
 

 

Conclusie 

Landschap het plangebied bevind zich op de mister Es (dekzandrug) in een essenlandschap. De Stoffelsweg was 

vroegen onderdeel van de doorgaande weg van Bredevoort naar Winterswijk. Waarom de naam van Misterstraat 

ineens veranderd in de Stoffelsweg is ons niet bekend. Vroeger tot 1900-1930 werden er eigenlijk geen woning 

bovenop de es gebouwd. Waarom dat hier wel het geval is, is ons niet bekend. Het kan zijn door de komst van de 

N318 waardoor er langs de oude route naar Winterswijk enkele woningen zijn gebouwd. Op bovenstaande kaart zie 

je heel duidelijk het essenlandschap met de daarom heen liggende boerderijen en erven op de rand van de es gericht 

op de es.  

Het is onduidelijk hoe we dit landschappelijk moeten inpassen?  

Borduren we voort op de gedachte van het essenlandschap of wijken we hiervan af. Gezien de in ca. 1930 gebouwde  

bestaande boerderij bovenop de es.  Dit heeft geleid tot een misverstand betreft het landschapstype het is een 

essenlandschap i.p.v. ontginning. Aan welke eisen moet het landschappelijk plan en de erf indeling voldoen……..?  
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BROEK ONTGINNING  

Beekdal 

Inventarisatie analyse
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Stoffelsweg

Vak 1 bosplantsoen 
120m2

Ligustrum vulgare 
Euonymus europaeus 
Crataegus laevigata
Prunus spinosa
Cornus mas 
Viburnum opulus 

Bestaande boom 
handhaven

Inrit afgebogen 
zodat de lindeboom 
gehandhaafd kan worden
( bomen zijn ingemeten )

Vak2 bosplantsoen
250m2

Bestaande handhaven
Zomer eik

Akkerrand met 
ruig gras 2x per jaar 
maaien
en afvoeren (verschralen)

Hagen 
Beuk of haagbeuk

Camouflage groen 
(inheems)
ivm stuurkast riool
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AHN met historische geografie kaart - landschap type

Beplanting 370m2

Ruig gras 750m2  2 keer per jaar maaien en afvoeren

3st nieuw te planten solitaire bomen 

Bestaande bomen (op eigen grond)
2 st hergebruiken opnemen en verplanten
3 st handhaven van bestaande bomen 

Inheems bosplantsoen zie omschrijving
In grote groepen van min 7 - 9 st aanplaten 
plantafstand 1,5 x1,5m1

Lindeboom op het achtererf verwijst naar bestaande 
woning genaamde "de lindeboom".

Visie 
"De verbinding met het landschap"

Essenlandschap

Hoger gelegen
Laanbeplanting (Stoffelsweg) Stad Bredevoort 
Kleinschallige afwisseling van wonen en landbouw
Materiaal  en kleurgebruik samenhang eenvoudig sober

Silhouet van beplanting 
Hagen en bosplantsoen en bomen zorgen voor juiste
overgang tussen bebouwing het landschap
Geen doorgaande beplantingslijnen
Openbaar en prive lopen geleidelijk in elkaar over
Openheid van het landschap (es) benadrukken

Zichtlijnen vanuit het landschap rood
Zichtlijnen vanaf de woning blauw

Erf

Inrit rechtlijnig aan de bebouwing 

Het erf is door de aanwezichheid 
van gebouwen en groen zo goed als gesloten 

Parkeren uit het zicht dmv hagen en groen

Enkele markante bomen

Geen boomgaard gezien het geen oud erf is
Boom op het erf Linde (naam van de woning)
Bosplantsoen tevens geluidwering N318

A = Eik (zomer eik)
B = Linde
C = Walnoot
aa= Bestaande bomen opnemen en herplanten
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