Parel én proeftuin

in het Vecht dal

Visie op Landgoed

JUNNE

Parel én proeftuin
Voorwoord
De connectie met de natuur is de basis van ons
bestaan. Daarom belegt a.s.r. in landgoederen. Wij
dragen zorg voor de verbinding tussen natuur en
maatschappij op de lange termijn: Connecting green.
Na aankoop in 2018 heeft a.s.r de ambitie
uitgesproken om voortvarend met Landgoed Junne aan
de slag te gaan. Daarom namen we het initiatief om
een visie voor het landgoed op te stellen. Een visie met
pit, die ontwikkelingen wil faciliteren met behoud van
de superieure kwaliteiten van dit prachtige landgoed.
Voortbouwen aan een nieuwe historie van Junne!
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1 	Inleiding
Aan de Overijsselse Vecht tussen Ommen
en Hardenberg ligt Landgoed Junne. Met een
oppervlakte van circa 1.050 hectare is het één van de
grotere particuliere landgoederen in Nederland. Het
landgoed is met zijn diversiteit aan landschappen, zijn
natuurwaarden en authentieke buurtschap een parel
in het Wilde Hart van Overijssel.
Hoe zorgen we ervoor dat deze parel behouden
blijft? En hoe geven we plek en vorm aan alle
ontwikkelingen en opgaven die op het landgoed
afkomen? In dit document staat de visie voor Junne
beschreven zodat we samen kunnen werken aan een
mooi en toekomstbestendig Junne!

Aanleiding

Proces en omgevingsdialoog

Op 24 mei 2018 is a.s.r. eigenaar van Landgoed Junne

Bij het maken van de landgoedvisie is geïnvesteerd in

geworden. Met de aankoop wil a.s.r. haar maatschappelijke

participatie. In bijlage 2 wordt op chronologische wijze een

betrokkenheid combineren met het behalen van een stabiel

beschrijving gegeven van het proces dat heeft geleid tot de

financieel rendement. Om dit doel te bereiken is een gedragen

landgoedvisie die nu voor u ligt en hoe stakeholders hierbij

en uitvoerbare visie op de toekomst van Landgoed Junne

betrokken zijn. In bijlage 5 zijn alle wensen en eisen voor het

noodzakelijk.

landgoed verzameld en in kaart gebracht.
Tijdens het proces en de omgevingsdialoog speelden ook

Ambitie en doel
a.s.r. heeft voor Landgoed Junne de volgende ambitie

Landgoedvisie in relatie tot eigendomssituatie
Deze landgoedvisie, opgesteld in opdracht van a.s.r., gaat
over Landgoed Junne als geheel. a.s.r. is eigenaar van
grondposities binnen de contouren van het landgoed.
Daarnaast zijn er onroerende zaken verpacht, verhuurd of
in erfpacht uitgegeven. Eventuele uitvoeringsmaatregelen
met directe impact op zakelijke of persoonlijke rechten
van derden, worden met de betreffende gerechtigden
afgestemd. In bijlage 6 is een eigendomskaart opgenomen,
met daarop aangegeven de eigendomsposities van a.s.r.

autonome ontwikkelingen een rol, waar a.s.r. als eigenaar van
het landgoed geen of een geringe invloed op had.

bevat een uitvoeringspakket van het in de komende jaren uit
te voeren beleid voor Landgoed Junne. Tegen de landgoedvisie
is daarom geen beroepsgang mogelijk bij de rechter. Dit
kan wel indirect in bijvoorbeeld een procedure voor een
bestemmingsplan of omgevingsvergunning die voortkomt uit
de landgoedvisie.

Doorkijk naar uitvoering
Volgend op deze landgoedvisie wordt in 2021 een
uitvoeringsprogramma uitgewerkt met op concrete
initiatieven/deelprojecten. Met dit uitvoeringsprogramma

geformuleerd:

Status

“Een eigentijds aantrekkelijk landgoed dat onderscheidend is in

Deze landgoedvisie is bedoeld als kapstok voor een duurzame

het Vechtdal en als maatschappelijke eenheid, met respect voor

ontwikkeling en instandhouding van Landgoed Junne. De visie

cultuurhistorie, economisch én ecologisch vitaal is en hierdoor

heeft daarmee een vergelijkbare status als een gemeentelijke

duurzaam bestaansrecht heeft.”

structuurvisie of gebiedsvisie onder de Wet ruimtelijke

gaat a.s.r. gebiedspartners en overheden consulteren en
onderzoeken of samenwerking mogelijk is. Uiteindelijk wordt

ordening en zal na inwerkingtreding van de Omgevingswet een
Met een integrale landgoedvisie geeft a.s.r. richting aan

De landgoedvisie is een strategisch beleidsdocument. Het

gestreefd naar ‘‘Het akkoord van Junne’’ waaraan diverse
partijen zich conformeren.

Leeswijzer

onderdeel gaan vormen van de gemeentelijke omgevingsvisie.
Hoofdstuk 2 beschrijft verrassend Junne. Een hoofdstuk

een duurzame ontwikkeling van het landgoed waarbij het
‘landgoedmodel’ het uitgangspunt is. Dit houdt in dat functies

Het vaststellen van de landgoedvisie is een bevoegdheid van

dat u meeneemt in de rijke historie en het bijzondere en

op het landgoed op het vlak van economie, ecologie en erfgoed

de gemeenteraad. De landgoedvisie bevat de hoofdlijnen van

afwisselende landschap van Junne als onderdeel van het

duurzaam met elkaar gecombineerd en verbonden zijn.

nieuwe ontwikkelingen op Landgoed Junne op het vlak van

Overijsselse Vechtdal. Hoofdstuk 3 gaat in op de visie op

ruimtelijk beleid in samenhang diverse thema zoals economie,

Landgoed Junne, Parel én proeftuin aan de Vecht. Het verhaal

De landgoedvisie kent geen resultaatverplichting, maar geeft

natuur, recreatie en leefbaarheid. Vaststelling van deze visie

van Junne wordt aan de hand van vijf pijlers beschreven.

richting aan de ontwikkeling van het landgoed op diverse

door de gemeenteraad is belangrijk omdat het landgoedbeleid

Daarna wordt ingegaan op acht thema’s. Als laatste gaat

thema’s. Nieuwe ontwikkelingen zullen plaatsvinden in

ermee bestendigd wordt. De gewenste (planologische)

Hoofdstuk 4 in op de balans tussen ontwikkelingen op

evenwicht met investeringen in het landgoed op het vlak van

ontwikkelingen op hoofdlijnen staan dan niet telkens opnieuw

het landgoed en investeringen in ruimtelijke kwaliteit en

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

ter discussie.

leefbaarheid (sociale kwaliteit).
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2 		Verrassend Junne
Wat een indruk maakt Junne! Met recht is landgoed
Junne te kenmerken als parel in het Vechtdal. Het
landschap van Junne biedt zoveel afwisseling,
zoveel verrassingen en kwaliteiten. De geschiedenis
van het gebied met haar ligging aan de rivier, het
karakteristieke esdorp en de uitgestrekte bossen is
uniek.
Onnederlands mooi! Dat blijft niet onopgemerkt,
bewoners en recreanten voelen zich hier thuis.
Maar wat maakt Junne nou zo verrassend en
bijzonder? Lees verder en laat u betoveren door
Junne!

Onnederlands mooi!

2.1		

Rijke historie

Landgoed Junne heeft een rijke historie. Deze is in te delen in

Het verhaal van Junne als landgoed begint rond 1718, toen

drie tijdsvensters:

Johan Werner van Pallandt erve ‘De Brake’ aankocht. In de loop

1.

Natuurlijk landschap van prehistorie tot middeleeuwen

van de tijd werden meer boerderijen aangekocht. Van Pallandt

(tot ca. 1000 na chr.)

was daarnaast ook Markenrichter van de marke Junne. Deze

Middeleeuwse dorpslandschap en middeleeuwse

ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aandeel grond van

elementen (ca. 800 tot 1800/1850 na chr.)

Landgoed Junne groeit. Tijdens deze periode wordt het recht

Ruilverkaveling en heide ontginningsbossen

van havezate van het voorname landhuis Oosterveen onder

(1800/1850 na chr. tot heden)

Nieuwleusen verlegd naar Junne. Na de Van Pallandts wordt

2.
3.

een aantal Twentenaren eigenaar van Landgoed Junne. Er valt
Paragraaf 2.2 gaat uitgebreid in op de ontstaansgeschiedenis

te concluderen dat Landgoed Junne, samen met Landgoed

van het landschap. Daarom is het tijdsvenster ‘natuurlijk

Beerze, binnen het Vechtdal één van de jongere landgoederen

landschap van prehistorie tot middeleeuwen’ hier achterwege

is, die pas echt vorm gaan krijgen in het volgende tijdsvenster.

gelaten. De tekst hieronder gaat in op de twee laatste
tijdsvensters.

Middeleeuwse dorpslandschap en middeleeuwse
elementen (ca. 1000 tot 1800/1850 na chr.)

Ruilverkaveling en heide ontginningsbossen
(1800/1850 na chr. tot heden)
In de derde tijdslaag worden in het Vechtdal de marken
ontbonden. In Junne gebeurt dit vermoedelijk in 1846. Vanaf

Vanaf het begin van de middeleeuwen tot circa 1800/1850

toen werden (delen van) de markegronden (grofweg alles ten

ontstaan in het Vechtdal diverse marken* die bestaan uit

zuiden van de buurtschap) verdeeld en vermoedelijk verkocht

een systeem van vier gebiedstypen: gronden bij de Vecht,

aan boeren of grootgrondbezitters. Aannemelijk is dat de

de buurtschap, de velden en het vlier. Voor Junne zijn dit

eigenaar van het landgoed een groot aandeel van deze gronden

de gebieden: Vechtdal, Buurtschap Junne, Junnerbos en

in zijn bezit kreeg. Grote delen van het gebied, in die tijd heide/

Junnervlier. Al deze landschappen speelden een rol in het

zand, zijn bebost via een systeem van marke-ontginningslijnen,

toenmalige agrarische systeem.

heideontginningslijnen, goede gronden, arme gronden (waar

Langs de Vecht werden in de loop der tijd diverse boerderijen

vooral de grove den is ingeplant) en brandsingels. Het rekening

gebouwd op de aanwezige dekzandkoppen en rivierduinen.

houden met deze ontstaansgeschiedenis, in combinatie met

Vanaf 1200 ontstaan hier versterkte burchten zoals Kasteel

een inventarisatie van het bos, kan veel inzicht geven in het

Rechteren en Landgoed Den Berg. Rond 1600/1700 worden

Junnerbos. Dit kan als onderlegger dienen voor de bosbouw,

enkele grote boerderijen en landerijen omgevormd naar

bijvoorbeeld voor keuzes om te kappen/herplanten/omvormen.

landhuis en landgoed. Het betreffen hier zowel rijke boeren als

In 1858 is Landgoed Junne verkocht aan Mr. Peits. Deze is

industriëlen uit de stad die zich in het Vechtdal vestigen.

tot 1873 eigenaar geweest. Van 1873 tot 1931 is Junne in
eigendom geweest van de familie Lüps.

Impressie van Junne in vervlogen tijden

* Een marke is een middeleeuws collectief van grotere boeren die gezamenlijk het
beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden reguleerden.
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In de periode rond 1800/1900 bouwen de meeste

De spoorlijn van Ommen naar Mariënberg en de parallel

landgoedeigenaren naast de boerderijen een statig landhuis

daaraan lopende Beerzerweg, doorsnijden het landgoed van

op hun landgoed. In Junne wordt omstreeks 1873 in opdracht

west naar oost. In 1905 werd de spoorlijn tussen Ommen en

van de familie Lüps het statige landhuis ‘Spiker’ gebouwd,

Mariënberg geopend, als onderdeel van het traject Zwolle-

dat omstreeks 1900 als gevolg van blikseminslag afbrandt.

Stadskanaal. Op de kruising van de Nieuwe Hammerweg

Het landhuis wordt niet opnieuw opgebouwd, maar de plek

en Beerzerweg werd een halte geopend met een kleine

is door de aanwezige laan aan de Nieuw Hammerweg ten

wachterswoning.

zuiden van de buurtschap nog goed herkenbaar. Hiernaast is
een impressie van het landhuis weergeven, volgens de heer

Station Junne lag een flink stuk ten zuiden van de buurtschap

Hesselink (bewoner van het landgoed) moet het landhuis er

en werd met name gebruikt voor het transport van hout. Het

ongeveer zo uit hebben gezien.

hout werd veel gebruikt in de mijnbouw in Limburg. Het station
heeft tot 1932 gefungeerd voor personenvervoer en tot 1996

Na de familie Lüps is het landgoed in 1931 in handen gekomen

voor goederen.

van baron M. Bentinck tot Buckhorst uit het naburige Beerze.

Impressie van Huis Junne zoals het er volgens de heer Hesselink uitgezien moet hebben (Bron: Junne en haar bewoners, G.J. Hesselink)

Na de dood van barones Bentinck tot Buckhorst op 29 juni

Op het landgoed staat op dit moment een groot aantal

1938 is het landgoed verkocht aan verzekeringsmaatschappij

karakteristieke, bij het landgoed behorende gebouwen.

Amstleven, dat later Delta Lloyd werd waarvan a.s.r. in 2018

Deze gebouwen hebben uiteenlopende statussen. Een

het landgoed kocht. In deze periode is er relatief weinig

aantal gebouwen heeft in het geldende bestemmingsplan

veranderd in het Junner landschap.

Buitengebied een karakteristieke status ter bescherming van
de karakteristieke hoofdvorm. Daarnaast bevinden zich op

Voor de Tweede Wereldoorlog was er in Junne een

het landgoed twee rijksmonumenten, aan de Junnerweg 7 en

werkverschaffingskamp. Werkloze arbeiders uit het westen

Dieselweg 1. Verder is de stuw bij Junne binnen de daarvoor

moesten ontginningswerkzaamheden verrichten op het

vastgestelde begrenzing een gemeentelijk monument.

landgoed van de verzekeringsmaatschappij. Dit gebeurde
met rijkssteun en onder leiding van de Nederlandse

Tenslotte zijn het voor Junne kenmerkende productiebos

Heidemaatschappij.

met de ‘Junner Grove Den’ en de oude markegrenzen van het
landgoed van grote cultuurhistorische waarde.

Voormalig station Junne

Werkverschaffingskamp nabij station Junne met werklozen uit Leerdam
(Bron: Junne en haar bewoners, G.J. Hesselink)
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2.2		

Afwisselend landschap

Vecht

Vechtdal

Stuw

Buurtschap
Junne
Junnerbrink
Junnerbelten
Bospark
Heetdelle

De Diessel

Beerzerweg

De Witte
Delle
De Jachthut

uw

Nie
me
eg

rw

Junnerveld

De stuifzandcomplexen werden vastgelegd door beplanting

die grofweg zijn onderverdeeld in vier landschapstypen

en er vond veenvorming plaats op plekken waar water

(deelgebieden): Vechtdal, buurtschap Junne, Junnerbos

stagneerde zoals het Junnervlier. De mens ging zich als

en Junnervlier. In deze paragraaf wordt eerst kort de

eerste vestigen op de hogere zandgronden in de directe

ontstaansgeschiedenis van het landschap beschreven, waarna

nabijheid van de Vecht, zoals bij Junne. De mens maakte

de vier landschapstypen van Junne in hun huidige verschijning

gebruik van het landschap en vormde het naar zijn hand. De

aan bod komen.

gronden in het Vechtdal waren geschikt als weidegronden
voor vee, terwijl de hogere zandgronden door bemesting

am
eH

Junnerbos

Landgoed Junne kent een grote diversiteit aan landschappen

De Meertjes
baan

Junner

Junnervlier

Ontstaansgeschiedenis

van plaggen en mest veranderden in esgronden, geschikt

De huidige landschappen kennen hun oorsprong in het

voor akkerbouw. De historische stuifzandcomplexen werden

oerstroomdal van de Vecht, wat in de ijstijd een breed

gebruikt voor het afplaggen van heide en beweiding met

uitwaaierende rivier was. In droge tijden veranderde dit

schapen. Hierdoor bleven de voormalige stuifzandcomplexen

stroomdal in uitgestrekte zandverstuivingen. Dit zand

gevoelig voor verstuiving tot in de 20e eeuw. Dit is terug

werd naast de loop van de Vecht afgezet in de vorm

te zien in het landschap in de vorm van stuifzandbulten

van dekzandruggen (of rivierduinen) en uitgestrekte

(Junnerbelten), bescherming tegen het stuifzand in de vorm

stuifzandcomplexen.

van kamduinen, uitgestoven zandvlaktes (Junnerveld) en een
stuk oorspronkelijk stuifzand (Heetdelle).

Naarmate het klimaat warmer werd en de vegetatie begon te
groeien, werden deze gronden minder dynamisch en bleef de
Vecht meanderen in een vastomlijnd dal.

Kamduinen
Vecht

Vechtdal

Esgronden

Junnerbelten

Beerzerweg Spoorlijn

Junnerveld

Junnerbrink

Buurtschap Junne

Junnerbaan

richting
Vecht

Junnerbos
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richting
Regge

Junnervlier

Vechtdal

Buurtschap Junne

De Vecht en het Vechtdal spelen een prominente rol op

De buurtschap Junne kenmerkt zich door de rust,

Landgoed Junne. De stuw, brug, vistrap en nieuwe sluis van

ruimte en stevige verankering in het landschap. De vele

Junne zijn vaak het eerste punt waar recreanten zoals fietsers

landschapselementen zorgen voor een inpassing van de

en wandelaars van het Pieterpad het landgoed betreden. Hier

kenmerkende en ingetogen bebouwing. De Junnerbrink

is de openheid van het Vechtdal goed beleefbaar en één van

met stevige eikenbeplanting, losse strooiing van erven en

de weinige punten waar de (in 1908) gekanaliseerde Vecht

informele wegenstructuur, vormt het markante middelpunt

met haar steile oevers, op het landgoed zichtbaar is. In het

van de buurtschap. Het agrarisch cultuurlandschap is

oosten en noorden is het Vechtdal van Junne gekenmerkt door

grotendeels intact gebleven met grote essen, lager gelegen

een grote mate van uniformiteit en openheid van grasland.

graslanden, eiken op de kamduinen, gemengd loofbos en een

Hierdoor is het winterbed van de Vecht niet als zodanig

verscheidenheid aan landschapselementen. Naast diverse

herkenbaar. In het oosten en westen, binnen de begrenzing

woningen zijn er ook enkele agrarische bedrijven actief in

van het landgoed, zijn nog twee oorspronkelijke meanders

de buurtschap. Er ligt een kans in het bouwen van nieuwe

aanwezig. Ook liggen er enkele (verdwenen) vechtarmen

passende woningen voor o.a. (jonge) gezinnen en de aanplant

op het landgoed die kansen bieden voor herstel. In het

van (verdwenen) landschapselementen om de herkenbaarheid

westelijke gedeelte van het Vechtdal ligt een gebied waar

en geborgenheid van de buurtschap te versterken.

de morfologie nog grotendeels intact is. De invloed van de
rivier en het gebruik van de mens is hier goed leesbaar, wat
zich vertaalt in scherpe gradiënten. Op korte afstand komen
stuifzand, watervoerende meanders, stroomdalgraslanden,
jeneverbesstruwelen, kolken en oude eiken voor die bijzondere
flora en fauna herbergen. Dit gevarieerde, reliëfrijke en
beleefbare landschap is erg waardevol.
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Junnerbos

Junnervlier

Het grootste deel van het bosterrein van Junne bestaat uit

Het Junnervlier was vroeger veengebied en is ontgonnen voor

productiebos, aangeplant in de 19e en 20e eeuw op droge

landbouw in de late 19e eeuw. Het kenmerkt zich nu door

zandgrond. Dit uitgestrekte bos is vrij monotoon met grote

een grote mate van openheid, herkenbaar slotenpatroon

bosblokken van grove den, douglas, Japanse lariks, fijnspar en

en een eenduidig landgebruik van grasland. Het Junnervlier

zomereik. Het bos is dooraderd met functionele, overwegend

is onderdeel van het grotere landschap van Hammervlier

rechte, paden voor de bosbouw waarvan enkele gebruikt

en watert af via het Eerder Achterbroek naar de Regge. De

worden voor recreatie. In het bos ligt een aantal bijzondere

Junnerbaan vormt de scherpe overgang tussen het hogere,

plekken zoals de beplante stuifzandbulten genaamd

drogere bos en het lagere, natte vlier. Aan deze weg liggen

Junnerbelten met stukjes stuifzandheide, zandverstuiving

enkele (boeren)erven en het vormt een belangrijke recreatieve

Heetdelle, het vakantiepark Bospark Landgoed Junne, de

route. Extensivering van landgebruik en vernatting kan

oude ontginning van de Diessel met een aantal ingesloten

bijdragen aan ecologisch en hydrologisch systeemherstel. Dit

landbouwpercelen, het hoogveenplateau De Meertjes, stukjes

herstel zal zorgen voor een hogere kwaliteit van omliggende

heide en de uitgestoven zandvlakte van Junnerveld. Ook is er

natuur, waaronder natuurgebied De Brakel.

een voormalige houtzagerij aanwezig in het bos, genaamd
De Witte Delle. Samen met een woning, vakantiewoning en
De Jachthut (vergader- en ontmoetingslocatie) vormt dit een
markante plek in het bos. Kansen liggen in het versterken van
deze bijzondere plekken in het bos en het toekomstbestendig
maken van het productiebos.
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2.3		

Waardevolle context

1
1
4

7

1

1

Het Wilde Hart van Overijssel
Gedeelde verhalen en waardering van gebieden met een sterke

gemaakt van de natuurwaarden en biodiversiteit op Junne. In
bijlage 7 is deze beschrijving opgenomen.

‘sense of place’ zorgen ervoor dat mensen er identiteit en

4
3

Door Landschap Overijssel is een uitgebreide beschrijving

betekenis aan toekennen. De provincie Overijssel heeft een
aantal ‘sterke merken’ in huis, waaronder Het Wilde Hart.

3

Junne ligt centraal in het Wilde Hart van Overijssel
bestaande uit het de Vechtdal, Reggedal en de Sallandse
Heuvelrug. De provinciale ambitie is om ‘alles uit de kast’
te halen qua inrichtingskwaliteit, eigen gezicht, stimuleren

3

5

6

6

ondernemerschap, streekproducten, vergroting – verdieping –
verbreding van recreatieve mogelijkheden en marketing om de
potentiële kwaliteit van dit sterke merk te verzilveren.
Grote gebieden binnen het landgoed zijn onderdeel van
het Natura 2000 gebied ‘Vecht- en Beneden Reggegebied’.
Daarnaast zijn delen van het landgoed aangewezen als Natuur
Netwerk Nederland (NNN). De gebieden hebben daarmee een
beschermde status en het NNN verbindt natuurgebieden met

2

elkaar en met het omringende agrarisch landschap.
Wanneer de diverse gebieden op het landgoed worden
gewaardeerd op hun totale natuurwaarde (oorspronkelijkheid,
zeldzaamheid, vervangbaarheid, biodiversiteit e.d.) kan deze
volgorde gehanteerd worden:

7

Junne in het Wilde Hart van Overijssel (bron provincie Overijssel)

Noabers
Aan de westzijde grenst Junne aan Boswachterij Ommen van
Staatsbosbeheer. In het oosten grenst Junne aan Landgoed
Beerze van Landschap Overijssel. Hier bevindt zich tevens
Camping de Roos. In zuidwesten grenst Junne aan Landgoed

1.

De uiterwaarden

2.

Het hoogveenplateau De Meertjes

3.

Stuifzand en stuifzandheide in het bos

4.

Het oude eikenbos en kamduinbos

5.

Het uitgestrekte productiebos

6.

De stukjes heide in het bos

7.

Het agrarisch cultuurlandschap
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Eerde van Natuurmonumenten. Ten noorden van de Vecht
bevindt zich het Junner Koeland dat voor de kanalisering van
de Vecht tot het landgoed behoorde. Het Junner Koeland is
eveneens van Staatsbosbeheer.

3		 Parel én Proeftuin in het Vechtdal
Junne is een bijzonder, cultuurhistorisch waardevol,
rijk en gevarieerd landgoed. Zijn unieke kwaliteiten en
verrassend mooie plekken zijn geliefd bij bewoners
en bezoekers vanuit de wijde omgeving. Junne is een
Parel in het Vechtdal en zijn bestaande kwaliteiten
dienen als inspiratiebron en vertrekpunt voor de
toekomst.
Maar Junne is geen museum. Er wordt gewoond
en gewerkt in een dynamische omgeving en in een
dynamische tijd. Verduurzaming van de landbouw,
klimaatopgaven, zorgen over leefbaarheid, versterking
van de biodiversiteit en nieuwe recreatieve
ontwikkelingen leiden tot ruimtelijke veranderingen.
Junne wil deze ontwikkelingen benutten om
haar identiteit te versterken en haar betekenis te
vergroten. Junne is een Proeftuin waarin vernieuwing
en experiment de ruimte krijgen, zonder zich over
te leveren aan de waan van de dag. Gericht op een
gezonde toekomst, gebouwd op een rijk verleden.
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3.1		

Visie op hoofdlijnen

“Een eigentijds aantrekkelijk landgoed dat onderscheidend is in

is een integrale landgoedvisie opgesteld waarin alle wensen,

het Vechtdal en als maatschappelijke eenheid, met respect voor

ideeën, kwaliteiten, opgaven en ontwikkelingen zijn gewogen

cultuurhistorie, economisch én ecologisch vitaal is en hierdoor

en waarin bewust een koers is uitgezet. De visie is gebaseerd

duurzaam bestaansrecht heeft.”

op vijf stevige pijlers die de kracht van Landgoed Junne bepalen
en die centraal staan bij de ontwikkeling van het landgoed. De

Dát is de ambitie voor Junne. Dat is wat Junne wil zijn. Maar

vijf pijlers vormen samen ‘Het verhaal van Junne’.

hoe is dat te bereiken? Hoe ziet de toekomst van Junne eruit
en wat is belangrijk? Om antwoord te geven op deze vragen

Landschap vormt
de basis

Traditie en innovatie 		
nauw verbonden

Groene motor in het
Vechtdal

Junne kent vier karakteristieke deelgebieden: het

Bosbouwers en boeren zijn de vormgevers

Het bos van Junne is de groene motor van het

Vechtdal, de Buurtschap Junne, het Junnerbos

en beheerders van het aantrekkelijke

landgoed. Het slaat grote hoeveelheden CO2 op in

en het Junnervlier. Behoud en versterking van de

cultuurlandschap van Junne met zijn bossen,

hout en bodem en zorgt ervoor dat het landgoed

karakteristieken van deze verschillende gebieden

landerijen, boerderijen en houtzagerij. Generatie

klimaatpositief is. Door duurzaam bosbeheer

vormen de basis voor de visie. Het gaat daarbij

op generatie zijn gebruiken en gewoontes

en verjonging met loofbomen, ontstaat een

niet alleen om het landschap dat we boven het

doorgegeven waardoor het soms voelt alsof de

klimaatadaptief, toekomstbestendig en biodivers

maaiveld zien en waar we van genieten. De zorg

tijd heeft stilgestaan.

onlosmakelijk mee verbonden. Het is de basis

Samen

Herkenbaar en gastvrij

We hebben elkaar nodig. Noaberschap betekent

Junne ademt rust en eenvoud. Of het nu gaat

dat we elkaar helpen en inspireren. We denken

om de oude houtzagerij, de grote dakvlakken

samen na over een duurzame toekomst van

van de boerderijen, de architectuur van nieuwe

Junne. Talenten, vaardigheden en ervaringskennis

bouwwerken, de hekwerken bij de entrees

van (jonge) bewoners wordt gestimuleerd,

van het landgoed, de inrichting van een

gemengd naald-loofbos.

gewaardeerd en ingezet om leefbaarheid en

parkeervoorziening of het informatiebord bij het

ondernemerschap te bevorderen. Op Junne is

vakantiepark. Sober en stijlvol, passend bij Junne,

Binnen de ruimtelijke kaders van deze historische

Met de natuurgebieden rondom het landgoed

ruimte om vorm te geven aan ambities op het

passend in het landschap en zonder opsmuk.

voor natuur, landbouw en bos die waardevolle

en culturele traditie is er ruimte voor innovatie in

vormt Junne een robuust natuurnetwerk

ecosysteemdiensten leveren.

brede zin: op het vlak van landbouw, bosbouw,

langs de Vecht. Door het uitvoeren van

horeca, waterhuishouding, woonconcepten

natuurherstelmaatregelen en de omschakeling

Opgaven op het gebied van water, natuur,

en duurzame energie. Door vernieuwing en

naar een duurzaam en natuurinclusief

recreatie, landbouw en leefbaarheid worden in

experiment op het landgoed te verweven

landbouwsysteem wordt de natuurlijke

samenhang uitgewerkt en dragen bij aan de

met historische kwaliteiten, ontstaan nieuwe

waarde van Junne vergroot. Het draagt bij

versterking en verrijking van een gezonde bodem

kringlopen en relaties.

aan het Klimaatakkoord en het Deltaplan

voor een vitale bodem onder het maaiveld is daar

en een prachtig cultuurlandschap.

biodiversiteitsherstel.

Het verhaal van Junne
									 in vijf pijlers

vlak van wonen, werken, zorg en recreatie waarbij
ontwikkelruimte en kwaliteitsverbetering
in balans zijn. Uitgangspunt daarbij is dat het

Door samen met bewoners en ondernemers aan
een nieuw sterk merk te werken blijft Junne als

landgoed financieel moet renderen om in het

een herkenbare eenheid behouden. Bewoners

stand te kunnen houden.

voelen zich thuis en bezoekers voelen zich
welkom. Een gastvrij onthaal met een kop koffie

Noaberschap stopt niet bij de grenzen van het

en een praatje hoort daar bij.

landgoed. We willen ook een goede buur zijn voor
de partijen om ons heen.
De benadering in de vorm van pijlers helpt met het maken van
keuzes voor Junne. Daarbij is het vertrekpunt dat niet één van de
vijf pijlers het belangrijkste is voor de ontwikkeling. Er is sprake
van een landgoedmodel waarin functies duurzaam met elkaar zijn
gecombineerd en verbonden. Elke pijler draagt bij aan de ontwikkeling
en een duurzame toekomst. Deze benadering houdt in dat elke
pijler voorwaarden stelt aan de andere pijlers. In de afweging van
afzonderlijke projecten is het belangrijk oog te hebben voor de
wisselwerking tussen de pijlers en te beseffen dat elke pijler van invloed
is om de juiste keuzes voor de toekomst van Junne te kunnen maken.
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Parel én Proeftuin in het Vechtdal
Vechtdal

De vijf pijlers die centraal staan bij de ontwikkeling van

Groene motor in het Vechtdal

Landgoed Junne zijn uitgewerkt in het kaartbeeld op deze

Robuust Vechtdal met ruimte voor waterberging, nieuwe
meanders en natuurontwikkeling

pagina. De kaart geeft een beeld van de ruimtelijke visie op
hoofdlijnen. In paragraaf 3.2 is deze visie nader uitgewerkt in

Buurtschap Junne

thema’s.

Duurzame akkerbouw in buurtschap met biodiverse
akkerranden
Klimaatpositief en biodivers productiebos (met hoge
natuurwaarde)

Landschap vormt de basis

Ecologische verbinding met Eerderveld & Beerzerveld
Vechtdal: Een halfnatuurlijk rivierlandschap met nieuwe
meanders, natuurontwikkeling en begrazing
Buurtschap Junne: Een authentiek esdorp met ruimte voor
eigentijdse ontwikkelingen en innovatieve landbouw
Junnerbos: Een gevarieerd productiebos met waardevolle
parels voor natuur en recreant
Junnervlier: Open agrarisch landschap waar extensivering
en vernatting een bijdrage kunnen leveren aan natuur en
waterhuishouding

Traditie en innovatie nauw verbonden
We streven naar kringlopen en verbanden op Junne én
daarbuiten

Junnerbos

Natuurlijke begrazing op de oude hooilanden in het Vechtdal
in combinatie met ruimte voor een potstal i.v.m. kringloop
Verduurzaming van de landbouw die van oudsher op de
essen bij de buurtschap hoort
Intensief agrarisch gebruik omvormen naar extensief
kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
Ontwikkelen nieuw werkerf gericht op duurzame (kringloop)
landbouw
Boerderijen transformeren tot energiehubs (opwekking,
opslag en uitwisseling van energiestromen)

Junnervlier

Verhogen aandeel gemengd naald-loofbos met primaire
productiefunctie passend bij de traditie van Junne
Ruimte voor innovatie in de vorm van boslandbouw (inclusief
voedselbossen)
De Zagerij als kloppend hart in het bos: kleinschalige
productiefunctie i.c.m. sociaalmaatschappelijke functie en
passende recreatieve functie
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Samen
Door ondernemend samen te werken zoeken we naar
verbinding tussen schakels (in kringlopen) en bedrijven
We streven naar een veilige en leefbare buurtschap
o.a. door vergroening, passende weginrichting, ruimte voor
initiatieven vanuit bewoners van het buurtschap, etc.
Zoekgebied voor de ontwikkeling van nieuwe wooneenheden
op historische woonplaatsen
Historische locatie Spiker biedt ruimte voor nieuwe functie
op het landgoed (sociaalmaatschappelijk of dienstverlenend)

Herkenbaar en gastvrij
Pieterpad en andere wandel- en fietsroutes vormen een
recreatieve knoop ter hoogte van de stuw
Junne aan de Vecht: plek voor kleinschalige horeca,
informatievoorziening en parkeren
Vergroten beleving rivierlandschap Vechtdal met kans voor
herstel voetveer als onderdeel van nieuwe (extensieve)
routes
Versterken recreatieve verbindingen, o.a. door nieuw fietspad
langs historische Markegrens
Zoekgebied parkeerplaats(en) langs Beerzerweg
Uitbreiding van Bospark Landgoed Junne
Mogelijkheid voor recreatieve functies, zoals bijvoorbeeld
een groepsaccommodatie

3.2		

Veerkrachtig
watersysteem

Waardevolle
natuur

Rijke historie

Natuurinclusief
werklandschap

Uitwerking in thema’s

Klimaatpositief
bos

Leefbaar &
aantrekkelijk
woonlandschap
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Pure recreatie
& krachtige
beleving

Duurzame
energie

Veerkrachtig watersysteem
De waterhuishouding op Junne is niet optimaal. Het

water wordt te snel van het landgoed afgevoerd. Hierdoor ontstaan
er in perioden van extreme droogte problemen voor het Junnerbos,
de natuur en de landbouwgronden rond de buurtschap.

Daarom is het uitgangspunt voor de toekomst dat elke

•

Een bijdrage leveren aan de sponswerking van het

druppel water die op Landgoed Junne valt daar ook zoveel

Vechtdal door het zoeken naar mogelijkheden voor het

mogelijk blijft. De maatregelen voor het op orde brengen van

opengraven van oude meanders en het verruimen van

de waterhuishouding worden door Bosgroep Noord-Oost

het winterbed langs de Vecht in combinatie met een

Nederland meegenomen in het bosbeheerplan en afgestemd

versterking van de biodiversiteit en/of het versterken van

met het waterschap Vechtstromen.

natuurinclusieve landbouw.
•

Waar mogelijk op lage gronden rondom de buurtschap

Verder liggen er, gelet op de ligging van het landgoed

water langer vast te houden in sloten of door de aanleg

langs de Vecht, kansen om een bijdrage te leveren aan de

van extra ruimte voor water (bredere sloten/poelen).

klimaatopgave van het Vechtdal. In het programma Ruimte
voor de Vecht is het doel gesteld in het gebied langs de Vecht

Door deze maatregelen verwachten we een waterlens op

het water langer vast te houden en te voorzien in piekafvoer

te bouwen in het hogergelegen middendeel van Landgoed

bij hoge waterstanden, de zogenaamde sponswerking van het

Junne. Hiermee wordt invulling gegeven aan klimaatadaptatie,

Vechtdal. Maatregelen die hiervoor genomen kunnen worden,

er is in drogere tijden meer water beschikbaar voor bos,

zoals het opengraven van oude meanders of het realiseren van

(kwelgevoelige) natuur en landbouw.

een ruimer winterbed (overloopgebied), kunnen hand in hand
gaan met een toename van de biodiversiteit van deze gronden

Blusvijver

of natuurinclusieve vormen van landbouw.

Voor de bestrijding van een eventuele bosbrand wordt de
haalbaarheid voor de aanleg van een natuurlijk ingerichte

Hieronder worden de hoofduitgangspunten voor de

blusvijver in het Junnervlier verkend. In het thema

waterhuishouding op Landgoed Junne puntsgewijs beschreven:

‘Klimaatpositief bos’ wordt hier meer aandacht aan besteed.

Minder verdamping

Landbouw op peil

Het aandeel gemengd naald-loofbos wordt verhoogd, door

In zomer en winter wordt hoogwaardige landbouwproductie

in verjonging ook loofbomen aan te planten. Dit resulteert in

veiliggesteld door een duurzame toevoer/afvoer van water.

minder verdamping van water.

De mogelijkheid om te beregenen uit een bovenstroomse
oude Vechtarm wordt verkend. Hierdoor wordt energie

Waterberging en afvoer

bespaard en de grondwatervoorraad niet uitgeput. Tevens is de

•

waterkwaliteit beter voor landbouw.

Bodem als buffer en wateropslag. Op het hele landgoed
meer waterberging in bovenlaag bodem door verbetering
bodemstructuur en verhoging organisch stofgehalte.

•

Het vertragen van de waterafvoer vanaf het landgoed
door sloten te voorzien van stuwtjes, te verondiepen of
waar noodzakelijk het geheel dempen van sloten.
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Veerkrachtig watersysteem

Minder afvoeren & meer vasthouden
Verminderen waterafvoer door dempen
en/of verondiepen sloten
Vasthouden water in sloot/meander door plaatsen
stuw/drempel
Waterberging op lagere plekken in het Vechtdal

Aanleg nieuwe meanders voor waterberging

we
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De V

Mogelijke locatie retentiegebieden water

Bestaande sloten en afwateringsrichting behouden
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Overig
Zoekgebied natuurlijk ingerichte blusvijver
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Waterscheiding
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Waardevolle natuur
Landgoed Junne

beschikt over een grote hoeveelheid
waardevolle natuur met bijbehorende biodiversiteit. Deze natuur
heeft een beschermde status doordat het deel uitmaakt van het
Natura 2000 gebied ‘Vecht- en Beneden-Reggegebied’.

Ook zijn grote delen van het landgoed onderdeel van

gebruik van vaste potstalmest en stro van de es te benutten in

het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De aanwezige

de potstal.

natuurwaarden die in paragraaf 2.3 zijn beschreven worden
behouden en blijven door het Natura 2000 en NNN-regime

Bosranden en akkerranden

beschermd. TAUW werkt in opdracht van a.s.r. voor Landgoed

De overgangen tussen open ruimtes en het bos ter plaatse van

Junne aan de uitwerking van interne Natura 2000 maatregelen

het Junnerveld en bij de Diessel worden zachter/geleidelijker

(beheerplanperiode I en II: zie bijlage 8). Hiervoor zijn

gemaakt door middel van minimale bomenkap. Deze ingreep

provinciale gelden beschikbaar. Verder wordt er in de komende

leidt tot een mantel-zoom vegetatie die de biodiversiteit

jaren verder geïnvesteerd in de ruimtelijke en natuurlijke

versterkt en de belevingswaarde van het gebied vergroot.

waarden van Junne. De landbouwgronden langs de Vecht lenen

Daarnaast sluit deze ingreep aan bij de Natura 2000 maatregel

zich goed voor nieuwe natuur in combinatie met waterberging

voor aanleg van verbindingszones voor o.a. de adder over

en natuurinclusieve landbouw.

het landgoed. Akkerranden worden ingericht als zones
voor een rijke flora en fauna die tevens een rol spelen in de

Hieronder worden de uitgangspunten voor het behoud en de

kringlooplandbouw door natuurlijke bestuiving en predatie.

versterking van waardevolle natuur op Junne uiteengezet.

Tevens heeft dit een recreatieve waarde.

Interne maatregelen Natura 2000

Extensivering Junnerveld & -vlier

De uitvoering van diverse interne maatregelen

Minder bemesting, meer waterberging, beweiding en een

(beheerplanperiode I) binnen het landgoed zoals aangeven

extensiever maaibeheer voor sloten kan zorgen voor meer

op het inrichtingsplan (opgesteld door TAUW met kenmerk

biodiversiteit en een kwaliteitssprong voor omliggende

R006-1266487JJY-V02-sal-NL, d.d. 20 mei 2020), waaronder

natuurgebieden.

de realisatie van een verbindingszone, waarbij een (half)open
verbinding voor de adder en andere fauna over het landgoed

Stiltegebieden

wordt gecreëerd. Deze maatregel sluit aan op vergelijkbare

Er wordt ingezet op het behoud van stille en ecologische

natuurmaatregelen in de omgeving van het landgoed

waardevolle gebieden binnen het landgoed. Binnen deze

(Boswachterij Ommen en Landgoed Beerze).

gebieden liggen geen mogelijkheden voor het toevoegen van
(recreatieve) functies of routes.

Natuurontwikkeling Vechtdal
Langs de Vecht wordt ingezet op natuurontwikkeling door

Faunapassages en -beheer

intensief agrarisch gebruik om te vormen naar extensief

Het realiseren van één of meerdere faunapassages onder

kruiden- en faunarijk grasland (N12.02). Dit kan eventueel

het spoor en de Beerzerweg door wordt onderzocht. Op

worden doorontwikkeld naar schraal grasland (N10/N11),

deze wijze kan het leefgebied van diverse soorten worden

al dan niet met afplaggen. Dit in combinatie met natuurlijke

uitgebreid. Op het landgoed wordt jacht ingezet voor beheer-

begrazing (en bemesting) met vee zorgt voor dynamische

en schadebestrijding waarbij extra ingezet wordt op het

natuurontwikkeling in het Vechtdal. Dit gaat hand in hand met

vergroten van de biodiversiteit (soorten flora en fauna) en

waterberging en extensieve recreatie. Tevens vormt dit een

verkeersveiligheid.

belangrijke schakel in de kringlooplandbouw op Junne door het
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Waardevolle natuur
Beleid & autonome ontwikkelingen
N2000 gebied en Natuurnetwerk Nederland (NNN)
voor exacte begrenzing zie geoportaaloverijssel.nl

Zone ondernemen met natuur en water buiten de NNN

3

N2000 maatregelen beheerplanperiode I richting uitvoering
1) Stroomdalgrasland 2) Zandverstuiving Heetdelle
3) Zandverstuiving Junner Belten 4) Veenduinplateau

1

5) Verbindingszone voor fauna

N2000 maatregelen beheerplanperiode II
planvorming richt zich vooral op bossen rondom Junne (zie bijlage 8)

2

3
ea
ers
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Versterken en ontwikkelen
Intensief agrarisch gebruik omvormen naar extensief
kruiden- en faunarijk grasland (N12.02), eventueel

kk
err
ande
n

doorontwikkelen naar schraal grasland (N10/N11)
u
tu
Na

rli
jke
be
gra
zing
Vech
tdal

Kans voor extensivering landbouwgrond t.b.v.
natuurwaarden
5
Bosrand inrichten als biodiverse zone met mantelzoom vegetatie
Akkerranden inrichten als zones met biodiversiteit

Realiseren dotterbloemgrasland weitje van Mensink

d
lan
Dotterbloemgras

Verbinding t.b.v. natuur tussen noord en zuid onder
het spoor en Beerzerweg
Stilte, rust en ruimte als kernwaarden
Ex

4

Versterken verbinding Eerderveld & Beerzerveld

Herstel stuifduin
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Rijke historie
Landgoed Junne kent een rijke historie in zowel

landschap, de bebouwing en het kenmerkende productiebos. Deze
rijke historie is op het landgoed waarneembaar, maar kan meer
worden uitgedragen.

Daarnaast liggen er kansen om de historie van Junne en het

Nieuwe invulling Zagerij De Witte Delle

Vechtdal nieuw leven in te blazen wat een belangrijke bijdrage

Zagerij De Witte Delle wordt heropend voor het zagen van

levert aan de beleving van het landgoed. Momenteel is al

exclusief Junnerhout op een vrijwillige of bedrijfsmatige basis.

veel van de rijke historie van Landgoed Junne zichtbaar zoals

Lokale afzet van Junnerhout zoals meubels is denkbaar. Dit

landschapselementen, het productiebos en monumentale

kan gecombineerd worden met informatievoorziening voor

erven en panden.

dagrecreanten en educatie voor scholieren of inzet van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In dit thema is de rijke historie van Junne in kaart gebracht
zodat duidelijk is wat behouden moet worden en wat versterkt

Historische verbindingen en vervoersmiddelen

kan worden door middel van ontwikkeling. De volgende

•

ambities zijn geformuleerd:

Het faciliteren van een aanlegplaats voor een nog te
bouwen Ommer Vechtzomp.

•

Duurzaam bosbeheerplan

Het tot stand brengen van de oorspronkelijke voetveer
tussen buurtschap Junne en buurtschap Arriën (koppeling

Een duurzaam en maatschappelijk verantwoord bosbeheerplan
voor het Junner productiebos, waarmee de duurzame

met recreatie).
•

Beleefbaar maken van de westelijke markegrens met een

instandhouding van het voor Landgoed Junne kenmerkende

fietsroute die aansluit op een bestaand fietsnetwerk en

productiebos en haar cultuurhistorische waarde, waaronder de

tevens een veiligere route biedt.

groeiplaats van de internationaal bekende soort Junner Grove

Versterken historische groenstructuur

Den wordt gewaarborgd.

Benutten van historische huisplaatsen
Nieuwe bebouwing realiseren op historische huisplaatsen

Het versterken van de historische groenstructuur zoals de
kamduin met eiken, het oude loofbos rond de buurtschap, het
beltenlandschap en rond de essen.

in en nabij de buurtschap Junne. Een voorbeeld hiervan
is de locatie van voormalig landhuis het Spiker net ten

Historische boerderijnamen

zuiden van de buurtschap aan de Nieuwe Hammerweg. De

Historische boerderijnamen die Landgoed Junne van oudsher

nieuwe bebouwing dient qua vormgeving en beeldtaal te

kenmerken zoals de Diessel, de Stolte, Nieuw Hakkenoord,

passen binnen de buurtschap. Cultuurhistorische erven met

Niens, Siegering, Vogelzang en Weidelust worden beter

bijbehorende landerijen kunnen integraal worden benaderd

zichtbaar gemaakt.

door in de (her)ontwikkeling rekening te houden met oude
ontginningsassen, herstel van oude routes en houtstructuren.
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1. Veerkrachtig watersysteem
Sloten dempen en/of verondiepen t.b.v.
verminderen waterafvoer

1. Veerkrachtig watersysteem
Plaatsen
stuw t.b.v.
water
Sloten
dempen
en/ofvasthouden
verondiepen
t.b.v.in
sloot
verminderen
waterafvoer

Rijke historie
Betere bodemstructuur
t.b.v. vasthouden
Plaatsen
stuw t.b.v. vasthouden
water in
water
sloot in bovenlaag bodem

1. Veerkrachtig watersysteem
Sloten dempen en/of verondiepen t.b.v.
verminderen waterafvoer

x
x

Plaatsen stuw t.b.v. vasthouden water in
sloot

x

Mogelijke locatie retentiegebieden water
Plaatsen stuw t.b.v. vasthouden water in
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Natuurinclusief
werklandschap
Landgoed Junne zet in op duurzame en natuurinclusieve
kringlooplandbouw. Dit betekent een economisch rendabele en
toekomstbestendige landbouw, die optimaal beheer van natuurlijke
hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering van de
landbouw. Inclusief zorg voor ecologische functies, de biodiversiteit op
en om het agrarisch bedrijf en de belevingswaarde van het landschap.
Naast de kringloop binnen de landbouwsector zelf zijn er

Natuurlijke en extensieve begrazing in het Vechtdal

meerdere verbindingen te leggen met bijvoorbeeld het

Het stoppen van grondbewerking, bemesting en bodemver-

watersysteem, bosbouw en recreatie. Om toe te werken naar

dichting door tractoren zorgt voor meer bodemleven, betere

een duurzaam, toekomstbestendig en dus natuurinclusief

beworteling, een hoger organisch stofgehalte en dus meer

werklandschap zijn doelstellingen geformuleerd. Hieronder

CO2-vastlegging. Hierdoor vergroot de sponswerking van deze

worden deze uiteengezet.

Vechtdalgronden. Spontane natuur en verhoogde diversiteit

Kringlooplandbouw van Junne

ontstaat door pleksgewijze begrazing en mestafzet afhankelijk
van natuurdoeltypen (beoogd is extensief kruiden- en faunarijk
grasland (N12.02)). Een potstal is denkbaar voor een grazende
lokale veekudde van bijvoorbeeld vleesvee waarbij (biologische)

Er wordt ingezet op een natuurinclusieve vormen van

vaste mest wordt geleverd aan de (biologische) akkerbouw op

landbouw die bijdragen aan herstel en verbetering van de

Junne. Lokale afzetmarkt voor producten via boerenmarkten,

biodiversiteit. De gedachte achter kringlooplandbouw is een zo

slagers, verkoop via site of restaurants. Recreatieve waarde,

laag mogelijke input van grondstoffen. Dit is allesomvattend;

waterberging en verbetering van waterkwaliteit gaan hand in

meststoffen, bestrijdingsmiddelen, water, energie, arbeid,

hand. Kortom, door deze hierboven genoemde ingrepen gaat

etc. Het benutten van reststromen en het werken in lokale of

het Vechtdal van Junne weer veel waardevolle ecosysteem-

regionale kringlopen speelt ook een grote rol. Korte ketens zijn

diensten leveren.

wenselijk tussen boer en consument. Dit alles met respect voor
mens, landschap, bodem en biodiversiteit. Het zorgt voor een

Hoogwaardige biologische akkerbouw op de essen van Junne

betere balans tussen maatschappelijk, ecologisch en financieel

De ambitie is een diversiteit aan gewassen die roterend

gewin. Landgoed Junne als proeftuin voor natuurinclusieve

(bijvoorbeeld met een 1 op 6 bouwplan) per jaar

kringlooplandbouw biedt boeren de mogelijkheid om aan te

worden verbouwd om de bodem rust te geven en de

haken in de ontwikkeling richting deze vorm van duurzame

mineralenbenutting te verbeteren, een ambitie die al is

landbouw. Boeren moeten een goede boterham kunnen

ingezet. Een gezonde (landbouw)bodem is de basis: een

verdienen (verdienmodel) en krijgen de vrijheid om te

goede bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid leveren als

experimenteren, investeren en transformeren. De visie voor

ecosysteemdienst; een betere waterhuishouding, verhoogde

natuurinclusieve kringlooplandbouw op Landgoed Junne ziet er

opbrengst, hogere biodiversiteit, gewasbescherming en

als volgt uit:

koolstofopslag. Bermen, slootkanten en akkerranden kunnen
zodanig worden ingericht met een inheems kruidenmengsel
dat hier natuurlijke vijanden voorkomen die plaagdieren zoals
insecten van de akkers weren. Het gebruik van (chemische/
niet-biologische) bestrijdingsmiddelen wordt daarnaast
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Natuurinclusief
werklandschap

ontmoedigd. De akkerbouw gaat samen met het herstel van

groente- en/of veeteelt. Er zijn honderden combinaties

sensoriek, monitoring en precisielandbouw toegepast en wordt

landschapselementen, voldoende wateraanvoer om productie

mogelijk van deze boslandbouw. In het algemeen valt te

vakmanschap en kennis gedeeld. Producten worden zoveel

te garanderen en (biologische) meststoffen via een potstal,

denken valt aan notenteelt met begrazing van vleeskoeien,

mogelijk lokaal en regionaal gemaakt en afgezet. Verder spelen

stalmest van de agrarische bedrijven in het Junnervlier en

fruitteelt in een schapenweide, lange rijen populieren tussen

boerenerven een belangrijke rol in de transitie van fossiele naar

een eigen mestbult (met reststromen bos(land)bouw en

stroken graan of zelfs een voedselbos. Het combineren van

duurzame energie wanneer ze kunnen fungeren als duurzame

bermmaaisel). Zodoende kan de koolstofkringloop op het

deze teelten heeft als voordeel een verhoogde weerbaarheid,

energie hubs voor de energievoorziening op het hele landgoed.

landgoed gedeeltelijk worden gesloten. Stoppelbeweiding met

biodiversiteit en mogelijk zelfs productie. Een goed ontworpen

In het thema Duurzame energie wordt hier nader op ingegaan.

koeien/schapen is denkbaar. De afzetmarkt is zoveel mogelijk

boslandbouwsysteem heeft een meerwaarde voor de

lokaal of regionaal en er is een relatie denkbaar met een horeca

natuur en voor landschappelijke en recreatieve waarden. Een

Junnervlier en Junnerveld

en/of educatieve functie. Rustgewassen voor de bodem zoals

strategische locatie voor het toepassen van boslandbouw op

Het Junnervlier is een veeteeltgebied, waar extensief grasland

grasklaver en graan kunnen gebruikt worden als veevoer. Stro

Landgoed Junne zijn de landbouwpercelen midden in het bos

en beweiding gewenst is. Het uitplaatsen van één van de twee

kan worden gebruikt als strooisel of ligbed voor de koeien. Zo is

(N2000), tussen de Dieselweg en Beerzerweg. Door jarenlange

melkveebedrijven in dit gebied op vrijwillige basis behoort tot

de koppeling tussen akkerbouw en veeteelt compleet.

intensieve bemesting zijn dit vruchtbare gronden die als

de mogelijkheden. In ieder geval is het de ambitie intensieve

proeftuin kunnen dienen voor een boslandbouwsysteem.

bemesting en grondkering stop te zetten om depositie en

Lagere gronden rondom buurtschap Junne

Door deze beoogde functieverandering daalt de druk op de

uitspoeling van nutriënten naar omliggende gebieden te

Deze gronden bieden mogelijkheden voor weidegronden voor

omliggende natuur vanwege een lagere intensiteit in land- en

verkleinen om de druk op omliggende natuur te verlichten.

koeien en waterberging in natte perioden als buffer voor droge

mestgebruik. Dit bevordert ook de waterkwaliteit. Tevens

Tevens is de verwachting dat hierdoor de koolstofvastlegging

perioden waarbij een extensiever maaibeheer en mestregime

kan de landschappelijke- en recreatieve waarde op deze

van de bodem wordt vergroot. Vernatting van het westelijk deel

gewenst zijn. Ook vormen van boslandbouw zijn denkbaar.

zichtlocatie stijgen door een grote diversiteit in soorten in

van het Junnervlier is gelet op de natuurdoelstellingen in dit

het boslandbouwsysteem. Hoe dit boslandbouwsysteem

gebied denkbaar. In deze hoek van het Junnervlier ligt tevens

Voedselbos van Junne

tussen de Dieselweg en Beerzerweg vorm kan krijgen, welke

een kans voor de aanleg van een blusvijver in combinatie met

Een weelderig voedselbos tussen de essen voor het

producten het kan leveren en welke rol het kan spelen in de

waterberging/natuur en/of recreatie. Verder wordt ingezet op

voortbrengen van fruit/noten/kruiden met tevens een sociaal/

kringlooplandbouw moet nader worden onderzocht. De zagerij

herstel van landschapselementen en aansluiting op het Eerder

maatschappelijke ontmoetingsfunctie en mogelijkheden als

kan, naast een kleinschalige productiefunctie, een rol spelen bij

Achterbroek. Slootranden zijn plekken waar biodiversiteit en

proeftuin in samenwerking met recreatieve-, educatieve- en

boslandbouw.

natuurwaarden versterkt kunnen worden. Het (kruidenrijke)

horecafuncties op het landgoed. Er is voorkeur voor een locatie

Verduurzaming
Zoals onder het kopje ‘Boerenerven als kloppend hart van het
landgoed’ reeds benoemd, kunnen boerenerven een belangrijke
rol spelen in de transitie van fossiele naar duurzame energie
wanneer ze kunnen fungeren als duurzame energie hubs
voor de energievoorziening op het hele landgoed. Bestaande

gras van het Junnerveld en -vlier is bruikbaar voor het vee in

(populierenbosje Junnerweg) maar andere locaties worden niet

Boerenerven als kloppend hart van het landgoed

combinatie met grasklaver, stro en graan van de akkerbouw.

op voorhand uitgesloten.

Verbreding in bedrijfsvoering maakt deze erven veerkrachtig

Biologische stalmest kan worden gebruikt voor de akkers rond

en toekomstbestendig. Het kan hierbij gaan om recreatie in

de buurtschap. Biologische producten van het landgoed zoals

Boslandbouw of ‘agroforestry’

de vorm van een bed and breakfast, een boerderijwinkel, een

melk, kaas en boter kunnen lokaal worden afgezet of vermarkt

Boslandbouw is een landbouwsysteem waarbij op één perceel

melktap, excursies en educatie. Boeren met natuur zorgen

door samenwerking met recreatie en horecafuncties.

bomen en struiken gecombineerd worden met akkerbouw,

voor het landschap en omgeving. Daarnaast worden robotica,
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veehouderijen op het landgoed worden daarom in de komende
10 jaar geholpen en gefaciliteerd op weg naar verduurzaming.
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Klimaatpositief bos
Landgoed Junne bestaat voor het grootste deel uit bos. Bosgroep
Noord-Oost Nederland beheert voor a.s.r. de circa 750 hectare op
het landgoed. Dit bos heeft veel kwaliteiten en een variatie aan
bostypen, boomsoorten en bosontwikkelingsfasen. In 2021 zal
een bosbeheerplan worden opgesteld door de Bosgroep waarin de
visie met bijbehorende doelstellingen en maatregelen nader wordt
uitgewerkt. De visie op hoofdlijnen en de aandachtsvelden binnen het
bosbeheer worden hieronder nader toegelicht.
Als gevolg van de uitvinding van kunstmest werd heide en

is tegen ziekten, plagen en andere calamiteiten. Hieronder

het beheer daarvan (plaggen voor de potstal) overbodig. Ook

worden de uitgangspunten verwoord.

op Junne werden de uitgestrekte heidevelden ontgonnen
en bebost. Deze heideontginning en aanplant met bos heeft

Visie

plaats gevonden tussen ongeveer 1850 en 1913. De heide

Bossen zijn een van de meest waardevolle ecosystemen

werd in grote kavels ontgonnen en overwegend beplant

en vervullen diverse ecosysteemdiensten. Ten eerste

met grove den. Na de Tweede Wereldoorlog is een groot

valt hierbij te denken aan houtproductie, natuur- en

deel van percelen grove den met een slechte kwaliteit en

belevingswaarde. Daarnaast is er steeds meer aandacht

die in de nadagen van de oorlog sterk waren overbenut,

voor ecosysteemdiensten zoals koolstofvastlegging,

herplant met douglas, Japanse lariks, fijnspar en zomereik.

zuurstofproductie, luchtzuivering, voedselproductie en habitats

De bospercelen worden gescheiden door een goed netwerk

voor flora en fauna. Een gezonde bosbodem is hiervoor van

van exploitatiewegen. De bossen van Junne zijn op de armste

belang.

groeiplaatsen aangeplant. Wel is er, soms op korte afstand,
variatie in de bodemvruchtbaarheid. Dit heeft vooral te maken

De laatste decennia heeft men in Nederland getracht

met de dikte van de deklaag, die door het verstuiven boven de

verschillende functies in het bosbeheer te integreren

oorspronkelijk laag is komen te liggen. Ook de bereikbaarheid

(beheermethode “geïntegreerd bosbeheer” op perceelsniveau).

van de vruchtbare grondlaag onder deze deklaag en de

Langzaam komt men hier van terug en komt er weer

bereikbaarheid van het grondwater voor de boomwortels in de

differentiatie in functieaccenten. Deze aanwijzing van

vegetatieperiode zorgt voor variatie in bodemvruchtbaarheid

functieaccenten zal in het bosbeheerplan verder worden

en dus bosopbouw. Het uiterste noorden van het bosgebied

geconcretiseerd. Grofweg is het noordelijkste deel, evenwijdig

kenmerkt zich door een aandeel oud eikenbos in de overgang

aan de Vecht, van het bos op Landgoed Junne veelal de

van bos naar agrarische gronden en buurtschap zoals op de

functieaccenten natuur en beleving krijgen toegewezen. Voor

kamduinen.

het overige bos wordt sterk het accent op houtproductie
gelegd.

In het recente verleden is elk jaar ruim 4.000 kuub hout
geoogst, waardoor het bos flink uitgedund is. Periodieke

Duurzaam bosbeheer

metingen geven weer dat de aanwezige houtvoorraad de

Duurzaam bosbeheer is het uitgangspunt. Gestreefd

laatste decennia is afgenomen en de bossen opener zijn

wordt naar een hoge houtvoorraad met een hoogwaardige

geworden. Dit is goed terug te zien in het bos. De komende

houtkwaliteit. In opstanden die aan het eind van hun omloop

decennia moet het beheer worden gericht op het verhogen van

zijn, wordt verjongingskap toegepast. Hierbij wordt het

de staande houtvoorraad en de bijgroei. Daarnaast moet er

vrijkomende hout zoveel mogelijk gebruikt om hoogwaardig

worden gewerkt aan een gemengder bos dat beter weerbaar

zaaghout voort te brengen, zodat de opgeslagen CO2 zo
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Klimaatpositief bos

lang mogelijk blijft vastgelegd. Bosverjonging wordt actief

aanplanten van boom- en struiksoorten met een positieve

gestimuleerd, waar mogelijk wordt gewerkt met natuurlijke

invloed op de strooiselvertering zal op termijn leiden tot een

verjonging en waar nodig worden kunstmatig boomsoorten

betere bodembalans. Dat kan met rijk-strooiselsoorten, dat zijn

aangeplant om de menging te bevorderen. Voldoende jong bos

soorten die via hun rijke strooisel voedingsstoffen (nutriënten

draagt in belangrijke mate bij aan het verhogen van de bijgroei

zoals calcium en kalium) de bodem verbeteren door het

en daardoor meer CO2 vastlegging. Duurzame houtsoorten en

organische stof gehalte te verhogen. Dit leidt tot een betere

het sturen op houtkwaliteit leiden er toe dat de opgeslagen CO2

vochtvoorziening (meer water vasthouden) en een adequatere

ook na het vellen van de boom en verwerken tot een product,

opslag van voedingsstoffen. Soorten die hiervoor kwalificeren

nog lange tijd vast ligt.

zijn o.a. linde, esdoorn, hazelaar, fladderiep, zoete kers,
boomhazelaar Europese vogelkers en haagbeuk. Deze soorten

Een belangrijke pijler binnen het duurzaam bosbeheer is

groeien goed in de schaduw in bestaand bos en kunnen

de bosbodem. De groeiplaats van het bos op Junne is van

worden ingezet bij verjonging van het bos. Groepsgewijs

oorsprong arm als gevolg van de verstoven dekzandlagen.

enkele honderden per hectare van deze soorten inbrengen

Ruim een eeuw monoculturen van een en dezelfde

draagt al bij aan een enorme verbetering van de bosbodem en

naaldboomsoort per perceel hebben de bodem doen

biodiversiteit.

verzuren. Deze negatieve groeiplaatsfactoren werden lang
gecompenseerd door een goede vochthuishouding. Door een

Biodiversiteit

hoge grondwaterstand in de vegetatieperiode vertoonden de

Er wordt gestreefd naar een bos met veel structuurvariatie

verschillende boomsoorten een goede groei. Als gevolg van de

waar natuurlijke processen voldoende ruimte krijgen. Het

droge zomers met weinig neerslag in de vegetatieperiode en

bevorderen van mengboomsoorten en actief inbrengen van

de onttrekking van grondwater voor landbouw en drinkwater is

niet of nauwelijks voorkomende soorten levert hier een be-

de bodem sterk verdroogd.

langrijke bijdrage aan. Op perceelsniveau zijn de bossen nog
erg monotoon, het verhogen van het aandeel gemengd bos is

Herstel van de hydrologie kan voor een behoorlijk deel

een belangrijk aandachtspunt maar vergt een lange periode

eenvoudig worden gerealiseerd door het gedeeltelijk dempen

om tot de gewenste resultaten te komen. Daarnaast zijn open

van de vele kilometers aan diepe sloten en greppels die

plekken en dood hout belangrijke onderdelen van een bos met

het landgoed rijk is. Daarnaast wordt gekeken naar de

een hoge biodiversiteit (zie ook thema ‘Waardevolle natuur’).

mogelijkheden om water langer vast te houden en actief

Houtoogst is hierin een belangrijk sturend middel naar een

in te brengen vanuit de Vecht (zie thema ‘Veerkrachtig

natuurlijk, gevarieerd en recreatief aantrekkelijk bos.

watersysteem’).
Om op langere termijn de verzuring tegen te gaan, wordt
ingezet op het creëren van een gemengder bos. Het actief
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Klimaatpositief bos

Klimaatrobuust bos

de voorkeurslocatie in het populierenbos ten noorden van de

Na de extreme droogtes in de zomers van 2018, 2019 en

Junner Brink waar bewoners van het landgoed samen met

2020 lijken de gevolgen van klimaatverandering steeds

elkaar eigen voedsel kunnen verbouwen. Het monotone bosje

duidelijker zichtbaar te worden in het bos: langdurige droogte

verandert hierdoor in een biodiverse plek met meer betekenis.

en extreem hoge temperaturen in het groeiseizoen. Het bos

In het thema ‘Natuurinclusief werklandschap’ is reeds

staat onder druk: grootschalige sterfte, afnemende vitaliteit

aandacht besteed aan boslandbouw en het voedselbos.

en bijgroei en een grotere kwetsbaarheid voor ziekten en
plagen zijn het gevolg. De komende jaren dient er in belangrijke

Blusvijver

mate aandacht te zijn voor maatregelen en werkzaamheden

De brandveiligheid van het bos is onderzocht door het bedrijf

die het bos weerbaarder maken tegen deze effecten. Het

Luinstra uit Nieuwleusen. Daaruit kwam naar voren dat het

stimuleren van menging, aanplant van klimaatrobuuste

zuidelijke deel van het bos brandgevoelig is, vanwege de te

soorten, verbeteren van de bosbodem en hydrologie zijn de

grote afstand tot de Vecht. Om de veiligheid te waarborgen

belangrijkste klimaatadaptieve maatregelen.

wordt geïnvesteerd in brandputten of, indien mogelijk,
de aanleg van een natuurlijk ingerichte blusvijver in het

Recreatie

Junnervlier. Op die manier kan bij brand het bos van Junne

Het landgoed is vrij toegankelijk op de daartoe aangewezen

Zuid worden geblust. De haalbaarheid voor de aanleg van een

wegen en paden. Landgoed Junne heeft een uitgebreid

natuurlijk ingerichte blusvijver in het Junnervlier wordt nader

wegen- en padennetwerk dat goed toegankelijk is. Vooral

verkend.

in het gedeelte ten noorden van de Beerzerweg wordt daar
veelvuldig gebruik van gemaakt. De toegankelijkheid en
veiligheid van de wegen en paden die veel worden gebruikt,
moeten daarom worden gewaarborgd. Langs deze wegen en
paden dient de belevingswaarde in stand te worden gehouden
en waar mogelijk versterkt. Markante bomen moeten de
ruimte krijgen, bospercelen dienen veel variatie te hebben in
soorten, leeftijden en dichte bossen dienen zich af te wisselen
met meer openheid.

Boslandbouw en voedselbos
Kansen voor omvormen van agrarische gronden in het
bos naar proeflocatie boslandbouw (agroforestry) worden
verkend. Er liggen daarnaast kansen voor een voedselbos op
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Leefbaar en aantrekkelijk
woonlandschap
Het vrije wonen, noaberschap, landschapsbeleving en stilte zijn

kwaliteiten van Junne die bewoners benoemen en waarderen. Tegelijkertijd staat de
leefbaarheid onder druk omdat er geen ruimte is voor jongeren om te blijven en is
er vraag naar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De uitdaging ligt in het behouden
en versterken van de (woon)kwaliteiten en tegelijkertijd ruimte te bieden om
ontwikkelingen mogelijk te maken en de buurtschap Junne sterker te maken.
Om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Landgoed Junne

die past bij de buurtschap. Dit door middel van een

als woonomgeving in de komende jaren te behouden en te

verbijzondering van het wegprofiel, wat tevens een

versterken is een aantal dingen belangrijk:

snelheidsbeperkende werking heeft. De exacte uitwerking
hiervan en mogelijke gevolgen voor het geluidsniveau

Mooi en veilig

op de woningen wordt nader onderzocht en met
omwonenden afgestemd.

Junne ademt rust en eenvoud. Of het nu gaat om de oude
houtzagerij, de grote dakvlakken van de boerderijen, de

•

Het autoverkeer veroorzaakt door dagrecreanten wordt

architectuur van de nieuwe bouwwerken, de hekwerken

in goede banen geleid door een aantal goede centrale

bij de entrees van het landgoed, de inrichting van een

parkeergelegenheden nabij de stuw en ter hoogte van

parkeervoorziening of het informatiebord bij de stuw. Sober

de Beerzerweg, waar een aantal zoekgebieden zijn

en stijlvol, passend bij Junne, passend in het landschap en

aangegeven. Daarnaast dienen de diverse functies

zonder opsmuk. Om deze stijl van Junne te behouden voor de

op het landgoed ook zelf te voorzien in voldoende
parkeergelegenheid op of nabij het eigen erf.

toekomst wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin
kenmerken en inspirerende voorbeelden benoemd worden

•

Fietsers en wandelaars worden via daarvoor aangelegde

en waarin richtlijnen voor ontwikkeling staan beschreven en

routes over het landgoed geleid. Door deze zonering

verbeeld. Op deze wijze blijft Junne als herkenbare eenheid

hebben deze activiteiten zo min mogelijk negatieve

behouden.

effecten op het woon- en leefklimaat van bewoners van
Junne.

Een bijzondere locatie binnen de eenheid van Landgoed
Junne krijgt weer vorm en betekenis: het voormalige landhuis

Noaberschap en saamhorigheid

De Spiker. Deze locatie wordt ontwikkeld als een plek met

Kenmerkend voor de buurtschap Junne. Generaties lang wonen

ingetogen allure, passend bij Junne (zie thema ‘Rijke historie’).

en werken de bewoners samen op het landgoed, in het besef
dat je elkaar nodig hebt. Noaberschap en saamhorigheid is van

In samenwerking met de gemeente Ommen wordt aandacht

groot belang en wordt gefaciliteerd op een aantal manieren:

besteed aan verkeershinder en de daarmee samenhangende

•

verkeersveiligheid op het landgoed door sluipverkeer en bezoek
van dagrecreanten. Daarnaast worden de mogelijkheden

Door in gesprek te blijven met de elkaar (rentmeester en
bewoners) over wensen, ideeën en belangen;

•

Door het behouden van de jachthut als ontmoetingsplek

voor de aanleg van persriolering onderzocht. Hiervoor zijn de

en het organiseren van bijeenkomsten op het landgoed

volgende ambities geformuleerd:

zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst;

•

Sluipvrachtverkeer en doorgaand zwaar verkeer wordt

Door bewoners de mogelijkheid te bieden om op een
aantal dagen per jaar (samen) haardhout te hakken bij de

verlenen tot het landgoed vanaf de brug over de Vecht en

zagerij;

de kruising Beerzerweg/Nieuwe Hammerweg.
•

•

beperkt door uitsluitend vergunninghouders toegang te
•

Door het realiseren van voedselbos en proeftuin waar

De wegen ter plaatse van de Junner Brink en

bewoners van het landgoed met elkaar voedsel kunnen

stuwomgeving een karakteristieke uitstraling geven

verbouwen.
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Leefbaar en aantrekkelijk
woonlandschap
Lokaal initiatief van de Junner bevolking en onderlinge

•

Rood voor Rood of Rood voor Groen (KGO)

•

Het effectueren of verplaatsen van bestaande
bouwrechten.

samenwerking wordt aangemoedigd en gefaciliteerd. De
ambities uit deze visie worden bij voorkeur in samenwerking
met de bewoners van Junne op vrijwillige of bedrijfsmatige

In deze laatste categorie zijn op Junne nog 5 rechten

basis gerealiseerd. Op deze wijze wordt het landgoedmodel

beschikbaar. Het gaat om 2 bouwrechten uit 2019 in ruil voor

(samen wonen en werken op het landgoed) versterkt.

sloopmeters (Rood voor Rood), 2 bouwrechten op de zagerij
en 1 woonrecht in het voormalige Groene Kruisgebouw aan de

Het toevoegen van maatschappelijke/dienstverlenende functies

Beerzerweg.

verrijkt de leefbaarheid van Junne. In de visie is op dit vlak een
aantal mogelijke ontwikkelingen opgenomen:

Voor de locaties waar mogelijke nieuwe wooneenheden

•

De locatie Junnerweg 5 heeft vanwege haar solitaire ligging

gesitueerd worden zijn twee type zoekgebieden* aangewezen:

transformatieperspectief naar een maatschappelijke of

1.

nevenactiviteiten. Lokaal initiatief heeft hierbij de voorkeur.

Op/bij bestaande erven of voormalige boerenerven (door
o.a. woningsplitsting of transformatie van schuren)

dienstverlenende functie met bijbehorende ondergeschikte
2.

Op historische woonplaatsen nabij de buurtschap

Een maatschappelijke of dienstverlenende functie kan

•

bovendien samengaan met de ambities voor horeca en

1. Bestaande of voormalige boerenerven

voedselbos (producten van het landgoed).

Boerenerven op Junne bestaan uit een ensemble van gebouwen

Op de locatie van de Spiker liggen mogelijkheden voor

en opgaande beplantingen. In dit ensemble is vaak ruimte om

woonfunctie, maatschappelijke functie (zorg) en/of een

gebouwen te verwijderen en/of toe te voegen, passend bij de

lichte bedrijfsfunctie in de dienstensector. Naast een

karakteristieke opbouw van een erf.

eventuele woon- of maatschappelijke functie biedt deze
•

locatie dan ook werkgelegenheid voor het landgoed.

2. Historische huisplaatsen nabij de buurtschap

De zagerij als kloppend hart in het bos biedt

In vroegere tijden was het landgoed, zowel binnen als buiten de

kansen voor kleinschalige productiefunctie i.c.m.

buurtschap, dichter bebouwd. Deze huisplaatsen zijn in de loop

sociaalmaatschappelijke functie (zoals dagbesteding) en

van de tijd verdwenen maar nu geven deze locaties aanleiding

passende kleinschalige recreatieve functies.

voor herontwikkeling. Niet alle 19 verdwenen huisplaatsen

Ruimte om te (blijven) wonen

komen in aanmerking voor herontwikkeling; er is gekozen
voor een concentratie van de zoekgebieden in en rondom de

Op Landgoed Junne wordt vraaggericht geïnvesteerd in

buurtschap. Enerzijds om de leefbaarheid in de buurtschap

de beschikbaarheid en bereikbaarheid van woningen voor

te bevorderen en anderzijds om de rust voor de natuur in het

verschillende doelgroepen op de woningmarkt. Dit door

zuidelijke deel van het landgoed te bewaken.

naast het reeds aanwezige hogere segment te investeren in
woningen voor starters en middeninkomens. Door ook op deze

Historische huisplaatsen kunnen ook voor bebouwing met een

doelgroepen in te zetten (door vrijkomende wooneenheden

andere functie worden aangewend of hiermee gecombineerd

bijvoorbeeld eerst aan te bieden aan jongeren van Junne op

worden. Een voorbeeld hiervan is een potstal ten behoeve van

basis van betaalbare huur / ingroeimodel), is het de verwachting

kringlooplandbouw.

dat de bevolkingssamenstelling van Junne op termijn zal
verjongen. Verder biedt het bewoners de gelegenheid een

Uitgangspunt is dat nieuwe woningen en erven aansluiten

wooncarrière te maken binnen het landgoed.

bij het beeldkwaliteitsplan dat als onderdeel van het
uitvoeringsprogramma nader wordt uitgewerkt. Daarnaast is

De ontwikkeling van nieuwe woonfuncties kan op verschillende

het Ontwikkelkader Kwaliteitsimpuls Landgoed Junne (bijlage 3)

manieren tot stand komen, bijvoorbeeld door:

van toepassing. Op deze wijze worden nieuwe woonfuncties op

•

Woningsplitsing van bestaande woonboerderijen

verantwoorde wijze toegevoegd aan het landgoed.

•

Herbestemming van bestaande bijgebouwen

•

Erftransformaties

* Alle zoeklocaties moeten nader onderzocht worden op haalbaarheid (i.r.t. N2000,
NNN, stikstofdepositie, landschappelijke inpassing, kosten etc.)
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Pure recreatie &
krachtige beleving
Landgoed Junne maakt deel uit van een omvangrijk aaneengesloten
natuurgebied in het Wilde Hart van Overijssel en ligt als ruwe parel in
het Vechtdal. Over het landgoed loopt een aantal fiets- en wandelroutes
(waaronder het Pieterpad en Vechtdalpad). Daarnaast is recreatief
nachtverblijf mogelijk in een van de solitaire recreatieverblijven of in het
in 2019 geopende Bospark Landgoed Junne.
Er liggen kansen om de recreatieve potentie en

Kleinschalige horeca en dagrecreatie

belevingswaarde van het landgoed te versterken. Het

In het noordelijk deel van Landgoed Junne waar recreatieve

landgoed biedt op dit moment bijvoorbeeld geen pleisterplaats

routes samenkomen en waar in de directe omgeving geen

voor wandelaars en fietsers. Ontwikkelingen om de

woningen staan, kan een kleinschalige horecafunctie

belevingswaarde te vergroten dienen wel op een wijze en

gerealiseerd worden. Deze horecafunctie kan samengaan met

schaal plaats te vinden die past bij de identiteit van Junne die

dagrecreatie en/of educatie. Hierbij kan in ieder geval gebruik

zich kenmerkt door noaberschap, rust en de beleving van het

worden gemaakt van het bestaande planologische recht

landschap en bos.

nabij de stuw. Deze functie gaat gepaard met een centrale
parkeervoorziening en oplaadgelegenheden voor elektrische

Zoals in de inleidende tekst is aangegeven gaan over het

fietsen en auto’s.

landgoed diverse fiets- en wandelroutes, waaronder het
drukbelopen Pieterpad en Vechtdalpad en een mtb-route.

In het kader van dagrecreatie wordt tevens het faciliteren van

Er bevinden zich momenteel 11 recreatieverblijven op het

een aanlegplaats en belevingsarrangementen voor een nog te

Bospark Landgoed Junne. In het bestemmingsplan is nog een

bouwen Ommer Vechtzomp onderzocht.

extra capaciteit van 15 bouwrechten voor recreatieverblijven
opgenomen om het Bospark uit te breiden. Aan de

Vraaggestuurde uitbreiding toeristische slaapplaatsen

Nieuwe Hammerweg 4 bevindt zich tevens een solitair

Het aantal toeristische slaapplaatsen op Junne kan

recreatieverblijf. Verder bevinden zich in het zuidelijk deel

vraaggestuurd worden uitgebouwd. Enerzijds door benutting

van Junne nabij de Gemoelaksweg nog twee locaties met

van de 15 resterende bouwrechten voor het Bospark in het

een recreatiebestemming. Ten slotte bevindt zich nabij de

geldende bestemmingsplan. Verder behoort de ontwikkeling

stuw en brug een planologische titel voor een kleinschalige

van een groepsaccommodatie in het noordelijke deel van Junne

horecafunctie.

op een bestaand erf tot de mogelijkheden.

Naast recreatieverblijven is het op Junne mogelijk een Bed

Daarnaast worden mogelijkheden voor een camperplaats

and Breakfast te exploiteren mits deze in het hoofdgebouw/

verkend. Een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing is

woonhuis wordt ingericht. Op het landgoed is op dit moment

hierbij noodzakelijk.

één Bed and Breakfast aanwezig.
Om de belevingswaarde van Junne in de komende jaren te
vergroten met behoud van de Junner identiteit, zijn de volgende
ambities geformuleerd.
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Pure recreatie &
krachtige beleving

Vergroten belevingswaarde

met bijbehorende parkeergelegenheid. De locatie leent zich

Er worden nieuwe recreatieve routes op het landgoed

niet voor bij een trouwerij behorende feesten en partijen.

aangelegd die ook verbonden zijn met de directe omgeving

Daarnaast kan de locatie een ontmoetingsfunctie krijgen

van het landgoed. De plaatselijke kennis van de Junner

voor de Junner bevolking door hier de mogelijkheid te bieden

gemeenschap wordt hiervoor ingezet. Concreet wordt de

om op vaste dagdelen in groepsverband zelf haardhout te

haalbaarheid van de volgende routes onderzocht:

hakken. De reeds op het erf aanwezige recreatiefunctie kan

•

Een fietspad langs de westelijke markegrens van het

behouden blijven, maar kan desgewenst ook verplaatst

landgoed

worden naar elders. De op het erf aanwezige bouwrechten

Een wandelroute in de omgeving van de stuw, ook

voor twee woningen gaan functioneel niet samen met de

geschikt voor mindervaliden

zagerij-activiteiten en bijeenkomstfunctie van het erf. Deze

•

worden daarom verplaatst naar een alternatieve locatie aan de
Daarnaast bestaat de ambitie de oorspronkelijke voetveer
tussen buurtschap Junne en buurtschap Arriën te herstellen
met een hieraan gekoppelde wandelen/of fietsroute.

Junnerbrink of voormalige huisplaatsen.

Bed and Breakfast
De exploitatie van een Bed and Breakfast door de bewoners

Verder wordt de informatievoorziening over het landgoed

van Junne wordt laagdrempeliger en aantrekkelijk gemaakt. De

uitgebreid via informatieborden langs recreatieve routes. Deze

mogelijkheden worden ten opzichte van het bestemmingsplan

borden volgen, net als de entrees, een eenduidige en krachtige

Buitengebied verruimd, zodat het inrichten van een Bed and

beeldtaal zonder opsmuk. Enerzijds wordt de geschiedenis

Breakfast in een bijbehorend bouwwerk bij de woning ook tot

van Junne verteld aan de hand van bijzondere plekken zoals

de mogelijkheden behoort.

historische boerderijen of de locatie van het voormalige
landhuis. Anderzijds wordt de toekomst van Junne verteld.

Waterrecreatie

Een voorbeeld hiervan is de natuurinclusieve biologische

Mogelijkheden voor waterrecreatie op of langs de Vecht en

akkerbouw. Verder kan informatievoorziening vorm krijgen via

de toekomstige blusvijver (zowel zwemmen als vissen) in

educatieve rondleidingen op het landgoed door een ecoloog,

het Junnervlier worden verkend. Behoud van de aanwezige

akkerbouwer, bosbeheerder of vrijwilliger uit de zagerij.

natuurwaarden is hierbij van belang.

Zagerij en jachthut
De zagerij en jachthut locatie (Nieuwe Hammerweg 4) wordt
een locatie waar op vrijwillige of kleinschalige bedrijfsmatige
basis hout wordt gezaagd en bewerkt. In combinatie hiermee
leent deze locatie zich als trouw-, receptie- en vergaderlocatie
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Duurzame energie
Om ervoor te zorgen dat Landgoed Junne een eigentijds, maatschappelijk
en economisch vitaal landgoed met een duurzaam bestaansrecht blijft,
is de energietransitie een belangrijk thema voor de komende jaren. a.s.r.
heeft de ambitie om het landgoed ten minste energieneutraal te maken.
Deze energietransitie zal op passende wijze vorm moeten krijgen, met
oog voor het vele erfgoed en de hoge natuurwaarde op het landgoed.
Door Het Oversticht en Eelerwoude is in 2019 een

Boerenbedrijven als energiehubs

Energievisie voor het landgoed uitgewerkt. Het betreft een

Het verminderen van energiegebruik, zelf opwekken

pilot waarin enerzijds is gekeken naar het besparen van

van duurzame energie en het benutten van reststromen

energie in bestaande gebouwen op het landgoed (waaronder

vermindert de afhankelijkheid van fossiele energie, de

monumentale panden) met een diversiteit aan functies

kosten en negatieve gevolgen die daaraan vasthangen. Het

(woningen, agrarische bedrijven en recreatiewoningen).

verminderen van het energiegebruik is gewenst, omdat de

Anderzijds is met een brede scope onderzocht welke

energie die je niet verbruikt ook niet hoeft op te wekken. Hierbij

mogelijkheden er liggen om energie op te wekken op het

valt te denken aan betere isolatie, energiezuinige verlichting

landgoed. Hierbij gaat het enerzijds om oplossingen zoals

en installaties zoals een zonneboiler. De energie die verbruikt

zonnepanelen op daken, maar ook om aardwarmte, biomassa

wordt, wordt duurzaam opgewekt. Te denken valt aan een

en zonnevelden.

kleine houten windmolen gekoppeld aan het boerenerf,
zonnepanelen op grote dakvlakken of op het bouwblok en op

De onderzochte oplossingen in de pilot Energievisie voor

den duur wellicht aardwarmteinstallaties. Het is denkbaar

Landgoed Junne zijn integraal afgewogen. Dit in combinatie

dat ‘groene’ waterstof lokaal wordt geproduceerd door

met recente ontwikkelingen op het vlak van waterstof als

zonnepanelen. Deze zonne-energie of waterstof kan worden

energiebron hebben geleid tot de volgende ambities voor de

gebruikt voor landbouwkundige doeleinden (bijvoorbeeld het

energietransitie op Landgoed Junne.

opladen van accu’s of als brandstof voor machines) of kan

Energiebesparing en - opwekking op perceelsniveau

worden geleverd aan woningen op het landgoed. Het gebruiken
van reststromen kan ook een positieve milieu-impact hebben.

Voor verhuurde en verpachte opstallen onderzoekt a.s.r.

Hierbij valt te denken aan het terugwinnen van warmte uit

in overleg met de gebruikers de mogelijkheden voor

spoelwater of melk. Mogelijkheden voor een energiecoöperatie

energiebesparing. Zonnepanelen op particuliere daken

op het landgoed worden verkend. Uitgangspunt is het

zijn mogelijk waar dit bouwkundig en esthetisch (vanuit

toewerken naar energieneutrale boerenbedrijven op Junne in

beeldkwaliteit) verantwoord is.

2030.
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4. 	Ontwikkelingen in evenwicht
Deze landgoedvisie gaat uit van het principe dat
nieuwe ontwikkelingen op het landgoed die een
nadelige impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit
of biodiversiteit samengaan met investeringen in de
ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en/of leefbaarheid
van het landgoed. Dit is vormgegeven conform de
werkwijze van het Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
van de provincie Overijssel.

Verrassend Junne

Ontwikkelingen in
evenwicht
In Nederland gelden de principes van zuinig en zorgvuldig

Indien een gemeente niet beschikt over een adequaat kader

ruimtegebruik welke tot doel hebben onnodig ruimtebeslag

voor toepassing van de kwaliteitsimpuls, dan zal volgens het

op de Groene Omgeving tegen te gaan. Toepassing van deze

provinciaal beleid per geval onderbouwd moeten worden dat

principes zal ertoe leiden dat in principe geen nieuwvestigingen

er sprake is van evenwicht tussen het initiatief in de groene

en grootschalige uitbreidingen in de groene ruimte zullen

omgeving en de extra investering in ruimtelijke kwaliteit/

worden gerealiseerd, omdat daarvoor als regel binnen het

biodiversiteit.

stedelijk gebied en binnen bestaande erven in de Groene

Zoals in Hoofdstuk 1 is aangeven is voorliggende landgoedvisie

Omgeving ruimte gevonden kan worden. Voordat wordt

bedoeld als kapstok voor een duurzame ontwikkeling en

overgegaan tot toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene

instandhouding van Landgoed Junne op basis van het

Omgeving zal daarom altijd eerst nagegaan moeten worden

landgoedmodel. Omdat een gemeentelijk kader voor

of toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig

toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving niet

ruimtegebruik een oplossing kan bieden voor het ruimtelijk

voorhanden is vormt deze landgoedvisie het ontwikkelkader

vraagstuk. Dit geldt ook voor Landgoed Junne.

voor Landgoed Junne.

Vanwege sociaal-economische en/of maatschappelijke

In bijlage 1 van deze landgoedvisie is de concrete uitwerking

redenen is er aanleiding om uitzonderingen te maken op de

van dit ontwikkelkader opgenomen. Hieronder wordt beknopt

algemene regels omtrent zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

de essentie van het ontwikkelkader uitgelegd.

zoals hiervoor beschreven, mits het verlies van ecologisch
en landschappelijk kapitaal in voldoende mate wordt

ONTWIKKELING

KWALITEITS
VERBETERING

gecompenseerd.
Het provinciale beleid geeft aan dat uit een ruimtelijke
onderbouwing van een initiatief in de groene omgeving
(Landgoed Junne behoort hiertoe) moet blijken of er voldoende
wordt gecompenseerd. Voor een dergelijke ruimtelijke
onderbouwing kan een gemeente een kader opstellen, waarin
het beoogde evenwicht tussen ontwikkeling van bebouwing of
intensivering van het gebruik van gronden en de investering in
ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd.

Ontwikkelkader
Kwaliteitsimpuls Landgoed
Junne
Het ontwikkelkader is bedoeld voor ontwikkelingen
die het geldende bestemmingsplan nog niet mogelijk
maakt. Ontwikkelingen die passen binnen het geldende
bestemmingsplan kunnen zonder nadere onderbouwing of
tegenprestatie worden uitgevoerd. Wel zal a.s.r. zich in die
gevallen conformeren aan de uitgangspunten van (BKP of
ruimtelijk kwaliteitskader, nader te bespreken), zodat Landgoed
Junne zich als eenheid blijft presenteren.
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Onder het toepassingsbereik van de Kwaliteitsimpuls

op haalbaarheid/evenwicht met de natuureffecten. Dit

beoordeeld aan de hand van een stappenschema. Verder wordt

Landgoed Junne vallen onder meer de volgende

enerzijds omdat de ontwikkelingen nog niet voldoende

de kwaliteitsinvestering indien noodzakelijk juridische geborgd

ontwikkelingen:

concreet zijn uitgewerkt. Anderzijds is de wetgeving omtrent

via een overeenkomst en/of in het voor de ontwikkeling op te

•

Nieuwe verblijfsrecreatieve verblijven en complexen

stikstofdepositie en rekenmethode (AERIUS-calculator) op

stellen bestemmingsplan.

•

Uitbreidingen van bestaande verblijfsrecreatieve

Rijksniveau nog aan verandering onderhevig. De wijziging

complexen

van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

In Hoofdstuk 3 is op themaniveau beschreven welke kansen

Het verplaatsen van bestaande bouwrechten voor

(stikstofreductie en natuurverbetering) wordt momenteel

er liggen op het landgoed. Hieruit wordt tevens duidelijk dat er

verblijfsrecreatie binnen het landgoed

behandeld in het parlement. De beoogde wetswijziging zet in

zowel sprake is van kansen voor fysieke ontwikkelingen met

•

De bouw van nieuwe woningen

op een partiële Natura 2000-vergunningsplicht vrijstelling voor

een economisch rendement als kansen voor ontwikkelingen

•

Nieuwe bouwlocaties voor bedrijvigheid die niet aan de

de bouwsector. Dat wil zeggen dat de vrijstelling uitsluitend

met rendement op het vlak van klimaat, biodiversiteit en

Groene Omgeving zijn gebonden

geldt voor de stikstofeffecten van een bouwproject en

leefbaarheid op het landgoed. Bij het verzilveren van deze

daarnaast uitsluitend geldt voor de aanlegfase van het project.

kansen in de komende jaren wordt gezocht naar het in dit

Het basisuitgangspunt van het ontwikkelkader is: Nieuwe

Verder is er op provinciaal niveau een uitwerking te verwachten

hoofdstuk beschreven evenwicht. Daarbij is er sprake van

rode ontwikkelingen op het landgoed vinden uitsluitend plaats

van een gebiedsgerichte stikstofaanpak gecombineerd met

zowel een sociaaleconomische als sociaal maatschappelijke

indien hier sociaal-economische en/of maatschappelijke

een stikstofbank.

(waaronder ook biodiversiteit wordt verstaan) ontwikkeling op

•

redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan

Landgoed Junne. Hiermee wordt een duurzame instandhouding

ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende

Naast deze visie wordt een uitvoeringsprogramma

mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking

uitgewerkt met op dit moment bekende initiatieven om

van ruimtelijke kwaliteit op het landgoed. Daarnaast geldt

de gestelde ambities daadwerkelijk te realiseren. Zoals in

uiteraard dat de beoogde ontwikkeling niet in strijd is / in

de inleiding van deze visie reeds benoemd zal a.s.r. met

overeenstemming kan worden gebracht met regelgeving

het uitvoeringsprogramma in de hand gebiedspartners en

omtrent ecologie (waaronder Natura 2000 en NNN),

overheden gaan consulteren en onderzoeken of samenwerking

bodemkwaliteit, geluid, luchtkwaliteit, geur, archeologie en de

mogelijk is. Uiteindelijk wordt gestreefd naar ‘‘Het akkoord

waterhuishouding.

van Junne’’ waaraan diverse partijen zich conformeren om

van het landgoed gewaarborgd.

in de komende jaren nieuwe initiatieven naar voren komen,

Specifiek voor het aspect stikstofdepositie op Natura

deze landgoedvisie is ontwikkelgericht en beoogt deze te

2000-gebieden geldt dat de beoogde ontwikkelingen zoals

faciliteren. Zowel de initiatieven in het uitvoeringsprogramma

verwoord in deze visie niet op voorhand zijn onderzocht

als nieuwe initiatieven die naar voren komen worden

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met
als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in de
integrale ruimtelijke afweging te geven. Een structuurvisie
of zoals in voorliggend geval een landgoedvisie voor Junne
op de volgende manieren met een Milieueffectrapportage in
aanraking komen:
•

Op basis van het Besluit Milieueffectrapportage Bijlage
C en D kolom 3 (drempelwaarden activiteiten)

•

Op basis van artikel 7.2a lid 1 Wet milieubeheer. Een
structuurvisie waarvoor een passende beoordeling
moet worden gemaakt m.e.r.-plichtig.

Omdat de landgoedvisie een visie op hoofdlijnen voor
het gebied betreft en geen kaderstellend plan zoals
bijvoorbeeld een bestemmingsplan is er geen sprake van
m.e.r. beoordelingsplicht. Daarnaast vallen de in deze
landgoedvisie beschreven ambities onder de in bijlage C
en D genoemde drempelwaarden. Om toch in beeld te

gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Daarnaast zullen er

Stikstofdepositie van beoogde ontwikkelingen

Relatie met Besluit Milieueffectrapportage

brengen wat de milieueffecten van de mogelijk toekomstige
ontwikkeling op Landgoed Junne zijn is er wel een
vormvrije m.e.r. beoordeling opgesteld. Deze beoordeling is
opgenomen in bijlage 4.
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Disclaimer

De in deze productie verstrekte informatie is met zorg samengesteld en betreft geheel vrijblijvende informatie, uitsluitend verstrekt als uitnodiging voor buurtbewoners haar
visie op en wensen voor de toekomst van Landgoed Junne te delen. ASR Real Estate B.V., de aan haar gelieerde partijen en de door haar ingeschakelde adviseurs (hierna:
“ASR”) staan niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of
onvolledigheden in deze productie aanvaardt ASR geen enkele aansprakelijkheid. Indien uit de informatie direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van
de betrokken medewerker van ASR en/of van derden die door ASR daarvoor zijn ingeschakeld. Aan een dergelijk oordeel kunnen geen rechten worden ontleend. Geen enkele
medewerker van ASR en/of van de door haar ingeschakelde derden is gemachtigd om (garantie)verklaringen te verstrekken in dit kader.
ASR zal de inhoud van de ingevulde formulieren zo veel mogelijk meenemen bij de verdere uitwerking van haar visie op en plannen voor het Landgoed Junne. Aan het invullen
en retourneren van de formulieren kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Besluitvorming komt enkel en alleen toe aan ASR en het staat haar geheel vrij om de
verkregen input op de twee scenario’s volledig naar eigen inzicht te beoordelen en al dan niet (volledig) te gebruiken. Verwachtingen van ASR, al dan niet expliciet opgenomen,
doen geenszins voor ASR de verplichting ontstaan om overeenkomstig de verwachtingen te handelen dan wel zich overeenkomstig de verwachtingen van een handelen te
onthouden. Verwachtingen van ASR geven enkel diens persoonlijke visie weer, zodat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend.
Op de beelden in deze productie rusten auteursrechten. Niets uit deze productie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van ASR.
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