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Natuurvisie Landgoed Christinalust 

Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Landgoed Christinalust 
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Voorwoord  

De groene omgeving van Twekkelo in het gebied rondom Enschede en Hengelo wordt gekenmerkt 

door beekdalen en landgoederen opgericht in de tijd van de textielindustrie. Landgoed Christinalust 

is een van die landgoederen en sinds 5 generaties in de familie. Waar mijn voorouders het landgoed 

aanlegden als buitenruimte voor houtproductie en recreatie, wil ik nu zorgen voor een duurzaam 

voortbestaan van het landgoed zodat het gezond en toekomstbestendig kan worden doorgegeven 

aan volgende generaties. Daarbij is het van belang dat het kan voorzien in zijn eigen voortbestaan en 

een functie heeft die voorziet in een maatschappelijke behoefte en het een bijdrage levert aan de 

versterking van de kwaliteit van het landschap en natuur in deze regio. 

Er is – ook in deze omgeving – een groeiende behoefte van mensen om zich te verbinden met de 

natuur. Ook in de keuze voor een laatste rustplaats. Natuurbegraven Nederland heeft laten zien dat 

zij dit op een mooie wijze weet te realiseren met aandacht voor de natuur en de betekenis van een 

gebied voor mensen.  Zij hebben de visie over de natuur op het landgoed die nu voor u ligt 

ontwikkeld. Op basis daarvan is een ontwerp gemaakt en een bijbehorend inrichting- en beheerplan.  

Ik zie uit naar de ontwikkeling van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Landgoed 

Christinalust.   

Jeroen Jordaan, eigenaar Landgoed Christinalust 
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Beschrijving landgoed 

 

Plaatsbepaling  
Landgoed Christinalust ligt in Twekkelo een buurtschap ten noordoosten van Enschede en is gelegen 

aan de Windmolenweg. Het landgoed beslaat circa 36 hectare en is onderdeel van de kenmerkende 

groene zone van landgoederen, beekdalen en boerenlandschappen rondom Enschede en Hengelo. 

Vanaf 1829 werden de marke-gronden in Twente verkocht en verdeeld. Dit was eveneens de tijd dat 

rijke industriëlen en handelslieden, zoals textielfabrikanten, buitenplaatsen lieten aanleggen. Grote 

delen van de woeste gronden werden gebruikt voor de aanleg van deze buitenplaatsen en 

landgoederen, zo ook Christinalust. Toentertijd nog onderdeel van een veel groter aaneengesloten 

landgoed, gesticht eind 1880 door Gerrit Jan van Heek. Het landgoed vormde een verbindingsstuk 

tussen Het Stroot en Hof te Boekelo. Het is nu in handen van de 5e generatie. Vanaf begin 20e eeuw 

is het grootste deel van het landgoed stapsgewijs omgevormd van een open, onontgonnen 

heideterrein naar voornamelijk productiebos.  

In de 20e eeuw is de stad Enschede, door de ontwikkeling van de industrie en nieuwe woonwijken, 

steeds verder in de richting van de landgoederen uitgebreid. Hierdoor liggen veel landgoederen, 

zoals Christinalust, nu in de stadsrand en hebben daardoor een directe functie als uitloopgebied voor 

de stad. Landgoederen leveren door hun uitstraling en door hun grote landschappelijke en 

ecologische waarden, een positieve bijdrage aan het buitengebied. Ze vormen de kern van de groene 

gordel rond het stedelijk gebied van Enschede en de kern van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 1900  
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Omgeving landgoed Christinalust  
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Landschapsecologische systeemanalyse (LESA) 

 

Een van de centrale elementen bij het opstellen van de visie voor het landgoed is een 

landschapsecologische systeemanalyse. In de analyse wordt gekeken naar lucht, bodem, water en 

planten en dieren en  hun verspreiding in het gebied (patroon, ruimtelijke ordening) plus de 

onderlinge relaties. Deze processen zijn bepalend voor de structuur van het landschap, de patronen 

daarin en de veranderingen in de tijd.  

Zo wordt in beeld gebracht welke invloed bestaand en vroeger gebruik hebben op het gebied en 

welke maatregelen nodig zijn om natuurdoelen te realiseren met daarbij een advies in beheer. 

Praktisch gezien levert de analyse zich voor leefgebieden op standplaatscondities, de processen op 

landschapsschaal die abiotische omstandigheden aansturen en de invloed van ingrepen daarop. Voor 

soortgroepen richt de analyse zich op de omvang en kwaliteit van het leefgebied en de processen die 

dit bepalen.  

 

 

 

De landschapsecologische analyse laat zien dat de natuurlijkheid van de ecotopen is niet erg groot. 

De menselijke beïnvloeding heeft een vrij grote rol gespeeld op Christinalust; de beek is 

gekanaliseerd, er is sprake van lokale ontwatering, de oorspronkelijke dekzandrug is deels vergraven 

en de vegetatie bestaat grotendeels uit aanplant met naaldhout met op veel plekken een ondergroei 

met de exoten rododendron of Japanse duizendknoop. De vegetatie is maar deels afgestemd op de 

abiotische omstandigheden en er is veelal geen sprake van een natuurlijke bosontwikkeling met 



6 
 

variatie in leeftijdsopbouw en voor droge bossen op zandgronden kenmerkende soorten en 

ondergroei.  

Positief is dat het gebied bij de juiste inrichting en beheer potentie heeft om te ontwikkelen tot een 

gebied met hogere natuurwaarden. De aanwezigheid van kwel in de beek biedt bijvoorbeeld na 

herinrichting mogelijkheden voor het ontstaan van een soortenrijkere vegetatie langs de oevers. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologie 
Landgoed Christinalust ligt in een deel van Nederland met dikke pleistocene afzettingen. In het 

gebied bestaat de geologische opbouw uit dikkere lagen glaciale afzettingen (smeltwaterafzettingen 

aan het eind van de ijstijd) die zijn afgedekt met dunne lagen rivier- en zandafzettingen door de wind. 

Het bovenste zandige pakket is circa 1 tot 5 meter dik. In het zuidelijke deel van het plangebied ligt 

een dekzandrug. Deze is op enkele plekken sterk beschadigd door afgravingen. 

Voormalig heiterrein op landgoed Christinalust met opslag 

van grove den en grazige vegetatie 

Bosbeeld op landgoed Christinalust met opstand van  

fijnspar en slecht ontwikkelde struik- en kruidlaag met 

Japanse duizendknoop 

Rechtgetrokken Twekkelerbeek op landgoed Christinalust 

met uitbundige groei van Japanse duizendknoop 

Bosbeeld op landgoed Christinalust met opstand van grove 

den en dominantie van rododendron in struiklaag 
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Hydrologie 
Het plangebied is vooral een inzijggebied. De grondwaterstromingen zijn zuidoost – noordwest. De 

oorspronkelijke beekloop in het plangebied is vergraven, rechtgetrokken en op sommige plekken van 

beschoeiing voorzien. De Twekkelerbeek loopt van oost naar west door het plangebied en heeft een 

water-afvoerende functie voor de stad Enschede.  

Landgebruik 
Landgoed Christinalust is een relatief jong landgoed met een landschappelijk nogal besloten karakter. 

Tot 1900 bestond de omgeving vooral uit woeste grond (onontgonnen gebied met voornamelijk 

heide). Pas na 1900 werden delen ontgonnen en bebost. Langs de westgrens zijn eind 1800 al wel 

spoorlijnen aangelegd. De rest van het plangebied werd goeddeels in landbouwkundig gebruik 

genomen. Het landbouwkundig gebruik is tegenwoordig meest weide, waarbij de graslanden meer 

en meer een hobbymatig karakter hebben gekregen. Van essen/enken is op het landgoed geen 

sprake. Op het landgoed bevinden zich een aantal  zoutwinputten. De 9 putten op Christinalust zijn 

alle herkenbaar aan de karakteristieke gebouwtjes waarin de putten zich bevinden.  

De belangrijkste doelstelling bij de ontwikkeling van Christinalust was houtproductie en ruimte voor 

vertier. Tezamen met Het Stroot (in het oosten) en Hof te Boekelo (in het westen) vormde 

Christinalust vroeger een aaneengesloten gebied van Gerrit Jan van Heek. Alle drie landgoederen 

worden nu nog bewoond door zijn nazaten. Tegenwoordig vormt de A35 de scheiding tussen Hof te 

Boekelo en Landgoed Christinalust.  

Recent zijn op aanliggende gronden van het landgoed een aantal agrarische percelen uit gebruik 

genomen en in het kader van natuurontwikkeling is de bouwvoor (bovenste geploegde laag) 

verwijderd. 

Ecologie 

Bos 
De bosdelen zijn soortenarm en hebben weinig natuurlijke ondergroei. De bostypen op het landgoed 

zijn weinig specifiek ontwikkeld. Naaldhout vormt de hoofmoot van de bosvegetaties. Er lopen door 

het landgoed verschillende lijnvormige structuren van ouder loofhout (eiken, berk). Dit zijn zowel 

bomenrijen als houtsingels. Een specifieke parkbossoort die op veel plekken en in grote getalen in de 

ondergroei van de bossen aanwezig is, is de rododendron. Door beschaduwing vormt zij een 

belemmering voor de ontwikkeling van een meer natuurlijke bosondergroei en ook voor natuurlijke 

bosverjonging. Op diverse plaatsen komt de invasieve exoot Japanse duizendknoop voor, langs 

bosranden en overal langs de Twekkelerbeek. Verder komt als exoot Amerikaanse vogelkers in 

beperktere mate ook voor.  

Grasland 
De graslanden zijn beperkt in omvang en beslaan enkele kleine percelen. De graslanden zijn 

soortenarm en veel vegetaties bestaan voornamelijk uit grassen. Het aandeel kruiden is beperkt tot 

zeer beperkt. De graslanden worden beheerd door ze eenmalig per jaar te maaien.  

Heide 
De delen heide binnen het landgoed bevatten veel opslag van struiken en bomen. Ook is sprake van 

vergrassing en overgroeien door Japanse duizendknoop. Het toont een duidelijke achterstand in 

onderhoud. Ten noordoosten van het plangebied ligt een laaggelegen en moerassig gebied met 

natuurlijk ven; Het Zwarte Ven. Rond het ven liggen vochtige tot natte vormen van heide met gagel 

en veenmos. Hier komt de levendbarende hagedis en moerassprinkhaan voor.  
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Overig 
Vanuit een verder verleden (>50 jaar geleden) zijn waarnemingen bekend van enkele bijzondere 

soorten als welriekende nachtorchis, rozenkransje, klokjesgentiaan, parnassia, beenbreek, 

veenmosorchis, echte guldenroede, drijvende waterweegbree en gelobte maanvaren. Dit geeft wel 

aan dat in ieder geval vroeger delen van de omgeving hoge natuurwaarden kenden. Tegenwoordig 

echter zijn al deze soorten uit de nabije omgeving verdwenen en is de diversiteit in vegetaties en 

flora duidelijk verminderd.  

 

 
 

 

Cultuurhistorie 
Landgoed Christinalust is een relatief jong landgoed. Christinalust is op de cultuurhistorische 

waardenkaart van de provincie Overijssel weergegeven als historisch landgoed (type 1850-1960). Op 

de kaart van 1850 is te zien dat de percelen behorend bij Christinalust nog niet waren ontgonnen en 

deel uitmaakten van heidevelden (zogenaamde woeste gronden). Vanaf 1829 werden de marke-

gronden verkocht en herverdeeld. Er werden lange rechte wegen aangelegd (zoals ook te zien is aan 

de structuur van de Hofdijk en de Zwartevennenweg). Dit was eveneens de tijd dat rijke koop- en 

handelslieden -hoofdzakelijk textielfabrikanten- buitenplaatsen lieten aanleggen. Grote delen van de 

woeste gronden werden gebruikt voor de aanleg van deze buitenplaatsen en landgoederen. Zo ook 

voor Christinalust.  

Rond 1898 waren de eerste beginselen van ontginning zichtbaar en de aanplant van (naald-)bos op 

Christinalust. Relicten zijn nog zichtbaar in de vorm van enkele kenmerkende oude grove dennen. De 

spoorlijn van Boekelo naar Haaksbergen is rond 1884 voor de textielindustrie aangelegd. In de 2e 

Wereldoorlog is de spoorlijn opgebroken. De spoordijk ligt er grotendeels nog en is als historische 

infrastructuur op de waardenkaart van de provincie aangegeven. De bielzen spoorbrug over de 

Twekkelerbeek is nog aanwezig, hoewel in vervallen staat. De houten beheerschuur, gebouwd tussen 

1889 en 1908, heeft cultuurhistorische waarde, omdat deze bosbouwschuur samen met de originele 

elementen iets laat zien van de ontstaansgeschiedenis van het landgoed. Ook het houten huisje uit 

de begintijd van het landgoed dat gebruikt werd om thee te drinken laat iets zien van de historie van 

het landgoed. Hoewel dit theehuisje tussen 1965 en 1977 is verdwenen, is de fundering van ervan 

nog wel zichtbaar.  
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De Twekkelerbeek (voormalige Makkenbroekenbeek) die door het landgoed stroomt was vroeger 

ook een afvoer van de textiel. De beek is in de jaren ’30 gekanaliseerd.  

In het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en op de gemeentelijke 

monumentenlijst staan 2 objecten op het landgoed vermeld met de status ‘rijksmonument’: 

zwerfsteen en markepaal. Echter in de praktijk liggen deze objecten buiten de eigendomsgrens van 

het landgoed.         
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Restant spoorbrug 1884  
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Natuurbegraven 
Vanuit diverse overwegingen kiezen steeds meer mensen voor een eeuwigdurende laatste rustplaats 

in de natuur. Natuurbegraven Nederland wil natuurbegraven voor meer mensen mogelijk maken en 

heeft daarbij de overtuiging dat dit gerealiseerd kan worden op een manier waar zowel mens en 

natuur beter van worden. Een natuurbegraafplaats is dan een natuurgebied dat -vanuit 

natuurwaarden- ruimte biedt voor natuurgraven.  

Natuurbegraven is nog relatief onbekend in Nederland, maar zeker niet nieuw. Wat wel nieuw is zijn 

de bewuste en duurzame uitgangspunten die daarbij gehanteerd worden:  

- Uitgangspunt van natuurbegraven is dat het gebied beheerd wordt als natuurgebied waar 

natuurwaarden voorop staan; 

- Kernwaarden zijn het verbeteren van natuurkwaliteit en toevoegen van natuur (bijvoorbeeld 

door omvorming van landbouwgrond of productiebos);  

- Vanuit een visie op de natuur worden met behulp van onafhankelijke experts inrichting- en 

beheerplannen opgesteld, natuurdoelen geformuleerd en resultaten worden via monitoring 

gevolgd;  

- Er wordt gewerkt volgens een speciaal ontwikkeld ecologisch werkprotocol. Ook de graven 

worden gemaakt volgens dit protocol met daarbij slechts een beperkte tijdelijke verstoring 

voor de natuur;     

- Maximaal 10% van de totale oppervlakte van het gebied wordt feitelijk voor de natuurgraven 

gebruikt;  

- Vanuit de opbrengsten van de natuurgraven worden de inrichting en herstel van landschap 

en natuur geregeld en het beheer van het gebied voor minimaal de komende 100 jaar 

geborgd; 

- Voor ieder plekje wordt een bijdrage gestopt in een fonds om later nog meer nieuwe natuur 

van te realiseren; 

- Door het kadastraal vastleggen van eeuwige grafrust is ook de natuur op die plek geborgd; 

- Er wordt gebruik gemaakt van onbehandeld houten boomschijven als  gedenktekens die van 

nature vanzelf verdwijnen; 

- Voorwaarde voor begraven is een minimale diepte van het graf ten opzicht van het 

grondwater. In een deel van het gebied zal de grond daarvoor opgehoogd moeten worden. 

Ook hier hanteren we het uitgangspunt dat natuurwaarden voorop moeten staan. Er wordt 

dus alleen opgehoogd met gebiedseigen materialen en op plekken waar de gewenste 

natuurdoelen daardoor niet gehinderd worden of er zelfs door op vooruit kunnen gaan.   

Natuurbegraven Nederland heeft een landelijke samenwerking met Natuurmonumenten voor het 

gezamenlijk ontwikkelen van gebieden waar begraven in de natuur mogelijk gemaakt wordt. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van wederzijdse expertise en staan de gedeelde ambities voor het vergroten 

van natuur en natuurwaarden en het beleefbaar maken van natuur voor mensen voorop.  

  



12 
 

 

Sfeerbeeld hermeandering Twekkelerbeek. Door de beek de ruimte te geven kan het zijn eigen loop 

gaan bepalen. 

 

Sfeerbeeld herstel dekzandrug. Door herstel worden dekzandwelvingen teruggebracht in het 

landschap 
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Sfeerbeeld heideontwikkeling, zodat verbindingen ontstaan met omliggende natuurterreinen 

(bijvoorbeeld Zwarte Ven) 

 

Sfeerbeeld natte elementen voor een verbinding met omliggende natuurterreinen (bijvoorbeeld 

Boekeler Hoek) 
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Ambitie landgoed Christinalust 
Landgoed Christinalust kent een rijke historie waarvan we het van belang vinden deze duurzaam in 

stand te houden en waardevolle elementen zichtbaar en beleefbaar te maken.  

De wens is om een toekomstbestendig en gezond landgoed door te geven aan de volgende 

generatie. Daarvoor is het nodig dat het landgoed een invulling krijgt die de kwaliteiten van 

landschap en natuur op het landgoed verbeteren en georganiseerd worden op een wijze die een 

duurzaam voortbestaan garandeert. De familie Jordaan voelt zich nauw betrokken bij het landgoed 

en de omgeving en wil daarom dat het landgoed openbaar toegankelijk is en het landgoed voorziet in 

een maatschappelijk belang of behoefte, passend in de zone van landgoederen en beekdalen 

rondom Enschede en Hengelo.  

Streefdoelen  
Voor de duurzame instandhouding, het verhogen van de natuurkwaliteit en de beleefbaarheid van 

het gebied ontwikkelen we een robuust landgoed met duidelijke verbindingen naar de omgeving.  

• Zoveel als mogelijk herstel ecologische systemen met focus op ontwikkeling op flora en 

fauna: 

o Terugbrengen van oorspronkelijke landschapsvormen aan de oppervlakte: 

▪ Terugbrengen van meandering in Twekkelerbeek niet alleen op het landgoed 

maar ook buiten het landgoed, zodat de beekloop langer is en weer in het 

oorspronkelijke beekdal komt te liggen. Daarbij wisselen  steile en flauwe 

oevers elkaar af, waardoor de omstandigheden worden gecreëerd om terug 

te keren naar de kenmerken van een natuurlijke beek, Hiermee willen we de 

terugkeer bevorderen van een grotere diversiteit van flora en fauna 

behorend bij het gebied. Verder is de verbetering van de waterkwaliteit een 

sterke wens, ook de meandering kan daaraan een bijdrage leveren; 

▪ Herstel dekzandrug zodat het landschap weer z’n oorspronkelijke beeld krijgt 

en aansluit bij de nog resterende elementen daarvan. Dit sluit ook aan bij de  

samenhang met oorspronkelijke loop van de beek; 

▪ Opnemen van de oude BBL-gronden in de totale inrichting en 

natuurontwikkeling van het gebied.  

o Het creëren van natuurlijke verbindingen in het landschap voor: 

▪ Heide- en bosgebonden soorten. Er zijn diverse waardevolle stukken heide 

en bos in de omgeving van landgoed Christinalust. Door te zorgen voor 

verbindende elementen kunnen deze ook op het landgoed weer herstellen 

en uitgroeien tot een groter aaneengesloten gebied. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om het Zwarte ven, dat geïsoleerd ligt en omsloten is door 

monotoon naaldbos. Verbindingen kunnen hier zorgen voor migratie van 

gewenste soorten en lange termijn kwaliteitsgroei. Ook het geplande 

ecoduct over de A35 speelt hierin een belangrijke rol om de kracht van de 

verbinding nog verder te stimuleren en de kwaliteitsimpuls voor een groter 

gebied mogelijk te maken; 

▪ Natte elementen. De aanleg van poelen en uitbreiding van het 

vennencomplex brengt de balans tussen natte en droge elementen in het 

gebied terug. Hiermee vergroten we het leefgebied van kenmerkende 

soorten en komt er ruimte voor andere inheemse soorten die nu niet meer 

in het gebied voorkomen. Verder zorgt de aanleg van poelen voor een 
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verbinding van oost naar west. Bij de aanleg van de poelen wordt rekening 

gehouden met doelsoorten van het geplande ecoduct over de A35; 

o Herstel en ontwikkeling kleinschalig cultuurlandschap; 

▪ Uitbreiding karakteristiek heidelandschap: Het Zwarte ven en omgeving zijn 

referentie voor de natuurontwikkeling met natte en droge heidecomplexen 

op het landgoed met als doelsoorten levendbarende hagedis en 

heideblauwtje; 

▪ Ontwikkeling van heischrale graslanden; een prioritair habitattype dat sterk 

onder druk staat, maar waarvoor de aanwezige condities geschikt lijken. 

Aanvullend is herstel van de buffercapaciteit mineralen een voorwaarde om 

dit te realiseren op deze verzuurde grond; 

▪ Kruiden- en faunarijk graslanden passen bij uitstek in dit gebied. Uitbreiding 

van kwaliteit en variëteit verhoogt de robuustheid van dit type in het 

landschap van landgoederen en beekdalen; 

▪ Bij de aanplant van bos en struweel houden we rekening met de doelsoorten 

in dit gebied, zoals das, ree en roodborsttapuit, geelgors;  

o Herstel natuurlijke inheemse vegetaties (kruiden, struiken, bomen); 

▪ Omvorming van productiebos van exoten naar een wintereiken-beukenbos 

met daarbij behoud van de karakteristieke oude grove dennen. Deze soorten 

horen van nature thuis op de droge grond in dit gebied; 

▪ Verhogen van de structuur in de bossen waardoor er een gevarieerd 

toekomstbestendig bos gecreëerd wordt met een grote diversiteit in soorten 

en leeftijden bomen. Dit doen we door het aanwijzen van ‘toekomstbomen’ 

en het maken van open plekken in het bos, daarbij rekening houden met 

aanwezige karakteristieke oude dikke bomen;  

▪ Ontwikkelen van beekbegeleidend bos. Langs de oever van de 

Twekkelerbeek is het beekbegeleidend bos verdwenen. Herstel van de beek 

maakt deze zone van voorheen landbouwgrond weer geschikt om terug te  

vormen naar een beekbegeleidend bos. Het beekbegeleidend bos is van 

belang voor diverse soortgroepen als broedvogels. Door de hogere 

vochtigheid komen hier andere kenmerkende vegetaties voor; 

▪ Terugdringen van invasieve uitheemse soorten die zich -bij niet ingrijpen- 

sterk uitbreiden en daarmee een groot probleem vormen voor de 

natuurwaarden in het gebied. Het gaat voornamelijk om de exoten Japanse 

duizendknoop, rododendron en  Amerikaanse vogelkers. 

▪ Bij de omvorming van bos, het creëren van structuur in de bossen en het 

terugdringen van invasieve soorten werken we volgens de uitgangspunten 

zoals Natuurmonumenten die geformuleerd heeft in haar landelijk 

bosbeleid.  

 

• Vergroten van de beleefbaarheid van het gebied 

o Natuurbegraven mogelijk maken: 

▪ Iedereen wil graag zijn op een plek waar die zich prettig voelt. Een plek waar 

je je thuis voelt, veilig en vrij om te zijn. Dat wil je voor jezelf, maar ook voor 

de mensen die je dierbaar zijn. In zo’n omgeving wil je leven en in zo’n 

omgeving wil je ook kunnen gedenken. Steeds meer mensen willen 

terugkeren naar de natuur en een laatste rustplaats op een plek die eeuwig 

geborgd is. Je wilt een plek die bij je past. Op Landgoed Christinalust willen  
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Sfeerbeeld struweel en kruiden- en faunarijk grasland 

 

Sfeerbeeld heischraal grasland en struweel 
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▪ we zo’n soort plek creëren. De natuur en het landschap bieden die ruimte. 

Niet alleen om er bij leven te genieten, maar ook de dood is onderdeel van 

dat leven. In de omgeving van Enschede en Hengelo is er nog geen andere 

plek waar natuurbegraven mogelijk is.   

o Cultuurhistorie van het gebied wordt weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt; 

▪ Zichtbaar maken spoordijk; 

▪ Herstel spoorbrug; 

▪ Herstel beheerschuur; 

▪ Zichtbaar maken fundering theehuis; 

▪ Aansluiting bij andere cultuurhistorische elementen in de omgeving van het 

landgoed. 

o Toegankelijkheid voor wandelaars verbeteren door:  

▪ Aansluiting bij bestaande padenstructuren en wandelroutes; 

▪ Halfverharding op bestaande paden en aanleg van extra paden; 

▪ Openstelling van het gebied. 

o Inrichten van het gebied op een wijze die het mogelijk maakt de natuur op 

persoonlijke wijze te ervaren:  

▪ De 4 seizoenen geven een afwisselend beeld; 

▪ Markante lijnen en karakteristieke elementen in het gebied bepalen de 

herkenbaarheid; 

▪ Een afwisseling van openheid en geborgenheid, ruimte en vrijheid; 

▪ Een gebied waar rust, ruimte en stilte kan worden ervaren;  

▪ Bankjes op diverse plaatsen in het gebied.   

 

• Bebouwing op het landgoed moet doelmatig zijn voor de functie, passen bij de schaal van het 

landgoed en ondergeschikt aan natuur en landschap. Aangezien het landgoed van oorsprong 

geen grote bebouwing kent moeten nieuwe elementen remontabel zijn. Gebouwen moeten 

een rustig element in het landschap zijn dat qua externe vormgeving refereert aan de voor 

de regio karakteristieke hallenhuisboerderij en zouthuisjes. Bij plaatsing van gebouwen 

worden bestaande waardevolle bomen gespaard.  

 

• Zorgen voor het nalaten van een toekomstbestendig landgoed door te werken vanuit de 

principes van duurzaamheid:  

 

o Een balans tussen mens, natuur en kosten versus opbrengsten; 

o Lokale samenwerking zoeken met de lokale gemeenschap en een bijdrage leveren 

aan de lokale sociale en economische omstandigheden door het creëren van directe 

en indirecte werkgelegenheid en bedrijvigheid;  

o Aansluiting bij activiteiten vanuit Twekkelo die bijdragen aan het vergroten van de 

beleefbaarheid van natuur en cultuurhistorie; 

o Een beheerfonds waarmee het beheer van de natuur op het landgoed voor de 

komende 100 jaar geborgd is; 

o Bijdrage aan Stichting Nieuwe Natuur om later in de omgeving nog meer nieuwe 

natuur van te realiseren. 
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Sfeerbeeld gevarieerd wintereiken-beukenbos 

 

Sfeerbeeld beekbegeleidend bos met zwarte els 
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Bosontwikkeling met behulp van open plekken  



20 
 

 
Goede bereikbaarheid door goed onderhouden, halfverharde paden 
 

Zouthuisjes in de buurt van het plangebied. Nieuwe gebouw is een rustig element dat qua externe 
vormgeving refereert aan de voor de regio karakteristieke hallenhuisboerderij en zouthuisjes 
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Aansluiting beleidskaders  
We hechten er veel waarde aan dat onze ambities en natuurbeheer aansluiten bij de beleidskaders 

van de diverse overheidsinstanties. De versterkte natuurlijke verbinding parallel aan de 

Twekkelerbeek sluit bijvoorbeeld aan op het geplande ecoduct over de A35 dat ten westen van 

landgoed Christinalust gelegen zal zijn. Alle natuurgronden binnen het plangebied worden zo 

ingericht en beheerd dat ze passen bij de ambitie van de provincie of zelfs verder gaan. Ons 

uitgangspunt is dat de natuur uiteindelijk beter moet worden van de ingrepen die we doen. In het 

gebied maken we open plekken in het gebied voor het verhogen van bosstructuur om de natuurlijke 

boscyclus te bevorderen en creëren we stapstenen voor de migratie van soorten. Bos dat daarvoor 

gekapt wordt voor permanente open plekken wordt elders gecompenseerd. Aanleg van 

parkeerplaatsen en gebouwen wordt gecompenseerd door de omvorming van landbouwgronden 

naar natuur binnen het plangebied. Er wordt dus extra natuur ontwikkeld in de directe omgeving.  

Bij de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats zal worden voldaan aan de kwaliteitseisen die gesteld 

worden binnen de Gids Buitenkans van de gemeente. Zo zal de openstelling voor publiek worden 

uitgebreid en zal er nieuwe natuur ontstaan. Daarnaast zal het plangebied aantrekkelijker worden 

voor soorten als de levendbarende hagedis, heideblauwtje, grote gele kwikstaart, dopheide. 

 

 


