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Luchtfoto zomer 2018 , bron: Atlas van Overijssel
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kaart rond 1830, bron: Topotijdreis

kaart rond 1890, bron: Topotijdreis kaart rond 1915, bron: Topotijdreis

kaart rond 1860, bron: Topotijdreis

* de woestegronden zijn 
verder ontgonnen. 
* de gronden verliezen hun 
open karakter en worden 
ingeplant met plukken bos 
om zandverstuivingen te 
voorkomen
* rondom het erf vinden 
geen zichtbare verande-
ringen  plaats

* tussen de Oude Twent-
seweg en de Lemelerweg 
worden nieuwe noord- zuid 
verbindingen gelegd
* op de locatie is de eerste 
ontgining van de woeste 
grond zichtbaar
* op de plek van de huidige 
boerderij is een woonstede 
zichtbaar

* de Oude Twentseweg (op 
deze kaart nog aangegeven 
als Twentseweg) is rechter 
getrokken
* van het landgoed zijn de 
laanstructuren nog duidelijk 
aanwezig. De boskamers zijn 
deel gekapt en op andere 
plekken weer aangevuld
* de R.C. kerk staat op kaart 

*de Oude Twentseweg is 
als doorgaande lijn goed 
herkenbaar op de eerste 
kaarten
* de Luttenberg is als ver-
hoogd element in het land-
schap duidelijk zichtbaar
* links van de Elskamp zijn 
de structuren van het land-
goed duidelijk zichtbaar
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kaart rond 1952, bron: Topotijdreis

kaart rond 1980, bron: Topotijdreis kaart rond 2019, bron: Topotijdreis

kaart rond 1968, bron: Topotijdreis

* het dorp is zowel aan de 
oost- als westzijde sterk 
uitgebreid
* er is een schaalvergroting 
in massa van schuren op 
boerenerven
* aan de westzijde is een deel 
bedrijventerrein ontwikkeld 
deze is duidelijk herkenbaar 
aan de grotere korrel
* eind jaren 80 wordt de 
Twentseweg omgedoopt tot 
Oude Twentseweg

* er heeft een grote tweede 
slag in schaalvergroting van 
kavels plaatsgevonden
* tussen de Oude Twent-
seweg en de Lemelerweg 
zijn een aantal noord- zuid 
verbindingen verdwenen
* er ligt een nieuwe oost  
-west verbindingen tussen 
de Ter Borgweg en de Lage-
veldsweg
* langs de Ter Borgweg zjin 
aan de westzijde singels 
geplaatst

* de laatste ruige gronden 
zijn ontgonnen 
* grote blokken bos ten 
noorden van de Luttenber-
gerweg en Lemelerveldse-
weg zijn verdwenen
* aan de oostzijde van de 
Elskampweg zijn er een 
groot aantal wegen verdwe-
nen en kavels vergroot

* het gebied is vrijwel 
geheel omgevormd naar 
landbouwgrond
* parallel aan de Ter Borg-
weg wordt aan de westzijde 
een nieuwe weg met laanbe-
planting aangelegd.
* op het erf verschijnen ver-
schillende bijgebouwen 
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natuurlijke laag , bron: Atlas van Overijssel laag van agrarisch cultuurlandschap, bron: Atlas van Overijssel

geomorfologie, bron: Atlas van Overijsselstedelijke laag, bron: Atlas van Overijssel

dekzandvlakte en ruggen
zichtbaar en beleefbaar maken van 
de hoogteverschillen en het water-
systeem, de (strekkings)richting van 
het landschap  is daarbij  uitgangs-
punt

beekdalen een natte laagtes
ontwikkelingen dragen bij aan extra ruimte voor de 
dynamiek en het vasthouden van het water, versterking 
van de samenhang en vergroting van de zichtbaarheid, 
bereikbaarheid en beleefbaarheid van het water

jong heide en broekontginning
rechtlijnig en planmatig gebruikslandschap 
erven als blokken aan wegen met laan-
structuren langs wegen, contrast en  afwis-
seling worden gewaardeerd, nieuwe ont-
wikkelingen worden groen ingepast

alleen van toepassing
op de kern van Luttenberg

vlakte van ten delen verspoelde dekzanden

dekzandruggen 
(oud bouwlanddek)

meanderruggen 
en geulen

vlakte ont-
staan door
afgraving of 
egalisatie

niet moerassige
laagte
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Landschapsontwikkelingsplan gemeente Raalte, Olst en Wijhe, bron: Kracht van Salland

Groen: maat en schaal

Erven

Groen: uitstraling

Erven
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vlakte van ten delen verspoel-
de dekzanden herkenbaar 
door hun lagere ligging in
het landschap

dekzandruggen (oud bouwlanddek) herkenbaar 
door hun hoge ligging aan de rode plekken zijn 
de erven van de oude boerderijen herkenbaar

oude es

7.7 0 +NAP

7.4 0 +NAP

6.60 +NAP

6.50 +NAP

6.50 +NAP

8.20 +NAP

10.60 +NAP

7.2 0 +NAP

meandergeulen zorgen 
voor laagtes tussen de 
dekzandruggenop grote schaal duidelijk herkenbaar de Luttenberg en Hellendoornseberg

oude wegen 
zijn nog 
zichtbaar
 in het
landschap

Hoogtekaart, bron: AHN



ERFINRICHTING   Ter Borgweg 12, Luttenberg
kadastrale kaart   |   formaat A3   |   datum: 5 juni 2019

kadastrale kaart, bron: Atlas van Overijssel
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bestemmingsplan, bron: ruimtelijke plannen

Enkelbestemming agrarisch met landschap:
behoud, versterking en ontwikkeling van de landschappelijke 
waarde van de gronden, zoals deze tot uitdrukking komt in 
het reliëf, de kleinschaligheid, de openheid en de beplan-
tingselementen (houtsingels en houtwallen)

Bouwvlak: 
gebouwen en bouwwerken mogen uitsluitend binnen het 
bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden ge-
bouwd.

Hoofdgebouw:  -maximaal 750 m3
  - max goothoogte 4,5 m
  - max nokhoogte 10 m
  - dakhelling 22/55 graden
Bijgebouw:  -maximaal 100 m2    
  - max goothoogte 3 m
  - max nokhoogte 6 m
  - dakhelling 22/55 graden



ERFINRICHTING   Ter Borgweg 12, Luttenberg
foto impressie   |   formaat A3   |   datum: 5 juni 2019

foto’s van de locatie

1

2

3

4
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8 

9

5

10

1     zicht vanaf de weg op de te slopen schuur 2     entree tot woning 3     tuin loopt vloeiend over in landschap

4     zicht vanaf de weg op de te slopen schuur 5    zicht op achterzijde schuren vanaf noordzijde 6     zicht van achter op de weg

7     zicht vanaf de weg op de woning en te handhaven schuur 8    zicht op erf vanaf zuidzijde 9     zicht op erf vanaf noordzijde 10     doorzicht vanaf de weg over het erf
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* het huidige erf bestaat uit 
een boerderij met 3 losse en 
één aangebouwde schuur
* het erf loopt aan de 
noordzijde weg in het land-
schap door gebrek aan een 
duidelijke scheiding
* aan de zuidzijde is het 
erf mooi afgerond door de 
aanwezige tuin
* de grote solitaire eik mar-
keert de entree tot het erf
* aan de oostzijde gaat het 
erf op natuurlijke wijze over 
in het landschap
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* de structuur van het nieu-
we erf is lineair en zowel het 
erf als de woning zijn gericht 
op de weg
* de opzet van beide erven 
samen is compact waardoor 
en genoeg lucht en ruimte 
naar de omgeving is 
* bebouwing en groen vor-
men samen het silhouet
van het erf
* de hagen vormen de rand 
vanhet erf
* hagen op het erf passen in 
het landschap van Salland
* de nieuwe woning staat 
aan het landschap, het bij-
gebouw is daarbij onderge-
schikt

0   10   20   30    40  50                              100                              150
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dekzandrug

bestaand
bosje
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l
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Ruitenveensweg

erf

tuin

erf

tuin

ruige haag
gelderse roos, meidoorn, kardinaalsmuts,
hazelaar en krent

beukenhaag

solitaire
walnoot

grasland

grasland

nieuwe kavel 
1000m2

erf

greppel

greppel

tuin

2pp

* hagen om de nieuwe wo-
ning ‘omarmen’ het perceel
* de solitaire walnoot geeft 
de nieuwe woning een plek 
in het landschap
* de ruige haag haaks op de 
weg bestaat uit streekeigen 
beplanting en benadrukt de 
rationele verkaveling van 
het ontginningspandschap. 
Daarnaast dient hij als fysie-
ke afscheiding met de buren
* tussen de erven is vol-
doende ruimte en lucht en 
daardoor een duidelijk zicht 
op het landschap
* het bestaande erf aan de 
voorzijde is vergroend waar-
bij het wel mogelijk blijft om 
met de trekker aan beide 
kanten de (te behouden) 
schuur in te rijden.

0      5     10     15 20                                40                                 80
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strakke beukenhaag langs rand nieuwe kavel solitaire walnoot op hoek kavelbestaande fruitbomen achter op erf

gemengde singel met meidoorn, gelderse roos , krent, hazelaar en kardinaalsmuts

natuurlijke overgang bij bestaande woning greppel langs de weg als scheiding met nieuwe perceel

grasland rondom de erven solitaire eik op hoek erf bestaande woning


