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I n l e i d i n g

1.1

Aanleiding
De Dorpsvisie Terwolde is een uitwerking van het woningbouwprogramma zoals
dat is geformuleerd in de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst en voortvloeit uit
de Ruimtelijke Structuurvisie Stedendriehoek. In deze Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst is voor het dorp Terwolde een woningbouwprogramma opgenomen
van 250 woningen tot 2030, waarvan circa 150 woningen tot 2015. Als zoeklocaties zijn het gebied ten noordwesten en zuiden van het dorp aangegeven,
evenals ten westen van het buurtschap 'De Wijk'. Uitgangspunt bij het plaatsen
van deze woningen is dat de dorpskern compact blijft.

1.2

Doel
Het belangrijkste doel van de Dorpsvisie Terwolde is het geven van een visie op
de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het dorp tot 2020. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden en de leefbaarheid binnen het dorp staan daarin centraal. Naast het thema wonen is er aandacht voor de thema's werken,
voorzieningen en verkeer.

1.3

Proces
Meer dan in andere dorpen leidt het woningbouwprogramma en de ruimtelijke
structuur van het dorp ertoe dat in Terwolde vrijwel iedereen direct of indirect te maken zal krijgen met de toekomstige uitbreidingen. Door het unieke
karakter van Terwolde en het in verhouding forse woningbouwprogramma voor
het dorp is gekozen voor een interactief proces met een afvaardiging van de
bewoners, waarbij gezamenlijk de ruimtelijke mogelijkheden voor Terwolde
worden afgetast. In het bijlagenrapport is een lijst met de namen van de kernploegleden opgenomen.
Tijdens deze overleggen zijn diverse stappen doorlopen. Een ruimtelijke inventarisatie en analyse heeft plaatsgevonden, waar de kwaliteiten en diskwaliteiten van Terwolde uit naar voren kwamen. Vervolgens is een landschappelijke
onderlegger opgesteld, waaruit de kwaliteiten van het landschap uit kunnen
worden afgelezen. Tevens zijn er ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd
over een aantal thema's. Over de ruimtelijke uitgangspunten met betrekking
tot de woningbouwaantallen en de fasering bestaat een belangrijk verschil van
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mening tussen de kernploeg en de gemeente. De kernploeg is van mening dat
er ruimtelijk draagvlak is voor 125 woningen tot 2030 (zie de opgenomen brief
onder 3 in het bijlagenrapport).
De gemeente zet met deze dorpsvisie, op basis van het draagvermogen van het
landschap en voortbordurend op het bestaande ruimtelijke patroon, in op een
ruimtelijk structuurbeeld tot 2020, waarin een woningbouwprogramma is opgenomen van circa 125 woningen (telmoment 1/1 2005). Na 2020 volgt een
nieuw regionaal woningbehoeftenonderzoek dat bepalend is voor het woningbouwprogramma tot 2030.
Naar aanleiding van het proces en de totstandkoming van de Dorpsvisie heeft
een tweetal briefwisselingen plaatsgevonden. De eerste was tussen de gemeente Voorst en de Kernploeg over de school en de toekomstplannen hiervan
(zie brieven in bijlagenrapport, hoofdstuk 5).
Later heeft ook een briefwisseling plaatsgevonden tussen de bewoners van de
Wijkseweg en omgeving en de Kernploeg. Onderwerp was de geprojecteerde
woningbouwopgave bij De Wijk (opgenomen in bijlagenrapport, hoofdstuk 6).

1.4

Relatie bestemmingsplan
De Dorpsvisie Terwolde vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan Terwolde. Een bestemmingsplan regelt de functie en het gebruik van grond en
bebouwing en geldt voor een periode van ongeveer tien jaar. De in de dorpsvisie genoemde ruimtelijke ontwikkelingen die binnen deze periode vallen, worden opgenomen in het bestemmingsplan.

1.5

Leeswijzer
De Dorpsvisie Terwolde bestaat uit het voorliggende hoofdrapport en een bijlage. In het hoofdrapport staan de nieuwe ontwikkelingen en de visie daarop
centraal. In de bijlage is de achtergrondinformatie te vinden, het beleid en de
uitvoerbaarheidsaspecten.
Hoofdstuk twee geeft een beeld van Terwolde in de zin dat de hoofdlijnen van
de bestaande situatie en van de ruimtelijke analyse van dorp en omgeving
worden weergegeven. In hoofdstuk drie is kort het belangrijkste beleidskader
en -programma beschreven, van waaruit de ambities naar voren komen. Hoofdstuk vier geeft de uitgangspunten weer van waaruit het Ruimtelijke Structuurbeeld Terwolde 2020 is opgesteld. Vervolgens wordt het Structuurbeeld per
deelgebied uitgewerkt.
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B e e l d

2

v a n

Te r w o l d e

2.1

Inleiding
Terwolde is een van de grotere dorpen binnen de gemeente. De ligging langs
de IJssel heeft het dorp gevormd. In dit hoofdstuk willen we het beeld van
Terwolde (op hoofdlijnen) verder inkleuren. Hoe is het om in dit dorp te wonen, te werken en te leven? Welke kwaliteiten heeft het dorp, maar ook welke
knelpunten en problemen worden er gevoeld? Dit onder het motto dat zonder
een grondige kennis van het dorp, de toekomst ervan zich ook niet laat kennen.

2.2

Bestaande situatie
In het dorp Terwolde wonen ruim 1.200 mensen in circa 450 woningen (2007).
Wordt er ook naar het buitengebied van Terwolde gekeken dan gaat het om
circa 1.850 en circa 650 woningen. Het dorp is goed bereikbaar vanaf de N792
(Twelloseweg/ Vaassenseweg), welke recentelijk is heringericht. Sinds de
komst van het NS station Twello is Terwolde ook per openbaar vervoer bereikbaar. Buslijn 170 doet Terwolde twee maal per uur aan.
De woningvoorraad bestaat voor het grootste deel uit halfvrijstaande en vrij-

WONINGEN

staande woningen. Het aantal meergezinswoningen in Terwolde is nihil. Aan de
rand van de oude kern zijn ook nog rijtjeswoningen aanwezig. Een derde deel
bestaat uit huurwoningen, veelal ook rijwoningen.
Er is sprake van een goed voorzieningenniveau. Basisvoorzieningen als een

VOORZIENINGEN

basisschool, peuterspeelzaal, kerk, dorpshuis, bank, bibliotheek, huisarts en
fysiotherapeut zijn aanwezig. Het dorp heeft ook diverse verenigingen, zoals
een belangenvereniging, sportvereniging, muziekvereniging, zang- en toneelvereniging. De meeste winkels en horecabedrijven zijn gevestigd in (de omgeving van) de historische kern van het dorp.
In het dorp Terwolde zijn diverse grotere en kleinere bedrijven gevestigd. Een

BEDRIJVEN

groot deel van de bedrijven in het dorp is gevestigd 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. Verder komt er verspreid door het dorp
nog enkele bedrijvigheid voor.
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RECREATIE

In 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. Dit wordt versterkt door De Scherpenhof, een
buitendijks gelegen grote camping met jachthaven aan de IJssel. De horecavoorzieningen worden veelal gebruikt door toeristen en passanten.

2.3

Ruimtelijke analyse
Landschappelijk bevindt het dorp Terwolde zich op het snijvlak van twee landschappen; de oeverwal in het oosten en de lager gelegen komgebieden in het
westen.

Op de oeverwal bevindt zich het uitgestrekte dorpsgebied, 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 landbouwontwikkeling. 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. Tevens is Terwolde gelegen in het Nationaal Landschap Veluwe.
Het komgebied ten westen van Terwolde heeft een rationeel verkavelingspatroon, met rechte wegen en waterlopen. Dit deel wordt ook aangemerkt als
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uniek broek- en veenontginningslandschap, aangezien met name de omgeving
van Nijbroek een late veenontginning betreft in een gebied waar deze weinig
voorkomen. Dit landschap is dan ook uniek binnen het rivierenlandschap van
Nederland.
Geschiedenis
Terwolde kent een rijke geschiedenis. De eerste vermelding van 'Ter Wolde'

BEBOUWING

dateert uit 1295. Het dorp is gelegen op een oeverwal, welke een goede vestigingsplaats vormden voor de eerste permanente bewoning. Op de kaart van
1850 is te zien dat zich in deze tijd enkele clusters van bebouwing reeds waren
gevormd. Eén van die clusters betreft de historische kern van het dorp, welke
is gesitueerd rond de kerk. Tot ver in de negentiende eeuw bleven de dorpen
betrekkelijk klein. Wel is op de kaart van 1900 te zien dat de lintstructuur iets
is uitgebreid, met name in de omgeving van landgoed De Matanze.

Na 1900 ontwikkelde het dorp Terwolde zich sterk, waarbij uit de kaart van
1950 afgelezen kan worden dat de uitbreiding plaatsvond bij de bestaande
kern en dat tevens het lange bebouwingslint in zuidelijke richting belangrijker
werd. Ook is op deze kaart al het begin van het buurtschap De Wijk te herkennen. Met name in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft er een signifi254.00.02.36.00 - Dorpsvisie Terwolde - 29 januari 2009
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cante toename van het aantal woningen binnen het dorp plaatsgevonden. Op
de kaart van 2008 is af te lezen dat de kern zich sterk heeft ontwikkeld. Aan
de noord- en oostzijde van de historische kern van Terwolde heeft volgens het
tuindorpprincipe vooroorlogse woningbouw plaatsgevonden, Opvallend is tevens het bedrijventerrein, welke zich aan een belangrijk doorgaand lint heeft
ontwikkeld.
LANDSCHAPPELIJK

Gelijk met de ontwikkeling van het dorp Terwolde heeft er in de afgelopen tijd
een forse landschappelijke verschraling opgetreden. Het kleinschalige coulisselandschap op de stroomrug is grotendeels verdwenen. Hierdoor is het onderscheid tussen komgebied en stroomrug vervaagd.

Dit onderscheid tussen een rationele verkaveling in het komgebied en een
onregelmatige verkaveling op de stroomrug is op de kaart van 1850 nog goed
herkenbaar. Deze structuren werden van oudsher versterkt door landschappelijke structuren als heggen en houtsingels. Tevens waren hier van oorsprong
vele fruit- en boomgaarden aanwezig. Op de kaart van 1900 is vrijwel alleen
een vermindering van lineaire beplanting op de oeverwal waar te nemen. Rond
1955 is deze afname nog sterker af te lezen, evenals de sterke afname aan
bosgebieden. Tegenwoordig zijn, van de kenmerkende landschappelijk verster12
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kende lijnen, slechts nog restanten van heggen en houtsingels te vinden. Wel
zijn er enkele bosgebieden bijgekomen of versterkt, maar vergeleken met de
eerdere kaarten heeft toch ook hier een sterke landschappelijke verschaling
plaatsgevonden. Tevens zijn momenteel in het gebied vrijwel geen fruit- en
boomgaarden meer aanwezig. Met name bij het buurtschap de Wijk heeft het
landschap een open karakter en zijn er slechts restanten van heggen en houtsingels te vinden. Westelijk van de zeedijk heeft ook een landschappelijke
verschraling plaatsgevonden, echter hier is de rationele verkaveling nog steeds
intact en blijven de gronden voornamelijk in gebruik voor de landbouw.
De verschraling van kenmerkende structuren van verschillende landschapstypen is grotendeels een landelijke ontwikkeling geweest, als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Deze ontwikkeling heeft geleid
tot een nivellering van de landschappelijke verschillen.
Ondanks de afname van de landschappelijke verschillen, heeft Terwolde nog
steeds een herkenbaar groen karakter. Het agrarisch gebied van Terwolde
wordt gekenmerkt door open ruimtes, welke een belangrijke rol spelen in het
contact dat het dorp met het landschap heeft. Met name deze open gebieden
en de doorzichten naar het (agrarisch) landschap versterken het groene karakter. Tevens zijn er nog diverse boscomplexen bij de Mijntjes en de Matanze,
evenals een aantal complexen in het komgebied. De nog aanwezige hagen,
heggen en houtwallen dragen ook sterk bij aan het groene karakter van Terwolde.
Structuur van het dorp
Het dorpsgebied van Terwolde bestaat uit een compacte kern met ten zuiden
hiervan een aaneenschakeling van lintbebouwing. Het dorpsgebied is sterk
noord-zuid georiënteerd. Belangrijke verkeerstructuren die deze gebieden met
elkaar verbinden zijn de noord-zuid lopende N792 en de Bandijk.
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DORPSKERN

In het noorden is de historische kern gelegen welke is ontstaan rondom de
kerk. Hier kwamen van oorsprong de wegen samen. Gaandeweg is de kern
uitgebreid met een aantal schillen naar buiten toe. Hierbij is ook de weg omgelegd zodat deze langs de rand van het dorp loopt en niet meer het dorp
doorkruist. De vooroorlogse bebouwing heeft veelal plaatsgevonden in de 'tuindorp' gedachte, waarbij het groene karakter behouden bleef. Sinds circa 1950
heeft een stedenbouwkundige verdichting van de dorpskern plaatsgevonden.
Aan de noordrand van het dorp liggen de sportvelden. Tegenwoordig liggen in
de dorpskern twee bijzondere openbare ruimtes, namelijk de ruimte bij het
dorpshuis en bij de kerk.

LINTSTRUCTUUR

Aansluitend op de historische kern heeft in zuidelijke richting een aaneenschakeling van bebouwingscluster tot één lint plaatsgevonden. De Twelloseweg
vormt hiervan de ruggengraat. Hierop takken een aantal dwarslinten aan, zoals
de Kuiperstraat. In de bebouwingslinten staan vooral vrijstaande bebouwing
met diverse monumentale panden en boerderijen. De linten zijn geleidelijk
steeds meer verdicht. Toch zijn er in de linten op sommige plaatsen nog een
aantal lege plekken gebleven, waardoor weidse zichten op het open agrarisch
landschap zijn blijven bestaan. Deze lintstructuren met enkele doorzichten
naar het landschap is erg kenmerkend voor Terwolde.
Het Toevoerkanaal scheidt buurtschap De Wijk ruimtelijk van het dorp Terwolde. Bij het Toevoerkanaal is ook de molen Ooievaar gelegen.

BUURTSCHAP DE WIJK

Een apart dwarslint op de noord-zuid georiënteerde structuur vormt het buurtschap De Wijk, langs de Wijkseweg. Dit lint ten zuiden van het Afvoerkanaal
heeft een andere uitstraling en structuur dan de overige linten. Kenmerkende
elementen voor dit buurtschap zijn de open ruimtes, flinke achtertuinen en
lineaire beplanting. De groene omranding van de open ruimten bij De Wijk zijn
veelal verdwenen. De omgeving van het huidige buurtschap de Wijk is open, er
zijn slechts restanten van heggen en houtsingels te vinden.

LANDGOED DE MATANZE

Landgoed de Matanze ligt ten zuiden van de dorpskern en ten noorden van de
splitsing tussen de N792 en de Bandijk. Het landgoed vormt een robuuste
groenstructuur aan de zuidzijde van het dorp en geeft Terwolde een rijke uitstraling. 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.

BEDRIJVENTERREIN

Langs de centrale lintstructuur is in de loop der tijd een lokaal bedrijventerrein ontwikkeld, net ten noorden van het Afvoerkanaal.

UITERWAARDEN

Ten oosten van het dorp bevinden zich de uiterwaarden van de IJssel. In het
dorp is de aanwezigheid van de IJssel merkbaar vanaf de Terwoldse Bandijk,
die direct ten oosten van het dorp loopt.

14
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2.4

Ruimtelijke opgave
Wonen
De ruimtevraag in en rondom het dorp komt voort uit de opgave vanuit de

UITBREIDING

Regionale Toekomstvisie Voorst om 250 woningen te bouwen tot 2030. Besloten is om circa 125 woningen tot 2020 te bouwen, waarna een regionaal woningbehoeftenonderzoek moet uitwijzen hoe groot het woningbouwprogramma
moet zijn voor de periode 2020-2030.
Ruimtelijk gezien wordt in de Regionale Structuurvisie Voorst 2030 en de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst met name gekeken naar het gebied ten noordwesten en zuiden van de kern van Terwolde. Ook is er een gebied bij het
buurtschap De Wijk aangewezen.
Tijdens de bijeenkomsten met de kernploeg kwam al snel het waardevolle
landschap en de kenmerkende structuur van Terwolde naar voren, waardoor
voorzichtig met uitbreiding van het dorp moet worden omgegaan. Recht moeten worden gedaan aan de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en
natuurlijke waarden. Het bijzondere landschap langs de dijk en rondom landgoed De Matanze en het contact dat het dorp met de IJssel en uiterwaarden
heeft via de Bandijk, dient behouden te blijven. De open ruimten rondom Terwolde zijn tevens kenmerkend en zijn van grote waarde voor de beleving in
het dorp. Belangrijke kwaliteiten in het gebied vormen het historische centrum, de van daaruit gegroeide lintstructuur naar het zuiden en het buurtschap
De Wijk. De noord-zuid oriëntatie van het dorp en de kenmerkende doorkijkjes
binnen het bestaande lint zijn belangrijke kwaliteiten van Terwolde die in
stand dienen te worden gehouden. De historische opbouw van het dorp is nog
goed herkenbaar, echter in de loop der tijd heeft een landschappelijke verschraling plaatsgevonden. Het is dan ook wenselijk het landschap rondom het
dorp te versterken. Tevens kenmerkend is het verschil tussen de oeverwal
waar Terwolde is gelegen en het ten westen van het dorp gelegen open komgebied met een geheel eigen uitstraling en kwaliteit.
Naast deze kwaliteiten zijn er andere aspecten die een rol spelen bij het zoeken naar bouwlocaties. Zo kent molen De Ooievaar een molenbiotoop. Deze
molenbiotoop draagt zorg voor de instandhouding van voldoende windvang
voor de molen. Een molenbiotoop stelt eisen aan de bouwhoogten van omliggende bebouwing. Verder vormt de dorpsafronding op enkele plaatsen bij de
kern nu een weinig aantrekkelijke overgang tussen dorp en landschap. Soms
lijken erven plots afgesneden en is de landschappelijke inpassing van boerderijen mager. Ook zijn een aantal bestaande clusters en het bedrijventerrein
landschappelijk onvoldoende ingepast. De Wijk bestaat momenteel uit linten
zonder groene overgangen naar het landschap. Randbeplanting om de kavels
zou een intiemer karakter kunnen creëren.
Inbreiding en daarmee een efficiënt ruimtegebruik wordt van groot belang

INBREIDING

geacht. Waar zich mogelijkheden voordoen van inbreiding dienen deze dan ook
te worden aangegrepen. Echter, niet als daarmee de ruimtelijke kwaliteit van
254.00.02.36.00 - Dorpsvisie Terwolde - 29 januari 2009
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het dorp wordt aangetast. Zo wordt een verdere inbreiding in de bestaande
linten niet voorgestaan. Voor inbreiding wordt dan ook vooral gekeken naar
bestaande locaties waarbij sprake is van functieverandering. Hierbij kan worden gedacht aan locaties als die van de basisschool en het (voormalige) bankgebouw.
HERSTRUCTURERING

Tevens heeft woningcorporatie Goed Wonen plannen om een deel van hun
woningbezit

in

de

dorpskern

te

herstructureren,

met

name

Wolter-

kampsweg/Molenweg. Hierbij kan eventueel een toename van de aantallen
woningen plaatsvinden, waarbij meer verdichting zal optreden.
WERKEN

De uitbreidingsbehoefte aan bedrijventerrein kan in de eerste plaats worden
gevonden in een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein van circa 1,75
ha. Het zal hierbij gaan om een kleinschalige uitbreiding passend bij de schaal
van het dorp. Het terrein zal alleen plaats bieden voor lokale bedrijven. Tevens zal er een extra ontsluiting voor het terrein worden gerealiseerd. Het
terrein zal bij de uitbreiding goed landschappelijk worden ingepast.

FUNCTIEWIJZIGINGEN

Functiewijzigingen van gebouwen zullen niet automatisch aan nieuwe woningbouw worden gekoppeld. Juist met het oog op de leefbaarheid in het dorp
wordt ruimtelijk de mogelijkheid gelaten om gelijksoortige functies terug te
plaatsen. Te denken valt aan bedrijfsmatige activiteiten, voorzieningen of
detailhandel. De ambitie is erop gericht om de dorpen levendig te houden en
deze activiteiten zoveel mogelijk voor de dorpen te behouden. Dit is echter
afhankelijk van de vraag en eventuele milieukundige aspecten.

WERKEN AAN HUIS

Vanouds treedt een zekere menging op van bedrijfs- en woonfuncties. De mogelijkheden voor 'bedrijfsactiviteiten aan huis' kunnen in het hele dorp worden
verruimd. Planologisch wordt ruimte gegeven aan beroepen en bedrijfjes aan
huis, mits het milieu, verkeer, en dergelijke niet tot hinder leiden.

VOORZIENINGEN

De uitbreiding van het dorp roept de vraag op of de bestaande voorzieningen
voldoende in staat zijn de verwachte toenemende vraag te accommoderen. In
het geval uitbreiding van voorzieningen noodzakelijk is, wordt ingezet op een
uitbreiding ter plaatse of in de directe nabijheid van de voorziening.

SPORTVOORZIENINGEN

Ten aanzien van de sportvoorzieningen blijft de huidige locatie gehandhaafd.
Het sportcomplex Woldemarck en de sportverenigingen geven aan dat in de
toekomst behoefte ontstaat aan een extra veld. Verder wordt aangegeven dat
de aanwezige 'sporthal' snel volgeboekt is en wat betreft maatvoering niet
optimaal voldoet.

BASISSCHOOL

Basisschool De Bongerd voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is te
klein voor het in de toekomst voorziene aantal klassen. Dit vraagt om een oplossing in de vorm van nieuwbouw op de bestaande locatie of op een nieuwe
locatie.

16
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In 2008 is het Gezondheidscentrum Terwolde opgeleverd. In dit centrum be-

GEZONDHEIDSCENTRUM

vinden zich een huisartsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk, de thuiszorg en
een uitdeelpost voor medicijnen. De Rabobank heeft een servicekantoor in het
gezondheidscentrum.
Ten aanzien de woningbouw in de buurt van de N792, zal rekening moeten

VERKEER

worden gehouden met de beperkingen die in een zone langs de weg liggen.
Verder worden er, behalve de ontsluiting voor de nieuwe woningbouw, geen
nieuwe verkeersstructuren verwacht.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe woningbouw zal de verkeersveiligheid een
belangrijk aandachtspunt vormen.

2.5

Goed beschouwd
Op basis van de ruimtelijke analyse en het in 2005 gehouden leefbaarheidonderzoek onder de bewoners van het dorp, zijn de belangrijkste kwaliteiten,
maar ook diskwaliteiten van het dorp in beeld gebracht.
Kwaliteit

Kenmerk

Landschap

-

ligging langs de IJssel;

-

de Bandijk;

-

open ruimtes (open agrarisch gebied);
zichtlijnen en doorzichten vanuit het dorp/lint naar het
buitengebied;

-

waardevolle groene randen;
landschappelijk goed ingepaste kavels;

-

bijzonder waardevolle bomen;

-

monumentale bebouwing, zoals de kerk, de molen, café
de Klok, de buitenplaatsen en historische boerderijen;

-

mix aan woningbouw;

-

lintstructuur met open doorzichten;

Bijzondere gebieden

-

de historische kern met onder andere de kerk.;

in het dorp

-

landgoed Matanze;

-

buurtschap De Wijk;

-

voormalige kleiputjes De Mijntjes en de Doevendans;

-

goede bereikbaarheid van het dorp over de weg.

Bebouwing

Bijzondere gebieden
buiten het dorp
Ligging
Diskwaliteit

Kenmerk

Landschap

-

verschraling van het landschap;

Bebouwing

-

slechte inpassing van het lokale bedrijventerrein;

-

slechte landschappelijke inpassing diverse boerderijcomplexen;

-

afronding dorp aan oost- en westzijde;
verouderd en te klein schoolgebouw;

-

te lage sporthal (gymzaal) bij de basisschool;

Verkeer

-

ruimtelijke beleving brug over Toevoerkanaal;

-

te weinig parkeerplaatsen.
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A m b i t i e s

3

v a n

Te r w o l d e

3.1

Inleiding
Ambities komen naar voren uit regionaal en lokaal beleid en uit de wensen van
bewoners. In dit hoofdstuk worden de ambities, met een duidelijke ruimtelijke
component, beschreven. Daarmee ontstaat zicht op het programma dat een
plek zou moeten krijgen in het Ruimtelijke Structuurbeeld van Terwolde.
De haalbaarheid van de ambities is sterk afhankelijk van de zogenaamde uitvoerbaarheidsaspecten. Dit zijn aspecten die zijn gerelateerd aan onder meer
water, milieu, archeologie en ecologie. Hieruit volgen de randvoorwaarden
voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het dorp.

3.2

De ambities
Voor het lokale en regionale beleid is met name de Ruimtelijke Toekomstvisie
Voorst en de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 van belang. Verder
zijn er nog enkele gemeentelijke beleidsnota´s die van belang zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen en rondom het dorp Terwolde.
Met betrekking tot de ambities vanuit de provincie heeft een gesprek plaatsgevonden over de voorliggende dorpsvisie. Aangegeven werd dat na toetsing aan
het streekplan, het provinciale belang niet in het geding was. Ten aanzien van
de zoekzones gaf de provincie aan dat het een globale aanduiding betreft. De
Wijk valt binnen de begrenzing van het bundelingsgebied, 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. In de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek staat een visie aangegeven voor het bundelingsgebied. 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.
De provincie ziet geen bezwaren en ondersteunt het plan.
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Wonen
In de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst is een woningbouwprogramma voor het
dorp Terwolde opgenomen tot 2030 van 250 woningen. Tot 2020 gaat het om
circa 125 woningen. Van deze woningen dient 40% in de bereikbare, 35% in de
middeldure en 25% in de dure prijsklasse gebouwd te worden. Het beter laten
aansluiten van woning op woonwensen staat centraal in het beleid. Nieuwe
woningen bevorderen de doorstroming, maar moeten ook een bijdrage leveren
aan een toename van het aantal levensloopbestendige woningen. Zo kunnen
mensen langer in hun eigen woning blijven wonen en in hun eigen omgeving.
Woningbouw dient zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de levendigheid
in het dorp en aan de gemeenschapszin.
De gemeente staat verder positief tegenover initiatieven in het kader van collectief particulier opdrachtgeverschap. Wel zullen deze initiatieven vanuit het
dorp zelf geïnitieerd dienen te worden en ligt er mogelijk een relatie met de
woningbouwcorporatie.
Uit het woningmarktonderzoek Regio Stedendriehoek 2006 kunnen de volgende
conclusies worden getrokken voor het dorp Terwolde:
-

Een groot deel van de woningvoorraad is mogelijk verouderd (59% van de
voorraad is van voor 1970);

-

Terwolde telt relatief veel woningen die in 1990 of later zijn gebouwd
(24%);

-

In de gemeente Voorst dreigt een theoretisch tekort aan woningen;

-

In Terwolde zijn relatief veel woningen met vier of meer kamers en

-

In Terwolde wonen ouderen vaker dan gemiddeld in een zelfstandige

rijenwoningen in de kernvoorraad;
bejaardenwoning, de meesten wonen echter nog in een eengezinswoning. Een relatief groot deel van deze ouderen woont in een huurwoning, met name in het bereikbare segment.
De constatering dat een groot deel van de woningvoorraad op leeftijd raakt,
heeft consequenties voor de huurwoningen. Woningbouwvereniging Goed Wonen hanteert een strategisch voorraadbeleid waarbinnen grootschalig onderhoud,

woningaanpassing

en

herstructurering

(mogelijk

met

sloop

en

nieuwbouw) in te zetten instrumenten zijn. Dit geldt ook voor haar woningbezit in het dorp Terwolde. Dat de inzet daarop meer gericht zal zijn op levensloopbestendige woningen sluit aan bij de behoefte om langer in de eigen
woning en woonomgeving te kunnen blijven wonen.
Bij de Wolterkampsweg/Molenweg speelt dit voorraadbeleid concreet en staat
daar tegenover de mogelijke cultuurhistorische waarde van de woningcomplexen. De naoorlogse sociale woningbouw aan de Molenweg/Wolterkampsweg
maakt deel uit van een opdracht naar nader onderzoek betreffende de Wederopbouwpanden van Woningstichting Goed Wonen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten het onderzoek als één geheel te willen laten
uitvoeren om zo een totaalafweging te kunnen maken. Op dit moment is het
nog niet mogelijk hierover uitsluitsel te geven in de dorpsvisie Terwolde. In
mei 2009 zal het onderzoek leiden tot een afweging over het al dan niet inzetten op behoud van de panden
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Werken
De bedrijfsbehoefte van Terwolde is onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat
voor Terwolde moet worden ingezet op een bescheiden ontwikkeling van de
bedrijvigheid. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de afronding van het
bestaande bedrijventerrein aan de westkant van het dorp. Het bestaande bedrijventerrein aan de Twelloseweg/Rozendaalseweg zal aan de westkant worden uitgebreid met circa 1,75 hectare. Hierbij gaat Terwolde zich primair
richten op de plaatselijke vraag naar bedrijventerrein en met de uitbreiding
van het bestaande bedrijventerrein zal flexibel ingespeeld worden op de
vraag. De nadruk moet (blijven) liggen op het incidenteel ontwikkelen van
bedrijventerreinen voor de lokale vraag. In algemene zin passen in Terwolde
alleen bedrijven uit milieucategorie 1 en 2 uit de VNG-nota Bedrijven en miliezonering. Uitzondering hierop vormt het bedrijventerrein, waar bedrijven uit
categorie 3 met een wenselijke afstand tot 50 meter tot de woningen worden
toegestaan en eventueel bedrijven met een wenselijke afstand tot woningen
van 100 meter. Voor een optimale ontplooiing van de bedrijven is het noodzakelijk om op de uitbreiding van het bedrijventerrein geen bedrijfswoningen toe
te staan. Tevens zal de uitbreiding gepaard gaan met het realiseren van een
ontsluiting richting Rozendaalseweg.
Voorzieningen
De gemeente Voorst kent in haar voorzieningenbeleid een zekere kernenhiërarchie. In deze hiërarchie staat Twello bovenaan, gevolgd door Terwolde,
Wilp, Klarenbeek en Voorst. Het dorp Terwolde heeft daarin dus een centrale
functie voor de directe omgeving. Het handhaven van een volledig pakket basisvoorzieningen voor het dorp is hierbij uitgangspunt. Het gaat dan onder
meer om de aanwezigheid van een basisschool, een dorpshuis en sportvoorzieningen. Waar zich (financiële en ruimtelijke) mogelijkheden voordoen heeft
het de voorkeur voorzieningen te bundelen, zoals in een educatief centrum
(brede school) of het al gerealiseerde gezondheidscentrum.
Wat betreft commerciële voorzieningen is het bestaande aanbod voldoende,
zowel wat winkels als horeca betreft. Het bestaande aanbod van levensmiddelenwinkels is bescheiden van omvang, maar in lijn met de aanbodomvang in
vergelijkbare kernen (supermarkt). De omvang van het aanbod van nietdagelijkse artikelen staat in geen verhouding tot de omvang van de bevolking
door een aantal zeer grote aanbieders. Deze zijn sterk afhankelijk van aankopen van mensen van buiten Terwolde. Dit geldt ook voor de horeca, welke zich
mede richt op toeristen en passanten. Wat betreft de detailhandel en de horeca zal naar verwachting in de komende jaren geen behoefte ontstaan aan extra
ruimte.
Momenteel zijn de meeste winkels en horecabedrijven gevestigd in de omgeving van de historische kern van het dorp. Het grootschalige aanbod is vooral
op het bedrijventerrein aan de Twelloseweg gevestigd. De (landelijke) praktijk
wijst echter uit dat kernen tot 5.000 inwoners moeite hebben met het handhaven van deze voorzieningen. Een groei van het aantal commerciële voorzieningen (ten behoeve van m.n. dagelijkse levensbehoeften) wordt niet verwacht.
Voor handhaving van de basisvoorzieningen is nog voldoende draagvlak.
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Verkeer
Terwolde is via de N792 verbonden met Twello en Vaassen/A50. De verkeersintensiteit is bij Terwolde met circa 3.500 motorvoertuigen per etmaal volgens
de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst relatief laag. Echter, het levert binnen
het dorp wel de nodige verkeersoverlast op. Recentelijk is de N792 heringericht. Uit het Leefbaarheidsonderzoek in Terwolde is naar voren gekomen dat
problemen met drukte en te hard rijden blijven bestaan. Voor fietsers is de
situatie na de herinrichting wel verbeterd. Bij woningbouw aan de N792 zal
rekening moeten worden gehouden met de beperkingen in verband met hogere
geluidswaarden van deze weg. De verkeerstoename door de geplande woningbouw past volgens de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst ruim binnen de verkeerskundige capaciteit van de N792. De effecten op de leefbaarheid zijn
beperkt. Ten behoeve van de leefbaarheid is het van belang te zorgen voor een
passende weginrichting en het realiseren van oversteekplaatsen.
Het bedrijventerrein wordt ontsloten middels een smalle weg. De wens bestaat
tot een extra ontsluiting van het terrein via de achterzijde. Deze wens wordt
meegenomen in de voorziene uitbreiding van het bedrijventerrein.
Water
De IJssel is een belangrijk onderdeel van het dorp Terwolde en duidelijk aanwezig door de Terwoldse Bandijk, welke direct ten oosten van het dorp ligt. De
natuurlijke afwatering van de natte broek- en komgronden in het noorden van
de gemeente vindt op verschillende plaatsen richting de IJssel plaats. Middels
het Toevoerkanaal kan het water ook bij Terwolde op de IJssel worden geloosd.
Op een meer kleine lokale schaal heeft water de aandacht bij nieuwe ontwikkelingen. Het watercredo: eerst vasthouden, dan bergen en vervolgens afvoeren dient hier een invulling te krijgen.
Natuur en landschap
Terwolde is onderdeel van het Nationale Landschap Veluwe, aangewezen door
het Rijk. De kwaliteit van het landschap in deze gebieden moet worden behouden en versterkt. Karakteristiek van het landschap rondom Terwolde is de
kleinschalige oeverwal met afwisseling van buurtschappen en verspreide bebouwing, grasland en bouwland, onregelmatige blokverkaveling en houtsingels
tussen de landwegen.
Landgoederen en buitenplaatsen zijn een beeldbepalend onderdeel van de
gemeente Voorst. Deze vormen een basis voor het groene en recreatieve karakter van de gemeente. 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. Terwolde ligt ten noorden van dit zoekgebied. Bij het dorp ligt landgoed Matanze en worden twee nieuwe landgoederen ontwikkeld.
Het dorp Terwolde maakt deel uit van het noordelijk weteringgebied, wat
wordt gekenmerkt als open weide- en poldergebied waar voornamelijk landbouwontwikkelingen zijn voorzien. Het primaat ligt hier bij grondgebonden
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landbouw. Aanvullend op deze hoofdfunctie leent het gebied bij Terwolde zich
onder andere voor recreatie in de vorm van verbrede landbouw.
De uiterwaarden hebben als primaire functie een rol als waterberging en maken onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat de hier te
beschermen waarden en natuurdoeltypen beschermd zijn. In het geval van
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal een Natura 2000-toets moeten plaatsvinden of er geen sprake is van een aantasting van deze te beschermen waarden.
Cultuurhistorie
In aansluiting op het rijksbeleid, hecht de gemeente Voorst 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 gerespecteerd te
worden. Sterker, ze kunnen extra karakter en identiteit geven aan nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen.

3.3

Uitvoerbaarheidsaspecten
De uitvoerbaarheid van de ambities staat of valt met de mogelijkheden die
voortvloeien uit milieukundige randvoorwaarden. Daarnaast zijn aspecten als
water, archeologie en flora en fauna van belang. In de bijlagenotitie wordt
uitgebreid stil gestaan bij deze uitvoerbaarheidsaspecten. In deze paragraaf
volgt een korte samenvatting van de belangrijkste uitvoerbaarheidsaspecten en
de (mogelijke) gevolgen ervan voor het dorp Terwolde.
Onderstaande kaart vat de belangrijkste milieukundige randvoorwaarden samen door de wettelijke hindercontouren aan te geven. Het betreft de geluidscontouren van de provinciale weg en bedrijvigheid in het buitengebied.
Daarnaast zijn de agrarische geurhindercontouren opgenomen.
Niet op de kaart staan de hindercontouren rondom de in het dorp aanwezige
bedrijven en voorzieningen. Een bouwbedrijf, een dorpshuis of een sportveld
hebben een hindercontour. Deze bedragen 30 tot 50 m.
Zoals gesteld zijn de wettelijke contouren opgenomen van activiteiten met
een vaste hinderafstandsmaat. Deze contouren geven het gebied aan waarbinnen belemmeringen zijn te verwachten ten aanzien van het milieuaspect in
kwestie. In enkele gevallen geldt geen vaste afstandsmaat, maar vindt een
berekening plaats (V-stacks). Deze berekeningen zijn uitgevoerd in relatie tot
de nieuwe woningbouwlocaties en leiden niet tot belemmeringen. In het kader
van het bestemmingsplan zullen deze berekeningen worden opgenomen.
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In navolgende tabel worden de belangrijkste milieukundige aspecten en enkele
andere uitvoerbaarheidsaspecten benoemd. Aangegeven wordt in hoeverre er
sprake is van een belemmering binnen het dorp Terwolde.
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Uitvoerbaarheidsaspect

Belemmering

Binnen Terwolde

Geluid

- Geluidcontour N792: 200 meter in bebouwde kom en 250 meter buiten bebouwde
kom
- Individuele contouren bedrijven en voorzieningen
- Agrarische bedrijven in buitengebied hebben, afhankelijk van activiteiten, geurhindercontouren
- Dit betreft vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen. Binnen een bepaalde straal
hiervan mogen geen kwetsbare objecten
(zoals woningen) worden gerealiseerd
- Luchtvervuiling is van invloed op mogelijkheden voor bouwen, terwijl anderzijds
nieuwe ontwikkeling ook een negatieve invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit
- Verontreinigde bodem dient te worden
gesaneerd en/of stelt eisen aan verdere
verwerking. Bij elke nieuwe ontwikkeling
zal de bodem moeten worden onderzocht
op verontreinigingen
- Korenmolen De Ooievaar kent een molenbiotoop ter waarborging van voldoende
windvang. Binnen deze zone gelden beperkingen ten aanzien van de bouwhoogte van
gebouwen en de hoogte van beplanting.
Deze beperkingen nemen geleidelijk af
naarmate de afstand tot de molen groter
wordt
- In geval van nieuwe ontwikkelingen dient
te worden getoetst of beschermde inheemse planten en dieren niet verstoord of worden verwijderd
- Kabels en leidingen kunnen een gezondheidsrisico behelzen en kennen veelal een
bouwverbod binnen een bepaalde zone
- Bij nieuwe ontwikkelingen dient er sprake
te zijn van een goede waterhuishouding
waarbij afwenteling stroomafwaarts zoveel
mogelijk wordt tegengaan
- Nieuwe ontwikkelingen bieden kansen om
bestaande knelpunten aan te pakken
- Geohydrologisch onderzoek is noodzakelijk
op locaties waar nieuwe ontwikkelingen
plaatsvinden
- Natura 2000-toets in relatie tot de uitwerwaarden van de IJssel

- De geluidcontour N792 omvat praktisch het
hele dorp en delen van de linten
- Direct naast bedrijven en voorzieningen
kunnen geluidsproblemen spelen

Geur

Externe veiligheid

Lucht

Bodem

Molenbiotoop

Flora en fauna

Kabels en leidingen
Water

Archeologie

- Voor Nederland is indicatief in beeld gebracht waar een kans bestaat op archeologische vondsten. Is deze verwachting hoog,
dan dient nader onderzoek plaats te vinden
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- Met name in het zuidwesten en westen van
Terwolde liggen enkele agrarische bedrijven
met grote hindercontouren
- Binnen Terwolde niet aanwezig

- Bij de ontwikkeling van de nieuwe woongebieden zal onderzoek moeten worden gedaan of er geen aantasting boven de
normen plaatsvindt van de luchtkwaliteit
- Enkele locaties in de dorpskern van Terwolde zijn ernstig verontreinigd
- Er zijn diverse mogelijk verontreinigde
locaties in Terwolde en omgeving
- Voor molenbiotoop is het gangbaar een
zone van 400 meter op te nemen

- Onderzoek dient altijd plaats te vinden

- Tussen het Toevoerkanaal en De Wijk, loopt
een regionale transportleiding voor gas
- De Meintjes en Slechtenbreedweerd aangewezen als ‘natte landnatuur’ en voor een
deel als ‘natte landnatuur verweven met
landbouw’
- De uiterwaarden zijn een natte ecologische
verbindingszone en Natura 2000-gebied;
- Het zuidelijk deel bij de Swarte Peert is een
waardevol weidevogelgebied
- Toevoerkanaal zal in de toekomst worden
verbreed
- Kwelgebieden ten zuiden van kern Terwolde
en rondom het Toevoerkanaal en buurtschap De Wijk
- Bij de nieuw te ontwikkelen locaties is het
van belang dat de woningen een afwateringsmogelijkheid krijgen
- Rondom Terwolde, op de stroomrug, is er
een middelhoge tot hoge archeologische
verwachtingswaarde. Dit betekent dat bij
nieuwe ontwikkelingen per locatie zal worden gekeken naar de te ondernemen vervolgstappen
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To e k o m s t

4

v a n

Te r w o l d e

4.1

Inleiding
De toekomst van Terwolde is gelegen in de ambities uit het vorige hoofdstuk.
De realisatie hiervan vraagt om een belangenafweging. Bij deze afweging
wordt gebruik gemaakt van de beschreven kwaliteiten en diskwaliteiten van
het dorp en wordt rekening gehouden met de uitvoerbaarheidsaspecten.

4.2

Uitgangspunten
Op basis van de kwaliteiten en diskwaliteiten en in relatie tot de beschreven
ambities en uitvoerbaarheidsaspecten kunnen, ten behoeve van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen het dorp Terwolde, diverse uitgangspunten worden geformuleerd.
4 . 2 . 1

Landschappelijke

onderlegger

Vanuit de analyse en landschappelijke kenmerken rondom Terwolde is een
landschappelijke onderlegger opgesteld. Vervolgens zijn diverse uitgangspunten opgesteld, welke het landschap kunnen beschermen en versterken. De
volgende uitgangspunten zijn vastgelegd:
-

beschermen/ verfraaien van de uiterwaarden in verband met het toevoegen van recreatieve- en natuurwaarden;

-

in het westen van Terwolde worden grotere boscomplexen voorgesteld

-

op de oeverwal zullen kernen, clusters en bebouwing steviger in het

-

het afvoerkanaal kenmerkt zich in het zuiden door open ruimten en in

zodat het komgebied duidelijker is te onderscheiden;
landschap moeten worden verankerd door aanvullende beplanting;
het noorden door diverse bebouwing. Dit lint moet meer worden ondersteund, waardoor tevens de open ruimte in het zuiden meer betekenis
krijgt. Het voorgenomen plan van het nieuwe landgoed draagt hieraan
bij;
-

landschappelijke inbedding bestaande kernranden met behoud zicht op

-

verbetering open landschapsstructuur tussen Terwoldse Wetering en

kerk vanuit wijde omgeving;
dorpsgebied;
-

overgang naar de bebouwing bij de IJsseldijk kan worden aangegeven
door middel van broekbos, om hiermee afstand weer te geven en tevens
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een eigen plek te creëren. Hier wordt gedacht aan meer rechthoekiger
patronen die met groen zullen worden benadrukt;
-

De Wijk bestaat momenteel uit linten zonder groene overgangen naar
het landschap. Voorgesteld wordt om kavels van randbeplanting te voorzien om een intiemer karakter te creëren.

Tevens zal het van belang zijn om recreatieve mogelijkheden en padenstructuren te ontwikkelen om zo het landschap optimaal te kunnen beleven. Hierbij
kan gedacht worden aan fiets- en wandelroutes en ruiterpaden.
Deze landschappelijke onderlegger is geen vrijblijvend plaatje. Het is een
integraal onderdeel van het structuurbeeld. De voorgestane woningbouwontwikkelingen kunnen niet los worden gezien van de landschappelijke en recreatieve versterking van deze nieuwe woongebieden, de bestaande dorpsranden
en het landelijk gebied grenzend aan Terwolde. Er bestaat een rechtstreekse
relatie tussen het realiseren van de woningbouw en de realisatie van de landschappelijke onderlegger, ondanks dat beide ruimtelijke ontwikkelingen een
afzonderlijk proces zullen kennen. De nieuwe woningbouw zal vooral een plek
krijgen in bestemmingsplannen. De landschappelijke onderlegger wordt verder
uitgewerkt in het landschapsontwikkelingsplan en een nog op te stellen
groenstructuurplan. Hierin zal ook het beheer worden geregeld.
4 . 2 . 2

Ruimtelijke

uitgangspunten

Niet alleen vanuit het landschap zijn uitgangspunten verwoord. Vanuit de
Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst komt een ruimtelijk uitgangspunt naar voren,
namelijk het bouwen in de verhouding; 40% betaalbaar, 35% middelduur en 25%
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duur. Zoals reeds in de inleiding van dit stuk genoemd zal een vanuit de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst aangepast uitgangspunt voor Terwolde zijn dat er
125 woningen tot 2020 worden gebouwd.
Vervolgens kwamen vanuit de kernploeg nog diverse ruimtelijke uitgangspunten. Deze hadden zowel betrekking op het landschap als op andere thema's.
Deze zijn vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie.
De ruimtelijke uitgangspunten zijn onder te verdelen in een aantal thema's.
Cultuurhistorie:
-

koesteren (bescherm dorpsgebied) van het historische centrum met als
middelpunt kerk en bijbehorende pastorie en dominees woning, oude
school, schoolmeesters woning met verdwenen park, café de Klok, oude
en nieuwe Coop, 'tuindorp', oude boomgroepen, etc. (zie bestemmingsplan Terwolde 1994);

-

verbeteren, waar nodig, van de stedenbouwkundige, landschappelijke
en ruimtelijke inpassing van alle gemeentelijke en rijksmonumenten in
zowel het dorpsgebied als het buitengebied;

-

respectvol omgaan met de Matanze, bijvoorbeeld met de zichtlijn op de
IJssel maar ook met de zichtlijn van de Matanze op de kern en het 'contrasterende' open gebied langs de Deventerweg;

-

koesteren van voormalige kleiputten; de Mijntjes en de Doevendans;

-

bescherming bijzondere beplantingselementen, oude boomgaarden/

-

respectvol omgaan met, vanaf de weg niet zichtbare dorpselementen;

'openbreken' beplanting Kolk;
IJsselhoeves, boomgaarden, oude heggenstructuur, zicht op de Matanze
vanaf dorpsrand;
-

aandacht voor cultuurhistorische waarde vroeg-naoorlogse sociale woningbouw.

Natuur en landbouw:
-

behoud

en

herstel

van

het

voor

Europa

unieke

"broek-

/veenontginningenlandschap in rivierengebied": het (Nij-)broekse gebied
ten westen van de Terwoldse Wetering;
-

landschapsversterking gebied ten noordoosten van dorpskern;

-

instandhouding open agrarisch landschap met ensembles/semi-linten intact laten van historische ensembles/semi-linten op de oeverwal, daar
waar nodig entameren op verbetering van de situatie;

-

openhouden gehele landbouwgebied tussen Dorpsstraat en Kolkensteyn de Kolk;

-

openhouden

weilandjes

tussen

Kolkweg,

bandijk

en

de

Kolk-

Kolkensteyn/ landschappelijk aankleden nieuwbouw Kolkweg;
-

instandhouden van het open agrarisch landschap door zo veel mogelijk
het voortbestaan van grote agrarische bedrijven te willen garanderen.

Stedenbouwkundige structuur:
-

het principe van linten respecteren;

-

geen linten ten noorden van de kern;

-

openhouden van belangwekkende doorzichten in lintbebouwing vanaf de
voormalige Rabobank tot en met De Wijk;
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-

opkomen voor lintbebouwing; koesteren van goede voor- én dus ook
achterkanten van lintbebouwing;

-

nieuwe Terwoldse formules bedenken voor sociale woningbouw met
'tuindorp'/groen karakter.

Ontwikkeling, functies, toekomst:
-

afstand bewaren ten opzichte van de bandijk;

-

toevoeging aan bestaande clusters alleen ten behoeve van het vervol-

-

geen nieuwe standaardwijken ontwikkelen;

-

bezien landgoedwonen (voor een ieder) met open landschappelijk karak-

maken van deze clusters;

ter ten zuiden van de Kuiperstraat;
-

architectonisch vormgeven van 'jonge' voorzieningen zoals een 'herboren'
school, brandweerkazerne, gezondheidscentrum en nieuw- en verbouw
in het algemeen nabij historisch centrum;

-

ruimte laten voor uitbreiding sportvelden; sportvelden 'verbinden' met
de dijk/IJssel;

-

bedrijventerrein eerst zo mogelijk verdichten/stapelen, voorzien van
enige uitbreidingsruimte waarbij het terrein stevig begrensd moet worden;

-

landschappelijk inpassen van storende bedrijfsbebouwing en verrommelde situaties.

4 . 2 . 3

Reflectie

vanuit de

bewonersavond

Vanuit de uitgangspunten van de landschappelijke onderlegger en de ruimtelijke uitgangspunten, is een concept structuurbeeld voor Terwolde tot 2020 opgesteld. Deze is tijdens de bewonersavond van 5 juni 2008 voorgelegd aan de
inwoners van Terwolde. Dit leverde tijdens deze avond vele reacties op. De
reacties vanuit deze avond zijn genoteerd en de complete lijst is te vinden in
de bijlage van deze dorpsvisie. Hier is tevens een samenvatting te vinden van
negen belangrijke (aandachts)punten welke zijn voorzien van een reactie.
Hieronder is het concept structuurbeeld weergegeven, zoals deze tijdens de
bewonersavond is getoond.
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Naar aanleiding van de reacties van deze avond is het structuurbeeld aangepast. De volgende punten hebben tot een aanpassing van het structuurbeeld
geleid:
-

bij De Wijk zijn de woningen ten westen van de Bandijk vervallen;

-

de uitbreiding bij Zwanekamp-Hermpjeskamp zal niet doorgaan en is
van het structuurbeeld afgehaald;

-

bij de Rozendaalseweg is een aantal woningen vervallen en heeft het
gebiedje een aangepaste verkaveling gekregen. Het was echter niet mogelijk om verder richting het westen te bouwen, aangezien hier een
hindercirkel ligt.

Een aantal van deze opmerkingen zal in een later stadium de aandacht krijgen
waarbij deze verder zullen worden uitgewerkt en of onderzocht. Het gaat
hierbij om de onderwerpen verkeersveiligheid, clustering van voorzieningen en
het bouwen van in de omgeving passende huizen.

4.3

Ruimtelijk structuurbeeld 2030
Op basis van het voorgaande is het Ruimtelijk Structuurbeeld voor Terwolde
gemaakt. Het geeft inzicht in de ontwikkelingsrichtingen tot 2020. Het ruimtelijk structuurbeeld laat een uitbreiding van het dorp zien en de landschappelij254.00.02.36.00 - Dorpsvisie Terwolde - 29 januari 2009

31

ke versterking die hiermee gepaard gaat. Bij de uitbreidingen is rekening gehouden met het draagvermogen van het landschap en is voortgeborduurd op
het bestaande patroon van het dorp.

Niet aan te tasten gebieden
Een belangrijk startpunt voor het ruimtelijke structuurbeeld bestond uit het
aanwijzen van de gebieden waar in ieder geval geen sprake kan zijn van nieuwe ontwikkelingen. Het betreft voornamelijk de uiterwaardenzone van de
IJssel, het landschap rondom het natuurreservaat De Mijntjes, het landschap
rondom landgoed De Matanze, de komgronden, een aantal belangrijke landschappelijke ruimten (kenmerkend voor de open ruimten) aan de rand van het
dorp, het vrijwaren van belangrijke doorzichten naar het landschap en het
behouden van openingen in de lintstructuur.
32
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Verkaveling
Het Ruimtelijk Structuurbeeld toont de nieuwe woningbouwlocaties voor 125
woningen, de uitbreiding van het bedrijventerrein, concrete inbreidingslocaties en ruimtelijke opgaven ten aanzien van voorzieningen aan. Het betreft
indicatieve aanduidingen die locaties aangeven, maar niet de precieze inrichting op die locaties. In het vervolgproces worden de locaties verder uitgewerkt
en zal de begrenzing ook precies vastgelegd worden. Bij deze uitwerking wordt
aangesloten bij bebouwingstypologieën die passend zijn voor Terwolde. Binnen
de in de regio gehanteerde woonmilieus 'centrum-dorps' en 'landelijk wonen'
kent de gemeente Voorst de volgende typologieën: compact, lint, mozaïek en
solitair (zie de ruimtelijke analyse uit de bijlage). Voor de verschillende ontwikkellocaties kunnen deze typologieën en de daarmee samenhangende woningdichtheden, in relatie tot de karakteristiek van de directe omgeving,
worden gebruikt.
Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende opgenomen ontwikkellocaties.
Uitbreiding wonen: zuidwesten van kern
Het grootste deel van het woningbouwprogramma is voorzien aan de zuidwestkant van de kern. Met de realisatie van deze woningen zal als het ware een
nieuwe schil om het centrum worden gelegd. Deze ontwikkeling lijkt op voorgaande uitbreidingsopgaven, waar ook steeds een extra schil om het centrum
werd ontwikkeld. De nieuwbouwlocatie zal worden opgebouwd uit een tweetal
deelgebieden met hiertussen een groene ruimte, waardoor contact met het
open buitengebied kan blijven bestaan. Dit contact met het buitengebied dient
ook te bestaan tussen Dorpszicht en de nieuwe woonbuurt. Beide deelgebiede
worden afgerond richtin g het landschap middels een minder intensieve bebouwingsrand die naar buiten toe is gericht.
De N792 kan ter hoogte van deze locaties extra worden versterkt met een bomenlaan. De twee clusters zullen ook groen worden ingebed. De ontsluiting
van het westelijke deel zal via de Broekhuizerstraat verlopen, het meest oostelijke cluster zal worden ontsloten via de N792. De oversteekbaarheid van de
N792 vanuit de wijk richting het centrum zal de nodige aandacht vragen in
relatie tot de verkeersveiligheid. De ontsluiting van deze gebieden zal parallel
lopen aan de N792 en via kruispunten op de doorgaande route worden aangesloten.
Tevens ligt in dit deelgebied de optie voor verplaatsing van de basisschool.
Hier zal echter verder onderzoek naar moeten worden verricht.
Uitbreiding wonen: Ruitenberg
Bij het boerderij complex Ruitenberg is een kleinschalige woninguitbreiding
voorzien. Hier zal een klein aantal extra woningen worden bijgeplaatst, binnen
het bestaande karakter van het gebied. Het zullen vooral vrijstaande woningen
in een semi-agrarische setting worden. Hiermee kan de clustergedachte van
Terwolde worden versterkt. Tussen de nieuwe woningen zal een groene strook
onbebouwd blijven, om de locatie een niet te zware belasting te geven. Tevens wordt zo het contact met het open landschap zo goed mogelijk behouden.
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De ontsluiting zal plaatsvinden door een nieuw aan te leggen weg die uitkomt
op de Broekhuizerstraat.
Uitbreiding wonen: zuiden van bedrijventerrein
Deze locatie komt in beeld in samenhang met het zicht op het bedrijventerrein. Ten zuiden van het bedrijventerrein kunnen woningen worden ontwikkeld, die tevens het aanzicht van het bedrijventerrein kan verbeteren. Tussen
het bedrijventerrein en de nieuwbouwlocatie zal een groene strook worden
ontwikkeld en beiden zullen een landschappelijke inpassing krijgen. De woningen zullen als het ware langs een nieuw aan te leggen dwarslint op de
N792/Twelloseweg worden gerealiseerd. De ontsluiting zal zowel via de Twelloseweg als via de Rozendaalseweg plaatsvinden. Tussen het nieuw te bouwen
dwarslint en de oude bebouwing ten zuiden hiervan, zal een groene strook
worden ontwikkeld. Deze versterkt de kenmerkende dwarsstructuur en behoudt de typische doorzichten binnen de lintstructuur. Ook zal er een stuk
groenontwikkeling ten westen van de nieuwe bebouwing plaatsvinden om het
geheel landschappelijk te versterken.
Uitbreiding wonen: zuiden van De Wijk
Voortbouwend op de kenmerkende lintstructuur van Terwolde zal er een extra
lint ten zuiden van buurtschap De Wijk worden ontwikkeld, evenwijdig aan de
bestaande lintbebouwing aan de Wijkseweg. Tussen het oude en nieuwe lint
blijven open ruimten behouden. Een belangrijk kenmerk van de nieuwbouw
zijn de diepe achtertuinen en lineaire beplanting. Tussen de achtertuinen zal
een achterpad worden aangelegd. Ook zullen een aantal woningen langs de
Emstermate worden gebouwd, waardoor het bestaande lint langs deze weg zal
worden verlengd. Wel is er een groene ruimte open gehouden tussen deze en
de bestaande bebouwing, om de kenmerkende doorzichten binnen de lintstructuur te behouden.
Werken: nieuw bedrijventerrein
Het bestaande bedrijventerrein kan naar het westen toe iets uitbreiden en
tevens voor afronding aan deze zijde zorgen. Ook in een extra ontsluiting van
het terrein zal worden voorzien richting Rozendaalseweg. Bij de afronding
dient zich de mogelijkheid om het geheel landschappelijk in te passen en van
een groene rand te voorzien. Het zal om een bescheiden ontwikkeling van het
bedrijventerrein gaan, uitsluitend voor lokale bedrijven. Bedrijven worden
toegestaan tot maximaal milieucategorie 3.
Groene ruimte: landgoederen
Landgoed Matanze vormt een opvallend en groot onderdeel van de groene en
kenmerkende uitstraling van Terwolde. In de toekomst zal de Matanze worden
bijgestaan door een tweetal nieuwe landgoederen. Het gaat dan om een nog te
realiseren landgoed tussen Kuiperstraat en Toevoerkanaal en een in ontwikkeling zijnd landgoed ten westen van de Twelloseweg, ten noorden van het bedrijventerrein. De inrichting van beide landgoederen valt buiten deze
dorpsvisie. Alleen het landgoed tussen de Kuiperstraat en het kanaal zal (gedeeltelijk) worden opengesteld voor het publiek. Daarmee vervult het een
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belangrijke recreatieve functie voor het dorp. Daarnaast dragen de landgoederen bij aan de groene uitstraling van Terwolde.
Voorzieningen: sportcomplex
Het sportcomplex Woldemarck is ten noorden van de kern gelegen. Rekening
moet worden gehouden met een mogelijke toekomstige uitbreiding van de
sportvelden in verband met de groei van het dorp. Hierbij kan tevens de relatie met de uiterwaarden worden versterkt. Hierbij kan worden gedacht aan
verandering van de beplanting. Ruimte voor deze uitbreiding is gereserveerd
aan de noordzijde van de bestaande velden. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de belemmerende percelen en agrarische bedrijven. De
ontwikkeling van een extra veld vraagt ook meer ruimte ten behoeve van parkeren, een goede verkeersafwikkeling en een uitbreiding van de sportvoorzieningen (zoals kleedruimten).
Voorzieningen: basisschool
Basisschool De Bongerd is te klein en te verouderd om ook in de toekomst goed
te kunnen blijven functioneren. De oplossing hiervoor is gelegen in nieuwbouw
op de huidige locatie of op een nieuwe locatie. Inzet daarbij is de ontwikkeling
van een educatief centrum (brede school) waarin ook buitenschoolse opvang,
peuterspeelzaal en kinderopvang een plek hebben. Mocht dit te realiseren zijn
op de huidige locatie, dan heeft nieuwbouw ter plaatse de voorkeur. De verkeersafwikkeling, het kunnen plaatsen van alle functies en de stedenbouwkundige inpassingen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Gezien de
beschikbare ruimte is daarbij het bouwen in verdiepingen niet uit te sluiten.
Kunnen deze aandachtspunten niet met voldoende kwaliteit ter plaatse worden gerealiseerd, dan komt nieuwbouw op een nieuwe locatie in beeld. Als
locatie is dan het terrein naast Dorpszicht in beeld. Deze locatie ligt weliswaar
minder centraal, maar is nog altijd zeer goed bereikbaar binnen het dorp. Wel
vraagt vooral de oversteekbaarheid van de provinciale weg hier om aandacht.
Overige gebieden binnen het dorp Terwolde
Naast de specifiek op het Ruimtelijk Structuurbeeld aangegeven ontwikkelingsgebieden, bestaat het merendeel van het dorp uit compacte bebouwing. Hier
worden op dit moment geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien, aangezien
hier geen inbreidingslocaties kunnen worden aangewezen. Het is niet uitgesloten dat enkele ruimtelijke ontwikkelingen zich (op een kleine schaal) ook hier
voordoen. Gedacht kan worden aan herontwikkeling, sloop en nieuwbouw,
verplaatsing of functiewijziging.
Als meer grootschalige ontwikkeling is een herstructurering van de woningvoorraad van Goed Wonen denkbaar. Dit speelt concreet bij de Wolterkampsweg/Molenweg. Deze ontwikkelingen dienen voorzien te worden van de
passende planologische procedure. Binnen deze procedure kan gereageerd
worden op de plannen en wordt de rechtsbescherming van belanghebbenden
geregeld.
Landschappelijke inpassing
Landschappelijk voorziet de visie in een afronding van het dorp en een landschappelijke versterking van het gebied rondom het dorp. Landschapsontwik254.00.02.36.00 - Dorpsvisie Terwolde - 29 januari 2009
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keling dient een integraal onderdeel te zijn van alle nieuwe ontwikkelingen die
voorzien zijn in deze dorpsvisie. Drager hiervoor vormt de landschappelijke
onderlegger.
De realisatie van de landschappelijke onderlegger zal een apart traject volgen,
dat naast de opstelling van het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedures voor de bouw, zal lopen. De vastlegging ervan vindt plaats als onderdeel van een 'structuurplan groen' en/of de benoeming als groenproject.
Financieel zal de landschappelijke inpassing in regionaal verband worden benoemd als bovenwijkse voorziening en wordt tevens ingezet op subsidiëring en
cofinanciering door derden.
Ook de aan de landschappelijke inpassing gerelateerde recreatieve ontwikkeling van het gebied rondom Terwolde, zal een eigen traject doorlopen, gestuurd vanuit de beleidssector recreatie van de gemeente. Benadrukt wordt
dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen de nieuwe ontwikkelingen in
het dorp, de landschappelijke inpassing en de versterking van de recreatieve
structuur.

4.4

Relatie met het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan regelt functie en gebruik van een gebied en de bebouwing daarbinnen voor de komende tien jaar. Het is ook het enige plan dat juridisch bindend is en dus ook werkelijk ruimtelijke consequenties heeft. Een
nieuw bestemmingsplan voor Terwolde regelt dus wat tot circa 2020 ruimtelijk
mogelijk is in het dorp. Het voorgestane ruimtelijke structuurbeeld in deze
dorpsvisie zal dan ook een vertaling moeten krijgen in het bestemmingsplan.
Deze vertaling van het ruimtelijke programma uit de dorpsvisie bestaat feitelijk uit twee aspecten:
a.

het bestemmen van ruimtelijk nieuwe ontwikkelingen;

b.

het bieden van ruimere gebruiksmogelijkheden, conform de actualisering van nieuwe bestemmingsplannen binnen de gemeente Voorst.

Het eerste punt betreft het bestemmen van de concrete gebieden waar nieuwe
ontwikkelingen of functieveranderingen plaatsvinden. De gewenste ontwikkeling, met inbegrip van het inpassingsgroen ter plaatse, wordt daarmee mogelijk gemaakt.
In het tweede geval is er sprake van het aanpassen van het plan aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit betreft bijvoorbeeld het bieden van ruimere
bebouwingsmogelijkheden of het meer ruimte geven voor beroepen en bedrijven aan huis om zo de levendigheid en leefbaarheid in het dorp te stimuleren.
Uit de dorpsvisie zal concreet aan de volgende ruimtelijke ontwikkelingen in
het bestemmingsplan aandacht worden besteed:
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-

de genoemde uitbreidings- en inbreidingslocaties;

-

uitbreiding van het bedrijventerrein;
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-

het landschappelijke en openbare groen binnen de uitbreidings- en inbreidingslocaties;

-

het bieden van mogelijkheden voor een beroep en bedrijf aan huis.

Verder zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de bestaande rechten en
mogelijkheden van het bestaande bestemmingsplan. Dit regelt naast de woongebieden ook al veel van de bedrijvigheid en detailhandel in het dorp.
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