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Voorwoord

Na een internsief traject van studie, discussie en hard werken, doet het mij bijzonder veel genoegen u hierbij de definitieve versie van 

het Uitvoeringsplan Landschapspark Zendersche Esch te kunnen aanbieden. Het plan is opgesteld in opdracht van de gemeente Borne en is 

het resultaat van intensieve samenwerking tussen de gemeente en de bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden van het gebied. 

Daarnaast ben ik vooral zeer verheugd dat het plan eveneens is omarmd door de overige partners van de netwerkstad, te weten Almelo, 

Hengelo en Enschede en is bestempeld tot boegbeeldproject. 

“Europees stedelijk netwerk in het groen”. Dat is het motto waarmee de netwerkstad Twente zich naar buiten toe profileert. Hieruit blijkt 

dat de kwaliteit van de netwerkstad niet alleen wordt bepaald door de aanwezige hoogwaardige stedelijke functies, maar ook door de directe 

nabijheid van het aantrekkelijke Twentse landschap. De Zendersche Esch maakt daar deel van uit en vormt een belangrijk speerpunt in het 

enige ´groene´ boegbeeldproject in de netwerkstad Twente. Gezamenlijk met en complementair aan de overige boegbeeldprojecten levert 

het een belangrijke bijdrage aan een integraal en kwalitatief hoogwaardig profiel van de netwerkstad.

Veel van het groen om en nabij de netwerkstad staat onder sterke druk als gevolg van stedelijke expansie en toename van stedelijke functies, 

zoals uitloop en recreatie. Dit geldt met name voor de Zendersche Esch, aangezien het gebied deel uitmaakt van de netwerkstad en direct 

gelegen is aan de agglolijn, de hoogwaardige openbaar vervoerlijn die de stedelijke concentratiegebieden van wonen en werken met elkaar 

verbindt. In diverse planvormen op zowel lokaal als provinciaal niveau, is het plangebied nu nog ingevuld als stedelijke ontwikkelingslocatie 

voor wonen dan wel werken.

De gemeente Borne heeft zich bij de profilering in het kader van de netwerkstad tot taak gesteld ook het groen als kwaliteit van Twente in 

de netwerkstad te waarborgen. Zij maakt zich er hard voor om, haaks op de stedelijke ontwikkelingen, een groene as te handhaven die de 

belangrijkste landschappelijk en natuurlijk waardevolle gebieden aan de noord- en de zuidzijde van de netwerkstad met elkaar verbindt. Ook 

de overige netwerkstadpartners willen niet dat de netwerkstad zich tot één lang stedelijk lint gaat ontwikkelen. 

Daar ligt nu juist de kwaliteit van het landschapspark. Het zorgt voor een duidelijke geleding binnen de stedelijke agglomeratie in Twente en 

brengt het aantrekkelijke landschap direct in de nabijheid van de aanwezige bevolkingsconcentraties. Daarmee kan een grote groep mensen 

direct profiteren van de rust en ruimte die het Twentse landschap biedt en gebruik maken van de voorzieningen die in het plangebied zullen 

worden gerealiseerd. Vooral door het behoud van landbouw en een aantal landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch waardevolle 

elementen en tegelijkertijd het toevoegen van waarden die het gebied van zodanige kwaliteiten voorzien dat het ook op langere termijn 

voldoende weerstand zal bieden aan stedelijke expansie, is dit uitvoeringsplan er mijns inziens uitstekend in geslaagd een kwalitatief 

hoogwaardige en duurzame inrichting van het gebied te waarborgen.

J.W. ter Keurs,

Wethouder Ruimtelijke Ordening, gemeente Borne
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Aanleiding

De Zendersche Esch ligt tussen Borne en Almelo; het is het laatste aaneengesloten stuk landelijk gebied dat de landschappelijk en 

ecologisch waardevolle gebieden ten noordoosten en ten zuidwesten van de Netwerkstad Twente met elkaar verbindt. Borne en 

Hengelo zijn inmiddels aan elkaar vastgegroeid en ook tussen Hengelo en Enschede ligt geen aaneengesloten buitengebied van enige 

omvang meer. Ook de Zendersche Esch heeft op de nominatie gestaan om te worden bebouwd en volgens de ruimtelijke plannen van 

diverse overheden zijn die mogelijkheden nog steeds aanwezig. Door gewijzigde inzichten heeft de gemeente Borne echter besloten 

om de Zendersche Esch te ontwikkelen tot een landschapspark. In het kader van de netwerkstad heeft het landschapspark Zendersche 

Esch inmiddels de status van boegbeeldproject gekregen. Dat wil zeggen een majeur project, waarvoor de netwerksteden zich 

gezamenlijk hard willen maken en waarmee ze zich naar buiten toe wil presenteren. Hieraan ten grondslag ligt de overtuiging dat de 

kwaliteit van de Netwerkstad Twente zowel wordt bepaald door de aanwezige hoogwaardige stedelijke functies, als door de directe 

nabijheid van het aantrekkelijke Twentse landschap. Nu mensen en bedrijven steeds mobieler worden, wordt de nabijheid van een 

aantrekkelijk landschap een steeds belangrijker vestigingsplaatsfactor. 

Voorliggend plan beslaat een groot deel van het grondgebied van de gemeente Borne. Het sluit uitstekend aan op het beleid voor het 

overige deel van het buitengebied dat in enkele recente en actuele plannen is vervat en brengt daarin tevens de nog ontbrekende 

samenhang aan. 

Het doel van dit uitvoeringsplan is het waarborgen van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame inrichting van het gebied, waarbij 

met name de functies landbouw, recreatie & toerisme, ecologie en cultuurhistorie een centrale rol spelen, waardoor het gebied 

weerbaarder wordt tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals stedelijke uitbreidingen en een grotere recreatieve betekenis 

krijgt voor bewoners uit de nabije dorpen en steden.

Hoofdstuk 1  Inleiding

Uitvoeringsplan

Dit uitvoeringsplan voor het landschapspark Zendersche Esch is gemaakt in opdracht van de gemeente Borne. Het plan is gemaakt door 

Arcadis en Strootman Landschapsarchitecten, waarbij het accent van Arcadis lag op de projectleiding en de uitvoeringsaspecten en 

het accent van Strootman Landschapsarchitecten op het ontwerpen, verbeelden en beschrijven van het uitvoeringsplan. Aan de hand 

van dit uitvoeringsplan moet het gebied kwalitatief hoogwaardig en duurzaam worden ingericht, waarbij vooral landbouw, recreatie & 

toerisme, ecologie en cultuurhistorie een centrale rol zullen spelen. Daarnaast zijn voor de gemeente de volgende punten van groot 

belang:

• het plan is uitvoeringsgericht. Dat wil zeggen dat het voldoende realisme heeft, zowel programmatisch als financieel, om 

het uitvoerbaar te maken. 

• het plan voorziet het gebied van een meerwaarde binnen de Netwerkstad Twente door een kwalitatief hoogwaardige 

uitstraling te genereren. 

• het plan versterkt de positie van Borne als schakelgemeente op het kruispunt van de rode (noordwest-zuidoost) en de 

groene as (zuidwest-noordoost). Borne wil een stimulerende rol spelen bij de uitbouw van de toeristisch- recreatieve 

mogelijkheden van dit deel van Twente.

Foto’s:

pagina 7: boven: De baken

pagina 7: onder: Boerderij ‘(Groot) Nijhof’

pagina 8: Het Carmelitessenklooster
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LANDSCHAPSVISIE 
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Plangebied

Eigenlijk is er niet één Zendersche Esch, maar is er in het gebied tussen Borne en Almelo sprake van een complex van meerdere 

essen. Op het hoogste deel ligt de Zendersche Esch en er omheen een groot aantal 

kleinere essen. Ook de es van Weleveld is onderdeel van het plangebied. Op de kaart 

hiernaast is het plangebied aangegeven. Het wordt aan de westkant begrensd door 

de Azelerbeek, aan de oostkant door de Bornsebeek, aan de noordwestkant door de 

kom van Zenderen en de Albergerweg en aan de zuidkant door het bedrijventerrein 

Molenkamp van Borne. 

Huidig agrarisch gebruik

Het gebied van de Zendersche Esch is uitermate geschikt voor agrarisch gebruik 

vanwege de goede ligging, de openheid en de goede bewerkbaarheid. De grondprijs 

behoorde de afgelopen jaren tot de hoogste in Twente. De agrarische bedrijven zijn 

over het algemeen gezond en de druk op de grond is in het gebied niet groot meer. 

Voor enkele bedrijven begint de opvolging een vraagstuk te worden dat over tien jaar 

actueel zal zijn. 

Hoofdstuk 2  Huidige situatie en ontwikkelingen

Reliëf

Op een hoogtekaart van het gebied is de ligging van de beekdalen en van de Zendersche essen mooi te zien. De grootste es ligt op het 

hoogste deel van het gebied. De Baken ligt op 18 meter + NAP en de beekdalen op 11 à 12 meter + NAP. Ook de Weleveldse es is bijna 

18 meter hoog. Op een relatief korte afstand is het hoogteverschil dus 6 à 7 meter. Op de kaart is ook de reeks kleinere essen langs het 

dal van de Azelerbeek mooi te zien.

De Zendersche Esch in de winter: de grote lege 

akkers en een enkele boom geven het gebied een 

bijzondere sfeer.

Door de schaarse beplanting en het ontbreken 

van een dicht netwerk van paden voor 

recreanten is de recreatieve betekenis van het 

gebied echter vrij beperkt.
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Cultuurhistorische waarden

Het plangebied heeft hoge 

cultuurhistorische waarden doordat 

het eeuwenlang door mensen is 

gebruikt en, met uitzondering van 

de beplanting, de waterhuishouding 

en de wegen en paden, niet 

noemenswaardig is veranderd. De 

krans van monumentale boerderijen 

bestaat nog steeds. Toch staan 

enkele historische gebouwen momenteel op instorten. Veel erven hebben een oude en hoogopgaande boombeplanting. 

De es als woongebied 

De eerste mensen vestigden zich op dekzandruggen en andere verhogingen. Hier zijn in de Bronstijd, IJzertijd en vroege Middeleeuwen 

nederzettingen ontstaan. De hoogste delen werden gebruikt als akkerland. Daar werd vanaf de 10e eeuw potstalmest op de akkers 

gebracht. Naarmate de es groter werd, werden boerderijen verder van het centrum van de es gebouwd. De jongste boerderijen (uit de 

14e en 15e eeuw en later) kwamen in een krans rond de es te liggen, waardoor het gebied nu wordt getypeerd als een kransesdorp. 

Vooral in de middeleeuwen is de Zendersche Esch als eenheid afgebakend. De beekdalen van de Azelerbeek en de Bornsebeek vormden 

daarvoor een waardevolle natuurlijke basis. Op andere plaatsen werd het gebied afgesloten door landweren. Bij de toegangswegen 

naar de es lagen versterkte boerderijen (borgen). Van een aantal borgen in het gebied zijn de namen bekend, zoals Averinksborg, 

Derksborg, Welvelde en Hondenborg. Weleveld  ontwikkelde zich rond 1600 tot een havezate. Daarvan zijn in het veld nog relicten 

zichtbaar. Ook delen van de landweren zijn nog aan te wijzen. De es was als gemeenschappelijke grond belangrijk voor een groot 

gebied: Borne, Bornerbroek en Zenderen zouden zonder de in de omgeving gelegen essen niet zijn ontstaan. Aan de rand van de essen 

werden in eerste instantie alleen kapellen gesticht. Na verloop van tijd heeft de aantrekkende werking van elke kapel ervoor gezorgd 

dat eromheen een kerkdorp is ontstaan, waarvan Borne nu het meest prominente is. De Zendersche Esch is een van de grotere essen 

in het gebied. Veel essen in de gemeente Borne zijn in de afgelopen decennia bebouwd, zoals de Zuides, de Stroomes en de Nieuwe 

es. De Zendersche Esch is nog grotendeels onbebouwd, met uitzondering van het bedrijventerrein Molenkamp. De Welevelder Esch ten 

noorden van Zenderen is als waardevolle eenheid nog intact.

Archeologie

Naast de zichtbare waarden liggen veel restanten van het eeuwenlange gebruik opgeslagen in de bodem. De potstalmest overdekt de 

aanwezige resten van oudere bewoning, waardoor deze bewaard zijn gebleven. De huidige essen zijn een waardevol archeologisch 

bodemarchief. Omdat het esdek de archeologische waarden beschermt, moet het voldoende dikte houden. Aanplant van bomen en 

struiken (en coniferen!) op de es moet daarom beperkt blijven; diepploegen moet worden verboden.

Cultuurhistorisch waardevolle elementen

Naast de essen zijn in het huidige landschap de volgende cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig:

a.  Postwegen: vanuit het westen de Zeilkerweg via de Esweg en een deel van de Vaaltweg naar het oosten. Bij de Brakeweg splitst 

zich een zijweg af naar het noorden via de Brakeweg en de Elhorsterweg.

b.  Een baken in de vorm van een boom, in de buurt van het hoogste punt van de es. 

c.  Een kransesdorp bestond uit een aantal “gewaarde” erven, rond de es gevestigd. In de kaart op de pagina hiernaast zijn de 

boerderijen aangegeven, die vanouds deel uitmaakten van het kransesdorp. Vele hiervan zijn nu een monument.

d.  Landweren: opgehoogde grond tussen twee sloten. De opgehoogde grond is met bomen en struiken beplant, die in elkaar werd 

gevlochten. Een landweer diende ter bescherming tegen (vijandige) ruiters en troepen en tegen vreemd vee.  Bij de ingangen door 

de landweer plaatste men slagbomen met stevige sloten. 

e. De Hondeborg: op de plaats van de huidige boerderij stond oorspronkelijk een edelmanswoning met voorburcht. Het gebied rond de 

heuvel is tijdens een ruilverkaveling geëgaliseerd. Sinds 1610 is het perceel in bezit van het Huis Twickel. 

    (Bovenstaande tekst is voor een belangrijk deel afkomstig van J.J. Grootenboer en H.A.M. Woolderink.)

Rechts op de foto is een restant van een 

landweer te zien.

De Hondeborg: een zeer betekenisvolle plek 

voor de historie van het gebied. 
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Bodem
Op de bodemkaart is een duidelijke driedeling in het gebied te 

zien, die ook tot uiting komt in de historisch-landschappelijke 

eenheden. In beige zijn de essen aanwezig. Dit zijn de oudste 

ontginningen in het gebied, waar eeuwenlang een mengsel 

van plaggen en mest is opgebracht. Dit is nog goed terug te 

vinden in de humeuze eerdlaag, die hier het restant van is en 

vaak meer dan een meter dik is. De donkerbruine gebieden 

in de omgeving van de essen zijn ook al lang door mensen in 

gebruik, en hebben ook een eerdlaag, maar die is minder dik 

dan op de essen. In lichtblauw zijn de beekdalen aangegeven. 

Ten zuiden van Zenderen ligt een uitloper van een beekdal, 

dat echter op dit moment nauwelijks meer te herkennen 

is. In groen zijn de velden aangegeven, de voormalige 

woeste gronden, waar vooral veldpodzolgronden liggen. 

Aan de bodemkaart is ook goed te zien dat een deel van de 

Bornsebeek gegraven is; ter hoogte van Weleveld ligt de beek 

niet in het beekdal, maar in de veldgronden. Op de kaart 

van 1920 is dit stuk beek daarom aangegeven als de “Nieuwe 

Beek”.

Eigendommen 1830
Deze kaart laat mooi zien hoe versnipperd het eigendom op de 

Zendersche Esch was in de eerste helft van de 19e eeuw. Van 

het noordelijke deel van het plangebied zijn deze gegevens 

helaas niet voorhanden. De ruilverkavelingen hebben gezorgd 

voor grotere percelen, waarop het beter boeren is. Ook het 

aantal eigenaren is in de loop der tijd sterk teruggelopen. 

Om privacy-redenen is geen eigendomskaart van de huidige 

situatie opgenomen. 

(De eigendomskaart is gemaakt door de heer H.A.M. Woolderink).

Ontwikkeling van het gebied in de afgelopen eeuw

Een vergelijking van kaarten uit 1920 en 2000 illustreert de grote veranderingen in het plangebied. Het landschap is op de kaart van 1920 

in grote lijnen opgebouwd uit beekdalen, essen en velden. De velden liggen vooral buiten het plangebied. Omdat de mensen vroeger hun 

omgeving minder goed konden beïnvloeden dan nu, waren ze gebonden aan de natuurlijke verschillen in vochtigheid en voedselrijkdom. De 

beekdalen waren relatief nat en moeilijk toegankelijk, waardoor ze lang met bos begroeid waren. Een paar honderd jaar geleden zijn ze 

ontgonnen en in gebruik genomen als hooilanden. Haaks op de beek en langs de randen van het beekdal werden houtwallen aangeplant. De 

beekdalen waren te nat om er vee te laten grazen. De hoger gelegen delen van het gebied zijn al veel langer geleden ontgonnen tot essen. 

De essen waren in gebruik als bouwland. De velden waren tot ongeveer honderd jaar geleden in gebruik als ‘woeste grond’ en in collectief 

bezit. De woeste gronden waren aanvankelijk begroeid met bos, maar door een steeds hogere graasdruk uiteindelijk vrijwel alleen nog met 

heide. Op de velden graasden de afgelopen eeuwen voornamelijk schapen. De uitwerpselen van de schapen werden in de potstal vermengd 

met heideplaggen tot mest, die werd verspreid op de essen. Door de grote verschillen in de ondergrond van het plangebied (beken, 

microreliëf, ondoorlatende lagen en dergelijke) is hier een zeer gevarieerd en complex landschap ontstaan. Naarmate de technische 

mogelijkheden groter werden, werd ook de invloed van de mens op de inrichting van het gebied sterker. Daarbij was men steeds 

minder gebonden aan de natuurlijke verschillen in het terrein. Een aantal ontwikkelingen heeft in de afgelopen eeuw geleid tot enorme 

veranderingen in het landschap. Eén van de eerste veranderingen was het op grote schaal beschikbaar komen van kunstmest, waardoor de 

woeste gronden en de schapen niet meer nodig waren als leverancier van respectievelijk plaggen en mest. Daarom werden de heidevelden 

eind 19e en begin 20e eeuw op grote schaal ontgonnen tot landbouwgrond en bos. Door de komst van het prikkeldraad werden houtwallen 

overbodig. De beken werden gekanaliseerd (“genormaliseerd”) en gereguleerd. Ruilverkavelingen zorgden voor meer efficiency, maar ook 

voor het verdwijnen van karakteristieke verkavelingen en beplantingen. De ruilverkavelingen hebben ook gezorgd voor het verdwijnen 

van het vroeger als terloops aanwezige fijnmazige netwerk van (semi-)openbaar toegankelijke paden en plekken. Tenslotte hebben de 

uitbreidingen van Borne en Zenderen geleid tot de nodige veranderingen. Het resultaat van deze ontwikkelingen is een landschap met nog 

steeds veel bijzondere plekken en kwaliteiten, dat als geheel in ruimtelijk opzicht echter weinig contrasten meer kent, weinig verschillen 

tussen kleinschaligheid en grootschaligheid, een grote versnippering en nauwelijks samenhang brengende regionale structuren. De 

natuurwaarden zijn sterk verminderd en het gebied is maar beperkt toegankelijk voor recreanten. Het realiseren van het landschapspark 

De Zendersche Esch is dus niet alleen een kwestie van bestemmen en beschermen, maar ook van het ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten.
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Schaalvergelijking

Uit de vergelijking van de kaart van 1920 en 2000 (pag. 17) blijkt dat een groot deel 

van de beplanting in het plangebied in de afgelopen eeuw is verdwenen. Daardoor is 

de ruimtelijke structuur vervaagd: het oorspronkelijke onderscheid tussen kleinschalige 

besloten ruimten en grootschalige open ruimten is grotendeels verdwenen, waardoor 

het landschap saaier en kwetsbaarder is geworden. Saaier, omdat er veel minder te 

beleven valt, het gebied is goed te overzien, in ruimtelijke opzicht zijn er weinig 

verrassingen meer. Kwetsbaarder, omdat de grote openheid ervoor zorgt dat ieder 

gebouw al van verre zichtbaar is en daarmee het beeld van de waarnemer beïnvloedt. 

Het verdwijnen van de beplanting betekent ook dat andere mensen die recreëren in 

het gebied, eerder opvallen. Daardoor lijkt het gebied eerder vol. Hoe meer beplanting 

in een gebied, hoe meer mensen er tegelijkertijd kunnen recreëren zonder dat die 

mensen het gevoel hebben dat het druk is. Op de kaart hiernaast zijn met rode lijnen 

de landschappelijke ruimten aangegeven. Er is goed te zien dat alle ruimten een 

vergelijkbare maat hebben en dat kleinschalige besloten ruimten ontbreken.

Om een beeld te krijgen van een landschap waarin nog wel grote contrasten aanwezig 

zijn en grote verschillen in ruimtematen, hoeven we maar enkele kilometers verderop 

te kijken. De Deldeneresch is een prachtig voorbeeld. Ook hier ligt op het hoogste deel 

de grootste es. Het is een grote open ruimte, waar vrijwel geen opgaande beplanting 

in staat. Langs de randen van deze open ruimte liggen heel veel kleine ruimten, die 

worden begrensd door houtwallen en bosjes. Daar omheen ligt een krans van bos. De 

diversiteit in ruimtematen zorgt hier voor een heel afwisselend landschap met grote 

contrasten en een hoge belevingswaarde. 

Deze foto van de Zendersche Esch laat de kwetsbare openheid goed zien.
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Ontwikkelingsvisie De Driehoek

Bij het opstellen van het reconstructieplan voor de pilot Hart van Twente is de driehoek Almelo, Borne, Bornerbroek gekarakteriseerd 

als een gebied met een concentratie van veel functies en toekomstige druk vanwege nog meer functies die allemaal meer ruimte 

wensen dan beschikbaar is. Daarom is voor de Driehoek “Hart van Twente”  in opdracht van de projectgroep “Ontwikkelingsvisie 

Almelo, Borne, Bornerbroek” door Arcadis een ontwikkelingsvisie opgesteld. De Zendersche Esch maakt onderdeel uit van de Driehoek. 

In de visie wordt gesteld dat de toename van bebouwing in de Driehoek zeer beperkt moet blijven. Het plan bestaat daarom uit 

allerlei groene interventies die bijdragen aan natuurontwikkeling, toename van recreatieve mogelijkheden en versterking van het 

Twentse landschapsbeeld. Natuurontwikkeling moet vooral een plek krijgen in de beekdalen, in combinatie met waterberging. Ook 

moet een droge ecologische verbinding worden gemaakt tussen Twickel en Huize Almelo, in de vorm van een aaneenschakeling van 

kleine landschapselementen zoals houtwallen en bosjes. De provinciale weg tussen Borne en Almelo (N743) moet door een forse 

laanbeplanting worden ontwikkeld tot Twente-Allee. Voor het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden worden voorstellen 

gedaan voor het uitbreiden van het netwerk van fiets- en wandelpaden. Ook worden, gekoppeld aan dit netwerk, meerdere attracties 

ontwikkeld, zoals een modeltuin, een galerie of een milieu-educatiecentrum.

Enkele relevante plannen

Voor de Zendersche Esch zijn enkele plannen zeer relevant. In oktober 2002 heeft de gemeenteraad van Borne het Structuurplan 

Uitbreiding Borne vastgesteld. Belangrijk in deze visie is dat niet langer alleen het bouwprogramma uitgangspunt vormt, maar dat 

de prioriteit veel meer is komen te liggen bij de kwaliteit van de leefomgeving. De Zendersche Esch is in dit verband aangewezen als 

landschapspark. Het gebied krijgt hierbij een agrarisch karakter met landschappelijke waarden. In het Structuurplan Uitbreiding Borne 

zijn ook de toekomstige uitbreidingen van Borne aangegeven. Deze uitbreidingen vormen de toekomstige bebouwingsrand van het 

landschapspark aan de Bornse kant. De plaats en de aard van deze rand is dus zeer relevant voor het landschapspark. Voor de kwaliteit 

van het landschapspark is het van essentieel belang dat deze rand goed wordt ontworpen. In het structuurplan staat ook een tracé 

voor een nieuwe weg die de N743 langs de rand van bedrijventerrein Molenkamp moet verbinden met de A35.

In april 2001 heeft de gemeenteraad van Borne de nota “Borne Nieuw, een politiek bestuurlijke visie op toekomstig Borne in 

de Netwerkstad Twente” vastgesteld. Centraal hierin staat het gegeven dat de gemeente Borne zich binnen de netwerkstad wil 

ontwikkelen als schakelgemeente op het kruispunt van een rode en een groene as. In dit verband zal de gemeente een stimulerende 

en bemiddelende rol vervullen bij de uitbouw van de toeristisch-recreatieve functie 

in Twente.

In de Strategische Visie Netwerkstad Twente is de Zendersche Esch aangewezen als 

boegbeeldproject.

Nota Ruimte

In de Nota Ruimte die door het Rijk is uitgebracht 

is de Netwerkstad aangegeven als een van de vijf 

Nationale stedelijke netwerken in Nederland. 

De Twentse stedenband is tevens aangeduid als 

economisch kerngebied. De Zendersche Esch ligt 

hier middenin. 

Ontwikkeling Azelerbeek

De Dienst Landelijk Gebied werkt aan plannen 

voor natuurontwikkeling in combinatie met 

waterberging in het dal van de Azelerbeek. Dat 

sluit natuurlijk prima aan op de plannen voor het 

landschapspark de Zendersche Esch.
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LANDSCHAPSVISIE 
ONTWIKKELINGSKAART
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Hoofdstuk 3  Ontwerp

Model 1: het landschap van 1920

De kleinschaligheid van het landschap van rond 1920 wordt in het gebied 

teruggebracht. Alle ruilverkavelingen worden ongedaan gemaakt en er wordt een 

groot aantal houtwallen aangelegd met veel paden. 

Model 2: linten

Het landschapspark bestaat uit grootschalige agrarische productieruimten in de 

vorm van de essen met daartussen lintvormige parkstroken, waarin paden worden 

opgenomen en plekken om te verblijven.

Model 3: bos en es

Alleen de essen blijven in agrarisch gebruik, alle ruimte er omheen wordt 

ingeplant met bos. In het bos kan een uitgebreid parkprogramma worden 

gerealiseerd, zoals campings, een atletiekbaan, een museum, een klimwand et 

cetera. In het bos komt een uitgebreid padennetwerk.

Wat is een landschapspark?

Een ‘landschapspark’ is geen eenduidig begrip. 

Om scherp te krijgen wat in het geval van de 

Zendersche Esch moet worden verstaan onder 

een ‘landschapspark’ zijn drie ruimtelijke 

modellen gemaakt die in hoofdlijnen een 

mogelijke inrichting als landschapspark laten 

zien. 

In model 1 wordt gepoogd de klok honderd jaar 

terug te zetten en dat kan natuurlijk niet. De 

kavels zullen te klein zijn om te boeren, er is 

geen verblijfsruimte voor recreanten, en de 

grote hoeveelheid houtwallen zal niet kunnen 

worden onderhouden. Het is een landschap dat 

hoort bij een andere samenleving. 

Model 3 kan op lange termijn wenselijk zijn, 

als de omgeving van de Zendersche Esch nog 

veel verder verstedelijkt is. Tegen die tijd 

wonen er waarschijnlijk veel meer mensen 

rond de Zendersche Esch, die behoefte hebben 

aan uitgebreide recreatiemogelijkheden. Op de 

korte en middellange termijn gaat dit model 

echter te ver. Er zal geen geld zijn om alle 

gronden te verwerven en er blijft te weinig 

grond over voor boeren om hun bedrijf uit 

te kunnen oefenen. Bovendien verdwijnt de 

historische samenhang tussen essen, beken en 

velden, en is de ruimtelijke variatie kleiner.

Model 2 biedt voor de komende decennia 

het meeste perspectief. Er blijft genoeg 

ruimte over voor een aantal goede agrarische 

bedrijven en tegelijkertijd is er genoeg ruimte 

voor recreanten om het park te doorkruisen en 

op verschillende plekken te verblijven. Model 

2 is wat de beleving betreft veel gevarieerder 

dan model 3 en is daarom gekozen als basis 

voor verdere uitwerking. Model 2 geeft richting 

aan de gewenste inrichting van het gebied in 

de komende 20-30 jaar.

De modellen hebben vooral gediend om de 

koers te bepalen voor het landschapspark en 

zijn geen ‘groeimodellen’. 
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Karakter van het landschapspark

Bij het maken van een inrichtingsplan voor het landschapspark De Zendersche Esch staat voorop dat de cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden van het gebied worden gekoesterd. Deze waarden zijn immers de belangrijkste aanleiding om het gebied 

überhaupt uit te roepen tot landschapspark. Een grootschalige omvorming van het gebied tot een recreatiegebied als het Hulsbeek of 

het Rutbeek is daarom niet aan de orde. Het gebied zal zodanig moeten worden ingericht dat de cultuurhistorische waarden bewaard 

blijven en waar mogelijk nog beter in het landschap tot uiting komen dan nu het geval is. Dat betekent niet dat de klok moet worden 

teruggedraaid en alle landschapselementen uit het verleden weer worden teruggebracht; er wordt een nieuw ontwerp gemaakt, dat is 

gericht op de toekomst. 

Daarnaast moet het gebied beter ontsloten worden voor recreanten, om te wandelen en te fietsen, maar ook om te verpozen. Alle 

ideeën voor de nadere invulling van het landschapspark moeten worden afgewogen tegen de cultuurhistorische waarden. 

Landbouw is nu en in de komende decennia een belangrijke gebruiker van het gebied. Bovendien is het wenselijk dat boeren c.q. 

grondeigenaren een belangrijke rol gaan spelen bij de inrichting en het beheer van het gebied.  

Ambitieniveau

Tijdens het planproces dat heeft geleid tot dit uitvoeringsplan voor het landschapspark De Zendersche Esch is er veel discussie 

geweest over het gewenste ambitieniveau van de inrichting van het park. Daarbij spelen verschillende aspecten een rol: 

1. Wat moet de toekomstige sfeer van het park zijn en wat is het gewenste ‘design-gehalte‘?

2. Hoeveel (stedelijke) recreatieve voorzieningen moet het park bevatten, en waar kunnen die het beste worden gesitueerd?

Cultuurhistorie hoog in ’t vaandel

Een van de belangrijkste redenen waarom het gebied nog niet is volgebouwd, is dat het zeer hoge cultuurhistorische waarden bezit. 

Het spreekt daarom voor zich dat die waarden een belangrijk vertrekpunt zijn voor het parkontwerp. De cultuurhistorische waarden 

hangen voor een belangrijk deel samen met de driedeling in het gebied: essen, beekdalen en velden. De herkenbaarheid van deze 

elementen en de onderlinge samenhang daartussen speelt daarom een belangrijke rol in het parkontwerp. De afwisseling tussen essen, 

velden en beekdalen zorgt ook voor een grote variatie in het beeld. Een wandeling door het gebied laat de grote variatie zien tussen 

majestueuze bolle essen, de natte, natuurlijke beekdalen en de grootschalige velden.

Landgoedachtige sfeer

Vanwege de omvang van het plangebied, de bestuurlijke wens om een groene buffer tussen Borne en Almelo te realiseren, en de 

bestaande cultuurhistorische waarden van het gebied, is gekozen voor een landgoedachtige sfeer, die goed past bij het karakter 

van een ‘landschapspark’: landschappelijker dan een gewoon park, en parkachtiger dan een gewoon landschap.  Een landgoed 

is van oudsher een plek waar landbouw, recreatie en wonen in harmonie verkeren. Daarmee sluit het landschapspark bovendien 

goed aan op het aangrenzende landgoed Twickel. De sfeer van het park is niet stedelijk, maar heel losjes, vrij en poëtisch, waarbij 

de landbouwgronden een vanzelfsprekend onderdeel van het park zijn. Bij de landgoedachtige sfeer hoort een combinatie van 

landbouw en recreatie, de aanwezigheid van parkachtige elementen die het landschap verfraaien, en de mogelijkheid om in het 

landschap te verblijven. Door een geraffineerd spel met zichtlijnen en een grote afwisseling van openheid en beslotenheid wordt het 

landschapspark een aantrekkelijke plek om te verblijven. Het lijnenspel van de houtwallen, een wandeling onderlangs de grote bolle 

essen, het continu veranderende perspectief, de afwisseling tussen kleine, intensief gebruikte plekken en grote rustige stukken dragen 

allemaal bij aan de landgoedachtige sfeer.

Géén nieuwe bebouwing

Het landschapspark beslaat een groot gebied (560 ha). Het aankopen van alle gronden in het gebied zou zoveel kosten met zich 

meebrengen, dat deze alleen kunnen worden betaald als in het gebied ook grote opbrengsten worden gegenereerd. Op deze schaal 

kan dat alleen door het introduceren van nieuwe bebouwing (‘rood voor groen’), maar dat staat lijnrecht tegenover de doelstelling 

om het gebied ‘open‘ te houden; het is immers het laatste aaneengesloten stuk landelijk gebied in de Netwerkstad Twente, dat de 
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landschappelijk en ecologisch waardevolle gebieden ten noordoosten en ten zuidwesten van de Netwerkstad met elkaar verbindt. 

Geen nieuwe bebouwing betekent dus ook: geen volledige aankoop van alle gronden, maar juist alleen grond aankopen op strategische 

plekken. Deze strategische plekken maken tezamen het zogenaamde ‘netwerkpark’. 

Tuinen en kransboerderijen als hotspots

In het landschapspark kunnen allerlei voorzieningen en attracties een plek krijgen. Om te voorkomen dat de landgoedachtige sfeer 

te sterk door de voorzieningen en attracties wordt gedomineerd, worden ze geconcentreerd bij de kransboerderijen en de openbaar 

toegankelijke tuinen: concentratiepunten of hotspots in het landschapspark, waardoor de rest van het park een landelijke sfeer kan 

houden.

Groot aantal nieuwe ingrediënten

De uitvoering van het plan voor het landschapspark betekent dat een groot aantal ingrepen in het gebied moeten worden uitgevoerd. 

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van 30 km nieuwe paden, om de restauratie en herbestemming van een aantal 

monumentale boerderijen met allerlei nieuwe voorzieningen, om de aanleg van 8 openbaar toegankelijke tuinen, om de aanleg van 

openbare ruimten, op termijn om de vervanging van bruggen door exemplaren die beter bij het landschapspark passen, om een 

aanzienlijke verbetering van de dorpsranden, om ontwerpen van dorpsuitbreidingen die beter bij het landschap passen, om te zorgen 

dat boomteelt uit het gebied verdwijnt, om de aanleg van grote hoeveelheden houtwallen en andere beplanting, enzovoort. Veel 

ingrediënten dus, maar wel subtiel ingepast om het karakter van het fraaie landschap niet te verstoren.

Ambitieus bestuur

Een landgoedachtige sfeer vraagt om een ambitieus bestuur dat consciëntieus te werk gaat om ervoor te zorgen dat het 

landschapspark wordt gerealiseerd. Het vraagt om continuïteit, een langetermijnvisie. Een landgoed is vaak zo mooi doordat het 

van generatie op generatie goed en duurzaam wordt beheerd. Het vraagt ook om een voortdurende (bestuurlijke) zorg om nieuwe 

bebouwing in het gebied te voorkomen en om verloedering van het gebied met allerlei stadsrandachtige vormen van grondgebruik 

tegen te gaan en het landschapspark in tip-topconditie te houden. Het plan voor de Zendersche Esch heeft dus een zeer hoog 

ambitieniveau.
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Interpretatie van de (ontwerp)opgave

Op basis van de analyse van het gebied en de ontwikkelingen die er plaatsvinden, gecombineerd met de ambitie om de Zendersche 

Esch te ontwikkelen tot landschapspark, kan de ontwerpopgave als volgt worden samengevat:

1 Veilig stellen van het ‘groene’ karakter van het gebied

Gezien de enorme stedelijke druk op het gebied heeft dit voor de korte termijn de hoogste prioriteit. De weerstand van de 

Zendersche Esch tegen toekomstige aantastingen moet worden vergroot. 

In de eerste plaats betekent dit dat het gebied moet worden beschermd tegen toekomstige ‘rode’ claims van provincie en gemeente. 

De Zendersche Esch heeft al eerder op de nominatie gestaan om te worden ontwikkeld tot bedrijventerrein. Nú zijn de overheden wel 

van mening dat het gebied een landschapspark moet worden, maar over pakweg tien jaar, waneer er sprake is van andere politieke 

verhoudingen en er weinig andere bouwlocaties voorhanden zijn, komt de Zendersche Esch wellicht weer in beeld. Daarom moet het 

gebied beleidsmatig worden beschermd door het een status te geven in de ruimtelijke plannen van de overheden, die bouwen in het 

gebied onmogelijk, of op zijn minst zeer moeilijk maakt. Daarmee wordt ook het verder opdrijven van de grondprijs voorkomen. En 

een hoge grondprijs is slecht voor het groene karakter. 

Omdat landbouw nog langdurig de belangrijkste grondgebruiker in het gebied zal zijn, is een sterke landbouw ook van vitaal belang. 

Hoe sterker de landbouw, hoe minder kans op verrommeling. Die landbouw moet natuurlijk wel aansluiten bij het gewenste karakter 

van het landschapspark. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen bomen meer op de essen worden geteeld. 

Daarnaast moet een beheersorganisatie worden ingesteld met als hoofddoel het instandhouden van het groene karakter van het 

gebied. Het landgoed Twickel is hiervan een goed voorbeeld. Daar is alle grond echter eigendom van het landgoed, terwijl bij 

de Zendersche Esch het grootste deel van de grond in particuliere handen blijft. Het landschapspark De Zendersche Esch zal dus 

kwetsbaarder blijven dan het landgoed Twickel. In de beheersorganisatie moeten in ieder geval de grondeigenaren vertegenwoordigd 

zijn. In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan.

Ten slotte moet de maatschappelijke betekenis en waardering van het gebied worden vergroot. Hoe meer mensen recreëren in, en 

genieten van het landschapspark, hoe meer draagvlak er zal zijn om dit gebied duurzaam als landschapspark in stand te houden en 

hoe meer weerstand er zal zijn om het in de toekomst op te offeren aan bebouwing. Dat betekent wel dat er ten opzichte van de 

huidige situatie nog een aanzienlijke kwaliteitsslag moet worden gemaakt.

2 Maximaal effect met minimale middelen

Een belangrijke filosofie van het landschapspark is dat de gronden die worden verworven en worden ingericht voor openbaar gebruik 

relatief beperkt zijn. In plaats van een relatief klein gebied voor 100% in te richten, wordt gekozen voor het opspannen van een 

netwerk van beplantingen, openbare ruimten en paden over het gehele gebied. Daarmee wordt een maximaal effect bereikt met zo 

minimaal mogelijke middelen (zie pagina 27). 

3 Beschermen en herstellen van de karakteristieke ruimtelijke kenmerken van het gebied 

Door ruilverkavelingen en schaalvergroting van de landbouw is een aanzienlijk deel van de ruimtelijke kenmerken van het gebied 

verdwenen (boomgroepen, houtwallen, lanen, natuurlijke beken e.d.) (zie hoofdstuk 2). De nog resterende oorspronkelijke kenmerken 

moeten worden beschermd. In de komende pagina’s worden voorstellen gedaan voor ingrepen die het karakter van het gebied 

versterken. In de meeste gevallen gaat het daarbij niet om het herstel van alle verdwenen elementen, maar om nieuwe voorstellen 

die aansluiten bij de oorspronkelijke karakteristieken. 

4 Maken van een fijnmazig netwerk van openbaar toegankelijke paden 

In het gebied zijn, net als in de rest van Nederland, in de afgelopen eeuw heel veel paden verdwenen. De mogelijkheden om door 

het landschap te wandelen of te fietsen zijn veel minder dan pakweg vijftig jaar geleden. Het recreatieve netwerk is grofmaziger 

geworden. De Zendersche Esch moet er daarom niet alleen aantrekkelijker uitzien, je moet er ook in kunnen, en niet iedere keer 

hetzelfde rondje hoeven te lopen. 
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Maximaal effect met minimale middelen
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5 Zorgen voor voldoende openbare ruimte (‘marges’): plekken voor verpozing

Net zoals openbare ruimte in de stad vanzelfsprekend is, in de vorm van straten, pleinen en parken, moet ook in het landschapspark 

openbare ruimte worden gemaakt, waar bezoekers gebruik van kunnen maken. Dit zijn bij voorkeur plekken voor terloopse 

functievervulling. Dat wil zeggen dat ze niet voor een specifieke vorm van gebruik worden ingericht. De maat van een plek zal de 

gebruiksmogelijkheden ervan bepalen: luieren in het gras, op een bankje zitten, vliegeren, een balletje trappen, et cetera. Het 

Landschapspark moet geen ‘recreatiegebied’ worden, toegesneden op de meest voorkomende recreatieactiviteiten en opgeknipt in 

specialistische en verrassingsvrije attracties. Het gaat om het maken van overruimte waarin terloopse functies en betekenissen en 

onbekende programma’s een plek kunnen krijgen. Randvoorwaarde daarvoor is dat de maaswijdte van de dooradering zodanig is dat 

boeren voldoende ruimte over houden voor het uitoefenen van hun bedrijf. 

Plan in het kort

Op de pagina hiernaast is het plan voor het landschapspark De Zendersche Esch afgebeeld. Het plan zal in de komende pagina’s 

worden toegelicht. Kort samengevat komt het plan op het volgende neer.

De essen blijven als grote open akkers de belangrijkste open ruimten in het landschapspark. Daar staan in principe geen bomen of 

struiken, met uitzondering van De Baken. Langs de randen van de essen zullen nieuwe bomen en struiken de esranden accentueren. 

Deze nieuwe beplanting zorgt ook voor meer variatie in de ruimtelijke opbouw van het gebied, waardoor er meer valt te beleven. 

Tussen de essen komen plaatselijk meidoornhagen. De nieuwe beplantingsstructuur zorgt ervoor dat langs de beekdalen vrij besloten 

ruimten ontstaan en in het centrale deel van het gebied grotere open ruimten. Op kruispunten van paden zullen nieuwe boomgroepen 

worden geplant, die deze plekken markeren. De laanbeplanting langs de provinciale weg wordt aangevuld, waardoor de Twente-allee 

voldoende omvang krijgt. Langs wandelpaden komen hagen, die de paden ruimtelijk begeleiden en de groene sfeer versterken. 

Rondom de essen worden openbare ruimten aangelegd. In veel gevallen zijn dit verbrede bermen of veldjes met een extensief 

gebruik, die worden ingezaaid met akkeronkruiden en beheerd als bloemrijk grasland. Waar deze openbare ruimten aansluiten op een 

beplantingsrand zal bijvoorbeeld een mooie gradiënt worden ontwikkeld, waardoor de ecologische kwaliteit verbetert. Ook worden de 

openbare ruimten ingezet om langs Zenderen en Borne een losse, informele rand te ontwikkelen.

De beken krijgen een natuurlijker beloop met veel natuurlijker oevers. De beekdalen gaan een belangrijke taak vervullen voor 

waterberging. Boeren blijven wel de belangrijkste eigenaren en beheerders van de beekdalen. Visueel blijven de beekdalen open. 

Langs de randen komt extra beplanting, die het dal markeert. Plaatselijk zal een elzensingel haaks op het dal verwijzen  naar het 

verleden en het dal ruimtelijk wat meer variatie geven. Ook op plaatsen waar vrijwel alle kenmerken van het beekdal zijn verdwenen, 

zoals het gebiedje ten zuidoosten van Zenderen, komen nieuwe elzensingels.

In het gebied wordt een flink aantal nieuwe wandelpaden aangelegd, waardoor een uitgebreid netwerk van paden ontstaat, in 

aansluiting op Zenderen en Borne. Een nieuw fietspad zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verbinden van de gebieden aan 

weerszijden van de Zendersche Esch. In de plankaart is ook aangegeven waar nieuwe bossen mogelijk c.q. wenselijk zijn.

De boerderijen en erven die deel uitmaken van de oorspronkelijke krans van het kransesdorp krijgen een hernieuwde betekenis. 

Op deze erven, en bij voorkeur in de oude boerderijen, kunnen nieuwe recreatieve en toeristische initiatieven worden ontplooid. 

Daarbij valt te denken aan gastenverblijven, kleinschalige horeca (uitspanningen), een galerie, een zorgboerderij, verkoop van 

boerenproducten et cetera. Op sommige erven worden, met subsidie, nieuwe bomen geplant. Langs de krans zal ook de aanleg 

van een serie openbaar toegankelijke tuinen worden gestimuleerd. De eerste tuin is de sortimentstuin, die dringend moet worden 

opgeknapt. 

Het landschapspark wordt omzoomd met een skeelerbaan met een herkenbaar uiterlijk. Dit pad markeert in grote lijnen de grenzen 

van het park en biedt tegelijkertijd een gevarieerde skeeler-route van ongeveer 12 kilometer lengte. Entrees van het landschapspark 

zullen herkenbaar zijn door kruisingen met de skeelerbaan en door in samenhang met elkaar vormgegeven bruggen, die de parkachtige 

sfeer ondersteunen en dus afwijken van de bruggen die het Waterschap elders toepast.

NB: Om de leesbaarheid van de kaart te bevorderen wordt de bestaande beplanting niet getoond. Op pagina 38 en 39 is te zien waar 

nu beplanting aanwezig is.
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Om de hoofdlijnen van het plan duidelijk in beeld te brengen is het hiernaast in drie lagen uiteengelegd.

Functioneel: de openbare ruimte en de programmatische krans

- de netwerken (zwart is wandelpad, rood is fietspad)

- attracties in de krans (roze)

- openbare ruimten rond de essen (geel)

- skeelerbaan (paars) 

- bruggen (rood)

Ruimtelijk: de beplanting

Houtwallen, singels, boomgroepen, laan, erfbeplanting, hagen en bossen

Ondergrond

De abiotische en historische eenheden van beekdalen, essen en velden. 

De basis voor het plan is de huidige situatie die is weergegeven met een luchtfoto.
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Plaatsbepaling openbare ruimte

In het landschapspark worden openbare ruimten aangelegd. In veel gevallen zijn dit verbrede bermen of veldjes met een extensief 

gebruik, die worden ingezaaid met akkeronkruiden of worden beheerd als bloemrijk grasland. Waar deze openbare ruimten aansluiten 

op een beplantingsrand zal een mooie gradiënt worden ontwikkeld, waardoor de ecologische kwaliteit verbetert. Ook worden de 

openbare ruimten gebruikt om langs Zenderen en Borne een losse, informele rand te ontwikkelen. De openbare ruimten zijn niet 

bedoeld als hondenuitlaatplaats; op deze plekken mag niet worden gepoept en honden moeten aan de lijn.

De openbare ruimte in het landschapspark wordt gesitueerd in de ruimtes rondom de essen. Het zijn oude ontginningen, vaak 

eerdgronden, die van oorsprong vrij kleinschalig waren, maar nu vrijwel onherkenbaar zijn geworden. De openbare plekken liggen 

nooit op de essen of in de beekdalen. In de kaart is met geel aangegeven waar deze zones liggen. De gele zone is het zoekgebied voor 

de openbare plekken. Verspreid in deze zone worden de openbare plekken aangelegd, afhankelijk van de mogelijkheden om gronden 

te verwerven. De exacte locatie is niet zo heel erg belangrijk, als de plekken maar verspreid in het landschapspark liggen, binnen het 

zoekgebied, bereikbaar zijn en er verschil in omvang ontstaat (niet alleen kleine, maar ook een paar grotere). De gewenste totale 

oppervlakte aan openbaar gebied is ongeveer 50 hectare, dat wil zeggen: circa 9 % van de totale oppervlakte van het landschapspark. 
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Voorstel plaatsbepaling openbare ruimte

Op de kaart hiernaast is een voorstel gedaan voor de verdeling van de openbare ruimte over het zoekgebied. Zoals gezegd mag er met 

deze locaties worden geschoven. Bij het voorstel heeft een groot aantal overwegingen een rol gespeeld, zoals:

- aansluiten bij de dorpsrand van Zenderen, zodat daar een uitloopgebied ontstaat;

- grotere plekken in de buurt van Borne en Zenderen;

- aansluiten bij het Carmelitessenklooster: hier heeft ook ooit een vijver gelegen, die weer kan worden teruggebracht;

- oriëntatie op de zon;

- mogelijkheid om ecologische verbindingen te maken;

- mogelijkheid voor maken van gradiënten;

- goede verdeling over het plangebied;

- zichtbaarheid van de essen.

Impressies openbare ruimte

Op de pagina’s hierna wordt in de vorm van twee fotomontages een impressie gegeven van de openbare ruimten in het 

landschapspark. Op de linkerpagina (36) de bestaande situatie, op de rechterpagina (37) de fotomontage.

Soms zal de openbare ruimte grenzen aan een 

bosrand of een houtwal.

Soms bestaat de openbare ruimte uit een 

speelveld of een weide waar bloemen mogen 

worden geplukt.

Soms staan er bankjes in de openbare ruimte.

Op de grotere openbare plekken mag worden 

gespeeld, zolang dit geen overlast oplevert voor 

de boeren en aanwonenden.
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Bos

Houtwal of singel

Beplanting

De kaartjes op deze pagina laten de opgaande beplanting in 

het gebied zien in 1920 en 2000. Daarmee wordt duidelijk hoe 

sterk de ruimtelijke structuur is veranderd. Van een gebied 

met een grote hoeveelheid houtwallen en een gevarieerde 

ruimtelijke structuur is het veranderd in een gebied met 

versnipperde restanten van de oorspronkelijke beplanting en 

een grote openheid. Het contrast tussen kleine besloten ruimten 

en grotere open ruimten is ook grotendeels verdwenen (zie ook 

hoofdstuk 2).

De kaart op de pagina hiernaast laat de voorgestelde opgaande 

beplanting zien. Op de essen komen in principe geen bomen 

of struiken, met uitzondering van de boom bij De Baken. De 

essen worden omzoomd met een nieuw type houtwal, waardoor 

ze beter herkenbaar worden en waardoor er een gevarieerde 

ruimtelijke structuur ontstaat met relatief kleine, besloten 

ruimten langs de beekdalen en grotere open ruimten op de 

hoogste delen in het midden van het landschapspark. De nieuwe 

houtwallen zijn anders dan de oorspronkelijke houtwallen in 

het gebied, die voornamelijk uit eikenhakhout bestonden. 

Het onderhoud van zulke hakhoutwallen is tegenwoordig erg 

duur. Bovendien waren de oorspronkelijke houtwallen niet 

zo hoog en vrijwel geheel gesloten, omdat ze als veekering 

moesten dienen. Voor de nieuwe houtwallen staan de huidige 

uitgegroeide oude houtwallen model. Het voordeel van dit 

type is dat ze semi-transparant zijn, waardoor ze zowel 

ruimtevormend zijn, als laten zien wat er achter de houtwal 

gebeurt. Dit type houtwal wordt ook hoger, wat goed past bij 

de vrij grote ruimten van de essen. Ook vergt het nieuwe type 

minder onderhoud. De nieuwe houtwallen zijn van grote waarde 

voor de natuur, als habitat en als ecologische verbinding. 

Betreden van de houtwallen door vee moet worden voorkomen. 

Tussen de essen, in het zoekgebied voor de openbare ruimten, 

worden plaatselijk meidoornhagen aangeplant.

Op een aantal kruispunten van paden en/of wegen worden 

groepen van twee tot vijf eiken aangeplant. Deze accentueren 

de splitsingen, waardoor ze al van een afstand zichtbaar zijn. Ze 

zorgen voor een verrijking van het beeld en dragen bij aan de 

informele groene sfeer.

De laanbeplanting langs de provinciale weg wordt aangevuld, 

waardoor de zogenoemde Twente-Allee als lijn herkenbaar 

wordt. Langs wandelpaden worden hagen geplant, die de paden 

ruimtelijk begeleiden en de groene sfeer versterken.

Voor de particuliere erven wordt een stimuleringsregeling 

opgezet voor erfbeplanting, zodat de erven nog sterker dan nu 

als groene oases in het landschapspark liggen. 

1920

Nu

Bos

Houtwal of singel
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De provinciale weg van Borne naar Almelo: aanvullen van de 

laanbeplanting, ook in de berm tussen hoofdrijbaan en parallelwegen, 

realiseert het gewenste beeld van de Twente-Allee (zie ontwikkelingsvisie 

voor de Driehoek, 2002) realiseren.

Een voorbeeld van oude erfbeplanting in het gebied, die moet worden 

gekoesterd (Hondeborg).

De laan van Weleveld: deze zal als laan worden ontwikkeld en worden 

doorgezet tot aan de locatie van het voormalige landhuis. In de laan zal 

ook een wandelpad worden aangelegd. 

Bestaande laanbeplantingen moeten natuurlijk worden gehandhaafd.

Een referentiebeeld van een boomgroep bij een splitsing van wegen 

en/of paden (Deldeneresch).

Een referentiebeeld van een boerderij met een royale erfbeplanting 

(Deldeneresch / Twickel).

Op de foto een uitgegroeide oude houtwal (Twickel), die model staat 

voor het nieuwe type houtwal in het landschapspark De Zendersche Esch. 

Een referentiebeeld van een es omzoomd met opgaande beplanting 

(Schoonloo).



41



42

Schematische weergave van het nieuwe type houtwal dat wordt toegepast in het landschapspark De Zendersche Esch. De nieuwe 

houtwal bestaat uit een grondlichaam (de wal), een rijvormige beplanting van eiken en daartussen plaatselijk struweel, zoals 

meidoorn, sleedoorn, rozen, bramen, vuilboom, vlier, kardinaalsmuts, Gelderse roos en rode kornoelje. Daarnaast zullen er allerlei 

andere planten groeien, zoals kamperfoelie, bosanemoon, bosviooltje, lelietje van dalen et cetera. De houtwallen zijn ook van grote 

waarde voor dieren. Daarbij gaat het zowel om diverse soorten insecten, (roof)vogels, zoogdieren zoals egels, reeën en hazen, en om 

reptielen en amfibieën zoals boomkikkers, ringslangen en padden. 

Referentiebeeld van een eenzijdige haagbeplanting langs een weg 

(Deldeneresch).

De prachtige muur van het Carmelitessenklooster met daarbinnen een 

grote hoeveelheid opgaand hout en daarbuiten leegte. Een beeld om 

zuinig op te zijn.

Referentiebeeld van een eenzijdige haagbeplanting langs een onverhard 

pad (Deldeneresch).

Referentiebeeld van haagbeplanting langs onverharde paden 

(Deldeneresch).
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Bos

In de plankaart is aangegeven waar nieuwe bossen mogelijk c.q. wenselijk zijn. De aangegeven locaties moeten worden beschouwd 

als zoekgebied, waar aanplant van bos mogelijk is. Omdat in het landschapspark weinig bos voorkomt, en bos wel een belangrijke 

recreatieve waarde heeft, draagt een toename van bos bij aan de kwaliteit van het landschapspark. 

Voor het bepalen van de gewenste locatie(s) wordt uitgegaan van de historisch landschappelijke eenheden van es, beekdal en veld. 

Nieuwe bossen in het landschapspark zijn voorlopig alleen wenselijk in de velden. Dat zijn de gronden die tot ongeveer 100 jaar 

geleden nog woeste gronden waren, voornamelijk begroeid met heide. De meeste van de bossen in de omgeving van de Zendersche 

Esch zijn aangelegd op de voormalige woeste gronden. Binnen het landschapspark liggen maar weinig veldgronden; het plangebied 

wordt al heel lang intensief gebruikt voor akkerbouw (essen). Bos op de essen is ongewenst, omdat daarmee de de ruimtelijke 

structuur van het landschapspark vertroebelt en omdat de boomwortels te diep de bodem indringen, waardoor de archeologische 

waarde van het bodemarchief wordt aangetast. De beekdalen blijven grotendeels open.

In de plankaart zijn mogelijkheden voor de aanplant van bos aangegeven in de omgeving van Zenderen. 

Aan de zuidwestkant van Zenderen kan een klein bos worden aangeplant. Daarmee wordt een goede visuele afronding van het dorp 

gemaakt (zie pagina 65). 

Aan de noordoostkant van Zenderen kan bos worden aangeplant aan weerszijden van de Bornse Beek. Dit stuk beek is gegraven; er 

ligt geen beekdal. Door de beek hier in het bos te leggen wordt het onderscheid met de natuurlijke beken in de beekdalen versterkt. 

Het bos accentueert ook de ligging van de essen, die zich als open ruimte vlijen in de oksels van het bos. Er kan ook een combinatie 

worden gemaakt tussen de aanleg van dit bos en de aanleg van een golfbaan, waar op dit moment plannen voor bestaan. 

Bij de financiering van het bos kan de gemeente Almelo wellicht een rol spelen. De gemeente Almelo gaat 3,5 tot 4 hectare bos 

aanplanten om het groen te compenseren dat wijkt voor de aanleg van de Nijreessingel. Het grootste deel van het bos wordt 

gedurende 12 jaar geplant in de driehoek tussen Almelo, Bornerbroek en Borne. Daar moet volgens het Streekplan van de provincie in 

totaal zo’n 30 hectare bos bijkomen. 

De historisch-landschappelijke 

eenheden in het landschapspark: 

essen (lichtbruin) en overige 

oude bouwlanden (donkerbruin), 

beekdalen (blauw) en velden 

(groen).
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Beken

De beekdalen blijven visueel open. Langs de randen komt extra beplanting, die het dal markeert (op de foto een referentiebeeld van 

het Schipborgsche Diep). Plaatselijk wordt een elzensingel haaks op het dal aangelegd als verwijzing naar het verleden en om het 

dal ruimtelijk wat meer variatie te geven. Ook op plaatsen waar vrijwel alle kenmerken van het beekdal zijn verdwenen, zoals het 

gebiedje ten zuidoosten van Zenderen, worden nieuwe elzensingels aangeplant. 

Het waterschap ziet de Bornsebeek als een beek met stedelijk water en een parkachtige inrichting. De oevers van de Bornsebeek 

zijn enkele jaren geleden heringericht. Voor de Azelerbeek wordt door DLG een plan gemaakt waarin de beek natuurlijker wordt en 

waarbij in het beekdal meer ruimte ontstaat voor waterberging in de vorm van periodieke overstromingen. De Azelerbeek krijgt een 

natuurlijker beloop met veel natuurlijker oevers. Boeren blijven wel de belangrijkste eigenaren en beheerders van de beekdalen.

Beide beken moeten op termijn weer een natuurlijke afvoerdynamiek krijgen, door het principe van vasthouden – bergen – afvoeren 

toe te passen. Ook zal de infiltratie van hemelwater op de es moeten worden bevorderd, waardoor er weer kwel naar het beekdal 

ontstaat. De infiltratie op de hogere delen kan worden bevorderd door wintergewassen te verbouwen en sloten die haaks op de 

hoogtelijnen liggen te dempen. Ook kan worden gedacht aan het verondiepen of dempen van andere gegraven watergangen, waardoor 

de natuurlijke afvoer van water door de bodem wordt bevorderd. De natuurlijke afvoerdynamiek wordt ook geholpen door in de 

beekdalen kwel toe te staan tot aan het maaiveld, door de beken weer een natuurlijk verloop te geven door stuwen te verwijderen, 

en door afvoerpieken te verlagen met tijdelijke berging in het beekdal.

 Het watersysteem wordt natuurlijk en veerkrachtig gemaakt door ruimte te bieden voor natuurlijke processen als meandering en 

erosie/sedimentatie, door de beken weer in hun oorspronkelijke beekdal te leggen en door een natuurlijke oeverbegroeiing met 

daarop afgestemd beheer en onderhoud. 

 Ook een goede waterkwaliteit is gewenst. De waterkwaliteit kan voldoen aan de VR-normen (Verwaarloosbaar Risico) door emissies 

uit het stedelijk gebied terug te dringen (afkoppelen, saneren puntbronnen), door uit- en afspoeling uit het landelijk gebied te 

verminderen en door een natuurlijke inrichting van de beek. 

De bestaande oevers van de Azelerbeek: hard en strak. Een referentiebeeld van een natuurlijke beekoever (Schipborgsche Diep).

De Bornsebeek: voorlopig geen natuurlijke beek, maar een waterloop 

voor de afvoer van ‘stedelijk water’. 

 

Een referentiebeeld van een natuurlijke bovenloop (Anlooër Diepje)
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Recreatief netwerk

Een vergelijking van de kaart van 1920 met het huidige 

netwerk van wegen en paden laat zien dat er veel paden 

zijn verdwenen. Bovendien is het aantal onverharde wegen 

beperkt.

Om het landschapspark goed toegankelijk te maken voor 

bezoekers wordt een flink aantal nieuwe wandelpaden 

aangelegd, waardoor een uitgebreid netwerk van paden 

ontstaat, in aansluiting op Zenderen, Borne en aangrenzende 

waardevolle landschappen in de groene as (pagina hiernaast). 

Ook wordt een nieuw fietspad aangelegd, dat een belangrijke 

bijdrage levert aan het verbinden van de gebieden aan 

weerszijden van de Zendersche Esch.

De nieuwe paden liggen voor een deel op de plaats waar in het 

verleden al een weg of pad lag, voor een deel zijn het nieuwe 

tracés.

In het landschapspark liggen twee belangrijke barrières: de 

spoorlijn en de provinciale weg. Wil het park als een eenheid 

functioneren, dan moet de barrièrewerking daarvan worden 

opgeheven of in ieder geval worden verminderd. In het 

plan wordt uitgegaan van twee kruisingen met de spoorlijn, 

waarvan er één wordt uitgevoerd als tunnel voor langzaam 

verkeer en één als overweg. 

In het plan wordt uitgegaan van meerdere oversteken over de 

provinciale weg. Wanneer de in het Structuurplan Uitbreiding 

Borne opgenomen veranderingen in de wegenstructuur rond 

Borne zijn afgerond, zal veel minder verkeer gebruik maken 

van de provinciale weg, waardoor de barrièrewerking van de 

weg voor overstekende voetgangers en fietsers sterk wordt 

verminderd. De barrièrewerking wordt nog minder wanneer 

de weg een groene middenberm krijgt, waar mensen tijdens 

het oversteken even kunnen wachten. Daarmee wordt ook 

voorkomen dat auto’s elkaar kunnen inhalen.

De gemeente Borne heeft gekozen voor het realiseren van een 

wandel- en fietsknooppuntensysteem. Bij de knooppunten zijn 

parkeerplaatsen, waar men de auto kan stallen om vervolgens 

een aangegeven wandel- of fietsroute te volgen. Een aantal 

knooppunten ligt in het plangebied, zoals bijvoorbeeld bij 

Lutke Hulscher.

1920
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Nieuwe fietsverbinding in regionaal verband

De kaart laat zien hoe het nieuwe fietspad de gebieden aan weerszijden van het landschapspark verbindt. Het nieuwe pad vormt een 

zeer belangrijke ontbrekende schakel. De nieuwe kruising met de spoorlijn en de provinciale weg verdienen extra aandacht. 

Tijdens het maken van dit uitvoeringsplan is ook overleg geweest met Ton Schaap en Rob Aben, twee van de makers van het ‘100-

lanenplan‘ voor de driehoek Almelo, Borne, Bornerbroek. Zij gaan in hun plan uit van het aanleggen van een aantal lange rechte 

lanen met een recreatief pad in het gebied. Eén van de nieuwe lijnen pakt de oude laan van Weleveld op en verbindt deze over de 

A2 heen met een kruispunt in landgoed Twickel. De intenties van beide plannen zijn hetzelfde: o.a. lokale netwerken aaneensmeden 

tot een groot, goed functionerend regionaal netwerk. In het 100-lanenplan is gekozen voor het doorsnijden van de essen in het 

landschapspark, in dit uitvoeringsplan is gekozen voor het respecteren van de essen en de paden er omheen te leggen.

Onverharde wegen

De nog bestaand onverharde wegen moeten worden gekoesterd.
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Skeelerbaan en bruggen

De rand van het landschapspark wordt geaccentueerd met een skeelerbaan. De skeelerbaan 

heeft een dubbele functie. Aan de ene kant is het een gevarieerde, vrijliggende baan 

van circa 12 km lengte, waarop het plezierig skeeleren, wandelen of fietsen is. Aan de 

andere kant is het een markering van de grenzen van het park. Het is een min of meer 

onverplaatsbaar element dat bijdraagt aan de herkenbaarheid van het park. Door de 

skeelerbaan is direct te zien waar het park begint en eindigt. Daarmee vormt het ook een 

demarcatielijn, die het geleidelijk aan -door ongewenste functies- opsnoepen van het park 

vanaf de randen tegengaat. 

De bruggen over de beken die toegang zijn voor het landschapspark worden in samenhang 

met elkaar vormgegeven als een ‘familie’ van bruggen, zodat ook deze parkelementen 

bijdragen aan de herkenbaarheid van Landschapspark De Zendersche Esch. De bruggen 

moeten bijdragen aan de parkachtige sfeer en wijken daarom af van de bruggen die het 

Waterschap elders toepast.

Voorbeeld van een ‘familie’ van bruggen (3).

Voorbeeld van een ‘familie’ van bruggen (4).

De skeelerbaan krijgt een mooie afwerkingsrand van klinkers, 

waardoor de baan goed herkenbaar is. Op een paar plaatsen maakt 

de skeelerroute gebruik van bestaande wegen. Ook daar zal de rand 

worden aangebracht, waardoor de route herkenbaar is.

Kruispunten met wegen waar autoverkeer op rijdt worden op een 

bijzondere manier vormgegeven, waardoor geen paaltjes nodig zijn, 

en de recreant wordt geattendeerd op de kruising. De 2,40 meter 

brede skeelerbaan splitst zich nabij een kruising in 2 stroken van 1,20 

meter of in 3 stroken van 0,80 meter, waardoor de baan voor auto’s 

niet toegankelijk is. In de lensvormige ruimten tussen de smalle sroken 

worden solitaire bomen geplant, die bijdragen aan de groene sfeer en 

een barrière vormen voor auto’s.

Voorbeeld van een ‘familie’ van bruggen (2).

De skeelerbaan wordt gemaakt van glad zwart 

asfalt (met een basalt-toeslag om het extra zwart 

te maken).

Een vrijliggende skeelerbaan van 2,40 meter 

breed en circa 12 kilometer lengte.

Een voorbeeld van een ‘familie’ van bruggen: 

vier bruggen uit het Amsterdamse Bos. Deze 

bruggen zijn onderdeel van een ‘familie’ van 

62 bruggen die in de jaren dertig van de vorige 

eeuw zijn ontworpen door architect Piet Kramer 

(Amsterdamse School).



53

Skeelerbaan

Bestaande brug

Nieuwe brug



54

Totaaloverzicht

In de kaart op de pagina hiernaast zijn alle voorgestelde maatregelen ingetekend op een luchtfoto van het plangebied. 
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Voorzieningen en attracties: de krans

Naast de landschappelijke inrichting van het landschapspark en de nieuwe paden biedt het landschapspark ook voorzieningen en 

attracties. Voor een deel zijn deze bestaand, voor een deel worden deze nieuw toegevoegd. Nieuwe voorzieningen en attracties 

worden bij voorkeur gesitueerd aan de krans. De krans is een ringvormige weg, die vrijwel alle historische boerderijen met elkaar 

verbindt. Als attracties aan de krans liggen nu al het klooster, de ijsbaan, de oude boerderijen en de (vervallen) sortimentstuin. 

De boerderijen en erven die deel uitmaken van de oorspronkelijke krans van bebouwing krijgen een nieuwe betekenis. Op deze 

erven, en bij voorkeur in de oude boerderijen, zullen nieuwe recreatieve en toeristische initiatieven worden gestimuleerd. Daarbij 

valt te denken aan gastenverblijven, kleinschalige horeca (uitspanningen), een galerie, een zorgboerderij, expositieruimte, verkoop 

van boerenproducten et cetera. De boerderijen krijgen daarmee een betekenis die tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met de 

paviljoens in het Duitse Insel Hombroich, dat bij de start van het planproces een referentiebeeld was voor een aantal betrokkenen. 

De Hombroich-achtige paviljoens zijn voor het landschapspark De Zendersche Esch nog steeds een goede gedachte, maar dan niet 

letterlijk. De paviljoens staan hier immers al klaar! Er staan enkele monumentale boerderijen (aan de Zeilkerweg en de Hilbertsweg) 

op instorten, die erom smeken om een Hombroich-achtige functie te krijgen. Daar zal op worden ingezet. Op zeer korte termijn zal 

actie worden ondernomen om deze unieke, identiteitsbepalende panden te behouden. In overleg met de eigenaren zal verruiming van 

de gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan worden opgenomen. De gemeente c.q. de commissie van beheer Zendersche Esch 

(zie hoofdstuk 4) zal een stimulerende rol gaan spelen om de panden te behouden en ervoor te zorgen dat de boerderijen een invulling 

krijgen die bijdraagt aan het landschapspark.

Langs de krans wordt ook de aanleg van een serie openbaar toegankelijke tuinen gestimuleerd, die een attractie op zich vormen 

en ook een aantal voorzieningen herbergen (zie pagina 58/59). De kransboerderijen en de openbaar toegankelijke tuinen zijn 

concentratiepunten in het landschapspark. Alle vormen van voorzieningen voor een relatief intensief gebruik, zoals speeltoestellen 

en dergelijke, worden gekoppeld aan de boerderijen en de openbaar toegankelijke tuinen. Daardoor kan de rest van het park een 

landelijke sfeer houden.

Het toeristisch-recreatieve product blijft niet beperkt tot het plangebied zelf, aangezien er in de directe omgeving diverse andere 

toeristisch-recreatieve functies aanwezig zijn. Te denken valt daarbij aan de historische kern van Borne, diverse eetgelegenheden, 

het landgoed Twickel, Huize Almelo, kanaal Almelo-Nordhorn, een eventuele golfbaan Weleveld, de modeltuinen van Boomkamp, 

de kern Hertme, het meditatiecentrum Zwanenhof, outdooractiviteiten op de Bornsebeek en omgeving enzovoort. Het gaat om een 

samenhangend totaal dat als toeristisch-recreatief product in het gebied waarde krijgt.

Een referentiebeeld van een eenvoudige uitspanning in het 

pand van een oude boerderij, die perfect zou passen in de 

Krans (Amen).

De sortimentstuin van de voormalige land- en tuinbouwschool 

verdient het om te worden opgeknapt en te worden 

opengesteld. Wellicht in combinatie met een beperkte 

horecafunctie.
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Tuinen

Langs de krans wordt de aanleg van een serie openbaar toegankelijke tuinen gestimuleerd, die een atrractie op zich vormen en 

ook een aantal voorzieningen herbergen. De tuinen liggen altijd aan de kransweg, en niet op de es of in het beekdal, dus in het 

‘zoekgebied openbare ruimte’; verder is de locatie vrij. Op de plankaart zijn ze indicatief aangegeven. Het gaat hierbij om circa 

zeven kleine tuinen (elk 1000-2000 m2) met een bijzondere sfeer.  Ze worden door een hoge haag of sierhekwerk omsloten en 

zijn afsluitbaar. Binnen de omheining staan verschillende soorten bloemen, fraaie bomen en geschoren hagen. De intieme tuinen 

contrasteren door hun verfijnde inrichting en beheer met het omliggende ruigere landschap. In tegenstelling tot de openbare ruimten 

in het park is er telkens een specifiek programma aan de tuin gekoppeld, zoals een theeschenkerij, een speelplek, een uitgebreid 

informatiebord, een beeldentuin, een feestplek om te huren of een meditatieplek. Elke tuin heeft een eigenaar die de tuin beheert 

en exploiteert. Dit kan bijvoorbeeld een horecaondernemer zijn, een instituut of een boer. De tuinen zijn voor iedereen dagelijks van 

9-21 uur toegankelijk, behalve op de momenten dat de eigenaar er zelf gebruik van wil maken. Deze formule is vergelijkbaar met wat 

in bedrijvenparken ‘corporate gardens’ wordt genoemd; tuinen voor het personeel, die ook als visitekaartje voor het bedrijf fungeren 

en daarom openbaar toegankelijk zijn. Ook de tuin van Interpolis midden in Tilburg is hiervan een goed voorbeeld. Het voorstel is 

vergelijkbaar met het park Insel Hombroich in Duitsland; daar staan geen tuinen in een park maar gebouwtjes (paviljoens). 

De beheerder van het landschapspark heeft als taak ‘s ochtends de hekken te openen en ’s avonds te sluiten. Hij kan ook door de 

eigenaar worden ingehuurd als tuinman. Dit is een manier om het buitengebied van een serie goedverzorgde tuinen te voorzien en een 

divers gebruik toe te laten.

De sortimentstuin is de eerste openbaar toegankelijke tuin. Deze zal worden opgeknapt en worden opengesteld, bijvoorbeeld in 

combinatie met een theeschenkerij.  

Kunst

In het centrum van Borne wordt elk jaar een beeldententoonstelling georganiseerd. In de toekomst kan deze tentoonstelling 

worden uitgebreid naar het landschapspark. Bij voorkeur gekoppeld aan de krans, kunnen beelden worden geplaatst in de openbaar 

toegankelijke tuinen bij de boerderijen en/of bij galeries die zich tegen die tijd hebben gevestigd in het landschapspark. (Op de foto 

een deel van het kunstwerk ‘Wereld’ van Carla Rump, Beelden/Borne buiten/binnen, 2004)
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De essen zijn bij voorkeur in gebruik als bouwland, liefst in de vorm van graanteelt

Deze Alpaca’s zijn nieuwe bewoners van de Zendersche Esch. Ook een 

attractie voor veel voorbijgangers.

Boomteelt op de essen moet worden verboden. Het past niet in het 

gewenste beeld en tast de archeologische waarde van het bodemarchief 

aan. Bij elke kluit die wordt afgevoerd, verdwijnt een stukje van het 

esdek, dat in eeuwen tot stand is gekomen.

Golf

Bij de gemeente is een plan ingediend voor de aanleg van een golfbaan in de omgeving van het landgoed Weleveld. Hoewel deze 

golfbaan buiten het plangebied ligt, betekent de aanwezigheid een versterking van de recreatieve functie van het landschapspark.
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Rondweg

In het Structuurplan uitbreiding Borne is een nieuwe rondweg opgenomen die de provinciale weg verbindt met de A35, langs de 

rand van, of over het bedrijventerrein Molenkamp. De provinciale weg wordt dan ter hoogte van het centrum van Borne geknipt, 

zodat er geen doorgaand verkeer meer door Borne gaat. Hierdoor wordt de samenhang tussen het centrum van Borne en het nieuwe 

woongebied De Bornsche Maten sterk verbeterd. De nieuwe weg ten noordwesten van Borne zal hoe dan ook een barrière gaan vormen 

tussen Borne en het landschapspark. De barriére moet zoveel mogelijk worden geslecht door goede voetgangers- en fietsover-

steekplaatsen.  

De weg is gepland langs de rand van het huidige bedrijventerrein. Dat biedt de gelegenheid om de rand van Borne op een mooie 

manier af te ronden. De nieuwe weg moet in elk geval een profiel krijgen met royale bermen, een fietspad en voetpad evenwijdig aan 

de weg en veel bomen. 

Een alternatief dat minder overlast voor het park genereert en bovendien beter aansluit op de rotonde in de provinciale weg N743, 

is de nieuwe weg in het bedrijventerrein te leggen. Hierbij wordt voor een groot deel gebruik gemaakt van een bestaande weg 

(Ambachtsstraat). Dit tracé is complexer omdat onder andere een bestaand pand moet wijken.

Ook moet aandacht worden besteed aan de verbinding tussen het landschapspark en het centrum van Borne via het bedrijventerrein.

Tracévariant door het bedrijventerrein. Tracévariant langs de rand van Borne.

Het structuurplan Uitbreiding Borne geeft locaties aan voor de ontwikkeling 

van woongebieden en bedrijventerreinen. De te ontwikkelen woongebieden 

zijn met rood aangegeven en de aan te leggen bedrijventerreinen met 

donkerblauw. Geredeneerd vanuit het landschapspark zijn de ontwikkeling van 

twee woongebiedjes in Borne-Noord en de ontwikkeling van het bedrijventerrein 

op de Zendersche Esch ongewenst. Borne heeft voldoende ontwikkelingslocaties 

om haar woningbouwprogramma tot in ieder geval 2020 te realiseren; de nieuwe 

woonlocaties zijn dus niet nodig. De gemeente heeft aangegeven af te zien 

van verdere uitbreiding van het bedrijventerrein Molenkamp ten koste van de 

Zendersche Esch. Tevens is besloten dat er ten westen van de aan te leggen 

noordwestelijke randweg en aan de noordzijde van de Bornebroekstraat geen 

verdere stedelijke uitbreiding zal plaatsvinden. Hier vormt de nieuwe rondweg 

dus in de toekomst de begrenzing van de stedelijke bebouwing.

Voor de inwoners van Borne is het plezierig als zij vanuit hun woongebied 

rechtstreeks het landschapspark inlopen of fietsen, zonder eerst een 

bedrijventerrein te moeten passeren. Het Structuurplan Uitbreiding 

Borne geeft echter aan dat er langs de gehele westzijde van Borne nieuw 

bedrijventerrein zal worden ontwikkeld. Dit vloeit voort uit een uitspraak 

die in een convenant met de gemeente Hengelo is gemaakt. Borne heeft 

zich verplicht om op haar grondgebied circa 100 ha. bedrijventerreinen 

te realiseren. Voor het gebied ‘t Olthof, dat wordt begrensd door de 

spoorlijn, de bebouwde kom van Borne, de Bornebroekstraat en de aan 

te leggen rondweg, is echter aangegeven dat, indien de behoefde aan 

bedrijventerreinen zou afnemen, de voorkeur uitgaat naar het handhaven 

van een groene long en/of de ontwikkeling van woningbouw. 
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Impressies dorpsrand Borne

Hierboven een foto van de bestaande bebouwingsrand van Borne. Een rommelige rand, die in ieder geval moet worden ingericht, 

zodat er wat meer eenheid in de rand komt en de woningen niet al van verre het beeld in het landschapspark bepalen.

Op de pagina hiernaast wordt in de vorm van twee fotomontages een impressie gegeven van de gewenste inrichting van de dorpsrand 

van Borne na aanleg van de rondweg. 

Bovenaan op de pagina hiernaast een impressie van de inrichting van de dorpsrand van Borne, die mogelijk is wanneer de rondweg 

door het bedrijventerrein wordt gelegd.

Onderaan op de pagina hiernaast een impressie van de inrichting van de dorpsrand van Borne, die mogelijk is wanneer de rondweg 

langs het bedrijventerrein wordt gelegd. In dit geval is een royale laan langs de rondweg wenselijk, in combinatie met een voetpad.

Nu
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Principe 1: gordijn (houtwal)

De meest eenvoudige oplossing om de overgang tussen woonwijk en buitengebied te verzachten is de aanplant van een brede houtwal 

langs de achtertuinen. Met een eenvoudig pad langs de es - als onderdeel van een ‘rondje rond de es’ - kunnen mensen uit het dorp 

vanuit hun woning een wandeling maken in het buitengebied (Referentie Zuidlaren).

Principe 3: de nieuwe dorpsrand

Een meer structurele oplossing is het ontwerpen van een goede stedebouwkundige structuur. Een nieuwe dorpsrand waar grote kavels 

worden uitgegeven met ruimte voor bomen, wat ‘boersere’ bouwvolumes, (moes) tuinen en boomgaarden, zorgt er als vanzelf voor 

dat er een meer losse, informele dorpsrand gaat ontstaan (referentie: Bronkhorst).

Keuze:

Bij bestaande dorpsranden wordt in principe overal model 2 toegepast. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Noordwestelijke rand van 

Borne, ter hoogte van de Sandmanweg (zie de fotomontage op pagina 65) en voor de nieuwe bebouwingsrand die ontstaat in de 

driehoek tussen de Bornerbroeksestraat, de Oonksweg en de Beerninksweg. Model 1 en 3 worden toegepast bij achterkanten van 

kavels, zoals de bestaande dorpsrand van Zenderen. Waar sprake is van dorpsuitbreidingen verdient model 3 de voorkeur, eventueel in 

combinatie met model 2.

Dorpsranden

Een deel van de dorpsranden van Borne en Zenderen verdient geen schoonheidsprijs. Vaak staan gebouwen ‘koud’ in het landschap, 

zonder goede afronding, op relatief kleine kavels. Het gevolg daarvan is dat dorpsranden er rommelig uitzien en dat ze over grote 

afstand beeldbepalend zijn in het buitengebied. In Zenderen staan rijen boerderettes en villa’s kaal aan het landschap op veel te 

kleine kavels zonder ruimte voor een enkele grote boom. 

Hieronder zijn drie principes opgenomen waarmee mooiere dorpsranden kunnen worden gemaakt. Met de eerste twee principes 

kan achteraf de overgang tussen dorp en landschap worden verzacht. Het derde principe kan worden toegepast bij nieuwe 

dorpsuitbreidingen.Voor nieuwe dorpsuitbreidingen is het zinvol om te onderzoeken hoe nieuwe woningen een bijdrage kunnen leveren 

aan de kwaliteit van de dorpen en het omringende landschap. 

Principe 2: vitrage (boomweide)

Een mooiere oplossing is de ontwikkeling van boomweides langs de dorpsrand. Een goede referentie hiervoor is de dorpsrand van 

Vries, een beroemd ontwerp van Harry de Vroome. Brede grasstroken met los geplaatste eiken refereren hier aan de brinken die 

oorspronkelijk aan de dorpsrand lagen. De graszone is een veelgebruikte wandel- en fietsroute, waar vandaan de bomen een mooi 

ingekaderd perspectief op het buitengebied bieden. Vanuit het landschap levert het een losse dorpsrand op, waar bomen het zicht op 

de bebouwing filteren. 
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Wegen: veilig en toch sfeervol

Wegen en paden zijn heel belangrijk in het landschap, omdat ze de plek zijn waar mensen aan wonen en omdat het landschap wordt 

beleefd vanaf wegen en paden. De sfeer en de inrichting ervan dragen in hoge mate bij aan de belevingswaarde van het landschap. 

Veel van de wegen en paden in en om de Zendersche Esch zijn nog eenvoudig en rustig ingericht. Toch treden er de afgelopen jaren 

veranderingen op, die vanuit de landschappelijke kwaliteit bezien zeer ongewenst zijn. Steeds meer wegen worden ingericht volgens 

de regels van ‘Duurzaam Veilig‘. Dat betekent dat overal in het landelijk gebied felgekleurde verhardingen verschijnen, veel strepen 

en schreeuwerige borden met reflectiestrepen (zie foto). Het is wenselijk om te stoppen met het uitvoeren van ‘duurzaam veilig’-

plannen en te komen tot geïntegreerde wegontwerpen, waarmee zowel de veiligheid als het landschap en de dorpen is gediend. 

Wegen moeten onderdeel blijven van het landschap en daar niet van worden losgemaakt door verkeerskundige maatregelen. 

Architectuur

Nieuwbouw in het landschapspark wordt alleen toegestaan als het gebruik van het pand een wezenlijke bijdrage levert aan het 

functioneren van het gebied. Omdat panden in het landschapspark vaak vanaf grote afstand zichtbaar zijn, is de architectuur van 

groot belang. Strenge beeldkwaliteitsregels en de keuze van een goede architect moeten leiden tot verantwoorde ontwerpen voor 

nieuwe gebouwen. Op de foto’s is te zien dat zelfs bij historiserend bouwen kleine verschillen in materiaal en verhoudingen leiden 

tot grote kwaliteitsverschillen. Op de linkerfoto een zogenaamde ‘notariswoning’ uit het plangebied, op de rechterfoto een nieuw 

pand in oude stijl op het landgoed Twickel. 
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Hoofdstuk 4  Realisatie, organisatie en financiën 

Kenmerken huidig agrarisch gebruik

Het gebied van de Zendersche Esch is uitermate geschikt voor agrarisch gebruik vanwege de goede grond, de openheid en de 

goede bewerkbaarheid. De grondprijs behoorde de afgelopen jaren tot de hoogste in Twente. De bedrijven die in het kader van het 

onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van het landschapspark Zendersche Esch zijn bezocht, zijn over het algemeen 

gezond met een melkproductie van 500.000 liter melk of meer. Twee bedrijven hebben een productie van 300.000 liter melk. De 

veebezetting per hectare is bij drie bedrijven redelijk, waardoor in de toekomst aan de milieuregels wordt voldaan. Twee bedrijven 

moeten mest afvoeren of grond bijkopen. Over het algemeen is de druk op de grond in het gebied niet groot meer. Voor enkele 

bedrijven begint de opvolging een vraagstuk te worden dat over tien jaar actueel zal zijn. Dit overzicht geeft geen breed beeld van 

alle agrarische bedrijven op de Zendersche Esch, maar wel van de bedrijven die een belangrijke grondpositie hebben. 

De agrarische bedrijven hebben het recreatief medegebruik in de afgelopen jaren stevig zien toenemen en met name op de es 

wordt daarvan al hinder ondervonden, onder andere door loslopende honden. De oorspronkelijke landbouwfunctie en het recreatief 

medegebruik lijken elkaar dwars te gaan zitten. Ook op landgoed Weleveld, dat haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus 

neemt, wordt deze spanning ervaren. 

Het doel van dit uitvoeringsplan is het waarborgen van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame inrichting van het gebied, 

waarbij vooral de functies landbouw, recreatie & toerisme, ecologie en cultuurhistorie een centrale rol spelen, waardoor het gebied 

weerbaarder wordt tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals stedelijke uitbreidingen. 

Draagvlak

Het plan voor het landschapspark De Zendersche Esch is het resultaat van een interactief planvormingsproces dat met alle partijen 

uit het maatschappelijk veld en de betrokken overheden is doorlopen. In het algemeen is het plan goed ontvangen en zien de partijen 

uit naar de realisatie ervan. Wat hen betreft kan de schop de grond in. Centraal bij integrale gebiedsontwikkeling staan echter de 

grondeigenaren die plannen uitgerold zien over hun percelen, hun bedrijven. Het opstellen van dit uitvoeringsplan is niet alleen een 

plan maken maar ook sonderen wat de planvorming voor de mensen in het gebied betekent.

Tijdens het opstellen van het plan is gesproken met vijf agrarische ondernemers en een landgoed eigenaar. Enerzijds om een beeld te 

krijgen van de vitaliteit van de bedrijven, anderzijds om kennis te maken met de grondhouding van de agrarische ondernemers. Dit 

laatste is van groot belang om te kunnen bepalen of het opgestelde plan kan rekenen op een warm onthaal. 

De reacties van de grondeigenaren op het plan zijn behoudend. Verder kwam naar voren dat het behoud van de Zendersche Esch als 

agrarisch gebied voor de meeste boeren van belang is, maar dat dit belang niet door iedere individuele grondeigenaar, die ‘warme 

grond’ bezit, hoeft te worden onderschreven. Stedelijke ontwikkelingen kunnen voor een individueel bedrijf aantrekkelijk zijn, maar 

voor het behoud van de huidige, robuuste landbouwkundige structuur is het een bedreiging. Bovendien blijken de betrokken agrarische 

ondernemers melkveehouders pur sang te zijn en te streven naar rationele en bedrijfs economisch gezonde bedrijven. Publieke en 

private  belangen kunnen behoorlijk conflicteren. Een algemene visie van de ondernemers is dat het behoud van een agrarische 

structuur met sterke bedrijven bijdraagt aan het behoud van geïnvesteerde waarden. Dit is een belangrijk gegeven voor agrarische 

ondernemers om te blijven investeren en de vitaliteit van het bedrijf op peil te houden. Het kan niet zo zijn dat de maatschappelijke 

behoefte van het recreatief medegebruik wordt afgewenteld op de huidige bewoners van het gebied in het algemeen en het landgoed 

en de landbouwbedrijven in het bijzonder.
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Met vijf melkveehouders en landgoed Weleveld is gesproken over de gewenste ontwikkeling van het gebied. De belangrijkste 

conclusies zijn:

• allen willen hun financieel-economische positie behouden en verder uitbouwen;

• een deel van hen wordt op korte of middellange termijn geconfronteerd met beperkingen van de haalbaarheid van dit doel;

• de meeste boeren staan met enig voorbehoud positief tegenover recreatief medegebruik, mits dit in goede harmonie met  

 de eigen bedrijfsdoelen plaatsvindt;

• er is een licht positieve houding om krachten te bundelen ten behoeve van het verbeteren van de landbouwstructuur;

• er is een positieve houding ten opzichte van het ontwikkelen van de recreatieve functie mits de ontstane handicaps in de  

 bedrijfsuitoefening worden vergoed of nog liever, deze toeristisch-recreatieve functie een bijdrage levert aan een betere  

 rentabiliteit van de onderneming.

Samenvattend concluderen wij dat er een basis is voor het ontwikkelen van een organisatorische structuur die zorgt voor cohesie en 

morele binding tussen de deelnemende partijen en een financieel-economisch kader biedt voor het exploiteren van het recreatieve 

product.

Aanpak

De hierboven omschreven spanning tussen functioneel gebruik en kwaliteit van het gebied wordt tevens onderkend door de 

opstellers van de plannen voor de Netwerkstad Twente. Dit vormde er de aanleiding toe om voor dit gebied, als een van de vier 

boegbeeldprojecten in Netwerkstad-verband, een uitvoeringsplan te maken. Naast de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het 

gebied is het nodig om heldere ideeën te hebben over de wijze waarop wordt voorkomen dat de functionele verandering ‘slachtoffers’ 

maakt. Daarvoor is het nodig om ook de financiële en organisatorische aspecten in beeld te brengen.

Het opgestelde plan voor het landschapspark De Zendersche Esch speelt in op de maatschappelijke behoefte tot het realiseren van 

een weerbaar gebied met aansprekende mogelijkheden voor medegebruik door de stedelingen. Hiervoor krijgt het gebied een betere 

ontsluiting, ruimte voor beplantingen, openbare gebruiksruimte, en herstel van cultuurhistorische waarden. Het aantal bezoekers zal 

toenemen. 

In hoofdstuk 5 is de gewenste fasering van de realisatie van het plan aangegeven. Deze fasering gaat uit van een voortvarende 

aanpak van de uitvoering. Daarvoor is het nodig om actief grondposities in het gebied te verwerven en van daaruit te werken aan het 

herstructureren van de agrarische structuur en het creëren van ruimte voor recreatief medegebruik. De landschappelijke kwaliteit 

moet bijdragen aan het behoud van de rentabiliteit van de agrarische bedrijven die de kwaliteit van het landschap in stand houden en 

een vergoeding krijgen voor het ‘boeren met een handicap’. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het realiseren van het plan zoals 

toegelicht in de pagina’s hiervoor; een ontwikkeling in de richting van model 3 (pagina 22) is de komende decennia niet wenselijk.

De Zendersche Esch wordt door deze aanpak een uniek gebied, waarin de functie landbouw een belangrijke plaats inneemt. Deze 

landbouw zorgt voor leven en dynamiek in het gebied, waardoor er een veel grotere belevingswaarde ontstaat dan in een normaal 

stadspark.

Deze voortvarende aanpak van de realisatie van het plan is nodig om een weerbaar gebied te realiseren. Het uitvoeringsplan heeft 

namelijk een horizon van 10 tot 15 jaar, terwijl de agrarische ondernemers werken met een horizon van 3 tot 6 jaar. Voor hen staan 

behoud van inkomen, economische waarden en woon- en werkomgeving op de eerste plaats. Daar staat tegenover dat het onmogelijk 

is om de toekomst van agrarische bedrijven te voorspellen vanwege de veranderende omstandigheden van de markt en van het 

individuele bedrijf. Dit betekent dat het hebben van een strategie op langere termijn nu, als een bedreiging maar tegelijkertijd als 

een kans voor de toekomst kan worden ervaren. Dit geldt ook voor dit uitvoeringsplan.

Het is van cruciaal belang dat dit plan op het niveau van de netwerkstad wordt omarmd, zowel inhoudelijk als beleidsmatig. 

De verschillende actoren zullen dit ervaren als een duidelijk gebaar dat er voldoende bestuurlijke rugdekking bestaat om het 

landschapspark De Zendersche Esch te realiseren. 
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Uit een gesprek met de agrarische ondernemers is naar voren gekomen dat een voortvarende aanpak van de uitvoering van het plan 

vanwege de ingrijpende veranderingen zonder bestuurlijke rugdekking geen optie is, maar dat ze niet afwijzend staan tegenover 

kleinschalige maatregelen en kwaliteitsverbeteringen in het gebied. Zij zijn bereid om op hun condities mee te werken aan de 

aanleg van nieuwe beplantingen, herstellen en aanleggen van paden en het plaatsen van recreatief meubilair. Door dit uit te voeren 

binnen de kaders van het opgestelde plan ontstaan goede aanzetten die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit van het gebied. Ook 

is het mogelijk dat ondernemers kiezen voor het nevenproduct ‘gastenkamers’. Dit past goed in de context van de eerder geschetste 

toeristische mogelijkheden van het gebied.

Beheersorganisatie

In het gebied wordt een eigen commissie van beheer ingesteld, te vergelijken met die van het G.J. van Heekpark in Enschede, 

dat indertijd door de textiel ondernemers onder voorwaarden is geschonken aan de bevolking van de stad. De voorwaarde is, dat 

de gemeente een commissie van beheer instelt die tot in lengte van jaren zorg draagt voor het beheer van het landschapspark De 

Zendersche Esch. Het spreekt voor zich dat de grondeigenaren hier een zware stem in hebben. Het doel van de commissie van beheer 

is het fungeren als samenwerkingsverband tussen de agrarische sector, de locale overheden en het maatschappelijk middenveld (o.a. 

de Dorpsraad Zenderen). 

De samenwerking mikt op:

• overleg tussen de partijen over de gewenste agrarische structuur in samenhang met de individuele en landschappelijke  

 belangen;

• samenwerking tussen partijen om de beschikbare grond te behouden voor de melkveehouderij;

• morele binding tussen samenwerkende ondernemers over de hoofddoelstelling, het behoud en ontwikkeling van de   

 Zendersche Esch;

• woordvoerder voor zaken die het individuele niveau overstijgen;

• platform voor afstemming tussen de verschillende functies in het gebied;

• beheerder en besteder van de jaarlijkse onderhoudssom; verstrekker van financiële compensatie voor beperking in de  

 (agrarische) bedrijfsvoering als gevolg van bijvoorbeeld het recreatief medegebruik.

Inrichtingskosten 

Inclusief de grondaankopen worden de aanlegkosten van de landschappelijke voorzieningen met een omvang van circa 50 hectare (ca. 

40 ha. openbare ruimte, ca. 10 ha. beplantingen en paden, zoekgebied nieuw bos is niet meegerekend) op de Zendersche Esch geschat 

op € 8.000.000,-- (exclusief btw en inclusief de aanleg van een fietstunnel onder het spoor door). Voor het onderhoud tot in lengte 

van jaren dienen de overheden een onderhoudsbudget beschikbaar stellen van € 625.000,-- per jaar (exclusief btw, prijspeil 2005). 

Ter vergelijking geldt een normaal stadspark. Op een aanbod van 100.000 bewoners is het wenselijk een dergelijk park aan te leggen 

met een omvang van circa 50 hectare. De aanlegkosten daarvan bedragen, inclusief de grondaankopen € 15.000.000,--. De beheers- en 

onderhoudslasten door een gemeentelijke organisatie komen op € 625.000,-- per jaar (€ 1,25 per 1m², Bron gemeente Apeldoorn).

Beheerskosten

De inbreng van de agrarische bedrijven bestaat uit het ‘meemaaien’ van bermen en onderhoud van recreatieve voorzieningen en 

beplantingen. Uit onderzoek (Boeren in betwist landschap, pag. 97) blijkt dat met 60% van de agrarische bedrijven valt te praten over 

het leveren van dit soort diensten. Verder is een Bijzonder Opsporings Ambtenaar nodig voor toezicht gedurende circa 300 uur per jaar. 

Het landschapspark De Zendersche Esch kost daarmee jaarlijks afgerond circa € 325.000,-- voor beheer en onderhoud. Dit is € 300.000,-

- minder dan een vergelijkbaar stadspark. Uit dit resterende bedrag kunnen vergoedingen worden betaald voor de handicaps waarmee 

de agrarische ondernemers door het recreatieve medegebruik worden geconfronteerd, zoals opbrengstderving en inefficiëntie. Voor 

deze regeling moet nog een systeem worden ontwikkeld om tot redelijke vergoedingen te komen.
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Financiering 

Voor het genereren van € 8.000.000,-- (exclusief btw) kan een beroep worden gedaan op middelen van:

Netwerkstad 4.000.000,--

regio Twente 450.000,--

sponsoring, mede om maatschappelijk draagvlak te ontwikkelen 50.000,--

subsidies van rijk en Europese gemeenschap 3.500.000,--

Totaal  8.000.000,--

Voor de onderhoudslasten van € 625.000,-- dragen de gezamenlijke gemeenten van de Netwerkstad de lasten. 
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4.3  Visie essen
Hoofdstuk 5 Maatregelen en fasering

Dit uitvoeringsplan voor het landschapspark De Zendersche Esch schetst de gewenste toekomstige situatie van het plangebied. Het 

plan leidt tot een concrete uitvoering. Dat is een proces van lange adem en het is afhankelijk van de inzet van alle partijen in het 

gebied. 

Op korte termijn is één actie van groot belang: het redden van de boerderijen die op instorten staan. Deze zijn historisch gezien van 

grote waarde en identiteitsbepalend voor het toekomstige landschapspark. 

Verder zal ook op korte termijn de Commissie van Beheer worden ingesteld, die samen met de gemeente als aanjager van de projecten 

moet gaan fungeren. Ook moet het plan op een aantal onderdelen worden gedetailleerd.

Daarnaast zal er op korte termijn worden gestart met de uitvoering van onderdelen van het plan, afhankelijk van de beschikbare 

financiën en beschikbare gronden. 

In onderstaande projectenlijst zijn de in het uitvoeringsplan voorgestelde maatregelen opgesomd. Daarbij is ook de gewenste fasering 

aangegeven. 

Organisatie en beleid
2005-
2006

2007-
2008

2009-
2012

2013-
2016

Aanpassen bestemmingsplan: zo mogelijk verbieden boomteelt op essen

Aanpassen bestemmingsplan: verruimen mogelijkheden boerderijen in de krans

Aanpassen bestemmingsplan: nieuwe bebouwing moet voldoen aan beeldkwaliteitseisen

Planologische bescherming cultuurhistorische waarden / relicten

Opzetten informatiepunt 

Opzetten commissie van beheer Landschapspark

Aanstellen coördinator

Ontwikkelen van een goede financiële basis

Planuitwerking

Maken van deeluitwerkingen van het plan voor het landschapspark 

Maken van bestekken

Definitieve locatiekeuze en ontwerp openbare ruimten

Opstellen beeldkwaliteitsregels voor nieuwbouw in het landschapspark

Onderzoeken alternatief tracé rondweg door het bedrijventerrein

Ontwerpen uitbreidingsplan Zenderen op landschappelijke basis

Ontwerpproject Duurzaam veilig en toch mooi

Ontwerpen dorpsrand Borne

Ontwerpen dorpsrand Zenderen

Ontwerpen inpassing rondweg

Ontwerpen nieuwe bedrijvenrand Borne

Precieze inpassing skeelerbaan
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Ontsluiting en meubilair
2005-
2006

2007-
2008

2009-
2012

2013-
2016

Aanleggen skeelerbaan

Aanleggen wandelpaden

Aanleggen fietspad

Kiezen en/of ontwerpen meubilair + plaatsbepaling

Plaatsen meubilair

Ontwerpen en plaatsen bruggen 

Beplantingen

Aanleggen nieuwe houtwallen rond essen

Aanleggen nieuwe elzensingels in beekdalen

Aanleggen lanen (Weleveld en Twente-Allee)

Aanleggen meidoornstruweel in zone rond essen

Bepalen locaties hagen en aanleg

Aanplanten boomgroepen
Opzetten stimuleringsregeling erfbeplanting op basis van eenvoudige 

beeldkwaliteitsplannen

Bos

Onderzoeken mogelijkheden financiering bosaanleg

Onderzoeken mogelijkheden bosaanleg

Onderzoeken medefinanciering bosaanleg als compensatie voor Nijreessingel

Beken en water

Herstel slotgracht Hondeborg

Beekherstel Azelerbeek (loopt)

Bevorderen van infiltratie en tegengaan van ‘run off’ op de essen

Bevorderen natuurlijke waterafvoer van de essen

Natuurlijke inrichting en waterberging dal Azelerbeek (loopt)

Landbouw

Opzetten passend vergoedingssysteem voor groene diensten

Stimuleren van graanteelt op de essen

Verwerven grond

Herverkaveling / grondruil

Opstellen individuele bedrijfsplannen

Kunst

Stimuleren komst galerie en/of beeldentuin

Uitbreiden kunstproject naar landschapspark

Voorzieningen en attracties 

Restaureren van monumentale boerderijen

Opknappen sortimentstuin en openstellen

Stimuleren toeristisch-recreatieve activiteit in de krans

Stimuleren totstandkoming openbare tuinen

Diversen

Ecologisch maaibeheer wegbermen

Herstellen vijver achter het Carmelitessenklooster

Reguleren uitlaten honden
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Vrijwel alle onderdelen worden elders in dit boekwerk toegelicht. Twee punten worden hier nog kort toegelicht:

Aanstellen coördinator

Voor een voortvarende aanpak van de uitvoering is het van belang dat vanuit de gemeenten een coördinator wordt aangesteld die 

tijd vrij maakt voor de daadwerkelijke uitvoering. De coordinator laat plannen maken voor het aanleggen van landschappelijke 

voorzieningen, onderhoudt contacten met de agrarische ondernemers, vraagt subsidies aan en dergelijke. Daarnaast werkt hij aan het 

ontwikkelen van een financiële basis. Vanuit de gemeente Borne zal de aan te stellen coördinator ervoor zorg dragen dat in het kader 

van de netwerkstad de ontwikkeling van de Zendersche Esch op de agenda komt. Daarbij streeft hij naar de gewenste bestuurlijke en 

daarmee financiële rugdekking. Hij ontwikkelt ook een vergoedingensysteem voor te lijden schades/boeren met een handicap en tuigt 

de beheersorganisatie op.

Opstellen individuele bedrijfsplannen, gebruik maken van nieuwe kansen door economiseren landschappelijke waarden en 

verbijzonderen agrarische waarden

In het kader van de reconstructie is het mogelijk om voor de individuele bedrijven bedrijfsplannen op te stellen en de mogelijkheden 

van het verbijzonderen van de agrarische waarden te onderzoeken. Met de agrariërs vindt een afstemming plaats waar deze diensten 

welkom zijn. 

Voor beide onderdelen zal de coördinator contact leggen met het aanjaagteam van de reconstructie commissie en de mogelijkheden in 

kaart brengen.
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Colofon

Het uitvoeringsplan voor het landschapspark 

de Zendersche Esch is gemaakt in opdracht 

van de gemeente Borne door Arcadis uit 

Apeldoorn en Strootman Landschapsarchitecten 

uit Amsterdam. Bij Arcadis lag het accent op 

de projectleiding en de uitvoeringsaspecten, 

bij Strootman Landschapsarchitecten lag het 

accent op de inhoud van het uitvoeringsplan: 

ontwerpen, verbeelden en schrijven.

Het uitvoeringsplan is totstandgekomen 

door een intensieve samenwerking met een 

begeleidingscommissie met vertegenwoordigers 

van een groot aantal partijen uit het gebied. Op 

belangrijke momenten is het plan aangestuurd 

door een stuurgroep, waarin de betrokken 

wethouders vertegenwoordigd waren. 

Stuurgroep
wethouder J.W. ter Keurs, gemeente Borne (voorzitter)
wethouder N.A.M. Lansink Rotgerink, gemeente Borne
wethouder B. Kuiper, gemeente Almelo
Robert Jan Hakstegen, gemeente Borne (secretaris)

Begeleidingsgroep
Robert Jan Hakstegen   Gemeente Borne
Vincent Kuipers    Gemeente Borne
Bert Morrenhof    Gemeente Borne
Miranda Veldman   Gemeente Borne
Marlon Volkerink    Gemeente Borne
Michel Wiefferink   Gemeente Borne
Jan Vreeling    Gemeente Almelo

Klankbordgroep
Dhr. Gierveld   Stichting Twickel
Dhr. J. Groenewoud   Breed Overleg Recreatie en Toerisme 
Dhr. J.J. Grootenboer  Monumentencommissie
Dhr. H.J. Hemmink   Stichting Gemeenschapsbelangen   
      Hertme
Dhr. K. Hesselink   Waterschap Regge en Dinkel
Dhr. W. Jansen   De Groene Hof
Dhr. J. Ganzeboom   GLTO
Dhr. en mevr. Kwint Hänisch ten Cate landgoed Weleveld
Dhr. A. Leijdekkers   Netwerkstad Twente 
Mevr. L. Maathuis   Dorpsraad Zenderen
Dhr. H.A.M. Woolderink  Heemkundevereniging

Beeldmateriaal
Provincie Overijssel   Top 10-vector topografisch  

    bestand

Waterschap Regge en Dinkel  Hoogtekaart, pagina 11

Strootman Landschapsarchitecten Alle overige kaarten,

    tekeningen en foto’s

Tekst
Hoofdstuk 4   Arcadis regio bv

Hoofdstuk 1, 2, 3 en 5  Strootman Landschapsarchitecten

Projectteam
Jos van Nuenen   Arcadis regio bv
Rob Aben    Strootman Landschapsarchitecten
David Kloet   Strootman Landschapsarchitecten
Jan Maas    Strootman Landschapsarchitecten
Berno Strootman   Strootman Landschapsarchitecten
Arne Vissers   Strootman Landschapsarchitecten





Ingrediënten landschapspark Zendersche Esch

560 ha  oppervlakte

12 km   omtrek (ca 2,5 u wandelen)

beplanting

56 ha  bos (zoekgebied)

4,2 km  singel

14,6 km houtwal

3,6 km  meidoornstruweel

7,5 km  laan

19  boomgroep

250 bomen erfbeplanting

routes

6,8 km ‘krans’

17,1 km         extra onverhard pad

1,0 km fi etspad 

16 stuks brug

10,7 km skeelerbaan

openbare ruimte

ca. 7 stuks  omsloten tuin (verblijfplek gekoppeld aan een eigenaar en programma)

50 ha openbare ruimte (verblijfplek zonder programma)

2 stuks bestaande attractie (sortimentstuin, klooster)

5 stuks nieuwe attractie (gastenverblijf, recreatieboerderij)

overig

464 ha  boerenland 

1 stuk parkbeheerderswoning

25-30 ha zoekgebied golfterrein

 




