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Het plan is om een Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) te ontwikkelen. Hiervoor wil de 
RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) haar testbaan in Lelystad verplaatsen naar Marknesse. Rond 
deze testbaan wil de provincie Flevoland een Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum ontwikkelen 
in samenwerking met andere partijen. Het plangebied is gelegen aan de Vollenhoverweg te 
Marknesse. Hieronder is het plangebied globaal ingetekend. 
 

 

De ontwikkeling van het MITC heeft impact op de omgeving. Om de effecten van deze ontwikkeling 
op het landschap te beperken wordt in dit document het landschap nader onderzocht. Daarbij 
worden uitgangspunten geschetst voor het nader uit te werken ontwerp voor het MITC.  

In hoofdstuk 2 wordt de voorgenomen ontwikkeling verder toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt dit 
landschappelijk onderzoek verder afgebakend. Hoofdstuk 4 bevat een analyse van de historie van de 
Noordoostpolder en wordt er ingezoomd op de ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied 
van de afgelopen jaren. In hoofdstuk 4 wordt het huidige landschap in en rondom het plangebied 
nader geanalyseerd met de geplande ontwikkeling in het achterhoofd. De kwaliteiten en beleving 
van het landschap zijn hierbij van belang. In hoofdstuk 6 wordt het bestaande landschappelijke 
beleid van provincie en gemeente omschreven. De landschappelijke richtlijnen voor de inpassing van 
de voorgenomen ontwikkeling worden besproken in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 geeft de conclusie van 
het onderzoek, waarin de belangrijkste uitgangspunten nogmaals genoemd worden.  
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Het plangebied ligt in Marknesse en wordt aan de noordzijde begrensd door de Vollenhoverweg. Aan 
de oost- zuid- en westzijde wordt het gebied begrensd door boerenerven, akkers en bosschages. Het 
terrein bestaat voor het grootste deel uit akkerbouwpercelen met een aantal sloten. In het westen 
van het plangebied loopt een brede watergang, de Blokzijlertocht. In het zuiden van het plangebied 
loopt de Voorstertocht. Aan de noord- en zuidrand van het plangebied zijn bosschages aanwezig. De 
bosschage aan de zuidrand ligt voor slechts een klein deel binnen het plangebied. Verder is aan de 
zuidoostzijde een bosje aanwezig met een houtsingel die van noord naar zuid dwars door het 
plangebied loopt. Bebouwing is niet aanwezig in het plangebied.  
 

 

De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit de realisatie van een RDW testcentrum. Daarmee in 
samenhang vindt naar de langere termijn doorontwikkeling plaatst tot het Mobiliteit en 
Infrastructuur Test Centrum (MITC). In het plangebied wordt een kombaan gerealiseerd. Dit is het 
centrale element van de testfaciliteit. Op deze kombaan worden diverse testen gedaan op het gebied 
van remmen, sturen, snelheidsbegrenzer, spiegels, stabiliteit en duurtesten. Bij een kombaan wordt 
in de bocht de weg als het ware schuin opgetild. Hierdoor ligt deze hoger in het landschap. Op de 
volgende pagina is een afbeelding te zien van de huidige kombaan van het RDW testcentrum. 
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Huidige kombaan RDW testcentrum (bron: www.deodrive.nl) 

 
Binnen en rond de kombaan is plaats voor diverse voorzieningen, zoals vergaderzalen, kantoren, een 
kantine en een toren met uitzicht over de kombaan. Daarnaast worden gebouwen ten behoeve van 
testen en opslag gerealiseerd, waaronder ook een werkplaats, voorzieningen voor het wassen van 
voertuigen en tankfaciliteiten.  
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Voor de uitvoering van een landschappelijke analyse die leidt tot uitgangspunten voor het ontwerp is 
de scope van deze analyse bepaald. Hieronder volgen de punten die de analyse afbakenen. 

Aan de keus voor een locatie voor het MITC is een heel traject vooraf gegaan. Dit landschappelijke 
onderzoek focust op de voorkeurslocatie die voortgekomen is uit het locatieonderzoek. Het 
uitgangspunt is om richtlijnen op te stellen om de voorgenomen ontwikkeling zodat deze zo goed 
mogelijk is in te passen op deze locatie. Het onderzoek gaat dus niet in op de geschiktheid van de 
locatie voor de geplande ontwikkeling.  

Dit onderzoek focust zich op het vinden van mogelijkheden voor een landschappelijke inpassing van 
het MITC binnen en nabij het plangebied. Daarbij wordt ook gekeken naar het vinden van 
meerwaarde voor het landschap en haar kwaliteiten.  

In dit onderzoek wordt rekening gehouden met dat de komst van gebouwen, wegen en een kombaan 
vaststaat. De precieze locatie van al deze elementen zullen later, in een ontwerp, een precieze plek 
krijgen. Dit onderzoek dat voorafgaat aan het ontwerp zal deze elementen niet intekenen. Indien het 
van belang is voor een kwalitatieve landschappelijke inpassing worden er wel richtlijnen opgesteld 
voor de vormgeving/locatie/inpassing van deze elementen.  
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De Noordoostpolder is officieel de eerste IJsselmeerpolder. De dijk rond de Noordoostpolder werd in 
1940 aangelegd waarna de polder op 9 september 1942 droogviel. Direct na de Tweede 
Wereldoorlog werd de polder ingericht en geschikt gemaakt voor landbouwproductie. De idealen van 
de wederopbouwperiode hebben een sterke invloed gehad op de vormgeving van de polder. Voor de 
Noordoostpolder geldt dat de bij de aanleg gekozen rationele inrichting en maatvoering nog steeds 
duidelijk terug te vinden zijn. In 1962 werd de inrichting van de polder afgerond.  
 
Er liggen vier basisprincipes ten grondslag aan de opbouw van de polder. Deze vier principes zijn een 
modulair systeem op basis van de meest rationele agrarische kavelmaat, de noodzaak om qua functie 
te reageren op de ondergrond, de concentrische opbouw vanwege een toen geldende 
maatschappelijke opvatting en een hiërarchisch principe welke een goede oriëntatie binnen de 
polder mogelijk maakt. Deze principes geven de Noordoostpolder mede zijn cultuurhistorische 
waarde. Hieronder worden de vier principes verder omschreven.  

Net als bij de andere Zuiderzeepolders is de basis van de Noordoospolder gevormd door een 
regelmatig raster dat gebaseerd is op de in die tijd meest rationele agrarische verkaveling: een 
kavelmaat van 300 langs de weg en 800 meter in de diepte. Dit patroon is nog altijd goed te 
herkennen in het landschap van de Noordoostpolder.

 
Principetekening modulair principe (bron: H+N+S landschapsarchitecten & Beek en Kooiman Cultuurhistorie, Toekomstvisie 
Noordoospolder 2030, augustus 2004) 

De rationele verkaveling van 300 bij 800 meter is zo veel mogelijk aangehouden in het ontwerp van 
de polder. Alleen bij de aansluiting op het oude land varieert de kavelmaat. Akkerbouwbedrijven en  
groente- en fruitteeltbedrijven vonden een plaats op de vruchtbare klei. Daar waar de klei minder 
vruchtbaar was ontstonden veeteeltbedrijven. Daar waar de bodem ongeschikt was voor landbouw 
zijn bossen aangelegd. Bijvoorbeeld op de zandige grond langs de rand met het ‘oude land’ (het 
Kuinderbos en het Voorsterbos) en op het keileem (Urkerbos en Schokkerbos).  
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Niet alleen functionaliteit vormde de basis voor het ontwerp van de Noordoostpolder, ook de 
maatschappelijke opvatting over een fijn nieuw woongebied kreeg een plek in het ontwerp: de wens 
voor hechte sociale verbanden. Hierdoor is Emmeloord in het midden van de polder geplaatst met 
een ring van dorpen eromheen. Zo ontstaat een concentrische opbouw van de polder met een rand 
en een middelpunt. Ook agrarische erven werden veelal geclusterd in groepen van 2, 3 of 4. Tevens 
werden de arbeiderswoningen aan deze erven gekoppeld. Zo kreeg de menselijke wens voor 
beschutting (tegen wind) een plek in het ontwerp. Niet alleen de ondergrond zorgde ervoor dat de 
aan de rand van de polder veel bossen te vinden zijn, ook een culturele keuze lag hieraan ten 
grondslag. Ditzelfde principe is terug te vinden in de dorpen  die allen omringd zijn met een groene 
buffer en bij de (clusters van) agrarische erven die omringd zijn met erfbeplanting. Dit versterkt, 
naast de opbouw van de polder uit een herkenbare rand en een ring van dorpen, de concentrische 
opbouw van de polder op verschillende schaalniveaus.  

 
Principetekening reageren op de ondergrond 
(bron: H+N+S landschapsarchitecten & Beek en Kooiman 
Cultuurhistorie, Toekomstvisie Noordoospolder 2030, 
augustus 2004) 

 
Principetekening concentrische opbouw met radialen 
(bron: H+N+S landschapsarchitecten & Beek en Kooiman 
Cultuurhistorie, Toekomstvisie Noordoospolder 2030, 
augustus 2004) 
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Er was een zekere hiërarchie nodig om het concentrische systeem goed te laten functioneren. Dit 
uitte zich in een onderscheid tussen centrum en periferie, dat onder andere werd vormgegeven in de 
breedte van wegen en waterlopen. De radialen en het assenkruis werden voorzien van brede wegen. 
Verder van deze wegen af waren de wegen smaller en agrarischer van aard. Ditzelfde principe is 
toegepast bij de waterwegen, waarbij de hoofdvaarten duidelijk te onderscheiden zijn. Door deze 
hiërarchische opbouw ontstond een goede oriëntatie-mogelijkheid.  

 
Principe van het hiërarchisch systeem (links) met een verschil tussen landbouwontsluitingsweg (midden) en hoofdweg 
(rechts) die een bredere opzet heeft (bron: H+N+S landschapsarchitecten & Beek en Kooiman Cultuurhistorie, Toekomstvisie 
Noordoospolder 2030, augustus 2004) 

Op historische kaarten is de kenmerkende kavelstructuur te zien van de Noordoostpolder. Omdat de 
grond ten zuiden van het plangebied minder geschikt was voor landbouw, zijn deze gronden beplant 
met bossen. Hier ontstond het Voorsterbos. 
 

 
1956 (topotijdreis.nl) 

 
1966 (topotijdreis.nl) 
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1980 (topotijdreis.nl) 

 
1989 (topotijdreis.nl) 

 
2010 (topotijdreis.nl) 

 
2019 (topotijdreis.nl) 

 
Zoals te zien is op de historische kaartenreeks hebben in de omgeving van het plangebied een aantal 
ontwikkelingen plaatsgevonden die invloed hebben op het landschap. Zo is op de kaart van 1966 het 
waterloopkundig laboratorium te zien dat een plek heeft gekregen in het Voorsterbos. Op de kaart 
van 1980 is daarbij ook het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart laboratorium te zien en een 
zweefvliegterrein. Aan de noordzijde van het plangebied is op de kaart van 1989 een nieuwe 
bosstrook te zien, die gelijktijdig is aangelegd met de bouw van he testcentrum voor windtunnes. Op 
de kaart uit 2010 is de uitbreiding van het Voorsterbos aan de westzijde te zien: het Wendelbos. 
Later is hier het recreatief terrein genaamd Netl nog bij gekomen, dit is te zien op de laatste kaart.  
 
De historische kaartenreeks laat een aantal ontwikkelingen zien die, door middel van de plaatsing in 
en nabij het Voorsterbos en het voorzien van beplanting, visueel onderdeel uit zijn gaan maken van 
het Voorsterbos. Vooral het waterloopkundig laboratorium het Wendelbos vormen samen met het 
Voorsterbos één groot cluster van beplanting. 
 
Naast de ontwikkelingen in en om het Voorsterbos, waardoor de omgeving steeds verder voorzien is 
van beplanting, bleef het plangebied al die jaren nagenoeg gelijk. Zo is het modulaire principe met 
kenmerkende kavelmaten binnen het plangebied door de jaren heen behouden gebleven. De 
bosstrook die in de jaren 80 in het noorden van het plangebied ontstond is daarmee de enige grote 
verandering binnen het plangebied na 1956.  
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In het vorige hoofdstuk is de opbouw van het landschap van de Noordoostpolder besproken. In het 
huidige landschap is deze opbouw nog altijd terug te zien. 

Binnen het plangebied is de rationele agrarische verkaveling met een kavelmaat van 300 meter langs 
de weg en 800 meter in de diepte nog altijd te herkennen. Dit is ook te zien in onderstaande kaart 
waarin het slotenpatroon, dat de verschillende kavels van elkaar scheid, goed te zien is. Ook is te zien 
dat zelfs in het Voorsterbos deze (water) structuur (deels) nog te herkennen is.  
 

 
Het kenmerkende kavelpatroon is zichtbaar in het bestaande landschap.  

 
Vanwege de geplande ontwikkeling van het MITC, is het onvermijdelijk dat de bestaande agrarische 
percelen deels doorkruist gaan worden. De kombaan bijvoorbeeld, is groter dan één enkele kavel. 
Het inpassen van deze ontwikkeling in het landschap is daarom niet makkelijk omdat een aantal 
elementen van de ontwikkeling te groot zijn om de kenmerkende kavelstructuur (vrij van bebouwing 
te houden en) niet te doorkruisen. Het zo veel mogelijk behouden van de kenmerkende 
kavelstructuur is daarom het uitgangspunt. 

Bebouwing in de polder staat parallel aan de weg. Dit draagt bij aan de rechtlijnige beleving van de 
polder. De radialen zijn ten opzichte van elkaar niet evenwijdig, maar wanneer men zich in de polder 
bevindt, ervaart men de rechte weg die begeleid wordt door beplanting en erven evenwijdig aan de 
weg. De kavels en sloten staan haaks op de weg. Zo ontstaat een recht lijnenspel.  
 
Geadviseerd wordt om de toekomstige ontwikkelingen deze structuur te laten volgen, zodat het 
rechtlijnige karakter van de polder behouden blijft. In het geval van het MITC kan dit betekenen dat 
de verschillende gebouwen parallel aan de weg geplaatst dienen te worden. Ook de kombaan dient 
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parallel aan de weg te lopen in plaats van haaks op de weg. Op die manier past de kombaan beter in 
het landschap ten opzichte van het schuin plaatsen van de kombaan ten opzichte van de 
Vollenhoverweg. Hieronder is dit principe te zien.  

      
Principetekening kombaan (groen) evenwijdig en niet evenwijdig aan de Vollenhoverweg 

Bij het ontwerp van de Noordoostpolder is rekening gehouden met het creëren van beslotenheid en 
beschutting. Door middel van bossen, wegbeplanting en erfbeplanting ontstond binnen het open 
landschap beschutting (tegen de wind).  
 
Bossen 
Wanneer vanwege de ondergrond geen vruchtbare akkerbouw plaats kon vinden is hier met de 
inrichting op gereageerd door bos aan te planten. Ten zuiden van het plangebied kwamen zandige 
gronden voor. Hier is het Voorsterbos aangelegd. Het bos heeft een grote soortenrijkdom. Deels 
vanwege het experimenteren met nieuwe beplanting op de nieuwe poldergrond, deels vanwege het 
zorgen voor een natuurlijke ontwikkeling van het bos. 
 
Laan en erfbeplanting 
De concentrische opbouw van de polder is versterkt door de weg- en erfbeplanting. In het open 
middengebied is transparantere wegbeplanting aangebracht (essen) en langs het IJsselmeer bestond 
de wegbeplanting met name uit populieren, wilgen en iepen. Daar waar de grond wat meer zand 
bevat, bijvoorbeeld langs het oude land, staan met name essen en eiken (soms in combinatie met 
beuken).  
 
De laanbeplanting aan de Vollenhoverweg, die ten noorden van het plangebied loopt, is éénzijdig en 
bestaat uit eiken. De beplanting staat aan de zuidzijde van de weg en is op sommige plekken 
onderbroken. In de meeste gevallen wordt de laanbeplanting onderbroken ter hoogte van erven. 
Maar ook ter hoogte van de bosstrook is de laanbeplanting op sommige plekken afwezig.  
De verschillende erven gelegen aan de Vollenhoverweg, maar ook in de rest van de polder, zijn 
omringd door erfbeplanting.  
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Opgaande beplanting nabij het plangebied (rood): Bossen, wegbeplanting en erfbeplanting. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Op en nabij het plangebied komen verschillende landschappelijke elementen voor die onderdeel 
uitmaken van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit is te zien op onderstaande kaart.  

 
Natuurnetwerk Nederland (groen) en het plangebied van het MITC (rood) (www.flevoland.nl) 

 
Uitgangspunt bij het NNN is dat deze zo veel mogelijk behouden blijft, om de bestaande natuur zo 
min mogelijk te verstoren. Gelet op de geplande ontwikkeling is dit mogelijk voor het NNN in de 
noord- en zuidzijde van het plangebied. De strook die midden door het plangebied loopt is niet 
volledig te behouden vanwege de kombaan. Ecologisch onderzoek wijst uit of en hoe deze NNN 
vervangen/verplaatst kan worden, de omvang van de compensatie en hoe de compensatie verder 
vormgegeven dient te worden (gelet op doelsoorten). Ook de ontsluiting van het MITC heeft invloed 
op de NNN. Wanneer de ontwikkeling ontsloten wordt aan de Vollenhoverweg zal hier een stuk NNN 
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doorkruist worden. Het natuuronderzoek wordt momenteel uitgevoerd. Geadviseerd wordt de 
uitkomsten en aanbevelingen uit dit onderzoek mee te nemen in het ontwerp.   

De polder heeft een halfopen karakter. Vanwege de grote open velden kan men ver kijken over het 
open landschap. De laanbeplanting en erfbeplanting doorbreken dit open karakter waardoor het 
landschap als halfopen ervaren wordt. Rondom het Voorsterbos is het landschap besloten vanwege 
de vele opgaande beplanting. Het plangebied is gelegen in het halfopen landschap, maar grenst 
direct aan het besloten landschap. Dit is ook te zien op onderstaande kaart. 

 
Opgaande beplanting in het landschap, met rood omlijnd het plangebied 

Halfopen landschap vanwege 
Weg- en erfbeplanting 

Besloten landschap van het 
Voorsterbos e.o. 
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In de polder is het groene open zicht op de omgeving een kwaliteit. Wanneer men zich in de polder 
begeeft zijn de opgaande elementen die men ziet met name de beplanting. De vele erven en 
dorpsranden zijn namelijk voorzien van erfbeplanting en windbossen. Er is weinig bebouwing in de 
omgeving die boven deze beplanting uitkomt. Vaak is dit enkel weggelegd voor een kerktoren. De 
verschillende bomen die de polder rijk is vormen daardoor de hoogste elementen in de polder.  
 
Om dit kenmerkende beeld van de polder te behouden is het wenselijk nieuwe bebouwing niet hoger 
te laten zijn dan de bebouwing in de omgeving. Wanneer de nieuwe bebouwing zich te midden 
bevindt van brede beplantingsstructuren zoals in het Voorsterbos, kan de richtlijn aangehouden 
worden dat de bebouwing maximaal 20 meter is. Daardoor blijft het zicht van buiten de 
beplantingsstructuur onverstoord.  
 
In het geval van het MITC is een toren nodig die zicht heeft over de kombaan. De hoogte van deze 
toren is mede afhankelijk van de (hoogte)ligging van de kombaan. In het ontwerp wordt verder 
uitgewerkt welke hoogte voor deze toren noodzakelijk is en of deze daarmee boven de beplanting in 
de omgeving uitkomt. Indien dit het geval is, kan de toren zo geplaatst te worden zodat deze zo veel 
mogelijk uit het zicht is, bezien vanuit de omgeving. Door de toren niet aan de rand te plaatsen van 
het plangebied, en aan de randen van het plangebied de bestaande beplanting zo veel mogelijk te 
behouden en waar nodig te versterken, zal deze toren zo veel mogelijk uit het zicht blijven. Daardoor 
verstoort de toren het kenmerkende groene zicht over de polder zo min mogelijk. Afhankelijk van de 
vormgeving van de toren kan in een verder ontwerp de locatie van de toren en de locatie van de 
beplanting bepaald worden, zodat de toren wat meer uit het zicht blijft. 

 
Principetekening zicht wanneer beplanting verder van gebouw afstaat 

Rust en ruimte zijn kernwaarden van de polder. Dit geldt niet alleen voor de mens, maar ook voor de 
natuur. Daarnaast is het voor het MITC van belang dat er zo min mogelijk achtergrond geluid is 
vanwege de verschillende testen die zij uitvoeren. 
 
Er zijn verschillende opties voor het weren van geluid van het MITC op de omgeving en van de 
omgeving op het MITC. Een bosplantsoen rondom het MITC kan bijdragen aan het dempen van het 
omgevingsgeluid. Indien dit niet voldoende is kan een geluidswal gerealiseerd worden. Ook het 
eventueel verdiept aanleggen van de kombaan kan effect hebben op het geluidsniveau in de 
omgeving. Daarnaast is er een mogelijkheid om door middel van gebruikte materialen in het 
plangebied ervoor te zorgen dat geluid zo min mogelijk weerkaatst wordt. Dit kan door het zo min 
mogelijk toepassen van verharding en/of gladde oppervlakten. Denk hierbij ook aan de architectuur 
van de gebouwen, ook in de gevels kan namelijk gekozen worden materialen die minder glad zijn.  
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan wordt een geluidsonderzoek uitgevoerd. Mede aan de hand 
van de resultaten daarvan kunnen in het ontwerp geluidswerende maatregelen vormgegeven 
worden.  
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Beplanting speelt een grote rol in de beleving van het landschap. De laanbeplanting langs de rechte 
wegen en de boerderijen met erfbeplanting als groene eilanden in het landschap zorgen voor een 
halfopen landschap. In en om het Voorsterbos is het landschap besloten.  

Omdat de polder uniek is in zijn vormgeving is de entrée van de polder van belang om te beleven dat 
men dit gebied betreedt. Nabij het plangebied ligt een van deze entrées, namelijk de entrée vanuit 
Vollenhoven. Vanuit Vollenhoven rijdt men via de N331 de Noordoostpolder binnen. De belangrijkste 
doorgaande route vanaf deze entree is de Vollenhoverweg die ten noorden van het plangebied loopt.  
Omdat de beleving van belang is voor de entrée van de polder volgt hieronder de route die men volgt 
langs het plangebied. Hierbij zijn afbeeldingen opgenomen en wordt omschreven wat men op deze 
route ziet en beleeft.  
 

 
Route die men volgt vanaf de entrée van de polder, langs het plangebied, met bijbehorende zichtvensters 

 
1) Wanneer men het Vollenhoverkanaal kruist betreedt men de polder. Hier ziet men aan de 
rechterkant een woonhuis, dat omringd is door erfbeplanting. Langs de erfbeplanting af heeft men 
zicht over de akkers en ziet men verderop een boerderij die ook omringd is door erfbeplanting. Aan 
de linkerkant is een jachthaven met verschillende kleine gebouwen, waar achter een groenstructuur 
te zien is. Het kruisen van het water is een belangrijk onderdeel van de beleving dat met in een ander 
landschap komt. 
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Entrée van de Noorsoostpolder vanuit Vollenhoven (1) 
 
2) Wanneer men verder rijdt komt men op een rotonde uit. Vanaf de rotonde is aan de rechterkant 
zicht over de open velden. Aan de linkerzijde wordt het zicht op de velden geblokkeerd door een 
brede bosstrook.  

 
Zicht vanaf de rotonde over de Vollenhoverweg in westelijke richting (2) 
 
3 & 4) Wanneer men na de rotonde de Vollenhoverweg blijft vervolgen, blijft men aan de linkerkant 
de bosstrook zien. Aan de rechterkant blijft men zicht houden over de open velden, af en toe 
onderbroken door een erf met erfbeplanting. 

 
Zicht vanaf de Vollenhoverweg in westelijke richting met links het plangebied achter een bosstrook en rechts open agrarische percelen (3) 

 
Zicht vanaf de Vollenhoverweg in westelijke richting met links het plangebied achter het laatste deel van de bosstrook en rechts een 
agrarisch erf (4) 
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5) Wanneer aan de linkerzijde de bosstrook ophoudt, heeft men aan beide zijden van de weg zicht 
over de velden, af en toe onderbroken door een erf voorzien van erfbeplanting. 

 
Zicht vanaf de Vollenhoverweg in westelijke richting met aan beide zijden enkele open agrarische percelen. (5) 

 
De komst van het MITC heeft aan het begin van de Entrée weinig invloed. De ontwikkeling bevindt 
zich daar achter de brede bossingel waardoor het huidige beeld niet wordt verstoord. Waar er wel 
zicht is op het plangebied kan bebouwing de beleving van het halfopen, groene en agrarische gebied 
verstoren. Zicht is daarom een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij de ontwikkeling.  
 
Met name vanaf een deel van de Voorsterweg is er zicht op het plangebied. Hieronder is in rood 
aangegeven op welk deel van het plangebied zicht is. Zicht op het plangebied is, gezien vanuit het 
landschap niet negatief, wanneer de ontwikkeling hier rekening mee houd. Bijvoorbeeld door de 
kombaan binnen dit zicht verdiept (onder maaiveld) aan te leggen. Hierdoor wordt het open zicht 
over de velden niet verstoord. Echter is vanwege de hoogte van de bocht, het volledig verdiept 
aanleggen van de kombaan niet mogelijk. Door middel van beplanting kan het gebied waar zicht op is 
verkleind worden. Hieronder wordt dit principe stapsgewijs verder uitgelegd.  
 
1) Volledig zicht over het plangebied 
In rood het gedeelte van het plangebied dat te 
zien is vanaf de Vollenhoverweg. Dit zicht kan 
behouden blijven  door in dit gedeelte geen 
opgaande elementen (boven maaiveld) toe te 
staan. Dit betekent dat de kombaan verdiept 
aangelegd wordt en de bebouwing zich moet 
concentreren in de noordoostelijke hoek van het 
plangebied. Omdat de bochten van de kombaan 
rond de 6 meter hoog zijn, is het verdiept 
aanleggen van de kombaan niet haalbaar.  
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2) Zicht over het plangebied beperkt door 
kleine bosstrook 
Door toevoeging van beplanting wordt het 
gedeelte van het plangebied dat te zien is vanaf 
de weg kleiner. Het is niet mogelijk deze 
beplantingsstrook door te trekken tot aan de 
Voorstertocht vanwege de afmetingen van de 
kombaan. In deze situatie geldt dat de bosstrook 
niet breed genoeg is om de kombaan uit het 
zicht te krijgen. Omdat het verdiept aanleggen 
van de kombaan niet haalbaar is, is deze optie 
onvoldoende om de ontwikkeling uit het zicht te 
houden.  
 

 

3) Zicht op het plangebied beperkt door 
bosstrook langs de Vollenhoverweg 
Wanneer er aan de straatzijde beplanting wordt 
toegevoegd is er nog maar een klein deel van 
het plangebied zichtbaar vanaf de 
Vollenhoverweg. Er is niet gekozen voor het 
toevoegen van beplanting halverwege de kavel, 
omdat dit breekt met de beleving van de 
kenmerkende afmetingen van de polder. In de 
studie van de beleving van de entrée is één van 
de mooiste punten plek 5, waar aan beide zijden 
zicht is over het landschap. Door beplanting 
halverwege de kavel te plaatsen zal dit zicht niet 
zo wijds zijn waarbij de karakteristieke afmeting 
van de kavel beleefd kan worden. Daarom is er 
gekozen voor het toevoegen van beplanting aan 
de straatzijde. Ook in deze situatie blijft er zicht 
op de kombaan. Daarom is dit model niet 
haalbaar. 
 

 

4) Geen zicht op het plangebied langs 
Vollenhoverweg en westzijde 
Door de volledige rand van het plangebied te 
voorzien van beplanting is het plangebied niet 
langer zichtbaar vanaf de weg. De kombaan 
hoeft daardoor niet verdiept aangelegd te 
worden. De beleving van het gebied wordt 
hierdoor wel anders. Het is niet meer halfopen 
maar besloten en sluit daardoor eerder aan bij 
de beleving van het Voorsterbos dan bij het 
halfopen polderlandschap. 

 
 
  
Omdat de kombaan niet verdiept aangelegd kan worden, is het noodzakelijk het plangebied op een 
andere manier uit het zicht te houden. Het doortrekken van de beplanting langs de Voorsterweg en 
het toevoegen van beplanting aan de westzijde van het plangebied, kunnen ervoor zorgen dat het 
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plangebied niet langer in het zich is. Daarbij zorgt het doortrekken van de beplantingsstrook langs de 
voorsterweg ervoor, dat er na deze strook weids zicht is aan beide zijden van de weg over de 
kenmerkende kavelstructuur. De breedte van de verschillende beplantingsstroken is afhankelijk van 
de inrichting van het gebied en de vormgeving van de gebouwen. Bij de uitwerking van het ontwerp 
is dit een belangrijke ontwerpopgave.  
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In de omgevingsvisie is het verhaal van Flevoland opgenomen: “Als je de provinciegrens passeert, 
weet je meteen dat je in Flevoland bent. Flevoland is Nederlands meest herkenbare provincie: gelegen 
op de voormalige zeebodem, zo’n vier meter onder de zeespiegel en beschermd door vele kilometers 
dijk. Door wereldwijde trends gaan veel plekken steeds meer op elkaar lijken. Hierdoor neemt de 
eigenheid af. We willen dat Flevoland zich hieraan onttrekt en zijn eigen verhaal blijft vertellen. Dit 
verhaal zal de Flevolanders blijvend binden.” 
 
Flevoland is uniek vanwege zijn geschiedenis en herkenbare ontwerp. Dit brengt een 
verantwoordelijkheid met zich mee om bij ontwikkelingen de herkenbare karakteristieken te 
behouden en versterken: “Flevoland heeft zich ontwikkeld tot erfgoed van toekomstige generaties. 
Dijken, vaarten, verkavelingen, wegbeplanting, erfsingels, openheid of juist de grote bosgebieden zijn 
voorbeelden van Flevolandse karakteristieken.” 
 
Bij het passeren van de provinciegrens is, vanwege het passeren van een randmeer en de herkenbare 
opbouw, duidelijk dat je je in provincie Flevoland begeeft. Echter is dit in de oostzijde van de 
provincie minder duidelijk vanwege het ontbreken van een randmeer. Een goede landschappelijke 
inpassing van het MITC kan bijdragen aan het niet verstoren van deze entrée en waar mogelijk ook 
het versterken van deze entrée.  

In 2012 is de landschapsvisie Noordoospolder opgesteld. Het plangebied van het MITC is volgens de 
landschapsvisie gelegen in het gebied “verdichting landschap oostrand en corridor”. Daarbij worden 
de volgende inrichtingsmiddelen genoemd die van toepassing zijn op het plangebied: 

 “De concentrische opbouw op de schaal van de polder kan voor wegbeplanting (soortenkeuze en 
keuze voor enkele of dubbele laan) en door het toestaan van verdichting in de randen van de 
polder worden versterkt.” 
 “De entrees van de polder vanaf het oude land zijn – door het ontbreken van een randmeer – niet 
markant. Door beplanting zou de herkenbaarheid van de polderrand hier vergroot kunnen 
worden”  
Het plangebied bevindt zich in deze rand van de polder. Aansluitend op het beleid van de 
gemeente is het hier mogelijk op de juiste plaatsen meer beplanting toe te voegen.  

 “De beleving van het water en de herkenbaarheid van de hiërarchie in het watersysteem kan 
verbeteren voor de locatie van natuurvriendelijke oevers en door een informeel netwerk van 
recreatieve routes aan de vaarten te koppelen” 
Aan de randen van het plangebied loopt de Voorstertocht en de Blokzijlertocht. Hier is de 
mogelijkheid om deze tochten te voorzien van een natuurvriendelijke oever. 

 “Behalve natuurvriendelijke oevers langs de waterlopen laat nieuwe natuurontwikkeling zich 
moeilijk combineren met het agrarisch productielandschap van de polder. Kansen voor 
natuurontwikkeling liggen in de randen van de polder: op de zandige en venige gronden langs de 
rand van het oude land en als uitbreiding van het Kuinderbos en Voorsterbos”. 
Het plangebied is gelegen in dit gebied waar volgend gemeentelijk beleid ruimte is om extra 
natuur te creëren. Hier kan binnen het plangebied op ingezet worden.  

 “rand langs het oude land: de rand vormgeven als bosrijke ‘gulle rand’ met aanhechting aan het 
recreatielandschap van Noord-West Overijssel en Zuid-West Friesland, door toevoegen aan het 
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agrarisch landschap van recreatiepaden, het toestaan van landgoederen, aanbrengen van 
laanbeplanting, en mogelijk uitbreiding van de bossen. Hier liggen kansen om de rand verder te 
verdichten en een meer weelderig beplant aanzien te geven door ontwikkeling van nieuwe 
landgoederen.” 

 
Vanuit de landschapsvisie wordt in dit gebied ingezet op het toevoegen van meer beplanting voor 
het versterken van de biodiversiteit, de recreatieve waarde van het landschap en het versterken van 
de entrée van de polder.  
 
De landschapsvisie Noordoostpolder geeft aan dat de toegepaste erfbeplanting vaak is afgestemd op 
de soortenkeuze van de wegbeplanting ter plaatse. In het geval van het plangebied voor het MITC 
zijn dit eiken ten noorden van het plangebied en een gemengde bossingel ten zuiden van het 
plangebied. Deze soorten kunnen terugkomen in beplanting bij de ontwikkeling van het MITC. 
Uiteraard enkel wanneer dit passend is bij het advies op basis van het natuuronderzoek. 

Het plangebied van het MITC is in de Structuurvisie Noordoostpolder aangemerkt als ‘te verdichten 
zone / combinatie met natuurontwikkeling mogelijk’. Daarbij is het gebied in deze visie aangemerkt 
als recreatief ontwikkelingsgebied.  
 

 
Natuurkaart Structuurvisie Noordoostpolder (2013) 

  
Daarbij worden de punten genoemd die van toepassing zijn op het plangebied: 

 “De Noordoostpolder is ontworpen van buiten naar binnen. Mede door het ontbreken van een 
randmeer, is de overgang van het oude naar het nieuwe land aan de oostzijde niet duidelijk 
vormgegeven. Door het toevoegen van beplanting in de rand langs het oude land kan de 
herkenbaarheid van de polderrand hier worden vergroot en de concentrische opbouw worden 
versterkt. Naast landschappelijke verdichting kan ook de relatie met het oude land gebruikt 



 

24 
 

worden om de identiteit hier te vergroten. Dit kan door hier extensieve recreatieve 
ontwikkelingen te stimuleren evenals natuurontwikkeling, landgoedontwikkeling, uitbreiding van 
de bossen en nieuwe recreatieve routestructuren”. 

 “Een ander hulpmiddel dat goed bruikbaar is om de kenmerkende concentrische opbouw te 
versterken is het herstellen van de laanbeplanting langs wegen. Dit kan ondermeer door aan de 
randen te kiezen voor dubbele laanbeplanting.” 

 
Ook in deze visie wordt de versterking van natuur en biodiversiteit, de recreatieve waarde van het 

landschap en het versterken van de entrée van de polder genoemd. Het toevoegen van de juiste 

beplanting wordt als mogelijk middel genoemd om deze elementen te versterken.  

De ambitie voor natuur in de gemeente Noordoostpolder ligt op drie vlakken:  

 behouden en versterken van bestaande natuurgebieden; 

 behouden en versterken van verbindingen tussen bestaande natuurgebieden; 

 behouden van (leefgebied van) specifieke soorten.  
 

Daarbij staat de gemeente positief tegenover initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan 
natuurontwikkeling in de gemeente. Hierbij worden punten zoals uitbreiding van bestaande 
natuurgebieden, natuurvriendelijke oevers, verbinden van natuurgebieden en creëren van nieuwe 
landschappelijke structuren.  
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Uit voorgaande analyse zijn al een aantal uitgangspunten naar voren gekomen. Deze worden in dit 
hoofdstuk samengevat en verder gespecificeerd om als uitgangspunten te dienen voor het 
toekomstige ontwerp van het MITC.  

De Noordoostpolder is een grootse ontwikkeling geweest die geleid heeft tot een groots agrarisch 
landschap. Dit betekent niet dat elke grootse ontwikkeling met name wanneer deze niet agrarisch 
van aard is,  hier zomaar een plek kan krijgen.  
 
Het MITC is een voorbeeld van zo’n grootse ontwikkeling die niet zondermeer in de Noordoostpolder 
past. Gelet op het onomkomelijke doorbreken van de kenmerkende kavelstructuur (o.a. vanwege de 
kombaan) is het niet mogelijk om het MITC in te passen op een manier waarbij alle landschappelijke 
structuren behouden blijven/versterkt worden. Het landschap zal aangepast moeten worden, door 
een bestaande structuur aan te brengen of te versterken, om de ontwikkeling te kunnen realiseren. 
Met inachtneming van de kwaliteiten van het landschap  
 

Ontwerpprincipe inpassen/aanpassen/transformeren 

Uit de analyse blijkt dat het plangebied is gelegen in het halfopen landschap, aan de rand van het 
besloten Voorsterbos. Door de structuur binnen en om het plangebied te wijzigen zodat het 
onderdeel uitmaakt van het groene en besloten Voorsterbos, ontstaat een nieuwe structuur. Binnen 
die nieuwe structuur kan de kwaliteit van het landschap vergroot worden door de bosstructuur te 
versterken.  
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Op basis van de landschappelijke analyse en de geplande ontwikkeling worden de volgende 
uitgangspunten geadviseerd voor de ontwikkeling van het MITC: 
• De ontwikkeling aan laten sluiten op het Voorsterbos waardoor er één landschappelijke eenheid 

ontstaat. Dit wordt gedaan door het toevoegen van opgaande beplanting zodat het gebied 
aansluit bij het besloten karakter van het Voorsterbos. Dit versterkt tevens de concentrische 
opbouw van de polder waarbij de randen van de polder meer beplanting bevatten.  

• Om het zicht op het plangebied te beperken kan een breed bosplantsoen aangelegd worden, 
aansluitend op de bestaande bosstrook langs de Vollenhoverweg en ten westen van het 
plangebied. Dit zorgt ervoor dat de entrée van de polder niet verstoord wordt en er na de 
bosstrook open zicht is over het herkenbare landschap met vaste kavelmaten en erven met 
erfbeplanting. Er is een apart document opgesteld met (boom)soorten die geplant kunnen 
worden op en nabij de gasleiding die in het noorden van het plangebied ligt. Dit advies biedt 
handvatten voor de uitwerking van het ontwerp. De benodigde breedte van het bosplantsoen is 
afhankelijk van de uiteindelijke inrichting van het plangebied en het ontwerp van de gebouwen. 

• Onderzoek wijst uit of en hoe de NNN binnen het plangebied behouden en/of gecompenseerd 
kan worden. Dit is een ontwerpopgave voor het uiteindelijke ontwerp. Denk hierbij ook aan het 
inzetten van alle ongebruikte delen binnen het plangebied. Zoals overhoeken, groene daken en 
natuurvriendelijke oevers.  

• De rechtlijnigheid van de polder wordt benadrukt door de bebouwing en wegen haaks en parallel 
aan de weg te plaatsen, dit geldt ook voor de kombaan. 

• Ondanks dat de kenmerkende kavelstructuur op sommige plaatsen wordt doorsneden met de 
komt van de voorgenomen ontwikkeling, wordt geadviseerd waar mogelijk de kenmerkende 
kavelstructuur te behouden.  

• De toren die zicht heeft over het gehele plangebied mag, wanneer voor de functie noodzakelijk, 
hoger zijn dan de bebouwing in de omgeving. Hierbij wordt de toren niet aan de randen van het 
plangebied geplaatst. Door beplanting aan de randen toe te voegen zal de toren zo minder 
zichtbaar zijn van buiten het plangebied. Afhankelijk van de uiteindelijke hoogte en het ontwerp 
van de toren kan een goede locatie bepaald worden. 

• Naast de toren blijft overige bebouwing lager (richtlijn maximaal 20 meter), zodat deze niet 
boven de beplanting uitkomt en daardoor het groene beeld van de Noordoostpolder niet 
verstoord.  

• Geluid tussen de omgeving van het plangebied en het MITC dient beperkt te worden. Dit kan op 
verschillende manieren zoals door middel van beplanting, een geluidswal, het gebruik van zo min 
mogelijk verharding/gladde oppervlakten en/of het verdiept aanleggen van de kombaan. In het 
ontwerp wordt dit verder vormgegeven op basis van het uit te voeren geluidsonderzoek.  

Bij de uitwerking van het ontwerp is het van belang de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en te borgen. 
Bovenstaande uitgangspunten dienen daarbij als basis. Wanneer het programma van het MITC 
verder uitgewerkt is, kan op kleinere schaal het ontwerp verder vormgegeven worden waarbij ook op 
die schaal de belangrijke kenmerken en kwaliteiten van de Noordoostpolder geborgd worden. 
Daarbij is het uitgangspunt om te zoeken naar oplossingen die ruimte geven voor een goede 
bedrijfsvoering in combinatie met een minimale impact op het landschap en een juiste uitstraling in 
relatie tot de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.  
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De komst van het MITC heeft een enorme impact op het landschap van de Noordoostpolder. Zowel 
vanwege het breken met het agrarische karakter als vanwege de omvang en schaal die de 
kenmerkende kavelstructuur van de Noordoostpolder doorbreekt. Om deze ontwikkeling zo goed 
mogelijk in te passen in het landschap en daarmee de impact op het landschap te beperken zijn een 
aantal uitgangspunten opgesteld die meegenomen dienen te worden in het ontwerp van het RDW 
testcentrum: 
 
• De ontwikkeling aan laten sluiten op het Voorsterbos waardoor er één landschappelijke eenheid 

ontstaat. Dit wordt gedaan door het toevoegen van opgaande beplanting zodat het gebied 
aansluit bij het besloten karakter van het Voorsterbos. Dit versterkt tevens de concentrische 
opbouw van de polder waarbij de randen van de polder meer beplanting bevatten.  

• Om het zicht op het plangebied te beperken kan een breed bosplantsoen aangelegd worden, 
aansluitend op de bestaande bosstrook langs de Vollenhoverweg en ten westen van het 
plangebied. Dit zorgt ervoor dat de entrée van de polder niet verstoord wordt en er na de 
bosstrook open zicht is over het herkenbare landschap met vaste kavelmaten en erven met 
erfbeplanting. Er is een apart document opgesteld met (boom)soorten die geplant kunnen 
worden op en nabij de gasleiding die in het noorden van het plangebied ligt. Dit advies biedt 
handvatten voor de uitwerking van het ontwerp. De benodigde breedte van het bosplantsoen is 
afhankelijk van de uiteindelijke inrichting van het plangebied en het ontwerp van de gebouwen. 

• Onderzoek wijst uit of en hoe de NNN binnen het plangebied behouden en/of gecompenseerd 
kan worden. Dit is een ontwerpopgave voor het uiteindelijke ontwerp. Denk hierbij ook aan het 
inzetten van alle ongebruikte delen binnen het plangebied. Zoals overhoeken, groene daken en 
natuurvriendelijke oevers.  

• De rechtlijnigheid van de polder wordt benadrukt door de bebouwing en wegen haaks en parallel 
aan de weg te plaatsen, dit geldt ook voor de kombaan. 

• Ondanks dat de kenmerkende kavelstructuur op sommige plaatsen wordt doorsneden met de 
komt van de voorgenomen ontwikkeling, wordt geadviseerd waar mogelijk de kenmerkende 
kavelstructuur te behouden.  

• De toren die zicht heeft over het gehele plangebied mag, wanneer voor de functie noodzakelijk, 
hoger zijn dan de bebouwing in de omgeving. Hierbij wordt de toren niet aan de randen van het 
plangebied geplaatst. Door beplanting aan de randen toe te voegen zal de toren zo minder 
zichtbaar zijn van buiten het plangebied. Afhankelijk van de uiteindelijke hoogte en het ontwerp 
van de toren kan een goede locatie bepaald worden. 

• Naast de toren blijft overige bebouwing lager (richtlijn maximaal 20 meter), zodat deze niet 
boven de beplanting uitkomt en daardoor het groene beeld van de Noordoostpolder niet 
verstoord.  

• Geluid tussen de omgeving van het plangebied en het MITC dient beperkt te worden. Dit kan op 
verschillende manieren zoals door middel van beplanting, een geluidswal, het gebruik van zo min 
mogelijk verharding/gladde oppervlakten en/of het verdiept aanleggen van de kombaan. In het 
ontwerp wordt dit verder vormgegeven op basis van het uit te voeren geluidsonderzoek.  

 
Bij de verdere uitwerking van het ontwerp dienen bovenstaande uitgangspunten gevolgd te worden. 
Wanneer het programma van het MITC meer vorm krijgt, kan op kleinere schaal het ontwerp verder 
vormgegeven worden waarbij ook op die schaal de belangrijke kenmerken en kwaliteiten van de 
Noordoostpolder geborgd worden.  
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