GEBIEDSVISIE WEHLSE BROEKLANDEN
Het gebied tussen Doetinchem, Wehl en Langerak

gemeente Doetinchem
19 januari 2010
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Voorwoord
Voor u ligt de gebiedsvisie voor de Wehlse Broeklanden. Dit prachtige gebied tussen Doetinchem, Wehl en
Langerak kenmerkt zich door een afwisselend landschap met hagen, singels en open gedeelten, een variatie
aan woningen en boerderijen en een uitgebreid netwerk van kronkelende paadjes en grotere wegen.
De gemeenteraad van Doetinchem en de provincie geven aan dit gebied bijzondere doelstellingen,
namelijk een stedelijk uitloopgebied voor inwoners van de gemeente Doetinchem, gecombineerd met
natuurontwikkeling, recreatie, landbouw en waterberging. Een bundeling en versterking van functies dus.
Deze visie geeft aan op welke manier wij het gebied Wehlse Broeklanden de komende jaren willen ontwikkelen, welke keuzes wij daarbij maken en welke keuzes nog open liggen.
Het ontwikkelen van de Wehlse Broeklanden doen wij niet alleen. Wij zoeken nadrukkelijk samenwerking met
de inwoners van dit gebied, en nodigen hen uit om met ons mee te denken en met initiatieven te komen.
De belangrijkste bewonersgroepen en belangengroepen zijn verenigd in de zogenaamde commissie Wehlse
Broeklanden. Deze Commissie staat ons bij om plannen te ontwikkelen en deze plannen daadwerkelijk uit te
kunnen voeren.
Ik ben verheugd dat de eerste resultaten inmiddels binnen bereik komen: het eerste natuur-recreatiegebied
met wandelpad wordt binnenkort geopend. Dit is de opmaat naar een bredere ontwikkeling met vele
interessante uitdagingen!
Ik nodig u van harte uit een kijkje te nemen in dit prachtige gebied!
Peter Drenth, wethouder ruimtelijke ordening
Voorzitter van de commissie Wehlse Broeklanden
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1.1

historie en gebiedskenmerken

Inleiding

Ligging
De zogenaamde Wehlse Broeklanden liggen als een sterke landschappelijke
strook tussen Doetinchem en Wehl. Het gebied wordt aan de zuidkant
begrensd door de snelweg A-18, terwijl aan de noordkant de gemeentegrens
de gebiedsafbakening bepaalt. Vanuit landschappelijk oogpunt zou de Wehlse
Broeklanden gebiedsoverschrijdend mogen zijn. Zowel de ondergrond als het
gebruik van het gebied vertonen binnen en buiten de gemeentegrenzen veel
overeenkomsten.
Enkele tientallen jaren geleden was de afstand tussen de bebouwde kom van
Doetinchem en Wehl veel groter dan nu het geval is. De strook die we nu de
Wehlse Broeklanden noemen, was toen nog veel breder. Geleidelijk aan is aan
beide zijden van het open gebied de bebouwing opgerukt. De bandbreedte
tussen de Doetinchemse wijk De Huet en de oostkant van Wehl, de
Weemstraat bedraagt nu ruim anderhalve kilometer. Meer naar het zuiden toe
is de afstand nog beduidend groter, maar daar komt verandering in met de
bouw van de wijk Wehl Heideslag en de vestiging van het Regionale Bedrijven
Terrein (RBT) ten oosten van de Weemstraat. Als die twee projecten zijn
uitgevoerd zal de maximale afstand tussen de bebouwing van Doetinchem
en die van Wehl zo’n 1,8 kilometer bedragen. Over de gehele lengte zal de
strook Wehlse Broeklanden uiteindelijk gemiddeld een breedte van zo’n 1,5
kilometer hebben en een lengte van 4 kilometer. Het oppervlak zal grofweg
zo’n achthonderd hectare bedragen.
Op dit moment vormt de Wehlse Beek de grens tussen de bewoning van
stedelijk Doetinchem en het open land. De Wehlse Beek is van historische
betekenis door zijn ouderdom (1647 op de kaart) en zijn functie. De beek
moet ooit als een nevengeul van de Rijn zijn ontstaan. Eeuwen geleden is hij
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een driesprong

Doetinchemseweg

de Wehlse Beek gezien in de zuidelijke richting

de Wehlse Beek gezien in de noordelijke richting

vergraven tot een rechte afwateringsloot en dat is het beeld van vandaag de
dag.
Tot 1816 vormde de Wehlse Beek de oostgrens van de “ Heerlijkheid Wehl”,
toen nog een enclave van het Pruisische Rijk. Sinds 1816 behoort Wehl
tot het Koninkrijk der Nederlanden en sinds 1 januari 2005 maakt Wehl
ook onderdeel uit van de gemeente Doetinchem. Voor een deel van de
Wehlenaren staat de Wehlse Beek nog steeds symbool voor de voormalige
afstand tussen Wehl en haar oosterburen.
Een andere scheidslijn is de Weemstraat. Deze weg brengt een scheiding
aan tussen Wehl en het open middenstuk van de Wehlse Broeklanden. Na de
aanleg van het RBT-terrein zal die grens aan de zuidkant van Wehl verder
opschuiven. De Weemstraat is een relatief jonge weg uit de tweede helft van
de twintigste eeuw.
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Het zuidelijke deel van het gebied
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eind 18e eeuw

1900

1957

2003

Geschiedenis
De geschiedenis van Wehl heeft zijn impact gehad op de
ontstaansgeschiedenis van het wegennet in het dorp en daarbuiten. Tot 1816
was Wehl georiënteerd op Kleef, een plaats die ten zuidwesten van Wehl
ligt. De plaats Emmerik, ten zuidoosten van Wehl, werd veel bezocht voor
het opstellen van akten voor grondverkopen, testamenten en dergelijke.
De relatie met Zevenaar en Elten was intensief, maar het was voor de
Wehlenaren verboden om de reis te maken naar het Gelderse Didam,
Doetinchem en Doesburg. Vanuit het zuiden kwamen de meeste bezoekers
via de Beekseweg naar het dorp Wehl. Wegen naar het oosten waren er
eigenlijk niet.
Ondanks het verbod om naar het oosten te reizen, bezochten kooplustigen
en handelaren graag de marktplaatsen Doesburg en Doetinchem. Geleidelijk
aan ontstonden daardoor in het gebied wat we nu de Wehlse Broeklanden
noemen her en der bescheiden voetpaden. Vanaf het moment dat Wehl
bij het Koninkrijk der Nederlanden werd ingedeeld, groeide het netwerk
van voetpaden verder. De relaties met Gelderse plaatsen werden steeds
belangrijker en de Wehlenaren legden zo kort mogelijke routes aan. Deze
werkwijze verklaart gedeeltelijk het grote aantal viersprongen in het gebied.
Wehl 1775

nc

he

ms

ew

oe

t

eg

B
ro
e

k

e

ra

g

st

sl

ag

se

t

w

a

ei

eti

D

H

Do

in

viersprong

ch

em

w
se

eg

Behalve voor het verkeer met andere plaatsen, zijn de voetpaden ook
gebruikt om de verschillende landerijen te bereiken. De Wehlenaren hadden
de beschikking over het totale landbouwareaal rond Wehl en bewerkten het
land of boden weidegang aan het vee. De inwoners van Wehl waren voor een
belangrijk deel zelfvoorzienend en creëerden ook de voorwaarden om dat
te kunnen zijn. Eén van die voorwaarden was een uitgebreid wegennet van
voetpaden en karrensporen.
Veel van de oude wegen zijn nog herkenbaar in de Wehlse Broeklanden,
inclusief een opmerkelijke viersprong. Op dit kruispunt buigt de
Doetinchemseweg af naar het noordoosten en noordwesten en gaat de weg
in zuidoostelijke richting over in de Broekstraat en in zuidwestelijke richting
in de Heislagseweg. Pas in de jaren zeventig van de twintigste eeuw is de
Broekhuizerstraat aangelegd. Dit is nog steeds de enige weg van dit formaat
die Doetinchem rechtstreeks met Wehl verbindt. Voor een deel heeft de
nieuwe weg oude wegen afgesneden of doen verdwijnen. Voor zover de
historische routes er nog zijn, zijn ze nog steeds zeer bescheiden van profiel
en doen daardoor nog herinneren aan het verleden.
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open agrarisch landschap rivierweide Oude IJssel

een boerderijencluster bij een bolle akker

1.2

Ondergrond

Bodemopbouw
De Wehlse Broeklanden kent een nadrukkelijke driedeling als het gaat om
de landschappelijke ondergrond. Aan de westkant liggen de hoger gelegen
zandgronden die in het zuidwesten gelijdelijk overgaan in zavelige klei. Aan
de oostkant liggen de lager gelegen kleigronden parallel aan de Oude IJssel
en de Wehlse Beek.
De rivierzone kan niet beschouwd worden als een homogeen gebied. Op
verschillende plaatsen zorgen kleine dekzandruggen voor een onderbreking in
de ondergrond. Ook is er een verschil in schaal en sfeer tussen de gebieden
rond de Oude IJssel en de Wehlse Beek. Tenslotte ligt ten oosten van de
Oude IJssel nog een gebiedje met een heel eigen dynamiek. De uiterwaarden
grenzen daar direct aan de hoger gelegen dekzandruggen.
Voor de zand- en veengebieden in het middendeel van de Wehlse
Broeklanden kan evenmin van volstrekte homogeniteit worden gesproken.
Hier ligt een aantal (zeer lage) terrassen in het landschap als onderbreking
van de vlakkere delen.
Een overeenkomst tussen het midden-deel, noord-oostelijke deel en
zuidwestelijke deel is de hoge grondwaterstand. In de zuidelijke delen van het
plangebied zorgde de combinatie van arme grond en water er in het verleden
voor dat hei de natuurlijke begroeiing was. In het middendeel van de Wehlse
Broeklanden wisselden moerassige delen de drogere dekzandkopjes af.
Gebruik
In de loop van de geschiedenis zijn de Wehlse Broeklanden in gebruik
geraakt op een manier die paste bij de landschappelijke ondergrond. De
laagste, natte en enigszins vruchtbare gebieden werden gebruikt als grasland
en op de hogere plekken ontstond bewoning. Minder vruchtbare en natte
ondergronden werden ontgonnen en bebost met als eerste doelstelling de
leverantie van hout voor de mijnen in Limburg.
Dekzandruggen werden gebruikt om paden aan te leggen en waar
mogelijk zocht men hiervoor de grens op van nat naar droog. Het paste de
boerenbevolking (veelal) om akkerbouw te kunnen bedrijven op de drogere
gronden en het vee te weiden op de graslanden.
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In 1894 werd op de meest oostelijk gelegen dekzandrug (Langerak) de
Doetinchemse Ijzergieterij Van De Keizer, Snoeck & Boon opgericht. Het
bedrijf staat nu bekend onder de naam Nannoka Vulcanus Industries BV de
ijzergieterij Vulcanus en is nog in bedrijf.
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Bos
De minst toegankelijk en/of onvruchtbare delen van het gebied, zijn in de
achttiende eeuw met bos beplant om te kunnen voorzien in de bosbouw.
Hiervoor leende zich een brede strook ten zuiden van Wehl, die zich
vervolgens uitstrekte in de richting van het huidige Dichteren. Een deel ervan
bestaat nog steeds en bevindt zich ten zuiden van de Plantage Allee.
In het nog bestaande deel is in eerste instantie grove den geplant Later
kwamen daar ook eiken voor in de plaats.
De belangrijkste doelstelling was in die tijd het afleveren van grote,
snelgroeiende bomen. In een veel later stadium is er daarom ook nog wel
voor de kweek van populieren gekozen.
Naar alle waarschijnlijkheid werden op de natste gronden geen grote bomen
gekweekt, maar hakhoutbossen geplant, waarbij de bomen volgens een
bepaalde planning (bijvoorbeeld drie- of vijf-jaarlijks) vlak boven de aanzet
werden gesnoeid. Dit arbeidsintensieve gebruik is in de loop van de jaren
helemaal verdwenen.

bos met naaldhout

Zoals duidelijk mag zijn uit voorgaand verhaal, was het bos in de Wehlse
Broeklanden nauwelijks natuurlijk te noemen. Het was een echt cultuurbos,
door de mens gemaakt.
Het bos was met diagonalen doorsneden om bosbeheer en brandpreventie
eenvoudiger te maken. Het zo effectief mogelijke beheer van de
productiebossen stond immers voorop. Het is niet onmogelijk dat er meer
heeft meegespeeld. Van dit soort patronen is ook bekend dat ze in het
verleden uitgezet werden ten behoeve van de jacht. Door het wild vanaf
verschillende plekken naar één centrale plek te jagen, was het doelwit eerder
geraakt. Er zijn geen bronnen die een dergelijke gang van zaken voor dit
gebied bevestigen.
Het is onbekend wanneer de zuidzijde van Wehl voor het eerst bebossing
kende, maar op kaarten uit de achttiende eeuw is er al stevige begroeiing
ingetekend. Deze situatie heeft tot circa 1890 geduurd waarna de bospercelen
zijn ontgonnen voor de landbouw en veeteelt. Rond 1920 is een groot deel
van het bos ineens verkocht, ook weer met de bedoeling gronden vrij te

Lange zichtlijnen typeren de slagenverkaveling in het
zuidelijke deel van de Broekstraat.

maken voor de landbouwproductie.
De nieuwe landbouwkavels vormden lange smalle stroken en zijn nu nog als
zodanig herkenbaar. Het gaat hier om de typerende slagenverkaveling. Een
deel van het gebied kreeg in die tijd dan ook de naam Sleeg.
In bronmateriaal wordt vaak gesproken over de Kilderse Slagen, maar het is
niet bekend waar die precies lagen.
Vanaf het moment van ontginning is het aantal boerderijen in het gebied
uitgebreid. Nog verwijzend naar het verleden is de naamgeving van
boerderij ’t Bos aan de Broekstraat nummer 1. Een pand wat door toevallige
omstandigheden tamelijk ver van de weg kwam te liggen. Een situering die
het gevolg was van een grondverdeling tussen twee broers, waardoor ook het
middenstuk tussen de Slagenweg en de Broekstraat vrij kwam.
Alhoewel het landschap sindsdien op veel plaatsen onaangetast lijkt, zijn er
in de periode van 1965 tot 1990 ruilverkavelingen doorgevoerd rondom Wehl.
Kavels zijn soms vergroot of wat rechter getrokken, maar de belangrijkste
verandering voor de Wehlse Broeklanden is de aanleg van de Weemstraat en
Doetinchemseweg waardoor de relatie met het dorp Wehl en het noordelijk
gelegen landelijk gebied in ruimtelijke en functionele zin enigszins is
verstoord.

Een boerderij omzoomd met een meidoornhaag aan de Broekstraat.
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Luchtfoto (2008) met begrenzing
projectgebied en straatnamen (bron Gemeente Doetinchem)
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Structuren
De scheiding tussen de hogere en lagere gronden is globaal af te leiden
van een eeuwenoude route door het landschap. De weg tekent zich al af
op een plattegrond uit de 18e eeuw en voert via een kronkelend tracé
van het noorden naar het zuiden. Te beginnen met de Bokkenstraat bij
de Keppelseweg, via de Groenestraat, de Mussenhorstweg, een stukje
Doetinchemseweg naar de Nieuwestraat. De weg kan beschouwd worden
als een soort grens of overgangszone. Het daadwerkelijke hoogteverschil
tussen de -qua bodem en geomorfologie – van elkaar verschillende delen,
is met het blote oog slechts op een enkele plek nog herkenbaar. Naar alle
waarschijnlijkheid is er veel grond genivelleerd tijdens de ruilverkavelingen in
de tweede helft van de twintigste eeuw.
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g

Een eveneens 18e eeuwse aftakking van de hoofdroute is de Broekstraat die
aan de noordkant overgaat in de Doetinchemsestraat. Een deel van dit traject
is beduidend minder kronkelig en valt zelfs op als bijzondere geometrische
structuur.
Dit heeft alles te maken met de aanleg van dit deel van de weg en zijwegen.
De Heislagseweg, een deel van de Nieuwestraat en een deel van de
Doetinchemseweg vormen samen een driehoek en waren oorspronkelijk
belangrijke ontginningswegen in het beboste deel van het plangebied. Een
dergelijk patroon komt vaker voor bij bos dat is aangelegd voor de bosbouw.
In betreffend gebied zou ondermeer sprake zijn geweest van hakhoutbossen
met de aanplant van jonge dicht op elkaar geplante eiken.
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De wegen die tot nu toe zijn benoemd lopen allemaal min of meer parallel
aan de Wehlse Beek en de Oude IJssel en doorsnijden het gebied tussen
Doetinchem en Wehl. In het verleden vormde de Wehlse Beek de grens
tussen de gemeente Doetinchem enerzijds en Wehl, Angerlo, Keppel en
Hummelo anderzijds. Nu is het de natte grens tussen het stedelijk gebied
van Doetinchem en het buitengebied als overgangszone naar het dorp
Wehl. De verschillende oversteekplaatsen kunnen beschouwd worden als de
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Een derde route die al meerdere eeuwen bestaat en nog steeds behoort tot
de belangrijke structuurlijnen van het gebied is de Slagenweg die van zuid
naar noord overgaat in het Notenlaantje. Een weg die midden in het nattere
graslandgebied ligt, maar kon ontstaan door de aanwezigheid van enkele
dekzandruggen. Net als bij de hoofdroute, liggen ook langs deze weg diverse
oude bewoningsplaatsen.
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contactpunten of poorten van de ene invloedssfeer naar de ander.
Het gebied kende in het verleden één voetpad dat als kerkenpad en schoolpad
fungeerde. Dit begon bij de Broekhuizerlaan en voerde via de voormalige
boerderij Overdijck (Bokkenstraat 10), ter hoogte van de Bokkenstraat 8 in
noordoostelijke richting naar de Wehlse Beek.
Een belangrijke structuur tenslotte, is de spoorlijn die het gebied sinds de
aanleg in 1885 doorsnijdt. De spoorweg functioneerde aanvankelijk als lokale
lijn (Winterswijk-Zevenaar) met op diverse plaatsen particuliere overgangen.
Hier en daar moest een weg of voetpad worden verlegd voor het spoor.
In 1978 werd het spoor opgewaardeerd tot een hoofdspoorweg. Dit schiep
verplichtingen zoals het aanbrengen van een deugdelijke afrastering bij de
overgangen.

18

Patronen
Tezamen met de belangrijke hoofdstructuurlijnen als hiervoor genoemd,
zorgen de korte verbindingsroutes met de Wehlse Beek voor de diverse
patronen in het gebied. Zoals traditioneel het geval is bij beken en rivieren,
volgt het landschap de beek met een haakse verkaveling. Verder landinwaarts
wordt het patroon bepaald door de ondergrond in combinatie met de tijd van
ontginning en de moeilijkheidsgraad om te kunnen ontginnen. Zo werden de
lange smalle kavels vooral toegepast op de natste delen van het land, terwijl
de mozaïekverkaveling vaker voorkwam op essen en droog gelegen gebieden.
De verkavelingpatronen die nu nog zichtbaar zijn in het gebied, kennen niet
zo’n sterke variatie meer als voorheen. Waarschijnlijk ook weer als gevolg
van de ingrijpende ruilverkaveling van enkele decennia terug.

Het Notenstraatje

In de zuidpunt bij de overgang van de Broekstraat naar de Oud Kilderseweg
kwamen uiterst smalle langgerekte kavelpatronen bij elkaar als een visgraat.
De Wehlse Beek maakt hier een opvallende knik die volledig te verklaren is
vanuit de voormalige (rabat)bossen aanleg ten zuiden van de Broekstraat. In
het noorden is nog iets van de oorspronkelijke verkaveling te zien evenals het
restant van een dekzandrug. Aan de zuidkant is het gebied doorsneden door
de A-18 en is er weinig meer terug te vinden van de bijzondere loop van de
Wehlse Beek.
Het gebied tussen de Slagenweg en de Broekstraat kent nog de
oorspronkelijke kavelrichting, ook al is hier geen sprake meer van bebossing.
Het is nu juist de openheid die hier bekoort.
Een klein restje aan mozaïekverkaveling is nog terug te vinden ten noorden
De spoorlijn die het gebied doorsnijdt

van de Broekhuizerstraat en ten oosten van de Bokkenstraat.
Meest opvallend is wellicht de haakse verkaveling tussen de Broekhuizerstraat
en het spoor, waarbij de zware singelplanting de oostwest richting benadrukt.
Naast de verkavelingpatronen zijn er ook bebouwingspatronen.
Met uitzondering van de bijzondere bouwplaatsen Groot Broekhuizen en
Barlham, maakt de bebouwing van het gebied in bijna alle gevallen deel uit
van lintbebouwing, of is op z’n minst aan de wegenstructuur gerelateerde
bebouwing. Dat is ook het geval met de ijzergieterij, die zowel een sterke
relatie heeft met de Keppelseweg (buiten het plangebied) als met de Oude
IJssel. Er is verschil tussen de woningen die direct aan de weg liggen en de
vaak wat grotere erven die via een door bomen begeleid pad te bereiken zijn.
Beide vormen kunnen als karakteristiek beschouwd worden. In een enkel
geval is nog zichtbaar dat de bebouwing op een lage terp staat.

Villa Broekhuizen

Objecten en plekken
De Wehlse Broeklanden telt een aantal plekken met een bijzondere historie
en/of karakteristieke aspecten. Soms gaat het om bebouwing, soms om een
bijzonder fenomeen in het landschap. Voor sommig bebouwing geldt dat
het een Rijks- of gemeentelijk monument is. In andere gevallen hebben de
objecten of plekken (nog) geen status.
In deze visie moet de vermelding van status vooral als informatieve
toevoeging worden gezien. Ook een plek zonder status kan van een
gebiedsdeel iets bijzonders maken, terwijl er panden met status zijn die
veel achterstallig onderhoud kennen. Het cultuurhistorisch onderzoek naar
bebouwing in het gebied , zal meer duidelijkheid scheppen over de huidige
actuele waarden van de bestaande bebouwing.
Voor alle bijzondere plekken geldt dat bijzonder zorgvuldig met de omgeving
omgegaan moet worden zodat de context in tact blijft.
Het westelijk gelegen essengebied, hoger en droger en dus van oorsprong het
meest geschikt voor bewoning, telt een aantal boerderijen en een villa die de
afgelopen jaren een beschermde status hebben gekregen.
•

boerderij Barlham

Het Rijksmonument Villa Broekhuizen (Broekhuizerstraat 8) is een
bijzonder pand aan de rand van het plangebied en vrij dicht bij
het dorp Wehl. De huidige villa (1866) is de opvolger van Groot
Broekhuizen en Klein Broekhuizen. Deze panden waren gelegen
binnen een gracht op een locatie waar in de late middeleeuwen
sprake was van een donjon (reuzetoren) en voorburcht of bijgebouw.
Dit was wellicht ooit een verdedigingswerk.
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IJzergieterij Vulcanus

•
•
•
•

•

•

•

.

¹

Ook nu is er nog een duidelijk reliëf zichtbaar in de omgeving van de
villa. De naam Klein Broekhuizen komt ook nog in de omgeving voor,
maar hoort niet meer bij het oorspronkelijke gebouw. Dit werd 		
omstreeks 1860 afgebroken.
In de directe nabijheid van Villa Broekhuizen aan de Keppelseweg
32 en 34 liggen de boerderijen Veldzicht en ’t Höltje.
Beide gemeentelijke monumenten.
Iets ten zuidoosten van Villa Broekhuizen ligt boerderij De Kelder aan
de Bokkenstraat 12, eveneens een gemeentelijk monument.
Net buiten de es in het kampenlandschap, ligt het laatste restant
van de boerderij Groot Bahr aan de Bahrseweg 3. Ook dit pand is een
gemeentelijk monument.
Iets meer ten zuiden gelegen, in een gebied waar ooit bos werd
aangeplant, maar nu weer veel agrariërs zitten, ligt de boerderij
Groot Schopperden. Het pand aan de Doetinchemseweg 8 geniet
voorbescherming als gemeentelijk monument.
Van een andere schaal, maat en allure, zijn de boerderijen
Ter Essent en Barlham aan de Barlhammerweg 26 en 30.
Beiden zijn gemeentelijk monument.¹ De locatie rond de boerderij
Barlham is een heel bijzondere. Het pand ligt direct in de nabijheid
van de Oude IJssel op geringe afstand van een voormalige 		
kasteelmotte. Het kasteelterrein heeft de status van
archeologisch rijksmonument. De panden aan de Barlhammerweg
zijn gelegen op een hoger gelegen deel binnen het uiterwaardengebied. Vooral bij Barlham is het niveauverschil nog heel goed te zien.
Een pand zonder status is de voormalige graanmaalderij aan de
Nieuwestraat 13. Voor dit pand wordt onderzocht of het een nieuwe
bestemming kan krijgen en of de geschiedenis van de maalderij op
de één of andere manier weer zichtbaar gemaakt kan worden.
Het pand ligt in de zuidwesthoek van het plangebied aan de rand van
het tot agrarisch gebied omgevormde bosgebied.
De ijzergieterij Vulcanus is geen monument, maar beschikt over zeer
veel karakteristieke waarden. Het bedrijvencomplex bestaat uit
gebouwen van een verschillende ouderdom, die samen de 		
bedrijfsgeschiedenis vertellen. In de zeer onlangs gereed gekomen
inventarisatie naar industrieel erfgoed, door het daarin
gespecialiseerde bureau BBA (Utrecht), is naar voren gekomen dat
het complex zeker monumentale waarden heeft

Van geheel andere aard dan de boerderijen, maalderij en villa’s zijn de
specifiek plekken in het landschap waar gebiedstransformaties zichtbaar
worden of zichtlijnen geaccentueerd. Plekken ook die verwijzen naar de
onstaansgeschiedenis en daarom ook bij uitstek geschikt zijn als infopunt
voor recreanten.
•

•

•
•

•

Vermeldenswaardig zijn de overgangen bij de Wehlse Beek waar de
stadsuitbreiding van Doetinchem het landschap ontmoet, maar waar
ook de beek is te overzien evenals de verkavelingpatronen in het aan
de beek grenzende landschap. Deze visuele ontmoetingsplekken
verdienen alle ruimte en eenvoud zodat herkenning hier mogelijk
blijft.
Een andere bijzondere plek is de viersprong waar de 			
Doetinchemseweg, Heislagseweg en Broekstraat elkaar ontmoeten.
Een kruising die naar alle waarschijnlijkheid dateert uit de periode
van de bosaanleg, zo’n honderdvijftig jaar geleden.
Bijzonder zijn ook de kleine zandkopjes in het landschap. Slechts hier
en daar nog te zien, maar daarom juist te koesteren.
Barlham is niet alleen als bebouwingselement, maar ook als 		
landschappelijk element heel interessant. Opvallend is de hogere
ligging, het zicht op de dijk en daarbij ook nog de voormalige gracht
en kasteelmotte, nu een bebost bergje in het landschap.
Ter hoogte van Langerak en de ijzergieterij Vulcanus ligt een
bijzonder landschap wat weliswaar grotendeels is bebouwd, maar z’n
ondergrond nog verraadt. De overgang van het rivierduinlandschap
naar het dal van de Oude IJssel is op verschillende plaatsen 		
goed zichtbaar. Het bezorgt een spectaculaire ervaring ter hoogte
van de Nederbergweg, een smalle weg die haaks staat op de 		
Keppelseweg.

Momenteel wordt in opdracht van de gemeente Doetinchem onderzocht waar in het buitengebied sprake is van cultuurhistorisch
waardevolle bebouwing en hoe daar in het omliggende gebied rekening mee kan worden gehouden en op kan worden ingespeeld.
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Een houtsingel begrenst een kavel

Een meidoornhaag

Een houtsingel met bomen

Boomgaard

1.4		

Gebiedskarakteristieken

Ondergrond, structuren en patronen maken dat de Wehlse Broeklanden
zich laat splitsen in grotere en kleinere deelgebieden met ieder z’n
eigen kenmerken. Ten behoeve van de visie is er voor gekozen om deze
deelgebieden te benoemen en hier kansen en gewenste maatregelen aan te
koppelen.
Binnen de Wehlse Broeklanden onderscheiden we de deelgebieden hogere
drogere gronden, het beekdal, de Sleeg, uiterwaarden rond Barlham en het
kampenlandschap.
1. Hogere drogere gronden - de Wehlse Es is een kleinschalig landbouwgebied
met open akkers. De oorspronkelijke bebouwing bevindt zich op enige afstand
van de slingerende wegen en vormen samen als het ware een zwerm. Het
betreft panden die ooit als boerderij hebben gefunctioneerd of dat nog doen,
maar het betreft ook meer moderne bebouwing op oude bouwplaatsen.²
Binnen het gebied is sprake van licht niveauverschil, herkenbaar aan de
duidelijke steilranden. Kenmerkende landschappelijke elementen zijn van
oorsprong de meidoornheggen (meerdere soorten), hoogstam boomgaarden,
houtsingels en knotbomen.
De volgende inheemse boomsoorten en struiken kwamen aanvankelijk voor in
het gebied, maar zijn deels verdwenen.
•
Beuk, es, haagbeuk, ratelpopulier, ruwe berk, wintereik,
		
winterlinde, zachte berk, zoete kers, zomereik, en zwarte els.
•
Aalbes, boswilg, eenstijlige meidoorn, gelderse roos, geoorde
		
wilg, grauwe wilg, hazelaar, hondsroos, hulst, tweestijlige
		
meidoorn, vogelkers, vuilboom, wilde appel en wilde 		
		
lijsterbes.

Knotwilgen

2. Het beekdal betreft de Wehlse Beek met de haaks daarop gelegen
rechthoekige percelen en parallel daaraan (voormalige) paden, sloten
en singels. Parallel aan de beek liggen de dekzandruggen die letterlijk
opduiken tussen de lage natte graslanden. De openheid van het gebied gaat
een relatie aan met de sterke structuurlijnen in oostwestrichting (sloten,
singels) en noordzuidrichting (beek). Erfbeplanting is in dit gebied
schaars. De bebouwing beperkt zich tot de dekzandruggen.³
Specifieke landschappelijk elementen in dit gebied zijn de meidoornheggen
(meerdere soorten), elzensingels, hoogstamfruit op de erven, houtsingel en

²
³

Zie voetnoot 1
Zie voetnoot 1
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knotbomen.
De volgende inheemse boomsoorten en struiken komen van oorsprong voor
in het gebied en zouden dus teruggebracht kunnen worden voor zover ze zijn
verdwenen:
•
Es, grauwe abeel, haagbeuk, ruwe berk, veldesdoorn, veldiep,
winterlinde, zachte berk, zoete kers, zomereik, zwarte els en zwarte
populier.
•
Aalbes, eenstijlige meidoorn, gelderse roos, grauwe wilg,
hazelaar, hondsroos, rode kornoelje, schietwilg, sleedoorn,
tweestijlige meidoorn, vlier, vogelkers, vuilboom, wegedoorn, wilde
kardinaalsmuts, wilde lijsterbes en de zwarte bes.
3. De Sleeg kenmerkt zich als relatief grootschalig landschap met robuuste
rechthoekige kavels die voor een belangrijk deel zijn georiënteerd op de
Wehlse Beek. Net als in het beekdal wordt een aantal lijnen geaccentueerd
door singelbeplanting. De bebouwing is zowel langs de wegen als op
de kavels gesitueerd. Het gaat voor een deel om fors uitgegroeide
boerenbedrijven.4
Langs de Doetinchemseweg en Heislagseweg staat fraaie laanbeplanting.
Zo op het oog verwijst niets behalve de schaal meer naar de historie van het
gebied als bos en de historie van nog langer geleden, de heidegebieden. De
lange groene lijnen zijn wellicht een laatste restant. De openheid van het
gebied is een geheel nieuwe laag.
Specifieke landschappelijke elementen in dit gebied zijn van oorsprong de
heidevelden.
De volgende inheemse boomsoorten en struiken kwamen aanvankelijk voor
in het gebied, maar zijn deels verdwenen:
•
Beuk, es, haagbeuk, ratelpopulier, ruwe berk, wintereik, winterlinde,
zachte berk, zoete kers, zomereik, zwarte els
•
Boswilg, eenstijlige meidoorn, gelderse roos, geoorde wilg, grauwe
wilg, hazelaar, hulst, vogelkers, vuilboom, wilde appel, wilde 		
lijsterbes.
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4. De uiterwaarden rond Barlham kenmerken zich door de openheid. Hier
en daar ligt een monumentale boerderij die direct opvalt als hoger gelegen
bebouwingselement.5 Aan de noordoostkant slingert een stoere kade langs
de weilanden met daarachter als vermoeden, maar aan het oog onttrokken,
de rivier de Oude IJssel. Het open landschap laat her en der nog sporen uit
In het gebied voorkomende inheemse soorten

4

Zie voetnoot 1

5

Zie voetnoot 1

een zeer ver verleden zien in de vorm van kolken, restanten oude stroomgeulen en doorbraken uit het verleden. Een heel bijzondere plek is de op dit
moment met bomen begroeide kasteelmotte. Een grondlichaam waar ooit
een middeleeuwse burcht op zou hebben gestaan en dat nu nog (deels) door
een waterpartij (gracht) wordt omringd. De burchtheuvel is beschermd als
archeologisch (rijks-) monument, maar nauwelijks zichtbaar.
Specifieke landschappelijk elementen in dit gebied zijn de bosjes,
meidoornheggen (meerdere soorten), elzensingels, hoogstamfruit op de
erven, houtsingels, knotbomen, rietkragen, rivierbegeleidend bos, waterlopen
en plassen.
Specifieke landschappelijk elementen in dit gebied zijn van oorsprong de
bosjes, meidoornheggen (meerdere soorten), elzensingels, hoogstamfruit op
de erven, houtsingels, knotbomen, rietkragen, rivierbegeleidend bos, waterlopen en plassen.
De volgende inheemse boomsoorten en struiken kwamen aanvankelijk voor
in het gebied, maar zijn deels verdwenen:
•
Es, grauwe abeel, haagbeuk, ruwe berk, schietwilg, veldesdoorn,
veldiep, winterlinde, zachte berk, zoete kers, zomereik, zwarte els,
zwarte populier
•
Aalbes, eenstijlige meidoorn, gelderse roos, grauwe wilg, hazelaar,
hondsroos, rode kornoelje, schietwilg, sleedoorn, tweestijlige
meidoorn, vlier, vogelkers, vuilboom, wegedoorn,
wilde kardinaalsmuts, wilde lijsterbes, zwarte bes.
5. Het kampenlandschap kenmerkt zich door kleinschaligheid en doet nog
herinneren aan tijden van weleer, waarin de mensen zich hoofdzakelijk over
de voet- en zandpaden bewogen van het land naar huis en weer terug.
In dit deel van de Wehlse Broeklanden zijn er nog (deels) omsloten ruimten,
is er sprake van een kleinschalige mozaïekverkaveling en worden wegen en
watergangen begeleid door hagen en singels. Er zijn geen grote gebaren die
richtinggevend willen zijn, de charme van het gebied zit ‘m in de
voortdurende richtingverandering en pleksgewijze oriëntatie. Een aparte wilg
is in dit gebied net zo leidend als een kleine boerderij.
De bebouwing is weinig opvallend en van eenvoudige komaf.6
Specifieke landschappelijk elementen in dit gebied zijn van oorsprong de
meidoornheggen (meerdere soorten), de hoogstamfruitboomgaarden,
de houtsingels en knotbomen.

6

Zie voetnoot 1

De volgende inheemse boomsoorten en struiken kwamen aanvankelijk voor in
het gebied, maar zijn deels verdwenen:
•
Beuk, es, grauwe abeel, haagbeuk, ruwe berk, schietwilg,
veldesdoorn, veldiep, winterlinde, zachte berk, zoete kers, zomereik,
zwarte els, zwarte populier
•
Aalbes, eenstijlige meidoorn, gelderse roos, grauwe wilg, hazelaar,
hondsroos, rode kornoelje, schietwilg, sleedoorn, tweestijlige
meidoorn, vlier, vogelkers, vuilboom, wegedoorn,
wilde kardinaalsmuts, wilde lijsterbes, zwarte bes.
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De wijk Dichteren grenst aan de Wehlse Broeklanden

Natuurontwikkeling bij de Wehlse Beek

2

		

gebiedsvisie

Het gebied Wehlse Broeklanden stond voorheen bekend als GIOS of
Meerenbroek; GIOS staat voor ‘Groen in en om de Stad’. GIOS is onderdeel
van het Land van Wehl, waarvoor de Doetinchemse gemeenteraad in 2007
een structuurplan heeft vastgesteld. Het structuurplan Land van Wehl
omvat de kaders voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein RBT
West-Achterhoek, de nieuwe woonwijk Wehl-Heideslag en het GIOS-gebied.
Kenmerkend voor deze ontwikkelingen in het land van Wehl is dat bebouwing
en natuur in onderlinge samenhang worden ontwikkeld. Natuur, recreatie en
landschap krijgen een belangrijke plaats in het gebied Wehlse Broeklanden,
bebouwing komt in de nieuwe woonwijk Heideslag en bedrijvigheid op het
nieuwe bedrijventerrein RBT-West Achterhoek.

2.1 		

Kaders en doelstellingen

De planvorming voor het gebied Wehlse Broeklanden kent een lange historie.
Bijlage 1 geeft deze historie beknopt weer. De Doetinchemse raad heeft in de
structuurvisie Land van Wehl de volgende kaders meegegeven voor het GIOSgebied; daarbij is nog sprake van de term ‘Meerenbroek’.
1.
2.
3.
4.
5.

Agrariërs en ondernemers in het GIOS-gebied kunnen hun activiteiten
blijven uitvoeren en kunnen hun activiteiten verbreden en/of 		
verdiepen;
Meerenbroek wordt geen woongebied, maar biedt wel ruimte aan
vervangende woningbouw of aan woningbouw om natuurontwikkeling
of plattelandsontwikkeling mogelijk te maken;
Meerenbroek wordt geen natuurgebied, maar biedt wel ruimte aan
nieuwe bossen en nieuwe natuur;
Meerenbroek blijft een landelijk gebied, aangevuld met extensieve
recreatie voor de inwoners van Doetinchem;
De overgangen tussen Meerenbroek en het RBT en tussen 		
Meerenbroek en De Huet en Dichteren moeten met zorg worden
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