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A c h t e r g r o n d

i n f o r m a t i e

Ontwikkelingsgeschiedenis
Het dorp Terwolde is gelegen op de rand van een duidelijk waarneembare
stroomrug langs de IJssel. Terwolde kent een rijke geschiedenis. Nadat de
afwatering en waterstand in de IJsselvallei beter onder controle werd gehouden, kon de vruchtbare bodem langs de rivier worden bebouwd. Zo ontstonden
de eerste akkerbouw en veeteeltboerderijen. Het dorp is gelegen in een
stroomrugontginningslandschap, waarbij de oeverwallen een goede vestigingsplaats vormden voor de eerste permanente bewoning.
De oudst geschreven tekst over Terwolde dateert uit 960. Een kopie van een
overdrachtsakte uit dit jaar is achterhaald, waarin de bisschop van het klooster
in Maagdenburg de eigenaar wordt van De Beurse. De eerste vermelding van
'Ter Wolde' dateert uit 1295.
Aangezien de stad Deventer geen groot kerkdorp binnen haar invloedssfeer
duldde, is de groei van Terwolde lange tijd beperkt gebleven. De historische
kern van het dorp is gesitueerd rond de kerk en komt uit de 14e eeuw. Bij
opgravingen zijn sporen gevonden van een oudere kerk of kapel. De huidige
kerk heeft een plompe toren met zadeldak en staat in het centrum van het
dorp. De bebouwing concentreerde zich van oorsprong ook langs de uitvalswegen rondom de kerk; de Dorpsstraat die tot aan de kerk liep. Na het aanleggen
van de dijk in 1370 zijn door dijkdoorbraken kolken gevormd; de kolk bij boerderij "Kolkenstein" en bij de Matanze. Een andere belangrijke doorgaande route werd de Bandijk.
Terwolde is van oudsher een landbouwgemeenschap, kastelen of grote landhuizen zijn er niet. Wel is landgoed Matanze in 1630 gesticht. aanvankelijk
bedroeg het landgoed 300 hectare, momenteel beslaat het nog acht hectare.
De Matanze is aangewezen als Rijksmonument. Van oorsprong bestond er in
Terwolde een geringe industrie, bestaande uit een boterfabriek, twee steenovens en een meubelfabriekje.
Tot ver in de negentiende eeuw bleven de dorpen betrekkelijk klein. Vanaf de
19e eeuw kreeg de bebouwing rond de kerk een bescheiden schilvormige uitbreiding. Ten zuiden van het Toevoerkanaal komt een tweede kern tot ontwikkeling in aansluiting op de molen "Ooievaar'; buurtschap De Wijk. Aan de
Twelloseweg wordt een zuivelfabriek gevestigd, niet ver ten noorden van de
molen. Hiermee ontwikkelde het dorp Terwolde zich uit in zuidelijke richting.
Met name in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft er een significante
toename van het aantal woningen binnen de gemeente plaatsgevonden. In de
naoorlogse periode neemt de verdichting in het bebouwingslint aan de Dorps-
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straat en de Twelloseweg verder toe. Volgens het tuindorp principe heeft veel
naoorlogse woningbouw plaatsgevonden aan de historische kern van Terwolde.
In de jaren vijftig vindt de eerste planmatige woningbouw plaats ten westen
van de kerk en aan de Schoolstraat. In de jaren zestig en zeventig wordt het
dorp aan de zuidwest- en oostkant verder uitgebreid. Verder rijst op de locatie
van de zuivelfabriek een klein bedrijventerrein. De meest recente uitbreidingen zijn gelegen ten noorden van de Wolterkampsweg en de Molenweg.
Met de aanleg van de N792 is de doorgaande route aan de westzijde van het
dorp komen te liggen.
Gelijk met de ontwikkeling van het dorp Terwolde is er in de afgelopen tijd
een forse landschappelijke verschraling opgetreden, waarbij het onderscheid
tussen komgebied en oeverwal is vervaagd. Op de stroomrug zijn verschillende
kernachtige en lintachtige structuren ontstaan. Landschappelijk zijn vrijwel
geen fruit- en boomgaarden meer aanwezig. Kleine bospercelen komen nog
slechts verspreid voor. De omgeving van het huidige buurtschap de Wijk is
open, er zijn slechts restanten van heggen en houtsingels te vinden. Westelijk
van de zeedijk is er weinig verandering opgetreden met betrekking tot de bebouwing. Landschappelijk is het gebruik van de gronden voor landbouw nog
steeds aanwezig.
Leven in het dorp
WONEN

In het dorp Terwolde wonen ruim 1.200 mensen in ruim 450 woningen (2007).
De gemiddelde woningbezetting was 2,61 in 2007. Dit is hoger dan het Gelders
en Nederlands gemiddelde. De verwachting is dat de huishoudenverdunning
(meer alleenstaanden, onder andere door vergrijzing) door zal zetten en de
bezettingsgraad in de toekomst verder zal afnemen, met als gevolg dat er
minder mensen per woning zullen wonen.
Wordt ook naar het buitengebied van Terwolde gekeken dan gaat het om circa
1.850 mensen met een woningvoorraad van ruim 650. Inclusief het buitengebied ligt de gemiddelde woningbezetting nog hoger.
De woningvoorraad bestaat voor het grootste deel uit halfvrijstaande en vrijstaande woningen. Het aantal meergezinswoningen in Terwolde is nihil. Aan de
rand van de oude kern zijn ook nog enkele rijtjeswoningen aanwezig. Een derde deel bestaat uit huurwoningen, veelal ook rijwoningen. Relatief gezien
heeft Terwolde veel nieuwe woningen; 24% is gebouwd in 1990 of later. Circa
59% van de voorraad is van voor 1970.

DETAILHANDEL

Terwolde is een van de grotere dorpen in de gemeente, en heeft een verzorgende taak voor een aantal omliggende dorpen en buurtschappen. Terwolde
kent dan ook een relatief goed niveau aan voorzieningen. Zo zijn in het dorp
aanwezig: een supermarkt, bakker en boerderijwinkel voor vlees. Verder zijn
er ook nog een aantal speciaalzaken gevestigd. Het gaat hier om de speciaalzaken zoals tapijt- en borduuratelier, woninginrichting, dames- en herenmode,
antiek, keukens, kleding, schoeisel, legerdumpartikelen, tuincentrum, tuinartikelen, dierbenodigdheden en een kapsalon. De detailhandel is voornamelijk
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gevestigd in en in de omgeving van de historische kern van het dorp. Het
grootschalige aanbod is vooral aan de Twelloseweg gevestigd.
De horeca in het dorp bestaat uit Café-Restaurant Dorpszicht aan de Dorps-

HORECA

straat, Restaurant 't Diekhuus aan de Bandijk en snackbar Restaria de Zoete
Inval aan de Dorpsstraat. Ten zuiden van De Wijk zijn nog een tweetal restaurants en een caferatia gevestigd.
In het dorp Terwolde zijn diverse grotere en kleinere bedrijven gevestigd. Een

WERKEN

groot deel van de bedrijven in het dorp is gevestigd in het deel ten zuiden van
de historische kern. Vanouds zijn er diverse bedrijven aan de Twelloseweg
gevestigd. Deze concentratie is na de Tweede Wereldoorlog in westelijke richting uitgebreid tot een klein bedrijventerrein. Op dit bedrijventerrein zijn de
volgende bedrijven gevestigd: een montagebedrijf, twee garagebedrijven,
beletteringsbedrijf, betonbouw, twee aannemers, machine- en constructiebouw, orgelbouw, ongediertebestrijding en een coatingbedrijf. Elders in en
nabij het dorp is nog wat andere bedrijvigheid gevestigd, zoals een autorijschool, hoveniersbedrijf, handel en bouw van aanhangers en sierhekken en een
handel in kunststof buizen.
Er is een divers aanbod van maatschappelijke voorzieningen. Het dorp beschikt

VOORZIENINGEN EN

over een Hervormde Kerk en een dorpshuis De Olde Schole. Dit dorpshuis biedt

VERENIGINGEN

ruimte voor meerdere activiteiten, zoals bijeenkomsten, verenigingsactiviteiten, tentoonstellingen, vergaderingen en andere activiteiten die vanuit de
verenigingen worden georganiseerd. Tevens is er de mogelijkheid tot drinken
en eten. Stichting De Blokkentoren gebruikt het dorpshuis tevens voor buitenschoolse opvang. Terwolde beschikt ook over de openbare basisschool De Bongerd en de peuterspeelzaal Peuterwolde. In het centrum is tevens een
openbare bibliotheek gevestigd, evenals een bank. In de dienstverlenende
sfeer is er het Gezondheidscentrum Terwolde, waarin een huisartsenpraktijk,
een fysiotherapeut en de thuiszorg is gevestigd. Buiten het dorp, ten westen
van De Wijk, is de landelijk bekende Polikliniek Flebologie Terwolde aan de
Kadijk gevestigd. Hier vindt behandeling van vaataandoeningen plaats.
In het dorp zijn ook diverse verenigingen actief, zoals de belangenvereniging
'Vereniging Dorpsbelangen Terwolde', sportvereniging 'SV Terwolde', muziekvereniging 'Ons genoegen' en zang- en toneelvereniging 'Zang Gospelkoor Terwolde'. Tevens beschikt het dorp over de Stichting Volksvermaak Terwolde en
de Terwoldse Autocross Organisatie.
Terwolde ligt op een grensvlak van een aantal aantrekkelijke landschappen. In

RECREATIE EN TOERISME

recreatief opzicht is Terwolde redelijk bekend, met name door de ligging langs
de IJssel. De cultuurhistorisch belangrijke Terwoldse Bandijk, de historische
(boederij)bebouwing langs de dijk en het Landgoed Matanze geven de dijk ook
een toeristische betekenis. Van een concentratie aan recreatieve voorzieningen is echter geen sprake. Wel zijn er een aantal faciliteiten in de omgeving

254.00.02.36.00 - Bijlagen Dorpsvisie Terwolde - 29 januari 2009

9

van Terwolde, zoals een buitendijks gelegen grote camping met jachthaven
aan de IJssel en 'bed and breakfast' faciliteiten.
De horecavoorzieningen van het dorp en de omgeving worden veelal gebruikt
door toeristen en passanten.
VERKEER

Terwolde ligt aan de provinciale weg N792 en is daarmee goed bereikbaar
binnen de Stedendriehoek. De N792 is recentelijk heringericht. De N792 komt
in westelijke richting uit bij Vaassen en heeft tevens ter hoogte van deze stad
een aansluiting op de A50. Ten zuiden van Terwolde sluit de N792 aan op de
N344 waardoor het dorp een goede verbinding richting Apeldoorn, Twello en
Deventer heeft.
Sinds de komst van het NS station Twello is Terwolde ook per openbaar vervoer
bereikbaar, via bus 170 welke twee maal per uur vertrekt.
Voor het langzaam verkeer zijn er binnen en buiten het dorp voldoende voorzieningen. Er liggen aantrekkelijke fiets- en wandelroutes richting Nijbroek en
de Mijntjes. Tevens ligt het dorp aan of in de directe omgeving van de recreatieve routes de Veluwe Fietsroute, de IJsselvalleiroute, de Cannenburchroute
en de Voorsterbeekroute.

GROEN

Terwolde heeft een groene uitstraling. Openbare groengebieden komen met
name verspreid voor in de oudere buurten van het centrum. Aan de westkant
bevindt zich een open groene ruimte die in sfeer wel wat weg heeft van een
brink. Door de vaak al oude beplanting doet het oude centrum qua sfeer groen
aan. Het naoorlogs woongebied is qua straatprofiel ruim opgezet met openbaar
groen in de vorm van beplanting langs de wegen en open groene ruimten. De
voortuinen dragen in belangrijke mate bij aan de groenstructuur binnen de
buurten. Rondom de basisschool is een groengebiedje gelegen, dat de omliggende buurt een ruim en groen karakter geeft. Het nieuwere woongebied de
Kampen in het noorden van de kern heeft een groene ruimte met watergang.
Beeldbepalend voor het groene karakter van met name de oude historische
lintbebouwing zijn vooral de grote tuinen en randbeplanting van de kavels.
Daarnaast komen er verspreid in het dorp en achter de linten groene
(speel)veldjes voor, zoals bij De Wijk en achter de Kuiperstraat.
De Matanze heeft een beeldbepalende functie als landgoed binnen het dorp. In
de toekomst worden nog twee landgoederen ontwikkeld.

Natuurgebied De

Mijntjes vormt een bijzonder gebied ten noorden van het dorpscentrum. De
uiterwaarden van de IJssel zorgen tevens voor een groene beleving.
LANDSCHAP

Terwolde ligt op het grensvlak van verschillende landschapstypen. Oostelijk
van Terwolde ligt de IJssel met uiterwaarden. Hagen, solitaire bomen en boerderijen op terpen zijn kenmerkend voor dit gebied. Een duidelijk zichtbare
steilrand vormt de begrenzing van het dorp met dit landschap. De Bandijk
vormt de grens tussen de uiterwaarden en het oeverwallenlandschap. Op de
oeverwal bevindt zich het uitgestrekte dorpsgebied van Terwolde, welke parallel is gesitueerd aan de IJssel met uiterwaarden en Bandijk. Het dorpsgebied is
gelegen in het Nationaal Landschap van de IJssel met cultuurhistorisch gezien
een belangwekkend weteringenstelsel, ontginningsstructuur en landbouwont-
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wikkeling. Het is van oorsprong een oud woongebied van graan- en veeboeren
en fruittelers. De percelen zijn onregelmatig en blokvormig en werden vroeger
vaak door (meidoorn)hagen omringd.

Ten westen van de oeverwal ligt het komgebied met een rationeel verkavelingspatroon, rechte wegen en waterlopen. Het gebied wordt ook aangemerkt
als uniek broek- en veenontginningslandschap, aangezien met name het gebied
rond Nijbroek een late veenontginning betreft in een gebied waar deze weinig
voorkomen.
Tussen het komgebied en de oeverwal is ten hoogte van Terwolde een klein
gebied met jonge ontginningen. Ten zuiden van Terwolde zijn ook nog een
aantal beekdalen te vinden, onder andere langs het Toevoerkanaal en ten
zuiden van De Wijk.
Ruimtelijke analyse
De stroomruggronden waarop Terwolde is ontstaan bepalen zeer sterk de ruim-

RUIMTELIJKE STRUCTUUR

telijke structuur van het dorp, met van noord naar zuid lopende structuurlijnen. De Terwoldse Banrijk en het dorpslint van De Wijk naar Terwolde (N792)
zijn hiervan de meest zichtbare ruimtelijke componenten. Vanaf de dijk bestaan lommerrijke doorzichten richting het dorp. Het dorpsgebied is hierdoor
sterk noord-zuid georiënteerd. De oude compacte historische kern is in het
noorden gelegen, waar van oudsher de landwe- gen bijeenkwamen bij de kerk.
Meer naar het zuiden wordt de structuur gekenmerkt door lintbebouwing. Vanuit dit dorpslint bestaan verschillende doorzichten naar het buitengebied.
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RUIMTELIJKE OPBOUW

Het dorp Terwolde is opgebouwd uit een aantal van elkaar te onderscheiden
gebieden met een eigen karakteristiek. Ten eerste is de historische kern te
onderscheiden rondom de kerk. Hier zijn veel historische gebouwen te vinden,
veelal groter in omvang dan elders in het dorp. Het levert een aantrekkelijk en
afwisselend beeld op.
Gaandeweg is de kern uitgebreid met een aantal schillen naar buiten toe met
een meer planmatig karakter. Hierbij is ook de weg omgelegd zodat deze langs
de rand van het dorp loopt en niet meer het dorp doorkruist. Deze planmatige
bebouwing heeft in diverse fasen plaatsgevonden waarbij voor iedere woonbuurt een eigen sfeer en karakter is ontstaan. De eerste planmatige buurt is
gebouwd in de 'tuindorp' gedachte, waarbij het groene karakter behouden
bleef. Bij verdere woningbouw heeft een stedenbouwkundige verdichting van
de dorpskern plaatsgevonden. Compacte vroeg-naoorlogse woonbuurtjes tot
hofvormige woonbuurtjes. Het meest algemeen voorkomende bebouwingstype
in de naoorlogse woongebieden zijn de rijtjeswoningen. De rijen zijn meestal
kort en bestaan uit drie tot vijf woningen, die binnen een straat enkele malen
wordt herhaald. Hierdoor ontstaat een uniform straatbeeld en een heldere
stedenbouwkundige opzet. Variatie is aangebracht door de verspreide
(half)vrijstaande woningen. Momenteel is het een compacte dorpskern. Aan de
noordrand van het dorp liggen de sportvelden.
Vanuit de historische kern heeft Terwolde zich in zuidelijke richting ontwikkeld langs diverse bebouwingslinten. In de bebouwingslinten betreft het vooral
(half)vrijstaande bebouwing met diverse monumentale panden en boerderijen.
Door deze ligging dan de bebouwing bestaan veel doorzichten richting het
buitengebied. Vanaf circa 1900 heeft een gestage verdichting van de linten
plaatsgevonden. Hierbij zijn de linten onderbroken gebleven waardoor weidse
zichten op het open agrarisch landschap bleven bestaan. Deze lintbebouwing
met enkele onderbrekingen is erg kenmerkend voor Terwolde.
De linten zijn in een aantal delen op te splitsen. De hoofdstructuur wordt gevormd door het lange bebouwingslint van de Dorpsstraat die overgaat in de
Twelloseweg. Ter hoogte van de Dorpsstraat bevindt de bebouwing zich slechts
aan één zijde van de straat. Wanneer de straat overgaat in de Twelloseweg
wordt het lint aan beide zijden bebouwd en is er een grote variatie aan bebouwing. Dit levert een iets rommelig beeld op. In dit deel van het lint komt
ook detailhandel voor. Langs dit bebouwingslint is ook een lokaal bedrijventerrein gevestigd.
Dwars op deze noord-zuid georiënteerde hoofdstructuur zijn een aantal kleinschalige bebouwingslinten richting de Bandijk ontstaan. De Kuiperstraat is een
dwarslint op deze structuur. De kavelgrootte in dit lint is iets ruimer dan in de
overige dorpslinten. De bebouwing staat alleen aan de noordzijde van de
straat. Een apart dwarslint op de noord-zuid georiënteerde structuur vormt het
buurtschap De Wijk, langs de Wijkseweg, ten zuiden van het Toevoerkanaal.
Dit lint heeft een andere uitstraling en structuur dan de overige linten. De
woningen staan overwegend dwars op de weg en vormen een samenhangend
bebouwingsbeeld. Kenmerkende elementen voor dit buurtschap zijn tevens de
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open ruimtes, flinke (achter)tuinen en lineaire beplanting. De kwalitatieve
omranding van de open ruimten bij De Wijk zijn momenteel niet meer sterk
aangezet. De omgeving van het huidige buurtschap de Wijk is open, er zijn
slechts restanten van heggen en houtsingels te vinden.
Aangezien ten oosten van de Dorpsstraat geen bebouwing staat, is er een fraai
uitzicht op de dijk en het landgoed Matanze. Landgoed de Matanze is een
kenmerkend onderdeel van het dorp. Het ligt ten noorden van de splitsing
tussen de N792 en de Bandijk. Op het landgoed bevindt zich een waterpartij
met Huis De Matanze, daterend uit 1717. Sindsdien heeft het de nodige wijzigingen ondergaan. Bij een ingrijpende verbouwing rond 1880 kwam het huidige
gepleisterde eclectische gebouw in rijke neobarokke stijl tot stand.
Ten oosten van het dorp bevinden zich de uiterwaarden van de IJssel. In het
dorp is de aanwezigheid van de IJssel merkbaar door de Terwoldse Bandijk, die
direct ten oosten van het dorp loopt.
Binnen Terwolde komen diverse bijzondere gebouwen voor. Deze gebouwen

BIJZONDERE BEBOUWING

zijn veelal beeldbepalend voor het dorp en vaak aangemerkt als gemeentelijk
of Rijksmonument.
De N.H. kerk met toren is hiervan het meest zichtbare voorbeeld. In de nabijheid van de kerk zijn diverse andere monumenten, zoals de pastorie, een luchtenmakershofstede, een café en een kosterswoning.
In de dorpslinten zijn ook vele monumenten te vinden. Aan praktisch elk lint is
wel een gebouw gevestigd welke wordt beschermd. Voorbeelden van monumenten zijn de vele hallenhuisboerderijen van diverse perioden, waarvan de
oudste dateert uit 1651 (Dorpsstraat 51, De Zwaan) tot negentiende eeuwse
boerderijen. Andere bouwwerken zijn een onderwijzerswoning, koetshuis,
kerkzaal en een woonhuis wat vroeger een café was.
Langs de Bandijk zijn ook diverse monumenten te vinden zoals Het Swarte
Peert, Kolkestein, een dienstwoning, bakhuisje, dijkwoning, Het Kleine en
Grote Blokhuis en Zorgvliet.
Ook op landgoed De Matanze zijn vele Rijksmonumenten te vinden, zoals het
hoofdgebouw, het koetshuis met dienstwoning, de jachtopzienerswoning, het
prieeltje en ook de tuin- en parkaanleg is beschermd.
Verspreid in het buitengebied zijn ook vele monumenten te vinden, zowel
Rijks- als gemeentelijke monumenten.
De molen De Ooievaar is een bijzonder gebouw binnen Terwolde, maar heeft
geen monumentale status. Wel is behoud van de molen een prioriteit.
Binnen de gemeente Voorst wordt een bebouwingstypologie gebruikt die aan-

BEBOUWINGSTYPOLOGIEËN

sluit bij de bestaande bebouwing en de bestaande bouwdichtheden. Deze typologie bestaat uit een compositie van morfologie, bebouwing en begrenzingen
en zegt iets over de sfeer en mate van openheid in het dorp. Deze typologie is
binnen de gemeente Voorst veelal te kenschetsen als dorps of landelijk. Ten
opzichten van grotere dorpen en steden is er in de Voorster dorpen meer
(open) ruimte, meer particulier groen, meer contact met het buitengebied en
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mede als gevolg hiervan een minder hoge bebouwingsdichtheid. Voor de gemeente Voorst zijn dat belangrijke kwaliteiten. Daarmee vormt de bebouwingstypologie en –dichtheid een belangrijk uitgangspunt voor nieuwe
ontwikkelingen. Binnen de gemeente Voorst worden vier bebouwingstypologieen onderscheiden: compact, lint, mozaïek en solitair. In onderstaande kaart
zijn voor het dorp Voorst aangegeven welke typologieën aanwezig zijn.
Compacte bebouwing
Dit zijn gebieden waar een verdichting van bebouwing heeft plaatsgevonden.
Deze verdichting kan een gevolg zijn van het functioneren als dorpscentrum of
van het bouwen in hogere dichtheden. In Terwolde gaat het dan vooral om de
‘compacte’ kern rondom de kerk. In deze gebieden komen gemiddelde woningdichtheden voor van 20-30 woningen per ha.
Lintbebouwing
Dit zijn gebieden met aan één of beide zijden van de weg vrij liggende bebouwing. De (doorgaande) weg met bijbehorend profiel is veelal dominant over de
bebouwing. De kappen van de bebouwing staat vaak loodrecht op de weg. Niet
zelden sprake van een grote variatie aan bouwtypologieën. Terwolde bestaat
voor een groot deel uit (historische) lintbebouwing, zoals langs de Twelloseweg, de Kuiperstraat en het gehele buurtschap De Wijk. Hier komen gemiddelde woningdichtheden voor van 10-20 woningen per ha voor.
Mozaïek
Bij mozaïek gaat het om kleinschalige bebouwing in het landschap met (semi)agrarische activiteiten. Door een zorgvuldige inpassing in het landschap met
hagen en houtwallen kunnen deze gebieden een aantrekkelijke overgang vormen tussen dorp en buitengebied. De Emstermate is hiervan een voorbeeld in
Terwolde. Woningdichtheden van gemiddeld 5 tot 10 woningen per ha. Komen
hier voor.
Solitaire bebouwing
Betreft vrijstaande extensieve bebouwing in het buitengebied, die onderdeel
uit maken van het landschap, maar daarin ook hun eigen herkenbare begrenzing kennen. Dit zijn voornamelijk boerderijen (hoeven) en landgoederen.
Dichtheden van 1 tot 5 hectare zijn hier leidend.
Beleidskader
Nationaal beleid
NOTA RUIMTE

De Nota Ruimte (2005) legt meer ruimtelijke verantwoordelijkheid bij provincies en gemeenten. Het Rijk stuurt alleen nog op hoofdlijnen en richt zich
daarbij vooral op de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Daarbuiten treedt
het Rijk terughoudend en selectief op. Wel wordt een zekere te handhaven
(ruimtelijke) basiskwaliteit omschreven.
Aan dorpen en landelijk gebied worden mogelijkheden geboden te voorzien in
de eigen woningbehoefte. Er dient rekening te worden gehouden met de kwali-
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teiten die in het gebied aanwezig zijn. Deze kwaliteiten betreffen onder meer
cultuurhistorie, landschap, natuur en water. Dit betekent in de meeste gevallen dat een eventuele uitbreiding van een dorp zal moeten bijdragen aan de
kernkwaliteiten van het aanwezige landschap.
Om de aanwezige landschappen te behouden en te 'ontwikkelen met kwaliteit',

NATIONAAL LANDSCHAP VELU-

heeft het Rijk twintig landschappen in Nederland aangewezen als Nationaal

WE

Landschap. Doel van de aanwijzing van de Nationale Landschappen is dat de
kwaliteit van het landschap in deze gebieden wordt behouden en versterkt.
Terwolde valt binnen de begrenzing van het Nationaal Landschap Veluwe. Algemene kernkwaliteiten van de Veluwe zijn het schaalcontrast van zeer open
naar besloten, actieve stuifzanden en de grootte en aaneengeslotenheid van
het bos. Terwolde valt binnen het deelgebied van de Noordelijke IJsselvallei.
Deze wordt gekenmerkt door een gave gradiënt en ensemble van kom - oeverwal - uiterwaard. Deze oeverwallen liggen onder andere bij Terwolde. Karakteristiek is een kleinschalige oeverwal met afwisseling van buurtschappen en
verspreide bebouwing, grasland en bouwland, onregelmatige blokverkaveling
en houtsingels tussen de landwegen. De boerderijen zijn van oudsher ontstaan
in buurtschappen en verspreid rond het oude bouwland. Rond Nijbroek is een
markante veertiende-eeuws verkavelings- en slotenpatroon (slagenverkaveling)
te vinden.
Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000 netwerk bestaat uit

NATURA 2000-gebied

gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en aangemeld onder de
Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om
de Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- of Habitatrichtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen
die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.
De uiterwaarden van de IJssel zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. een
belangrijk broedgebied voor soorten van natte, ruige graslanden (porseleinhoen, kwartelkoning) en drijvende waterplantenvegetaties (zwarte stern). En
is daarnaast van enig belang voor soorten van bosrijke watergebieden met
voldoende vis (aalscholver, ijsvogel). Ook is het gebied belangrijk als rust- en
foerageergebied voor aalscholver, kleine zwaan, wilde zwaan, kolgans, smient,
slobeend, tafeleend, nonnetje, grote zaagbek, meerkoet, kievit, grutto en
reuzenstern en van belang voor fuut, kleine zilverreiger, lepelaar, grauwe
gans, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, kuifeend, visarend,
slechtvalk, scholekster en tureluur. Voor de wilde zwaan, kolgans, kievit en de
grutto is het één van de belangrijkste gebieden in Nederland.
De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van deze gebieden. Als een
activiteit mogelijk van invloed is of kan zijn op de beschermde natuur in een
Natura 2000-gebied of Beschermd Natuurmonument, dan is een vergunning
noodzakelijk. Dit kan ook nodig zijn voor projecten die buiten het beschermd
gebied liggen, maar wel mogelijk van invloed zijn op de instandhoudingdoelstellingen binnen het gebied, de externe werking.
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In 2009 zal de provincie Gelderland het beheerplan voor de uiterwaarden van
de IJssel opstellen waarna de definitieve aanwijzing kan plaatsvinden. Daarmee zijn de te beschermen waarden en het beheer ervan concreet gemaakt.
ECOLOGISCHE

Het Rijk beschermt en ontwikkelt de Nederlandse natuur ook door de aanwij-

HOOFDSTRUCTUUR

zing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Door nieuwe natuur te
ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur zijn de ten oosten van Terwolde
gelegen uiterwaarden van de IJssel, maar ook de Matanze en De Mijntjes, aangewezen. De IJssel is ook een belangrijke schakel in het kader van Ruimte voor
de Rivier.

RUIMTE VOOR DE RIVIER

De PKB Ruimte voor de Rivier dient twee doelen: primair waarborging van voldoende veiligheid en als tweede doel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
Daarbij hoort een concreet maatregelenpakket voor de korte termijn en een
doorkijk voor de lange termijn. Voor de Rijntakken (waaronder de IJssel)
streeft het Rijk naar een combinatie van maatregelen in het winter- en zomerbed van de rivieren (buitendijks) met dijkverleggingen en stedelijke bypasses.
Binnen de grenzen van de gemeente Voorst wordt gekeken naar maatregelen
bij Deventer en Zutphen, waar een grootschalige dijkverlegging in de Voorster
Klei is opgenomen. In de buurt van het dorp Terwolde, echter niet binnen de
grenzen van de gemeente Voorst, zijn er maatregelen voor de oostkant van de
IJssel (Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden). Hier wordt ter hoogte
van Terwolde een 100 meter brede geul gegraven over de gehele lengte van de
uiterwaard en worden de dwarskades verwijderd.
Provinciaal beleid

STREEKPLAN 2005

In juni 2005 heeft de provincie haar nieuwe streekplan vastgesteld. In dit
streekplan verwoordt de provincie haar eigen algemene ruimtelijke beleid en
geeft dat een plaats naast het specifieke regionale beleid van de stedelijke
netwerken, zoals de regio Stedendriehoek waartoe de gemeente Voorst behoort.
Binnen het bestaande bebouwde gebied krijgen gemeenten veel vrijheid om
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in te passen. Wel dient er zo goed mogelijk
te worden aangesloten bij de kwaliteiten van de locatie zelf en/of die van de
directe omgeving. Oog hebben voor de ontstaansgeschiedenis, bereikbaarheid,
groenvoorzieningen en duurzaamheid zijn daarbij van belang. Bij herinrichting
van woongebieden speelt de leefbaarheid een belangrijke rol.
Ten oosten van Terwolde ligt de IJssel en de uiterwaarden die in het kader van
de ecologische hoofdstructuur deels als natuurgebied en deels als verwevingsgebied zijn aangewezen. De Mijntjes zijn aangewezen als natuurgebied, met
een zone richting de IJssel dat als verwevingsgebied is bestemd.
In de polder ten westen van Terwolde is een zoekgebied aangewezen voor
windenergie.
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Regionaal beleid
De gemeenten in de regio Stedendriehoek hebben gezamenlijk een regiovisie

REGIONALE STRUCTUURVISIE

opgesteld (mei 2007). Deze visie vormt de integrale afstemming tussen de

STEDENDRIEHOEK 2030

ruimtelijke opgaven binnen de regio en is beleidsmatig al grotendeels verwoord bij de beschrijving van het streekplan.
Het regionale programma voor wonen en werken moet zoveel mogelijk gebundeld en gekoppeld worden aan knooppunten van infrastructuur binnen het
bundelingsgebied van de Stedendriehoek. Tot dit bundelingsgebied behoort het
merendeel van de gemeente Voorst. Echter, Terwolde valt deels binnen het
bundelingsgebied, namelijk De Wijk, maar de rest van Terwolde niet. De verhouding van circa 80% bouwen binnen bundelingsgebied en circa 20% hierbuiten, geeft aan dat er ook buiten het bundelingsgebied mag worden gebouwd.
De verstedelijkingsopgave is zowel gericht op inbreiden als uitbreiden. Bij
inbreiden is herstructurering niet alleen voorbehouden aan de steden, maar
vindt evenzeer plaats in de bestaande dorpen. Bij uitbreiding wordt gestreefd
naar gedifferentieerde vormen en locaties met inachtneming van de te bepalen zoekzones voor verstedelijking en de betreffende gebiedskwaliteiten. Wat
betreft wonen wordt voor de dorpen binnen het bundelinggebied ingezet op
het realiseren van de autonome woningbehoefte plus een deel van de regionale woningbehoefte zover het 'landelijk en dorps wonen' betreft.
In de visie ten aanzien van natuur en landschap is voor onder andere De Wijk
van belang dat de oeverwallen versterkt worden aan weerszijden van de IJssel
tot een robuuste landschapsstructuur door aanleg van kleinschalige natuur- en
boselementen. De visie voor dorpen en landschap heeft onder andere voor
ogen een gecombineerde landschapontwikkeling met kleinschalige vormen van
landelijk wonen (rood voor groen) langs de stuwwalranden en op de oeverwallen langs de IJssel.
In 2004 is een Ruimtelijk Toekomstperspectief voor het niet-bundelinsgebied
opgesteld, vooruitlopend op het Streekplan Gelderland. Hierbinnen valt Terwolde onder de landschappelijke eenheid 'IJsselvallei'. Terwolde wordt als dorp
echter niet apart genoemd in de visie.
Op regionaal niveau wordt verder gewerkt aan een Intergemeentelijke Structuurvisie IJsselsprong (IGSV). Dit is het regionale alternatief op de plannen en
maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier. Deze visie wordt opgesteld door de gemeenten Voorst, Brummen en Zutphen, de provincie Gelderland en Waterschap Veluwe, in samenwerking met Rijkswaterstaat.
Lokaal beleid
De Visie op wonen is een integrale woonvisie die een kwalitatieve vertaling

VISIE OP WONEN -

geeft van het in de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst gegeven woningbouwpro-

KWALITATIEF

gramma. De belangrijkste ambities van de visie zijn: het in stand houden van

WOONPROGRAMMA

het landelijke karakter, het streven naar leefbare wijken en kernen met een
goede ruimtelijke kwaliteit, het bevorderen van een duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling, het zo lang mogelijk optimaal functioneren van iedere

254.00.02.36.00 - Bijlagen Dorpsvisie Terwolde - 29 januari 2009

17

burger in een zelfgekozen woning en woonomgeving en het betrekken en betrokken zijn bij de volkshuisvesting.
Een belangrijke conclusie is dat het niet langer reëel is om door middel van
woningbouw te proberen het voorzieningenniveau in stand te houden. Ook de
voorziene woningbouw in de kernen zal hier niet aan kunnen bijdragen. Veel
belangrijker is het dat de woningbouw een bijdrage levert aan de levendigheid
in het dorp en de gemeenschapszin. Hierbij past ook het bouwen van levensloopbestendige woningen.
Van het totale woningbouwprogramma van de gemeente Voorst (3.300 woningen, waarvan 2.000 tot 2015) wordt ingezet op een aandeel van 40% bereikbare, 35% middeldure en 25% dure woningen. Doorstroming is daarbij van belang,
zodat ook voor ouderen geschikte woningen daarbij nadrukkelijk in beeld zijn.
NIEUWE LANDGOEDEREN IN DE

Landgoederen en buitenplaatsen zijn een beeldbepalend onderdeel van de

GEMEENTE VOORST

gemeente Voorst. Het uitgangspunt van de gemeente is dat bestaande landgoederen en een gezonde landbouw de basis vormen van het groene en recreatieve karakter van de gemeente Voorst. Onder andere nieuwe landgoederen
kunnen dit versterken. Met de komst van nieuwe landgoederen kan de bestaande landgoederengordel (het Groene Carré) worden versterkt en kan tegelijk

een

grote

bijdrage

worden

geleverd

aan

de

ecologische

en

landschappelijke versterking. Een zoekgebied bepaalt waar nieuwe landgoederen kunnen worden opgericht. Dit zoekgebied ligt onder andere ten zuiden van
Terwolde.
LEEFBAARHEIDSONDERZOEK

Eind 2005 heeft een leefbaarheidsonderzoek plaatsgevonden voor de kern Ter-

TERWOLDE

wolde. Deze is gebaseerd op een dorpsschouw waarin Terwoldenaren en
raadsleden het dorp hebben geanalyseerd. Belangrijkste aandachtspunten
vanuit deze dorpsschouw waren:
-

woningbouw nodig voor draagvlak voorzieningen; gefaseerd en op de

-

Verkeersveiligheid: de drukke N792 houdt ook na de herinrichting de

juiste plek: compact
tongen in beweging.
-

School (vooral te klein), gymzaal (te laag) en dorpshuis (niet functioneel) toe aan grootonderhoud: er leven wensen ten aanzien van een
multifunctioneel centrum.

-

Wens voor een nieuwe sportzaal bij het sportpark.

-

Kansen gezondheidscentrum.

-

Aan- en afvoerroute bedrijventerrein nu via één kleine weg: wens tot
extra aansluiting.

-

Terwolde op de kaart: wandel- en fietsroutes, bewegwijzering.

-

IJsselsprong en 3e IJsselbrug grote bedreigingen.

Tijdens een gehouden dorpsavond zijn tevens een aantal sterke en zwakke
punten naar voren gekomen. De sterke punten betroffen: heerlijk wonen, landelijk/ groen/ ruimte, ligging aan de IJssel, bereikbaarheid Deventer, mix
woningbouw, voorzieningen, verenigingsleven en vrijwilligerswerk en de prognose voor de school. Zwakke punten zijn: de verkeersonveiligheid, parkeren in
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de bocht tussen cafetaria en supermarkt, te weinig parkeerplaatsen bij voetbalveld, gemis van voorzieningen (apotheek, CB, tandarts, sportaccomodatie,
zorgcentrum), ontbreken van openbaar vervoer en te weinig activiteiten voor
de jeugd.
Uitvoerbaarheid
De uitvoerbaarheidaspecten bestaan uit milieukundige randvoorwaarden. Deze

INLEIDING

randvoorwaarden kunnen beperkingen opleggen bij het uitwerken van de ambities. In deze dorpsvisie worden de wettelijke zones en contouren aangegeven
van de verschillende milieuaspecten. Deze hebben met name een attentiewaarde. Pas bij de uitwerking van de dorpsvisie in concrete plannen vindt nader onderzoek plaats ten aanzien van relevante milieuaspecten. Als uit dit
onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk beperkingen gelden, dan zal dit leiden
tot aanpassing van het plan en/of tot saneringsmaatregelen. Dit met als doel
de volksgezondheid en de leefbaarheid niet in gevaar te brengen.
De Terwoldse weg (N792) kent een contour van 200 meter binnen de bebouwde

GELUID

kom en van 250 meter buiten de bebouwde kom ter weerszijden van de weg.
Deze contouren geven het gebied aan waarbinnen de geluidsbelasting naar
verwachting hoger ligt dan 48 dB, de zogenaamde voorkeurswaarde. Op deze
waarde kan nog ontheffing worden verleend tot een maximum van 53 dB (buitenstedelijk gebied).
De werkelijke geluidcontour van de Terwoldse weg kan kleiner zijn, bijvoorbeeld door de geluidwerende functie van aanliggende bebouwing. Dit kan door
middel van geluidsonderzoek in beeld worden gebracht.
Bij nieuwbouw ten zuiden van het historische centrum en ten noorden van het
Toevoerkanaal moet rekening gehouden worden de contouren van de N792.
Wellicht moet een procedure hogere grenswaarden worden gestart.
In het dorp komt een aantal bedrijven voor. Het gaat onder meer om een au-

BEDRIJVIGHEID

tobedrijf, een tankstation en detailhandel. Ook rondom deze bedrijven is sprake

van

(theoretische)

hindercontouren.

De

toelaatbaarheid

van

deze

bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van de methodiek
van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (geheel herziene uitgave
2007). Hier wordt op basis van een aantal factoren (waaronder geluid, gevaar
en verkeer) een indicatie gegeven van de richtafstanden tussen bedrijfstypen
en het omgevingstype waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen
rekening kunnen houden. Deze afstand is gebaseerd op de grootste indicatieve
afstand. De lijst is algemeen geaccepteerd als uitgangspunt bij het opstellen
van bestemmingsplannen.
Milieuzonering is erop gericht een ruimtelijke scheiding aan te brengen tussen
milieubelastende en milieugevoelige activiteiten. De hindercontouren voor
Terwolde zijn meestal vrij beperkt (30 meter). Ook rondom het dorpshuis en
de sportvelden liggen dergelijke hindercontouren (50 meter). Op het bedrijventerrein ten zuiden van de historische kern zijn onder andere een aantal
bouw- en handelsbedrijven gevestigd, met ieder hun eigen hindercontouren.
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Bij nieuwbouw zal met name voor de locatie ten zuiden van het bedrijventerrein aandacht moeten zijn voor de hindercontouren.
AGRARISCHE BEDRIJVIGHEID

Rondom Terwolde ligt een aantal agrarische bedrijven. Rondom de meeste van
deze agrarische bedrijven liggen hindercirkels. Het gaat vaak om relatief omvangrijke hindercirkels. In het algemeen is de afstand tot het dorp voldoende
zodat deze cirkels geen invloed hebben op het leefmilieu in het dorp.
Met betrekking tot de nieuwbouwlocaties is een korte inventarisatie geweest
met betrekking tot de geurhinder. Geconcludeerd werd dat voor de locatie ten
zuiden van het centrum en de locatie bij De Wijk geen problemen te verwachten zijn. Ten zuidwesten van het centrum is het belangrijk dat er een afstand
van 100 meter ten opzichte van de stad wordt aangehouden. Ten zuiden van
het bedrijventerrein is specifieke aandacht nodig voor te verwachten problemen vanuit het bedrijf Eekhuis. De locatie bij Ruitenberg vormt een duidelijk
aandachtspunt in verband met de aanwezigheid van het bedrijf Ruitenberg.
Voor de laatste drie locaties is nader onderzoek naar geurbelasting nodig.

EXTERNE VEILIGHEID

Bij het onderwerp externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen
kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. Onder kwetsbare objecten worden bijvoorbeeld woningen verstaan, terwijl met beperkt kwetsbare
objecten wordt gedoeld op bijvoorbeeld kantoren en hotels.
De externe veiligheid betreft zowel inrichtingen als het vervoer van gevaarlijke
stoffen. Bij inrichtingen kan worden gedacht aan productiecomplexen van
gevaarlijke stoffen, maar ook aan verkooppunten van LPG.
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Aan de Rozendaalseweg 4 is het autobedrijf en tankstation Overmeen gevestigd. Hiervoor is geen risicocontour (10-6) aangegeven aangezien het een tankstation zonder LPG betreft.
Verder is op de provinciale risicokaart een overstromingsgebied aangegeven,
ten westen van de Bandijk.
De provinciale weg is niet aangegeven op de risicokaart, wat aangeeft dat er
geen bijzondere situaties spelen ten aanzien van externe veiligheid.
De basisschool wordt aangegeven als gevoelig object.
Ten aanzien van lucht geldt het Besluit luchtkwaliteit. In dit besluit zijn

LUCHT

grenswaarden opgenomen voor de concentraties van de volgende luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM10),
benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb). De uitstoot van PM10 en
NO2 zijn indicatief voor de luchtkwaliteit op de Nederlandse (snel)wegen.
Een aantal locaties binnen Terwolde zijn ernstig verontreinigd, waar sanering

BODEM

op grond van de Wet bodembescherming noodzakelijk is. Verder zijn er nog
een aantal punten aanwezig waarvoor vervolgonderzoek noodzakelijk is of
waarvoor een saneringsnoodzaak geldt. Een groot aantal mogelijk verontreinigde locaties zijn in Terwolde en omgeving aan te duiden waarvoor archiefonderzoek nodig zal zijn.

In het geval van nieuwe ontwikkelingen zal een bodemkwaliteitsonderzoek
moeten uitwijzen of de grond geschikt is voor het beoogde gebruik. Indien
nodig zal de grond geschikt moeten worden gemaakt (functiegericht gesaneerd). Dit geldt voor alle in de visie genoemde inbreidingslocaties.
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FLORA- EN

Op grond van de Flora- en faunawet is het verboden beschermde inheemse

FAUNAONDERZOEK

planten op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen, een beschermde
inheemse diersoort opzettelijke te verontrusten, nesten, holen of andere vaste
rust- en verblijfplaatsen van deze dieren te verstoren.
Dit betekent dat bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties een natuurtoets zal moeten worden uitgevoerd.

KABELS EN LEIDINGEN

Ten zuiden van het dorp, bij het Toevoerkanaal en buurtschap De Wijk loopt
een regionale transportleiding voor gas. Verder zijn er geen belemmerende
kabels en leidingen aanwezig.

ARCHEOLOGIE

Op de provinciale archeologische waardenkaart heeft de oeverwal een hoge
archeologische verwachting. De overgangszone van de rug af naar het westen
kent een middelhoge verwachting. Het overige gebied, waaronder de zone ten
westen van de oeverwal heeft een lage archeologische verwachting gekregen.
Dit heeft te maken met de aard van de ondergrond en het feit dat het laag
gebied is. Overigens is uit onderzoek gebleken dat relatief iets hogere zones
binnen een dergelijk gebied toch bewoond kunnen zijn. Een verwachting is dan
ook geen garantie of ergens wel of geen archeologische waarden kunnen vinden, maar wel een duidelijke indicatie.
In gebieden met een middelhoge tot hoge verwachtingswaarde is archeologische begeleiding bij de bouw noodzakelijk.

Terwolde en haar omgeving leent zich bijzonder goed voor menselijke activiteiten en bewoning, zowel in de prehistorie als in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen tot nu. De meeste archeologische resten zullen zich bevinden op de
iets hogere delen die een middelhoge tot hoge archeologische waardering hebben gekregen. Deze kunnen bestaan uit resten van nederzettingen en grafheuvels, maar ook uit sporen van andere activiteiten die te maken hebben met de
oude inrichting en gebruik van het gebied. In de historische kern zullen zich
sporen van oude bebouwing of vroegere bewoningsfasen van het dorp bevin-
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den. Een element dat het belang van dergelijke ruggen in het landschap nog
een benadrukt is dat over de lengte hiervan ouder handelswegen hebben gelopen. Terwolde en haar directe omgeving betreft dus een archeologisch rijk
gebied.
Een verkennend vooronderzoek is gedaan naar de nieuwbouwlocaties. Hieruit
kwam naar voren dat er vijf gebieden zijn met een hoge verwachtingswaarde
en een goede conservering. Het betreft de locaties ten noorden van de sportvelden, ten westen van de kern, ten zuidwesten van de kern, ten zuiden van
het industrieterrein en ten zuiden van De Wijk. Voor deze gebieden wordt een
archeologisch vooronderzoek door middel van karterend booronderzoek geadviseerd. Voor de locatie bij de Ruitenberg geldt een lage verwachtingswaarde
voor archeologie. Voor bodemingrepen met een omvang van minder dan 1 hectare gelden geen restricties in de vorm van vervolgonderzoeken. Voor bodemingrepen groter dan 1 hectare dient voorafgaand aan vergunningverlening
vroegtijdig een verkennend archeologisch veldonderzoek te worden uitgevoerd
in de vorm van boringen zetten. Indien er indicatoren zijn is vervolgonderzoek
noodzakelijk.
Zowel in het dorp Terwolde als in het buitengebied zijn verspreid diverse ge-

CULTUURHISTORIE/ MONU-

meentelijke monumenten (GM) en Rijksmonumenten (RM) te vinden. De ge-

MENTEN

meente Voorst hecht veel belang aan de cultuurhistorische kwaliteiten binnen
haar gemeente, Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de
leefomgeving. Cultuurhistorische kwaliteiten en waarden dienen bij nieuwe
ontwikkelingen te worden gerespecteerd.
Adres

Beschrijving

Status

Bandijk 9

De Nieuwe Wijk, doorrijstal, 19e eeuw

GM

Bandijk 15

Ter Cera, huis, 18e eeuw

GM

Bandijk 17
Bandijk 20

Het Swarte Peert, hallehuisboerderij, 1642
Het Kleine Blokhuis, dijkwoning, 19e eeuw, voormalig

RM
GM

Bandijk 21

Pannen Blokhuis, dijkboerderij van het hallehuistype,
18e eeuw, hallehuisboerderij

GM

Bandijk 27
Bandijk 31

Zorgvliet, landhuis, 1847
Het Grote Blokhuis, boerderij, ca. 1800

GM
RM

Bandijk 33-35

Kolkestein, boerderij (hoeve), 18e eeuw

RM

Bandijk 41
Deventerweg 2

Dijkwoning, dijkwoning, 18 eeuw
De Dijkkamp, boederij, 1860

GM
RM

Deventerweg 8

Jachtopzienerswoning bij landgoed 'de Matanze',

RM

Deventerweg 10

dienstwoning, tweede helft 19e eeuw
Complex de Matanze, eclecticistisch landhuis, 1876

RM

café "Het Blokhuis"

Deventerweg 12

Koetshuis met dienstwoning op landgoed 'de Matanze',
18e eeuws koetshuis met 19e eeuwse dienstwoning

RM

Dorpsstraat 5

Luchtenmakershofstede, boerderij, begin 19e eeuw

RM

Dorpsstraat 27
Dorpsstraat 51

Bergkamp, hallehuisboerderij, ca. 1900
De Zwaan, hallehuisboerderij, 1651

GM
GM

Dorpsstraat 71

De Klok, van oorsprong halleboerderij. Later omge-

RM

bouwd tot café annex woonhuis, 1900-1925
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Adres

Beschrijving

Status

Dorpsstraat 79

Pastorie, herenhuis, 1860

RM

Hazeltweg 4

Het Hoendersnest, hallehuisboerderij, begin 19e eeuw

RM

Kadijk 1
Kolkweg 2

De Kleine Luttekevisch, hallehuisboerderij, 17e eeuw
Huize Livonia, onderwijzerswoning, 1908

RM
GM

Kolkweg 4
Kuiperstraat 1

Koetshuis, 1950-2000
Het Anker, T-huisje, woonhuis, vroeger café, 1850-

GM
GM

Melkleenweg 2
Molenweg 2

Het Melkleen, herenboerderij, 1849
N.H. Kerk, en toren 14e eeuw

RM
RM

Molenweg 30

Molenzicht, villa, 1904

GM

Molenweg 56
Trippestraat 7

Hof ter Waarde, boerderij, 1868
Het Veersteland, steltenberg, 1925

RM
GM

Twelloseweg 2

Poortgebouw Kerkhof, ca. 1850

RM

Twelloseweg 3

Boscamp, boerderij (1844), dwarsgeplaatst achterdeel
(1723)

GM

Twelloseweg 5
Twelloseweg 23

H.L. Op het Hof den Tuin, boerenhuis, 1760
De Oude Weide, hallehuisboerderij, 1950-2000

RM
GM

Twelloseweg 49

Het Achterkampje, hallehuisboerderij, 1950-2000

GM

Twelloseweg 82
Twelloseweg 107

Boetinkstee ,kleine hallehuisboerderij, 1773
v.m. dienstwoning landgoed de Matanze, ca. 1900

GM
GM

Twelloseweg 116

De Cappe, boerderij, 1865

RM

Vaassenseweg 1

v.m. kosterswoning, woonhuis met winkel en werkplaats, 1950-2000

GM

Vaassenseweg 9
Vaassenseweg 12

De Wolterkamp, landhuis, 1950-2000
Maatakker, boerderij, 1746

GM
RM

Vaassenseweg 15

De Vuile Winkel, hallehuisboerderij, 1950-2000

GM

Wijkseweg 6

Steltenberg hallehuisboerderij, 1950-2000

GM

Wijkseweg 25
Zeedijk 3

Pniel, kerkzaal, 1903
De Ziele, hallehuisboerderij, midden 19e eeuw

GM
GM

Zeedijk 6

Het Diepenveen/de Brugge, hallehuisboerderij, 19502000

GM

1900

MOLENBIOTOOP

Rondom molen De Ooievaar ten zuiden van het Toevoerkanaal ligt een molenbiotoop. Deze molenbiotoop zorgt ervoor dat de molen voorzien blijft van
voldoende windvang. Dit betekent dat vanuit deze biotoop eisen worden gesteld aan de hoogte van bouwwerken en beplanting in de directe omgeving. Dit
betekent dat er beperkingen gelden voor nieuwe woningen in de omgeving van
de molen.
Water

GRONDWATER

De ligging van Terwolde nabij de IJssel zorgt voor een oostelijk gerichte ondiepe grondwaterstroming. Het diepere grondwater is noordelijk gericht. Uit de
Grondwaterkaart van Nederland wordt voor het eerste watervoerend pakket
een stijghoogte afgeleid van tussen 3,0 en 3,5 m +NAP voor de kern van Terwolde. In de nabijheid van Terwolde staan twee peilbuizen van TNO. De peilbuizen staan in grondwatertrap VII. Uit meetgegevens van deze peilbuizen
blijkt dat de gemiddelde grondwaterstand in de periode 1990-2006 varieert
tussen 1,4 en 2,1 m beneden maaiveld.
In de periode 1990-1992 zijn een tweetal peilbuizen opgenomen in de kern in
een gebied met grondwatertrap VI. De gemeten grondwaterstanden liggen hier
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enkele decimeters hoger dan op basis van de TNO-peilbuizen is berekend. De
hoogste grondwaterstanden gemeten liggen tussen 1,1 en 1,2 m -mv (3,8 à 3,7
m +NAP).
Er is in het merendeel van de kern geen sprake van grondwateroverlast zolang
de onderliggende kleilaag, die de kweldruk van de IJssel grotendeels tegenhoudt, in takt wordt gehouden. Het gebied ligt niet in de grondwaterfluctuatiezone zoals provincie Gelderland deze heeft gedefinieerd.
De kolk van de Matanze staat in verbinding met de Zwarte Kolk. Beide kolken

OPPERVLAKTEWATER

worden gevoed door grondwater uit de diepere lagen (met name kwel vanaf de
IJssel) en regenwater. In de huidige situatie voert een schoonwaterriool vanaf
de Zwarte Kolk via de Kolkweg, Prins Hendrikstraat en de Molenweg af op de
A-watergang die aan de noordrand van Terwolde ligt. Deze watert vervolgens
in noordelijke richting af naar de Terwoldse Wetering. Het plan bestaat om de
nieuw gegraven A-watergang op het plan de Lage Kamp bovengronds te verbinden met zowel de Zwarte Kolk als ook de A-watergang in het noorden om zo
een (zo veel mogelijk) bovengrondse afvoer te realiseren.
Direct aan de westzijde van de kern is geen oppervlakte water van formaat te
vinden.
Nabij De Wijk zijn een tweetal A-watergangen aanwezig die beide afvoeren
naar het Toevoerkanaal.
Aan de westzijde van de Twelloseweg nabij de Dorpstraat ligt eveneens een Awatergang. Deze is van de oostzijde echter slecht bereikbaar.
Overwegend is infiltratie mogelijk maar vanwege de grondopbouw en de hydro-

INFILTRATIE

logische toestand is de aanleg van een overloop naar openwater of in tijdelijke
gevallen het gemengde rioolstelsel een noodzaak.
Op de functiekaart van het provinciaal Waterhuishoudingsplan 3 zijn De Mein-

WATERBELEID

tjes en Slechtenbreedweerd aangewezen als 'natte landnatuur' en voor een
deel als 'natte landnatuur verweven met landbouw'. De uiterwaarden zijn een
natte ecologische verbindingszone en het zuidelijk deel bij de Swarte Peert is
een waardevol weidevogelgebied. Op de actiekaart staat aangegeven dat het
Toevoerkanaal in de toekomst zal worden verbreed.
Kwelgebieden bevinden zich ten zuiden van kern Terwolde en rondom het
Toevoerkanaal en buurtschap De Wijk.
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Ten aanzien van de nieuw te ontwikkelen locaties is het van belang dat de
woningen een afwateringsmogelijkheid krijgen waarmee overtollig regenwater
kan worden afgevoerd naar een waterloop van het waterschap.
Ten zuiden van het bedrijventerrein en ten zuidwesten van de kern is nog een
waterloop nodig.
Rondom de bestaande sportvelden is de mogelijkheid tot het aanleggen van
waterlopen beperkt door gebrek aan ruimte. Een optie zou een duiker over het
terrein kunnen zijn.
Tussen de bestaande bebouwing en de geprojecteerde woningen van de uitbreidingslocatie aan de noordwest zijde (kerkekamp) loopt een waterloop die
ook het overstortwater uit het gemengde stelsel afvoert. Een randvoorziening
(is voorzien) zal de hoeveelheid overstortend vuil belangrijk verminderen,
maar het valt niet uit te sluiten dat overlast ervaren zal worden na hevige
regenval (stank, vuil water). Om problemen te voorkomen moet met de realisatie van de nieuwe woningen worden gewacht tot de randvoorziening aangelegd is. Iets noordelijker van deze locatie kan de bestaande waterloop
opgewaardeerd worden tot een A-watergang.
Voor het nieuwe lint bij De Wijk zal de huidige waterschaps-waterloop moeten
worden verlegd in overleg met het waterschap.
Bij Ruitenberg is alleen een vuilwater riolering aanwezig. Regenwater moet
worden geïnfiltreerd en of afgevoerd.
Interactief proces
In Terwolde zal vrijwel iedereen direct of indirect te maken krijgen met de
toekomstige uitbreidingen. Hier vindt dan ook een interactief proces plaats
met een afvaardiging van de bewoners, waarbij de ruimtelijke mogelijkheden
worden afgetast. Verschillende bijeenkomsten hebben plaatsgevonden met
deze Kernploeg.
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Fietstocht
Halverwege juni is er een fietstocht geweest waarbij de kwaliteiten en diskwaliteiten van Terwolde en omgeving in kaart werden gebracht. Bij diverse locaties is gestopt en gediscussieerd, waaronder regelmatig het onderwerp
woningbouw ter sprake kwam. In totaal zijn achttien locaties tijdens de fietstocht aan bod gekomen. Een kaartbeeld is opgesteld waarbij per locatie aandachtspunten zijn geformuleerd en de huidige situatie op foto is vastgelegd.
Uitkomsten van het bezoek per locatie waren:
1.

Voetballen aan de IJssel is iets kenmerkends voor Terwolde, echter de
relatie tussen het voetbalveld en de IJssel is momenteel niet sterk door
de hoge standaard begroeiing om de velden heen. Indien daar iets aan
gedaan gaat worden moet rekening gehouden worden met het zicht op
de (witte) achterkanten van de reclameborden langs de voetbalvelden
vanaf de dijk. De ligging van de voetbalclub, dicht bij het dorp, wordt
vanuit sociaal oogpunt als waardevol gezien. De visuele relatie tussen
het dorp en club is minder geslaagd door de éénzijdige oriëntatie van
het clubgebouw.

2.

De zichtlijnen, tussen de boerderijen door het landschap in, zijn zeer
fraai. Het omkaderen van boerderijen met hagen en andere beplanting
verhoogt deze kwaliteit. De afronding van deze zijde van het dorp wordt
over het algemeen niet fraai gevonden vanwege het rommelige karakter.

3.

Rommelige zone

4.

Op deze locatie staan een aantal prachtige knot-essen. Deze bomen
worden slecht onderhouden. De recreatieve waarde van de dijk kan
worden verhoogd door het aanleggen van een wandelpad onderaan het
talud, en door het creëren van meer zitjes langs deze route.

5.

Er is discussie over de nieuwbouw langs de dijk. Een aantal mensen vinden dat de nieuwbouw te dicht op de dijk is gebouwd en dat de bouwvolumes te groot zijn. Eén laag met kap was beter geweest. Ook het
ontbreken van diversiteit in volumes en architectonische uitwerking
draagt volgens velen bij aan de negatieve beleving van deze plek. Toch
is er ook wel waardering voor de ingebouwde kwaliteiten zoals de gegraven A-watergang die eventueel verder versterkt kan worden door het
aanplanten van knotwilgen en de tweezijdige oriëntatie (zowel richting
de dijk als naar de openbare weg) van de woningen.

6.

De meeste mensen hebben waardering voor de openheid vanaf deze plek
richting het dorp. De Kolk blijft echter bijna onzichtbaar door een overvloed aan beplanting.

7.

Het kanaal ligt verscholen in het landschap en wordt pas zichtbaar op
het moment dat je het kanaal passeert. Er zijn mensen die dit zien als
een gemiste kans, maar andere mensen ervaren dit juist als een kwaliteit. Het zicht vanaf de dijk op deze plek is erg weids, misschien is het
fraaier als dit meer ingekaderd wordt.
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8.

Zicht op het historische lint (Kuipersstraat)

9.

Het lintsysteem is waardevol waarbij de grindweg bijdraagt aan het

10.

Staalbedrijf met opslag verstoort het landelijke karakter van het gebied.

11.

Vanaf de hoofdweg lopen kleine lintjes het landschap in. Dit systeem

specifieke karakter van deze locatie.

levert een afwisselend beeld op.
12.

Over het beeld van de bedrijfsbebouwing naast de molen zijn de meningen over het algemeen negatief. Echter is de bedrijfshal in zijn soort
van een goede kwaliteit, maar draagt de opslag, om de hal heen, vooral
bij aan het rommelige karakter.

13.

De garage wordt als een storend element in het landschap ervaren door

14.

Vanaf de Kuiperstraat vormt de openheid naar het kanaal en de molen

de bouwhoogte en materialisering.
een ruimtelijke kwaliteit.
15.

Wildkamp wijkt af van lintbebouwing langs deze weg.

16.

De laan langs de Matanze met de grote Eiken is zeer fraai. De afstand
tussen de bebouwing en deze laan draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit. De achterkant van het lint waar deze open ruimte op aan sluit genereert een wat rommelig beeld.
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17.

De parkeerplaats blokkeert de zichtlijn het landschap in. Dit kan worden
hersteld door de parkeerplaats anders te oriënteren.

18.

Op deze plek in de kern van Terwolde ontbreekt het aan eenheid. Daarnaast wordt de maat van de gymzaal en de blinde muur van de school
als diskwaliteit gezien.

Bij het open gebied tussen de Twelloseweg en de Wijkseweg is gesproken over
het beschermde landschap. Deze locatie wordt ervaren als kwaliteit vanwege
het zicht tot aan de Bandijk.
Landschappelijke onderlegger
Na deze fietstocht heeft een analyse plaatsgevonden. De structuur van het
dorp en de omgeving is geanalyseerd. De belangrijkste elementen zijn de kernen en buurtschappen, de linten, de doorzichten/onderbrekingen, de openheid, het groen, de achterkanten, de entrees en de accenten.
Vanuit deze analyse konden vervolgens kwaliteiten en diskwaliteiten van Terwolde worden aangemerkt.
Met betrekking tot de kwaliteiten en diskwaliteiten van Terwolde en omgeving
zijn de open ruimtes qua omvang en vorm als waardevol aangemerkt. De open
ruimtes spelen een belangrijke rol in het contact dat het dorp met het landschap heeft. De afgelopen honderd jaar is er veel gebouwd, maar het landschap is niet mee veranderd en daardoor eerder verarmd.
Vervolgens is een landschappelijke onderlegger opgesteld. Hieruit zijn de diverse kwaliteiten van het landschap af te lezen. Tevens wordt hiermee een
landschappelijk versterking aangedragen. Het landschap is in de loop der tijd
verschraald en het is belangrijk dat in samenhang met de geplande uitbreidingen het landschap wordt versterkt. Het groene karakter van Terwolde wordt
zeer gewaardeerd. Met name de open gebieden en de doorzichten kwamen
sterk naar voren. Tevens zijn er nog diverse boscomplexen en hagen, heggen
en houtwallen die dit groene karakter versterken.
Vanuit de landschappelijke onderlegger zijn diverse uitgangspunten geformuleerd welke als input hebben gediend voor het vervolgproces. Zo is het van
belang dat de uiterwaarden worden beschermd en verfraaid, in verband met
het toevoegen van recreatieve- en natuurwaarden. In het westen van Terwolde
worden grotere boscomplexen voorgesteld zodat het komgebied duidelijker te
onderscheiden is. Op de oeverwal zullen kernen, clusters en bebouwing steviger in het landschap verankerd moeten worden door aanvullende beplanting.
Het afvoerkanaal kenmerkt zich in het zuiden door open ruimten en in het
noorden door diverse bebouwing. Dit lint moet meer ondersteund worden,
waardoor tevens de open ruimte in het zuiden meer betekenis krijgt. Het voorgenomen plan van het nieuwe landgoed draagt hieraan bij. De bestaande kernranden moeten landschappelijke ingebed worden, met behoud van het zicht op
de kerk. De open landschapsstructuur tussen Terwoldse Wetering en het dorpsgebied kan worden verbeterd. De overgang naar de bebouwing bij de IJsseldijk
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kan worden aangegeven door middel van broekbos, om hiermee afstand te
creëren en tevens een eigen plek te creëren. Hier wordt gedacht aan meer
rechthoekiger patronen die met groen zullen worden benadrukt. De Wijk tot
slot bestaat momenteel uit linten zonder groene overgangen naar het landschap. Voorgesteld wordt om kavels van randbeplanting te voorzien om een
intiemer karakter te creëren.
Uitgangspunten
Uit de voorgaande analyses zijn een aantal planuitgangspunten geformuleerd.
Vervolgens zijn deze uitgangspunten samen met de landschappelijke uitgangspunten gecombineerd, waarbij vele punten bestaan uit het in stand houden en
versterken van bestaande elementen en structuren. Deze punten zijn onderverdeeld in een aantal thema´s welke hieronder kort worden samengevat.
CULTUURHISTORIE

Het historische centrum (beschermd dorpsgezicht) moet gekoesterd worden.
Tevens is in het dorp veel vooroorlogse woningbouw volgens het tuindorpprincipe. Verspreid over de kern en het buitengebied zijn diverse gemeentelijke en rijksmonumenten welke stedenbouwkundig en/of landschappelijk (beter)
ingepast moeten worden. Met de Matanze moet respectvol omgegaan worden,
met betrekking tot de zichtlijnen en het contrast met het open gebied. Met
betrekking tot het buitengebied moeten bijzondere beplantingselementen
worden beschermd, als mede het koesteren van de voormalige kleiputten de
Mijntjes en de Doevendans.

NATUUR EN LANDBOUW

Het landschap van Terwolde is te verdelen in twee belangrijke natuurgebieden. Het dorpsgebied van Terwolde is gelegen in het Nationaal Landschap van
jonge IJssel. Het uitgestrekte dorpsgebied bevindt zich op de oeverwal, parallel aan dit landschap. Deze waarden moeten worden bewaakt en versterkt. De
uiterwaarden kunnen worden verfraaid in verband met het toevoegen van recreatieve- en natuurwaarden. Ten westen van het dorpsgebied, voorbij de
Terwoldse Wetering, ligt een uniek broek- en veenontginningenlandschap.
Het agrarisch landschap van Terwolde bestaat uit monumentale oude ensembles, semi-linten met IJsselhoeve(s) en nevengeschikte onderkomens. Het is
van oorsprong een oud woongebied van graan- en veeboeren en fruittelers. Het
open agrarische landschap met bovengenoemde structuur is hierbij kenmerkend en moet in stand gehouden worden. (Hierbij worden specifiek de open
gebieden van het landbouwgebied tussen de Dorpsstraat en de Kolkenstyen en
tevens de weilandjes tussen de Kolkweg, Bandijk en Kolk-Kolkenstyen aangeduid.) De openheid kan tevens worden gewaarborgd door zo veel mogelijk het
voorbestaan van grote agrarische bedrijven te garanderen.

STEDENBOUWKUNDIGE STRUC-

TUUR

Het dorpsgebied is noord-zuid georiënteerd, bestaande uit een kern met ten
zuiden hiervan een aaneenschakeling van lintbebouwing.
Een ander kenmerkend element van Terwolde zijn de vele linten, welke gerespecteerd moeten worden. Vanaf circa 1900 heeft een gestage verdichting van
de linten plaatsgevonden, waarbij de linten onderbroken zijn gebleven en
hierdoor weidse zichten op het open agrarisch landschap bestaan. (Belangwek-
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kende doorzichten in de lintbebouwing vanaf Rabobank tot en met Emstermate
en De Wijk moeten worden opengehouden.) Van de bestaande lintbebouwing
moet zowel goede voor- als achterkanten worden gekoesterd. Tevens is het
niet gewenst als er linten ten noorden van de kern worden toegevoegd.
Met betrekking tot de ontwikkelingen van het dorpsgebied moet er ruimte

ONTWIKKELING, FUNCTIES EN

gelaten worden voor uitbreiding van sportvelden. Het bedrijventerrein in het

TOEKOMST

dorp moet in eerste instantie verdichten met slechts enige uitbreidingsruimte.
Storende bedrijfsbebouwing en verrommelde situaties moet landschappelijk
ingepast worden. Met betrekking tot de nieuwbouw van woningen zal er een
nieuwe Terwoldse formule worden bedacht voor sociale woningbouw met een
groen karakter (tuindorp).
De volledige uitgangspunten zijn opgenomen in de Uitgangspuntennotitie en
zijn tevens overgenomen in het hoofddocument van de Dorpsvisie Terwolde.
Concept structuurbeeld
Rekening houdend met de uitgangspunten vanuit de landschappelijke onderlegger en de ruimtelijke uitgangspunten is begonnen met het opstellen van een
concept structuurbeeld. Hierbij is gekeken naar het draagvermogen van het
landschap en werd voortgeborduurd op het bestaande patroon van Terwolde.
Een schetsbeeld is opgesteld voor Terwolde tot 2015/2020 en tot 2030. Hierbij
kwam naar voren dat het landschap eigenlijk niet meer dan circa 125 woningen
kan dragen, zonder dat de uitstraling en identiteit van Terwolde dusdanig
wordt aangetast.
Uiteindelijk is tot een overeenkomst gekomen tussen de gemeente en de kernploeg om circa 125 woningen tot 2020 te bouwen. Deze visie is uitgewerkt tot
een concept Structuurbeeld voor Terwolde tot 2020.
Reflectie vanuit de bewonersavond
Het concept structuurbeeld is tijdens de bewonersavond van 5 juni 2008 voorgelegd aan de inwoners van Terwolde. Een verslag van deze avond inclusief
alle reacties zijn te vinden in deel C van deze bijlage. Samengevat konden de
reacties onderverdeeld worden in negen (aandachts)punten welke tijdens een
kernploegvergadering uitvoerig zijn behandeld en onderzocht naar eventuele
toepasbaarheid. Het gaat om de volgende negen punten, inclusief de beantwoording zoals besproken tijdens de vergadering:
1.

De verkeersveiligheid op de Schotanusstraat tussen oude dorp en nieuwe
zuidelijke uitbreidingen.
Hieraan zal aandacht worden besteedt in de dorpsvisie. De uitwerking
hiervan zal in een later stadium plaatsvinden.

2.

De Wijk. Hier worden ook andere voorstellen gedaan met locaties ten
noorden van de wijk en direct ten oosten van de Twelloseweg. Verder
zijn er vragen omtrent de afstand van de woningbouw tot de dijk.
Bij De Wijk zijn de woningen ten westen van de Bandijk vervallen, aangezien deze te dicht bij de Bandijk waren gesitueerd en daardoor in
strijd waren met de opgestelde uitgangspunten. De aangedragen wo-
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ningbouwlocaties bij De Wijk zijn niet overgenomen in het aangepaste
structuurbeeld, aangezien deze in strijd waren met de genoemde uitgangspunten die zijn opgesteld door de kernploeg en de gemeente
Voorst. De voorgestelde locaties zouden te dicht bij de Bandijk zijn gesitueerd en zijn gesitueerd in een open te houden zichtlocatie.
3.

Meer duidelijkheid over voorzieningen en mogelijk voorzieningencluster.
Idee om school en sportgebouwen samen te brengen bij sportvelden.
Hiernaar zal in een later stadium onderzoek worden verricht naar de
haalbaarheid van diverse scenario's.

4.

Uitbreiding Zwanekamp-Hermpjeskamp veel bezwaar tegen door aanwonenden, maar ook door mogelijke beperkingen agrarisch bedrijf.
Deze uitbreiding werd sterk beperkt door de hindercontouren van omliggend agrarisch bedrijf en is van het structuurbeeld afgehaald.

5.

Veel gehoord is bouwen achter de Dorpsstraat (al dan niet in combinatie
met randweg).
Het bouwen achter de Dorpsstraat is alleen mogelijk en haalbaar in
combinatie met het aanleggen van een randweg, welke slechts bij grote
woningbouwaantallen haalbaar is. Dergelijke aantallen passen niet bij
Terwolde, er zal geen gebruik gemaakt worden van deze aangedragen
woningbouwlocatie.

6.

Relatie tussen nieuwbouw en agrarische activiteiten bij Broekhuizerstraat.
De locatie bij de Broekhuizerstraat is niet vervallen, aangezien het algemeen belang boven een particulier belang gaat. Tevens zal deze aparte plek binnen Terwolde nu juist worden versterkt.

7.

Hoe om te gaan met Rozendaalseweg, zowel voor- als tegenstanders.
Opnieuw is gekeken naar de verkaveling van dit gebied. Vervolgens is de
verkaveling aangepast waarbij een aantal woningen zijn vervallen en er
een groene strook tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe geplande uitbreiding is voorzien. Het was echter niet mogelijk om verder richting het westen te bouwen, aangezien hier een hindercirkel ligt.

8.

Locatie tegenover Matanze ook wel genoemd als juist wel een bouwlocatie.
Bij deze locatie zal kleinschalig een aantal woningen in het noorden
worden toegevoegd. Het zuiden van dit gebied dient open te blijven,
aangezien het anders in strijd zou zijn met de eerder opgestelde uitgangspunten.

9.

Hoe bouw je goed in de omgeving passende huizen?
Dit zal in een later stadium de aandacht krijgen waarbij deze verder
zullen worden uitgewerkt en of onderzocht.

Structuurbeeld
Rekening houdend met alle op- en aanmerkingen vanuit de bewonersavond en
de behandeling van diverse punten, is het voorliggende Structuurbeeld voor
Terwolde tot 2020 opgesteld.
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K e r n p l o e g l e d e n

De leden van de kernploeg:
-

Andries Kuipers, voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Terwolde

-

Mirjam Rappel, locatieleider van de basisschool 'De Bongerd'

-

Harry Steenbergen, NH Kerk Terwolde/de Vecht

-

Carla Douwma, Ondernemingsvereniging Terwolde/Nijbroek

-

Ap Segers en Harry Kamphuis, Sportvereniging Terwolde

-

Richard Sijbrand, Terwoldenaar

-

Lies Holstein, deskundige/Terwoldenaar

-

Anita Boon, Terwoldenaar namens de nieuwe bewoners

-

Harold van Gerrevink, De Wiek

-

Aart Klaver, Accommodatie Stichting (dorpshuis)

-

Corrie Swennenhuis, Vrouwen van Nu

-

Tony (en Henry) Leurink, Ondernemers/Bedrijven

Ambtelijke begeleiding gemeente Voorst:
-

Erik Molenaar, projectleider OAP

-

Anke Mensen, beleidsmedewerker VROM

-

Leonieke Beltman, beleidsmedewerker VROM

Stedenbouwkundige begeleiding BügelHajema Adviseurs:
-

Andries van den Berg, landschapsarchitect

-

Roger Raat, geograaf (projectleider)

-

Céline Roovers, planoloog
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B r i e f

n a a r

3

c o l l e g e

Als reactie op de uitgangspunten opgesteld door het college van de woningbouwaantallen heeft de kernploeg gereageerd door een brief naar het college
te sturen en hierin kenbaar te maken wat hun standpunt is. Op de volgende
pagina is deze brief opgenomen.
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4

V e r s l a g

i n f o r m a t i e a v o n d
5

j u n i

2 0 0 8

Andries Kuipers opent de informatieavond om 20.00 uur in café-restaurant
Dorpszicht. De status van de avond is informatie verschaffen.
PRESENTATIE
Voorgeschiedenis (Jan van Muyden, wethouder)
Aan de basis van het woningbouwprogramma liggen een aantal beleidsstukken.
Provinciaal is er in het Streekplan Gelderland een aantal zoeklocaties voor
woningbouw aangewezen. Tevens is in de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek een fors woningbouwopgave tot 2030 opgenomen. Terwolde valt deels
binnen dit bundelingsgebied van de Stedendriehoek. De Wijk valt binnen het
bundelingsgebied, de rest van Terwolde valt erbuiten. Terwolde maakt ook
onderdeel uit van het Nationaal Landschap de Veluwe.
Met deze twee punten in het achterhoofd is in de Ruimtelijke Toekomstvisie
Voorst een woningbouw taakstelling opgesteld voor Terwolde van 250 woningen tot 2030. Vanuit de gemeente is dit tijdens de gesprekken met de kernploeg aangepast tot circa 125 woningen tot 2020, aangezien de analyses
hebben aangetoond dat aan de hand van een natuurlijk groeimodel de opnamecapaciteit van het landschap rondom Terwolde circa 125 woningen bedraagt.
Op de voor woningbouw aangewezen gronden is vervolgens de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd. Dit houdt in dat de komende twee jaar de grond
als eerst aan de gemeente te koop zal worden aangeboden. De gemeente heeft
op meer grond dit recht gevestigd dan nodig is.
-> Vraag/opmerking: Volgens het Streekplan valt De Wijk ook buiten het bundelingsgebied van de Stedendriehoek.
Proces (Andries Kuipers)
Het traject is in 2006 al gestart. Van september tot november 2006 heeft het
proces voor "Dorpen groeien op eigen wijze" centraal gestaan. Vervolgens is in
februari 2007 overleg geweest met de gemeente Voorst over de voortgang van
het project. Toen Terwolde niet in aanmerking kwam voor het project 'Dorpen
groeien op eigen wijze', is door de gemeente besloten om toch een apart traject voor het dorp op te starten. Terwolde heeft een aparte opbouw en structuur, de bewoners zijn bijzonder betrokken en het dorp valt voor het grootste
deel buiten het bundelingsgebied. Besloten is om een apart proces voor Terwolde te starten met een intensieve samenwerking met de Kernploeg. In
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maart/april 2007 hebben vergaderingen van Dorpsbelangen plaatsgevonden en
is een kernploeg samengesteld, welke bestaat uit ongeveer 13 mensen.
Vanaf april 2007 is het proces echt van start gegaan en heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Tot september 2007 heeft een inventarisatie van Terwolde plaatsgevonden. Hier kwam de discussie van de woningaantallen en
doelgroep al naar voren. De vraag was voor wie er gebouwd zou worden en het
antwoord was dat het om een regionale bouwopgave gaat. Het aantal van 250
woningen bijbouwen, 60% van het huidige aantal woningen, was zowel in volume als in oppervlakte teveel volgens de kernploeg en zij waren bang voor de
ruimtelijke impact hiervan.
Vervolgens heeft een fietstocht plaatsgevonden, waar het doel was om waardevolle en minder succesvolle plaatsen in Terwolde te bekijken. Hierbij werd
voor de kernploeg duidelijk dat de ruimtelijke kwaliteit bij de woningbouw
voorop moet staan.
Vijf modellen zijn opgesteld waarvan er vier meteen van tafel geschoven konden worden.
In september 2007 is besloten om terug naar 'af' te gaan en van de eerder gemaakte inventarisatie uitgangspunten te formuleren. De gemeenteraad stemde
hiermee in en gaf het proces meer tijd. Tot het eind van het jaar zijn de uitgangspunten geformuleerd en vastgelegd in een Uitgangspuntennotitie. Op
basis hiervan vond de ontwikkeling van een structuurbeeld begin 2008 plaats.
Hier kwam uit dat de taakstelling van 250 woningen niet mogelijk is als men de
omgeving van Terwolde in stand wil houden. Het maximale laadvermogen zou
dan uitkomen op 125 woningen. Een gesprek met de wethouder heeft plaatsgevonden over de woningaantallen en temporisering. Uiteindelijk is een Structuurbeeld tot 2020 opgesteld voor circa 125 woningen. In 2015 zal een
herijking van de woningbouwaantallen plaatsvinden. Het standpunt van de
kernploeg is 125 woningen tot 2030 te bouwen.
Tot slot wordt aangegeven dat de kernploeg een kritische en opbouwende
houding tegenover de gemeente heeft aangehouden. De relatie tussen de
kernploeg en de gemeente is goed te noemen.
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Structuurbeeld (Andries van den Berg, BügelHajema Adviseurs)
In deze presentatie wordt het proces meer inhoudelijk besproken.
Begonnen wordt het tonen van het parcours van de fietstocht en een aantal
voorbeelden die toen zijn besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de analyse, waarbij onder andere de bodem van het landschap wordt besproken en
tevens de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Terwolde vanaf circa
1850. De uitgangspunten worden kort aangehaald zoals: afstand tot dijk, contact tussen dorp en open ruimte, bestaande nederzettingenpatroon. Vervolgens

is

een

landschappelijk

kader

opgesteld

ten

behoeve

van

een

kwaliteitsimpuls voor het dorp. Deze kwaliteitsimpuls vormt een integraal
onderdeel van het woningbouwprogramma en dient niet alleen de nieuwe uitbreidingen, maar ook het bestaande dorp. Tot slot wordt het ontwerp proces
getoond, waarbij eerst nog een schets van de opzet van het dorp wordt gegeven. De ontwerp opgave is uiteindelijk 125 woningen geworden, waarbij kenmerken zijn: patroonvolgend, landschapsversterkend en 20-25 woningen per
hectare. Tot slot wordt het structuurbeeld getoond waarop zowel het landschapsherstel als de woningbouwlocaties zijn ingetekend.
Algemene vragenronde
Aan het einde van de presentaties werd de gelegenheid gegeven tot vragen en
opmerkingen van algemene aard.
1.

Mogelijke derde IJsselbrug

Zowel in de regionale structuurvisie als in het vervoersplan is geen derde brug
opgenomen. Regionaal gezien is het doel om de A1 te verbreden, vanuit gaande dat dit de bottleneck is.
2.

In de kostenbaten analyse 2007 van de provincie staan zowel de brug als
de A1 opgenomen

Dit is gedaan om aan te tonen welke maatregel het meest effect heeft, de A1
of de brug. Hier is de A1 uitgekomen en daar gaan zij mee verder.
3.

In verleden sprak de gemeente Voorst altijd over eerst inbreiding. Nu is
er echter geen inbreiding te zien, terwijl er wel gesproken wordt over
het waardevolle open landschap

De gemeente is niet van deze filosofie afgestapt, maar de woningbouwtaakstelling is van de provincie. Tevens moet niet uit het oog verloren worden dat
Terwolde een apart dorp is in ruimtelijke vormgeving en dat er gedacht moet
worden vanuit die apartheid. Dit houdt in dat niet zomaar alles volgebouwd
moet worden en de lege plekken worden ingevuld. Dit kan alleen plaatsvinden
in speciale gevallen.
4.

Door nog meer woningen te bouwen wordt Terwolde nog rommeliger.

Met de structuurvisie en het daarin sterk verankerde landschappelijke kader
zal het dorp juist mooier gaan worden.
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5.

Tegenwoordig worden de huizen groter en hoger gebouwd. Hoe kunnen
we ervoor zorgen dat deze 'lompe' huizen het karakter niet aantasten en
goed worden ingepast.

Helemaal mee eens dat de huizen ingepast moeten worden. Bovendien moet er
compact worden gebouwd en zullen er veel goedkope woningen bijkomen. Bij
de opstelling van het bestemmingsplan moeten goede afspraken worden gemaakt. In het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld aangegeven worden wat de
maximale goothoogte mag zijn voor een bepaald blok. Ook het beeldkwaliteitsplan kan hier een extra bijdrage aan leveren. Kortom, hier zal bij het
beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan extra aandacht aan moeten worden
gegeven.
6.

De prognoses voor de school

Momenteel heeft de school ongeveer 210 leerlingen. Het gebouw zit helemaal
vol. Een speellokaal is momenteel in gebruik als klaslokaal. Volgens afspraken
en regels moet er vijf jaar gebruik gemaakt worden van een tijdelijk lokaal,
voordat aanspraak kan worden gedaan op een extra lokaal. Bovendien is het
gebouw aan onderhoud toe. De vraag die speelt is of er geïnvesteerd moet
worden in het huidige gebouw of dat er gedacht moet worden aan een nieuw
gebouw. Verwacht wordt dat het aantal leerlingen constant zal blijven op circa
210 leerlingen. Over de situatie van de school wordt wel degelijk gesproken in
de kernploeg en met de gemeente.
Aansluiten bij kwaliteit van Terwolde maar wel 125 woningen in 7 jaar bouwen.
Dit wordt gecorrigeerd dat de woningen tot 2020 gebouwd zullen worden
(i.p.v. tot 2015), dus dat er een verschuiving van 5 jaar heeft plaatsgevonden.
Bovendien wordt aangegeven dat fasering inderdaad een belangrijk punt is. De
snelheid van het bouwen zal ook afhangen van hoe snel het vervolg proces kan
worden gestart en de eerste woningen kunnen worden gebouwd.
Groepjes
Vervolgens zijn een achttal posters van het structuurbeeld opgehangen in de
zaal waarna in kleinere groepjes opmerkingen en vragen konden worden behandeld en opgeschreven. Deze zijn alle genoteerd en verwerkt en opgenomen
in de bijlage.
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Terugkoppeling
Tot slot vond een terugkoppeling plaats, waar een aantal (algemene) highlights, ideeën en bezwaren werden besproken.
a.

Sportvelden verplaatsen, waardoor daar een woningbouwlocatie kan
ontstaan

Als uitgangspunt is gekozen dat er een afstand tot de Bandijk moet blijven.
Hierdoor zal de locatie van de sportvelden niet als mogelijke locatie kunnen
worden aangewezen.
b.

Relatie Bandijk project (ten zuiden van Kuiperstraat)

Ja, er is een relatie met het Bandijk Project. In het kader van het Bandijk
Project vinden landschappelijke ingrepen alleen in overleg met de regiegroep
plaats. Voor dit traject worden overleggen met de regiegroep gevoerd. Aangegeven wordt dat bijvoorbeeld de groene lijnen en rode blokjes die zijn aangegeven op de kaart indicatief van aard zijn en niet exact op deze locatie hoeven
te worden uitgevoerd.
c.

Invulling groene vlakken

De lichtgroene vlakken betreffen landgoederen met een parkachtige aanleg.
Dit betreft verschillende soorten groen, zoals bomen maar ook grasvelden. De
Matanze is een bestaand landgoed, ten westen hiervan is al deels een landgoed
aangelegd en ten zuiden van de Matanze wordt een landgoed ontwikkeld waarvan de plannen in een vergevorderd stadium zijn.
Bij de Wijk staan de donkergroene blokjes met name voor de ontwikkeling van
broekbosjes, welke van oorsprong voorkomen in het gebied. Hiermee wordt
hopelijk De Wijk een beetje los getrokken van de Bandijk en meer ingebed
waardoor het een uitstraling van een complex krijgt. De groene lijntjes duiden
op kavelgrenzen die mogelijk kunnen worden aangegeven en versterkt door
lineaire beplanting zoals heggen, hagen, bomenrijen, knotwilgen, enzovoorts.
-> in hoeverre gaat het om particulier groen?
Het zal inderdaad gaan om vrijwillige medewerking en overleg, welke gepaard
zal gaan met een subsidieregeling. Of het zal gaan om aankopen in het kader
van het bestemmingsplan.
-> hoeveel dure woningen zijn er nodig voor de financiering?
Het percentage dure woningen is vastgelegd in de Ruimtelijke Toekomstvisie
Voorst en zal 25% bedragen. Dit percentage is voor Terwolde doorgerekend en
het is haalbaar om hiermee zowel het groen als de goedkope woningen te financieren.
-> zullen er woningen komen in de lichtgroene vlakken? Er is nu namelijk een
grote concentratie lichtgroen bij elkaar.
Nee, dat is niet zo bedacht. Aangegeven wordt dat het lichtgroen al voor een
groot deel zo bestaat.
d.

Hoeveel woningen worden er per vlek gebouwd?

De aantallen liggen niet geheel vast, maar ongeveer 20 à 25 woningen zullen
per vlek worden gebouwd. Bij de kern zal het gaan om twee maal een schil
woningen van twee rijen, bij de wijk zal het gaan om een enkele rij woningen.
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e.

Er loopt een rode lijn dwars door een kavel

Aangegeven wordt dat het bij het structuurbeeld niet om precieze begrenzingen gaat. Dit zal in een later stadium verder worden uitgewerkt.
f.

De afstand tussen De Wijk en het dorp wordt te groot

Hier is in de kernploeg uitgebreid over gesproken. Opgemerkt is dat voor de
bestaande inwoners van De Wijk deze afstand al bestaat. Geconcludeerd werd
dan bij woningen die 50 meter verder liggen dan de huidige woningen, deze
afstand niet dusdanig anders zal liggen.
Als alternatieve locatie worden diverse plaatsen aangewezen, zoals het gebied
tussen het Toevoerkanaal en De Wijk, of nog dichter bij het dorp in de vorm
van dwarslinten.
-> hoe zit het met de afstand tot de Bandijk?
De Wijk ligt verder van de Bandijk dan bijvoorbeeld de sportvelden.
g.

Bundeling voorzieningen

Dit punt is nog niet heel goed uitgewerkt. Wel is gesproken over de huidige
locatie van de school, welke dichtbij het dorpshuis en de sportzaal is gelegen.
Bij verplaatsing van de school zal deze bundeling verloren gaan.
-> voorbeeld in Twello, Zuiderlaan. Sport wordt hier direct na school aangeboden. De buitenschoolse opvang kan goed gecombineerd worden met een sportvereniging. Voorgesteld wordt om de school en sportzaal naar de sportvelden
te brengen, waardoor tevens een locatie in het centrum vrijkomt voor bebouwing.
h.

Molenweg/ Wolterkampsweg (medisch centrum waarvoor woningen
moesten wijken)

Binnen de gemeente Voorst is er een discussie over welke woningen beschermd
zouden moeten worden. Collegestandpunt is geweest dat niet iedere keer
gezocht moet worden naar gelegenheden die zich voordoen om panden te beschermen. Over het algemeen is het zo dat de eigenaar een sloopvergunning
aanvraagt en dat het gemeentebestuur deze zal verlenen, tenzij de gemeente
vindt dat het een bijzonder pand is en het in dat geval wil behouden. Kortom,
de locaties in de gemeente moeten cultuurhistorisch worden gewaardeerd,
waarbij ook de gebruikswaarde en de omgeving moet worden betrokken. Hierdoor zal makkelijker een keuze kunnen worden gemaakt.
-> de extra woningen, worden die meegerekend voor de dorpsvisie?
Ja, er waren vier woningen op die locatie, negen zijn er teruggebouwd, dus
vijf woningen zullen meetellen voor de dorpsvisie.
i.

Verdeling goedkoop/duur

Vanuit de gemeente is er een verdeelsleutel van 40% bereikbaar, 35% middelduur en 25% in de dure prijsklasse.
-> meer goedkope woningen zal wenselijk zijn
Deze verdeelsleutel is een besluit van de gemeenteraad. Dit kan niet veranderd worden. Wel kan misschien met voorrang goedkope woningen aan Terwoldenaren worden uitgegeven.
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-> geopperd wordt om veel samen te werken en samen te ontwikkelen
Aangegeven wordt dat deze manier bekend is en dat het ook als mogelijkheid
wordt meegenomen.
-> aanbesteding?
Aangegeven wordt dat op de gronden inmiddels de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd. Hierbinnen wordt gezocht naar mogelijkheden voor ontwikkeling. Gedacht wordt aan "collectief particulier opdrachtgeverschap",
sociale woningbouw in samenwerking met Goed Wonen of dure woningen ontwikkelen waaraan goed te verdienen valt maar wel binnen stedenbouwkundige
randvoorwaarden.
-> wie bepaalt de grondprijs?
Binnen de vrije sector is de kans groot dat het naar de hoogste bieder gaat.
Het is ook mogelijk dat projectontwikkelaars een combinatie van dure en sociale woningen bouwen om de kosten te drukken.
j.

Rondweg

De wens tot een rondweg is er, maar deze zal moeten worden gefinancierd uit
woningbouw. Aangezien een rondweg veel geld kost, zullen veel woningen
moeten worden gebouwd, dus is het idee van een rondweg al van tafel.
k.

Mooi dat er overal, door het dorp verdeeld, wordt gebouwd.

l.

Milieucirkels (met name in het noorden)

Bij de noordelijke ontwikkeling is rekening gehouden met belemmeringen die
milieucirkels zouden opleggen. Dit zal voor de uitwerking van het structuurbeeld moeten worden berekend, waarbij vele onderzoeken moeten worden
verricht. Wel is het zo dat de Geurwet vroeger een nationaal geldende norm
voor afstand tussen een bedrijf en een woning had. Tegenwoordig mogen gemeenten zelf afspreken wat zij acceptabel vinden aan geurniveau. Dit zal ook
een mogelijkheid voor Terwolde kunnen zijn. Dit zal dan plaatsvinden via een
openbare procedure.
m.

Zowel de woningbouw bij het cluster boerderij als het idee van bouwen
voor de regio is niet gewenst.

n.

Wat is de visie tot 2030?

De gemeente wil 250 woningen bouwen tot 2030. Momenteel is de afspraak 125
woningen tot 2020. In 2015 zal een herijking plaatsvinden naar aantallen woningen. De kernploeg hoopt dat dan zal blijken dat 125 woningen voldoende is.
o.

Het karakteristiek van het dorp is de lintbebouwing. Het is jammer dat
de lintbebouwing vervaagt in het model, zoals het cluster bij de Rozendaalseweg.

Vervolg
Het vervolgtraject zal er als volgt uitzien. In het 3e kwartaal van 2008 zal de
concept Dorpsvisie worden opgesteld. Vervolgens zal deze gedurende het 4e
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kwartaal ter inzage liggen. Het 1e kwartaal van 2009 zal de Dorpsvisie vastgesteld worden door de gemeenteraad. De doorvertaling naar een nieuw bestemmingsplan zal in 2009 plaatsvinden. Hierin zullen nieuwe ontwikkelingen
worden gerealiseerd en zal actuele planologische regelgeving worden opgenomen.
Naar aanleiding van het vervolg kwamen nog een aantal opmerkingen.
-

Privébelang

Het privébelang kan worden bepleit bij de doorvertaling naar het bestemmingsplan, tijdens de inspraakprocedure.
-> status inspraakprocedure?
Voor een vaststelling van de Dorpsvisie moet deze officieel ter inzage worden
gelegd, waarbij een inspraaktermijn van 6 weken geldt. De opmerkingen die in
deze termijn worden gegeven moeten worden afgewogen in de dorpsvisie.
-

Wordt structuurbeeld aangepast?

Ja naar aanleiding van deze avond wordt het structuurbeeld aangepast. Deze
aangepaste versie zal bij de volgende ronde (vaststelling dorpsvisie) worden
getoond.
Afsluiting
De informatieavond wordt om 23.15 uur afgesloten door Andries Kuipers.
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Opsomming ingebrachte punten
Uitbreiding wonen: Ruitenbeek
1.

Ruitenkamp geen woningen: verrommeling/ teloorgang aanblik van het
dorp, afstand tot Ruiterkamp te klein

2.

Opmerking Ruitenberg, uitgangspunt 23, m.b.t. bos: minimale grootte
bedrijfsgrootte

3.

Mestsilo's Ruiterberg aan zicht onttrekken

Uitbreiding wonen: zuiden van bedrijventerrein
4.

Uitbreiding Rozendaalseweg (bedrijventerrein) minder fraai (andere
locaties zijn goed)

5.

Vasthouden aan echte lintbebouwing, locatie bezinepomp. Aantasting
echte lintbebouwing

6.

Locatie tegenover Overmeen: bewoners Twelloseweg doorkijken behou-

7.

Over uitbreiding industrie valt te praten

den

Uitbreiding wonen: zuiden van De Wijk
8.

Uitbreiding De Wijk te zuidelijk t.o.v. kern Terwolde (De Wijk wordt te

9.

Uitbreiding De Wijk maat geen gebruik van voorzieningen in dorp (liggen

sterk eigen dorp/plek)
te ver), ze gaan namelijk ook gebruik maken van voorzieningen in Twello en de Worp.
10.

Nieuwbouw bij De Wijk: maten wel dure huizen worden, hoe zit dat met
starters?

11.

Breedte groenstrook De Wijk

12.

Let op aansluiting Wijkseweg, i.v.m. veiligheid

Voorzieningen
13.

School op huidige locatie (in U vorm, eventueel twee hoog)

14.

Cluster voorzieningen zoals school, bso (buitenschoolse opvang) en

15.

Situatie sportvelden + sporthal + school samen

16.

De gemiddelde leeftijd zal in de komende jaren stijgen. Ouderen heb-

sport. Dit zou samen op een nieuwe plek kunnen.

ben voorzieningen op loopafstand nodig. Dus plaats deze in de dorpskern.
Groen
17.

Wie onderhoudt het groen? Landschappelijke extra inpassing

18.

Wat vindt landschapsbeheer Gelderland van het plan m.b.t. groenvoor-

19.

Hoeveel woningen mogen er op een landgoed gebouwd worden?

20.

Eerst groen, dan rood

21.

Milieuproblemen Vaassenseweg

22.

Groenvlak= bos?

zieningen?
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Veiligheid
23.

Wandelen in Terwolde is slecht (geen stoepen, wandelpaden, voorbeeld
Deventerweg, Kuiperweg, Bandijk)

24.

De veiligheid op hoofdwegen is ons aller belang. Zeker tijdens de spits

25.

Hoe zit het met de rondweg; veiligheid waarborgen, school aan overzijde

Aantallen en fasering
26.

250 woningen? + uitzicht

27.

Als dit max is, wat het landschap kan dragen, waarom niet 125 tot 2030!

28.

Als er 125 woningen gebouwd gaan worden, dan kan het financieel niet

Wordt er een doorlijk gegeven naar 2030?
uit als er met name starterswoningen en woonvoorzieningen voor ouderen worden gebouwd.
29.

Overmeen telt dat mee in de aantallen?

Suggesties
30.

Mogelijkheid voor huizen aan Kuiperstraat, zuidelijk in landgoed Kloosterboer

31.

Mogelijkheid van huizen tegenover Matanze (geen zicht, hoge bomen)

32.

Mogelijkheid voor huizen tussen Kuiperstraat en De Wijk

33.

Waarom niet direct ten oosten van Twelloseweg bij De Wijk?

34.

Intekenen woningen rechterzijde Dorpsstraat

35.

Locatie achter 't Pakhuis/ Wijkseweg

36.

Uitbreiding achter de Dorpsstraat met nieuw lint, i.p.v. nieuwbouw in
schillen/ schollen aan kern dorp. Zit ook in milieucirkel.

37.

Waarom niet sportterrein verleggen en daar woningbouw of de school

38.

Schoollocatie, kan dit ook voor woningen?

voor in de plaats?

Agrarisch
39.

Uitzicht vanuit boeren op nieuwbouw met gamma schuttingen

40.

Agrariër andere oplossingen, slechte grond in aanbieding

41.

Agrariërs als vertegenwoordigers in kernploeg, niet via Vrouwen Nu

42.

Bij ieder agrarisch bedrijf één huis

Algemeen
43.

Gebruik noord-zuid structuur met dwarslinten

44.

Eigen plannen/ Terwolds

45.

Aandacht voor afwatering

46.

Appartementen

47.

Hondenuitlaatveld ontbreekt

48.

Speeltuinen?

49.

Meer grond beschikbaar i.v.m. de weg, 30 are

50.

Eerst woningen dan grond

51.

Nieuwbouw Kolkweg is nu geen beplanting. Is wel beloofd. Is rekening
mee gehouden in het ontwerp.

48
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52.

Er loopt een grote riolering tussen het kanaal en Rozendaalseweg/ Kuiperstraat. Rekening mee houden met bouw.

53.

Positie Bé Wassink, Bandijk

54.

Hoe verdeling goedkoop/ duur

55.

Rode stip Kolkweg aan zuidzijde, woning aan de Kolkweg wel/ niet?

56.

Discussie over ouderen locaties

57.

In strijd met streekplan en in strijd met Bandijk (heggen zijn al geplant)

58.

IJkpunt woningtelling uitzoeken

59.

Wat zijn de aantallen van de plekken voor huizen?

60.

Algemeen: zoekrichting kern i.v.m. vergrijzing

61.

Huizen Molenweg/ Wolterkampsweg, wat gaat hiermee gebeuren?

62.

Je kunt zien dat er goed over nagedacht is, prima plan wat aansluit bij
het dorp, mooi dat overal wat wordt gebouwd
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B r i e f w i s s e l i n g

5

D e

B o n g e r d

Naar aanleiding van de voorbereidingen voor de vaststelling van de Dorpsvisie
Terwolde heeft een briefwisseling plaatsgevonden tussen de gemeente Voorst
en de Kernploeg, over de school en de toekomstplannen. Deze brieven zijn
hierna opgenomen.
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B r i e f w i s s e l i n g

6

D e

W i j k

Naar aanleiding van het proces en de totstandkoming van de Dorpsvisie heeft
een briefwisseling plaatsgevonden tussen de bewoners van de Wijkseweg en
omgeving en de Kernploeg over de geprojecteerde woningbouwopgave bij De
Wijk. Deze briefwisseling bestaande uit vijf brieven is op de volgende pagina’s
weergegeven.
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