
Nieuwe Marke  in  de  Ri jssener  val le i
Een eigenti jds  organisat iemodel  voor  e igendom,  gebruik  en  beheer  in  het  landel i jk  gebied  
Pi lot  landinr icht ing  Ri jssen



KOPPENSNELLEN – Overijssels Buiten Magazine voor het buitengebied van Salland en Twente, no 1 – 9

Zicht op morgen / Gebiedsmanagers als voelsprieten in Twente en Salland / Alles voor een succesvolle bedrijfsverplaatsing / Reacties op het Ontwerp-Reconstructieplan /

Vogels tellen bij het krieken van de dag / De Oâle Schöppe karakteriseert Zuna / Modern boeren op historische grond / Slapen in de schaapskooi / Haven voor pleziervaart

in Vroomshoop / Juweeltjes tussen oprukkend beton / Kamperen in stukje onbedorven Twente / Genieten van uitzicht op de Tankenberg / Oold Bleank: unieke fruitboerderij

in het Twentse land / De Boderie: van kip tot ei / Leefbare toekomst dichterbij / Zorgkinderen liefdevol opgevangen tussen de koeien / Authentieke erfbeplanting in

Broekland / Houtwal leeft weer / Rabarber of toch gewoon vanille-ijs? / Bridgen in een landelijke omgeving / Zuiver genieten op het zuivelterras / Wat is Overijssels Buiten?

/ Hulp van Stichting Stimuland en Leader+ / De schop moet de grond in! / Gebiedsgericht werken: samenwerken aan gemeenschappelijk doel / Gordijnen stikken in een

varkensstal / Win-win-situatie voor boerenbedrijf en natuur / Biologische webwinkel timmert aan de weg / Doorgaan zoals nu kan ook niet / Vakantieboerderij voor

gehandicapten / Bedrijf van de Toekomst in een gebied met beperkingen / Potstal en fietsroute bij natuurgebied Ottershagen / Hart verpand aan de paarden / Van

varkenshouderij tot ‘golfbaan’ / Historisch podium voor beginnende kunstenaars en musici / Mensen aan het denken zetten / Kleinschalige biologische teelt rendeert /

Apotheker wil een vitaal platteland met meerdere functies / Wet basis voor reconstructie Salland-Twente / Een landbouwondernemer die bestuurder werd / Waterlandgoed

Enschede heeft landelijke voorbeeldfunctie / Belvedère in Zuid-Twente: behoud door ontwikkeling / Reconstructiepilot Hart van Twente afgerond / Een plan waar iedereen

achter staat / Tilligte heeft streekeigen beplanting terug / Karakteristieke koepel in Overdinkel gered / Landgoed Baasdam weer in oude staat / Aandacht voor toekomst

landbouw en leefbaarheid in dorpen / Landstad Deventer gaat volgende fase in / Sterke betrokkenheid bewoners bij ontwikkelingsschets Ommen / Verdrogingsbestrijding

in Luttenberg / Agrariërs wisselen ervaringen uit / Provincie ontwikkelt waterbeleid voor de 21e eeuw / Inloopavonden goed bezocht / Verleden goed bindmiddel /

Reconstructieplan niet in plaats van bestemmingsplan en streekplan / Streefbeelden binnenkort gereed / Afrikaanse meerval in Twentse zeugenstal / Nieuwe wegen voor

de natuur / Het Rheins eldorado voor jong en oud / Gemeente Wierden raadpleegt achterban / Drukbezochte avond in Bentelo / Duurzame bescherming tegen wateroverlast

/ Fietspad gulden middenweg in bufferzone / Tuinderij past goed op statig landgoed / Kern zonder bedrijvigheid wordt een slaapdorp / Kleinschalig landschap krijgt

kwaliteitsimpuls / Afsluiting deel Kanaalweg pilotproject / Reconstructie schept duidelijkheid / Reconstructie moet afgaan op gezond verstand / Lokale milieugroepen actief

/ Melkveehouder Bakhuis in Daarle krijgt ‘Stimulans’ / Plattelandstoerisme in en om Deventer / Hulpboeren goede maatjes met zorgboer Tijs / Boerderijen ‘maken’ het



Nieuwe Marke  in  de  Ri jssener  val le i

3



INHOUD

Vooraf 3

Verbeelding van de Regge 4

Omkering 6

De Rijssener vallei 10

Leesbare waterloop 14

Woeste gronden en cultuur 19

Droom - Wereld 23

Nieuwe Marke Rijssener vallei 28

Instrumenten voor landschapsontwikkeling 35

Plan van aanpak 40

4

Met bijzondere dank aan:

Joost van Hezewijk (beeldend

kunstenaar / landschapsarchitect)

Geert Tuinstra (DLG)

Govert Grosveld (SKOR)

Let Geerling (KCO)

Bart Buijs (Het Oversticht)

Vormgeving

Pleun Vos (www.vosontwerp.com)

http://www.vosontwerp.com


VOOR AF

De geschiedenis bijt zichzelf in de staart. Midden 19e eeuw schafte

de overheid markeorganisaties af omdat ze de politieke zeggenschap

over ruimtelijke ordening bemoeilijkten. Nu kan de overheid niet

iedere ruimtelijke ordening meer zelf ter hand nemen en zoekt naar

mogelijkheden om verantwoordelijkheden over te dragen.

Herinrichting van het landschap als basis voor economische en

maatschappelijke veranderingen is niet nieuw in de Nederlandse

geschiedenis. Ruilverkaveling en Landinrichting hebben een lange

traditie. Wanneer die herinrichting tot stand moet komen vanuit een

combinatie van overheid en particulier initiatief komen we op

nieuwer terrein waar convenanten zijn gesloten tussen overheden en

gebiedseigenaren/beheerders. Meestal ligt daarbij het accent op

landschapsbehoud en natuurontwikkeling/beheer. In de Nieuwe

Marke worden landschapsplan en organisatie van grondgebruik op

een bijzondere manier in elkaar geschoven, om ruimte te kunnen

bieden voor nog onbekende initiatieven van gebruikers en eigenaren

die het landschap van de Rijssener vallei met een eigen identiteit

vormgeven.

Het voorliggende rapport is tot stand gekomen in opdracht van de

DLG-Overijssel, en was niet mogelijk geweest zonder enthousiaste

ondersteuning van SKOR1, KCO2, en Het Oversticht.

Jeroen van Westen, beeldend kunstenaar, eindredacteur

Peter de Ruyter, Hilke Floris (landschapsarchitecten 

Bureau Alle Hosper)

Jan Winsemius, stedenbouwkundig adviseur

(Bureau Middelkoop)

Enschede, oktober 2004
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2 Stichting Kunst en Cultuur Overijssel



VERBEELDING VAN DE REGGE

De Regge is één van de vormende en structurerende elementen van

het Twentse landschap. De rivier heeft eeuwenlang een stempel

gedrukt op het dagelijks leven in het westelijke deel van Twente. De

waterhuishouding bepaalde immers in grote mate de mogelijkheden

voor bewoning en landgebruik. Als vervoersader was ze van groot

belang voor de bewoners in deze streek. Veel van de natuurwaarden

die het gebied herbergde, hingen direct of indirect samen met de

aanwezigheid van de rivier en haar zij-beken. 

De laatste decennia is de herkenbaarheid van de Regge in het

landschap sterk verminderd. De invloed van de rivier is letterlijk

teruggedrongen binnen de door de mens gestelde grenzen. Veel van

de gronden waar in het verleden de rivier en haar vertakkingen de

mogelijkheden voor landbouwkundig gebruik beperkten, werden

ingericht voor een doelmatige moderne landbouw. De vanzelf-

sprekende relatie tussen de rivier en het agrarische cultuurlandschap

is grotendeels teloor gegaan. 

De positie van de landbouw verandert sterk en snel. Andere functies

als wonen, recreatie en andere vormen van bedrijvigheid winnen aan

belang in het landelijk gebied. Er is een brede zoektocht op gang

gekomen naar mogelijkheden om het platteland zowel in sociaal-

economisch als in fysiek -ruimtelijk- opzicht leefbaar te houden. In

het beleid doet de term vitaal platteland opgeld. Ook in Twente is

deze zoektocht gaande. Het reconstructieplan geeft in hoofdlijnen de

richting aan die bij dit veranderingsproces ingeslagen wordt. 

Bij het opnieuw bepalen van de gewenste kwaliteiten van het

landschap in zuidwest Twente is de Regge, of liever gezegd het

Reggesysteem, als belangrijke dragende structuur van het landschap

aangeduid. Niet alleen vanwege haar bijzondere positie in de water-

huishouding of als onderdeel van een te realiseren ecologische

hoofdstructuur, maar ook als cultuurdrager. Het Reggesysteem als

wezenlijk onderdeel van de identiteit van het Twentse landschap, van

Twente. 
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Het is daarom ook niet verwonderlijk dat in de landinrichtings-

projecten Rijssen en Enter extra aandacht wordt geschonken aan de

betekenis van de Regge voor de kwaliteit van het landschap.

In het kader van deze landinrichtingsprojecten is onder de naam

Verbeelding van de Regge het startschot gegeven om de betekenis

van de Regge voor de kwaliteit van het landschap een nieuwe impuls

te geven. Het gaat daarbij niet alleen over de inrichting van de rivier

en haar directe omgeving, maar staat de in historisch perspectief

belangwekkende relatie tussen de rivier -en de tot het Reggesysteem

behorende beken- en de ontwikkeling van het omringende cultuur-

landschap centraal. Het aandragen van ideeën voor nieuwe

organisatievormen voor de borging van de kwaliteit van het

veranderende landschap is een noodzakelijke aanvulling op het

ontwikkelen van toekomstscenario’s en daarvan afgeleide inrichtings-

voorstellen. Het initiatief voor het onderzoek naar een Nieuwe Marke

voor de Rijssener Vallei vormt daar één van de onderdelen van.

Tezamen dragen zij bij aan het versterken van de verbeeldingskracht

van het landschap en de identiteit van Twente. 

Werkgroep Verbeelding van de Regge, landinrichting Rijssen-Enter
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OMKERING

Een ontwerpend en  planologisch  onderzoek naar
een Nieuwe Marke  

HI STORIE
Ooit was het voor landbouw en veeteelt noodzakelijk op de hogere

zandgronden om naast cultuurgrond ook de beschikking te hebben

over woeste gronden. Grondeigenaren en grondgebruikers

organiseerden zich in markegenootschappen die het gebruik van de

woeste gronden samen regelden, en samen bepaalden of er meer

grond in cultuur gebracht moest worden. De marken werden midden

19e eeuw als rechtsvorm afgeschaft omdat de zeggenschap over de

gronden door genootschappen te veel problemen gaf met

gemeentelijke en provinciale politiek. Inmiddels is de situatie sterk

veranderd. Landbouw heeft niet meer de sterke economische positie

uit het verleden. Op de hoge zandgronden moet het gebruik van de

gronden door de landbouw worden geëxtensiveerd. Minder dieren en

minder mest per hectare. Er moet cultuurgrond in natuur worden

omgezet. 

Het ontbreekt aan middelen om deze grote veranderingen te

financieren. Daarom is er ook een zoektocht naar mogelijkheden om

ten minste delen van de verandering privaat vorm te geven, te

financieren en/of te beheren. Een belangrijke vraag daarbij is ook

steeds wat de toekomstige functie van het landelijk gebied kan zijn

als de landbouw terugtrekt.

Nu leidt die terugtrekking van de landbouw langzaam maar zeker tot

een verbrokkeld landschap. De transformatie krijgt vorm door

incidentele veranderingen. Dat leidt tot steeds meer paaltjes en

draden, kotjes en schuren, bosjes en huizen. Alles op zichzelf de

realisering van een (bescheiden) droom. Alles tezamen een voor ieder

ongewenst resultaat. 

De Nieuwe Marke is een idee dat teruggrijpt op de Marke van weleer

en reageert op de ontwikkelingen van vandaag. De Nieuwe Marke
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anticipeert op het te verwachten aanbod van gronden vanuit terug-

trekkende landbouw in een poging samenhang aan te brengen in de

transformatie van het landelijk gebied. Door middel van de Nieuwe

Marke kunnen alle individuele wensen mogelijk samen ook tot een

collectieve kwaliteit leiden.

INTENTIE
De intentie is om met de Nieuwe Marke een organisatiestructuur te

vinden waarbinnen vorm kan worden gegeven aan de transformatie

van het landschap. Die organisatie moet ruimte bieden voor de

individuele wensen van eigenaren en gebruikers en tegelijkertijd de

samenhangende ontwikkeling van het landschap garanderen, zodat

een grotere kwaliteit ontstaat. 

ORGANI SATIE
Analoog aan de vroegere marken wordt gezocht naar een raamwerk

op basis van rechten en plichten die uitgaan van gebruik van het

landschap. Dit is uiteindelijk een economische verhouding, en dat

betekent, dat er op zijn minst een evenwicht moet zijn tussen de

plichten en de rechten. De plichten volgen uit de gezamenlijk

vastgestelde waarden die ontwikkeld en vervolgens ook beschermd

dienen te worden. 

Het probleem van het huidig bestemmingsplan is dat een dergelijke

uitruil van rechten en plichten op basis van het bestemmingsplan niet

goed mogelijk is. Het bestemmingsplan kan immers geen verplichting

opleggen om iets te doen. Het Amerikaanse voorbeeld van incentive

zoning3 in combinatie met onze historische marke is de inspiratie

voor een juridische vorm voor de Nieuwe Marke.

PILOT RIJSSENER VALLEI
De landinrichting Rijssen-Enter heeft samen met Het Oversticht, KCO

en het waterschap Regge en Dinkel in aanvulling op het voor de

landinrichting vastgestelde landschapsplan een samenwerking

opgezet onder de naam Verbeelding van de Regge. Doel is de

beeldkwaliteit van het landschap en daarmee de belevingswaarde te

vergroten terwijl het stroomgebied van de rivier verandert in het

kader van waterbeheer 21e eeuw. Een nieuwe waterloop ten westen

van Rijssen, de Elsenerbeek, dient om het kwelwater van de

omringende stuwwallen sterk vertraagd af te kunnen voeren. Met dit

biologisch gezien bijzondere water zal nieuwe natuur ontwikkeld

worden. 

De Nieuwe Marke is een deelproject van Verbeelding van de Regge en

anticipeert op te verwachten recreatieve druk vanuit bewoners

nieuwe woonwijken Rijssen en overloop/doorgang Nationaal

Landschap De Holterberg. Het gebied tussen de stuwwallen met de

daarin aan te leggen beek is in het project Elsenerbeek als

ruimtelijke landschappelijke eenheid gedefinieerd. 

De Nieuwe Marke is een instrument om de Rijssener vallei, ruimtelijk

en bestuurlijk, kwalitatief als eenheid te ontwikkelen. Een basis voor

nieuwe ontwikkelingen en, om daar middels samenwerking op in te

zetten, kan volgens ons gevonden worden in de gemeenschappelijk

gevoelde waarden van het landschap van de Rijssener vallei. 

Met de Nieuwe Marke willen we een concept neerleggen waarin

bewoners en beheerders het landschap economisch rendabel

ontwikkelen in samenwerking met de overheid. De eigenaren en

gebruikers gaan een verplichting aan. De vraag aan de overheid is

om, op basis van de aangegane verplichting de ontwikkeling te

faciliteren. Dit is uiteraard alleen mogelijk als de Nieuwe Marke de

doelstelling heeft om die kwaliteiten te realiseren die de overheid

wenselijk acht. Bovendien is het noodzakelijk dat de Nieuwe Marke

die kwaliteiten ook daadwerkelijk kan garanderen. 

73 Bij incentive zoning wordt een ontwikkelmogelijheidgegeven onder

bepaalde voorwaarden. Er mag bijvoorbeeld een commerciële

bestemming worden gerealiseerd onder de voorwaarde dat sprake is

van investeringen in het openbaar gebied. 



De rand van Rijssener vallei in beeld: natuurgebied, authentiek platteland en stadsrand en enkele karakteristieke beelden in de vallei: industriële landbouw, zandwegen, stadswijk. 
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DE RIJSSENER VALLEI  

Bij het ontwerpen van een nieuwe waterloop ten westen van Rijssen

stelden we als ontwerpers4 de vraag wat het stroomgebied was van

de nieuwe beek. Wat is de identiteit van het landschap, wat zijn de

fysische/geografische (= ruimtelijke) gegevens, en de economische

krachten die beeld en leven in het stroomgebied bepalen. Wat is de

betekenis van een nieuwe waterloop in het stroomgebied en kan de

nieuwe beek drager zijn voor nieuwe ruimtelijke en/of economische

ontwikkelingen?

RUIMTELIJKE IDENTITEIT
De Rijssener vallei is ruimtelijk onder te verdelen in een drietal deel-

gebieden:

BOVE N LOOP

Het brongebied tussen de stuwwallen: het gebied van Overtoom

en Middelveen. 

Het relatief besloten gebied wordt ruimtelijk en functioneel begrensd

door de Holterberg, de bebouwing van Holten op de flank van de

berg, natuurgebied de Borkeld, de Rijssenerberg en de provinciale

weg / spoorlijn tussen Rijssen en Holten. Er is sprake van een

belangrijke natuurlijke gradiënt tussen het Rijssenerveld, Middelveen

en het brongebied van de Elsenerbeek. 

M I DDE N LOOP

Het tussengebied tussen Rijssen en de Holterberg. 

Het grootschalige en voornamelijk open gebied wordt begrensd door

de harde dorpsrand van Rijssen aan de oostzijde en de beboste

stuwwal van de Holterberg aan de westzijde. De cultuurhistorisch

waardevolle Zunasche houtwal, de oude markegrens, vormt

ruimtelijk een duidelijke begrenzing met het volgende deelgebied. 

Het Ligtenbergerveld met zijn afwijkende verkavelingsrichting vormt

een opmaat tot het kleinschaliger deelgebied van de Zunasche heide.
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Peter de Ruyter, landschapsarchitect bij bureau Alle Hosper; 

Jeroen van Westen, beeldend kunstenaar.



B E N E DE N LOOP

Het mondingsgebied van de Elsenerbeek. 

Waar de Elsenerbeek uitmondt in het stroomdal van de Regge is

sprake van een recreatief aantrekkelijk gebied met een afwisseling

van ‘woeste’ heidegronden en kleinschalige es- en kamp-

ontginningen, zoals Zuna en Hexel. Ook in dit deelgebied is sprake

van een waardevolle natuurlijke gradiënt tussen Holterberg en

Elsenerbeek. In het ruilverkavelingsplan zijn hiervoor ook al gronden

aangewezen.

KR ACHTEN IN DE VALLEI
Om de spankracht van de Rijssener vallei te testen is er gekeken naar

de maatschappelijke en economische krachtenvelden die op dit

moment in de vallei spelen. Uitgegaan is van drie belangrijke spelers

in het krachtenveld: natuurontwikkeling, landbouw en stedelijke

ontwikkelingen. In het bijgaande schema zijn deze richtingen

tegenover elkaar gezet. 

Voor alle ontwikkelingen in het grondgebruik geldt dat het nieuwe

watersysteem stimulerend en richtinggevend kan zijn. 

Nieuwe waterhuishouding 
Matr ix  voor  n ieuwe ontwikkel ingen

De waterhuishouding vormt de drager voor ruimtelijke en functionele

veranderingen in de Rijssenervallei. De volgende spelregels voor het

watersysteem van de 21e eeuw worden gehanteerd:

1. Door het oppervlaktewater de hoogtelijnen te laten volgen wordt 

het water in het gebied vastgehouden en vertraagd afgevoerd, 

waarbij er tijd en ruimte is om in te zijgen.

2. De afwatering van het oppervlakte water op de Elsenerbeek 

gebeurt zo veel mogelijk bovenstrooms. 

3. In het zuidelijke deelgebied wordt het gebied van de keuterijen 

Middelveen ingericht als brongebied voor de Elsenerbeek.

4. De puinwaaier (sandr) als uitloper van de Holterberg in het 

tussengebied wordt ingericht als inzijggebied.

5. Het oostelijke deel van de Zunasche heide in het noordelijke 

deelgebied wordt ingericht als retentiegebied als onderdeel van 
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de natuurgradiënt. In tijden van grote wateroverlast als de Regge 

onvoldoende opvangcapaciteit heeft kan dit gebied als natte 

buffer worden gebruikt.

6. Het stedelijke water van Rijssen en het overige oppervlaktewater 

worden duurzaam gescheiden. De Elsenerbeek vormt het sluitstuk 

van het landschappelijke watersysteem.

Huidige  s i tuat ie
Ruimtelijk dreigt de stedelijke invloedssfeer op te schuiven naar het

westen, het is maar de vraag of de investering in de Elsenerbeek een

sterke defensielijn wordt. Als de landbouw met minder bedrijven

hetzelfde of een kleiner oppervlak in gebruik zal hebben, zullen

boerderijgebouwen veranderen in nieuwe bedrijfsvormen/woningen/

… wat verdichting met zich meebrengt en intensiever gebruik van de

infrastructuur. Stad, landelijk gebied en heuvelrug zijn dan minder

goed te onderscheiden. De identiteit van het gebied vervaagt en

wordt steeds moeilijker te benoemen. 

Het waterschap Regge en Dinkel heeft in haar invulling van de water-

huishouding 21e eeuw, de Reggevisie, aangegeven dat de Rijssener

vallei een belangrijk gebied is, met speciale taken gebaseerd op

bijzondere waterkwaliteit: het kwelwater van de stuwwallen.

Realisering van die taak kan bijdragen in het opvangen van de

bedrijfseconomische verandering in het gebied en de daarmee

samenhangende verandering van grondgebruik. De Rijssener vallei

zal niet blijven als hij was, maar van karakter veranderen: een nieuwe

beleving van een oud landschap.
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LEE SBARE WATERLOOP

BETEKENI S
De Elsenerbeek probeert de kansen voor natuurwaarden te

vergroten. Dat begint al met het soort water dat er vooral door

stroomt: kwelwater. Dit is regenwater dat door de stuwwallen is weg

gezakt en na eeuwen filtering weer aan de oppervlakte komt in het

dal. De beek wordt zo aangelegd dat het dit mooie water vertraagd

afvoert en de speciale kwaliteiten van dit water benut om natuur te

ontwikkelen. De loop is zo gekozen in het landschap dat het de

biologisch gezien altijd interessante overgangen tussen hoog en laag

(= droog en nat) met elkaar verbindt (Friezenberg, Rijssenerberg, en

Holterberg). De rol voor de natuurwaarde is groot omdat drie

landschapstypen (heideveld-veenontginning-esmarke) worden

doorsneden, die dus via de beek en haar oevers met elkaar worden

verbonden. De manier waarop wegen (van cultuurhistorische dijkjes,

spoorlijn tot provinciale wegen) worden gekruist vertelt iets over

hoeveel belang de maatschappij nu hecht aan natuur: steeds wordt

in het ontwerp voorrang gegeven (geinvesteerd in) aan de

ecologische verbinding. 

BELEVING SWA ARDE
De belevingswaarde van de Elsenerbeek heeft drie ‘gezichten’ die in

het ontwerp worden aangeduid met 

- Bovenloop: waar in het nieuwe natuurgebied geen bedding 

gegraven wordt, maar kwelwater in het natuurlijke reliëf haar weg 

zal vinden, 

- Middenloop: waar de beek een harde grens vormt tussen 

nieuwbouw/bedrijvenpark en platteland, maar ook de smalle 

ecologische verbinding tussen De Borkeld en het nieuwe 

natuurgebied van de Zunasche heide veilig moet stellen, en 

- Benedenloop: waar de beek in een houtwal verborgen een in de 

ondergrond teruggevonden bedding van een verdwenen veenbeek 

volgt. 

Belevingswaarde schuilt in de samenhang, de zeggingskracht van

binnenuit, en niet zozeer in toegevoegde elementen. Steeds is er

14



gekozen voor een vanzelfsprekende vormgeving – een vormgeving

die is gevoed door de wezenlijke aard van de Elsenerbeek zelf. In die

zin kan worden gesproken van een geïntegreerde kunsttoepassing,

en pas in tweede instantie zijn aan het ontwerp bijzondere elementen

toegevoegd. Nergens verschijnen beelden in de klassieke zin, maar

eerder zijn bijzondere situaties in de beekloop beeldend opgelost. 

ONT WERP
Bovenloop

Het brongebied van de Elsenerbeek wordt op de meest subtiele wijze

ontwikkeld door SBB. Het landbouwwater wordt afgekoppeld en

rondgeleid. De voedingsrijke toplaag wordt afgegraven, hier en daar

blijft het kopse einde van een kavelsloot als paddenpoel gehand-

haafd, een bescheiden herinnering aan het recente landbouwkundige

verleden. Door een uitgekiende combinatie van maaien en grote

grazers kan de natuurlijke potentie van het kwelwater in dit

landschap uitgroeien tot prachtige rijke graslanden en kleine bron-

beekjes.

De Keizersdijk is een cultuurhistorisch monument uit de begintijd

waarin het veen van de Rijssener vallei werd ontgonnen. Het vormt

samen met de spoorlijn de begrenzing van een gebied waarin het

water uit het brongebied en het omringende landbouwgebied

opgevangen wordt om langzaam in de ondergrond weg te kunnen

zakken. 

Groene knoop

Overtollig water zal geleid door ecoduikers doorstromen naar de

middenloop. De kruising met spoorlijn en provinciale weg,

gecombineerd met de beperkte ruimte achterlangs een woonhuis en

voorlangs de zuidwesthoek van de nieuwe wijk Veeneslagen heeft

aanleiding gegeven om deze juist zwaar aan te zetten. Als we de

ecologische verbindingszone serieus nemen dan moet dat hier, juist

in de moeilijke situatie goed zichtbaar zijn.
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Middenloop

De Elsenerbeek vervolgt haar weg in de relatieve smalle strook

tussen Akkersdijk en de stadsuitbreiding Veeneslagen. Er is voor

gekozen de beek in een strak vormgegeven maar brede en ondiepe

bedding haar eigen weg te laten zoeken. Samen met de grote grazers

in de ecologische zone zal de beek ook hier zichzelf nader vorm-

geven. Daar waar de achtertuinen grenzen aan de zone is een vlecht-

heg gepland. Dit is een natuurlijke ‘ondoordringbare’ begrenzing.

Daar waar de stedelijke wiggen uitkomen op de Elsenerbeek liggen

diepere poelen die dienen als vlucht- en overwinteringsplekken voor

vissen en amfibieën. Deze poelen voorkomen dat de fauna tijdens

drogere periodes, waarin de Elsenerbeek mogelijk niet stroomt, een

zware terugslag te incasseren krijgt. In combinatie met een lichtere

transparante begroeiing op de oever ter hoogte van de wiggen wordt

zo een zichtrelatie met de Elsenerbeek en het landelijk gebied

gewaarborgd voor bewoners van de Veeneslagen. Op deze manier

wordt de Elsenerbeek subtiel aan de woonwijk verankerd; een

verankering die slechts visueel van aard kan zijn, gezien de

kwetsbaarheid van de smalle ecologische verbinding.

Recreat ieve  knoop

De kruising met de Lichtenbergerdijk wordt een teken van het belang

dat we nu geven aan de ecologie. Het wordt een kruising die het

verkeer vertraagt, beperkt en voorrang geeft aan de weg over-

stekende koeien. Onder de weg stroomt water met voldoende oever

om de kleine fauna en de flora volop ruimte te geven. Hier komt ook

een portret van het landschap waar de bezoekers kunnen zien hoe

het grote landschap van de Rijssenervallei in elkaar steekt en wat de

rol daarin is van de Elsenerbeek. Op schaal, horizontaal en verticaal

verschillend worden de stuwwallen en de bijbehorende puinwaaier

gereproduceerd, de Elsenerbeek blijft 1:1 zichzelf en wordt zo

belangrijker in relatie tot de vallei die door de model-stuwwallen

wordt gevormd. Een deel ten noorden van de Ligtenbergerdijk en ten

westen van de beek wordt hier vrij toegankelijk, een plaats waar

bezoekers het landschap letterlijk kunnen ontmoeten aan een van de

drie kwelwatertafels langs de Elsenerbeek.
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Grensknoop

In de bredere strook voor de ecologische verbinding langs de

Plaagslagen kan de beek vrijer breeduit meanderen, met een zware

houtwal langs het bedrijventerrein. Tot het cultuurhistorische

monument de wal van Zuna – een landweer en oude markegrens – de

doorgang belet. Hier wordt gekozen om de dijk met houtwal open te

zetten als een draaideur. De snedes duidelijk, recht en hard, voorzien

van woorden die verbonden een andere betekenis hebben dan

wanneer ze doorsneden zijn en los staan: 

LAND  WEER  VER  BINDING.

Benedenloop

In dit deel voorbij de markegrens ontvangt de Elsenerbeek water van

de Holterberg ook via de Zunasche heide. De Zunasche heide is

aangewezen als een nieuw natuurgebied, maar zal slechts mondjes-

maat veranderd worden, juist ook omdat het cultuurhistorisch een

fraai strokenlandschap is met hoge natuurwaarde. Aanpassingen in

de waterhuishouding en maai/graasbeleid zullen wonderen

verrichten hier.

Verder naar het noorden kan de Elsenerbeek een fossiele beek-

bedding volgen, misschien nog uit de begintijd van de veengroei in

de Rijssenervallei. Bij kruisingen met landelijke wegen wordt

voorrang gegeven aan de ecologie: de trage verbinding. Tot de

Rijssense weg de barrière vormt. Hier wordt hopelijk een brede brug

gerealiseerd die de verbinding op ecologisch verantwoorde wijze

mogelijk maakt met het stroomdal van de Regge.

Aanhecht ing

Voorbij de Rijssense weg betreedt de Elsenerbeek het stroomdal van

de Regge en zal haar weg zoeken oostelijk rondom een natuurlijk

kopje (rivierduintje?), onderlangs de steilrand (es?). Haar loop zal in

de toekomst zeker beïnvloed worden door de veranderingen in de

Regge die een meer natuurlijker rivier zal worden volgens de Regge-

visie van het waterschap. Er zullen misschien momenten zijn dat

alleen het topje van het kopje nog boven water staat. Hierop staat de

derde kwelwatertafel, een tafel waarin het blad het water opwelt en
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op de zetels rondom de namen staan van de gebieden die de

Elsenerbeek voeden.

CONCLUSIE
Nieuwe vormen van waterhuishouding houden rekening met de

oorspronkelijke eigenschappen van het landschap én houden

rekening met hoe de mens in dit landschap heeft geleefd. Ook wordt

gekeken naar hoe bewoners in de toekomst kunnen leven met het

land. Om inzicht te krijgen in hoe mensen hun eigen toekomst zien in

samenhang met de waterhuishouding is het van belang dat ze een

goed beeld hebben van het – cultuurhistorische – landschap waarin

zij wonen. Het landschap moet weer leesbaar worden. 

Het is noodzakelijk om de veranderingen in het landschap zo vorm te

geven dat ze herkenbaar zijn en uitdragen welke culturele keuzes

eraan ten grondslag liggen. Het landschap zelf moet beeld worden

van de verandering met historisch besef en toekomstpotentie. Het

landschap is de toekomstvisie, het kunstwerk: de Elsenerbeek als

handtekening van de Rijssenervallei.

De investering in beek en nieuwe natuur is erkenning van de waarden

van het gebied, en dat schept een plicht die waarden

maatschappelijk verder (duurzaam) te ontwikkelen. Wanneer de

landbouw verandert dan zal er een wezenlijke andere economie

ontstaan in het gebied van de Rijssener vallei, en mogelijk een ander

landschap als gevolg daarvan. Het is van belang de gezamenlijk

onderkende waardes van het gebied tot grondslag te maken van dat

nieuwe landschap. Hiervoor stellen de ontwerpers voor om te komen

tot een Nieuwe Marke.
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WOE STE GRONDEN en CULTUUR

Rijssener  val le i  in  histor isch  perspe ct ief

In de Rijssener vallei ten westen van Rijssen gelegen, wordt een

nieuwe waterloop aangelegd. De Elsenerbeek zal het bestaande

natuurgebied De Borkelt verbinden met de Regge. Onderweg worden

twee stuwwallen, beide ook natuurgebieden, ‘aangekoppeld’ middels

nieuwe natuur. Op de kaarten van de Hotzingeratlas 1773-1794 is het

stroomgebied van de (toekomstige) Elsenerbeek nog vrijwel

helemaal natuur. Nu het land te ver in cultuur gebracht blijkt te zijn

wordt een omgekeerde ontwikkeling in gang gezet. Toen werd het

gebruik van de woeste gronden geregeld door de eigenaren van de

cultuurgronden in een marke georganiseerd, misschien kan nu de

omkering plaatsvinden middels een nieuwe marke. Welke

ontwikkelingen zijn het die het landschap laten veranderen? Wat zijn

de waarden van het landschap van de Rijssener vallei? Hoe kunnen

toekomstige ontwikkelingen voor nieuwe natuur en economisch

duurzaam wonen en werken elkaar mogelijk versterken. Als hierin het

gezamenlijk belang groot is en dit niet individueel geregeld kan

worden binnen bestaande bestuursvormen, hoe zou een gezamenlijk

optreden dan georganiseerd kunnen worden. Wat was een marke? 

In dit stuk wordt de gedachtegang die ten grondslag ligt aan de opzet

van een Nieuwe Marke uiteengezet.

STAND VAN Z AKEN
De realisatie van het ontwerp voor een nieuwe waterloop en

aangekoppelde nieuwe natuur komt tot stand via de ruilverkaveling

Rijssen. Een fors deel van de Rijssener vallei blijft gereserveerd voor

landbouw, de initiatiefnemer voor deze landinrichting. De benodigde

gronden om beek en natuurgebieden ook echt aan te kunnen leggen

worden ten dele gevonden door uitruil, in beperkte mate door grond-

verwerving, en, door particulier natuurbeheer. Deze weg wordt vaker

bewandeld omdat het de laatste jaren niet mogelijk is gebleken door

de sterk gestegen grondprijzen, gronden aan te kopen en om te
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zetten in natuur. Een tweede factor is dat natuurreservaten in eigen-

dom van Natuurmonumenten, SBB of andere geïnstitutionaliseerde

natuurbeheerders ook actief door dezen beheerd moeten worden, en

dat daarvoor niet altijd de capaciteit, en financiële middelen

aanwezig zijn. Om die reden wordt gezocht naar mogelijkheden om

private partijen meer een rol te geven bij natuurontwikkeling en

beheer. Derde factor is dat onder agrariërs en ‘buitenlui’ de gedachte

leeft dat ze zelf het landelijk gebied zouden moeten kunnen beheren

zonder te veel bemoeienis, op zo’n manier dat het óók een hoge

ecologische kwaliteit heeft. 

Naast deze drie factoren is er nog de crisis in de Nederlandse land-

bouw, die zwaar onder druk staat van wereldeconomie en Europese

regelgeving. Dit heeft al geleid tot een vergrijzende bedrijfstak en

bedrijfsbeëindigingen. Deze trend zal zeker nog doorzetten. Op de

hoger gelegen zandgronden die naar verhouding landbouwkundig

kwetsbaarder zijn dan de kleigebieden is extensivering het leidend

principe van de wet op de Reconstructie: minder bedrijven, en de

bedrijven die blijven meer grond bij gelijke productie. Dat dit

economisch gezien niet simpel te realiseren is voor de bedrijven is

duidelijk. Het beeld is nu al dat het landbouw-areaal afneemt. Voor

de Rijssener vallei betekent dit, dat in de komende tien tot twintig

jaar meer landbouwgrond anders geëxploiteerd wordt. Deze gronden

zullen verpacht of verkocht worden. Zonder nadere bepalingen leidt

dat tot een versnippering van de aaneengesloten ruimte: meer

hekken, meer schuurtjes, meer huizen, toch nog maar een bedrijven-

terrein. 

MARKE
Bovenstaande beschrijving van de stand van zaken in de land-

inrichting/ruilverkaveling en het toekomstperspectief heeft een

aantal betrokkenen (agrariërs, gemeente, natuurorganisaties,

waterschap) ertoe verleid om zich duidelijk uit te spreken voor een

open landschap. Zolang dat landschap in agrarische handen ligt lijkt

die openheid gegarandeerd, maar wat als ze de bedrijven beëindigen.

Dat toekomstprobleem, en hoe de nu al in het beheersgebied

gevestigde (hobby)boeren het landschap kunnen beheren, zo dat het

een wezenlijke bijdrage levert aan de ecologische kwaliteit, kan

misschien beantwoord worden met de Nieuwe Marke Rijssener vallei.

‘Wellicht valt de marke het best te omschrijven als een instelling,

een ‘lichaam’, waarvan de leden, de markegenoten, gezamenlijk,

hetzij eigendomsrechten, hetzij gebruiksrechten uitoefenen op

heiden, weiden, venen, bossen, etc. Deze leden bezitten waardelen

of waren in de marke. Zo’n waar gaf het recht om een bepaald aantal

koeien of schapen op de gemeenschappelijke gronden te laten

weiden, of het recht om een bepaalde hoeveelheid grond af te graven

voor bemesting, eikels te rapen of hout te hakken.’

(A.J. Mensema, 1978)

In feite regelde de marke dus het gebruik van cultuurgronden en

woeste gronden en de onderlinge verhouding van oppervlakte tussen

deze twee. Hier zit een belangrijke link naar het dubbele probleem

dat de Rijssener vallei in de nabije toekomst moet oplossen. Wat

blijft cultuurgrond en wat wordt natuur (woeste grond). Hoe kunnen

gebruiksrechten worden uitgeoefend van de in verkoop komende

cultuurgronden.

Oorspronkelijk was een marke een formalisering van een noaber-

schap, of een federatie van noaberschappen. Binnen een noaber-

schap golden ongeschreven regels en gewoonten. Wanneer je de

naoberschap als een soort onderlinge hulpverzekering ziet5, dan

werden de lasten (en lusten) verdeeld naar grootte van het grond-

bezit. Een marke heeft betrekking op een groter gebied en maakte
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Kadastrale verbrokkeling in Rijssener vallei.

Intermezzo 1

Welke waarden bezit het gebied, en welke ontwikkelingen zijn

wenselijk gezien vanuit de nieuwe natuurgebieden en het water-

beheer 21ste eeuw. Zijn op basis daarvan plichten te formuleren die

haalbaar zijn in relatie tot rechten die gewenst worden door de

eigenaren/gebruikers. Zijn hierin economische functies voorstelbaar

die een duurzaam gebruik waarborgen.

5 EEN VERRE VRIEND - de oorsprong, de ontwikkeling en het

functioneren van de nabuurschap in de Achterhoek, Wim Dieleman

(1983).



wel onderscheid naar wie bezit had (de erfgenamen of goedsheren,

die de waren bezaten) en wie niet (de niet gewaarden, zgn kotters).

Maar ook de bezitslozen, de kotters, die er woonden en de grond

bewerkten hadden rechten.

‘Het waren de erfgenamen die de willekeuren van de marke

opstelden, de zgn markecedule. Hierin was als het ware de ‘grond-

wet’ van de marke vastgelegd. In latere tijd werden hierop steeds

verder aanvullingen en verfijningen aangebracht, die werden vast-

gelegd in het marke-boek. Deze door de erfgenamen zelf opgestelde

rechtsregels kunnen globaal in twee hoofdafdelingen verdeeld

worden:

A. Bepalingen betreffende het bestuur, de organisatie van de marke

B. Bepalingen betreffende het gebruik van de gemeenschappelijke 

gronden

Onder A kan men bepalingen aantreffen omtrent:

- Het kiezen van de markerichter en gezworenen

- Het markegericht

- De waren (warenlijsten)

- De kotters

- De boeten, die opgelegd kunnen worden bij overtreding van de 

diverse bepalingen

Onder B bepalingen betreffende:

- Het hakken van hout

- Het aangraven van grond

- De voor en na-weide

- Het akeren

- De veedrift

- Het schutten van vee

Naast deze bepalingen die typisch voor de marke zijn kunnen ook

nog andere opgenomen zijn, die afkomstig zijn uit de sfeer van de

buurschap, als het begraven van dood vee, de dijkschouw en het

onderhoud van waterleidingen en wegen.’

(A.J. Mensema, 1978)
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NIEUWE MARKE
De marke vormt een inspiratiebron. Het is dan de vraag wie, analoog

aan de marke-structuur, in de huidige context de gewaarden zouden

zijn en wie de kotters. Wie zijn de erfgenamen die de willekeuren

opstellen en hoe kunnen de marke-bijeenkomsten verfijningen

aanbrengen. 

Het is daarbij wel van belang goed te beseffen dat een nieuwe

Marke-organisatie niet langer de wettelijke basis heeft, als echt

bestuurslichaam van het landschap, uit het verleden.. Dat betekent

dat niet alleen moet worden gezocht naar de mogelijke inhoudelijke

betekenis van de Nieuwe Marke, er moet ook worden gezocht naar

een organisatievorm die past binnen de huidige context. 

Analoog aan de marke-structuur, moet worden bepaald wat de

doelstellingen van beheer zijn en de grenzen van het gebruik. De tijd-

geest is er niet naar om dit te doen in de vorm van harde regels en

bepalingen van bovenaf. Een grote mate van openheid is wenselijk.

De regels en bepalingen moeten van onderaf op een inspirerende en

motiverende wijze tot stand komen. Wanneer de lijn eenmaal is

uitgezet moeten de regels en bepalingen hard gemaakt worden,

anders heeft niemand de garanties die hun inzet rechtvaardigt. 

CONCLUSIE
Het woord landschap is analoog aan het woord waterschap. 

Het waterschap is historisch gezien niet alleen de beschrijving van de

wateromgeving, maar vooral ook de organisatie van een gebied die

daaraan is gekoppeld. Het landschap is een daad van cultuur. 

Na eeuwen van ontginningen, kunnen we het samenwerkingsmodel

dat daaraan ten grondslag lag mogelijk gebruiken om de natuur weer

ruimte te geven, zonder economische duurzaamheid uit het oog te

verliezen. De landinrichting Rijssen neemt het voortouw met nieuwe

natuur en een ecologische beek, aan de bewoners om de culturele

uitdaging aan te nemen.
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Intermezzo 2

Eigenaren zijn helder vast te stellen, gebruikers minder eenvoudig.

Zijn alle bewoners van Rijssen automatisch gebruikers en zijn zij al

via de gemeente vertegenwoordigd, of staat het open tegen betaling

lid te worden van de Nieuwe Marke (welke rechten brengt dat mee?).

Of zijn recreatieve organisaties lid van de Nieuwe Marke (wat leveren

zij aan, en wat krijgen zij ervoor terug). Of gaat het om een

combinatie uit bovenstaande.

Intermezzo 3

Welke kwaliteiten waarderen de eigenaren in het landschap? 

De gebruikers? Welke mogelijkheden die bijdragen aan een duur-

zaam landschap zien experts. En, welke mogelijkheden zouden de

bewoners gebruikers graag zien in het landschap. Hoe kunnen

bewoners/gebruikers zich informeren over de mogelijkheden van hun

eigen landschap. 

Intermezzo 4

Vrijheid van initiatief wint mogelijk aan kwaliteit wanneer er een

garantie bestaat dat nieuwe initiatieven positief begeleid worden

door experts. Waren vroeger de markeleden ook experts in hun

beroep (winstgevende omgang met het landschap)? Nu is hier sprake

van een omvorming waarbij voor de eigenaren/gebruikers

waarschijnlijk de kennis ontbreekt om een landschap een nieuwe

vorm te geven en te onderhouden. Hoe kan de rol van experts

gedefinieerd worden en worden ingepast in de Nieuwe Marke.



DROOM –  WERELD

Een col lage  van er var ingen

Samenwerking, vrijheid, rechten, duurzaam, …. Woorden die blijven

terugkeren in het denken over de Rijssener vallei, over een Nieuwe

Marke, maar wat is de realiteitswaarde? Is er een noodzaak voor een

Nieuwe Marke? Is nieuwe natuur wel vergelijkbaar met de vroegere

woeste gronden? Zijn de ware woeste gronden van tegenwoordig niet

de bedrijventerreinen. En de ware cultuurgronden de nieuwe natuur?

Kunnen we elkaar vinden in een gebied op de kwaliteiten van een

landschap? Succesvolle initiatieven op landschappelijk gebied

wortelen vaak in een directe bedreiging ervan. In de Rijssener vallei

is er geen sprake van een directe dreiging, er is niet een vijand

waartegen men zich moet verdedigen. Het gaat hier meer om een

samenspel van veranderingen: landbouw, woonwijk, bedrijventerrein,

nieuwe natuur. Veranderingen die nog niemand helder voor ogen

staan, die vele gedaanten (kunnen) aannemen, kansen kunnen

bieden. Juist omdat er sprake is van een mozaïek aan mogelijkheden

zijn er ook talloze samenhangen en overeenkomsten. Daarin is de

Rijssener vallei niet uniek, en er zijn dan ook verschillende

initiatieven in Nederland en de regio die het verdienen om bij het

denken over een Nieuwe Marke te worden bekeken op hoe zij de

ontwikkelingen ter hand nemen.

OMMER MARKE

‘De Ommer Marke is een vereniging. Een vereniging die probeert het

platteland leefbaar te houden. De overheid en natuurgroepen stellen

tegenwoordig veel wetten en regels. Deze wetten zijn goed voor het

milieu, maar vragen veel van de boeren. Daarom probeert de Ommer

Marke hierbij te helpen. 

O.a. voert De Ommer Marke de volgende projecten uit: Natuur en

Landschap; Mineralenbeheer; Mestmanagement; Bedrijfsinterne

milieuzorg; Faunabeheer; Recreatie.’

Bron website www.ommermarke.nl
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Architectuur en landschap6.

De boer op Belvedere Zuid Twente7.

6 Twentse twee onder een grote kap, Gerard Nijhoff, in: Architectuur 

en landschap, twaalf architecten in het Twentse Landschap. 

Uitgave ArchitectuurcentrumTwente (2001).

7 Boerderij De Ziel te Diepenheim, voorstel Aleks Droog en 

Cocky Sandifort, in: De boer op Landschap in conflict. 

Uitgave Architectuur Lokaal i.s.m. De Balie (2003).

www.ommermarke.nl


‘FRONT OFFICE’
Interview met Marcel Nolten, gebiedsmakelaar NO Twente, 

DLG regio Oost 26-08-04

Bele idsruimte  a ls  beta l ing

De positie van de gebiedsmakelaar voor DLG in de regio NO Twente is

die van een ‘front office’ voor de bewoners in het gebied die ‘iets’

willen. Omdat de overheid niet langer direct vormgeeft (concept en

uitvoering), maar ideeën opvangt en probeert met beleidsruimte te

‘betalen’ staat de baan verticaal in de organisatie van bewoner via

gemeente, waterschap tot aan de gedeputeerde.

De overheden hebben bepaalde verlangens, doelstellingen, van wat

er zou gebeuren in het landelijk gebied, maar er geen geld voor

(over) om die zelf via aankoop en inrichting te realiseren. De overheid

probeert haar doelstellingen als nieuwe natuur, waterbeheer 21e

eeuw, extensivering van de intensieve landbouw, woonopgaves, etc

te realiseren door informatie over haar doelstellingen, begeleiding bij

het maken van integrale plannen waarin de eigenaar/bewoner haar

eigen verlangens realiseert en mede bijdraagt aan het algemene

belang. Het ‘front office’ adviseert, legt contacten, wijst op

regelingen (vergoedingen natuurbeheer, vergoedingen waterretentie,

etc), en helpt kiezen van een extern bureau/adviseur die het

integrale plan opzet dat op waardering van de verschillende

betrokken overheden kan rekenen en, natuurlijk, de verlangens van

de eigenaar helpt realiseren.

‘ The b igger  p ic ture’ en de  k le ine  wensen

Het lijkt een prachtige vorm van de adviserende overheid die het

eigen initiatief ruimte geeft. De tekortkoming? De initiatieven komen

vooral bij terugtrekkende boeren vandaan, die wel op hun land willen

blijven wonen en dus zoeken naar nieuwe economisch haalbare

vormen. Rood voor rood, iets nieuw bouwen mag, maar dan moet je

ook iets afbreken. Dat is vaak geen probleem. De varkensstal

(kippen, koestal) is toch niet meer nodig, is een enorm volume en

kan makkelijk omgezet worden in tien recreatiewoningen.

Bijvoorbeeld Het Oversticht adviseert hoe gedacht kan worden aan

een nieuw erf ipv tien witte halfsteensmuurtjes semi-bungalowtjes,

prachtig allemaal. Maar, wat betekent recreatie voor het landschap,

zijn er wel genoeg fietspaden, is het wel mooi genoeg, is er een

lokale toeristische organisatie die helpt de nieuwe ondernemer in de

markt te zetten. Kortom landschappelijke en zakelijke kwaliteiten

kunnen de individuele initiatiefnemer overstijgen. De ruil die dan ook

in het integrale plan aangeboden moet worden is dat de nieuwe

ondernemer ook bijdraagt aan de omgeving in bijvoorbeeld 2 km

fietspad aanleggen (niet perse op eigen terrein), retentie (maar hij

heeft net geen laag gelegen gronden). Hier begint het echt te

wringen, want waar is het plan waarop de initiatiefnemer zich kan

richten om bij te dragen aan duurzaam, samenhangend landschap,

dat zijn boterham helpt garanderen.

Het zijn dit soort problemen die Marcel Nolten dagelijks tegenkomt

en creatief probeert te helpen oplossen, maar waardoor hij ook veel

ziet in het idee van de Nieuwe Marke. De Markeleden onderschrijven

een landschapsplan dat hun garandeert dat de huidige activiteiten er

in plaats kunnen vinden, en dat het landschap aantrekkelijk blijft,

aantrekkelijker wordt voor de economische krachten die nu het

meest duurzaam lijken te zijn in het kleinschalige Twente: wonen en

recreatie.

Aanjaagteams

De ruimte geven voor nieuwe ontwikkelingen alleen is niet genoeg. 

Er moet begeleiding zijn om met de juiste experts in contact gebracht

te worden om het nieuwe goed op te zetten, tenslotte gaat het

meestal om een voor de eigenaar totale verandering van zijn/haar

beroepspraktijk. En zelfs dat blijkt niet genoeg. De Provincie

Overijssel heeft als onderdeel van gebiedsgericht werken dan ook

zgn Aanjaagteams in het leven geroepen. Deze teams verenigen

Gemeente, Waterschap en Provincie in zich en willen ideeën onder de

mensen te brengen over wat mogelijk zou zijn aan alternatieve

bedrijfsvoering of totale verandering van (grondgebonden) economie.
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KORNHORN VITA AL 
‘Staatsbosbeheer betrok de inwoners van het Groningse Kornhorn

bij de inrichting van een natuurgebied en droeg vervolgens het

beheer over aan de dorpsgemeenschap. Een schoolvoorbeeld van

brede plattelandsvernieuwing’

Bron Noorderbreedte 1-2004

DE N KTA N K/S N E LKOOKPA N/K L A N KBO R D

Op uitnodiging van KCO en Het Oversticht, zaten op 9 september een

tiental experts bij elkaar. Plaats van samenkomst de raadszaal van

Rijssen-Holten, met als gastheer wethouder Stegeman. Er werd

gesproken over het idee voor een Nieuwe Marke in de Rijssener

vallei. De experts werken bij provincie, gemeente, Kunst en Cultuur

Overijssel, de Dienst Landelijk Gebied, het VVV, Waterschap Regge en

Dinkel. Een aantal van hen woont ook in het gebied, allemaal8

hebben ze ruime ervaring in de problematiek rond de verandering van

het platteland op de hogere zandgronden. 

Samenvatt ing
Men onderkent de toenemende dynamiek in het gebied van de

Rijssener vallei, het gebied dat wordt begrensd door Holterberg,

Friezenberg en Rijssenerberg. De dynamiek is te herkennen in de

huidige grote grondmobiliteit. Niet alle landbouw verdwijnt uit het

gebied of zal eruit verdwijnen, maar er verdwijnen wel veel land-

bouwers uit het gebied. De toverformule is dan rood voor rood en

grondverkoop ten behoeve van extensivering. Waar een schuur

verdwijnt mag op het land hetzelfde volume in andere bouwwerken

(andere functies) opgetrokken worden. Ook daar waar de oude

gebouwen uiterlijk gehandhaafd worden, krijgen ze andere functies.

Niet alleen de gebouwen, ook de landerijen veranderen door de

extensivering en alternatieve bedrijfsvoering (paardenpensions met

bijbehorende labyrinten van witte linten) van uiterlijk. 

Deze veranderingen komen vanuit de individuele grondeigenaren/-

gebruikers in reactie op veranderingen in de maatschappij

(economie). De overheid neemt verantwoordelijkheid in het helpen
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Boven: prachtig verbouwde schuur op

Landgoed Westerflier, De Specht.

Onder: van palen en draden naar open

weides met gezamenlijke schuren.

8 Girbe Buist, Jon te Luggenhout, Marcel Nolten, Jos Bessembinder,

Johnny Jansen, Jos Nijland, Ben Mulder, Geert Tuinstra, Bart Buijs,

Gerwin de Vries, Wim Stegeman, Jeroen van Westen, Peter de Ruyter,

Jan Winsemius.



begeleiden bij de gevoelde noodzaak tot verandering, en wil zelfs

extra beleidsruimte geven om veranderingen mogelijk te maken die

niet passen in het lopende bestemmingsplan. De experts stellen

uitdrukkelijk dat het geen zin heeft om alleen met kennis van

regelingen aan de keukentafel te gaan zitten, maar dat er vooral ook

gekeken moet worden naar de kwaliteiten die er bij de initiatiefnemer

in huis zijn, en de bedrijfseconomische mogelijkheden in het gebied..

Niet iedereen is geschikt om gastvrijheid te verlenen aan gasten van

een hotelboerderij, niet iedere boerderij kan caravanstalling worden.

De overheid stelt de eis aan de initiatiefnemer dat er een integraal

plan wordt aangeboden waarin zichtbaar wordt hoe de nieuwe

bestemming past in het landschap en in de economische situatie van

het (voorzienings)gebied. Vervolgens blijkt het moeilijk om een

maatstaf te vinden waaraan zo’n integraal plan afgemeten kan

worden. Er is behoefte aan een laag boven het bestemmingsplan

waarop de integrale planvorming is af te stemmen. Zo’n laag moet

het ambitieniveau van het gebied in verandering beschrijven. Met

visie moet het imago van het gebied in het leven geroepen worden.

Een vorm waarin de samenhang van het gebied duidelijk kan worden

en de duurzaamheid daarvan, kan mogelijk verbeeld worden in een

landschapsplan. Een samenwerkingsverband tussen de gebruikers/

bewoners – de Nieuwe Marke – en de overheid kan op termijn de

doelstellingen vorm gekregen in het landschapsplan realiseren. 

Het initiatief kan komen van de (lokale) overheid, maar het imago zal

gebouwd moeten worden door de bewoners/gebruikers van het

gebied. 

De experts waarschuwen dat samenwerking over het algemeen

alleen tot stand komt als er een gezamenlijke bedreiging is.

Uiteindelijk moet het aantrekkelijker zijn om deel te nemen aan het

samenwerkingsverband (het totale landschap = de Nieuwe Marke)

dan op incidentele mogelijkheden in te gaan (snelle verkoop/

paardenpension/caravanstalling). Die aantrekkelijkheid kan

gerealiseerd worden door een overheid die werkelijk iets te bieden

heeft bij initiatieven voor verandering. Hierbij moet niet gedacht

worden aan geld, maar aan ondersteuning door specialisten bij het

maken van een marktanalyse, en vooral door het geven van

beleidsruimte. Bijvoorbeeld het mogen bouwen van burgerwoningen,

of het vestigen van een ingenieursadviesbureau, of het aanleggen

van een prive-natuurgebied. Wanneer het samenwerkingsverband in

het gebied een sterk imago heeft ontwikkeld en er hard aan werkt om

dat uit te bouwen, dan moet de overheid bereid zijn het initiatief van

beleidsruimte steeds meer bij dat samenwerkingsverband te leggen:

de Nieuwe Marke beheert uiteindelijk zelf haar eigen ruimtelijke

kwaliteiten, neemt nieuwe initiatieven.

De reikwijdte van de Nieuwe Marke kan al vorm krijgen in de opzet

van de organisatie. Iedereen kan lid worden, ieder betalend lid praat

mee in de vergadering. De stemmenverhouding, wordt geadviseerd,

moet gebaseerd worden op ingebrachte hectares grond in eigendom,

beheer, of gebruik: is op actieve economische afhankelijkheid van het

gebied.

PROEFTUIN T WENTE
Proeftuin Twente onderzoekt de culturele identiteit van Twente en

betrekt deze bij de planvorming voor de toekomstige ruimtelijke

inrichting van de regio. Proeftuin Twente bestaat uit drie hoofd-

onderdelen, die respectievelijk de ideeën in beeld brengen over

- De identiteit van dit moment: laboratoria, 14 kunstenaars in 

14 gemeenten op zoek naar de identiteit van die gemeente; 

website; reisgids

- De historische ontwikkeling: reisgids; atlas

- De identiteit van de toekomst: 3 multidsciplinaire teams ontwerpen 

alternatieve organisaties van ruimtelijke ordening

Projectduur: februari 2003 t/m juni 2004 

Bron: www.proeftuintwente.nl
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WERKELIJKHEID
De tijd lijkt rijp voor een andere, meer liberale overheid die wordt

beantwoord door een het initiatief nemende, meer onderling

samenwerkende burger. Algemene regels en regeltjes worden

vervangen door richtlijnen en (beleids)ruimte voor initiatief. Deze

tendens is er al langer en op het platteland begonnen met de zgn

‘groene diensten’, vaak onder de naam ‘convenant’ afgesloten tussen

provincie en partijen in het gebied. Vroege initiatieven waren

Convenant Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (1997) en het Dinkel-

convenant (2000). Een samenwerking van CLM, Streekwijzer en het

instituut voor Agrarisch Recht heeft in 2003 een studie gemaakt van

de kansen en beperkingen van gebiedscontracten in het omgevings-

beleid. Bij lezing van hun conclusies wordt het duidelijk dat of alles

heel precies moet worden beschreven in zulke overeenkomsten, maar

dat de werkelijkheid dan toch nog voor onverwachte vragen/

problemen kan zorgen. Aan de oprichters van de eerste Nieuwe

Marke de taak om een organisatievorm neer te zetten die weet waar

ze voor staat, waar ze ‘op afgerekend wordt door de overheid’ via

koppels van rechten en plichten, maar flexibel is.
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NIEUWE MARKE RIJSSENER VALLEI

Een nieuwe waterhuishouding voor de Rijssener vallei blijkt vele

kansen te bieden. Echter, de planningsinstrumenten om deze kansen

te ontplooien lijken niet voorhanden. De landinrichting rondt af, een

bestemmingsplan buitengebied schiet (per definitie) tekort. Wil de

ruimtelijke identiteit en de economische spankracht verder

uitgebouwd kunnen worden op basis van de vernieuwing van de

waterhuishouding, dan moet gezocht worden naar combinaties van

maatschappelijke krachten en bijbehorende organisatievormen. Wij

zien kansen tot zo’n versmelting van ruimtelijke kwaliteiten (het

landschap) en de economische krachten (cultuur) in een organisatie-

vorm die is geworteld in het gebied: een nieuw markenverbond kan

de betrokkenheid met, én de betekenis van het gebied vergroten. 

L ANDSCHAPSPL AN
Als basis voor het implementeren van een Nieuwe Marke-organisatie

is het essentieel om een visie op het gebied te hebben waar de

Marke-organisatie zou moeten gaan functioneren. Het landschaps-

plan voor de Rijssener vallei is de basis voor het vormgeven aan een

nieuwe identiteit van het gebied. De essentie van het landschapsplan

ligt in het versterken van de leesbaarheid van het landschap en de

onderlinge contrasten. 

Daartoe wordt de rand van Rijssen duidelijk afgebakend door de

vormgeving van de Elsenerbeek. Het van oorsprong open midden-

gebied (veengronden) wordt zoveel mogelijk weer open gemaakt

door als collectieve ruimten binnen de Marke te gaan functioneren. 

In de tijd zouden hier ook nog een aantal grotere landbouwbedrijven

een plek kunnen vinden. Op de flanken van de omringende heuvels

(het oorspronkelijke kampenlandschap) wordt ruimte geboden aan

een schaalverkleining van het landschap door de komst van extra

woningen (wonen in het landelijk gebied) in combinatie met inplant

van erfafscheidingen. 

Op de grens van het kleinschalige flanklandschap en het open

middengebied wordt een nieuwe waterleiding geïntroduceerd

evenwijdig aan de hoogtelijnen. De waterleiding vormt niet alleen

een duidelijke grens, maar draagt ook bij aan het waterbeheer van de

21e eeuw door het vasthouden en vertraagd afvoeren van het

gebiedseigen water en de kwel van de omringende heuvels. Het open

middengebied wordt tenslotte toegankelijker gemaakt voor de

recreant door de introductie van een aantal fiets- en wandelpaden

begeleid door laanbeplanting. De deels onverharde paden zorgen

door de laanbeplanting voor een aantrekkelijke geleding van het

open middengebied. 

Als icoon voor de collectieve organisatie van de Rijssener vallei wordt

een aantal gezamenlijke schuren geïntroduceerd. Op de rand van het

kleinschalige flanklandschap en het open middengebied vormen de

schuren één architectonische familie die een belangrijke bijdrage

vormt aan een eigentijdse identiteit van het gebied.

RECHTEN en PLICHTEN
Bouwstenen voor  het  landschapsplan

Het landschapsplan is een groeimodel dat gevoed dient te worden

door de rechten en plichten die volgen uit de statuten van de Marke-

organisatie. De rechten en plichten zijn in die zin de bouwstenen voor

de identiteit van het gebied. De rechten en plichten gelden voor het

hele gebied, maar verschillen van inhoud per plek, afhankelijk van de

positie in het landschapsplan. De hieruit voortvloeiende financiële

voor- of nadelen worden afgerekend binnen de begroting van de

marke-organisatie als geheel. De grond kan verkocht worden aan het

collectief; hoe hoger de inbreng hoe meer zeggenschap.
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Huidige situatie met ingetekend Elsenerbeek en nieuwe natuur(beheersgebieden). Veengronden Rijssener vallei in wit met hoogtelijnen in oker, in groen de flanken.
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Beplanting van de Rijssener vallei, die, in samenhang met verkaveling(sgeschiedenis), schaal en richting in de vallei bepaalt (rechterkaart).
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Voorstel versterking kleinschalige beplanting langs de flanken. Voorstel laanbeplanting in open gebied: ruimte en richting.
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Verder versterken van vertragende waterleiding // hoogtelijnen. Een mogelijke ontwikkeling voor het landschap van de Nieuwe Marke.
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Kavel A 

Agrariër stopt. Via Nieuwe Marke wordt een deel van de kavel geïnvesteerd in

open gebied.

Kavel B

Agrarier stopt. Kavel krijgt functie wonen. Door de grote waardestijging komt

geld vrij voor grotere investeringen in het landschap als bijvoorbeeld een

waterloop.

Op de volgende afbeeldingen is ter illustratie een reeks van plek-

specifieke koppels in de Rijssenervallei geïllustreerd.

Kavel C

Kavel heeft potentie in open gebied. Bewoner wil graag op de locatie blijven

wonen. Via de Nieuwe Marke komt beheerssamenwerking over het gebied.

Hoofdwoning boerderij blijft staan. Nieuwe schuren aan de rand van het open

gebied zijn voor collectief gebruik opslag en stalling.

Kavel D

Agrariër stopt, wil bedrijfje starten en daarnaast een paardenpension voor

mensen van buitenaf opzetten. Nieuwe opbrengsten via Nieuwe Marke deels

geïnvesteerd in vormgeven erfgebouwen, en in landschappelijke elementen.



EIGEN WA ARDE
Landschapsplan en koppels van rechten en plichten bouwen samen

een nieuwe identiteit voor de Rijssener vallei, een nieuw imago. 

Het nieuwe imago van de Rijssener vallei dient te worden gevoed

door de kennis van de mensen uit het gebied zelf. De Nieuwe Marke

is gastvrij en ondernemend. Binnen de regels van de Marke hebben

bewoners en gebruikers volop vrijheden. 

Uiteindelijk zal de Nieuwe Marke als extra laag binnen het

bestemmingsplan de ontwikkelingsrichting van de Rijssener vallei

bepalen.
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INSTRUMENTEN VOOR
L ANDSCHAPSONT WIKKELING

Het blijkt in de praktijk lastig om te komen tot een goede samen-

hangende ontwikkelingsstrategie voor het landelijk gebied. Vooral

het idee een kwaliteitsslag te maken gekoppeld aan extra

bebouwingsmogelijkheden is moeilijk vorm te geven. Het bestaande

instrumentarium is slecht toegesneden op de veranderingen die in

het landelijk gebied zullen plaatsvinden. Kijk bijvoorbeeld naar de

dynamiek in gebieden waar een restrictief beleid geldt. De restricties

betekenen dat er formeel weinig tot niets mag veranderen. Daarmee

is nog niet gezegd dat er daadwerkelijk niets verandert. De restrictie

kan er bijvoorbeeld niet voor zorgen dat functies ophouden te

bestaan. Binnen de beperkte mogelijkheden wordt dan gezocht naar

een alternatief gebruik, passend binnen het juridisch restrictieve

kader. 

De conclusie zou kunnen zijn dat in die gebieden waar formeel niets

mag, alle ontwikkelingen informeel zijn. Er vinden geen bestemmings-

wijzigingen plaats, en er is zodoende geen actieve ontwikkeling van

het gebied. Maar er is wel degelijk een verrommeling.

Deze analyse past in het streven naar een meer ontwikkelings-

gerichte planologie, waarbij het streven niet is te behouden door te

verbieden, maar kwaliteiten te garanderen door een toekomstvisie op

gebruik en bestemming. Voor het landelijk gebied vertaalt zich dat

bijvoorbeeld in het streven een ontwikkeling toe te staan onder de

voorwaarde dat die ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van het

landschap. Woningbouw zou kunnen worden toegelaten, mits goed

ingepast en mits een bijdrage wordt geleverd aan kwaliteit en beheer

van het landschap.

Het huidige instrumentarium maakt het echter lastig een dergelijke

koppeling tussen ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteit te leggen.

Ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt door daarvoor ruimte te

scheppen in het bestemmingsplan. De eenmaal toegelaten

ontwikkeling is te realiseren zonder dat de garantie bestaat dat de

kwaliteiten die daarbij wenselijk werden geacht worden gerealiseerd.
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Het is hetzelfde probleem dat op woningbouwlocaties speelt met

‘free riders’. De grondeigenaar die een stukje grond binnen een

bouwlocatie heeft, kan zich grotendeels onttrekken aan de

verplichting om kwaliteiten van openbaar nut te realiseren. 

Hij profiteert van de integrale locatieontwikkeling van anderen en

pikt zelf de krenten uit de pap. Zo zal het ook gaan bij het toelaten

van ontwikkelingen in het landelijk gebied. Het is waarschijnlijk dat

alleen de krenten uit de pap worden gepikt.

Op woningbouwlocaties is het risico nog beperkt omdat het mogelijk

is door actieve verwerving de ontwikkeling te organiseren. Dat is

mogelijk omdat de waarde van de ruwe grond maar een relatief klein

percentage van het totale ontwikkelbudget uitmaakt. Een dergelijke

actieve ontwikkeling is in het landelijk gebied niet goed denkbaar. 

Bij een actief verwervingsbeleid voor de ontwikkeling van het

landelijk gebied zou de verwerving een zeer groot percentage van het

totale budget uitmaken.

De transformatie van het landschap kan alleen slagen wanneer

daarvoor een ontwikkelingsstrategie wordt gevonden waarbij de

huidige eigenaren en gebruikers zelf de ontwikkeling ter hand

nemen. 

Publ iek  instrumentar ium
Bij voorkeur zou sprake zijn van een instrumentarium waarbij het

mogelijk is ontwikkelingsrechten die een economische waarde

hebben, te koppelen aan de verplichting om bepaalde kwaliteiten te

realiseren of op langere termijn te garanderen. Een dergelijk systeem

lijkt op het Amerikaanse model van ‘incentive zoning’. Bij ‘incentive

zoning’ is een bepaalde ontwikkeling alleen toegestaan wanneer een

bepaalde kwaliteit wordt gerealiseerd. De zonering geeft (extra)

ruimte onder bepaalde condities. Vertaalt naar de Nederlandse

context zou dat leiden tot een soort voorwaardelijke bestemming.

Een bepaalde bestemming is toegestaan onder de voorwaarde dat

bepaalde kwaliteiten worden gerealiseerd.

Die mogelijkheid is er binnen de huidige systematiek van het

bestemmingsplan niet. Het is niet mogelijk in het bestemmingsplan

de verplichting op te leggen iets te realiseren. Het lijkt er ook niet op

dat deze mogelijkheid bij de nieuwe WRO wel wordt geopend.

Regelingen vergelijkbaar met incentive zoning, gericht op het

landelijk gebied, kennen we wel. De Landgoederenregeling en ruimte

voor ruimte maken een ontwikkeling mogelijk onder de verplichting

iets te doen of te realiseren. Deze regelingen zijn echter alleen voor

specifieke situaties van toepassing.

Dit betekent dat een ontwikkelingsgericht landschapsplan, dat

bestaat uit economisch aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden

en economisch niet aantrekkelijke landschappelijke kwaliteiten, met

behulp van het bestaand juridisch planologisch instrumentarium niet

goed organiseerbaar is.

De Nieuwe Marke
De organisatie van de Marke was gebaseerd op een uitwisseling van

rechten en plichten. Wie aan de verplichtingen voldeed mocht zijn

rechten effectueren. Vergelijkbaar zou een nieuwe Marke bestaan uit

een stelsel van rechten en plichten van eigenaren en gebruikers van

een gebied, op zo’n manier dat een gerichte ontwikkeling van het

gebied tot stand komt.

Omdat de uitwisseling van rechten en plichten publiekrechtelijk niet

mogelijk is moet naar andere wegen worden gezocht. Zoals eerder

gezegd is het ook niet goed mogelijk een privaatrechtelijke invals-

hoek te kiezen die vergelijkbaar is aan de actieve ontwikkeling van

woningbouwlocaties. Het probleem is dat het niet goed voorstelbaar

is door middel van actieve verwerving tot ontwikkeling of trans-

formatie van het landelijk gebied te komen. Het probleem is juist dat

de grenzen van de mogelijkheden tot actieve ontwikkeling

bijvoorbeeld bij de EHS9 in zicht komen. Er zijn niet voldoende

middelen tot verwerving van de EHS te komen. Laat staan dat het

mogelijk zou blijken structureel tot verwerving van gronden te komen

buiten de EHS.
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Wanneer verplichtingen iets te doen niet publiekrechtelijk kunnen

worden afgedwongen en evenmin privaatrechtelijk kunnen worden

afgedwongen door middel van een actieve grondpolitiek is het

alternatief een strategie die gericht is op het vrijwillig aangaan van

verplichtingen door eigenaren en gebruikers. 

De strategie is er dan op gericht bepaalde rechten (met een

economische waarde) te verlenen op het moment dat de eigenaren

en gebruikers van het gebied zelf de verplichting zijn aangegaan

bepaalde kwaliteiten te realiseren. Op die manier zou mogelijk een

nieuwe Marke kunnen ontstaan. De eigenaren en gebruikers zouden

moeten worden verleid of gestimuleerd om aan het ontstaan van een

dergelijke constructie mee te werken.

De opstap  naar  een nieuwe Marke
Zoals geconstateerd is er een gebrek aan mogelijkheden

verplichtingen op te leggen om iets te doen in het landschap. 

De verplichting moet op de een of andere manier (vrijwillig) worden

aangegaan. Daarmee is de nieuwe Marke iets dat van onderop tot

stand moet komen. De eigenaren en gebruikers moeten zelf in actie

komen. Die actie van onderop, gebaseerd op vrijwilligheid is goed

vergelijkbaar met wat gebeurt bij agrarische natuurverenigingen. 

Een voorbeeld is de vereniging Wierde en Dijk in Noord Groningen.

De deelname aan deze vereniging is vrijwillig. De deelnemende

eigenaren in het gebied nemen zelf het initiatief om bepaalde

kwaliteiten in het landelijk gebied te behouden of te realiseren.

Een vergelijkbaar initiatief in de Rijssener vallei zou in de eerste

plaats een impuls kunnen zijn om, binnen de huidige context,

initiatieven te ontplooien om tot verbetering van de kwaliteit van het

gebied te komen. Een dergelijke vereniging biedt een goede basis om

te komen tot initiatieven, kennisuitwisseling en bijvoorbeeld het

optimaal benutten van de subsidiemogelijkheden.

Een vervolgstap zou eruit kunnen bestaan dat de leden van de

vereniging zich committeren aan het tot stand brengen van een door

de vereniging vastgesteld landschapsplan voor de Rijssener vallei.

Op die manier gaan gebruikers en eigenaren van het gebied

onderling de verplichting aan het landschap op een bepaalde manier

te ontwikkelen.

Verpl icht ing  aangaan tegenover  derden
De agrarische natuurvereniging die onderlinge verplichtingen

aangaat is slechts een eerste stap. Het vervolg zou erop gericht

moeten zijn dat de aangegane verplichtingen voldoende garanties

bieden voor een gemeente om de teugels in het gebied te laten

vieren. Door het geven van ontwikkelingsmogelijkheden in het

bestemmingsplan geeft de gemeente de mogelijkheid aan de Nieuwe

Marke om het landschapsplan te realiseren. De toegestane

ontwikkelingen genereren de middelen om – binnen de afspraken die

de Marke heeft gemaakt – het landschapsplan en de kwaliteiten die

daarin zijn vastgelegd, te realiseren.

De gemeente zal alleen geneigd zijn die ruimte in het bestemmings-

plan te geven zij van de Nieuwe Marke harde garanties krijgt dat de

gewenste kwaliteiten ook gerealiseerd worden.

Daartoe zijn een aantal verschillende mogelijkheden denkbaar. 

Contract  met  de  gemeente

Een eerste optie is dat de vereniging de Nieuwe Marke een contract

aangaat met de gemeente. In dat contract wordt de verplichting

aangegaan om bepaalde kwaliteiten te realiseren, waarbij tevens

wordt aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met eventuele

ontwikkelmogelijkheden. Vergelijkbare contracten zijn ook wel

bekend als ‘gebiedsovereenkomst’.

Aan een dergelijke constructie kleeft een aantal bezwaren. In de

eerste plaats bindt een dergelijk contract, gesloten door de

vereniging nog niet alle afzonderlijk eigenaren en gebruikers. 

Deze zouden afzonderlijk allen het contract moeten ondertekenen.

Maar dan nog is er een bezwaar. Wanneer iemand zijn grond verkoopt

is een nieuwe eigenaar nog niet gebonden aan de verplichting die de

vorige eigenaar op zich heeft genomen. In juridische termen is geen

sprake van een zakelijke verplichting. 
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Die zakelijke verplichting, waarbij ook rechtsopvolgers gebonden zijn

aan de verplichting die de Nieuwe Marke op zich heeft genomen is

cruciaal om de gemeente de kwaliteitsgaranties te geven die nodig

zijn om ontwikkelingsmogelijkheden te geven in het gebied. Immers

alleen op die manier weet de gemeente dat de kwaliteitsgaranties

ook duurzaam zijn.

Vereniging van e igenaren of  ket t ingbeding

Om die zakelijke verplichting te vestigen zijn verschillende

mogelijkheden denkbaar. Eén mogelijkheid is zogenoemde ketting-

bedingen te vestigen op de grond. In de praktijk gebeurt het vestigen

van dergelijke bedingen vooral bij uitgifte van grond, maar het is ook

goed denkbaar vrijwillig een dergelijk beding te vestigen. Nadeel van

dat kettingbeding is dat het sterk individueel van karakter is.

Een alternatief is om de eigendomsrechten samen te brengen in een

vereniging van eigenaren. Op die manier blijft iedereen zijn eigen

individuele recht behouden, terwijl de beperkingen van dat recht 

(de aangegane verplichtingen) collectief worden georganiseerd. 

Het is bovendien denkbaar de gemeente (bijvoorbeeld als eigenaar

van een deel van de grond) ook een rol te geven in die vereniging van

eigenaren.

Op die manier zou het mogelijk zijn de verplichtingen op een manier

te organiseren waarbij het niet goed mogelijk is om je als eigenaar

aan die verplichtingen te onttrekken. De beperkingen van het

eigendomsrecht gelden steeds ook voor de gebruikers.

Het bezwaar tegen het inzetten van een vereniging van eigenaren als

organisatiemodel is dat het een vrij zwaar juridisch middel is. Een

oprichting is niet mogelijk zonder dat er een notaris aan te pas komt.

Conclus ie  jur id ische  mogel i jkheden

Belangrijke aanleiding om te kijken naar de mogelijkheden voor het

oprichten van een nieuwe Marke is dat het publiekrechtelijk

instrumentarium niet toereikend is om te komen tot een dwingende

uitwisseling van rechten en plichten. Het lijkt er ook niet op dat de

nieuwe WRO10 deze ruimte wel biedt. Mogelijk komen er in de nabije

toekomst toegesneden regelingen op dit punt die vergelijkbaar zijn

met de Landgoederenregeling.

Een publiekrechtelijke kans voor de toekomst is wel de toekomstige

grondexploitatievergunning. Het is denkbaar dat deze de

mogelijkheid biedt een herontwikkeling in ieder geval economisch te

organiseren zonder dat de gemeente een actief ontwikkelende rol

speelt. Dat is nodig omdat een actief ontwikkelende rol voor de

gemeente bij herontwikkeling van het landelijk gebied niet praktisch

is.

De Nieuwe Marke is een zoektocht naar de mogelijkheden te komen

tot een uitruil van rechten en plichten die is gebaseerd op een

vrijwilligheid van onderop, van de eigenaren en gebruikers zelf. 

De start van een dergelijke Marke is een eenvoudig op te richten

vereniging of stichting die vergelijkbaar is aan een agrarische

natuurvereniging. Binnen deze vereniging kunnen de deelnemers

verplichtingen op zich nemen, zoals de doelstelling om een bepaald

landschapsplan te verwezenlijken.

Wanneer de gemeente tegenover die verplichtingen rechten wil

stellen, door bepaalde vrijheden te verlenen, heeft zij zekerheden

nodig. Dat betekent dat de verplichtingen die de vereniging aangaat

een onomkeerbaar karakter hebben. Dan moet bijvoorbeeld worden

gedacht aan de inbreng van de eigendommen in een vereniging van

eigenaren. Dit is een vrij zwaar middel. Voor definitieve oprichting

van de Nieuwe Marke zal door een jurist met specifieke kennis van

notarieel recht moeten worden onderzocht wat de handigste manier

is om hieraan invulling te geven.

Praktische  vormgeving van de  Nieuwe Marke
In het voorgaande is het juridisch kader van de Nieuwe Marke

aangegeven. Hier wordt nog nader ingegaan op de praktische,

organisatorische en economische randvoorwaarden voor de Nieuwe

Marke. 

Daarbij is sprake van twee belangrijke aandachtspunten:

- Hoe is het mogelijk te komen tot een uitwisseling van rechten en 
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plichten als deze niet op dezelfde plek in het plan/gebied vallen?

- Is het denkbaar een Nieuwe Marke te laten functioneren als niet 

iedereen deelneemt?

- Wat is een werkbare uitwisseling van rechten en plichten

Uitwissel ing  van n iet  samenval lende rechten en

pl ichten

Wanneer het plan voor de Rijssener vallei nader wordt beschouwd

blijkt dat de rechten die een economische waarde hebben zijn

geconcentreerd op bepaalde plekken in het gebied. De opbrengsten

van de ontwikkeling vallen op een andere plek dan de kosten van de

ontwikkeling.

Dat betekent dat de eigenaren en gebruikers van het deel van de

vallei waar de opbrengsten vallen zich moeten committeren aan

afdrachten ten behoefte van het realiseren van die kwaliteiten. 

De Marke zal de middelen moeten beheren die door de ontwikkeling

worden gegenereerd.

Binnen een vereniging van eigenaren is hieraan vorm te geven door

bepaalde kosten die in het gebied worden gemaakt te beschouwen

als lasten voor de vereniging. Het maakt dan niet meer uit waar de

opbrengsten worden gerealiseerd. 

In de toekomst is het wellicht met behulp van de nieuwe regeling

voor kostenverhaal een en ander te organiseren met behulp van de

nieuwe grondexploitatiebelasting. 

Wanneer die regeling geschikt blijkt voor toepassing in het landelijk

gebied, voor een plan als waar het hier om gaat, is waarschijnlijk ook

veel eenvoudiger de Nieuwe Marke te organiseren. De noodzakelijk

middelen kunnen dan met behulp van de publiekrechtelijke regeling

worden geïnd. De organisatie van de Nieuwe Marke is dan vooral

gerealiseerd op het organiseren van het plan met behulp van de

beschikbare middelen.

Hoeveel  deelnemers  z i jn  noodzakel i jk

De Nieuwe Marke kan niet functioneren als de eigenaren en

gebruikers die noodzakelijk zijn voor realisatie van het plan niet

deelnemen. Er is dan ook steeds een minimum aantal deelnemers dat

noodzakelijk moet deelnemen wil het plan tot iets leiden. 

Welke deelnemers dat zijn hangt direct samen met de plekken die

belangrijk zijn in het plan. De strategische plekken moeten meedoen

om de gewenste kwaliteiten te realiseren. Bovendien moeten ook de

eigenaren en gebruikers deelnemen die op die plek zitten waar de

noodzakelijke middelen om het plan te realiseren kunnen worden

gegenereerd (tenzij in de toekomst gebruik kan worden gemaakt van

de grondexploitatieregeling om die middelen binnen te halen).

Een en ander betekent dat het uiteindelijke plan goed moet zijn

toegesneden op de deelnemende partijen in de Nieuwe Marke. 

De plankaart en de kaart van deelnemers moeten goed op elkaar

passen.

Uitwissel ing  van re chten en  pl ichten
De uitwisseling van rechten en plichten is per landschap verschillend,

hier wordt het verhaal over de Nieuwe Marke als instrument voor

landschapsontwikkeling bijzonder concreet. In het volgende hoofd-

stuk een nadere uitwerking voor de Rijssener vallei, inclusief een

viertal voorbeelden van koppels rechten en plichten. Aansluitend op

dat hoofdstuk een aanzet voor een plan van aanpak om het idee van

de Nieuwe Marke verder te brengen in de Rijssener vallei.
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PL AN VAN A ANPAK

Dit rapport Nieuwe Marke in de Rijssener vallei wordt met dank aan

SKOR, KCO, en Het Oversticht aangeboden aan de opdrachtgever

DLG, landinrichtingscommissie Rijssen, met als speciale genodigden

Wierden, Rijssen en Provincie Overijssel. Het vervolg hierop zal een

nader overleg zijn van Provincie – gemeentes Wierden en Rijssen en

de landinrichtingscommissie, over hoe het idee voor de Nieuwe Marke

onder de bewoners tot leven te wekken. 

Landschapsplan
Om te beginnen dient het landschapsplan als basis door de betrokken

gemeenten met de huidige bewoners en gebruikers worden

besproken11 en uitgewerkt. De kracht van de Nieuwe Marke ligt een

een bottom up benadering. Een invulling van het plan met een door

de eigenaren en gebruikers is cruciaal. Wat zijn de haken en ogen?

Discussies moeten gevoerd worden over waarden van het landschap,

natuurdoeltypen, natuurontwikkelingsprocessen, landbouwvormen,

architectuur, landschapsbouw, lokale economische kansen12.

Re chten en  pl ichten
Past het landschapsplan op het wensenpakket? En, is er een serie

koppels van rechten en plichten vast te stellen die voor ieder

aantrekkelijk is? Zonder deze te bespreken zal een voorspoedige

implementatie van de Nieuwe Marke erg lastig zijn. Iedereen moet

achter de nieuwe identiteit, het nieuwe imago van het gebied staan.

Dan komt het kritische moment waarop de bewoners in de Nieuwe

Marke als organisatie moeten stappen. De crux is het gezamenlijk

onderschrijven van het landschapsplan én het gezamenlijk onder-

schrijven van de verplichtingen die worden aangegaan wanneer meer

vrijheden voor ontwikkeling zouden bestaan. Gezamenlijk is

bewoners en gebruikers. Deze fase eindigt met het oprichten van de

club en het doen van een aanbieding aan de gemeente door de dan

opgerichte vereniging Nieuwe Marke Rijssener vallei. Zoals

aangegeven in het hoofdstuk Instrumenten voor landschaps-

ontwikkeling paragraaf ‘Conclusie juridische mogelijkheden’, is er

een langzame weg denkbaar van vereniging tot uiteindelijk Nieuwe

Marke met harde rechten vanuit de gemeente/provincie, … en

plichten voor de leden van de Nieuwe Marke. 

Implementat ie
De brug tussen denken over taakstelling en vormen van organisatie

kan vorm krijgen door een rol te definiëren voor adviseurs vanuit

bestuur-, architectuur-, en natuurorganisaties. Aan de bestuurlijke

kant denken we aan de provinciale aanjaagteams, DLG-gebieds-

makelaars gemeentelijke afdeling R&O. 

Als externe/culturele adviseurs zien wij: Oversticht, KCO, SKOR en

Architectuurcentrum Twente. Het initiatief voor deze bijeenkomsten

kan bijna niet meer van de landinrichting komen (DLG), het zou een

gezamenlijk initiatief van Provincie en de gemeentes Rijssen +

Wierden kunnen zijn. 

Het verdient aanbeveling dat de eerste bijeenkomsten met bewoners

en eigenaren waarin kennis gemaakt kan worden met de gedachten

van een Nieuwe Marke, geleid worden door een externe partij zonder

directe belangen in het gebied, maar met kennis van het landschap.

Peter de Ruyter, Jeroen van Westen, Jan Winsemius

November 2004

40 11 Erin te betrekken:

Gemeenten – Provincie - DLG – Waterschap – Landbouwers –

natuurorganisaties (SBB – Stichting Landschap Overijssel) – 

Stimuland – bewoners – gebruikers (hobbyboeren) – en eigenaren.

12 Bedrijfseconomische adviezen in relatie tot veranderend platteland

kunnen o.a. gevonden worden bij de door de provincie ingestelde

gebiedsgericht werkende aanjaagteams, de stichting Stimuland, 

de GLTO. 
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