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Gebiedspaspoort
Laag Soeren 

Beschermd dorpsgezicht 
- Conserverend bestemmingsplan 
- ‘Gebiedspaspoort’: spelregels voor veranderingen voor specifieke plekken zoals 
boerenerven en grote monumenten. Laten zien wat zou kunnen en wat de inzet is van de

Inhoud gebiedspaspoort:

- Waardering: cultuurhistorische kwaliteiten
- Wensbeeld: identiteit Laag-Soeren en ambities voor de toekomst
- Landschap en structuren: ruimtelijke samenhang, routing, oriëntatie, ontsluiting
- Buitenruimte: groen, water, erfafscheidingen, overgangen
- Gebouwen: maat, hoofdvorm, materialisatie, detaillering

Sommige zaken wettelijk en verplicht, andere zaken eigen- of gezamenlijke 

verantwoordelijkheid



De achttiende eeuw: Carel 
Otto van Kesteren als 
zelfverklaard landheer

Vanaf 1870: kuuroord Bethesda
Jut van Breukelenwaaard



Huis Laag-Soeren als ontginningsbasis



Sprengbeken
Papierproductielandschap 
Grootste waterkuuroord van Nederland. 

1. Healing environment



• Veluwezoom: licht glooiend landschap.
• Omwille van verval: sprengen verhoogd met wallen
• Soerense Enk: verhoogd plaggenbemesting.
• Akkers begrensd door dicht beplante wallen.
• Verharde wegen verhoogd in het landschap.

2. Leesbaarheid door reliëf



• Laag-Soeren: tussen dichtbeboste en 
heuvelachtige Veluwe en de nattere, lager 
gelegen IJsselvallei in.

• Primair grondgebruik voor landbouw en 
veeteelt, vanaf 18de-eeuw: parkaanleg.

• Coulisselandschap: arbeid & recreatie.
• Zichtbare contrasten tussen open 

landerijen, beplante lanen en weelderige 
parken in Engelse landschapsstijl. 

3. ‘Bemiddelend’ landschap



• Grondgebruik verdeeld in kleine percelen
• Kleinschalige boerenerven
• Smalle wegen en paden, verhard en 

onverhard
• Kleinschalige bebouwing met twee 

iconen: huis Laag Soeren en Badhuis

4. Kleinschalig gebruik



BOUWSTENEN VAN HET LANDSCHAP



• De Soerense enk was een 
gemeenschappelijk beheerd 
landbouwcomplex dat in de middeleeuwen 
werd ontgonnen. 

• Hiermee vormt de Soerense Enk de 
historische kern van het gebied. 

1. Middeleeuws akkercomplex



• In de achttiende eeuw werd de Soerense
Beek (nu Bovenbeek) vergraven. 

• Het verval van het water werd op een 
kleinere afstand geconcentreerd. 

• Er kwam ook een tweede spreng, nu 
bekend als de Soerense Beek.

2. Sprengen



• De huidige tuinaanleg stamt uit de 
negentiende eeuw. 

• Zowel in de tuinen als in het bos lag een 
stelsel van zowel gebogen als rechte 
wandelpaden.

• Aan de randen ging het park geleidelijk 
over in de omliggende bossen.

3. Park en bos



4. Wegen

• De Harderwijkerweg als ontsluiting van het gebied
• De Badhuisweg vormt de monumentale historische as
• Verharde eenbaanswegen
• Onverharde paden
• Vaak iets verhoogd in het landschap
• Laanbeplanting
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5. Bebouwing

• Boerenerven met hallenhuisboerderijen
• Voormalige watermolens/wasserijen
• Landhuizen, villa’s en pensions
• Arbeiders- en dienstwoningen
• Overige karakteristieke bebouwing
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5. Bebouwing



3. Sprengen en omgeving

DRIE DEELGEBIEDEN

2. Park Laag-Soeren

1. Soerense Enk



www.steenhuismeurs.nl

Kwaliteiten

• De openheid van het landschap,
met het Priesnitzmonument

• De zichtlijnen op het
Priesnitzmonument.

• De Priesnitzlaan als historische as.
• Historische bebouwing
• Beplanting bij begrenzing van

percelen en de nog aanwezige
(hout)wallen.

• De spoorlijn als relict van het
vroegere treinverkeer naar Laag-
Soeren

Aandachtpunten

• De grote schuren en loodsen tasten
de openheid van het landschap aan
op de hoek van de Professor
Pellaan en de Priesnitzlaan.

• Oude landschapselementen, zoals
houtwallen zijn kwetsbaar voor
ruimtelijke ingrepen.

1. Soerense Enk



www.steenhuismeurs.nl

Kwaliteiten

• Tuinaanleg: waterpartijen, de 
beplanting en de diagonale 
zichtlijnen bij Huis Laag-Soeren. 

• De Badhuislaan als historische, 
monumentale as

• Zichtlijnen vanaf Badhuislaan en 
Harderwijkerweg

• Villa Ouwe Zate in 
neorenaissancestijl, gelegen in het 
lommerrijke landschap. 

• Het voormalige badhuis als een 
staalkaart aan architectuurstijlen

2. Park Laag-Soeren
Aandachtspunten 

• Het Huis Laag-Soeren is een ruïne.
• De bijbehorende parkaanleg is ook vervallen.
• De parkaanleg van het voormalige kuuroord 

en het Huis Laag-Soeren is niet verbonden.



www.steenhuismeurs.nl

Kwaliteiten

• De sprengen, wallen en beplanting.
• De historische infrastructuur: Prof. 

Winternitzlaan en de Jut van 
Breukelerwaardlaan.

• Kleinschalige landschapselementen.
• Landschappelijke inbedding van de 

voormalige watermolens.
• Dienstwoningen, historische 

boerderijen en jarentwintigvilla’s.

Aandachtspunten 

• Het gebied is beperkt ontsloten.
• De grote wasserijen contrasteren met 

de kleinschaligheid van het 
landschap. 

3. Sprengen en 
omgeving



DE GEBIEDSTAFEL

• Wat zou Laag Soeren over 20 jaar kunnen zijn? 

• Welke functies zijn er niet wenselijk in het buitengebied van Laag Soeren?

• Zijn er meer aandachtpunten in de deelgebieden van Laag Soeren?

• Wat vindt u dat er wel of niet moet kunnen op de ontwikkellocaties?


