
Landschappelijk inpassingssplan Kremerweg 6 Winterswijk
Ten behoeve van vergunningsprocedure uitbreiding camping

Opdrachtgever: De heer C. Tenkink
Datum: 12-06-2018
Opgesteld door: ing. J.Collou
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Aanleiding

Op de locatie Kremerweg 6 in Winterswijk-Henxel is het natuurkampeerterrein
(de minicamping) 'Lutje Kossink' van de heer Tenkink gevestigd. De camping is
gesitueerd op de grond horende bij de herenboerderij Lutje Kossink. De boerderij
is, naast woonhuis, ingericht als groepsaccomodatie. ln de huidige situatie is de
functie aanduiding kleinschalig kamperen, waarbij het aantal staplaatsen 25 betreft.
De heer Tenkink wil het aantal staplaatsen uitbreiden naar 40 staplaatsen.
Voor deze uitbreiding is een wijziging van de huidige bestemming nodig naar be-
stemming camping. Een van de voorwaarden voor deze bestemmingsplanwijziging
is een landschappelijke inpassing waarbij er duidetijk sprake is van (natuur)com-
pensatie voor het gebruik van de gronden als camping. ln dit rapport wordt deze
landschappelijke inpassing en compensatie beschreven.

Afbeelding: Camping hu¡dige situatie.

2 Buro Collou Tuin-&Landschapsontwerp Looweg 'to 7'l52prL Eibergen r.'.c,545-47976,5 E.:jac@burocollou.nt l.:www.burocoltou.nl



19

Historische ontwi kkeling landschap

1 950 2016

Afbeeldingen: Hrstorische topograf¡sche kaarten. rode stippellijn geeft het plangebied aan. Bron: Kadaster

De planlocatie (aangegeven met een rode stippellijn) ligt in de gemeente Winterswijk. Het gebied maakt deel uit van Nationaal landschap Winterswijk. Het landschap
rond de planlocatie behoort tot het landschapstype kampenlandschap. De karakteristiek van dit kleinschalige landschapstype wordt gevormd door: onregelmatige verka-
velingen, kronkelende wegen, boerderijen verspreid in het landschap, hoogteverschillen door de aanwezige kampen (éénmansessen), beplanting in de vorm van singels
en bosjes. ln tegenstelling tot veel andere gebieden, behorende tot dit landschapstype in oost Nederland, is het gebied rond de planlocatie redelijk'gaaf' gebleven.
Op de kaart van rond 1900 is 'Lutgen Kossink'te zien, waarbij de bebouwing aan de westkant van een open kamp ligt. Ten zuiden hiervan stroomt de Ratumsebeek.
De bebouwing zoals deze te zien is op de kaart van 1900 is in de jaren 20 van de vorige eeuw vervangen door de bebouwing zoals deze nu nog aanwezig is.
De kaart van 1950 laat deze nieuwe bebouwing zien. De bospercelen aan de noordzijde zijn voor een deel verdwenen. De wegenstructuur is veranderd waarbij er een
weg aan de rechterkant langs de bebouwing liep. Deze weg is de basis voor de huidige verkaveling. De kamp is nog altijd open. Langs de Ratumsebeek ligt een stevige
groenstructuur.
Op de huidige topografische kaart is de zien dat de kavels in het hele gebied zijn vergroot. De wegenstructuur is weer veranderd waar bij de huidige Dondergoorweg de
kronkelende wegenstructuur heeft vervangen. Er loopt geen weg meer langs de bebouwing van Lutje Kossink. De kamp is nog altijd zichtbaar in het landschap al is het
hoogteverschil minder scherp afgetekend. Dit laatste is waarschijnlijk o.a. een gevolg van de veranderende wegen structuren.
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Gelders natuurnetwerk, kernkwaliteiten landschap en bodem

De planlocatie ligt in de GO (Groene ontwikkelzone)

Kernkwaliteiten deelgebied natuur en landschap

. Overwegend kleinschalig kampenlandschap op het Oost-Nederlands Plateau

. Onderdeel van Nationaal Landschap Wnterswijk

. Parel Ratumsche beek - Willinkbeek: bekem met beekbegeleidende bossen met
hoge natuuruvaarden; de beken zelf behoren tot de plateaubeken en hebben zeer
hoge morfologische en aquatisch-ecologische waarde; van hoog naar laag komt
langs de beek droog wintereiken-beukenbos, gewoon eiken-haagbeukenbos en
vogelkers-essenbos voor; voorjaarsflora met slanke sleutelbloem en bosanemoon

. Leefgebied das

. Leefgebied steenuil

. Leefgebied kamsalamander

. lntensieve groen-blauwe en recreatieve dooradering

. Bijzondere geologie aan de oppervlakte: verschillende tertiaire en pleistocene
formaties

. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de beken, oude ontginningen
en kavelpatronen, hakhout, houtwallen, singels en boerderijen.

. Abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, grondwaterreservoir

. Ecosysteemdiensten: recreatie, drinkwater

. Alle door de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten
en hun leefgebieden in dit deelgebied.

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap Groene Ontwikkelingszone

. Ontwikkeling beken, beekoevers, poelen, natte graslanden en moerasjes, bosjes
en singels.

. Ontwikkeling biotopen voor reptielen en amfibieën (m.n. kamsalamander)

. Ontwikkeling intensieve groen-blauwe en recreatieve dooradering

. Ontwikkeling herkenbaarheid essen

. Ontwikkeling beleefbaarheid geologie

. Ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden, heide en schrale
graslanden

. Ontwikkeling biotopen voor vogels van bossen en cultuurgronden

. Ontwikkeling cultuurhistorische patronen (bijv. ontginningen, houtwallen) en
beheersvormen

. Ontwikkeling ecosysteemdiensten

Afbeelding: G/V/V erl GO
provincie Gelderland

Donkergroen: GNN
Lichtgroen: GO

Afbeelding:
Bodemkaa¡t

Hn2lx Vl Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. Grondwatertrap Vl
GHG 40-80cm beneden maaiveld
GLG >160 cm beneden maaiveld

pZg23 Vb Beekeerdgronden; lemig frjn zand Grondwatertrap Vb
GHG 40 cm beneden maaiveld
GLG >120 cm beneden maaiveld
b... buiten de hoofdwaterkering gelegen gronden; periodiek overstroomd
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Huidige situatie omgeving

De bebouwing op Lutje Kössink bestaat uit een langgerekte boerenschuur met
daar aan gekoppeld een voornaam voorhuis. Daarnaast is er nog boerenschuur
aanwezig.
Het voorhuis is vanaf de Dondergoorweg goed zichtbaar. De camping ligt ten noor-
den van de boerderij achter het bos en wordt hierdoor vanaf de Dondergoorweg
grotendeels aan het zicht onttrokken. Hierdoor behoudt het huis zijn statige uitstra-
ling. Vanuit de Kremerweg is de camping wel zichtbaar.
Op de foto rechtsonder is de toegangsweg tot het campinggedeelte te zien vanaf
de Kremerweg. Aan de rechterkant van de bomenlaan liggen de huidige stand-
plaatsen. Aan de linkerkant hiervan ligt de gewenste uitbreidingslocatie.

Afbeelding: Zicht op Lutje Kössink vanaf de toegangsweg
a+ --¡i

vanaf de Dondergoorweg Afbeelding: Zicht op de

Buro Collou Tuin-&Landschapsontwerp Looweg 1O 7152ÁrL Eibergen T.:C,545-47976,5 E.:jac@burocollou.nl l.:www.burocollou.nl 5



Huidige situatie omgeving

Op de foto linksboven is het veld te zien met de gewenste uitbreidingslocatie (het
gemaaide deel).
Op de foto's onder is het ten zuiden van Lutje Kössink gelegen beekbegeleidende
bos rond de Ratumse beek te zien.

Afbeelding: Z¡cht op de gewenste uitbreidinglocatie vann de camping vanaf de Kremerweg

Zicht op bosomgeving met rechts de Dondergoorweg. Afbeelding. Ratumsebeek.

,¡*
-¿_¡*{
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Bij het vaststellen van uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing is geke-
ken naar de historische ontwikkeling, landschapstype, beleid en de huidige situatie.

Het historisch kaartmateriaal laat zien dat de openheid van de 'kamp'een histo-
risch gegeven is. Het landschap heeft verder zijn besloten karakter grotendeels
behouden ondanks de veranderingen in bijvoorbeeld infrastructuur. Er zijn veel
landschapselementen aanwezig waarbij sommigen in oppervlakte zijn afgeno-
men en sommigen zijn toegenomen, zoals de beplanting rond de Ratumsebeek.
Het behoud en de versterking van deze kleinschaligheid is een uitgangspunt voor
de inpassing waarbij de openheid van de kamp een belangrijk cultuurhistorisch
gegeven is. De versterking van deze kleinschaligheid met beplanting rond percelen
d.m.v. singels en bosjes, is wenselijk in het type landschap (kampenlandschap).

De huidige situatie laat een redelijk gaaf landschap zien waarvan de herenboerderij
een fraai onderdeel is. De camping in de huidige situatie is niet erg aanwezig. De
zichtbaarheid hiervan zal na uitbreiding vanaf de Kremen¡veg toenemen. Door aan-
plant van een vogelbosje met name langs de kant van de Kremerweg zal de impact
van de camping op het landschap zeer klein zijn. Een groot deel van het jaar zal
de camping niet worden gebruikt waardoor er, bijvoorbeeld in de winter als het blad
van de bomen is, geen impact is. De openheid van de kamp blijft hierbij intact.
Langs de Kremerweg zal het bestaande deel van de camping ook worden afge-
schermd met een hout/struweel singel. Dit betreft een bestaande verplichting.

Ter versterking van het landschap (in aansluiting op de ontwikkeldoelen van de
Groene Ontwikkelzone) is gekozen voor aanplant van een stukje bos in de zuidelij-
ke punt van de kavel. Dit zorgt voor voor versterking van de bestaande bosperce-
len.

Van oorsprong heeft er een boomgaard gelegen ten zuiden van de bebouwing
(zie kaartbeeld 1950). Door een boomgaard aan te leggen ten westen van de
bebouwing wordt terug gegrepen naar historisch grondgebruik passend bij het
type herenboerderij. Historisch gezien is het gebruikelijk om een boomgaard in de
nabijheid van de boerderij te hebben. deze is gekoppeld aan het erf. Door deze
boomgaard in de noordwesthoek te leggen, blijft het zicht op het statige voorhuis
vanaf de Dondergoonrveg intact.

Resultaat is een landschappelijke inpassing die aansluit bij de historische ont-
wikkelingen en het landschapstype, waarbijde natuun¡vaarden worden versterkt.
Daarnaast wordt de visuele impact van de camping verkleint.

Buro collou Tuin-&Landschapsontwerp Looweg 10 ZISZ¡|L Eibergen

Uitgangspunten Landschappelüke inpassing

Afbeelding: u¡tgangspunten inpassing en compensatie.
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Plankaart Landschappelijke inpassing

|{ Bestaand groen
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Bij de beplanting is uitgegaan van inheemse soorten passend bij de abiotische omstandig-
heden, (Podzolgrond grondwatertrap Vl en Beekeerdgronden; lemig fijn zand
Grondwatertrap V)
De landschappelijke inpassing zal bestaan uit de volgende onderdelen:

Plantplan

C Bos
ln de zuidpunt wordt een deel nieuw bos aangeplant. Dit deel l¡gt lager met GWT Vb,
bodemsoort is beekeerdgrond.
Oppervlakte 1500 m2
De afstand tussen de plantrijen en bedraagt 1,50 meter. De onderlinge afstand tussen de
planten in één rij is ook 1,50 meter. Planten in driehoeksverband.
De beplanting wordt volgens onderstaand schema aangelegd.
Totaal 630 stuks plantgoed aangeplant in 5-7 stuks per soort.
Boomvormers niet in de buitenrand (rondom + 10 meter geen boomvormers).

Naast het hoofdgebouw wordt een hoogstamboomgaard aangeplant bestaande uit 14
bomen minimale maal 10112. Plantafstand minimaal tussen de I en 10 meter.
Sortiment in overleg waarbij rekening gehouden moet worden dat het soorten zijn die
gedijen op zandgrond (lijst bijgevoegd als bijlage).

A HouUstruweelsingel
Over een lengte van 50 meter wordt aan de noordzijde van het perceel een houtsingel
aangeplant. De singel beslaat in totaal 200 m2 waarbij de breedte niet overal gelijk is.
Op de smalle delen bestaat de singel uit drie plantrijen waarbij er twee uitstulpingen zijn.
De afstand tussen de plantrijen en bedraagt 1,50 meter. De onderlinge afstand tussen de
planten in één rij is ook 1,50 meter. Planten in driehoeksverband.
De beplanting wordt volgens onderstaand schema aangelegd.
ln totaal 90 stuks plantgoed. Aanplant in groepen van 5-7 stuks per soort.

D boomgaard

* Bp.= Bosplantsoen 80/100 A kwaliteit gekweekt plantgoed.

B Vogelbosje
ln de noordpunt van de kavel wordt een vogelbosje aangeplant. Dit bosje beslaat 250 m2.
en zal bestaan uit bloeiende en besdragende soorten.
De afstand tussen de plantrijen en bedraagt 1,50 meter. De onderlinge afstand tussen de
planten in één rij is ook 1,50 meter. Planten in driehoeksverband.
De beplanting wordt volgens onderstaand schema aangelegd.
'lotaal 120 stuks plantgoed aangeplant in 5-7 stuks per soort.

Hazelaar

Vuilboom

Kardinaalsmuts

Krentenboompje

Lijsterbes

Sleedoorn*

Corylus avellana

Rhamnus frangula

Euonymus europaeus

Amelanchier lamarckii

Sorbus aucuparia

Prunus spinosa

15 st

25 st.

20st.

20 st.

20 st.

20 st.

Bp.

Bp.

Bp.

Bp.

Bp.

Bp.

* Sleedoorn aanplanten aan de kant van de weg, niet aan de kant van de camping.
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Hazelaar

Vuilboom

Kardinaalsmuts

Krentenboompje

Lijsterbes

Ruwe berk

Corylus avellana

Rhamnus frangula

Euonymus europaeus

Amelanchier lamarckii

Sorbus aucuparia

Betula pendula

25 st

50 st.

50 st.

75 st.

25 st.

10 st.

Bp

Bp

Bp

Bp

Bp

Bp.*(boomvormer)

Gelderse roos

Vuilboom

Kardinaalsmuts

Krentenboompje

Lijsterbes

Zomereik

Zachte berk

Viburnum opulus

Rhamnus frangula

Euonymus europaeus

Amelanchier lamarckii

Sorbus aucuparia

Quercus robur

Betula pubescens

100 st

1 50 st.

100 st.

150 st.

100 st.

'15 st.

15 st.

Bp.

Bp.

Bp.

Bp.

Bp.

Bp.(boomvormer)

Bp.(boomvormer)



Beheer

Nieuwe aanplant alleen planten in de daaryoor geschikte periode. Bij voorkeur het
najaar of anders vroeg in het voorjaar, vóór de bladvorming. ln principe hoeft er
geen extra water gegeven te worden. ln het jaar na aanplant dient de beplanting te
worden gecontroleerd op uitval, waarna eventuele gaten in de beplanting aange-
vuld dienen te worden met nieuw plantgoed.

Beheer en onderhoud

A HouUstruweelsingel

Middelhout beheer (hakhout met overstaanders).
De eerste jaren (6 tot 8 jaar) hoefr hier niets aan te gebeuren. Als de beplanting
gesloten raakt en hol dreigt te worden, dient er te worden verjongd. De boomvor-
mers (Betula pendula) dienen hierbij te worden ontzien. Verjonging gebeurt door
struiken af te zetten, bij voorkeur niet alles in één keer maar gefaseerd in ruimte
en tijd. Bijvoorbeeld over een tijdsbestek van 2 jaar elk jaar 50%. Dit kan het
beste, in het najaar plaatsvinden.
Na verjonging hoeft zo'n I jaar niets gedaan te worden.
Afzetten van de struiken gebeurt niet te laag (zo'n 20 cm boven de grond).
Takken die overlast geven kunnen eventueel jaarlijks worden gesnoeid.
Het streefbeeld is een gesloten beplanting.
Hakhoutbeheer vindt plaats tussen 1 november en 15 maart.

Het bij dunningen vrijkomende takhout bij voorkeur venruerken tot takkenhopen of
takkenrillen. Hiervan zullen diverse diersoorten profiteren.

D Boomgaard

Bomen aanplanten met boompaal. Gebruik hiervoor milieuvriendelijke palen van
europees hardhout (eik, robinia en kastanje).

Een boomgaard heeft een grotere ecologische waarde als de ondergroei niet
te intensief wordt beheerd. Het verdiend dus aanbeveling om bijvoorbeeld 2x
per jaar te maaien en af te voeren. Dit is gunstig voor muizen en dus voor uilen
die een boomgaard vaak als leefomgeving kiezen. (Een gemaaid graspad zorgt
ervoor dat de gaard wel toegankelijk blijft).
Een alternatief voor deze vorm van beheer is het inzaaien van een rand aan de
zuidzijde van de boomgaard van minimaal 5 meter met een bloeiend akkermeng-
sel.

B Vogelbosje
Als bij A maar zonder boomvormers.

C Bosje
Boomvormers de kans geven om te groeien dus na * 5 tot 8 jaar een dunning
Op termijn kan een selectie gemaakt worden tussen de 'blijvers' en de 'wijkers'.
Afhankelijk van de groeikracht wordt dit moment bepaald, maar in ieder geval als
de kronen elkaar raken.
De boomvormers worden daarbij enigszins vrijgezet.
De randen waar alleen struweel is aangeplant kunnen als hakhout worden be-
heerd (zieA).
Randen bij voorkeur niet kaarsrecht maar liever grillig (mits er bezonning is)
zodat er inhammen ontstaan die bijvoorbeeld voor vlinders waardevol zijn.

Foto boven. Streefbeeld houtsingel
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Fruitrassen geschikt voor zandgrond

APPELS

Jân Stæn
Jem6 Gdeve

Gôñiñdê. ktun¡
Glôdê vâñ Hôllând

Fârlv Vidôriâ¡

Cox Oranoe P¡oo¡n'

Dubbele bellef dr/Osænkoo

Court-Pendu

Beñôñi

Allinoton P¡oo¡n*

Zæte PaEdiis,/wouwtiæooel

7de AàñõñnÞi
Zioeunerin

Ydlfr Traßoaranl

Rode Bækóô S.hmitT Hubsch

Princ6se Nôblê/ KtuneoDd'

ôán¡ê RêiñÞfrÞ vâñ Pômmâ
I unteße ôiôbC¡nô

London Piôoin

Lomberts Celville

JasagDel

Lemænaooelt

moes/kdkeñ
hand/moes,/keuken

hând

hand

hând/mßAer*ên/çâô/@Mê*inô
hând

hand

hând

keuken

hand/mG

hâñd

hâñd

hâñdftÞ'!kÞn/wrc*¡nd

hând

hând

hand

hâñd/keuken

háñd

hand

zod
zæt
zoet

zechÞt[a
zach¡zwt

zechÞDÛt

zâchlzuur

zoet

achÞuur
zechÞLta

ûchlzúv¡

schemzuur

zoúlzuut
zoevzuul
achlzüüt

aahÞuuî
zuþf

eind sÐttrbêr
bæ¡n seot

eind ¡Ll¡

bæ¡n seot

oktober

oklober
oktober

bæ¡n seôt

e¡nd sêôlemhêr

eind âuo

âUô

nov

æpt
oktober

oktober

bæin æot

zær ooed

redel¡ik

ooêd

redel¡ik

zær ooêd

ooed

zær gæd

zær gæd

zær oæd

redeli¡k

oæd

slæh

zeer goed

qæd

slæht

zeer oôed

slæht



Zwi¡dræhtse wiiñoær'
W¡lliams bm Cretien

S¡isi6ôeer
Seinl Remv

Saffraanoær

Orãnieoeed
Nouveau Poit€u/snotoetr

Kn ridêniêßñær/ ômckindêmær
Jut
Joseohine de Mâlines

G¡esêrWildemânr
Faânse Wiinoær

Cônferenæi
Cmt*e de oâris

.hârñâ"Y/lñ¡ñ^ñ1/lÂ^ñ^ldê^Ð.

Beufie Alændre Lums

hend/stôof

hand

sloofoeer
hand

hând/stôof

hãnd

hand

hân.l

hend

hend

hand

hând

hend

hâñd

mßkus
zoet

zôe¡zruî
zoet

hd
oæd/saooio

seoolo

zoet/sâoôio

zoet

seoo6
þêl

eind âuô

eind âuo

oktober

okiober

ôktôber

bæin auo

oktôber

bsin âuô

eind sÐt

ôklôber
bæ¡n seDt

bæin seot

PEREN hand/stoof smaak plukt¡id Houdbaar



Reine Claude Verte
Reine Claude'd Oullins*

M¡râbelle de Nâncvr

Jeffeßon

Dubbele Bærenwitrêi
Bleufre

Blauwe van R¡laar/Sanctus Hubertus

orom
blauM@d

oeeiorcen

blauw

blâuw

bleuw

PRUIMEN kleur pluktijd

ê¡nd

plukt¡¡d

eind

eindZMrtê SDâânse

Wiinkæ

lldense Soââns
Pater van Mensfêld

Morel

l\¡erton PrÐ¡ed

lnsodeur Lohn¡s

Hedelfinoer RiæênkiMhe
Earlv Riveß

D¡rbblê Mêikêßr
Biôârcáu Nâôôleôn

KERSEN

eart
rood

NAft

rood

donkercd
donke@d

donkellmd
@d

kleur


