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1 INLEIDING  

1.1 Proces 

Om de bouw van een schakelstation ten behoeve van de 

elektriciteitsvoorziening aan de Groeneweg in Gorssel mogelijk te maken, 

heeft de gemeenteraad van Lochem op 18 april 2016 het bestemmingsplan 

‘Schakelstation Groeneweg Gorssel’ vastgesteld. Bij de vaststelling is door de 

raad een amendement aangenomen om te bewerkstelligen dat het 

schakelstation deels verdiept wordt aangelegd. Dit amendement is verwerkt in 

het bestemmingsplan. De maximale bouwhoogte van het station is daartoe 

verlaagd naar 3 meter.  

Tevens heeft de raad in het amendement het college van burgemeester en 

wethouders opgedragen er op toe te zien dat de toezeggingen van Liander 

omtrent het ontwerp, materialisatie en landschappelijke inpassing van het 

schakelstation worden uitgevoerd in overleg met de Vereniging Dorpsraad 

Gorssel en de omwonenden. Dit laatste heeft ertoe geleid dat Liander een 

participatieproces is gestart met de Dorpsraad en omwonenden om met hen 

in overleg te treden. 

Het resultaat van het 

participatieproces is dat er 

overeenstemming is bereikt 

over de uitstraling van het 

schakelstation en de daarbij 

behorende landschappelijke 

inpassing.  

In navolgende wordt dit 

resultaat, ic. het inpassingsplan 

toegelicht (hoofdstuk 2). 

In eerste instantie wordt kort 

ingegaan op de 

landschappelijke inpassing, die 

reeds in het kader van het 

bestemmingsplan is opgesteld 

en op hoofdlijnen het kader 

vormt, waarin een nadere 

uitwerking in het gebiedsproces 

tot stand is gebracht. .   

1.2 Het schakelstation 

Het perceel waar het 
schakelstation is gepland kan 
worden verdeeld in een 
westelijk en oostelijk deel. Op 

het westelijke deel zal het 
schakelstation worden 
gebouwd. Het oostelijke deel 

 
 

 
Situering schakelstation. bestemmingsplan  
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behoudt een groen karakter. Hier zal alleen een ondergrondse kabelstrook 
worden aangelegd om het schakelstation te verbinden met de bekabeling die 
aanwezig is nabij de Deventerweg. 

 

1.3 Landschappelijke inpassing, bestemmingsplan 

De landschappelijke inpassing van het schakelstation is op hoofdlijnen 

vastgelegd in het bestemmingsplan. Hierin is een inrichting van het terrein 
voorgesteld, die is afgestemd op de landschappelijke kenmerken van de 
omgeving van het plangebied. 
In het gebiedsproces is de inrichting van het gehele terrein nader uitgewerkt 
(hoofdstuk 2). 

 
Beschrijving omgeving en landschap bestaande situatie 
Voor de landschappelijke inpassing van het schakelstation is zowel naar het 
perceel zelf, de ligging in het landschap (landschapstype) en de aanwezige 

bebouwings-, beplantingsmassa’s en zichtlijnen in de omgeving gekeken.  
Het plangebied maakt onderdeel uit van het essen- en enkenlandschap.  
Uitgangspunt voor ontwikkelingen is het openhouden van de essen en enken 
met beplanting en bebouwing langs de randen. Verder is het wenselijk dat de 
al aanwezige perceelsrand- en wegbeplanting in het gebied versterkt wordt.  
 
Het plangebied ligt in de oksel van Groeneweg en N384. Beide wegen vormen 
een rand waarbij de N384 ook de grens van het essen- en enkenlandschap ter 
plekke vormt en al met wegrandbeplanting voorzien is. De Groeneweg heeft 
geen wegrandbeplanting, maar langs de weg is wel bebouwing aanwezig met 

bijbehorende erfbeplanting.  
Ter plekke is geen sprake van een open es of enk, maar van een ligging langs 
de rand.  Verder laat de omgevingsanalyse de relatieve dichtheid aan 
aanwezige bebouwing en ook de relatief zwaar beplante erven in de omgeving 
zien. In navolgende figuur op de volgende pagina is dit weergegeven.  De 
aanwezige bebouwing en het bijhorende groen zorgt ervoor dat er nog maar 
weinig lange zichtlijnen over de enken in de richting van het rivierenlandschap 
van de IJssel bestaan. De afbeelding van de omgevingsanalyse laat dit ook 
zien. De doorgetrokken pijlen geven zichtlijnen en de gestippelde pijlen geven 

onderbroken zichtlijnen in het gebied weer.  
Navolgende foto’s geven de zichtlijnen van 4 standpunten in het gebied weer. 
Standpunt 2 en 3 laten zien hoe het zicht van noorden resp. zuiden op en 
langs het plangebied is. Standpunt 1 en 4 liggen langs het perceel van het 

schakelstation en geven een indruk van het huidige zicht op het perceel weer.  
Het wordt duidelijk dat het schakelstation, dat tegen de buurhaag 
aangebouwd wordt, nauwelijks invloed op de vergezichten in het gebied heeft. 
De aanwezige haag van het buurperceel remt de vergezichten veelal af en is 
door zijn hoogte beeldbepalend. De bestaande haag rond het opslagterrein 

heeft daarmee een groter effect op de openheid van het gebied, dan het 
schakelstation. 
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Standpunt 2 
 
 

Standpunt 3 

 
Standpunt 3 
 

 
Standpunt 1 

 

 
Standpunt 4 
 

Omgevingsanalyse en standpunt foto’s. 
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2 INPASSINGSPLAN, UITWERKING CONFORM GEBIEDSPROCES 

2.1 Inleiding 

Zoals hiervoor al benoemd heeft de gemeenteraad van Lochem, bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan het college van burgemeester en 
wethouders opgedragen er op toe te zien dat de toezeggingen van Liander 

omtrent het ontwerp, materialisatie en landschappelijke inpassing van het 
schakelstation worden uitgevoerd in overleg met de Vereniging Dorpsraad 
Gorssel en de omwonenden. 
Met de vereniging Dorpsraad is overleg gevoerd en er heeft een tweetal 
ontwerpavonden plaatsgevonden. 
Resultaat van dit proces is het navolgende inrichtingsplan voor het 
schakelstation en directe omgeving.  
 

2.2 Het schakelstation 

De situering van het schakelstation op het westelijk deel van het perceel biedt 
de mogelijkheid om het zoveel mogelijk te clusteren met het bestaande 
westelijk gelegen bedrijfsterrein. Tegelijkertijd kan er een groene zone 

worden behouden tussen de 
Deventerweg en het 
schakelstation. Hierbij wordt 
voldoende vrije ruimte 
aangehouden tussen het 

station en het bedrijfsterrein 
in verband met beheer en 
onderhoud.  
De situering en clustering, in 

combinatie met de beperkte 
hoogte door de deels 
verdiepte ligging van het 
station, zorgt ervoor dat het 
landschap ter plaatse 

nauwelijks wordt aangetast. 
Open doorzichten vanuit de 
kern Gorssel, vanaf de 
Deventerweg gaan niet 
verloren, aangezien het 

bedrijfsterrein nu al het 
doorzicht blokkeert. 
Bovendien blijft het groene 
aanzicht aan de westzijde 

behouden.  
 

 
Ontsluiting en inrichting schakelstation 
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Het te realiseren schakelstation op het westelijk deel van het perceel zal 

bestaan uit één langwerpig gebouw met een plat dak. Het gebouw wordt 
deels verdiept aangelegd (circa 1,0 meter van het gebouw komt onder het 
maaiveld), waardoor de hoogte boven het maaiveld maximaal 3 meter 
bedraagt. De lengte bedraagt circa 23 meter en de breedte 7,7 meter. De 

totale oppervlakte meet daarmee ruim 177 m². Het gebouw biedt plaats aan 
een 20kV ruimte (primaire ruimte) en bijbehorende ruimte (secundaire 
ruimte, zoals accuruimte en toiletruimte ten behoeve van 
onderhoudsmedewerkers).  
 

Het schakelstation wordt ontsloten vanaf de Groeneweg. Hiervoor wordt een 
verhard toegangspad (klinkerbestrating) aangelegd vanaf deze weg naar het 
gebouw. Rondom het gebouw zal bestrating worden aangebracht voor de 
ontsluiting en beheer van het schakelstation. Vanwege de verdiepte ligging 

van het gebouw worden ter hoogte van de toegangsdeuren hellingbanen 
gerealiseerd. Er zal een terreinafscheiding rond het station worden aangelegd 
in de vorm van een 1 meter hoog hekwerk. 
 
Na ingebruikname functioneert het schakelstation in principe onbemand. Wel 

kan hooguit dagelijks iemand langs komen voor beheer en onderhoud. Op het 
terrein van het schakelstation is voldoende ruimte voor parkeren voor 
onderhoudsmedewerkers. 
 

2.3 Uitwerking inpassingsplan conform gebiedsproces 

De verdere inrichting van het schakelstation gebied vindt plaats met het 
bestemmingsplan als basis. In het bestemmingsplan is een zogenaamd LIP 
(landschappelijk inpassingsplan) opgenomen. Belangrijkste punten daarin zijn 
onder meer het gebruik van klimplanten langs de gevel van het 
schakelstation, toepassing van een houtwal met inheemse struiken, geen 
hoog opgaande bomen op de grens met het bebouwde perceel en het 
openhouden van het weiland als extensief beheerd ruig grasland. 
 
 
 
 

 

 
 

Gevelaanzichten deels verdiept schakelstation (indicatieve tekening) (bron: Reddyn) 
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De inrichting van het gebied laat zich als volgt omschrijven. 
  
De gevels zullen worden opgetrokken uit houten delen met een verticale 

geleding. Deze gevelbekleding voegt zich goed in het landelijk gebied. Er 
wordt niet gekozen voor klimplanten aan de gevel, maar zoals vernoemd, 
voor een houten gevelbekleding. Reden is onder meer dat klimplanten 
moeilijk groeien op de noordgevel en slechte groeiomstandigheden als gevolg 
van de aanwezige haag op het noordelijke buurtperceel.  

 
Op de erfgrens en de terreinafscheiding van het bebouwde perceel wordt een 
één meter hoog hekwerk geplaatst.  
Op een meter afstand van het  hekwerk wordt een 'gemengde, 

vrijuitgroeiende haag' aangeplant (ook wel struweelhaag genoemd), die 
aansluit bij de wilde haag van het buurperceel. Hiermee wordt ook indirect 
invulling gegeven aan het bestemmingsplan, waarin de afscheiding in de vorm 
van een houtwal is benoemd (definitie in de Wikipedia: een geheel of 
gedeeltelijk aan de natuur overgelaten erfafscheiding.)  

Een dergelijke haag wordt voldoende hoog om het verdeelstation te kunnen 
inpassen. Deze haag bestaat uit twee plantrijen welke 0,5 meter uit elkaar 
staan. De planten in de rij hebben ook een plantafstand van 0,5 meter (totaal 
4 stuks per meter). 
Voor een landschappelijk verantwoorde inpassing wordt uitgegaan van 
inheemse, streekeigen beplanting.  
In deze situatie (zandgrond, enkenlandschap, relatief droge omstandigheden, 
inpassingsopgave) wordt voor de volgende soorten gekozen: 

 
Landschappelijke uitgangspunten 
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 10 % Hazelaar (Corylus avellana) 
 20 % Veldesdoorn (Acer campestre) 
 20 % Gelderse roos (Viburnum opulus) 

 15 % Lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
 15 % Vuilboom (Rhamnus frangula) 
 10 % Krent (Amelanchier lamarckii)  
 5 % Liguster (Ligustrum vulgare) 
 5% Hulst (Ilex aquifolium) 

.  
Op de grens met het bebouwde perceel worden geen hoog opgaande bomen 
geplant.  
Aan de zuidzijde worden haaks op de bestaande houtwal inheemse struiken 

geplant.  
De aangrenzende gronden blijven open als extensief beheerd bloemrijk 
grasland. Voor een succesvol bloemrijk grasland is het belangrijk te kiezen 
voor een mengsel dat past bij de grondsoort, in dit geval zandgrond.  
In deze situatie wordt gekozen voor een biodiversiteits/ bijenbloemen-

mengsels, dat  bestaat uit specifiek inheemse meerjarige soorten, gericht op 
het bereiken van de maximale biodiversiteit. 
Het perceel wordt vlakdekkend ingezaaid.  
 
Gekozen is voor een tweetal ophogingen in het perceel, met daartussen de 
kabelstrook. Laatste wordt ca. 20 cm verhoogd en de twee ophogingen, aan 
beide uiteinden van het perceel krijgen een hoogte van ca. 70 cm. Hiermee  
ontstaat een kleine bolling in het terrein en wordt het gebouw nog meer 
ingepast vanaf de provinciale weg zijde  
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Inrichtingsplan, landschappelijke inpassing schakelstation  


