
Leesbaar Landschap
Een bruikbaar kader voor leren en beleven

Met mensen anders kijken naar en praten over landschap



IVN Missie:

IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door 
mensen te betrekken bij natuur, milieu 

en landschap.
Actief leren en beleven staat hierbij centraal

IVN & LandschapIVN & Landschap



Passieve
Deelname

Onderdompeling

Absorptie

Actieve
Deelname

Organiseren van belevenissen = aanspreken van deelnemers

1 Dit willen mensen: leren én beleven



2 “Landschap”



Landschap
Dier & Plant

Landgebruik?
Biotopen?
Soorten?

Seizoens kleuren of vormen?
Sezoensactiviteiten?
Andere landschapsveranderingen?

Seizoenen
Landschap

Landschap
Ruimte, lijnen & patronen

Ruimtelijke opbouw?
Lijnen in beplanting,

verkaveling, (water)wegen)?
Netwerk van natuurelementen?

Kenmerkende patronen,
landschapselementen of gebouwen?

Ontwikkeling in landgebruik?
Landschap gerelateerde gewoonten

of verhalen?

Historie
Landschap

Wat zie ik?
Wat vertelt mij dat?
Wat vind ik daarvan?



De ecoloog

De seizoenen De historicus

De geograaf



Ommetje verleden, heden en toekomstOmmetje verleden, heden en toekomst

Cursus: Cursus: Landschapscursus 2012Landschapscursus 2012

Samenstellers: Samenstellers: 
Theo Bouten en Marije FreriksTheo Bouten en Marije Freriks



De route:De route:

Het startpunt van het ommetje is de Het startpunt van het ommetje is de St.RochuskapelSt.Rochuskapel, gelegen aan , gelegen aan 
de Kamp 14 te de Kamp 14 te WellWell. . 
Geografische coGeografische coöördinaten: 201.571/397.672. rdinaten: 201.571/397.672. 

Op het kaartje is het ommetje in geel pad aangegeven en loopt doOp het kaartje is het ommetje in geel pad aangegeven en loopt door or 
de buurtschappen de Kamp en de Vossenheuvel.de buurtschappen de Kamp en de Vossenheuvel.
De lengte is ca. 5,6 kilometer. De lengte is ca. 5,6 kilometer. 

De wandeling door buurtschap de Kamp is circa 2 kilometer en is De wandeling door buurtschap de Kamp is circa 2 kilometer en is 
afzonderlijk te afzonderlijk te lopen.Hetlopen.Het gebied is minder geschikt voor gebied is minder geschikt voor 
kinderwagens en rolstoelen.kinderwagens en rolstoelen.





LandschapsbeschrijvingLandschapsbeschrijving



Start Ommetje  St. Rochuskapel.



Buurtschap de Kamp

Jaartal: 1910Jaartal: 1573



Coördinaat: 
201.695/ 397.564



Mariakapel Op de Kamp.

In 1705 bouwde de op de kamp 
wonende Dereck Daemen 't 
eerste kapelletje aan de 
Veldweg in Well



Boerderijen op de Kamp

Op de kamp waren in het 
verleden ongeveer 15 
boerderijen. 

Heden ten dage telt het 
buurtschap circa 10 
boerderijen, 4 woonhuizen en 
een vakantiepark. 

Een aantal boerderijen staan er 
nu nog, sommigen geheel in oude 
staat, anderen zijn 
gerestaureerd.

Eikelenboomsche Hof



Pylorius Hof St.Jacobshoeve

Portmansgoed Hubertushof



Buurtschap de Vossenheuvel.
In dit gebied zijn nog restanten van de rivierduinen te  vinden. Rivierduinen 
zijn ontstaan door het opwaaien van dekzand.  Rivierduinen zijn een vrij 
zeldzaam fenomeen in het Nederlandse landschap. De meeste rivierduinen zijn 
aan het einde van de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden, ontstaan. 
Rivieren ondergingen toen grote seizoensgebonden schommelingen. 

Bodemonderzoek B. 
Coördinaat: 201.517/399.026. 

Het gebied de Vossenheuvel kenmerkt zich, naast de rivierduinen,
voornamelijk door weiden en akkerbouw, met onder andere maïs en pompoenen. 
Sommige weidepercelen zijn door houtwallen omzoomd, anderen door kleine 
percelen bos. Deze dienen, vroeger maar ook nu nog, als afscheiding voor het 
vee.  Ook zijn er her en der verspreid stukjes broekbos



Uitzicht op de winterbedding van de maas.
Dit gedeelte staat op het moment dat er hoogwater 
is, wat toch bijna jaarlijks voorkomt, onder water. 
Op deze  lagere gronden bevinden zich thans 
meerdere waterlopen en sloten. Die zijn nodig om 
overtollig water in natte periodes af te voeren ten 
behoeve van het landbouwkundig gebruik. 



Hier hebben we een doorkijkje naar op het lager 
gelegen Heuloërbroek.
Dit is een laagte welke  continu wordt gevoed met 
grondwater. Voordat het gebied ontgonnen werd 
bevond zich hier een moeras, waar veen zich heeft 
ontwikkeld.



Toekomst

Hoogwatergeul Well-Aijen / Maaspark Well



Archeologie

Archeologische vindplaats. Project afgerond in 2011. 
Perceel is weer in oude staat hersteld.



Landschap en cultuurhistorie doelen / gewenste situatie

Door het verbeteren en versterken van het rivierenlandschap 
vanuit een visueel ruimtelijk en cultuurhistorisch oogpunt kan 
een kwaliteitsimpuls voor het landschap worden gegeven. 

Hierbij moet men denken aan:

- Het versterken van het cultuurlandschap op de hogere  
gronden met behoud van de karakteristieke openheid,

- Het realiseren van een meer natuurlandschap in de oude 
stroomgeulen en laagtes,

- Het herstellen van het Maasheggenlandschap.



De kwaliteitsimpuls kan worden bewerkstelligd door op een goede wijze de 
ruimte te gaan indelen, waarbij men kan denken aan:

grasland, hooiland, en natte bosjes in de lagere delen, en bouwland op de 
hogere delen;

het aanbrengen van maasheggen tussen de graslandvegetatie in de lagere 
delen, als accentuering van oude akkergrenzen of als fysieke begrenzing 
tussen respectievelijk landbouw en natuur;

het aanbrengen van kleine landschapselementen, zoals:
- begeleidende wegbeplanting langs oude wegen,
- solitaire bomen als markering van het cultuurlandschap,
- het stimuleren van landschappelijke erfbeplanting.



Werkvorm 1



Werkvorm 2

Bodemonderzoek



Werkvorm 3
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Einde van de presentatie.Einde van de presentatie.

Bedankt voor Uw aandachtBedankt voor Uw aandacht


