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Landgoed van de Woudhuizen
levend landgoed

Romeinsplaats 
landbouw als hoofdfunctie•	
beplanting handhaven en uitbreiding  •	

  met historische houtwallen als inspiratie               
 bron d.m.v. VAB regeling

spoor afplanten met houtwal tbv   •	
 kamerstructuur

vista vanaf de snelweg•	
informele entree toevoegen•	

Sleutel 1. Versterking ruimtelijke kwaliteit

agrarisch natuurbeheer als nevenactiviteit

referentie wandel- en fietsbrug

referentie snelle fietsverbinding

Hart van het Landgoed ...  

Sleutel 1. Woudhuis bevrijden uit isolement

Sleutel 2. Verbetering toegangen

kaart schaal 1 op 5.000 - maart 2010 - Gemeente Apeldoorn

...bundeling van voorzieningen in de kern ...

Sleutel 1. Kamerstructuur uitbreiden

Sleutel 3. Hart van het Landgoed

... biedt mogelijkheden voor horeca met 
landgoeduitstraling ...

Sleutel 1. Elk deelgebied zijn eigen ruimtelijke opbouw

Sleutel 4. Zuidelijk deel

... informatievoorzieningen en educatie

Sleutel 2. Formele toegangen

Sleutel 4. Noordelijk deel

...of landgoedwinkel waarbij het 
landgoedkarakter versterkt wordt

Sleutel 2. Informele toegangen

Sleutel 4. Zuidelijk bosdeel 

het minder intensief deel biedt ruimte voor 
boerderijgebonden activiteiten

Sleutel 3. Hart van het Landgoed

Sleutel 5. Toekomst duurzame landbouw

boerderijgebonden activiteiten zoals boerengolf...

Sleutel 4. Ontwikkelingsimpuls voor deelgebieden

Sleutel 6. Verbetering recreatieve dooradering

... gepaste horeca....

Sleutel 6. Verbetering recreatieve dooradering

Sleutel 7. Uitbreiding natuurwaarden

natuurontwikkeling langs de Groote Wetering

informele en formele vorm van landgoedsfeer

educatie over de natuur

... of pluktuin zorgen voor de versterking 
tussen stad en land

Sleutel 7. Uitbreiding natte natuurwaarden

‘t Spikker 
bestaande cultuurhistorische-  en   •	

 ruimtelijke kwaliteiten waarborgen
extensiever maken van de    •	

 stiltegebieden, incl. ontwikkeling van  
 nieuwe natuurwaarden

Woudhuizerweg omvormen tot fietspad•	
ontsluiten deelgebied via Woudhuizer  •	

 allee
zichtlijnen ‘t Spikker versterken•	
herstellen laan ‘t Spikker -    •	

 Pallandts Woldhuis
landbouw, kleinschalig•	

Groote Wetering 
Groote Wetering als verbinding van  •	

 informele entrees
natuurontwikkeling EVZ model   •	

 kamsalamander
realisatie Groote Wetering natuur   •	

 wandel- en fietspad
extra natuurontwikkeling bij    •	

 aansluitingen van de beken op de   
 wetering

bruggetjes over wetering als    •	
 informele entrees van het landgoed

kanoroute met aanlegsteigers•	

Landgoederenzone Noord 
natte natuurontwikkeling in de   •	

 beekdalen
ontwikkeling van nieuwe    •	

 landgoederen in combinatie     
 met natte natuur

nieuwe bebouwing op de hogere delen•	
nieuwe beplanting aansluiten op   •	

 kamerstructuur
zichtlijnen van ‘t Spikker versterken•	
extensiever maken van de    •	

 stiltegebieden, incl. ontwikkeling   
 van nieuwe natuurwaarden

‘t Woldhuis 
ontwikkeling ‘Hart van het Landgoed’•	
met thema ‘Leren van het Landgoed’•	
versterken stad-land relatie•	
intensivering van functies in ‘Het   •	

 Hart van het Landgoed’ dmv publieke en  
 maatschappelijke functies

ontsluiten via de Woudhuizer allee•	
snelle fietsverbinding langs de   •	

 Zutphensestraat (over de A50)
wandel- en fietsverbinding over (of   •	

 onder) de Zutphensestraat

Zuider Woudhuisbos 
bos als stapsteen tussen Zonnehoeve en  •	

 het landgoed
versterken Engelse landschapskarakter•	
versterken zichtbare relatie    •	

 tussen noordelijk en zuidelijk deel 
creëren van open ruimtes met   •	

 voorzieningen en natuurontwikkeling  
 (schrale heide)

toevoegen van wandel- en    •	
 fietsverbindingen

Schuilenburg 
ontwikkeling landgoederen gericht   •	

 op nieuwe groenstructuur van   
 lanen en bossen

nieuwe landgoederen georienteerd   •	
 op verbindingspad

elk nieuw landgoed een oprijlaan   •	
 vanaf de Woudhuizer allee

zone langs de Zutphensestraat vrij   •	
 houden van bebouwing vanwege   
 diverse belemmeringen

‘t Groote Geest
laanstructuur behouden en    •	

 versterken, volledig maken
rondeel opwaarderen•	
aanplant erfbeplanting•	
aanplant solitairen ivm landgoedsfeer•	
herstellen slingerpad•	
strook tussen wetering en carre   •	

 open houden
boerderij ‘t Groote Geest ontsluiten  •	

 via Vasterd
ruimtes binnen carré open houden•	

spoor

deelgebied Romeinsplaats

deelgebied ‘t Spikker

ontwikkelingsimpuls noordelijk deel  
landgoederenzone in combinatie met 
natte natuurontwikkeling

deelgebied Groote Geest

bestaande erven met erbeplanting 
(versterken)

bestaande essen omringd door 
houtwallen

bestaand bos

bestaand plassen, poelen, grachten

natuurontwikkeling Grootte Wetering  
met kanoroute

natuurontwikkeling in watergangen

natuurontwikkeling in dalvormige laagten

bestaande wandelpaden

bestaande vrijliggende fietspaden

bestaande lokale wegen

bestaand plaatselijk gemoterieerd 
verkeer, meer autoluw maken

Zutphense traat, wordt verbreed

snelwegen

bestaande laanbeplanting

bestaande beplanting

verdwenen lanen terug aanplanten

nieuwe beplanting; houtwallen, 
erbeplanting, lanen,  ect.

nieuwe brug

fietsers- tunnel of brug

nieuwe parkeerplaats met 
landgoeduitstraling

indicatie landgoedontwikkeling

zoekgebied nieuw wandelpad

zoekgebied nieuw fietspad

zoekgebied snelle  fietsroute 
Zutphensestraat en Groote Wetering

Hart van het Landgoed

Woudhuizer Alle met laanbeplanting

autoluw

open ruimte

zichtlijnen / vista’s

formele entree

informele entree

deelgebied ‘t Woldhuis

deelgebied Schuilenburg, ontwikkeling-
simpuls zuidelijk deel. landgoederenzone  
met landschapsontwikkeling

ontwikkelingsimpuls deelgebied 
overzijde (zuidelijk bosdeel) 
barrièrewerking opheffen 

deelgebied Groote Wetering EVZ

natuurontwikkeling
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