 3 parkeerplaatsen geschakeld te worden gebouwd. De bebouwde oppervlakte van een 
overkapping bedraagt per parkeerplaats maximaal 21 m2

.

b. de overkappingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein';

c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m.

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwwerken geen gebouwen zijnde dienen aan de volgende bepalingen te voldoen:
a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen bedraagt maximaal 1 m;

b. in afwijking van het bepaalde 3.2.4, sub a, bedraagt  de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen 
ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein' maximaal 2 m;

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van onder andere 
informatievoorzieningen bedraagt maximaal 2 m; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 1 m;

e. de bouwhoogte van (transparante) hekwerken op het platte dak van de boomwoningen bedraagt 
maximaal 1,25 m;

f. de bouwhoogte van schoorstenen bedraagt maximaal 3 m, gerekend vanaf de bovenzijde van het 
platte dak van de boomwoningen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het plan wordt in ieder geval begrepen:
a. het verwijderen van een pad of het ongeschikt maken als (recreatieve) route;

b. groepskamperen.

c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het opslaan, storten of bergen van materialen anders 
dan ten behoeve van de bestemming;

d. verblijfsrecreatieve parken die niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd;

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van het Treehouse Resort zonder dat 
uitvoering is gegeven aan:

1. de maatregelen, de werken en de werkzaamheden, zoals vermeld in bijlage 6 Landgoed 
Lijftogtsheide Beheer- en inrichtingsvisie, febr. 2020 in het kader van geïntegreerd bosbeheer en 
in bijlage Landgoed Lijftogtsheide Beheerplan 2015 -2024, werkplan 2015 - 2019, nov. 2015 van 
deze regels;

2. de realisering van de boscompensatie ter grootte van 3.303 m2, zoals beschreven in de bijlage 5 
Boscompensatie en beheer van deze regels;

3. het beheer en de instandhouding van de uitgevoerde maatregelen, werken, werkzaamheden, 
zoals vermeld onder 1 en 2. 

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

3.4.1  Werken en werkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende 
andere werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren die mogelijk gevolgen hebben voor 
bodemstructuur, het bodemniveau, het landschap en de waterhuishouding:
a. ophoging, egalisering van gronden en afgraven van de bodem; 

b. aanleggen en dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;

c. overige werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, zoals bemalen, 
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onderbemalen, het slaan van putten;

d. aanleggen en (half)verharden van wegen; 

e. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen dan genoemd onder d, groter dan 200 m²;

f. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee samenhangende 
constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;

g. het verwijderen van onverharde wegen.

3.4.2  Uitzonderingen vergunningsplicht
Het in 3.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:
a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer, gebruik en onderhoud;

b. werken en/of werkzaamheden welke zijn aangevangen dan wel in uitvoering zijn ten tijde van het van 
kracht worden van het plan;

c. de aanleg van verharde (kavel)paden ter ontsluiting van (agrarische) gronden en de boomwoningen 
alsmede de aanleg van een centrale parkeervoorziening in halfverharding.

3.4.3  Voorwaarden
De in 3.4.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien en voorzover door de werken 
en werkzaamheden geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan:
a. voor de bodemstructuur, het bodemniveau, het landschap en de waterhuishouding;

b. indien er sprake is van ligging in of grenzend aan het Gelders Natuurnetwerk (GNN) (bestemming 
'Agrarisch met waarden - Landschap en natuur') of het waardevol landschap (bestemming 'Agrarisch 
met waarden - Landschap') ), mogen er geen significante negatieve effecten optreden voor GNN of 
waardevol landschap;

c. van de aanwezige waarden zoals opgenomen in 3.1.  
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Artikel 4  Waarde - Archeologische verwachting 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten 
archeologische waarden de bodem.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen
Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 

1.000 m2 dient de aanvrager een rapport van archeologisch onderzoek te overleggen, waarin de 
archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is 
vastgesteld;

b. indien uit onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 
oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of 
meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van 
een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals 
alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 
voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen; of

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 
begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen; en/of

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te 
brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de gronden in 
andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld; het onder b bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing.

4.2.2  Advies archeoloog
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in 4.2.1 onder a, winnen zij advies 
in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning 
geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke 
voorwaarden dienen te worden gesteld.

4.2.3  Uitzondering bouwregels
Het bepaalde in 4.2.1 onder a geldt niet indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte 
met maximaal 1000 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering 
van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van bestaande 
funderingen.
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4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de 
afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit archeologisch 
onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische 
monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden 
zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

4.4.1  Vergunningplicht
Onverminderd het in de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden uit te 
voeren of te laten uitvoeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;

b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 
1.000 m2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van 
gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren en het aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen;

c. bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen) van 
gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;

e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;

g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee 
verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

4.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het in 4.4.1 opgenomen verbod geldt niet:
a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip 

van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen 
bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;

c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande 
fundering van een bestaand bouwwerk;

d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het 
plan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;

e. ingeval op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 
Erfgoedwet van toepassing zijn;

f. indien is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn, hetgeen moet 
blijken uit een rapport van archeologisch onderzoek, danwel andere beschikbare informatie.

4.4.3  Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de in 4.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig 

worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning dient te overleggen; in het rapport moeten de archeologische waarden van de 
gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate zijn vastgesteld; indien het rapport 
daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de erkend archeoloog zonodig een opgraving plaats te 
vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van het terrein in 
andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.
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4.4.4  Voorwaarden aan vergunning
a. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en kan voorschriften 

aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van 
een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals 
het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn 
gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen; of

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 
archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma 
van Eisen; en/of

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te 
brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 
4.4.1 wint deze advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen 
van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 
archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

4.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' geheel of gedeeltelijk te laten 

vervallen, indien is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is;

b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' te wijzigen in de bestemming 
'Waarde - Archeologie', zoals opgenomen in Bijlage 1 Standaardregels ten behoeve van 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie', indien uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter 
plaatse behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn.            
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Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachting 3

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten 
archeologische waarden in de bodem.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen
Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 

5.000 m2 dient de aanvrager een rapport van archeologisch onderzoek te overleggen, waarin de 
archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is 
vastgesteld;

b. indien uit onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 
oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of 
meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van 
een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals 
alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 
voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen; of

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 
begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen; en/of

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te 
brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de gronden in 
andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld; het onder b bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing.

5.2.2  Advies archeoloog
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in 5.2.1 onder a, winnen zij advies 
in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning 
geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke 
voorwaarden dienen te worden gesteld.

5.2.3  Uitzondering bouwregels
Het bepaalde in 5.2.1 onder a geldt niet indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte 
met maximaal 5.000 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering 
van nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van bestaande 
funderingen.
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5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en de 
afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit archeologisch 
onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische 
monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden 
zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

5.4.1  Vergunningplicht
Onverminderd het in de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden uit te 
voeren of te laten uitvoeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;

b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 
5.000 m2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van 
gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren en het aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen;

c. bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen) van 
gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;

e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;

g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee 
verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

5.4.2  Uitzonderingen vergunningplicht
Het in 5.4.1 opgenomen verbod geldt niet:
a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip 

van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen 
bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;

c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande 
fundering van een bestaand bouwwerk;

d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het 
plan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;

e. ingeval op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 
Erfgoedwet van toepassing zijn;

f. indien is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn, hetgeen moet 
blijken uit een rapport van archeologisch onderzoek, danwel andere beschikbare informatie.

5.4.3  Beoordelingscriteria
Ten aanzien van de in 5.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:
a. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig 

worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning dient te overleggen; in het rapport moeten de archeologische waarden van de 
gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate zijn vastgesteld; indien het rapport 
daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de erkend archeoloog zonodig een opgraving plaats te 
vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van het terrein in 
andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.
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5.4.4  Voorwaarden aan vergunning
a. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en kan voorschriften 

aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van 
een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals 
het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn 
gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen; of

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 
archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma 
van Eisen; en/of

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te 
brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 
5.4.1 wint deze advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen 
van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 
archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.

5.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' geheel of gedeeltelijk te laten 

vervallen, indien is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is;

b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' te wijzigen in de bestemming 
'Waarde - Archeologie', zoals opgenomen in Bijlage 1 Standaardregels ten behoeve van 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie', indien uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter 
plaatse behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn.            
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Hoofdstuk 3  Algemene regels
Onderhavig plan is een herziening/wijziging van het totaalplan voor stedelijk / landelijk gebied (zie 
paragraaf 4.1 van de plantoelichting). Om qua structuur en opbouw van de regels geen verschillen te 
krijgen tussen het totaalplan en dit plan, is er voor gekozen om de gehele bestemmingsregeling in dit 
plan op te nemen. Dus ook onderdelen die in dit plan niet van toepassing zijn maar wel voorkomen in 
het totaalplan.

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Afwijkende maatvoeringen

Indien er op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bouwwerken met afwijkende maatvoeringen 
aanwezig zijn of in uitvoering zijn, mits niet-wederrechtelijk tot stand gekomen, danwel gebouwd kunnen 
worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijken van het plan, dan zijn ter plaatse deze 
afwijkende maatvoeringen toegelaten.

7.2  Zonebepaling bouwen langs wegen 

7.2.1  Algemene bepaling
Onverminderd het in deze regels met betrekking tot het bouwen bepaalde, mogen geen bouwwerken 
worden opgericht in de navolgende zones:
a  Wegen
Ten aanzien van de in 'Verkeer' en als zodanig aangeduide categorieën van wegen gelden de volgende 
zones:
1. 40 meter aan weerszijden van de as van een ontsluitings- of gebiedstoegangsweg, aangeduid met 

'specifieke vorm van verkeer - 1';

2. 25 meter aan weerzijden van de as van een erftoegangsweg, aangeduid met 'specifieke vorm van 
verkeer - 2';

3. 15 meter aan weerszijden van de as van een onverharde weg, aangeduid met 'specifieke vorm van 
verkeer - 3'.

7.2.2  Uitzonderingsbepaling
De onder 7.2.1 onder a weergegeven zones zijn niet van toepassing op bestaande gebouwen die 
daarvan afwijken, mits bij herbouw of uitbreiding van het betreffende gebouw de bestaande afstand tot de 
as van de weg gelijk blijft, waarbij voor de onderscheiden wegen een uiterst minimum geldt van: 
a. 30 m aan weerszijden van de as van een ontsluitingsweg, aangeduid met 'specifieke vorm van 

verkeer - 1'; 

b. 15 m aan weerszijden van de as van een gebiedsontsluitingsweg, aangeduid met 'specifieke vorm 
van verkeer - 2';

c. 10 m aan weerszijden van de as van een onverharde weg, aangeduid met 'specifieke vorm van 
verkeer - 3';

d. 11 m aan weerszijden van de as van spoorlijn.

7.2.3  Omgevingsvergunning
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 7.2.1 onder a na het inwinnen van advies bij de bevoegde beheerders;
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het plan wordt in ieder geval begrepen:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het opslaan, storten of bergen van materialen anders 

dan ten behoeve van de bestemming;

b. het opslaan van materialen en goederen in de open lucht buiten het agrarisch bouwperceel;

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

d. het in gebruik geven, nemen en hebben van een recreatiewoning, groepsaccommodatie, 
recreatieappartement, chalet of mobiele kampeervoertuigen ten behoeve van permanente bewoning;

e. het gebruik van gronden of bouwwerken waarbij niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid 
volgens de normering zoals deze hiervoor is opgenomen in de op het moment van ingebruikname 
van van gronden of bouwwerken geldende 'Beleidsregels parkeernormen Bronckhorst'.

8.2  Voorwaardelijke verplichting parkeernormen

Bij het wisselen of toevoegen van functies van gebouwen en gronden binnen de in de betreffende 
bestemming toegelaten functies, mag dit gewijzigde gebruik pas plaatsvinden indien ten aanzien van het 
aantal parkeerplaatsen is voldaan aan de normering zoals hiervoor is opgenomen in de op het moment 
van ingebruikname van gronden of bouwwerken geldende 'Beleidsregels parkeernormen Bronckhorst'.
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Artikel 9  Overige regels

9.1  Voorrangsregels

9.1.1  Onderlinge relatie (dubbel)bestemmingen
In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een dubbelbestemming gaat het 
belang van de dubbelbestemming voor.

9.1.2  Regels en bijlagen bij regels
In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van de regels van dit bestemmingsplan en de inhoud van 
Landgoed Lijftogtsheide Beheer- en inrichtingsvisie Treehouse Resort, mrt. 2020 en in het 
Bosbeheerplan Lijftogtsheide 2015 -2024, werkplan 2015-2019, nov. 2015 prevaleren de regels van dit 
bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

10.1.1  Algemeen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 
aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan.

10.1.2  Omgevingsvergunning vergroten inhoud bouwwerk
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning eenmalig afwijken 
van 10.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 10.1.1 met maximaal 
10%.

10.1.3  Uitzondering
Het bepaalde in 10.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik

10.2.1  Algemeen
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

10.2.2  Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 10.2.1, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

10.2.3  Onderbroken gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in 10.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.

10.2.4  Uitzondering
Het bepaalde in 10.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat bestemmingsplan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Buitengebied; hoek Ruurloseweg/Scharfdijk Hengelo.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Standaardregels ten behoeve van dubbelbestemming 
'Waarde - Archeologie'

Artikel 1 Waarde - Archeologie

1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van archeologische 
waarden in de bodem.

1.2 Bouwregels
1.2.1 Algemeen
Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 50 

m2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden 
waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld;

b. indien uit in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 
oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of 
meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van 
een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals 
alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 
voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen; of

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten 
begeleiden door een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen; en/of

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te 
brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

c. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de gronden in 
andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Het in sub b bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing.

1.2.2 Advies archeoloog
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in 1.2.1 sub a, winnen zij advies in 
bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning 
geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en zo ja welke 
voorwaarden dienen te worden gesteld.

1.2.3 Uitzondering bouwregels
Het bepaalde onder 1.2.1 sub a geldt niet indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte 
met maximaal 50 m2 wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van 
nieuwe kelders; of

c. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, met behoud van bestaande 
funderingen.

1.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de 
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afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit archeologisch 
onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische 
monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden 
zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.

1.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden
1.4.1 Vergunningplicht
Onverminderd het in de Erfgoedwet bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende andere werken of werkzaamheden uit te 
voeren of te laten uitvoeren:
a. het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;

b. grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 50 
m2, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, 
alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het 
aanleggen van drainage en/of oppervlakteverhardingen; 

c. bodem verlagen of afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen) van 
gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

d. het verlagen van het waterpeil;

e. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

f. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;

g. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

h. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee 
verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

1.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder 1.4.1 opgenomen verbod geldt niet:
a. voor werken en werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,4 m onder het bestaande maaiveld;

b. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip 
van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen 
bestaande tracés van kabels en leidingen;

c. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale agrarische gebruik;

d. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande 
fundering van een bestaand bouwwerk;

e. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het 
plan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;

f. ingeval op grond van de Erfgoedwet een vergunning is vereist dan wel overige bepalingen van de 
Erfgoedwet van toepassing zijn.

1.4.3 Voorwaarden
Ten aanzien van de onder 1.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende voorwaarden:
a. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig 

worden aangetast, hetgeen moet blijken uit een rapport dat de aanvrager bij de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning dient te overleggen. In het rapport moeten de archeologische waarden van de 
gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate zijn vastgesteld. Indien het rapport 
daartoe aanleiding geeft, dient op advies van de erkend archeoloog zonodig een opgraving plaats te 
vinden;

b. het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van het terrein in 
andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

1.4.4 Voorschriften aan omgevingsvergunning
a. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning onder beperkingen verlenen en kan voorschriften 
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aan de omgevingsvergunning verbinden, waaronder:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van 
een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals 
het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn 
gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen; of

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 
archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma 
van Eisen; en/of

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te 
brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.

b. Voordat het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 
1.4.1 winnen zij advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen 
van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 
archeologische waarden, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld.
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Bijlage 2  Overzicht besluiten Wet natuurbescherming tot en met 
17 mei 2017
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Overzicht besluiten Wet natuurbescherming t/m 17 mei 2017 

 

Onherroepelijke Wnb-vergunningen  

 

Adres Datum  Kenmerk 

   

Aaltenseweg 9 Zelhem 13-10-2014 2014-008612 

Aaltenseweg 31 Halle 12-10-2015 2015-008858 

Akkermansstraat 11 Zelhem 13-08-2015 2015-006124 

Akkerweg 1a Zelhem 30-07-2015 2015-001920 

Akkerweg 5 Zelhem 25-02-2015 2014-011495 

Antinkweg 3 Hengelo (Gld) 29-09-2015 2015-008758 

Antinkweg 14 Hengelo (Gld) 22-09-2015 2015-007374 

   

Baaksekampweg 3 Zelhem 07-05-2015 2014-013239 

Baaksekampweg 5 Zelhem 28-02-2017 2016-014490 

Baaksevoetpad 7 Hengelo (Gld) 21-03-2014 2013-015691 

Baakseweg 12 Vorden  27-02-2012 2011-018113 

Bakerwaardseweg 2 Bronkhorst 24-09-2012 2012-001816 

Bakerwaardseweg 3 Bronkhorst 05-06-2014 2013-013340 

Bakerwaardseweg 13A Bronkhorst 18-04-2013 2013-000021 

Bakerwaardseweg 15 Bronkhorst 04-08-2015 2015-003362 

Banninkstraat 48 Hengelo (Gld) 02-07-2015 2014-016570 

Barlhammerweg 3 Laag-Keppel 30-05-2016 2016-003683 

Beekstraat 3 Toldijk 22-10-2012 2012-005123 

Beekstraat 4 Toldijk 13-08-2015 2015-004206 

Beemsterweg 4 Laag-Keppel 01-10-2012 2012-004655 

Beijerinkdijk 3 Hengelo (Gld) 09-09-2015 2015-000830 

Beukenlaan 7 Baak 01-10-2012 2012-003373 

Beukenlaan 18 Baak 20-02-2012 2011-010509 

Bielemansdijk 28a Halle 01-10-2012 2012-003573 

Binnenweg 8 Drempt 10-06-2014 2014-001740 

Bobbinkstraat 7 Baak 10-12-2012 2012-013833 

Bocholtseweg 1 Zelhem 26-04-2013 2013-002015 

Bocholtseweg 2a Halle 09-06-2015 2014-015929 

Boeninksteeg 4 Zelhem 26-03-2012 2011-018029 

Boldijk 2 Zelhem 02-05-2016 2015-010964 

Boshuisweg 3 Vierakker 19-09-2014 2014-003722 

Broekstraat 2 Baak 23-06-2015 2014-017264 

Broekstraat 2 Hummelo 25-01-2013 2012-017854 

Broekstraat 15 Hummelo 29-09-2015 2015-008809 

Broekstraat 33 Hummelo 03-06-2014 2014-002274 

Broekweg 4 Hengelo (Gld) 10-06-2016 2016-002604 

Broekweg 5 Wichmond 16-08-2016 2016-005796 

Broekweg 9 Wichmond 08-04-2015 2014-010236 

Broekweg 14-14a Hengelo (Gld) 04-03-2013 2012-018466 

Bronkhorsterstraat 2 Keijenborg 18-12-2013 2013-011697 

Bronkhorsterstraat 10 Keijenborg 28-07-2015 2015-002219 

Bultenszijweg 5 en 7 Zelhem 07-08-2014 2014-001606 



 

 

   

Covikseweg 1a Steenderen 29-07-2015 2014-017303 

Covikseweg 7 Steenderen 20-02-2012 2011-004638 

Covikseweg 13 Steenderen 26-08-2015 2015-005930 

   

Dambroek 3 Baak 27-08-2015 2015-005728 

De Eldersmaat 3 Vorden 08-10-2012 2012-004042 

De Horst 2 Vorden 04-03-2013 2012-018389 

Deldensebroekweg 2 Vorden 15-09-2015 2015-008571 

Deldensebroekweg 5 Vorden 26-10-2015 2015-004335 

De Leuke 2 Vorden  22-10-2012 2012-007066 

De Veersweg 5 Baak 13-11-2012 2012-010895 

De Veersweg ong. Baak 22-04-2013 2012-013881 

Dierenseweg 4 Olburgen 07-02-2011 2010-021469 

Doesburgseweg 2 Steenderen 11-08-2015 2015-002441 

Dollemansstraat 8 Baak 02-06-2014 2013-018175 

Dwarsdijk 2 Halle 05-11-2012 2012-008718 

Dwarsdijk 5 Halle 15-10-2015 2015-009345 

Dwarsdijk 10 Halle 16-01-2012 2011-012147 

   

Eckhorsterstraat 5a Zelhem 26-06-2015 2014-016374 

Eekstraat 5 Steenderen 04-08-2015 2014-002979 

Eeltinkweg 7-7a Zelhem 01-10-2012 2012-004254 

Eldrikseweg 1 Laag-Keppel 03-10-2013 2013-004472 

Eldrikseweg 2 Laag-Keppel 17-09-2012 2012-001639 

Eldrikseweg 3 Laag-Keppel 30-04-2014 2013-017470 

Eldrikseweg 7 Laag-Keppel 23-06-2015 2014-017274 

Eldrikseweg 10 Laag-Keppel 29-07-2015 2015-001749 

Eldrikseweg 20 Laag-Keppel 16-07-2012 2011-020625 

Eldrikseweg 27 Laag-Keppel 18-08-2015 2014-016053 

Eldrikseweg 33 Laag-Keppel 26-05-2014 2013-017376 

Elferinkdijk 2 Hengelo (Gld) 01-09-2014  2014-007079 

Elferinkdijk 3 Hengelo (Gld) 07-03-2013 2012-019804 

Elferinkdijk 8 Hengelo (Gld) 30-04-2014 2013-017356 

Emmerweg 2 Steenderen 23-04-2013 2012-021416 

Emmerweg 5 Steenderen 18-08-2015 2014-016427 

Emmerweg 7 Steenderen 10-06-2015 2014-016354 

Emmerweg 8 Steenderen 08-07-2013 2013-001121 

Emmerweg 10 Steenderen 01-10-2012 2012-003424 

Emmerweg 12 Steenderen 28-08-2015 2015-004262 

Everhardinkweg 1 Zelhem 07-08-2015 2015-002968 

Everhardinkweg 3a Zelhem 10-08-2016 2016-003812 

   

  



 

 

Galgengoorweg 5 Vorden 10-04-2013 2012-021129 

Galgengoorweg 17 Vorden 31-08-2015 2015-007114 

Galgengoorweg 19a Vorden 11-03-2013 2012-020664 

Geurkenweg 1 Vorden 23-04-2012 2011-019790 

Gietelinkdijk 2 Hengelo (Gld) 04-03-2015 2014-012552 

Gompertsdijk 2 Hengelo (Gld) 29-11-2016 2016-004670 

Gompertsdijk 5a Hengelo (Gld) 21-08-2015 2014-016720 

   

Haitinkweg 6 Zelhem 12-10-2015 2015-009189 

Halle-Heideweg 1 Halle 07-10-2014 2014-001014 

Halle-Heideweg 7 Halle 19-10-2015 2015-009225 

Halle-Heideweg 39a Halle 09-01-2014 2013-011616 

Halseweg 33a Zelhem 25-08-2015 2015-004501 

Halseweg 51a Halle 19-10-2015 2015-009381 

Halseweg 53 Halle 21-10-2015 2015-009087 

Halseweg 57a Halle 04-06-2014 2013-018318 

Hardsteestraat 16 Toldijk 15-10-2012 2012-005206 

Hazehutweg 10 Hengelo (Gld) 26-05-2015 2014-015300 

’t Heegken 5 Vorden 21-03-2013 2012-021295 

Heerlerweg 1 Vierakker 22-10-2012 2012-006474 

Heerlerweg 2 Vierakker 19-05-2016 2015-016187 

Heerlerweg 6 Vierakker 11-02-2013 2012-016254 

Heerlerweg 19 Vierakker 17-12-2013 2013-011411 

Heidenhoekweg 9 Zelhem 19-06-2014 2014-003591 

Heidenhoekweg 11 Zelhem 25-11-2016 2016-009264 

Heijinkweg 13a Zelhem 18-11-2015 2015-010989 

Heisterboomsdijk 3 Zelhem 25-11-2014 2014-008568 

Hengeloseweg 15 Vorden 18-02-2015 2014-011027 

Hengeloseweg 16 Vorden 18-04-2013 2013-000092 

Het Lendebosch 5 Hummelo 26-05-2016 2016-001460 

Hoefkensestraat 1 Drempt 13-08-2012 2012-000322 

Hogenkampweg 16 Hengelo (Gld) 18-06-2014 2014-000085 

Hogenkampweg 40-42 Hengelo (Gld) 10-06-2015 2014-017028 

Hogeveldweg 4 Zelhem 25-11-2014 2014-016708 

Hogeveldweg 6 Zelhem 16-04-2013 2013-000931 

Holtslagweg 4 Baak 08-04-2015 2014-014147 

Hoogstraat 4 Toldijk 16-06-2015 2015-000799 

Hoogstraat 10 Toldijk 15-09-2015 2015-008614 

Hoogstraat 19 Toldijk 16-10-2015 2014-015716 

Hoogstraat 21 Toldijk 15-10-2012 2012-005228 

Hoogstraat 23 Toldijk 29-10-2012 2012-006632 

Hummeloseweg 61 Zelhem 18-02-2014 2013-014345 

Hummeloseweg 63a Zelhem 23-01-2014 2013-014020 

   

J.F. Oltmansstraat 17 Steenderen 28-01-2013 2012-019779 

   

  



 

 

Kapelweg 2 Vierakker 19-11-2012 2012-012363 

Kattendijk 5 Halle 07-10-2014 2014-001565 

Kerveldijk 4 Baak 11-04-2013 2012-022044 

Koekoekstraat 13 Vierakker 07-01-2015 2014-010152 

Koekoekstraat 15 Vierakker 10-12-2012 2012-012356 

Koertweg 1a Halle 27-03-2013 2012-020949 

Korte Broekstraat 1 Hummelo 01-07-2015 2014-009703 

Korte Broekstraat 7 Hummelo 26-06-2014 2014-004835 

Kostedeweg 11 Vorden 13-07-2016 2016-003996 

Kremersdijk 1 Hengelo (Gld) 24-01-2014 2013-013180 

Kruisbergseweg 13 Zelhem 10-12-2012 2012-013418 

Kruisbergseweg 52a Zelhem 31-08-2015 2015-006249 

Kruisdijk 1 Vorden 07-04-2014 2013-017708 

Kruisdijk 9a Vorden 14-01-2015 2014-010367 

Kruisdijk 11 Vorden 31-08-2015 2015-006952 

Kuilenburgerstraat 3 Steenderen 17-09-2012 2012-001876 

Kuilenburgerstraat 4 Steenderen 12-04-2016 2015-009547 

Kuilenburgerstraat 8 Steenderen 29-10-2012 2012-007350 

   

Lageweg 8 Zelhem 04-09-2015 2015-007820 

Lamstraat 8 Toldijk 08-07-2015 2014-015604 

Lamstraat 12 Toldijk 13-10-2015 2015-009211 

Lamstraat 12a Toldijk 23-06-2015 2014-015574 

Lamstraat 16a Toldijk 20-01-2014 2013-014598 

Lamstraat 19 Toldijk 24-10-2016 2016-011523 

Lamstraat 25 Toldijk 01-07-2015 2014-015564 

Landeweerweg 6 Halle 21-01-2013 2012-015909 

Landstraat 8 Halle 04-06-2015 2014-014363 

Lankampweg 2 Vorden 28-08-2015 2015-004333 

Lankhorsterstraat 1 Wichmond 02-07-2015 2014-016665 

Lankhorsterstraat 3 Hengelo (Gld) 14-01-2016 2015-010296 

Lankhorsterstraat 11 Hengelo (Gld) 03-06-2014 2013-016576 

Lankhorsterstraat 19 Hengelo (Gld) 08-10-2014 2014-009847 

Lankhorsterstraat 19 Wichmond 02-09-2015 2015-007745 

Leemstraat 1 Steenderen 07-10-2015 2015-007348 

Leestenseweg 15 Vierakker 07-04-2014 2013-018499 

Lindeseweg 16 Vorden 05-11-2012 2012-009660 

Lindeseweg 17 Vorden 19-11-2012 2012-012233 

Loakendiek 3 Hengelo (Gld) 13-10-2015 2015-009123 

Loenhorsterweg 11 Hummelo 29-08-2013 2012-022355 

   

Maalderinkweg 4 Vorden 10-06-2015 2014-016038 

Meeninklaan 5 Baak 07-01-2013 2012-014991 

Meeneweg 10 Zelhem 07-11-2013 2013-014885 

Memelinkdijk 1 Hengelo (Gld) 23-04-2013 2013-000678 

Memelinkdijk 5 Hengelo (Gld) 19-11-2015 2015-009294 

Memelinkdijk 10 Hengelo (Gld) 15-06-2015 2014-016402 

Menkhorsterweg 6 Hengelo (Gld) 12-06-2015 2014-016387 



 

 

Menninkweg 2 Hengelo (Gld) 15-09-2015 2015-008750 

Michelstraat 4a Zelhem 21-09-2016 2016-009586 

Michelstraat 14 Zelhem 15-08-2016 2016-006633 

Michelstraat 26 Zelhem 08-12-2015 2015-010161 

Mokkinkdijk 3 Hengelo (Gld) 19-11-2012 2012-012377 

Molenweg 4 Halle 05-11-2012 2012-009332 

Mosselseweg 3 Vorden 17-08-2009 2009-005550 

Mosselseweg 22 Vorden 06-11-2015 2015-009435 

Muizengatweg 4 Toldijk 04-03-2015 2014-012204 

   

Nicolaasweg 2 Halle 17-03-2015 2014-013749 

Nieuwenhuisweg 1 Vorden 06-08-2012 2011-020720 

Nijmansedijk 3 Zelhem 22-09-2015 2015-009008 

Nijmansedijk 11 Zelhem 11-06-2015 2014-016600 

   

Okhorstweg 3 Vorden 24-09-2012 2012-003735 

Okhorstweg 7 Wichmond 23-04-2012 2011-019773 

Olburgseweg 31 Olburgen 22-12-2008 2008-008703 

Olburgseweg 36 Olburgen 19-03-2012 2011-012381 

Oosterwijkweg 1 Zelhem 11-02-2013 2013-000138 

   

Petersdijk 4a Zelhem 05-11-2012 2012-008785 

Petersdijk 16 Halle 25-06-2015 2015-000892 

Pipeluurseweg 3 Olburgen 22-07-2015 2014-008642 

Pipeluurseweg 4 Olburgen 01-10-2012 2012-002228 

Pluimersdijk 45A Halle 25-02-2013 2012-018882 

Polweg 4 Wichmond 23-10-2015 2015-009506 

Polweg 6 Wichmond 13-04-2015 2014-012686 

Potronsdijk 5 Halle 22-07-2013 2013-005387 

Prinsenmaatweg 10 Rha 24-05-2016 2015-012414 

Prinsenmaatweg 16 Rha 03-09-2013 2013-005462 

   

Reigersvoortseweg 16 Toldijk 29-07-2015 2015-002217 

Rhabergseweg 17 Rha 09-09-2013 2013-008379 

Riethuisweg 2 en Holskampweg 5 Vorden 18-02-2014 2013-014291 

Rijksweg 42 Drempt 25-02-2013 2012-017622 

Rijksweg 120 Hummelo 23-07-2013 2013-005537 

Rijksweg 134 Hummelo 07-03-2013 2012-020779 

Rijnweg 23 Hengelo (Gld) 07-11-2013 2013-011489 

Roessinkweg 2 Hengelo (Gld) 14-06-2016 2016-004730 

Roessinkweg 30 Hengelo (Gld) 19-03-2013 2012-020984 

Roomstraat 4 Drempt 01-10-2012 2012-003660 

Roomstraat 15 Drempt 27-08-2013 2013-007202 

  



 

 

Ruurloseweg 26 Zelhem 29-07-2013 2013-005448 

Ruurloseweg 35 Zelhem 10-10-2014 2014-008512 

Ruurloseweg 49 Zelhem 08-07-2015 2014-016588 

Ruurloseweg 70 Hengelo (Gld) 14-10-2013 2013-008896 

Ruurloseweg 78 Hengelo (Gld) 30-09-2015 2015-005344 

Ruurloseweg 95 Hengelo (gld) 12-08-2015 2015-003257 

Ruurloseweg 119 Vorden 08-09-2015 2015-008038 

   

Sarinkdijk 19 Hengelo (Gld) 16-10-2014 2014-008673 

Schimmeldijk 4 Vorden 17-09-2015 2015-007240 

Schiphorsterstraat 2-2a Toldijk 12-06-2015 2014-017096 

Schiphorsterstraat 14 Toldijk 28-07-2015 2015-000159 

Schooldijk 4 Baak 23-11-2016 2016012625 

Schooltinkweg 7 Zelhem 03-09-2015 2015-006584 

Schovenweg 7 Zelhem 11-12-2013 2013-011740 

Schuttestraat 7 Vorden 07-09-2015 2015-002288 

Schuttestraat 26 Vorden 03-02-2016 2015-009755 

Slangenburgweg 2 Zelhem 12-12-2016 2016-010098 

Slangenburgweg 7 Zelhem 08-12-2016 2015-009241 

Sliekstraat 2 Hummelo 15-09-2015 2015-008786 

Steenderenseweg 6 Hengelo (Gld) 15-09-2015 2015-009165 

Steenderenseweg 21-21a Keijenborg 08-08-2013 2013-005541 

Steenderenseweg 23 Hengelo (Gld) 06-12-2016 2016-013001 

Stikkenweg 21 Zelhem 25-02-2013 2012-018849 

Strodijk 19 Vorden 11-08-2016 2016-004802 

Strodijk 23 Vorden 09-02-2016 2015-008498 

Stuwdijk 5 Vorden 03-09-2014 2014-007063 

   

Tellingstraat 9 Drempt 13-03-2016 2016-015747 

Terborgseweg 5 – 5a Zelhem 01-10-2012 2012-004188 

Terborgseweg 10a Zelhem 22-07-2015 2014-016630 

Toldijkseweg 12 Steenderen 05-11-2012 2012-008937 

Toldijkseweg 16 Steenderen 31-08-2015 2015-006387 

Toldijkseweg 26 Steenderen 21-03-2014 2013-016152 

Toldijkseweg 39 Steenderen  21-09-2009 2009-009303 

Tolstraat 3 Drempt 10-06-2016 2016-001148 

Tolweg 1 Vorden 24-09-2012 2012-002129 

Tolweg 1a Vorden 03-03-2015 2014-011218 

Toverstraat 3 Baak 24-09-2012 2012-001944 

Toverstraat 8 Baak 04-03-2013 2012-020147 

   

Uilenesterstraat 4 Keijenborg 01-10-2012 2012-001887 

Uilenesterstraat 6a Keijenborg 05-11-2012 2012-008576 

   

  



 

 

Varsselseweg 40 Hengelo (Gld) 15-06-2015 2014-017251 

Varsselseweg 42 Hengelo (Gld) 22-08-2016 2016-006369 

Varsseveldseweg 1 Halle 03-06-2015 2014-015484 

Veengoot 10 Halle 02-07-2015 2014-016991 

Veenweg 10 Drempt  07-05-2012 2011-019959 

Vierakkersestraatweg 32 Vierakker 08-06-2015 2014-015519 

Vierblokkenweg 3-5 Hengelo (Gld) 30-09-2016 2016-005638 

Voortseweg 8 Toldijk 30-09-2014 2014-003910 

Voortseweg 11 Toldijk 19-09-2014 2014-003971 

Vordenseweg 76 Hengelo (Gld) 03-03-2015 2014-012554 

Vrendenbargsedijk 4 Baak 29-10-2012 2012-009056 

Vrogteweg 7 Zelhem 23-05-2016 2016-001158 

   

Walterslagweg 2a Baak 24-09-2012 2012-002093 

Walterslagweg 4 Baak 04-03-2013 2012-019734 

Weeversplasweg 2 Hengelo (Gld) 15-08-2016 2016-005200 

Wehlsedijk 2 Laag-Keppel 27-02-2015 2014-012262 

Westendorpseweg 19 Halle 17-09-2012 2012-000445 

Wichmondseweg 37 Hengelo (Gld) 15-09-2015 2015-006762 

Wiesserbroekweg 16 Vorden 17-09-2012 2012-000692 

Wiersserbroekweg 18 Vorden 26-11-2012 2012-012460 

Wildenborchseweg 29a Vorden 16-10-2015 2015-009387 

Wildenborchseweg 32 Vorden 13-08-2012 2012-000457 

Winkelsweg 3 Hengelo (Gld) 10-06-2015 2014-017054 

Wolfersveenweg 8 Zelhem 11-04-2013 2012-022211 

Wolfsstraat 1 Toldijk 23-08-2015 2015-005040 

Wolfsstraat 5 Toldijk 10-09-2015 2015-006826 

Wuusweg 3 Toldijk 07-12-2015 2015-010510 

   

Zelhemseweg 3a Hummelo 06-05-2013 2012-020839 

Zelhemseweg 45-45a Hengelo (Gld) 30-09-2016 2016-007596 

Zelledijk 3 Vorden 22-10-2012 2012-008349 

Zieuwentweg 2 Halle 23-11-2015 2015-008992 

Zomerweg 8 Drempt 24-08-2016 2016-005274 

Zomerweg 53a Drempt 10-06-2015 2014-015538 

Zomerweg 61 Drempt 15-07-2013 2013-003076 

Zutphen-Emmerikseweg 3 Toldijk 03-03-2015  2014-012215 

Zutphen-Emmerikseweg 4 Toldijk 04-03-2015 2014-012204 

Zutphen-Emmerikseweg 15 Toldijk 30-08-2016 2016-007767 

   

 

 

  



 

 

Verklaring van geen bedenkingen (onherroepelijk)  

 

Akkerweg 3a Zelhem 06-02-2013 2012-017800 

Bakermarksedijk 9a Baak 01-09-2014 2014-011295 

Heideweversweg 2 Hengelo (Gld) 22-01-2013 2013-000600 

IJselweg 27 Vierakker 29-08-2016 2016-005870 

Lindeseweg 16 Vorden  27-03-2017 2016-016469 

Moatweg 6 Hengelo (Gld) 15-06-2016 2016-004427 

Ruurloseweg 79 Hengelo (Gld) 06-02-2013 2012-009435 

Van Heeckerenweg 13 Hummelo 23-08-2013 2013-011534 

 

 

 

Niet-onherroepelijke vergunning en/of niet-onherroepelijke verklaringen van geen 

bedenkingen 

 

   

Kruisbergseweg 12 Zelhem 25-04-2017 2017-000679 

Muizengatweg 7 Toldijk 17-05-2017 2016-016206 

Nicolaasweg 10 Halle 17-05-2017 2016-015941 

Polweg 6 Wichmond 11-03-2016 2015-001618 

Spaensweertweg 4 Steenderen 17-05-2017 2016-015922 

   

 

 

 

 

Noot: 

Voor zover op deze lijst vergunningen - verleend vóór dan wel op 17 mei 2017 - ontbreken, 

worden deze via een veegplan alsnog gekoppeld aan dit bestemmingsplan.  



  gemeente Bronckhorst

 Buitengebied; hoek Ruurlosew eg/Scharfdijk Hengelo
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1. Inleiding 

De gemeente Bronckhorst is gezegend met een landschappelijk en ecologisch hoogwaardig 

buitengebied. Het kleinschalige coulisselandschap wordt zeer gewaardeerd door de eigen bevolking 

en door de vele toeristen en vakantiegangers die jaarlijks deze gemeente bezoeken. Bronckhorst 

heeft het bevorderen van toerisme en recreatie benoemd tot één van de speerpunten van haar 

beleid. De plaatselijke economie heeft veel belang bij de bestedingen die hiermee samenhangen.  

 

De Nederlandse verblijfsrecreatiemarkt is volop in beweging. De consument wordt veeleisender en 

wil bijzondere dingen beleven. Campings spelen daarop in, zo zijn er al ondernemers die 

mogelijkheden bieden voor ‘glamping’, oftewel glamorous camping. Op veel terreinen zijn 

stacaravans vervangen door comfortabele bungalows. Binnen dit aanbod van recreatiebungalows is 

weliswaar veel variatie aanwezig, maar het blijven traditionele huisjes op traditionele terreinen. 

 

Een groeiend deel van de toeristen is op zoek naar een bijzondere beleving in de natuur. Een 

bijzondere ambiance moet het vakantiegevoel naar een hoog niveau tillen. Een vakantieverblijf 

tussen de boomtoppen, te midden van de vogels en met vrolijke eekhoorntjes als buren, zal velen 

aanspreken. Uit onderzoek1 is gebleken dat er in de gemeente Bronckhorst een tekort is aan 

recreatieverblijven in het duurdere segment.  

 

Op het landgoed Lijftogtsheide zullen maximaal vijf nieuwe recreatiewoningen in de vorm van 

boomwoningen worden gebouwd, met daarbij een overdekte parkeervoorziening. We spreken van 

boomwoningen en niet van boomhutten, daar de woningen voorzien zijn van alle faciliteiten, 

waaronder een badkamer en toilet. Ook hangen zij niet in bestaande bomen, maar staan zelfstandig 

tussen de bomen en hebben de contouren van een eik of beuk. Deze boomwoningen worden 

verspreid over het bosgebied van ruim vijftien hectare gerealiseerd. Dat betekent dat de natuur 

minimaal wordt verstoord, de gasten de omringende boomwoningen niet of nauwelijks zullen zien of 

horen en een recreatief product wordt geboden dat de wereld nog niet kent. 

 

Deze beheer- en inrichtingsvisie beschrijft het terrein, gaat wat dieper in op het initiatief en geeft aan  

op welke wijze via een op maat gesneden bosbeheer de natuurwaarden en de recreatieve beleving  

optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 

   

 
1 Rapport “Verblijfsrecreatie in de Achterhoek”, opgesteld door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, d.d. 
september 2019. 
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2. Geschiedenis 
 

Landgoed Lijftogtsheide heeft eeuwenlang deel uitgemaakt van de gemeenschappelijke woeste 

gronden tussen Hengelo en Ruurlo. De naam van het terrein verwijst niet voor niets naar een ‘heide-

verleden’; de woeste gronden bestonden immers grotendeels uit heide. Nadat de schapenbegrazing 

op haar retour raakte groeiden de meeste heidevelden langzaam dicht met struwelen, bosjes en 

boomgroepen. Onderstaande kaart uit het einde van de 19e eeuw laat zien dat Lijftogtsheide en 

omgeving ruim een eeuw geleden in die overgangsfase verkeerden. De gemeenschappelijke gronden 

waren toen al verdeeld en her en der zijn ontginningen zichtbaar. 

 

In het eerste kwart van de 20e 

eeuw zijn bijna alle 

heidegronden in deze 

omgeving verdwenen. De 

betere gronden zijn doorgaans 

ontgonnen naar 

landbouwgrond, terwijl de 

slechtere percelen meestal 

werden bebost. In die periode 

zijn ook de gronden die nu het 

landgoed Lijftogtsheide 

vormen met bos beplant. Het 

doel was de productie van 

stuthout voor de Limburgse 

kolenmijnen, een in die jaren 

zeer rendabele 

aangelegenheid. Later is de 

beheerdoelstelling verbreed en werden ecologische en recreatieve waarden ook van belang bij het 

beheer. Dat uitte zich in het creëren van een rijke ondergroei (struik- en kruidenlaag), een 

kleinschaliger structuur en het bevorderen van meer individuele menging van boomsoorten en 

leeftijden. 

 

Lijftogtsheide heeft lang deel uitgemaakt van het landgoed Zelle. Aan het einde van de 20e eeuw is 

het terrein van het landgoed afgesplitst en als zelfstandig Natuurschoonwet-landgoed in handen 

gekomen van de heer dr. P.H.G.E. Strens. Hij verkocht het in 2013 aan de heer J.M. Reeskamp, die 

het in 2015 verkocht aan de heer B. Wisselink, de huidige eigenaar en initiatiefnemer van het 

Treehouse Resort. 

 

 

  

Figuur 2: Chromo Topografische kaart, verkend in 1878, herzien herdrukt in 1897 
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3. Huidige toestand 
 

Het landgoed Lijftogtsheide bestaat grotendeels uit grovedennenbos (grijs op de kaart), met een rijke 

ondergroei van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, lijsterbes en vuilboom. Wat minder zijn de 

inlandse eik, berk en beuk vertegenwoordigd. Groveden is een stabiele boomsoort, die weinig last 

heeft van aantastingen en ziektes en op deze gronden vrij oud kan worden (140-150 jaar). Veel van 

het bos bestaat nog uit de eerste generatie dennen die op de heide zijn aangeplant. Deze bomen zijn 

nu ruim 80 jaar oud en hebben flinke afmetingen bereikt. Zowel door natuurlijke veroudering als 

door actieve uitdunning is het kronendak vrij open geworden, waardoor de genoemde 

loofboomsoorten de kans hebben gekregen zich goed te ontwikkelen.  

 

De aanwezigheid van vrij veel 

Amerikaanse eik en Amerikaanse 

vogelkers is veroorzaakt door actief 

bosbouwkundig beheer in de jaren 

’50 van de 20e eeuw. In die jaren is 

de Amerikaanse vogelkers 

grootschalig aangeplant in de 

naaldbossen ten behoeve van de 

strooiselvertering. De Amerikaanse 

eik is in die periode vooral als snelle 

groeier gebruikt ten behoeve van 

de houtproductie. Beide soorten 

gedragen zich agressief, herbergen 

nauwelijks ecologische waarden, 

zaaien zich sterk uit en verdringen 

andere soorten uit de ondergroei. 

Ook heeft het blad van de 

Amerikaanse eik een verzurende 

werking op de humuslaag en 

verteert het erg langzaam 

waardoor de kruidenlaag verstikt.  

Natuurlijke verjonging van andere 

boomsoorten wordt hierdoor 

belemmerd.  

 

Naast de percelen met groveden is de fijnspar ruim vertegenwoordigd in de bossamenstelling (paars 

op de beheerkaart). Deze boomsoort werpt veel schaduw op de bosbodem, waardoor er veel minder 

ondergroei aanwezig is. Hierdoor zijn sparrenbossen erg transparant en structuurarm. Bovendien is 

de fijnspar gevoelig voor windworp door een oppervlakkig wortelstelsel en worden de bomen op 

oudere leeftijd vaak aangetast door stamrot, wat de windgevoeligheid nog verder vergroot. Door het 

oppervlakkige wortelstelsel is de fijnspar ook erg gevoelig voor droogte. De bastkever ‘letterzetter’ 

tast door droogte verzwakte bomen aan en leidt in veel gevallen tot acute sterfte. Tijdens de droge 

zomers van 2018 en 2019 zijn globaal 160 fijnsparren door droogte c.q. letterzetter afgestorven. In 

het najaar van 2019 zijn deze gekapt en verwijderd. Gelukkig komt in veel fijnsparopstanden de 

Figuur 3: Beheerkaart, Bosgroep Midden Nederland 
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douglasspar als mengboomsoort voor. De douglas is veel minder windgevoelig dan de fijnspar, wordt 

nauwelijks door schimmels en insecten aangetast en laat bij een goed beheer een prachtige 

ondergroei toe. Douglassparren kunnen in Europa 50 meter hoog worden en wel 150 jaar oud. 

 

 

  
Figuur 5a en 5b: groveden en fijnspar 

Naast de twee voornoemde hoofdboomsoorten komen op het landgoed Lijftogtsheide nog een 

opstand van relatief jonge eiken voor en een perceel met Japanse lariks. De eiken zijn circa 15 jaar 

geleden aangeplant, toen dat perceel als overhoekje is bebost en aan het landgoed is toegevoegd. 

Helaas is daarbij ook esdoorn als mengsoort aangeplant, een woekerende soort die de eiken 

overheerst. Bij het beheer gedurende de afgelopen jaren is de esdoorn voor een belangrijk deel 

verwijderd. De lariks is in de tweede helft van de 20e eeuw aangeplant ten behoeve van de 

houtproductie. Japanse lariks is een stabiele boomsoort die weinig last heeft van wind, maar op 

hogere leeftijd vrij gevoelig is voor stamrot. De kronen van deze soort laten veel licht door, waardoor 

er een rijke ondergroei kan ontstaan. 

 

Figuur 4a en 4b: twee woekeraars, Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik 
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De opeenvolgende eigenaren hebben de laatste decennia geïntegreerd bosbeheer toegepast. Onze 

samenleving heeft behoefte aan bos waarin meerdere functies tot hun recht komen: aan mooi, 

gevarieerd en natuurlijk bos dat tevens hout voor hoogwaardig gebruik levert. Het traditionele 

vlaktegewijze beheer voldoet niet aan die vraag. Geïntegreerd bosbeheer wel. Daarbij wordt zoveel 

mogelijk ingespeeld op natuurlijke processen, terwijl expliciet aandacht aan de recreatieve beleving 

wordt besteed. Geïntegreerd bosbeheer vraagt om een andere kijk naar het bos en een andere 

manier van plannen, waarbij de eigenaar zelf bepaalt op welk aspect hij meer of minder nadruk wil 

leggen bij het beheer. 

Figuur 6: gemengd en rijk gestructureerd bos, geïntegreerd beheerd 

Bij geïntegreerd bosbeheer gaat het dus nadrukkelijk om een multifunctioneel bos, niet om 

natuurbos. Exoten, zoals de Japanse lariks, Corsicaanse den en de douglas kunnen een belangrijke rol 

spelen; niet in gelijkjarige monoculturen, maar in menging met inheemse soorten en met een 

doorbreking van de gelijkjarige structuur. Dat is goed voor de natuur, de biodiversiteit, maar ook 

nuttig om risico’s voor storm, ziektes en plagen te beperken. Deze vorm van beheer zal in de 

toekomst gecontinueerd worden, met een sterke nadruk op natuur en recreatie, wanneer de 

boomwoningen gerealiseerd gaan worden. Is dat niet het geval, dan zal de nadruk op houtproductie 

komen te liggen. 

 

De vuistregels voor geïntegreerd bosbeheer zijn: 

• zoveel mogelijk kleinschalige kap; 

• zoveel mogelijk natuurlijke verjonging; 
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• meer horizontale en verticale structuur in het bos: open plekken, kruidlaag, struiklaag, 

verschillende ontwikkelingsfasen op korte afstand van elkaar; 

• menging van soorten; 

• een flink aandeel liggend en staand dood hout, liefst dik (5% van de houtvoorraad); 

• hoog aandeel oud bos met dikke bomen (60 cm +). 

 

De voordelen zijn: 

• een natuurlijker bos; 

• een bos waarin het aangenaam recreëren is; 

• permanent bosklimaat; 

• aan de groeiplaats aangepast bos; 

• investering voor nieuwe aanplant wordt beperkt tot een minimum, dus kostenbesparend; 

• hogere bedrijfszekerheid door natuurlijker gevarieerde bosstructuur; 

• productie van dikker en waardevoller hout. 

 

In 2016 is een dunning uitgevoerd in Lijftogtsheide, op basis van de principes van geïntegreerd 

bosbeheer. Daarbij is op strategische plaatsen het gesloten kronendak opengebroken en zijn kleine 

open plekken gecreëerd, zodat middels natuurlijke verjonging en aanplant de variatie en ecologische 

waarde van het terrein kunnen toenemen. Daarbij is rekening gehouden met de mogelijke eisen die 

de realisatie van het Treehouse Resort en de aanpassing van het padenpatroon zouden kunnen gaan 

stellen, zodat geen bomen zijn verwijderd die in een later stadium toch beter gehandhaafd hadden 

kunnen blijven. Inmiddels ontwikkelt zich op de open plekken een uitbundige verjonging. 

 

 
Figuur 7: natuurlijke verjonging op open plek 

 

Het padenpatroon van Lijftogtsheide is typerend voor een 20e -eeuwse heidebebossing, namelijk 

efficiënt aangelegd ten behoeve van de houtoogst: rechte paden, grofmazig, haaks op elkaar en 
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(uiteraard) onverhard en dus al 

bij weinig neerslag erg modderig. 

Het landgoed grenst aan de 

noordwestzijde aan de verharde, 

drukke Ruurloseweg, aan de 

noordoostzijde aan de verharde, 

rustige Scharfdijk en over de 

gehele westzijde aan de verstilde 

en onverharde Roessinkdrijfdijk 

(een mooie verwijzing naar het 

verleden, toen hierover de 

schapen naar de heide werden gedreven). Wandelaars parkeren hun auto vaak in de berm van de 

Roessinkdrijfdijk, meestal ter hoogte van het zgn. ‘Siepegat’, een door zandwinning ontstaan nat 

natuurgebiedje direct ten westen van de zuidwestpunt van landgoed Lijftogtsheide. In de oude 

situatie is in totaal 825 meter wandelpad op het landgoed aanwezig. Na de herinrichting die gepland 

is voor de realisatie van het Treehouse Resort zal door het vervangen van het rechthoekige patroon 

door een dubbel rondgaand pad met dwarsverbindingen de padlengte zijn toegenomen tot circa 

2.000 meter. Daar het een opgesteld NSW-landgoed is, is een minimale padlengte van 15 x 50 = 750 

meter vereist (> 50 meter pad per hectare bos). 
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4. Planbeschrijving van het Treehouse Resort 

 

4.1. Missie en visie 

Het ontwikkelen van een recreatievorm waarbij de mens zich één voelt met de natuur en de natuur 

met de mens.  Een vorm waarbij mens en natuur beiden profijt hebben van deze nieuwe 

ontwikkeling. 

 

4.2. Doelgroep 

De doelgroep wordt gevormd door mensen die respect hebben voor de natuur en dichtbij en tussen 

de natuur op een bijzondere wijze tot rust willen komen en van de natuur willen genieten. 

 

4.3. Basisontwerp van de gebouwen 

Deze recreatievorm onderscheidt zich van alle bestaande vormen in Nederland, wellicht zelfs in de 

wereld. Het concept bestaat uit vijf boomwoningen die zich  9 meter boven de grond bevinden, 

tussen volwassen bomen. De 

boomwoning, achthoekig, staat op 

een zuil van 3,8 x 3,8 meter, 9 

meter hoog, waarin zich het 

trappenhuis en de lift bevinden. De 

doorsnede van de verdiepingen 

bedraagt ongeveer 9 meter en is 

achthoekig van vorm en heeft een 

oppervlakte van ongeveer 70 m2. 

Met enige fantasie herkent men er 

het silhouet van een beukenboom 

of eikenboom in. Op de bovenste 

verdieping bevindt men zich tussen 

de toppen van de bomen.  

 

4.4. Duurzaam bouwen 

Hoewel eerst het idee was om kamers in bomen te realiseren, heeft deze constructie, waarvan de 

basis is opgetrokken uit gegalvaniseerd staal, een duurzamer karakter. Zij staan zelfstandig op open 

plekken tussen de bomen en zijn dus niet afhankelijk van de gezondheidstoestand of levensduur van 

een boom. Deze woningen hebben een minimale levensduur van 50 jaar of meer. De stalen 

constructie is gegalvaniseerd en wordt bekleed met goed geïsoleerde sandwichpanelen. De kozijnen 

zijn van kunststof, maar hebben het aanzien van houten kozijnen. De gedekte kleurstelling van de 

boomwoningen zorgt ervoor dat de opstallen wegvallen in hun omgeving. Alle bouwdelen kunnen na 

sloop hergebruikt worden.  Op het ontwerp is bescherming aangevraagd en verkregen. Er wordt voor 

gezorgd dat de lichtuitstraling naar de omgeving tot een minumum wordt beperkt, zowel door 

technische voorzieningen als middels inrichtingsmaatregelen.  

 

In de boomwoningen komen op de 1e verdieping de slaapkamers en badkamer, op de bovenste 

verdieping de woonkamer met open keuken. Alle kamers bieden ruim uitzicht op en in de 

omliggende bomen. In de stam, die als verkeersruimte fungeert, komt ook de techniek, zoals de 

Figuur 8: schetsontwerp boomwoning (2 verdiepingen) 
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boiler, wateronharder, warmtepomp, wasmachine en droogtrommel. Op de begane grond kunnen in 

de stam nog enkele fietsen gestald worden.  

 

 
Figuur 9: schetsontwerp plattegronden boomwoning 

Op het dak, op 15 meter hoogte, bevindt zich het terras met een jacuzzi of hottub en loungeset. In de 

woonkamer komt een hoog rendement houtkachel voor sfeer en extra  verwarming. Het loofhout dat 

bij het bosonderhoud vrijkomt zal gebruikt worden voor deze kachels. Het is de bedoeling dat het 

gehele park zoveel mogelijk CO2-neutraal wordt uitgevoerd. De gebruikte stroom zal groen van 

oorsprong zijn en zo mogelijk zelf worden opgewekt of van een plaatselijke energie coöperatie 

worden betrokken.  

 

4.5. Terreinindeling 

Een ruime onderlinge afstand tussen de woningen is essentieel. Om de rust, privacy en een optimale 

natuurbeleving te kunnen garanderen is een onderlinge afstand van globaal 100 meter, afhankelijk 

van de aanwezige houtopstand, gewenst. Het moet vooral geen woonwijkje buitenaf worden. Aan de 

buitenzijde van het terrein wordt een bufferzone ter breedte van globaal 70 tot 125 meter 

gecreëerd, waarin geen boomwoningen zullen worden gebouwd. Deze bufferzone wordt zodanig 

beheerd dat de boomlaag wintergroen en dicht is, zodat het zicht op de boomwoningen en de 

lichtuitstraling vanuit de boomwoningen niet hinderlijk zullen zijn voor omwonenden en passanten. 

De erfgrens voor de afgeschermde parkeervoorziening ligt 40 m vanaf de erfgrens van het bos. 

 

 

 

 

 

Het Treehouse Resort levert een optimale biotoop voor planten en 

dieren, een vitale groeiplaats voor de bomen én een hoogwaardige 

vakantiehuisvesting voor mensen. Dit geeft een minimale impact op het 

milieu, hoegenaamd geen ontbossing: Treehouse Resort = symbiose! 
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De woningen krijgen een fundering van 8 x 8 meter. Deze bevindt zich geheel ondergronds en wordt 

weer afgedekt met bosgrond. De stam van de woning wordt ongeveer 3,8 x 3,8 meter, zodat het 

netto bodembeslag van de woningen globaal 14,5 m2 per woning bedraagt. Voor vijf woningen 

bedraagt dit in totaal dus 73 m2. Bruto rekenen wij met een bodembeslag/uitstralingszone van 490 

m2 per boomwoning (een cirkel met een diameter van 25 meter).  De centrale parkeervoorziening 

heeft een bruto omvang van 29,2 x 29,2 = 853 m2, netto wordt hiervan slechts 288 m2 semi-verhard. 

Het  totale terrein is bijna 15 hectare, 149.620 m2, groot. De impact van de woningen en de centrale 

parkeervoorziening op de natuur is dan ook zeer gering (bij de netto oppervlaktes 0,2% van het 

totaal, bij de bruto oppervlaktes 2,21% van het totaal). Bovendien wordt in de gemeente Bronckhorst 

ook nog 5,4 hectare nieuwe natuur door de initiatiefnemer gerealiseerd. Globaal komt dat per 

boomwoning op ruim 1 ha nieuwe natuur. 

 

De padenstructuur wordt gewijzigd van een rechthoekig ruitpatroon naar een speels slingerende 

rondweg met zijpaden. De paden blijven onverhard, maar worden verbeterd met een fundering van 

puingranulaat, afgewerkt met een toplaag van Achterhoeks Padvast zand(fractie 0 – 8 mm), zoals ook 

de gemeente Bronckhorst gebruikt voor de verbetering van haar zandwegen. 

 

Langs de Ruurloseweg bestond een deel van het bos uit opslag van esdoorn en wilg die in de winter 

van 2015-2016 gedeeltelijk is verwijderd. In dit deel is een stuk grond vrijgemaakt en een wal 

aangelegd met de grond die vrijkwam bij de aanleg van de nieuwe paden. Nadien is dit voor een 

belangrijk deel weer met bomen en struiken ingeplant, zodat aan die zijde jaarrond sprake is van een 

goede visuele afscherming en tevens geluidsoverlast, afkomstig van het verkeer op de Ruurloseweg, 

wordt tegengegaan. 

Op het terrein komen geen speelvoorzieningen voor kinderen. Dit zou de rust en natuur teveel 

verstoren. 

 

4.6. Parkeren 

Per boomwoning mogen maximaal twee auto’s tijdelijk geparkeerd worden voor laden en lossen.  

Parkeren zal gebeuren in een gezamenlijke overdekte parkeervoorziening, zodat de auto’s zoveel 

mogelijk aan het zicht worden onttrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: referentiebeeld van een overdekte parkeervoorziening 
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4.7. Ontsluiting 

De toegang tot het terrein is voorzien op de plek van de inrit die het landgoed Lijftogtsheide van 

oudsher al heeft aan de Roessinkdrijfdijk. Daar zijn verschillende redenen voor. Ontsluiting aan de 

Ruurloseweg is niet wenselijk omdat deze weg druk is. Ontsluiting via de Scharfdijk zou in principe 

kunnen, maar de aanwonenden daar zijn bang voor verkeersoverlast en hebben in een oriënterend 

vooroverleg aangegeven dit liever niet 

te willen. Daarbij komt een ontsluiting 

via een verharde weg niet tegemoet 

aan de sfeer die het resort wil 

uitstralen. De Roessinkdrijfdijk, een 

onverharde weg, heeft dat wel. 

Bovendien ligt de toegang dan direct 

tegenover het Siepegat, een fraaie en 

natuurlijk ogende waterpartij, 

hetgeen een extra dimensie aan het 

park geeft. Deze weg kent geen 

aanwonenden. De Roessinkdrijfdijk 

komt uit op de Ruurloseweg. 

 
Figuur 11: prachtige toegang via de Roessinkdrijfdijk 

4.8. Selectie beoogde bouwlocaties 

Voor de keuze van de plekken voor de vijf boomwoningen zijn eerst de bestaande open plekken in 

het bos in kaart gebracht. Vervolgens zijn daarbinnen de plekken geselecteerd die mooi verdeeld 

liggen over het terrein, met onderlinge afstanden die aan de voorwaarden voldoen. Vijf van die 

plekken worden in het plan voor het Treehouse Resort gebruikt voor de plaatsing van 

boomwoningen, waarbij slechts in enkele gevallen de open plekken mogelijk iets vergroot moeten 

worden. 
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Figuur 12: geplande bouwlocaties, met beoogde parkeerzone en ontsluiting 
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5. Toekomstbeeld 
 

Het bos op landgoed Lijftogtsheide krijgt er een nieuwe functie bij, namelijk dienen als decor voor 

boomkroon-recreatiewoningen. Het bos moet ervoor zorgen dat de gasten in de boomwoningen 

zoveel mogelijk privacy hebben en zich in de ongestoorde natuur wanen. Maar dat mag niet ten 

koste gaan van de overige bosfuncties, het moet juist een meerwaarde opleveren. Dat betekent dat 

de bosstructuur zich optimaal moet ontwikkelen en het bos moet bestaan uit een menging van 

inheemse loofbomen (natuurwaarden, broedgelegenheid, voedselaanbod, beleving van de wisseling 

van de seizoenen) en wintergroene naaldboomsoorten (kleurcontrast, kroonvorm en visuele 

afscherming in de wintermaanden en veel biodiversiteit). Geschikte boomsoorten zijn: groveden, 

douglasspar, eik, beuk, linde, kers en berk. In de ondergroei zijn, naast de al aanwezige krent, 

vuilboom en lijsterbes, ook soorten als Gelderse roos, inheemse vogelkers, hazelaar, wilde hulst en 

taxus bruikbaar. Meer vruchten dragende soorten zullen ook meer dieren, vogels en eekhoorns, 

aantrekken. Amerikaanse vogelkers, Gewone esdoorn en Amerikaanse eik zijn ongewenste soorten, 

de fijnspar en lariks eveneens vanwege de droogte- en windgevoeligheid. 

 

Om een rijke ondergroei mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat het kronendak wordt gevormd 

door sterke bomen met brede, diepe kronen is het noodzakelijk regelmatig te dunnen. Licht en vocht 

tot op de bodem is een belangrijke voorwaarde voor een goede bosstructuur. De bosranden worden 

vrij dicht gehouden om de wind te breken en om het zicht op - en de lichtuitstraling vanuit de 

boomwoningen te minimaliseren. 

 

De boomwoningen worden op ruime afstand van elkaar gerealiseerd. Bij de planning van de 

bouwlocaties zijn deze 70 tot 125 meter vanaf de bosrand en 80 tot 85 m vanaf elkaar gehouden. 

Alles gerekend van erfgrens tot erfgrens. Effectief betekent het dat de afstanden tussen de woningen 

en andere woningen en grenzen globaal 15 meter groter kan zijn, afhankelijk van de situering van de 

woning, met een straal van 4,5 m, binnen het perceel met een straal van 12,5 m. De afstand tot de 

Scharfdijk is meer dan 70 meter en tot de Ruurloseweg zelfs meer dan 185 meter. Ook de afstand tot 

de erfgrens waaraan het naastgelegen loonbedrijf is gevestigd, is ruim 100 meter. Uit het gehouden 

flora- en faunaonderzoek kwam naar voren dat in de buitenrand zich ook bomen met holtes 

bevinden. Deze vallen in het deel van het bos waar niets ontwikkeld wordt. 

De ingang van het landgoed is geprojecteerd bij het Siepegat aan de Roessinkdrijfdijk. De 

slingerende, rondgaande ontsluitingsweg wordt semiverhard en als éénrichtingsweg aangelegd. De 

weg wordt circa drie meter breed. 

 

Indien blijkt dat de paden, zelfs met behulp van reflectoren, onvoldoende zichtbaar zijn als het 

donker is, dan krijgt het terrein zeer spaarzame buitenverlichting. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat 

de natuurlijkheid van het bos zo min mogelijk wordt aangetast. Langs het pad komen dan ter 

oriëntatie op ruime afstand van elkaar bescheiden lichtarmaturen aan lage palen, die alleen naar 

beneden stralen. Van rood licht heeft het wild de minste hinder. Bij de boomwoningen komt een 

buitenlamp met sensor, die de parkeerplek en het pad naar de toegangsdeur alleen aanlicht wanneer 

dat nodig is. 

 

Voor vogels en kleine zoogdieren zullen nestgelegenheden worden aangebracht.  
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6. Beheermaatregelen 
 

Landgoed Lijftogtsheide blijft een bosgebied dat wordt beheerd volgens de uitgangspunten van 

geïntegreerd bosbeheer. Bij het beheer van het bos zal al rekening worden gehouden met de 

toekomstige nieuwe functie. Het beheerdoel is de ontwikkeling van een ecologisch hoogwaardig bos, 

kleinschalig gemengd en met een gevarieerde leeftijdsopbouw, fraai om te zien, met markante 

bomen langs wegen en paden en zo’n hoog mogelijke belevingswaarde, waaruit periodiek hout 

geoogst kan worden, doch uitsluitend het hoogstnoodzakelijke. Daarbij zal aan de volgende zaken 

extra aandacht worden besteed: 

 

1. Bestrijding Amerikaanse vogelkers. Deze soort moet volledig uit het landgoed worden 

verwijderd. Alle struiken dikker dan circa 3 cm (op 10 cm hoogte) afzagen en de stobben 

behandelen. Kleinere struiken kunnen het beste worden uitgetrokken, al dan niet na te zijn 

los gestoken met een schop of deze versnipperen d.m.v. een bosmaaier met mulchmes. Hier 

is al een begin mee gemaakt in 2015 en 2016. Momenteel zijn er hoegenaamd geen 

bessendragende struiken meer aanwezig.  Naast Amerikaanse vogelkers wordt ook de 

esdoorn zoveel mogelijk verwijderd.   

2. Terugdringen Amerikaanse eik. De Amerikaanse eik heeft prachtige herfstkleuren, de eikels 

dienen vele dieren als voedsel en volwassen bomen zien er mooi uit. Maar onder volwassen 

bomen is het te donker en te droog voor enige ondergroei, de soort is erg dominant 

aanwezig, het blad is zuur en verteert slecht en er zijn maar weinig ecologische waarden aan 

verbonden. Slechts een enkele fraaie, volwassen boom kan gehandhaafd worden, alle andere 

zullen uit het bos worden verwijderd of worden geringd om zodoende ook het percentage 

staand dood hout te laten toenemen. Zowel de jonge opslag als volwassen bomen kunnen 

middels afzagen en stobbenbehandeling worden bestreden.  

3. Meer licht toelaten. Op veel plaatsen is het kronendak gesloten. Hierdoor wordt veel licht en 

vocht tegengehouden, waardoor de ondergroei zich slecht kan ontwikkelen. Bovendien 

worden bomen die in een dichte stand opgroeien lang en dun, met kleine kronen, waardoor 

ze windgevoelig worden en visueel weinig te bieden hebben. Tijdig, frequent en vrij stevig 

uitdunnen zorgt voor licht en ruimte in het bos en dat de resterende bomen fraaie volgroeide 

diepe kronen krijgen. Iedere vijf jaar zal het bos indien nodig worden uitgedund, waarbij de 

instructie geldt dat gestuurd moet worden op een structuurrijke ondergroei en de 

ontwikkeling van stormvaste dikke overblijvers. 

4. Omvormen fijnsparopstanden. De fijnspar is weliswaar een wintergroene soort die veel 

privacy en visuele afscherming biedt, maar de soort is te gevoelig voor stamrot, windworp en 

sterfte om rondom de boomwoningen op grote schaal te handhaven. Een beperkt aandeel 

fijnspar kan, mits gezond, prima gehandhaafd blijven in de menging, waarbij het aanbeveling 

verdient ervoor te zorgen dat de bomen niet binnen een boomlengte aan de westzijde van 

een recreatiewoning staan om schade te voorkomen. De douglasspar is een geschikte 

vervanger voor de fijnspar. Deze soort is al op het landgoed Lijftogtsheide aanwezig en 

verjongt zich goed. Door de verjonging vrij te stellen en in de fijnsparopstanden stevig te 

dunnen zal de douglasspar zich hoogstwaarschijnlijk spontaan als vervanger ontwikkelen. 

Ook in de opstanden van groveden is een aandeel douglasspar wenselijk voor de afwisseling 

en de goede visuele afscherming. De douglasspar is een snelle groeier, zodat relatief snel 

resultaat behaald kan worden. Waakzaamheid is nodig om te voorkomen dat de douglasspar 
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een te groot aandeel gaat innemen, bij voorbeeld ten koste van de groveden of inheemse 

loofhoutsoorten. 

5. Meer biodiversiteit. Aansluitend op het vorige punt dient bij de dunning in stukken met een 

overwegende monocultuur ook ruimte gemaakt te worden voor andere soorten begroeiing. 

Om tijdwinst te halen zullen deze soorten worden aangeplant. Door de initiatiefnemer zijn, 

verspreid over het gehele gebied, in 2015 en 2016 al enkele duizenden inlandse eiken, 

beuken, tamme kastanjes en diverse struiksoorten gepoot. Door droge zomers in 2018 en 

2019 is er helaas veel verdroogd. In het voorjaar van 2020 worden er 1.500 Douglassparren 

aangeplant. 

6. Kleinschalige verjonging aanbrengen. Door het bestrijden van de Amerikaanse vogelkers en 

het terugdringen van het aandeel Amerikaanse eik en fijnspar ontstaat ruimte voor nieuwe 

aanplant. Die ruimte kan goed worden benut om meer variatie aan te brengen. Groepsgewijs 

kunnen zomereik, beuk en winterlinde worden aangeplant, bij voorkeur in de wat grotere 

veer-maat 150-175 cm of de laanboommaat 8-10. Daarnaast kunnen struikvormers worden 

ingebracht, zoals Gelderse roos, inheemse vogelkers, hazelaar, wilde hulst en taxus. Om 

wildschade te voorkomen is een individuele boombescherming raadzaam, in de vorm van 

een boommanchet of boomkoker. Ieder jaar kunnen circa 10 groepen van elk zo’n 100 m2 

worden ingeplant. Grootschaliger ingrijpen leidt niet alleen tot hoge kosten maar ook tot het 

verlies van overzicht waardoor jong plantmateriaal niet de zorg krijgt die het nodig heeft.  

7. Randzone dicht houden. Teneinde het zicht op het Treehouse Resort te beperken wordt een 

randzone van Lijftogtsheide niet bebouwd. In die randzone zullen de aanwezige naaldbomen 

middels dunningen worden bevoordeeld, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Bovendien 

worden hier ook jonge naaldbomen aangeplant. 

8. Tak- en tophout deels opruimen. In een ‘gewoon’ bos blijft het tak- en tophout liggen, zodat 

het kan verteren en de mineralen weer in de kringloop kunnen worden opgenomen. Door 

eventuele dunningen zal kapafval 

op de bodem komen te liggen. Dat 

is niet erg fraai om te zien en 

wordt door veel mensen als 

rommelig ervaren. Door het tak- en 

tophout te versnipperen kunnen 

de snippers voor bio-energie 

gebruikt worden. Hier en daar een 

stapel takken geeft bescherming 

aan kleine zoogdieren en is op die 

manier ook weer van nut. 

 

 

 

 

9. Natuurschoonwet en FSC. Het beheer van het bos zal voldoen aan de voorwaarden van de 

Natuurschoonwet en de FSC-richtlijnen (duurzaam bosbeheer). 

10. Juridische bescherming. De percelen voor de boomwoningen en de parkeergelegenheid 

hebben aparte kadastrale nummers. Deze zes percelen zullen ook een andere eigenaar 

hebben dan het resterende bosperceel. Alleen voor die zes kleine percelen wordt een 

Figuur 13: niet teveel takhopen in het bos 
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bestemmingsplanwijziging aangevraagd, niet voor het grote geheel. Wij hopen hiermee voor 

de buurt ook meer rechtsbescherming te creëeren. Het is dan niet zonder een nieuwe 

bestemmingsplanwijzigingsprocedure mogelijk om meer boomwoningen bij te plaatsen. 
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7. Bosbouwkundig beheer van het landgoed. 

De bomen in Lijftogtsheide zijn vrijwel allemaal oud. Vooral de grovedennen zijn met ca. 80-90 jaar 

bosbouwkundig als bejaard te beschouwen. Hoe ouder een boom, hoe mooier om te zien en hoe 

hoger de natuurwaarden (holtes, zware dode takken, ruwe schors), maar ook hoe langzamer de 

groei. Onderstaande grafiek en opbrengsttabel laten zien hoe de lengtegroei en daarmee de aanwas 

in kubieke meters hout per hectare per jaar (Icv) in de jeugdfase van een bos relatief hoog ligt en met 

het stijgen van de leeftijd afneemt. Wanneer de opstand ouder dan 75 jaar wordt daalt de 

volumegroei naar ongeveer 1/3e van de productie op 30-jarige leeftijd. De grovedennen-opstanden 

in Lijftogtsheide vallen in groeiklasse 8 = gemiddeld groeivermogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosbouwkundig rendement-denken speelt geen rol wanneer het bos een andere economische basis 

heeft. De beoogde vijf boomwoningen kunnen een belangrijke economische drager vormen onder 

het bosbeheer van landgoed Lijftogtsheide. Daaruit kunnen de voorbereidingskosten van dit initiatief 

en een intensief beheer gericht op beleving, recreatie en natuur betaald worden. Het niet doorgaan 

van het project betekent dat het beheer op andere leest geschoeid moet gaan worden om de 

beheerkosten draaglijk te houden. 

 

De volgende overwegingen dienen zich aan. 

 

Als de boomwoningen gerealiseerd worden: 

1. Doel: alleen rendement behalen uit de functie recreatie, waarvoor een mooi bos met veel 

biodiversiteit en een hoge belevingswaarde noodzakelijk is; 

2. Een dichte bosrand creëren van globaal 70 meter breed; 

Figuur 14a en b: groeicurve en opbrengsttabel voor groveden 
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3. Zorgen voor een lage takaanzet om zodoende het zicht door het bos te minimaliseren; 

4. Koesteren en bevorderen van dikke en oude bomen; 

5. Het eventuele oogsten van bomen, voor zover noodzakelijk, zal op voornoemde punten 

gericht zijn; 

6. Aantrekkelijk maken van het padenstelsel door het creëren van een extra wandelpad; 

7. Op veel plekken extra struikvormers en loofbomen aanplanten ter verhoging van de  

biodiversiteit en met gewenste soorten die nu niet of ondervertegenwoordigd zijn; 

8. Indien door de klimaatverandering de droge zomers van de afgelopen twee jaren aanhouden 

zal het bos op droge plekken besproeid worden om nieuwe aanplant goed op gang te 

brengen zodra de daarvoor benodigde infrastructuur aanwezig is;  

9. De bestemming van perceel O170, groot 7.930 m2, nu landbouwgrond, wordt gewijzigd in 

bos; 

10. Ter compensatie is/wordt in totaal 5,4 ha nieuwe natuur gerealiseerd. 

Als de boomwoningen niet gerealiseerd worden: 

1. Rendement behalen uit bosexploitatie, dus regelmatig oogsten; 

2. Bij het beheer sturen op snelle koolstofdioxide vastlegging en daaraan gekoppelde oogst van 

biomassa; 

3. De gemiddelde leeftijd fors verlagen om de gemiddelde houtproductie te verhogen; 

4. Bossamenstelling wijzigen door het aandeel productieve soorten te verhogen (douglas, lariks, 

Amerikaanse eik); 

5. Recreatief medegebruik handhaven op ‘basisniveau’, maar niet bevorderen; 

6. Natuurwaarden handhaven op ‘basisniveau’, maar niet in investeren; 

7. Perceel O 170 wordt weer als landbouwgrond in gebruik genomen. 

De vraag is hoe het hoogste rendement behaald kan worden. Recent heeft de Universiteit 

Wageningen een enquête doen uitgaan. Doel is om voor de huidige SNL-subsidieregeling een andere 

vorm te vinden die verschillende typen van beheer kan stimuleren of afremmen. De overheid heeft 

dan een middel om, zij het slechts met mate, te sturen. Tot op heden was het beheer afgestemd op 

de toekomstige recreatiefunctie. Als dat niet doorgaat, zal het beheer op een andere wijze worden 

gedaan. 

Als het Treehouse Resort niet doorgaat en met de kennis van nu, is het advies om Lijftogtsheide 

optimaal voor de houtproductie in te richten en te beheren. De verouderde opstanden kunnen dan 

versneld verjongd worden. Daarmee wordt de hoogste CO2-opslag behaald en financieel ook de 

hoogste opbrengst. Het beheer zoals tot op heden is gevoerd is geen optie, dat heeft (mede door de 

aanplant) meer gekost dan het heeft opgeleverd. 

Conclusie: bij de optie Treehouse Resort blijft Lijftogtsheide tot in lengte van dagen een veel mooier 

bos met een hogere belevingswaarden, dan wanneer het bos als productiebos beheerd wordt.  
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8. Conclusies 

 

Met de uitvoering van deze visie voor landgoed Lijftogtsheide zal de biodiversiteit aanmerkelijk 

toenemen. Het aantal soorten bomen en struiken zal toenemen en als gevolg daarvan zullen ook 

steeds meer zoogdieren en vogelsoorten in dit bos verblijven. Het bos zal een veel natuurlijker 

aanblik vertonen waarin het prettig wandelen is, ook omdat er op termijn veel oude en dikke bomen 

zullen staan die elders weinig worden aangetroffen. De buitenschil van het bos zal door het 

bevoordelen van bestaande naaldbomen en het toevoegen van nieuwe Douglas sparren een vrij 

dicht karakter hebben, voor een optimale afscherming van het Treehouse Resort. 

 

Door de boomwoningen gedekte kleuren te geven, de lichtuitstraling te minimaliseren en voldoende 

afstand (> 70 m) tot de buitenkant van het bos te handhaven zullen buurtbewoners geen 

noemenswaardige hinder van het Treehouse Resort ondervinden. Door de auto’s in een 

afgeschermde parkeervoorziening te plaatsen zullen deze aan het oog onttrokken worden. 

 

De impact van de netto bebouwde/verharde oppervlaktes bij realisatie van het Treehouse Resort 

bedraagt 0,2% van het totale bosgebied, uitgaande van de bruto oppervlaktes is dat 2,21% van het 

totaal. 

De gemeente verlangde in een eerder stadium, waarbij toen nog sprake was van een veel grotere 

opzet met 20 boomwoningen, een hogere compensatie dan nu. Afgesproken is toen dat de gronden 

gelegen aan de Wisselinkweg en Korenweg te Zelhem, waarvan de bestemming reeds op 26 mei 

2016 is gewijzigd, als compensatie voor het Treehouse Resort zouden dienen.  Met de compensatie 

van 5,4 ha nieuwe natuur in de gemeente Bronckhorst, wordt meer gecompenseerd dan dat de 

gemeente nu nodig acht voor het huidige plan. Nu wordt ruim 1 ha aan nieuwe natuur per 

boomwoning gerealiseerd: een forse toename aan natuur! 

 

Door de herinrichting van het padenpatroon neemt de padlengte in het terrein toe van 825 meter 

naar circa 2.000 meter. Deze paden zullen ten dele opengesteld zijn voor recreatief medegebruik. De 

openstelling wordt met borden aangegeven, zodat passanten en de lokale bevolking zich welkom 

voelen op de paden in het terrein. 

 

Met dit initiatief ontstaat voor de toeristische markt een recreatievorm die er elders nog niet is. Het 

is een waardevolle toevoeging voor recreanten die respect hebben voor de natuur en daar graag 

volop van willen genieten en dat ook nog op een duurzame en CO2-neutrale wijze. 

Voor de buurt blijft een mooi bos behouden met een hoge belevingswaarde wat door de toename 

van oude en dikke bomen alleen nog maar zal toenemen en waarin het prettig wandelen is.  

 



  gemeente Bronckhorst

 Buitengebied; hoek Ruurlosew eg/Scharfdijk Hengelo

Bijlage 4  Landgoed Lijftogtsheide Beheerplan 2015 -2024, 
werkplan 2015 - 2019, nov. 2015
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1 Algemeen 

1.1 Inleiding 
Dit werkplan beschrijft het gewenste beheer van de bossen voor NSW-landgoed 

Lijftogtsheide, eigendom van dhr. . Het beheer- en werkplan is opgesteld als leidraad ten 
behoeve van het beheer van het bos en om sturing te geven aan de in het beheerplan 
gestelde doelen. Het beheerplan is opgesteld conform de voorwaarden van FSC (Forest 
Stewardship Council) met als doel het bosbezit onder het FSC- keurmerk te brengen. In het 
verleden is het bos, nog onder een eerdere eigenaar, al eens gecertificeerd geweest. Bij de 
certificering wordt aangesloten bij de FSC –groepscertificering van de Unie van Bosgroepen.  
De eigenaar is bezig om in het bos een 20-tal boomwoningen te realiseren, ten behoeve 
van recreatieve doeleinden. Bij het toekomstig beheer van het bos zal nadrukkelijker 
gekeken worden naar het realiseren van een grotere soortenrijkdom en het verhogen van 
de natuur- en belevingswaarde van het bos. De te realiseren boomwoningen zullen minder 
dan 1 % van het totale bosoppervlak in beslag nemen. 

1.2  Werkwijze 
Als voorbereiding voor het opstellen van het werkplan is het terrein bezocht. Het 

terrein is daarbij geïnventariseerd op functioneren op het gebied van natuur, houtproductie 
en bosbeleving, de belangrijkste functies van bos. De natuurwaarde van het bos is daarbij 
beoordeeld aan de hand van de volgende kenmerken: 

▪ Soortensamenstelling (inheems/uitheems/menging)
▪ Structuurvariatie (horizontaal/verticaal/open plekken)
▪ Dode bomen (dikker dan 30 cm).

Een specifieke flora en fauna-inventarisatie is ook uitgevoerd. 
Deze quickscan natuurtoets is als bijlage toegeveogd. 
Bij de beoordeling van de functie houtproductie is gekeken 
naar: 
▪ Boomsoorten (hoogproductief/laagproductief)
▪ Kwaliteit en vitaliteit.

Voor de beoordeling van de functie bosbeleving gaat hem om: 
▪ Natuurlijk bosbeeld
▪ Markante bomen
▪ Variatie.

Daarnaast zijn de langetermijndoelen en beheerdoelen van de eigenaar geïnventariseerd. 
Aan de hand van de waarnemingen in het terrein en de wensen van de eigenaar is een visie 
opgesteld en zijn de werkzaamheden voor de komende vijf jaar vastgesteld.  

Dood hout speelt een 
belangrijke rol in de natuur. 
Dik dood hout van staande 
en liggende bomen is o.a. 
waardevol voor insecten, 
vogels en paddestoelen.  
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2 Lijftogtsheide 

2.1 Inventarisatie 

Algemeen 
De bossen van landgoed Lijftogtsheide vormen een aaneengesloten geheel. 

Op de beheerkaart (zie bijlage 1) zijn per afdeling de hoofdboomsoorten zichtbaar. In het 
afdelingsregister c.q. werkplan (bijlage 2) zijn de gegevens, zoals oppervlakte en kiemjaar, 
van de diverse opstanden in tabelvorm weergegeven. 
De in het terrein voorkomende bodem bestaat (volgens de bodemkaart) uit een veldpodzol-
grond van leemarm en zwak lemig fijn zand (LH en deel HE) en lemig fijn zand (MB). De 
veldpodzolen zijn droge gronden. De grondwatertrap (GWT) van deze bodems is VI/V* 
(gemiddelde hoogste grondwaterstand 40-80 cm en gemiddelde laagste grondwaterstand 
>120 cm) of VII (GHG > 80, GLG > 160).

De laatste dunning is uitgevoerd in 2008. Op Lijftogtsheide is in 2005 een bosbemesting 
uitgevoerd. De dunning en bemesting vonden plaats in het kader van de subsidieregeling 
Effectgerichte Maatregelen (EGM/OBN) waarbij tevens toekomstbomen zijn aangewezen.  
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Huidige toestand 
Landgoed Lijftogtsheide bestaat voor een groot deel uit grove dennenbos (grijs op de 

kaart), met een rijke ondergroei van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, berk, lijsterbes 
en vuilboom. Inlandse eik en beuk zijn in mindere mate vertegenwoordigd. Veel van dit bos 
bestaat nog uit de eerste generatie bomen die op de heide zijn aangeplant. Deze bomen zijn 
nu ruim 80 jaar oud en hebben flinke afmetingen bereikt. Zowel door natuurlijke veroudering 

als door actieve uitdunning is het 
kronendak vrij open geworden, 
waardoor de genoemde 
loofboomsoorten de kans 
hebben gekregen zich goed te 
ontwikkelen. De aanwezigheid 
van vrij veel Amerikaanse eik en 
Amerikaanse vogelkers is 
veroorzaakt door actief 
bosbouwkundig beheer in de 
jaren ’50 van de 20e eeuw. In die 
jaren is de Amerikaanse 
vogelkers grootschalig 
aangeplant in de naaldbossen 
ten behoeve van de 
strooiselverbetering. De 
Amerikaanse eik is in die periode 
vooral als snelle groeier gebruikt 
ten behoeve van de 
houtproductie. Beide soorten 
zijn invasief, herbergen 
nauwelijks ecologische waarden, 
zaaien zich sterk.  

Naast de percelen met grove den is fijnspar ruim vertegenwoordigd in de bossamenstelling 
(paars op de beheerkaart). Deze boomsoort werpt veel schaduw op de bosbodem, waardoor 
er veel minder ondergroei aanwezig is. Hierdoor zijn de sparrenbossen erg transparant en 
structuurarm. Bovendien is de fijnspar gevoelig voor windworp door een oppervlakkig 
wortelstelsel en worden de bomen op oudere leeftijd vaak aangetast door stamrot, wat de 
windgevoeligheid nog verder vergroot. Gelukkig komt in veel fijnsparopstanden de 
douglasspar als mengboomsoort voor. De douglasspar is veel minder windgevoelig dan de 
fijnspar, wordt nauwelijks door schimmels aangetast en laat bij een goed beheer een prachtige 
ondergroei toe. 

Naast de twee belangrijke bovenstaande hoofdboomsoorten komen op het landgoed 
Lijftogtsheide nog een opstand van relatief jonge eiken voor en een perceel met Japanse lariks. 
De eiken zijn circa 15 jaar geleden aangeplant, toen dat perceel als overhoekje  (1k) is bebost 
en aan het landgoed toegevoegd. Helaas heeft de Canadese esdoorn daar ook voet aan de 
grond gekregen en gaat de overige soorten overheersen. De lariks is in de tweede helft van de 
20e eeuw aangeplant ten behoeve van de houtproductie. Japanse lariks is een stabiele 
boomsoort die weinig last heeft van wind, maar op hogere leeftijd ook vrij gevoelig is voor 
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stamrot. De kronen van deze soort laten veel licht door, waardoor er een rijke ondergroei kan 
ontstaan. 
 
 Natuurwaarde 
 De natuurwaarde binnen het object verschilt per opstand. De opstanden bestaan 
vooral uit grove den, fijnsparren en douglassparren en diverse soorten loofbomen, waarvan 
de Amerikaanse eik een belangrijk deel inneemt. Door de oudere leeftijd is hier meer 
structuurvariatie en menging. De natuurwaarde beoordeeld aan de hand van de eerder 
genoemde kenmerken (zie 1.2) samengevat: 
Negatieve terreinkenmerken voor de natuurwaarde: 
▪ Aantal ongemengde naaldbossen met weinig structuurvariatie. 
▪ Het (nagenoeg) ontbreken van dik dood hout. 
▪ Aanwezigheid van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers in de struiklaag.  

Positieve factoren voor de natuurwaarde: 
▪ Een groot aandeel inheemse boomsoorten. 
▪ Gemengd, ouder bos met loofhout. 
▪ De structuurvariatie begint al meer vorm te krijgen doordat in het verleden open 

plekken zijn aangebracht. De struiklaag begint zich goed te ontwikkelen. 
 
 Houtproductie 
 De waarde van het bos voor de houtproductie is, vanwege het voorkomen van een 
groot aandeel productieve naaldhoutsoorten, vrij groot. De boomsoorten met (potentieel) 
een goede waarde voor de houtproductie zijn de naaldbomen grove den, fijnspar, 
douglasspar en lariks. De houtkwaliteit van de meeste opstanden is redelijk tot goed. 
 
 Belevingswaarde 
 Het terrein is opengesteld en is op de bospaden toegankelijk voor wandelaars. Het 
bos heeft voor de recreant al een goede belevingswaarde door de vele ondergroei en 
menging van soorten, doorkijkjes en open plekken. Doorgaans worden gevarieerde, 
structuurrijke bossen positief gewaardeerd door de bezoekers. Op dit vlak is op dit terrein, 
door het ouder worden van het bos en door gericht beheer, op termijn nog meer winst te 
halen. Het bos voldoet voor de recreant goed als natuurlijk terrein waarin deze zich kan 
ontspannen en de natuur kan beleven.  
 
2.2 Langetermijndoel 
 De eigenaar wil het bos d.m.v. duurzaam beheer instandhouden als familiebezit. 
Daarnaast zal in het bos een Treehouse resort, een 20 tal recreatiewoningen met hotel 
functie, ontwikkeld worden. Deze woningen 
nemen minder dan 1% van het totale bosareaal 
in beslag. De bestemming van het bos blijft in 
eerste instantie bos en met daarnaast een 
recreatieve bestemming op de plaatsen waar 
een boomwoning wordt ontwikkeld.  
Er wordt gewerkt volgens de doelstelling van het 
geïntegreerd bosbeheer waarbij de functies 
natuur, beleving en houtproductie aan bod 
dienen te komen. De eerste twee functies zijn 
hierbij de belangrijkste. Er wordt gestreefd naar 

Open plekken zijn gunstig voor de natuur 
en dragen bij aan een gevarieerd bosbeeld. 
Het kan jaren duren voordat een open plek 
of kapvlakte weer begroeid raakt met jonge 
bomen. Gedurende die tijd is de plek een 
biotoop voor verschillende diersoorten 
(mieren, vogels, reeën) en een groeiplaats 
voor kruiden en struiken. 
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een gevarieerd bosbeeld en naar een optimalisering van de natuurwaarde van het bos 
binnen de mogelijkheden van de groeiplaats. Houtproductie is hieraan ondergeschikt maar 
zal blijvend een rol spelen als tegemoetkoming in de beheerkosten en om te kunnen sturen 
in de gewenste bosbeelden.  

2.3 Beheerdoelen 2015 t/m 2020 
Met inachtneming van de inventarisatie, de dubbelfunctie recreatie en de 

langetermijndoelen van de eigenaar, ligt de komende beheerperiode het accent op het 
verhogen van de natuur- en belevingswaarde van het bos. Dit wordt vertaald in meer 
concrete beheerdoelen, deze zijn: 
▪ Verhogen van het aandeel inheems loofhout (eik, berk, beuk) ten koste van uitheems

loofhout en fijnspar.
▪ Verhogen van de structuurvariatie door meer open plekken en het stimuleren en

bijplanten van een struik- en kruidlaag langs bosranden.
▪ Stimuleren en bijplanten van individueel gemengde opstanden.
▪ Meer dik dood hout (niet binnen twintig meter van paden en de boomwoningen i.v.m.

mogelijk vallend hout).
▪ Aanleg van natuurlijker ogende bospaden.
▪ Het laten meanderen van de sloot die dwars door het bos loopt.

De terreinkenmerken die worden nagestreefd zorgen voor een nog afwisselender bosbeeld 
en een verdere verhoging van de belevingswaarde van het terrein. Een ander neveneffect is 
dat de waarde van het terrein voor de flora en fauna zal toenemen.  

2.4 Werkplan 
Om de gewenste terreinkenmerken te realiseren is menselijk ingrijpen noodzakelijk. 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van spontane processen zoals natuurlijke 
verjonging, groei, aftakeling en sterfte. Maar met een volledig 'niets doen' beheer zullen de 
beheerdoelen niet bereikt worden. Zonder beheer neemt de variatie in bosontwikkelings-
fasen en daarmee de natuurwaarde van het bos op termijn af. Door middel van een 
bosbeheer bestaande uit dunningen worden de gewenste beheerdoelen gerealiseerd. Er zal 
aanvullend geplant worden als de gewenste verjonging niet voldoende optreedt. Dunnen is 
niet een éénmalige maatregel. Het bos ontwikkelt zich voortdurend waardoor ook het 
bosbeheer periodiek dient te worden uitgevoerd om onder andere de stabiliteit, vitaliteit en 
menging in de gewenste richting te sturen.  

Blessen en dunnen 
Er is een verschil in dunningsurgentie vanwege de verschillende periodes van 

dunningen in het verleden. In tabel 2 is aangegeven wanneer welke werkzaamheden 
uitgevoerd gaan worden.  

Tabel 2: Werkplan 2015 t/m 2020 
Jaar Maatregel Uitvoerende 

jaarlijks 

Bestrijden Amerikaanse vogelkers; Amerikaanse eik niet 
verder laten verjongen en geleidelijk de volwassen bomen 
ruimen c.q. omvormen tot staand dood hout. Open plekken 
weer inplanten met inheemse soorten. 

eigenaar 

najaar 2015 Blessen Lijftogtsheide (incl. aanwijzen open plekken, deskundige 
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menging) 
najaar 2015 Dunnen alle gebleste opstanden aannemer/houtkoper  

Najaar 2015 Aanplant diverse soorten bomen en struiken 
’t Onderholt en 

eigenaar 
Najaar 2015 Ringen van volwassen Amerikaanse eik eigenaar 

Najaar 2016 Aanplanten diverse boom- en struikensoorten 
’t Onderholt en 

eigenaar 

Jaarlijks 
Buitenrand van 40 meter waarnodig dunnen en aanplanten 
om op termijn de dichtheid te behouden. 

deskundige en eigenaar 

Najaar 2019 Blessen Lijftogtsheide deskundige 
Najaar 2019 Dunnen alle gebleste opstanden aannemer/houtkoper 
Najaar 2019 Opstellen nieuw werkplan 2020-2024 na evaluatie deskundige 

 
Er zal de 1e paar keer sneller gedund worden in een iets kleinere hoeveelheid om de 
beoogde natuurdoelstellingen sneller te realiseren. Niet gedund worden de percelen die 
nog te dun zijn (< 15 cm) of waar het takvrije stamdeel nog te weinig is doorgezet, is de 
normale werkwijze in de bosbouw. Wij willen in de ondergroei ook graag een hoge 
takkendichtheid behouden, zeker in de schil, om doorkijk zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Groene takken laag bij de grond zijn op Lijftogtsheide dan ook welkom. Het gaat ons niet 
om de productie van zoveel mogelijk noestvrij hout. Bij de dunning en het daar aan 
voorafgaande blessen ligt het accent op variatie en het behouden van een gezond en 
duurzaam bos. Er wordt een hoogdunning uitgevoerd waarbij gewenste en kansrijke bomen 
(toekomstbomen) worden vrijgesteld van concurrerende bomen. Op de volgende aspecten 
wordt tijdens het blessen gestuurd: 
▪ Er zullen enkele open plekken worden gecreëerd van verschillende grootte, ook langs 

of over paden. 
▪ De monoculturen (opstanden met één boomsoort) worden gedund t.b.v. meer ruimte 

voor de blijvende bomen. 
▪ Indien er gekozen dient te worden zullen inheemse boomsoorten (eik, berk, beuk) 

met potentie worden vrijgesteld ten koste van concurrerende uitheemse 
boomsoorten. 

▪ Mooie uitheemse bomen (Douglas), markante bomen en bomen die in de minderheid 
zijn (mengbomen) worden bevoordeeld.  

 
Houtproductie is geen hoofddoelstelling, maar door het noodzakelijke bosbeheer wordt er 
toch hout geoogst. Bij de dunning zal meer ingezet worden op structuurvariatie (open 
plekken). Uitgaande van een oppervlakte van 15 ha, een bijgroei tussen 7 en 8 m³/ha/jaar 
en een theoretisch dunningsinterval van 4 jaar, zal er de komende dunningen tussen de 
420 m³ en 480 m³ hout worden geoogst (dat is 28 tot 32 m³/ ha). 
  
 Open plekken en verjonging 
 Zoals vermeld wordt het aandeel open plekken tijdens het dunnen verhoogd. Dit zal 
gebeuren door verjongingsgaten van verschillende groottes te maken. Het is van belang om 
de gaten niet te klein te maken: minimaal 1 x de boomhoogte. Bij lichthoutsoorten 
minimaal twee x de boomhoogte. Doordat er herplant van diverse inheemse soorten zal 
plaatsvinden, is het niet noodzakelijk om nog grotere open plekken te realiseren. Geschikte 
aanknopingspunten zijn plekken waar geen of weinig toekomstbomen staan. Ter verhoging 
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van de belevingswaarde van de bosbezoeker zullen er ook gaten over paden en kruispunten 
van boswegen gemaakt worden. 
Er zal niet alleen worden gewerkt met natuurlijke verjonging maar ook met herplant. De 
kans dat gewenste loofhoutsoorten zich hier spontaan gaan vestigen is nihil. Herplant zal 
direct na de dunning plaatsvinden. In de volgende beheerperiode wordt na een evaluatie 
beoordeeld of er nog verder versneld bijgestuurd dient te worden. 

Speciale aandacht voor de buitenrand 
De buitenrand van het bos, minimaal 40 meter, is de basis voor een goede 

landschappelijke inpassing van de mogelijk te realiseren boomwoningen. Deze schil moet 
zoveel mogelijk ondoorzichtig zijn dan wel worden. Speciale aandacht voor deze opstand is 
dan ook jaarlijks nodig. Taksterfte in deze rand moet zoveel mogelijk worden tegengegaan 
door voldoende openheid tussen de kronen te behouden. Ook dienen de doorzichtige 
passages aangeplant te worden. 

Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen 
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt vermeden. Een uitzondering 

wordt gemaakt voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers (prunus), Amerikaanse eik 
en Canadee esdoorn. Deze soorten komen voor in het gehele bos. Een dunning is gunstig 
ook voor de ontwikkeling van prunus gunstig. Gezien de afmeting van de struiken kan 
bestrijding van deze ongewenste uitheemse struik alleen doelmatig en tegen redelijke 
kosten worden uitgevoerd met een chemisch middel als Round-up. Om de prunus in de 
hand te houden wordt het bos jaarlijks nagelopen en waar nodig worden de struiken 
afgezaagd en de stobben ingesmeerd met Round-up. In het daaropvolgende voorjaar 
worden nieuwe uitlopers bestreden met een bladbehandeling. Jonge struiken en 
kiemplanten worden zoveel mogelijk handmatig uit de grond getrokken of met een 
bosmaaier uit de grond gefreesd.  Dit heeft het meeste resultaat bij droog weer, zodat de 
wortelstokken uitdrogen.  

Flora en fauna 
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal gebruik worden gemaakt van de 

geldende landelijke gedragscode die een zorgvuldig bosbeheer voor de flora en fauna 
beoogt. Als er bijzondere dier- en plantensoorten aanwezig zijn (bijv. rode lijstsoorten), 
dan wordt dit gedocumenteerd en wordt aangegeven hoe hier in het beheer rekening mee 
wordt gehouden. Voor een beter inzicht is in de zomer van 2015 een quickscan uitgevoerd. 

Dood hout 
Het beheer zal erop gericht zijn de hoeveelheid dood hout te verhogen. Vooral 

Amerikaanse eik is hiervoor een goede kandidaat. Dit gebeurt door tijdens het dunnen de 
gewenste hoeveelheid bomen te ringen of te vellen en te laten liggen. Verhouding 
ringen/vellen: ¾ ringen, ¼ vellen. Door niet alles te ringen maar ook een deel te vellen 
wordt er sneller een hoeveelheid dood hout verkregen. Langs paden en randen dient 
vanwege het risico bij voorkeur geveld te worden. 

Lanen en randbomen 
Het is van belang om de randbomen langs wegen en paden periodiek te controleren 

op dood hout. Vallend dood hout kan een gevaar vormen voor recreanten of ander 
passerend verkeer. De grove den in de buitenrand op Lijftogtsheide (afdeling 1g) is al wat 
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ouder en bezit dood hout in de aftakelende kronen. Hier dient tijdens de komende dunning 
aandacht aan te worden besteed. Tegelijkertijd kan dan de inlandse eik in de buitenrand 
meer ruimte worden gegeven. 
 
 Evaluatie 
 Aan het einde van de beheerperiode (in 2019) dient het gevoerde beheer te worden 
geëvalueerd. Een nieuw werkplan kan dan worden opgesteld op basis van de behaalde 
resultaten en ervaringen uit de huidige beheerperiode. 
 
2.5 Uitvoering van het werkplan 
 De gebleste bomen worden op stam verkocht aan een houtkoper die vervolgens de 
bomen velt en afvoert. Door gelijktijdige aanbieding van de partijen hout van de partici-
perende boseigenaren via de Bosgroep, kan er een betere houtprijs worden verkregen en 
worden kosten bespaard.  
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Bijlage 1. Overzicht boomtypen. 
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Bijlage 2. Werkplan. 



gemeente Bronckhorst   Buitengebied; hoek Ruurlosew eg/Scharfdijk Hengelo

Bijlage 5  Boscompensatie en beheer

   85



Bijlage Boscompensatie en beheer 

Aan bosoppervlak gaat globaal 3303 ha verloren. Doordat na de bouw de omliggende grond bij de 

woningen weer beschikbaar komt, zal het deel dat definitief niet meer voor bomengroei beschikbaar 

blijft aanzienlijk kleiner zijn. De inschatting is dat dit globaal 290 m2 per boomwoning zal zijn. Voor 5 

boomwoningen praten we dan over 2.450 m2, vermeerderd met 853 m2 voor de  centrale 

parkeervoorziening, welke definitief niet meer beschikbaar is als groeiplaats voor bomen.  

Uitgaande van 3303 m2, waar wordt dit dan gecompenseerd?  

O 170, gelegen aan de Ruurloseweg in Hengelo, heeft nu nog de bestemming landbouwgrond. Dit 

perceel is echter in de loop der jaren verwilderd. Bij de aanleg van één van de 2 wallen is een deel 

van dit perceel vrijgemaakt van veelal exoten, de wal aangelegd en nadien met inheemse struiken en 

bomen weer aangeplant. In de overige opstand is in het voorjaar van 2017 voorzichtig een eerste 

dunning uitgevoerd. Verdere dunning is wenselijk doch dan moet de huidige opstand aangesterkt zijn 

anders zullen teveel berken gaan hangen. Door de bestemming in bos om te zetten kan de huidige 

opstand blijven staan en hoeft deze niet te wijken voor landbouwactiviteiten die hier nu nog zijn 

toegestaan. Een toename van de bospercelen met 7.930 m2. 

U 29, gelegen aan de Wisselinkweg heeft nu een industriële bestemming. Op dit perceel is een 

bedrijfswoning gevestigd, die zal worden gesloopt. De gronden zijn ten dele al met bomen begroeid 

maar zullen verder worden aangeplant met inlandse bomen en een deel van het huidige 

tuinplantsoen zal worden verwijderd. Een toename aan nieuw bosoppervlakte van globaal 2.030 m2. 

U 86, 87, 88, 89, 90, 91, 948 gelegen aan de Korenweg en Wisselinkweg, hebben de bestemming 

natuur gekregen. Daar zijn op verschillende plekken vrijstaande bomen aangeplant en een deel 

aangesloten met daarbij nog enkele honderden struiken. Aan nieuw bosoppervlakte zal dit ongeveer 

44.687m2 bedragen. 

Totaal aan compensatie 54.647 m2. 

Het beheer van deze houtopstanden zal conform de principes van geïntegreerd bosbeheer 

plaatsvinden, zoals beschreven in het Bosbeheerplan voor landgoed Lijftogtsheide. Ook hier zal de 

nadruk liggen op natuur en recreatie, en niet op houtproductie. 

 

Maart 2020 
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