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1. Inleiding 
Mts. Ten Have is voornemens om een nieuwe vleesvarkensstal te bouwen. Hiervoor dient 
het bouwblok te worden aangepast. De oppervlakte van het bouwblok wordt echter kleiner; 
9805m² ipv 11395m² op dit moment. Dit plan betreft een voorstel voor de landschappelijke 
inpassing van de nieuwe stal, en maakt deel uit van de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. 
 

2 ACHTERGRONDINFORMATIE PLANGEBIED 
 

2.1 TOPOGRAFISCHE KAART 
Op de topografische kaart is te zien dat de locatie zich ten westen van Groenlo en ten zuiden 
van Beltrum bevindt. 
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2.2 HISTORISCHE KAARTEN 
Op de historische kaart is te zien dat er rond 1900 sprake was van een fraai en kleinschalig 
kampenlandschap met verspreid liggende grasland- en bouwlandpercelen. Dit is te 
herkennen aan de onregelmatige kavel- en wegenstructuur en aan de houtwallen en bosjes 
die verspreid door het landschap aanwezig zijn. Ten zuiden van de Slinge zijn nog 
verschillende heideterreinen te zien, wat duidt op een jonger heideontginngingslandschap. 
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Op bovenstaande kaart uit 1965 is de invloed van de ruilverkaveling goed te zien. De meeste 
landschapselementen zijn verdwenen en de kavelstructuur is behoorlijk veranderd. De 
wegenstructuur is wel grotendeels gelijk gebleven. 
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3 MOTIVATIE EN INRICHTINGSMAATREGELEN 
Het bedrijf van Mts. Ten Have is gelegen in een kampenlandschap. Onregelmatig gevormde 
percelen, een grillig wegenpatroon, en verspreid liggende houtwallen, bosjes en boerderijen 
zijn kenmerkend voor dit type landschap. 
In het Markewerkboek van Beltrum (wordt gebruikt als Landschapsontwikkelingsplan), waar 
de locatie onder valt, staat het gebied als volgt beschreven: 
 

 
Als inrichtingsmaatregelen in de gebied worden een pallet aan maatregelen in het 
Markewerkboek genoemd (Eigentijdse kampen): 
 

 

Het primaat blijft bij de landbouw in dit gebied. Daarbij dient de leefomgeving echter niet te worden verwaarloosd. 
Moderne landbouwbedrijven bouwen hier aan een funcitoneel én aantrekkelijk landschap, 
waarbij bijvoorbeeld aandacht is voor behoud van steilranden en microreliëf van essen. De openheid van de es rondom 
het dorp Beltrum dient te worden benadrukt door de openheid geleidelijk terug te brengen en randen waar mogelijk te 
verdichten, bijvoorbeeld met wegbeplanting. Particulieren kunnen hun liefde voor het landschap tonen door op hun erf 
beuken- of meidoornheggen aan te planten of knotbomen en hoogstamfruit te onderhouden, waar mogelijk met 
publieke openstelling van paden: de openbare ‘hegges’. 
De Leerinkbeek kan beter zichtbaar worden gemaakt met de aanleg van een wandel- en fietspad en beekbegeleidende 
beplanting (elzensingels). Door een uitzichtpunt op het Bellegoor te maken krijgt de vertaling “mooi vuil” een positieve 
invulling. Vanaf de belt zijn door particulieren aangeplante solitaire eiken als baken waar te nemen. In het Lintveldse 
Broek dient aandacht te worden geschonken aan de 
karakteristieke radiale wegenstructuur. 



Landschappelijke inpassing ten Have 
 

 



Landschappelijke inpassing ten Have 
 

 
Door deze beplanting hier aan te leggen is er sprake van een landschappelijke inpassing 
waarbij de visuele afscherming van de nieuwe stal een feit is. Het kampenlandschap wordt 
hiermee versterkt door het terugbrengen van houtwallen/singel langs de rand van het 
perceel. Maar ook de belevingswaarde van het landschap wordt hiermee versterkt.  
 
Bijkomend voordeel van deze locatie is het feit dat er rond 1900 op exact dezelfde plek ook 
een singel/bosje gelegen heeft. Buiten de visuele afscherming, landschapswaarde en 
belevingswaarde speelt dus ook het cultuurhistorisch belang een rol bij de keuze voor deze 
locatie. 
 
Er is bewust voor gekozen om de singel niet helemaal door trekken (in zuidoostelijke 
richting) tot de hoek van het perceel. De buurman heeft hier aangegeven graag zijn 
zichtlijnen open te houden. 
 
De plantafstand op in de singels en de bosjes is 1,5 x 1,5 meter. Er zullen 3 rijen 
bosplantsoen worden geplant. In de singel worden 7 laanbomen (linde en paardekastanje, 
10/12) geplant. Het volgende assortiment zal worden gebruikt: 
 
Rosa canina  60-100  Hondsroos   50 stuks 
Amenchier lamarckii 60-100  Krent    50 stuks 
Corylus avellana 60-100  Hazelaar   50 stuks 
Sorbus aucuparia 60-100  Lijsterbes   50 stuks 
Viburnum opulus 60-100  Gelderse roos   50 stuks 
Prunus spinosa 60-100  Sleedoorn   50 stuks 
Tilia cordata  10/12  Winterlinde   4 stuks 
Aesculus hippoc. 10/12  Paardekastanje  3 stuks 
 
De singel zal worden beheerd als een hakhoutwal met enkele overstaanders. De 
struikvormers, zullen elke 10-12 jaar worden afgezet. Op deze manier ontstaat een houtwal 
met enkele mooi uitgroeiende bomen met daaronder struikvormers/struweel. Voor zowel de 
flora en fauna, als vanuit cultuurhistorisch oogpunt zal deze singel zijn waarde hebben. 
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BIJLAGE 1 INRICHTINGSPLAN 

 

Aanleg singel 70 x 5 meter, en 3 
struweelbosjes a 100m² per stuk. 

Nieuw te bouwen stal 

Zichtlijnen buurman 


