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De landschappelijke constitutie 
van Gelderland

Op deze kaart is de landschappelijke constitutie van Gelderland weergegeven. 
Met deze constitutie wordt de huidige staat van het basale landschap geduid. 
Bepalende factoren daarbij zijn bodem, reliëf en water. Het grondgebruik en de 
bebouwing zijn als het ware uitgeveegd. Wat overblijft is het ‘kale en lege’ land. 
Deze landschappelijke ruimte vormt het ruime grondvlak waarop de leefwereld 
van mens, dier en plant in Gelderland gestalte krijgt. In het verleden, vandaag de 
dag en in een toekomst.

Het oppervlak komt in beeld, in Gelderland voornamelijk bestaand uit stuw-
wallen, dekzand en rivierklei. Het reliëf geeft letterlijk glooiing aan het land. In 
grote lijnen geologisch van aard. Maar ook artificieel als het gaat om ophogingen 
in het landschap in de vorm van dijken, terpen en oude bouwlanden. Het water 
wordt op kaart uitgedrukt met een fijnmazig patroon van verschillende soorten 
waterstromen. De drie Gelderse streken zijn goed te herkennen: de eluwe met 
stuwwalcomplexen en beekdalen, de Achterhoek met golvende dekzanden, beek- 
dalen en broekgebieden en het rivierenlandschap van de Betuwe met het kenmer-
kende ritme van rivier, oeverwallen en kommen.

Laat deze kaart haar eigen enthousiasme oproepen. Voor aan de muur, voor op 
tafel, in de tas of op het scherm. Ontdek waar de essenties van het landschap 
liggen. Het ‘lege’ Gelderland doet ons beseffen dat maatschappelijke opgaven en 
ruimtelijke ontwikkelingen zo veel mogelijk verankerd dienen te zijn aan de 
landschappelijke ondergrond. Om hoge omgevingskwaliteit te behouden en liefst 
nog te versterken en te ontwikkelen. 

Allerlei ruimtelijke fenomenen vinden hun plek, wat een nieuwe laag op de 
landschappelijke constitutie oplevert. Er ontstaat een nieuw ruimtelijk beeld, dat 
basis is voor analyse en ontwerp, gesprek en monitoring. Toevoegingen zijn 
bijvoorbeeld: verstedelijking, infrastructuur, bos- en natuurgebieden, landgoede-
ren, landschapselementen, erven, installaties voor duurzame energieopwekking. 
Deze zullen op vervolgkaarten worden getoond. 

Ben je onderzoeker of ontwerper, neem je beslissingen of bereid je beslissingen 
voor, maak je gebruik of ben je eigenaar van gronden, voel je verbonden met 
gebieden in Gelderland, als bewoner of bezoeker? Iedereen wordt uitgedaagd zich 
te verhouden met de ondergrond van Gelderland, met het landschap van Gelder-
land in pure vorm. Om vervolgens met overgave te werken aan het goed (laten) 
landen van ruimtelijke opgaven in het landschap, in de ons omringende leefomge-
ving. Zo wordt Gelderland gaver.

Contact voor meer informatie
Henri Stakenburg - Projectleider Agenda Landschap - 026-3599784
Inge Vleemingh - Landschapsarchitect - 06-45810956 

Bronnen: Actueel Hoogtebestand Nederland, Geomorfologische kaart Gelerderland, 
Topografische kaart Nederland top 10, Cultuurhistorische DNA-kaart

Deze kaart is digitaal beschikbaar op: https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl


