
19201910 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Ontwikkelingsvisie De Vecht 2030
De kleine kern in het groene gras

Adviesgroep De Vecht
studenten Hogeschool Van Hall Larenstein



Opdrachtgever:

Plaatselijk Belang De Vecht

Voorzitter F. Leerkes

kerkstraat 38

7396 PH De Vecht

www.de-vecht.nl

Hogeschool Van Hall Larenstein

Docenten A. Woudstra, J. Ulijn

Larensteinselaan 26a 

6880 GB Velp 

 

Adviesgroep: 

Marjan Alting 

Thomas Hiscock 

Jeroen van de Kamp 

Huigbert Konijn 

Stefan Muis

Thijs van der Snee

Esther van der Tuin

Copyright © januari 2009 Adviesgroep De Vecht

Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigdvuldigd en of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke
andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Adviesgroep De Vecht.



Adviesgroep De Vecht
studenten Hogeschool Van Hall Larenstein

Ontwikkelingsvisie De Vecht 2030
De kleine kern in het groene gras





I

Voorwoord

bezoeken aan De Vecht en de twee 
bewonersavonden, gebruikmaken 
van de goede voorzieningen bij Café 
De Vecht. We willen alle mensen die 
betrokken zijn geweest bij dit project 
hartelijk danken voor hun bijdrage. 
Wij als studenten hebben veel 
geleerd en hebben met plezier dit 
plan voor De Vecht gemaakt. 
In onze ogen heeft het afgelopen 
half jaar tot een prachtig resultaat 
geleid, waarvan wij ook denken dat 
hier iets voor u ligt dat niet snel in 
de la zal laten verdwijnen. Met dit 
plan hopen we het Plaatselijk Belang 
De Vecht een handvat te geven om 
het karakteristieke dorp ook in de 
komende twintig jaar nog net zo 
gezellig en levendig te houden. 

Adviesgroep De Vecht 
Velp, januari 2009

Als studenten van Hogeschool 
Van Hall Larenstein zijn wij door 
Plaatselijk Belang De Vecht in 
september 2008 benaderd om 
een ontwikkelingsplan met een 
strategisch advies te maken. Tijdens 
het afgelopen halfjaar hebben we 
met zeven studenten intensief aan 
dit plan gewerkt. In deze periode 
hebben we het dorp en zijn warme 
en gemoedelijke sfeer onder de 
bewoners leren kennen. We kregen 
niet alleen veel informatie over het 
dorp van de bewoners maar ook van 
de Oudheidkundige kring Voorst. We 
raakten betrokken bij de activiteiten 
en spraken met verschillen 
partijen die zich bezighouden 
met ontwikkelingen rondom De 
Vecht. Zo namen we deel aan een 
vergadering van de klankbordgroep 
Weteringse Broek en spraken we 
met de gemeente Voorst over de 
woningbouwmogelijkheden in De 
Vecht. Daarnaast namen we deel aan 
een bijeenkomst die georganiseerd 
was door de gemeente samen 
met Landschapsbeheer Gelderland 
over De Vecht in het groen. We 
mochten tijdens de wekelijkse 
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Samenvatting

hoe ze De Vecht in de toekomst het 
liefst zouden zien. Hieruit zijn drie 
thema’s naar voren gekomen; rust en 
ruimte, recreatie en landbouw. Deze 
thema’s zijn na de bewonersavond 
uitgewerkt in drie uiteenlopende 
ontwikkelingsrichtingen: ‘Plezierig 
wonen in De Vecht’, ‘De Vecht als 
recreatief knooppunt’ en ‘De landbouw 
als economische motor’. Ter vergelijking 
is een vierde ontwikkelingsrichting 
aangedragen: het nul-scenario. Hierin 
wordt op basis van het huidige beleid 
een beeld geschetst hoe De Vecht er in 
2030 zou uitzien, zonder eigen bijdrage 
in de beleidsvorming en/of uitvoering. 
De ontwikkelingsrichtingen zijn op een 
tweede bewonersavond voorgelegd aan 
een geïnteresseerde groep bewoners. 
Tijdens deze avond is de 
toekomstrichting ’Plezierig wonen in De 
Vecht’ gekozen als uitgangspunt. Deze 
is in samenspraak met de bewoners 
aangevuld met enkele aspecten uit 
de andere ontwikkelingsrichtingen 
waardoor de basis voor een 
gezamenlijke visie is gelegd. De visie 
is integraal en geeft richting aan de 
aspecten woningbouw, industrie, 
verkeer, landbouw, recreatie, 
erfbeplanting, natuurontwikkeling en 
landschapselementen. 

Deze aspecten zijn uitgewerkt in 
principeschetsen en referentiebeelden, 
die een verbeeldende uitwerking 
vormen van de toekomstige situatie, 
op verschillende locaties. Het resultaat 
van deze principeschetsen bestaat o.a. 
uit een lintvormige kern met een sterk 
landelijk karakter, waarin woningbouw 
op een gepaste wijze mogelijk is, 
verschillende open ruimtes liggen, 
vooral particuliere beplanting in de 
vorm van verspreide bomen overheerst 
en waarin het cultuurhistorische 
karakter van de Grote Wetering samen 
gaat met natuurontwikkeling. 
De mogelijke situering van 
deze verschillende functies is 
inzichtelijk gemaakt op een kaart: 
het ontwikkelingsplan. Op dit 
ontwikkelingsplan wordt inzichtelijk 
gemaakt hoe De Vecht er over 2030 
er uit kan zien. Het plan is suggestief 
en kan door het Plaatselijk Belang 
naar eigen inzicht worden uitgevoerd. 
Naast het ontwikkelingsplan worden 
handvatten geboden om De Vecht in 
de toekomst haar identiteit te laten 
behouden en te versterken, door 
zichzelf verder te ontplooien en te 
profiteren van de ontwikkelingen die 
rondom De Vecht spelen. 

In het kader van de minoren 
Landschap en Verstedelijk en 
Ontwikkelingsplanologie zijn wij, 
vierdejaars studenten aan Hogeschool 
Van Hall-Larenstein, gevraagd door 
Plaatselijk Belang De Vecht een 
ontwikkelingsplan te ontwikkelen.
De probleemstelling is als volgt 
geformuleerd: Hoe kan het dorp zich 
in de toekomst ontwikkelen zonder 
hun eigen identiteit te verliezen en 
hoe kan worden omgegaan met de 
veranderingen in de omgeving die er in 
de komende jaren zullen plaatsvinden?

Om tot een plan te komen, is gestart 
met het inventariseren van de 
kwaliteiten en bedreigingen in en 
rondom De Vecht. Door intensief 
contact met de dorpsbewoners en 
beleid- en landschapsanalyses zijn 
de kwaliteiten, zwaktes, kansen 
en bedreigingen van het gebied 
onderzocht en weergegeven op een 
dorpskaart. Deze verbeeldt naast 
tastbare elementen, ook de beleving en 
wensen van de bewoners. 
De dorpskaart is gepresenteerd op 
de eerste bewonersavond. Tijdens 
deze avond hebben we op basis 
van de huidige kwaliteiten aan de 
bewoners van De Vecht gevraagd, 
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1. Inleiding

Het Plaatselijk Belang van De Vecht 
heeft opdracht gegeven om een 
ontwikkelingsplan te maken voor 
De Vecht in de toekomst. In dit plan 
wordt een nieuwe ontwikkelingsvisie 
uitgebeeld die door de bewoners 
ondersteund wordt. Dit betekent dat 
de inwoners nauw betrokken zijn bij 
de totstandkoming van dit project. 
Ook wordt er een strategisch advies 
gegeven aangaande de realisatie 
van de geplande ontwikkelingen. 
Met dit plan kan het dorp naar de 
gemeente Voorst stappen om hun 
wensen betreffende de toekomst van 
het dorp en omgeving duidelijk te 
maken.

De centrale vraag van dit project is:

Hoe kan het dorp De Vecht zich 
in de toekomst ontwikkelen, 
inspelend op de veranderingen 
in de omgeving, zonder zijn 
eigen identiteit te verliezen in de 
komende tientallen jaren?

De Vecht ligt in het groene hart 
van de stedendriehoek Apeldoorn-
Deventer-Zutphen. In de ruimtelijke 
plannen van de gemeenten komt 
binnen deze driehoek steeds meer 
aandacht en ruimte voor stedelijke 
uitbreiding. In het dorp is het echter 
lastig om uit te breiden. De woningen 
die in De Vecht worden gebouwd zijn 
vaak onbetaalbaar voor starters. Het 
gevolg is dat de jeugd gedwongen 
wordt om uit het dorp te vertrekken 
en dat mensen van buitenaf zich in 
deze duurdere woningen vestigen.

In het groene hart van de 
stedendriehoek is er ook sprake 
van intensivering van de landbouw 
en ontwikkeling van recreatie- en 
natuurgebieden. Door de bouw van 
nieuwe, grote stallen en schuren in 
het Landbouw ontwikkelingsgebied 
(LOG), gaat een deel van het 
kenmerkende landschapsbeeld van 
het gebied verloren. 

Kort gezegd zijn er in de omgeving 
van De Vecht wat positieve, maar 
ook negatieve ontwikkelingen gaande 
die het dorp steeds meer insluiten. 

Een ruimtelijke verkenning voor De 
Vecht is dit wel nodig? Een klein dorp 
midden in het groen heeft toch niets 
te vrezen of toch. Hoe ziet De Vecht 
eruit over tien jaar en zal Apeldoorn 
nog dezelfde omvang hebben over 
twintig jaar? Bestaat De Vecht dan 
nog wel of woont iedereen in de stad.
 
Om dit soort vragen te kunnen 
beantwoorden is het wel degelijk 
nuttig om vroegtijdig een ruimtelijke 
inventarisatie te maken. Niet omdat 
er acuut gevaar dreigt, maar om 
de waarde van het dorp in kaart te 
brengen, te versterken en voor de 
toekomst veilig te stellen. 

Het dorp De Vecht is een klein, 
landelijk gelegen dorp met een vrij 
uitgebreid buitengebied met veel 
agrarische bedrijven.
Het is een jong lintdorp dat in de 19e 
eeuw is ontstaan in noord - zuidelijke 
richting, op een kruising van wegen 
naast de Grote Wetering. Deze 
kruising is het middelpunt geworden 
van de activiteiten binnen het dorp. 
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interviews. Een van deze vier 
ontwikkelingsrichtingen is het nul-
scenario dat gebaseerd is op het 
huidige beleid van de omliggende 
gemeenten. Dit zal worden 
beschreven als een mogelijke 
ontwikkelingsrichting, die zal 
plaatsvinden als De Vecht geen eigen 
standpunten kiest. 

De uiteindelijk, door bewoners, 
gekozen ontwikkelingsrichting is 
vertaald in een ontwikkelingsvisie. 
Deze zal worden toegelicht 
in hoofdstuk vier. Dit zal de 
basis zijn voor het uiteindelijke 
ontwikkelingsplan. 

Dit plan zal in het laatste hoofdstuk 
worden toegelicht. Daarnaast 
worden per thema verschillende 
ontwikkelingsprincipes behandeld 
samen met de strategie om dit 
ontwikkelingsplan te kunnen 
realiseren. Op deze manier kunnen 
de dorpskwaliteiten worden 
gewaarborgd en versterkt. 

In dit rapport zullen de hoofdstukken 
worden behandeld op dezelfde 
volgorde als het proces wat we als 
Adviesgroep hebben doorlopen. 
Als eerste zal worden ingegaan 
op de methodes die gebruikt zijn 
gedurende het project. Hier wordt 
beschreven waarom een bepaalde 
manier van werken is gehanteerd. 

In het tweede hoofdstuk zal 
het ruimtelijke beleid op alle 
bestuurniveaus beschreven worden. 
Dit zal gebeuren door kort aan te 
halen wat de speerpunten zijn van de 
gemaakte ruimtelijke plannen die van 
toepassing zijn op het gebied van De 
Vecht. Daarnaast zal het landschap in 
dit hoofdstuk geanalyseerd worden. 
Zowel de zichtbare als de verborgen 
eigenschappen zullen beschreven en 
verbeeld worden. Tot slot wordt in 
dit hoofdstuk de uitkomsten van de 
interviews beschreven. 

Het volgende hoofdstuk zal gaan 
over vier ontwikkelingsrichtingen 
die zijn opgesteld met behulp 
van de informatie uit de eerste 
bewonersbijeenkomst en uit de 

Uit deze hoofdvraag kunnen de 
volgende deelvragen voortvloeien:

- Wat zijn de huidige positieve en  
negatieve ontwikkelingen in de 
omgeving?

- Wat is het ruimtelijke beleid op   
zowel nationaal, provinciaal   
als regionaal niveau?

- Hoe ziet het huidige landschap in 
de omgeving eruit?

- Wat vinden de bewoners van 
De Vecht van het dorp en haar 
omgeving?

- Wat zijn mogelijke 
ontwikkelingsrichtingen waarin De 
Vecht zich zou kunnen ontwikkelen?

- Welke ontwikkelingsrichting wordt 
door de bewoners gezien als beste 
uitgangssituatie?

- Hoe kan deze ontwikkelingsrichting 
aangepast worden om volledig op 
de wensen van de inwoners aan te 
sluiten?

- Wat is de beste strategie voor 
het Plaatselijk Belang om de 
ontwikkelingsvisie aan te dragen bij 
de Gemeente Voorst?
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2. Proces en methodiek

Fase 2: Ontwikkelingsrichtingen
Doel: overeenstemming over de 
beste ontwikkelingsrichting voor De 
Vecht creëren.
Middel: met behulp van alle 
verzamelde informatie uit de eerste 
fase en de eerste bewonersvond vier 
verschillende ontwikkelingsrichtingen 
opstellen om tijdens de tweede 
bewonersavond gezamenlijk tot één 
ontwikkelingsrichting te komen.
Tijdens het tweede deel van de 
eerste bewonersavond is er aan de 
bewoners de mogelijkheid gegeven 
te stemmen op de geïnventariseerde 
punten uit de SWOT-analyse. Op 
basis van die en eerdere resultaten 
uit de inventarisatiefase zijn er vier 
mogelijke ontwikkelingsrichtingen 
gemaakt. Elke ontwikkelingsrichting 
is gefocust op één thema, zodat er 
per onderwerp duidelijke verschillen 
zichtbaar zijn.
Eén van deze ontwikkelingsrichtingen 
is het nul-scenario. In deze 
ontwikkelingsrichting wordt 
uitgegaan van de toekomstvisie 
van de gemeente Voorst. In deze 
ontwikkelingsvisie wordt niet 
specifiek rekening gehouden met 

identiteit van het dorp wordt bepaald 
door de ligging in het landschap 
maar ook door de bewoners van 
het gebied. Daarom hebben we met 
bewoners gesproken, aan de hand 
van vooraf opgestelde interviews. In 
deze interviews is er gevraagd naar 
het beeld dat de bewoners hebben 
van De Vecht. Op deze manier kon 
worden opgemaakt hoe het dorp 
wordt beleefd, wat zijn identiteit is 
en hoe dit er in de toekomst uit zou 
kunnen zien. 
Ook zijn de resultaten verwerkt in 
een SWOT-analyse. (Strength, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) 
Er is aan het einde van deze fase 
een bewonersavond georganiseerd 
om samen met de bewoners het 
eens te worden over de identiteit 
van het dorp. De bewoners kregen 
de gelegenheid om feedback te 
geven op de dorpskaart. Op die 
manier werden geen belangrijke 
punten vergeten en kon iedereen 
het eens worden over de identiteit 
van De Vecht. Vervolgens is tijdens 
deze eerste bewonersavond, 
de eerste stap richting een 
ontwikkelingsrichting gezet. 

Het gehele project is verdeeld in 
vier fases. Elke fase heeft zijn eigen 
werkwijze en uiteindelijke resultaten. 
Hieronder zullen de fases worden 
beschreven. 

Fase 1: Inventarisatie
Doel: Het creëren van een 
gezamenlijk beeld onder de bewoners 
van De Vecht. Waarin de sterke 
en zwakke punten, maar ook de 
bedreigingen en kansen voor het  
dorp in de juiste verhoudingen op 
een dorpskaart staan verbeeld. 
Middel: landschapsanalyse en 
gesprekken met bewoners
In deze fase is er begonnen met een 
verkenning van het projectgebied. 
Dit is gedaan door te kijken naar 
het beleid van het rijk, provincie en 
de gemeente. Ook is het landschap 
geanalyseerd, de karakteristieken 
van het projectgebied zijn hierbij 
boven tafel gekomen. 
Om tot een goed ontwikkelingsplan 
van het gebied te komen is het 
belangrijk eerst te kijken naar de 
kwaliteiten van de omgeving, de 
ontwikkelingen die plaatsvinden en 
naar de identiteit van het dorp. De 
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fase centraal. Dit is vormgegeven in 
verschillende thema’s die ieder hun 
eigen principes hanteren. 

Fase 4: Strategie
Doel: het geven van een advies 
waarmee Plaatselijk Belang stappen 
kan zetten om het ontwikkelingsplan 
te kunnen realiseren. 
Middel: het ontwikkelingsplan met 
zijn verschillende thema’s zal per 
onderdeel worden toegelicht. 

Het ontwikkelingsplan beschrijft 
hoe de Vecht er in toekomst uit zou 
kunnen zien. Echter met dit plan is er 
nog geen sprake van daadwerkelijke 
realisering. Om te voorkomen dat 
dit plan in de kast verdwijnt en niet 
uitgevoerd kan worden is in deze 
fase beschreven welke maatregelen 
toegepast kunnen worden om het 
plan te realiseren. Verder is er een 
lijst opgesteld met partijen die in het 
proces betrokken moeten worden 
en met welk tijdsbestek er rekening 
gehouden dient te worden.

De Vecht en dat betekent dat er ook 
dingen zullen plaatsvinden waar de 
inwoners niet blij mee zijn. Door 
met de bewoners te discussiëren en 
ze te laten stemmen op de meest 
gewenste ontwikkelingsrichting 
zijn de belangrijkste gezamenlijke 
belangen en voorwaarden voor de 
toekomstige ontwikkeling van De 
Vecht naar voren gekomen. 

Fase 3: Eindadvies
Doel: een gedragen 
ontwikkelingsplan maken, waarin 
de belangrijke aspecten die zijn 
aangedragen in het voorgaande 
proces, zullen bijdragen aan het 
versterken van De Vecht in de 
toekomst. 
Middel: de toekomstvisie die op 
basis van de ontwikkelingsrichting is 
geschreven. 
 
Hoe ziet De Vecht eruit over twintig 
jaar? Hoofdlijnen zijn vastgelegd in 
de visie die in deze fase is opgesteld. 
Ook detaillering, verbeelding en 
uitwerking van de uiteindelijke 
ontwikkelingsrichting, in het 
ontwikkelingsplan, staat in deze 
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3. Inventarisatie

3.1 Beleidskader 

Beleid wordt op verschillende 
bestuursniveaus gemaakt. Het 
beleid van het Rijk (Nota Ruimte 
2004) vormt een nationaal kader 
voor alle ruimtelijke ontwikkelingen 
die wordt aangestuurd door de 
lagere bestuursniveaus (provincies, 
gemeenten). Het beleid van het 
Rijk is door de provincies vertaald 
in een streekplan. Zo heeft de 
provincie Gelderland de hoofdlijnen 
van de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen in 2005 vastgelegd 
in een Streekplan. Als bouwsteen 
voor dit Streekplan is op verzoek 
van de provincie een structuurvisie 
opgesteld door een regionaal 
samenwerkingsverband tussen 
gemeenten. Dit heeft geresulteerd 
in de structuurvisie Stedendriehoek 
2030. Gemeenten kunnen hiermee 
hun bestemmingsplan opstellen 
waarin de concrete en uitvoerbare 
ruimtelijke ingrepen beschreven 
staan. Ook kan een gemeente een 
ruimtelijke toekomstvisie (laten) 
schrijven, waarin de ambities 
en kijk op de toekomst van de 
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gaat het om het grondgebied van de 
gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Deventer, Lochum, Voorst en 
Zutphen. Sleutelwoorden in de 
structuurvisie zijn samenhang, 
integraal en ontwikkelen.
De gezamenlijke doelstelling van de 
stedendriehoek is:
Behoudt en versterking van de 
samenhang en variatie in woon-, 
werk- en recreatiegebieden, met 
het gelijktijdig ontwikkelen van 
nieuwe kwaliteiten in water, natuur, 
landschap en landbouw.

Lokaal: Ruimtelijke Toekomstvisie 
Voorst
De gemeente Voorst heeft een 
Ruimtelijke Toekomstvisie opgesteld 
voor de periode tot aan 2030.  In 
deze visie wordt de ontwikkeling 
van het gebied verteld aan de hand 
van de ingeslagen koers door de 
gemeente. Omdat deze visie ook 
het uitgangspunt is voor de eerste 
ontwikkelingsrichting het nul-
scenario, zal bij die beschrijving 
in hoofdstuk 4.1, inhoudelijk 
ingegaan worden op de Ruimtelijk 
Toekomstvisie Voorst. 

tevens gezien worden als schakel 
tussen de ruimtelijke plannen van het 
Rijk en de gemeente. 
Het hoofddoel van het Gelders beleid 
is het zorgvuldig accommoderen en 
bevorderen van de ruimtebehoefte 
voor zowel de publieke als de private 
partijen. Dit moet gebeuren door 
het stimuleren van meervoudig 
ruimtegebruik en door gebruik te 
maken van aanwezige kwaliteiten/
kenmerken in een gebied.
Het streekplan is in beeld 
gebracht met kaarten met 
verschillende thema’s als natuur, 
waterhuishouding, verstedelijking, 
landgoederen, EHS, recreatie, open 
landschap, enzovoort. .

Regionaal: Regionale structuurvisie 
stedendriehoek 2030
Op verzoek van de Provinciale 
Staten is een regionaal 
samenwerkingsverband opgezet om 
gezamenlijk een structuurvisie te 
schrijven voor de stedendriehoek in 
2030. Dit om een gebiedsgerichte 
basis te hebben voor het provinciale 
streekplan.
In dit zogenaamde bundelinggebied 

gemeente beschreven worden. De 
gemeente Voorst heeft een dergelijke 
ruimtelijke toekomstvisie laten 
opstellen door een adviesbureau. In 
deze paragraaf zijn de hoofdlijnen 
met betrekking tot het beleid 
uitgewerkt. In de bijlage is het 
gehele beleidskader opgenomen.

Het Rijk: Nota ruimte 2004
Deze nota bevat de visie van 
het kabinet op de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland. Hiermee 
is het nationaal ruimtelijke beleid tot 
2020 vastgelegd.
Het kabinet heeft hierin vier 
hoofddoelen gesteld, namelijk: de 
versterking van de internationale 
concurrentiepositie van Nederland, 
bevordering van krachtige steden 
en een vitaal platteland, borging en 
ontwikkeling van belangrijke (inter)
nationale ruimtelijke waarden en tot 
slot borging van de veiligheid.
De provincie: Streekplan Gelderland 
2005
In dit streekplan worden de 
beleidkaders tot 2015, die door de 
Provinciale Staten bepaald zijn, 
beschreven. Het streekplan kan 
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3.2.2 Grondgebruik
De hoogte en grondsoort hebben 
in grote mate de bewoning en 
bewerking van het landoppervlak 
bepaald. Tussen de Veluwe en de 
IJssel zijn er een aantal duidelijke 
kenmerken te onderscheiden die 
verschil in grondgebruik hebben 
gemaakt. 
Op de zandgronden tussen Apeldoorn 
en de Veluwe vinden we een 
bewoning in losstaande boerderijen, 
landhuizen, landgoederen en villa’s te 
midden van aaneengesloten stukken 
bos en lanen. Dit wordt ook wel het 
Oude hoevenlandschap genoemd. 
In dit gebied zijn de mensen zich 
als eerste gaan vestigen. Omdat 
zandgrond vrij arm is en daardoor 
voor het verbouwen van gewassen 
niet geschikt, werd er veel gebruik 
gemaakt van schapenmest. De 
schapen graasden de op de heide. 
Ook waren er in dit gebied al vrij 
vroeg fabrieken en markten. Men 
maakte gebruik van bijvoorbeeld 
de beken en sprengen die vanuit de 
Veluwe richting de IJssel stroomde. 
Door molens te plaatsen in deze 
waterstromen kon energie worden 

Vanaf de flanken van de stuwwallen 
zijn de zware bovenste lagen naar 
beneden gezakt. Dit is terecht 
gekomen op de overgang van hoog 
naar laag. Door de wind is op deze 
overgang nog een dun laagje zand 
afgezet. 

Naast de afzettingen die door ijs 
en wind geformeerd zijn, hebben 
ook waterafzettingen het uiterlijk 
van het landschap bepaald. Door 
overstromingen heeft de IJssel alles 
wat lager gelegen is dan de rivier zelf 
bedekt met een klei laag. Zo ligt er 
ter hoogte van de Vecht een kleilaag 
van ongeveer een halve meter. De 
klei reikt bijna tot aan de snelweg 
A50. Het hele kleilandschap is door 
deze afzetting vlak van uiterlijk. 
Enkele uitzonderingen daargelaten. 
Ook op plekken rondom Twello, waar 
nog hogere plekken zijn te vinden, 
is er sprake van een dunne kleilaag 
of zelfs alleen zand. Deze hogere 
plekken in het kleilandschap noemt 
men zandopduikingen. 

3.2 Structuur van het landschap

3.2.1 Geologie
Het kleine dorpje De Vecht ligt 
in een gebied dat bestaat uit 
kenmerkende landschappen. Hoe 
deze landschappen zijn ontstaan en 
welke functie ze hebben gekregen is 
afhankelijk geweest van factoren als 
hoogteligging, grondwaterstand en 
bodemsoort. Deze factoren zijn weer 
bepaald door de ontstaanswijze van 
de ondergrond.

In de ijstijd is er vanuit Noord Europa 
een enorme hoeveelheid landijs 
de Nederlandse grens gepasseerd. 
Door de stuwende kracht van het ijs 
werd in sommige gebieden het ruwe 
aardmateriaal omhoog gewerkt. Dit 
is nog steeds duidelijk waarneembaar 
en kenmerkt zich door de grote 
hoogteverschillen op relatief kleine 
afstanden, een voorbeeld is het 
Veluwe massief. 

De diepe geulen die zijn ontstaan 
direct naast de stuwwal zijn weer 
opgevuld door grof zand afgewisseld 
met keileem, zand met grindstenen. 
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gebeurde altijd in een vrij strakke 
structuur, nog altijd te zien aan de 
lang gerekte percelen of een duidelijke 
blokvorm. Men haalde de moerassen 
weg en ontdekte dat het gebied 
vruchtbare landbouwgrond was. Drie 
vormen van landbouw waren het 
meest aanwezig in dit gebied. Boom- 
en fruitteelt, akkerbouw en veeteelt. 
Daarnaast was het gebied tussen 1200 
en 1500 na Chr. ook welvarend door 
de Hanzesteden zoals Deventer. Een 

wat ook wel het Kampenlandschap 
genoemd wordt. Op de zandgronden  
zijn over het algemeen alleen relatief 
kleine percelen te vinden die bol van          
vorm zijn. Dit zijn de essen en enken, 
ontstaan door eeuwenlange ophoging 
met mest. 
Toen men ontdekte hoe ze de 
IJsselvallei ontwaterd kon worden, 
door het graven van weteringen, 
begon men langzaam met het 
ontginnen van het gebied. Dit 

opgewekt om bijvoorbeeld om 
bijvoorbeeld hout te zagen. 

Het kleigebied was tot 1200 
vrijwel onbewoond. De mensen 
die zich wel tussen Apeldoorn 
en de IJssel vestigden zochten 
de hoogste, zandplekken op. De 
wegen werden begeleidt door lanen, 
houtwallen, kleine bosjes en kleine 
akkers. Hierdoor is het mooie snel 
afwisselende landschap ontstaan 

Landschapsdoorsnede
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Na de ruilverkaveling in de jaren 
’70 zijn voornamelijk in het 
kleigebied veel groenobjecten 
verdwenen. Restanten van kavels 
zijn opgevuld met populieren. Zo zijn 
er ruilverkavelingbossen ontstaan. 
Inmiddels is het karakteristiek 
geworden en verwijzen ze naar een 
grootse ingreep in het Nederlands 
agrarische landschap.

3.2.5 Water
Het gebied tussen de A50 en de 
IJssel wordt in noord-zuid richting 
doorsneden door de weteringen. Dit 
zijn snelstromende waterlopen die 
zorgen voor de ontwatering van het 
gebied. De weteringen vormen een 
belangrijk aanknopingspunt voor 
ecologische verbindingszones en 
mogelijkheden voor wandelrecreatie. 
De Nieuwe Wetering is sterk aanwezig 
door de verschillende eendenkooien 
die direct aan deze waterloop grenzen. 
Vanwege het grote aantal stuwen in 
deze wateren is recreatie hier niet 
goed mogelijk. De Grote Wetering 
stroomt dwars door De Vecht heen en 
geeft het middelpunt van de dorpskern 
haar karakteristieke uiterlijk.

In het kleigebied ligt de bebouwing 
op de dijken, de assen van waaruit 
het gebied ontgonnen is. Vooral 
ten noordoosten van De Vecht en 
ten zuiden van Twello is dit terug te 
vinden. Deze vorm van bebouwing 
wordt ook wel lintbebouwing genoemd. 

3.2.4 Groen
Het groen van de zandgronden 
kenmerkt zich door een hoge 
concentratie van houtwallen, 
erfbeplanting, lanen en bosjes. Deze 
beplantingen maken het landschap 
kleinschalig en mooi afwisselend. 
De groenstructuur op de Veluwe 
nog een stuk sterker/dichter dan 
rondom Twello. De soorten beplanting 
die voorkomen zijn eiken, beuken, 
esdoorns en bosplantsoenen met 
onder andere liguster en Amerikaans 
krentenboompje.

In de kleigebieden bestaat het groen 
vooral uit de laanbeplanting. Veel 
landelijke wegen gaan gepaard met 
een enkele rij essen. Zo is uit de verte 
de loop van de wegen te herkennen. 

belangrijke handelroute tussen de 
Veluwe en deze stad liep langs Twello 
en Teuge. 

3.2.3 Bewoning
De Vecht als kleine kern wordt 
omringd door verschillende steden 
en dorpen. De twee grote steden zijn 
vooral Apeldoorn en Deventer, maar 
ook Twello voorziet in veel wensen van 
De Vecht als het gaat om belangrijke 
voorzieningen. Verder liggen nabij de 
dorpen Teuge en Vaassen. 

Zowel Apeldoorn als Vaassen liggen 
op de overgang van hoog- naar 
laaggelegen gronden. Dit zijn 
nederzettingen die al vrij vroeg zijn 
ontstaan en onder meer gegroeid 
zijn door de welvarende handelsroute 
langs de Hanzesteden. 
Vooral op de zandgronden, zijn 
boerderijen en landgoederen 
beeldbepalend. Bijzonder zijn ook de 
halleboederijen die karakteristiek zijn 
voor geheel minder Nederland. In deze 
boerderijen werd zowel gewerkt als 
gewoond onder één dak. 
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boekje Dorpskaart De Vecht. Er zal 
hieronder een korte samenvatting 
worden gegeven van de inhoud van dit 
boekje. 
Karakteristiek aan De Vecht is 
de sterke verbondenheid. De 
bewoners hebben een groot 
saamhorigheidsgevoel en zijn erg 
ondernemend, dit komt tot uitdrukking 
in de vele verenigingen die het dorp 
telt. De verenigingen komen samen in 
de Bredeschool of in Café De Groot. 
Het café heeft een centrale rol in het 
dorp als ontmoetingsplek en ligt ook 
centraal in het dorp aan het kruispunt. 
Wanneer bewoners wordt gevraagd 
wat kenmerkend is aan De Vecht, 
dan wordt meestal als eerste het café 
genoemd.
De jongeren van De Vecht voelen 
zich sterk betrokken bij het dorp, 
zij willen zich graag in het dorp 
vestigen. De plannen voor de bouw 
van starterswoningen houdt de 
gemoederen al jaren bezig. 
Ondanks de sterke verbondenheid is er 
op het gebied van geloof een scheiding 
te ervaren. 

het landschap vanaf de weg 
romantisch aan. Dit landschap bevindt 
zich vooral ten Zuidwesten van De 
Vecht. Ten Noordoosten van het dorp 
zijn vooral lange rechte wegen en 
kavels te vinden. 

3.3 Dorpskaart

Na het beleid en het landschap te 
hebben onderzocht zijn interviews 
afgenomen onder de bewoners 
van De Vecht. Op deze manier kon 
inzicht worden gekregen in de manier 
waarop de bewoners kijken naar hun 
dorp. Deze informatie is vervolgens 
verbeeld in een dorpskaart. Om tot 
een gedragen dorpskaart te komen is 
tijdens de eerste bewonersavond om 
feedback gevraagd op de dorpskaart. 
Deze feedback is meegenomen en 
heeft geresulteerd in een kaart die een 
goed beeld geeft van De Vecht. 
De belangrijkste kenmerken en 
ontwikkelingen zijn verbeeld op de 
dorpskaart. De dorpskaart verbeeldt 
hoe de bewoners tegen het gebied 
aan kijken. Een uitgebreide toelichting 
op de Dorpskaart is te vinden in het 

Het Apeldoornskanaal is van groot 
belang voor de afwatering van de 
hoger gelegen gebieden. Door deze 
watergang wordt water in noordelijke 
richting afgevoerd. 

De IJssel stroomt op de achtergrond 
van het landschap. De rivier wordt 
nog altijd goed voor de scheepvaart 
gebruikt. In de afgelopen jaren 
hebben sommige delen van de oever 
een recreatieve functie gekregen. 
Maar vooral zijn grote delen van 
de uiterwaarden voor ecologische 
doeleinden ingericht en beschermt, 
vooral voor vogels.

3.2.6 Infrastructuur
De belangrijkste verkeersaders die 
het gebied ontsluiten zijn de A50, de 
N344 en de A1. De N344 is hierbij 
de hoofdverbinding tussen Apeldoorn 
en Deventer en zoals hiervoor 
al beschreven, een eeuwenoude 
verbindingsweg tussen beide steden. 
Samen met de sfeerbepalende 
elementen als landgoederen en 
houtwallen zijn ook de kronkelende 
wegen belangrijk. Gepaard gaand met 
bossen, akkers en vergezichten doet 
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presentatie bewonersavond

Er staan drie kerken in De Vecht, de 
katholieke kerk en de gereformeerde 
gemeente zijn het grootst. De 
gereformeerden hebben over het 
algemeen weinig binding met het 
dorp, dit komt omdat zij vooral 
buiten het dorp wonen. Daarnaast 
hebben de gereformeerden ook een 
andere leefwijze dan de katholieken, 
bijvoorbeeld voetballen in De Vecht 
is voor hen ondenkbaar, omdat de 
wedstrijden op zondag gespeeld 
worden. 
De Vecht ligt tussen de Veluwe en de 
IJssel, dit zorgt voor een afwisselend 
landschap. Aan westkant is er een 
romantisch landschap met kromme 
wegen, bosjes en houtwallen. Aan 
oostkant is er een open landschap 
met strakke kavels, weteringen en 
rechte wegen. Het dorp is ontstaan 
vanuit het kruispunt en de herberg 
die er vroeger stond. Het dorp 
heeft zich daarna in oostwestelijke 
richting ontwikkeld als een lintdorp. 
Dit is opvallend, want de oudste 
boerderijen liggen langs de weg van 
het noorden naar het zuiden. De 
woningen staan dus voornamelijk 
langs de doorgaande weg van oost bespreken sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 

naar west. Deze weg wordt gebruikt 
door sluipverkeer, wat met een vrij 
hoge snelheid door het dorp rijdt. 
Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, 
vooral voor de schoolkinderen en 
de vele fietsers die in de omgeving 
recreëren. 
De Vecht is een klein dorpje, daarom 
zijn de bewoners voor winkels, 
werk en studie aangewezen op 
de omliggende dorpen en steden. 
De uitbreiding van Apeldoorn 
met de woonwijk Zuidbroek biedt 
kansen. De afstand tot De Vecht 
is namelijk goed te overbruggen, 
zodat kinderen naar de Bredeschool 
of de voetbalvereniging kunnen 
komen. Ook ontwikkelt Apeldoorn 
ten zuiden van De Vecht het stedelijk 
uitloopgebied de Weteringse 
Broek, waar mensen uit de stad 
naartoe gaan om te recreëren. Dit 
uitloopgebied biedt mogelijkheden 
voor het dorp om te profiteren van 
recreatie.
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Met behulp van deze thema’s 
hebben we 3 ontwikkelingsrichtingen 
opgesteld:
- Plezierig wonen in De Vecht
- De Vecht het recreatieve knooppunt
- De Vecht draait op landbouw
Deze ontwikkelingsrichtingen zullen 
verder worden toegelicht in het 
volgende hoofdstuk. 

Op 5 november 2008 is tijdens de 
eerste bewonersavond de dorpskaart 
gepresenteerd. Er was deze avond 
gelegenheid voor de bewoners om te 
reageren op de inhoud van de kaart. 
Hiermee is de inventarisatiefase van 
het project afgesloten.
Tijdens het tweede deel van de avond 
kregen de bewoners de gelegenheid 
om een keuze te maken uit de meest 
sterke en zwakke punten van dit 
gebied. Vervolgens zijn op een groot 
SWOT-veld deze gekozen sterke 
en zwakke punten geplakt samen 
met de kansen en bedreigingen. De 
bewoners kregen de gelegenheid aan 
te geven welke sterke en zwakke 
punten in combinatie met kansen en 
bedreigingen, voor een toekomstige 
ontwikkelingsrichting zouden kunnen 
zorgen. De belangrijkste punten die 
hieruit naar voren kwamen zijn: 
- rust & ruimte, waarbij de nadruk 

ligt op het wonen in de kern
- recreatie, waarbij de nadruk ligt op 

het aantrekken van recreanten
- landbouw, waarbij de nadruk ligt op 

het financieel instant houden van 
de agrarische sector 

bespreken dorpskaart in groepen
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uitwerking nul-scenario

Legenda

Bestaande dorpen / 
steden

Zoekgebied woning-
bouw

Nieuwe woningen

Nieuwe bedrijven

Zoekgebied bedrijven

Ecologische hoofd-
structuur

Verwevingsgebied

Bestaande beplanting

Nieuwe beplanting

Bloemrijkgrasland en 
Bospercelen

Landschapselementen

Ecologische oevers

Waterberging

Stapsteen

Landbouw

Landgoederen

Recreatieknooppunt
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openbaar vervoer.
- Stedelijke herstructurering gaat 

boven nieuwe uitbreidingen
- Toevoegen van stedelijke en 

landelijke woonmilieus.

Toekomstige ontwikkelingen in De 
Vecht worden/zijn, in samenhang 
met de visies van de andere kleine 
kernen uit de gemeente, ontwikkeld 
op basis van deze uitgangspunten.

De vraag naar ruimte:
De gemeente Voorst ligt binnen 
de Stedendriehoek van Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen. Dus ook 
De Vecht en haar buitengebied 
met zijn het groene karakter, de 
rust en ruimte en het extensieve 
grondgebruik. Doordat de 
schaalvergroting van de agrarische 
sector heeft doorgezet, is het aantal 
agrariërs gedaald. 
De steden rondom De Vecht voorzien 
in de behoeften als winkels en 
banken. 
In het noordelijke deel van het 
buitengebied van De Vecht is de 
ruimtelijke druk niet erg groot. 

Er zijn een aantal algemene doelen 
door gemeente Voorst opgesteld. 
Vanaf dit moment tot aan 2030 wil 
de gemeente: 
- Groeien van 24.000 naar 30.000 

inwoners.
- Naast woningbouw ook de thema’s 

werkgelegenheid, landbouw, 
verkeer en vervoer, recreatie, 
natuur, landschap en water van 
belang laten zijn voor ontwikkeling 
in de toekomst.

- Het verdere vorm geven van de 
landgoederenzone binnen het 
Groene carré. Door het versterken 
van zowel de natuur als recreatie in 
dit gebied. 

Ook zijn er binnen het kader van 
het manifest Stedelijk Netwerk 
Stedendriehoek een vijftal 
uitgangspunten geformuleerd.

- Duurzaam waterbeheer als basis 
voor ruimtelijke ontwikkeling

- Natuur, landschap en landbouw 
ontwikkelen voor ruimtelijke 
ontwikkeling.

- Regionale bereikbaarheid 
verbeteren door hoogwaardig 

Hieronder staan de mogelijke 
ontwikkelingsrichtingen beschreven 
die zijn gemaakt met behulp van de 
interviews, het beleid en de eerste 
bewonersavond. Als eerste zal de 
ontwikkelingsrichting het nul-scenario 
worden beschreven en vervolgens de 
varianten die gebaseerd zijn op de 
wensen van de bewoners. 

4.1 Nul-scenario

In deze ontwikkelingsrichting wordt 
tot 2030 de huidige visie van de 
gemeente Voorst voor De Vecht 
beschreven. Het nul-scenario is 
afgeleid van de toekomstvisie 2002 
van de gemeente Voorst. 

De gemeente is opgedeeld in 
zeven deelgebieden. De Vecht en 
omgeving vallen in de deelgebieden: 
het Groene carré en noordelijk 
Weteringgebied. Hierdoor zal in dit 
nul-scenario gesproken worden over 
het noordelijke weteringengebied 
ten opzichte van De Vecht en een 
zuidelijk deel, de Groene carré 
genaamd. 

4. Ontwikkelingsrichtingen
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het buitengebied zijn landschappelijk 
ingepast om zo het karakter van het 
groene carré te behouden. 

Leefstijlen en woonwensen:
Binnen de gemeente Voorst staat 
het woningbouwprogramma en de 
daar aan gekoppelde groei van de 
bevolking aangegeven als een van 
de belangrijkste punten wat betreft 
de ruimtelijke ontwikkeling. Er wordt 
gewaakt dat de sociale samenhang 
en ruimtelijke kwaliteit behouden 
blijven. Door het in stand houden 
van landelijke kenmerken heeft de 
gemeente Voorst in de afgelopen 
jaren woonmilieus aangeboden met 
een landelijk karakter. Mede door 
duurzame stedelijke ontwikkeling te 
bevorderen, heeft de gemeente ook 
geprobeerd om meer gevarieerde 
woonmilieus te creëren. De 
nadruk heeft hierbij gelegen dat 
iedere burger voor lange tijd zo 
optimaal mogelijk kan functioneren 
in de zelfgekozen woning en 
woonomgeving. Het gewenste 
eindbeeld in de gemeente Voorst 
bestaat uit dorpse en landelijke 
woonmilieus. In De Vecht zijn er 

aansluiting van grotere wegen zoals 
de A50. Er zijn geen nieuwe wegen 
aangelegd en er is geen buslijn, die 
het dorp meer mobiliteit verschaft.

Landbouw en recreatie:
In het noordelijke buitengebied is er 
voor agrarische bedrijven voldoende 
ruimte om te ontwikkelingen. Er 
zijn alleen bedrijven gevestigd voor 
de grondgebonden landbouw. De 
agrarische belangen gaan boven 
de recreatieve en natuurbelangen, 
maar er is wel ruimte ingecalculeerd 
voor kleinschalige recreatie en 
natuurontwikkeling.

In het zuidelijke deel wordt 
de vrijkomende agrarische 
bebouwing, niet alleen gebruikt 
voor landschappelijk wonen, maar 
biedt deze ook mogelijkheden 
voor recreatieve functies 
en werkgelegenheid op het 
gebied van dienstverlening en 
kantoorfuncties. Op deze manier 
is de werkgelegenheid samen met 
de bevolkingsgroei meegegroeid, 
binnen de gemeente Voorst. De 
nieuwe woon- en werklocaties van 

De hoofdfunctie in dit gebied is 
landbouw gebleven. Er is in dit 
gebied ingezet op natuurontwikkeling 
langs de waterlopen en het leent 
zich voor recreatie. De recreatieve 
ontwikkeling in dit deel richt zich 
vooral op het verder uitbreiden van 
de routenetwerken voor wandelaars, 
fietsers, ruiters en kanoërs. Dit 
is onder meer gedaan door het 
herstellen en opwaarderen van de 
kerkpaden.
Het zuidelijke deel van het 
buitengebied is onderdeel uit 
gaan maken van het Groene 
carré. Het gebied ligt als een 
soort landschapspark tussen de 
andere deelgebieden in. In dit 
‘landschapspark’ zijn groene(natuur), 
blauwe(water) en rode(bebouwing) 
functies gecombineerd. 

Verkeer en vervoer:
Door de groei van de bevolking 
en de werkgelegenheid in de 
gemeente Voorst is de verkeersdruk 
toegenomen. Daarom is vooral het 
bestaande wegennet versterkt. In 
de kleine kernen als De Vecht is 
geen verbetering aangebracht op de 
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Het hoofdaccent ligt op de 
dagrecreatie voor de bewoners uit de 
nabije omgeving.
In het noordelijke deel is het aandeel 
natuur beperkt en wordt het beeld 
gevormd door landbouwgronden.

Relatie overheid-burger: 
Gemeente Voorst kan in 2030 
gezien worden als 1 groot dorp. 
De lijnen tussen bestuurders, 
raadsleden en bewoners zijn kort, 
direct en informeel. De gemeente 
is bewust van de betrokkenheid 
van de bewoners. Bij belangrijke 
beslissingen wordt intensief contact 
gezocht met meedenkers die in de 
gemeente wonen. De gemeente 
bestuurt onder het motto “zakelijk 
verantwoord, vriendelijk beslist”. 
Tussen de dorpskernen wordt 
onderscheid gemaakt tussen de 
grote kern Twello, middelgrote 
kernen (Terwolde, Wilp, Voorst en 
Klarenbeek), en de kleine kernen 
(waaronder De Vecht). In Twello zijn 
ook in 2030 nog de meeste grote 
voorzieningen. Plaatselijk Belang 
van De Vecht is het belangrijkste 
aanspreekpunt voor de gemeente.

rond 2030 veertig nieuwe woningen 
gerealiseerd. Er zijn woningen voor 
zowel jongeren als ouderen. Het 
aantal inwoners van de dorpskern is 
hierdoor gestegen van 177 naar 215. 

Natuur en landschap:
In het Groene carré heeft het 
versterken van het landschap 
centraal gestaan. Er is een landschap 
ontstaan dat bestaat uit een 
aaneenschakeling van buitenplaatsen 
en landgoederen, dit zorgt voor een 
afwisselend gebied met besloten, 
halfbesloten en open ruimtes. Er is 
een ecologische verbinding van de 
Veluwe naar de IJssel aangelegd, 
wat een onderdeel vormt van de 
Ecologische Hoofdstructuur. Ook 
langs de Weteringen is ruimte 
gemaakt voor natuurontwikkeling 
en er is op verschillende plaatsen 
waterberging ingepast. Dit heeft de 
recreatieve routes langs het water 
versterkt.
Het Weteringse Broek valt ook in 
het Groene carré en is een gebied 
met functies als grondgebonden 
landbouw, natuurontwikkeling, 
nieuwe landgoederen en recreatie. 
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Plezierig wonen in De Vecht 

moodboard ‘plezierig wonen in De Vecht’; dorpskern idem; buitengebied
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sfeer gaf aan het dorp is vervangen 
door rustieke klinkertjes. Daarbij 
is het gehele straatmeubilair en 
stoepen ook aangepast aan het 
beeld dat men bij een landelijk dorp 
verwacht.

Vraag naar ruimte:
Van een woningtekort is in De Vecht 
geen sprake meer. Afgelopen jaren 
is hard gewerkt aan het bouwen van 
meerdere huizen. Deze bieden ruimte 
aan de jonge gezinnen die De Vecht 
die in De Vecht willen blijven wonen. 
De vrije ruimte rondom het dorp blijft 
een voortdurend aandachtspunt. 
Versnippering en wilde uitbreidingen 
zorgen voor een onrustig beeld. 
Nu de Weteringse Broek een groot 
recreatiegebied is geworden zal 
Apeldoorn niet zo snel oprukken 
tot aan de dorpsgrens. Het is 
alleen nooit helemaal duidelijk 
wat eventueel de volgende grote 
ontwikkeling gaat worden die het 
prachtige open landschap kan 
vernauwen. Dit punt moet in de 
toekomst een aandachtspunt blijven.

het versterken van het dorpsgevoel 
zal het dorp een glansrijke toekomst 
tegemoet gaan.

De dorpskern:
De Vecht heeft een ware revolutie 
doorgemaakt. Uiteraard zijn de 
nieuwe woonwijken de nieuwe parels 
van het dorp geworden. De wijken 
zijn dorps opgezet en gericht op het 
landschap. Dat houdt in veel oog 
voor groen en geen grote huizen. 
Aan de rand van het dorp is een 
kleinschalig bedrijventerrein 
aangelegd. De locatie biedt 
uitstekende nieuwe mogelijkheden 
voor de ondernemers. Nieuwe 
panden en eventuele uitbreiding zijn 
hier enkele voordelen van. Door een 
klein, maar modern bedrijventerrein 
aan te leggen aan de rand van het 
dorp zullen de oudere gebouwen 
van voormalige bedrijven uit de 
dorpskern kunnen verdwijnen. Door 
de vrijgekomen ruimte te benutten 
voor woningbouw, ontstaat er een 
echte woonkern in het midden van 
het dorp.
De nieuwbouw is niet het enige. Het 
asfalt, dat altijd een binnenstedelijke 

4.2 Plezierig wonen in De Vecht.

Nederland wordt de laatste decennia 
steeds voller gebouwd. De bevolking 
neemt toe en er is steeds meer vraag 
naar ruimte om te leven. Hierdoor 
is het behoud van een rustige 
en natuurlijke omgeving steeds 
belangrijker.
In het behouden van de rust en 
ruimte zijn De Vechtenaren geslaagd. 
De rust en ruimte die het boerenland 
uitstraalt is de afgelopen jaren 
versterkt, dit begint nu zijn vruchten 
af te werpen. Elders in het land ziet 
men het buitengebied steeds meer 
verrommelen, maar in De Vecht 
staan nog steeds de koeien in de wei.
Belangrijke voor het behouden van 
het landelijke dorp is versterking 
van rustgevende elementen. 
Veroorzakers van lawaai en massale 
ontwikkeling zijn kosten wat kost 
afgeweerd. 
Binnen het landschap wordt gezocht 
naar economische en sociale 
dragers die de rust en ruimte in de 
aankomende jaren alleen nog maar 
zullen versterken. Door zich toe te 
leggen op kleinschalig recreatie en 

idem; buitengebied
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Verkeer en vervoer:
Naast dat De Vecht zich heeft 
ontwikkeld als een landelijk dorp 
is het contact met de buitenwereld 
behouden. Een goede ontsluiting 
van het gebied is dan ook aanwezig. 
Een busaansluiting is niet tot 
stand gekomen. In de kern is een 
dertig kilometerzone aangelegd. 
Fietspaden zijn op de weg als 
markering aangebracht. Dit heeft 
twee voordelen: het bevorderd de 
veiligheid voor fietsers en door het 
visuele effect lijkt de weg smaller 
waardoor er minder hard gereden 
wordt. 
In het buitengebied worden op kleine 
schaal recreatie paden aangelegd 
door het boerenland. Hierbij word 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
oude kerkpaden, die in verval zijn 
geraakt, of slootkanten die weinig 
agrarische waarden hebben. Deze 
kleinschalige vorm van recreatie is 
in de eerste plaats bestemd voor de 
bewoners van het dorp.
In het dorp is bij het bouwen van 
de nieuwe woningen ook rekening 
gehouden met de kinderen. Ze 
hebben een speelplek gekregen. 

De snelweg A50 en vliegveld Teuge 
zijn echter nog steeds bronnen 
van geluidsoverlast. Het vliegveld 
in de buurplaats Teuge is aan het 
uitbreiden, want economische 
vooruitgang is noodzakelijk voor de 
toekomst van het vliegveld. 

Milieu en economie:
Typerend voor de ontwikkelingen 
die De Vecht afgelopen jaren heeft 
doorgemaakt is de drang naar een 
natuurlijk leefmilieu.
De economische drager van het 
buitengebied is, net als jaren geleden 
de landbouw, maar wel samen met 
recreatie. De landelijke trends die te 
maken hebben met het behouden en 
versterken van de landbouwpositie 
worden nauwlettend gevolgd. 

Het landbouwontwikkelingsgebied 
(LOG) staat in contrast met de 
kleinschaligheid van de landbouw 
ten oosten van De Vecht. Er is pas 
toestemming geven voor de bouw 
van grote stallen als er ook een 
inpassingplan word bijgeleverd. 
Dit heeft geresulteerd in een 
onopvallende manier van bouwen. 

De grote stallen vallen, door hun 
architectuur en erf beplanting, als 
het ware weg in het landschap. 
De overlast van het LOG op de 
woonkern is meegevallen. Het Log 
ligt te ver weg om zwaar stank en 
geluidsoverlast te veroorzaken.

Leefstijlen en woonwensen: 
De Vecht is een landelijk dorp en 
daar zijn de bewoners trots op. 
Deze identiteit moet altijd worden 
vastgehouden. Samen tijdens 
de kerst onder de “kerstboom” 
glühwein drinken en op zondag 
voetballen zijn de activiteiten die 
het dorp zijn identiteit brengt. Deze 
sociale zekerheden zorgen voor een 
stabiele basis voor het leven in De 
Vecht. De kern is echt het centrale 
punt van activiteit geworden. Het 
schreeuwende tekort aan betaalbare 
huizen is geleidelijk aan afgenomen. 
Door de nieuwbouw hebben de 
jonge gezinnen die een huis wilden 
bemachtigen in het dorp, de kans 
gekregen. Binnen het nieuwbouw 
project is ook rekening gehouden 
met de ouderen in het dorp.
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natuurgebied waar ook veel 
recreanten komen. 
Naast natuurontwikkeling zijn ook 
de cultuurlandschappen behouden 
en waar mogelijk versterkt. Het 
mozaïek van het kampenlandschap 
in het westen en het open karakter 
van het oosten tot aan de IJssel 
typeren het landschap om het dorp. 
Met respect voor deze structuren is 
het ook mogelijk geweest om nieuwe 
landgoederen op te richten. Hierdoor 
is de zekerheid gecreëerd dat het 
landschap ook in de toekomst zij 
karakter kan behouden.

Relatie overheid-burger:
De rust in de kern van De Vecht is niet 
verstoord door de snelle veranderingen 
rondom het dorp. Dit komt omdat 
de bewoners actief betrokken zijn 
gebleven en door een eenduidige 
visie op tijd konden inspelen op 
mogelijke ongunstige veranderingen. 
Door particuliere initiatieven en een 
sterk Plaatselijk belang, is er voor de 
overheid een sterke en eenduidige 
partij waarmee om tafel gezeten 
kan worden. Dit is gunstig voor 
de besluitvorming en versnelt het 
processen. 

Het inmengen van mensen uit de 
stad heeft uiteindelijk niet geleid tot 
een verstoring van de identiteit van 
het dorp. Enkele boerderijen zijn 
omgebouwd tot luxe villa’s. De mensen 
die hierin zijn komen wonen hebben 
hun plek weten te vinden binnen het 
dorp, doordat ze intensief en vanaf 
het begin af aan zijn benadert door de 
dorpsbewoners.

De brede school is klaar en een 
succes gebleken. Omdat allerlei 
activiteiten die met opvoeding te 
maken hebben hier bij elkaar komen 
word er bespaard op de kosten en 
neemt de kwaliteit toe. Door de lichte 
toename van het aantal inwoners en 
jonge gezinnen blijven de rest van de 
scholen het ook goed doen. 

Natuur en landschap:
Het Weteringse Broek heeft veel 
bijgedragen aan de ontwikkeling van 
het vergroten van het aandeel natuur 
in de omgeving van het dorp. Vele 
boerenakkers die zijn opgekocht in de 
Weteringse Broek zijn teruggegeven 
aan de natuur. Door natuur en water 
te combineren is er een geweldig 
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De Vecht het recreatieve knooppunt  

moodboard ‘De Vecht het recreatieve knooppunt’; dorpskern

De Vecht het recreatieve knooppunt 

idem; buitengebied
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Verkeer en vervoer:
Door de stijging van de bedrijvigheid 
en recreatie in de dorpskern is de 
intensiteit van het verkeer in De 
Vecht meer geworden. Voornamelijk 
in het weekend is er meer verkeer. 
De Vecht is daarom beter bereikbaar 
geworden door een busverbinding 
met de omliggende steden Apeldoorn 
en Twello. Het accent ligt dus niet 
meer alleen op eigen vervoer al is 
dit nog steeds de meest effectieve 
manier voor de bewoners om zich 
binnen de regio te verplaatsen.
Ondanks de toename van de 
verkeersdruk is de veiligheid in de 
kern wel verbeterd. Doordat de 
snelheid van het verkeer binnen de 
dorpskern is teruggebracht naar 
dertig kilometer per uur is de kern 
veiliger voor voetgangers en fietsers. 

Milieu en economie:
De landbouw heeft zijn cultuurlijke 
functie verloren en is vrijwel volledig 
overgegaan in multifunctionele 
landbouw. De landbouw is 
gecombineerd met nevenactiviteiten 
nu de recreatiedruk is toegenomen. 
Activiteiten als bed & breakfast, 

uitbreiden. Vrijkomende boerderijen 
worden omgebouwd tot landelijke 
woonboerderijen, kantoorruimtes of 
ze worden gebruikt voor recreatieve 
doeleinden. De nieuwe woningen 
hebben een moderne uitstraling maar 
passen wel goed in het dorpsuiterlijk. 
Naast het oplossen van het 
woningtekort, vindt versterking 
plaats van het landschap door de 
aanleg van nieuwe natuur. Nieuwe 
natuur is ontwikkeld ten behoeve 
van de recreatie in het buitengebied. 
Vanuit de dorpskern starten tal van 
recreatiemogelijkheden, zoals wandel 
en fietsroutes. Deze routes lopen 
door het hele gebied. 
In de dorpskern is dan ook 
ingespeeld op de aangetrokken 
recreanten doordat er meer 
voorzieningen zijn en er veel 
activiteiten georganiseerd worden. 
De directe omgeving rondom 
De Vecht fungeert als recreatief 
buitengebied van Apeldoorn. Is de 
kans op stedelijke uitbreiding van 
Apeldoorn aan die kant van de A50 
voorlopig klein. 

4.3 De Vecht het recreatieve 
knooppunt

Nieuwe ontwikkelingen in de 
omgeving van De Vecht, zijn kansen 
die het dorp graag benut. Door 
als dorp de aandacht te leggen 
op recreatie, heeft De Vecht zich 
kunnen profileren als recreatief 
knooppunt in het groene hart van 
de stedendriehoek. Het versterken 
van de horecagelegenheid, 
de natuurontwikkeling en het 
multifunctionele landbouw heeft 
het gebied erg aantrekkelijk 
gemaakt. Ook zijn de recreatieve 
mogelijkheden vergroot. De Vecht 
heeft de regionale ontwikkelingen 
aangegrepen om economische 
vooruitgang te boeken.
 
Vraag naar ruimte:
Er is een blijvende vraag naar 
woningen binnen het dorp. Niet 
alleen vanuit de stad is er een 
enorme druk op het dorp, maar 
ook jongeren willen er blijven 
wonen. Dit betekend dat het dorp 
zich naast de al gebouwde veertig 
woningen nog verder zal moeten 

idem; buitengebied
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een leven als “agrariër”. Het overige 
deel werkt elders buiten De Vecht en 
is aangetrokken door de vrijgekomen 
boerderijen en het landschappelijk 
wonen in het buitengebied. De 
bewoners werken zowel in de 
dorpskern als in de omgeving. 
Jongeren die zijn opgegroeid in 
De Vecht leveren een bijdrage aan 
het behoud van de verbondenheid 
die nog steeds karakteristiek is 
voor het dorp De Vecht. Naast de 
gezinnen uit het uitbreidingsgebied 
van Apeldoorn, zorgen ook de jonge 
gezinnen in De Vecht ervoor dat 
de scholen en de kerk kan blijven 
bestaan. Mensen van buitenaf blijven 
naar het gebied trekken, maar gaan 
vooral wonen in de leegstaande 
boerderijen. 
In De Vecht is men op zoek 
naar mogelijkheden voor 
seniorenwoningen in of aansluitend 
op de dorpskern. De moderne 
trend van de woningbouw is 
doorgetrokken, maar de kenmerken 
van een landschappelijk dorp zijn nog 
steeds overal terug te vinden. 

kleine bijdrage wandelingen en 
fietsroutes georganiseerd met een 
gids die verteld over gebeurtenissen 
uit het verleden. De recreanten 
worden daarbij geleid langs de 
bijzonderheden en monumenten 
in de omgeving. Ook is vliegveld 
Teuge betrokken bij georganiseerde 
activiteiten. Parachutesprongen 
of (stunt)vliegen in combinatie 
met een lunch in de Groot, is een 
van arrangementen die wordt 
aangeboden in De Vecht.
Er is een klein bedrijventerreintje 
aangelegd aan de rand van de 
Vecht, waar vooral plaatselijke 
bedrijven als de autogarage kans 
en ruimte hebben gekregen voor 
uitbreiding. Ook is er door de groei 
van recreanten een kleine buurtsuper 
gevestigd. Hierdoor is De Vecht 
minder afhankelijk geworden van 
Twello en Apeldoorn. Verder zijn er 
bedrijven opgestart als en fiets- en 
kanoverhuur, enzovoort. 

Leefstijlen en woonwensen:
Er zijn verschillende leefstijlen in 
De Vecht. Een groot aandeel van de 
mensen uit het buitengebied leiden 

boerengolf, kamperen bij de boer, 
verkoop van streekproducten, 
lunchen bij de boer en rondleidingen 
leveren voldoende op voor de 
agrariërs. Naast inkomsten uit de 
recreatie hebben de boeren hun land 
ingezet voor agrarisch natuurbeheer. 
Dit trekt niet alleen recreanten aan 
maar ook de bewoners van het dorp 
vinden het gebied aantrekkelijker 
geworden. Op deze manier wordt 
het landelijk gebied gebruikt als 
trekpleister voor recreatie. 
In het LOG liggen de grote intensieve 
veehouderijen gecentreerd. Het 
gebied is zo ingekleed dat er 
recreatie er goed mogelijk is. Zo 
worden de normen die opgelegd 
zijn voor het LOG omtrent stank en 
geluidsoverlast streng nageleefd. 
De toename van het vrachtverkeer 
is te verwaarlozen omdat de meer 
noordelijk gelegen oprit naar 
de snelweg voor veel bedrijven 
dichterbij is. 

Ook in de dorpskern wordt er 
verdiend aan de groei van recreatie. 
De omzet van het café is gestegen. 
Daarnaast worden er voor een 
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Relatie overheid-burger:
Het plaatselijk belang heeft een 
belangrijke rol in de recreatieve 
ontwikkelingen in het gebied. 
Het beleid dat is opgezet door de 
gemeente heeft positief kunnen 
bijdragen aan de ontwikkelingen 
in de Vecht. De toename van 
recreatieve mogelijkheden en 
het inspelen op mogelijke kansen 
worden vanuit het Plaatselijk Belang 
aangestuurd. 

In bijeenkomsten worden de 
ontwikkelingen besproken er nieuwe 
ideeën verwerkt.
De Vecht opereert zelfstandig 
binnen de aangewezen grenzen die 
zijn opgesteld door de gemeente. 
De Vecht heeft zich niet verzet 
tegen de ontwikkelingen om het 
dorp heen, maar heeft er zoveel 
mogelijk op ingespeeld. Hierdoor 
zijn er inkomsten gehaald uit deze 
ontwikkelingen en is de leefbaarheid 
in en om het dorp aanzienlijk 
verbeterd.

Natuur en landschap:
Het karakteristieke kampenlandschap 
is hersteld in het gebied. Dit komt 
door de aanleg van de nieuwe 
houtwallen in het gebied door middel 
van agrarisch natuurbeheer. Ook 
zorgt het landschappelijk inpassen 
van woningen en bedrijven in het 
buitengebied voor het kleinschalige 
landschap. 
In het belang van de recreatie is er 
in de nabije omgeving plaatsgemaakt 
voor natuurontwikkeling. Ten 
behoeve van deze natuur en de 
recreatie zijn er landgoederen 
ontwikkeld. 
Zo zijn oude boerderijen en 
landhuizen zoals Het Avervoorde 
omgevormd tot landgoederen 
waar de recreant kan wandelen 
en genieten van zowel het 
karakteristieke buiten gebied als de 
aanwezige cultuurhistorie. 
Doordat de kerkpaden weer 
toegankelijk zijn gemaakt, kunnen 
recreanten ook genieten van de 
kenmerken van de landbouw die nog 
steeds actief is in het buitengebied. 
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De Vecht draait op landbouw  

moodboard ‘De Vecht draait op landbouw’; dorpskern

De Vecht draait op landbouw  

idem; buitengebied
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rondom de kern is niet veranderd. 
Belangrijk is dat het landbouwverkeer 
geen hinder ondervindt. Snelheid en 
verkeersveiligheid zijn onveranderd 
en vormen nog steeds dagelijkse 
problemen. Groot en zwaar 
landbouwverkeer zullen veelvuldig op 
de wegen voorkomen. 

Milieu en economie:
De economische motor beperkt zich 
binnen De Vecht tot de landbouw, 
met als voornaamste afzetproduct 
het rundvee. Dit betekent dat er 
verder ook niet is ingezet op de 
realisatie van een bedrijventerreintje 
aan de rand van de dorpskern. 
De voornaamste insteek van 
de landbouw zal zijn om zich 
te ontwikkelen in richtingen als 
kwantiteit en kwaliteit. Vooral de 
kwalitatieve, kleinschalige landbouw 
is het icoon van de Vecht. Het 
kenmerkende rundvee uit de streek, 
de Maas-Rijn-IJssel koeien(MRIJ), 
bepalen het beeld en worden voor 
de vlees- en melkproductie gebruikt. 
Vervolgens zullen de producten als 
een soort streek- of kwaliteitsproduct 
worden aangeboden in de 

Verkeer en vervoer:
Afgezien van de agrarische functie 
is De Vecht geheel afhankelijk 
van de naastgelegen plaatsen 
Twello en Apeldoorn. Regionale 
functies, zoals banken en winkels, 
die deze dorpen vervullen gaan 
gepaard met vervoersbewegingen 
in het buitengebied. Daarin is het 
eigen vervoer per auto onmisbaar 
gebleven. De bereikbaarheid per 
openbaar vervoer is beperkt. Alleen 
in de spits is de mogelijkheid om met 
een buurtbus die rijdt tussen Twello 
en Apeldoorn in De Vecht te komen. 
Het recreatieve fietsverkeer in 
en rondom de dorpskern vindt 
hoofdzakelijk plaats over de 
autowegen naar de omliggende 
steden. Het landbouwgebied is, 
op enkele uitzonderingen zoals 
de fietsroute richting Teuge langs 
de Grote Wetering na, beperkt 
toegankelijk voor fietsverkeer. 
Mogelijkheden voor recreatie van 
buitenaf blijft minimaal. Zo zullen de 
oude kerkpaden niet worden hersteld 
en is er geen uitgebreid netwerk 
ontstaan van fiets- en wandelroutes.
De structuur van de wegen in en 

4.4 De Vecht draait op landbouw

Een kenmerk voor De Vecht is het 
landelijke en agrarische karakter. De 
landbouw vormt het belangrijkste 
landgebruik en is direct verbonden 
met de kern.
Ook landschappelijk is dit duidelijk 
zichtbaar in de vorm van grasvlaktes 
die beeldbepalend zijn in het gebied. 
In de zomer is dit bijvoorbeeld 
duidelijk zichtbaar in de vorm van 
groeiende maïsakkers.
Centraal staat de landbouw 
als economische motor, deze 
agrarische identiteit is behouden en 
geoptimaliseerd. 

Vraag naar Ruimte:
De ruimte voor de landbouw zal 
de openheid rondom de Vecht 
waarborgen. De overige functies 
binnen het gebied worden zo efficiënt 
mogelijk ingepast. Ruimtelijke 
bundeling of het concentreren 
van deze functies vormen het 
uitgangspunt. Concreet betekent 
dit dat wonen, werken, recreatie en 
natuur op een laag niveau rondom de 
kern worden gerealiseerd. 

idem; buitengebied
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waardoor men aangewezen is op de 
steden. 
Café De Groot en de plaatselijke 
voetbalclub zijn nog steeds de 
centrale ontmoetingsplekken van De 
Vecht. Door de afgelegenheid van het 
gebied neemt het bezoekersaantal uit 
de stad op deze ontmoetingsplekken 
af. 

Natuur en landschap:
Om het agrarische karakter te 
behouden heeft er minimale 
natuurontwikkeling plaatsgevonden 
en is hoofdzakelijk gebundeld langs 
de Grote Wetering. Deze is onderdeel 
van de ecologische hoofdstructuur 
en vormt een onderdeel van de 
groene verbinding tussen de Veluwe 
en de IJsselvallei. De oevers hebben 
een ecologische invulling met zo 
min mogelijk schade aan het talud. 
Om de landbouw alle ruimte te 
bieden zijn er zijn geen nieuwe 
landgoederen ontwikkeld.
Toch is natuurontwikkeling wel 
enigszins gestimuleerd. Agrariërs in 
het gebied kunnen hier aan bijdragen 
door aanplant van inheemse 
erfbeplanting. 

gevolg dat een verkeerstroom zich 
van en naar de Vecht verplaatst.
Verder zijn binnen De Vecht weinig 
recreatieve initiatieven. Op kleine 
schaal bieden sommige agrariërs 
eigen producten langs de weg aan 
voor de passerende recreanten. 

Leefstijlen en woonwensen:
Het landelijke karakter van de kern 
en het buitengebied is terug te 
vinden in het woningbouwprogramma 
en de uitstraling van de bebouwing. 
In het gebied is de nieuwbouw van 
woningen beperkt. De uitbreidingen 
zullen worden geconcentreerd binnen 
de dorpskern. 
In het buitengebied is er alleen 
sprake van nieuwbouw bij 
nieuwe agrarische bedrijven of 
bij verbouwing van bestaande 
boerderijen. De vrijkomende 
boerderijen worden waar mogelijk 
overgedragen aan jonge agrariërs. 
Andere mogelijkheid is dat ze worden 
omgebouwd tot appartementen voor 
de jongeren uit De Vecht.
Door vergrijzing komen vele 
boerderijen leeg te staan. 
Nieuwe voorzieningen zijn er niet, 

Stedendriehoek Zutphen, Deventer 
en Apeldoorn. 
De vraag van consumenten naar 
meer kwaliteitsproducten zal deze 
ontwikkeling versterken. 
Het ruimtelijke gevolg van deze 
ontwikkeling is dat binnen het 
gebied een afwisseling ontstaat 
van verschillende schaalniveaus 
waarin zowel ruimte is voor de 
kleinschalige - als de grootschalige 
landbouwbedrijven. Ook zijn de 
akkers op een dusdanige manier 
ingericht dat deze meest gebruikt 
kunnen worden als voer voor het 
vee.
De ontwikkeling van het 
landbouwontwikkelingsgebied 
wordt ook benut. Verschillende 
grootschalige bedrijven die 
onderdeel uitmaken van de keten als 
slachterijen en transportbedrijven, 
kunnen worden benut. 
  
Afgezien van de landbouw zijn in 
de kern nog enkele ondernemingen 
aanwezig. Toch verplaatst het 
overgrote deel van het dorp zich voor 
werk richting de omliggende steden. 
’s Ochtends en ’s avonds heeft dit als 
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hierin hetzelfde gebleven. 
Ze probeert een zo goed mogelijk 
leefklimaat te ontwikkelen voor alle 
bewoners. 

Vooral in het kleinschalige 
romantische landschap is dit een 
ontwikkeling die ook vanuit de 
gemeente extra is promoot. Doordat 
de landbouw centraal staat, is 
hiervoor geen verplichting voor 
agrariërs die dan alleen nadelige 
gevolgen voor de ontwikkeling 
van hun bedrijf zien. Agrarisch 
natuurbeheer wordt ook verder niet 
gestimuleerd in het buitengebied van 
De Vecht.

Relatie overheid-burger:   
De gemeente heeft 
natuurontwikkeling en recreatie 
nog steeds hoog in het vaandel 
staan. Toch kan dit binnen De Vecht 
gereguleerd worden. De agrariërs 
weten gezamenlijk in overleg te 
komen tot de mogelijkheden die 
er zijn voor natuurontwikkeling en 
recreatie. 
Tijdens bijeenkomsten worden deze 
ontwikkelingen besproken waarnaar 
het plaatselijke belang naar de 
gemeente stapt. Vooral met een 
positieve insteek worden de nieuwe 
ontwikkelingen in gepast. 
De rol van het Plaatselijk Belang is 



42

discussie over gekozen ontwikkelingsrichting en locatiekeuze

uitleg over de verschillende ontwikkelingsmodellen presentatie van de verschillende ontwikkelingsrichtingen

discussie over gekozen ontwikkelingsrichting en locatiekeuze
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Woningen 
De nieuwe woningen moeten worden 
ingepast in het dorpsbeeld, dus geen 
rijtjeshuizen of hoge woningen. Voor 
een bedrijventerrein geldt hetzelfde: 
het moet passen bij het dorp.

Landschap 
Het landschap moet versterkt worden, 
door kleinschalige natuurontwikkeling 
en het oprichten van landgoederen. 
Als de natuurontwikkeling beperkt blijft 
tot het Weteringse Broek dan is dat 
voldoende.

Recreatie 
Recreanten van buitenaf zijn welkom in 
het dorp. Vooral de recreanten uit het 
zuiden, de Weteringse Broek, bieden 
mogelijkheden om een economische 
impuls te krijgen. 

Landbouw 
De landbouw kan in de toekomst, 
niet in haar oorspronkelijke vorm 
blijven voortbestaan, maar door 
multifunctionaliteit te stimuleren kan 
de landbouw wel voor een gedeelte in 
stand worden houden. Hierbij blijft het 
agrarische karakter van De Vecht wel 
behouden.

gedaan in de verschillende groepen. 
Uiteindelijk kon er een eindconclusie 
worden getrokken en deze staat 
hieronder beschreven. 

Tijdens de tweede bewonersavond 
hebben de bewoners een keuze 
gemaakt voor een ontwikkelingsrichting. 
Er is gekozen voor de 
ontwikkelingsrichting “plezierig wonen 
in De Vecht”. Uit de discussie die 
daarna volgde kwamen de volgende 
aandachtspunten naar voren:

Verkeersveiligheid 
In verband met een hogere 
verkeersdruk en de onveilige 
verkeerssituaties moeten er oplossingen 
worden bedacht. Enkele ideeën zijn het 
verkeersluw maken van de dorpskern 
voor vrachtwagens, het aanleggen van 
een rondweg, de brug verbreden of vier 
stopborden plaatsen op het kruispunt. 
Camera’s en zebrapaden passen niet in 
het dorpsbeeld en klinkers zorgen voor 
gladheid en geluidsoverlast. Het zou 
goed zijn om de fietspaden niet op de 
wegen aan te geven, maar er los van 
aan te leggen.

4.5 Bewonersavond 

Op de tweede bewonersavond 
op 26 november 2008 zijn de 
ontwikkelingsrichtingen gepresenteerd 
aan een groep genodigde bewoners, 
die vooraf hebben ingetekend 
om aan deze bijeenkomst deel te 
nemen. Na de presentatie van de 
ontwikkelingsrichtingen en de nadere 
uitleg is er de gelegenheid gegeven 
om te stemmen op de meest gewenste 
ontwikkeling. De gekozen richting 
vormde de basis voor de rest van 
de avond. Na de stemming zijn de 
bewoners uiteengegaan in vier groepen 
om de te nemen maatregelen te 
bespreken, die stonden beschreven 
in de gekozen ontwikkelingsrichting. 
Wanneer men het niet eens was 
met een bepaalde maatregel of 
vond dat er nog iets moest worden 
toegevoegd uit een van een andere 
ontwikkelingsrichting, kon hierover 
worden gediscussieerd. Alle gekozen 
maatregelen zijn vervolgens geplakt op 
mogelijke locaties rondom en binnen 
De Vecht. Tot slot was er voor iedereen 
de ruimte om in discussie te gaan over 
de belangrijkste conclusies die waren 
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Nieuwbouw locatie

Veeteelt

Woonlint kern

Akkerbouw

Lichte industrie naar rand 
van de kern. Opgevuld door 
woningbouw (woonlint)

Kwekerijen (boom- en fruit-
teelt)

Boerderijen

Boerderijen met multi-
functionele landbouw. 
Agrariërs werken samen in 
lokaal netwerk. 

Recreatief Fietsnetwerk

Wandelnetwerk. Gekoppeld 
aan regionale recreatie-
netwerk

Zicht op landschap

Landschapselementen 
zandlandschap (singels/
houtwallen)

Landschapselementen 
kleilandschap (enkele 
bomenrij)

Ecologische hoofdstructuur 
langs de Groote Wetering

Verwevingsgebied (EHS) 
natuur en landbouw

Woningbouw

Legenda

Recreatie

Natuur & Landschap

Agrarisch grondgebruik

visiekaart De Vecht 2030
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in tegenstelling tot de Oost-West as, 
afgewisseld met ruime doorkijken 
naar het achterland. Dit zorgt voor 
een ruim beeld wat kwalitatief 
bijdraagt aan het agrarische 
dorpskarakter. 

De Oost-West as kenmerkt zich als 
woongebied. De meeste huizen van 
het dorp staan aan deze lengte as. 
Door de aaneengesloten structuur is 
er geen mogelijkheid om van de weg 
naar het open land achter de huizen 
te kijken. Dit geeft een gesloten sfeer 
wat het dorpsgevoel versterkt. Er 
wordt gestreefd naar een robuuste 
Oost-West as die het hart van het 
dorp vormt.  
Ook het dorpsilhouet is een kwaliteit 
van De Vecht. Kenmerkend zijn 
vooral de hoge bomen aan de 
westzijde op het zandlandschap. 
Door de nieuwbouw op het terrein 
van de meelcorporatie zal een deel 
van de bestaande houtwal verdwijnen 
waardoor het silhouet van De Vecht 
verandert. Omdat het kenmerkend 
is voor De Vecht is het belangrijk 
bomen terug te planten of bestaande 
bomen te sparen. 

de aangeleerde ‘tradities’ binnen De 
Vecht doorgezet zullen worden.

5.1 Het dorp

5.1.1  Het dorpsilhouet
Een oplossing om meer ruimtelijke 
samenhang te creëren, is het 
zoneren van functies in de kern. 
Dit betekent dat de functies wonen 
en bedrijvigheid niet meer door 
elkaar gaan voorkomen, maar op 
aangewezen locaties. Als wonen 
en bedrijvigheid van elkaar worden 
gescheiden, hebben zij beide 
meer mogelijkheden om vrij te 
ontwikkelen. Van oudsher is er al een 
globale scheiding te maken tussen de 
ruimtelijke invulling van de Noord-
Zuid as (open) en de Oost-West as 
(besloten). 

Op de Noord-Zuid as zijn 
voornamelijk grote boerderijen 
en kleine bedrijven te vinden 
afgewisseld met enkele woningen. 
Kenmerkend zijn de relatief grote 
bedrijfsgebouwen en het open 
karakter. De grote bedrijven worden, 

De ontwikkelingsrichting ‘Plezierig 
wonen in De Vecht’ is door de 
bewoners gekozen als uitgangspunt 
voor een nieuwe toekomstige 
ontwikkelingsrichting van De 
Vecht. Met dit als uitgangspunt 
is samen met de bewoners een 
ontwikkelingsrichting voor 2030 
bedacht, waarbij naast wonen 
ook recreatie en multifunctionele 
landbouw een rol spelen. 

In 2030 zal het bewaren van de rust 
en het versterken van de sociale 
aspecten centraal staan in de 
dorpskern van De Vecht. Thema’s 
als leefbaarheid, gezelligheid, 
saamhorigheid en verbondenheid 
worden door de bewoners vertaald 
in gezamenlijk activiteiten die de 
sfeer in het dorp bepalen. Hierbij 
kan worden gedacht aan de 
wandelvierdaagse, carnaval, kerst bij 
de boom, etc. 
Doordat de jongeren in de kern 
kunnen blijven wonen, komen er 
geleidelijk meer jonge gezinnen in 
De Vecht. Deze jongeren vergroten 
de kans op het behoud van de 
identiteit binnen de kern, doordat 

5. Ontwikkelingsvisie
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De voorzieningen worden alleen maar 
aangemoedigd om zich in de kern te 
vestigen. Deze bedrijven verhogen 
de leefbaarheid en maken de kern 
nog aantrekkelijker als woonlocatie. 
Toch zal men grotendeels voor de 
voorzieningen aangewezen zijn op de 
omliggende steden. 

5.1.4 Verkeer in de kern
Verkeer is een storende factor in De 
Vecht. Vooral in de kern zorgt dit 
voor onveiligheid en geluidsoverlast 
wat het woongenot aantast. Het 
streven is om te zoeken naar een 
oplossing om de kern verkeersluw 
te maken. Toch blijkt dit zeer 
ingewikkeld te zijn. Eventuele 
maatregelen zullen wel worden 
genomen met respect voor de 
landelijke dorpssfeer. Technische 
stedelijke oplossingen passen niet 
binnen dit karakter. Ook moet het 
landbouwverkeer niet teveel overlast 
ondervinden van de maatregelen 
die genomen moeten worden om de 
verkeersveiligheid te verbeteren.  
Daarnaast vormen van buitenaf de 
A50 en vliegveld Teuge de meeste 
geluidsoverlast. Om hier iets aan 

De landelijke trend dat veel 
boeren stoppen met hun bedrijf 
is ook aan de orde in De Vecht en 
omstreken. De hierdoor vrijkomende 
agrarische gebouwen vormen een 
ontwikkelingskans. Deze gebouwen 
worden gezien als mogelijkheid voor 
het vestigen van kleine startende 
ondernemingen. Ook zouden de 
boerenhoeves omgebouwd kunnen 
worden tot appartementen en in 
beperkte mate tot luxe villa’s. 

5.1.3 Bedrijven
Er is een onderscheid te maken 
tussen lichte industriële bedrijvigheid 
en voorzieningen als winkels en 
het café. Door de groei van het 
dorp in de afgelopen jaren staan de 
bedrijven in de kern van De Vecht 
tussen de woningen. Hierdoor is het 
lastig geworden voor de bedrijven om 
uit te breiden. Door grotere bedrijven 
te zoneren op de Noord-Zuid as, 
waarin meer ruimte ligt, ontstaan 
nieuwe uitbreidingsmogelijkheden 
voor bedrijven die nu ingesloten 
zitten. 

Het dorp heeft over 20 jaar nog 
steeds de uitstraling van een gezellig 
woondorp met agrarische invloed, 
waarin plezierig wonen voorop staat. 

5.1.2 Woningen
Om de sfeer en structuur van het 
dorp te versterken wordt het aantal 
woningen in De Vecht  in een Oost-
Westelijke richting versterkt. Ruimte 
hiervoor wordt gemaakt door het 
uitplaatsen van bedrijven naar het 
zuiden van De Vecht.
Er worden voornamelijk huizen 
gebouwd die geschikt zijn voor 
starters. Hier is veel vraag naar 
vanuit de jongere generatie 
dorpsbewoners. 
Belangrijk is dat het dorpsbeeld niet 
word aangetast. Door de huizen 
vorm te geven zodat deze aansluit 
bij het dorpsbeeld ontstaat er 
een eenduidige dorpskern. Vanuit 
het idee dat iedere bewoner zicht 
heeft op het omliggende landschap 
zullen de woningen gericht zijn op 
het landelijk gebied met eventueel 
aansluitende achtertuinen of in ieder 
geval zicht op het landschap. 
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zullen in dit gebied toenemen. 
Door de stallen goed in te passen 
in het landschap, dat wil zeggen 
architectuur aanpassen aan de streek 
en erfbeplanting toepassen, wordt 
dit niet als probleem ervaren. In dit 
gebied staan al veel grote stallen 
waardoor het landschapsbeeld niet 
veel zal veranderen. Het LOG zal in 
directe verbinding staan met de A50 
zodat het vrachtverkeer niet door De 
Vecht hoeft. 

5.2.2 Recreatie
Ten zuiden van De Vecht ligt de 
Weteringsebroek, dit is het stedelijk 
uitloopgebied van Apeldoorn. Een 
groot gedeelte hiervan blijft zijn 
landbouwfunctie behouden. De rest 
van het gebied is bestemd voor 
de functies natuur en recreatie. 
Doordat het gebied is omsloten door 
Apeldoorn, Teuge en De Vecht, kan 
in de Weteringsebroek geprofiteerd 
worden van behoefte aan 
recreatiemogelijkheden als wandelen 
en fietsen. 
Langs de recreatieve routes zullen 
boerderijen worden gestimuleerd 
om multifunctionele landbouw 

Toch zullen er in de toekomst ook 
veranderingen zijn in het landelijk 
gebied. Doordat boeren steeds 
meer stoppen met hun bedrijf is er 
sprake van een functieverschuiving. 
Om de economische draagkracht 
niet achteruit te laten lopen zullen 
er maatregelen moeten worden 
genomen. Multifunctionele landbouw 
kan hier in de toekomst een 
bijdrage aan leveren. Voorbeelden 
van mogelijkheden hiervan 
zijn  overnachten op het erf van 
de boer, biologisch verbouwen,  
streekproducten verkopen en het 
opzetten van een netwerk voor de 
boeren onderling. Dit zorgt ervoor 
dat ze elkaar kunnen aanvullen in het 
verstrekken van producten aan de 
omliggende steden de en recreant, 
waardoor je inspeelt op de rol als 
stedelijk uitloopgebied. Ook kunnen 
extra inkomsten verkregen worden 
met de subsidies die vrij komen bij 
agrarisch. 

Het landbouwontwikkelingsgebied 
(LOG) in het noorden trekt 
intensieve veehouderij aan. Grote 
stallen en zwaar vrachtverkeer 

te doen zal dit moeten worden 
aangekaart bij de gemeenten 
Apeldoorn en Voorst. Het is niet te 
verwachten dat er speciaal voor De 
Vecht een nieuwe geluidswal langs 
de A50 aangelegd zal worden. Te 
allen tijde wordt gestreefd naar het 
behoud van rust en het landschap 
voorop staan. 
Om te voorkomen dat ontwikkelingen 
plaatsvinden die het woongenot in 
De Vecht verlagen, zal men goed 
op de hoogte moeten blijven van de 
plannen van de gemeente, zodat hier 
snel en effectief op gereageerd kan 
worden. 

5.2 Het buitengebied

5.2.1 Agrarisch karakter
Landbouw blijft de belangrijkste 
functie van het buitengebied. 
De landbouwsector is een 
economisch drager en behoud de 
landschappelijke kwaliteit, wat als 
zeer waardevol wordt beschouwd. 
De structuur en de inrichting van 
het land worden bepaald door het 
agrarisch gebruik.
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5.2.3 Natuur en landschap
Het behoud van het landschap 
staat hoog in het vaandel. Het 
kampenlandschap kenmerkt zich 
door de verschillende singels hagen 
en houtwallen. Het kleilandschap 
wordt gekenmerkt door een open 
karakter afgewisseld met verspreid 
liggende boomgaarden. Het verdichte 
kampenlandschap in het westen 
en het open karakter van het 
kleilandschap in het oosten biedt een 
mooie afwisseling en geeft De Vecht 
zijn kenmerkende karakter. 
De verschillende karakters van deze 
twee landschappen moeten worden 
benadrukt. Naast het versterken van 
het landschap door houtwallen en 
singels, dienen ook de boerderijen in 
het buitengebied voorzien te zijn van 
erfbeplanting. 

Ook wordt het karakter van De Vecht 
bepaald door de Grote Wetering. 
De wetering vormt de scheidingslijn 
tussen de twee verschillende 
landschapstypen en kent een sterke 
cultuurlijke uitstraling. Vanuit de 
overheid is de wetering aangewezen 
als ecologische verbindingszone. 

toe te passen. Op basis van de 
agrarische - of gebiedseigen 
kwaliteit (bijvoorbeeld de fruitteelt) 
kunnen recreanten naar het gebied 
worden getrokken. Op deze manier 
ontstaat een streekimago waaraan 
verschillende activiteiten gekoppeld 
kunnen worden. Ook kan daarmee 
naast recreatie ook ruimte zijn voor 
educatieve doeleinden.   
De Vecht zal zich in de toekomst 
meer gaan richten op de recreatie. 
Recreatie zal samen met de 
landbouw de draaiende economische 
motor worden voor dit gebied. 
Zowel binnen als buiten de kern zal 
er gebruik gemaakt worden van de 
ontwikkelingen die zich voordoen, 
zoals de Weteringsebroek. In de 
toekomst zal het buitengebied 
toegankelijker zijn door het 
herstellen van de oude kerkpaden. 
Hierdoor is het ook rondom De Vecht, 
voor zowel recreanten als bewoners, 
mogelijk om een korte wandeling 
te maken. Langs de boerenerven 
kan dan het landschap weer worden 
beleefd, een belangrijke reden voor 
recreanten om van dit gebied te 
komen genieten. 

Vanuit dit oogpunt zullen plaatselijk 
langs de wetering natuurvriendelijke 
oevers en stapstenen voor 
diersoorten worden ontwikkeld. 
Daarbij zal het strakke, cultuurlijke 
en stoere karakter van de wetering 
met respect worden behandeld. 
 
Om het landschap te behouden 
in zijn huidige vorm moeten er 
gebruikers worden aangetrokken die 
dit economisch en landschappelijk 
kunnen uitbaten. Hiervoor wordt het 
gestimuleerd om landgoederen op 
te richten met als doelstelling “het 
landschappelijke karakter behouden”. 
Naast de nieuwe landgoederen zijn 
de agrariërs van groot belang bij 
het onderhoud van het landschap. 
Zij kunnen hun erf beplanten met 
houtwallen en singels, zoals van 
oorsprong karakteristiek is voor 
dit gebied. Hiervoor kunnen zij 
gebruik maken van de subsidie 
die te verkrijgen is voor agrarisch 
natuurbeheer.
Bij de ontwikkeling van natuur in 
het agrarisch gebied zal het accent 
liggen op het behoud en versterken 
van het kenmerkende landschap. 
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Vooral door het terugbrengen 
van de landschapselementen als 
houtwallen, singels, boomgaarden en 
erfbeplanting. Ook kunnen boeren 
worden gestimuleerd om agrarisch 
natuurbeheer te realiseren. 

Een andere vorm van 
landschapbehoud is het laten 
investeren van de omgeving in het 
gebied. De waarde en kwaliteit 
van het landschap is zo hoog dat 
er een gezamenlijk belang is om 
dit te behouden. Dit kan door een 
landschapsfonds. Bijvoorbeeld 
inwoners van Apeldoorn “kopen” een 
stuk van de grote wetering, zodat 
deze kan worden onderhouden.
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opbouw lint; zichtlijnen

opbouw lint: open ruimtes typisch lintdorp
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6. Ontwikkelingsplan

langs de weg en de gedraaide 
richting van de voormalige Rabobank, 
geven het dorp dat eigen dorpse 
karakter. 
De voormalige meelfabriek ligt 
er vervallen bij. In het verleden 
was dit een belangrijke bron voor 
werkgelegenheid. In de loods staat 
nog het restant van een oude 
molen. Helaas is deze in zeer slechte 
staat. Inmiddels is vanuit het beleid 
bepaald dat het pand moet wijken 
en plaats moet maken voor nieuwe 
woningen.

en donkergroene kleur. Vervolgens 
worden de huizen die verder van het 
kruispunt af staan gekenmerkt door 
kozijnen met een witte en blauwe 
kleur. 

Toch is het lint niet zo eenduidig als 
het op het eerste gezicht lijkt. Vooral 
de afwisseling door centrale open 
ruimtes geeft de dorpskern haar 
karakter. Goed vormgegeven open 
plekken zetten het karakter van een 
dorp kracht bij. Deze open plekken 
zijn te vinden bij de katholieke kerk 
en de basisschool, de voormalige 
meelfabriek en bij café de Groot. 
Ook een andere positionering van 
bijvoorbeeld café de Groot dicht 

6.1 Woningbouw in de Vecht

6.1.1 Huidige situatie
De Vecht is een typisch lintdorp. Alle 
huizen staan aan één doorgaande 
weg van oost naar west. Ook hebben 
de bewoners vanuit de woning een 
prachtig uitzicht op het achterland. 
Hoe dichter het centrum van de 
kern wordt genaderd des te hoger 
wordt de bebouwingsdichtheid. Aan 
de randen van de kern is de opzet 
tussen de woningen ruimer en wordt 
het landschap meer beleefd. 
In de noord-zuid richting bestaat 
de kern uit vrijstaande boerderijen. 
Doorzichten over de tussengelegen 
open akkers of weilanden bepalen 
het beeld. 

De bebouwing in de kern bestaat 
uit vrijstaande woningen met een 
puntdak. Voor de daken wordt 
afwisselend donkerblauw of 
donkerrood gebruikt. Wat betreft de 
wanden bestaan deze overwegend uit 
een donkerrode baksteen. Een enkel 
huis heeft gepleisterde witte muren. 
Rondom het kruispunt is opvallend 
dat de kozijnen bestaan uit een witte 

bebouwing; kleurgebruik

typisch lintdorp
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ontwikkeling dorpsilhouet 
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Naast de beleving vanuit de kern is ook 
het aanzicht van de rand van buiten de 
kern belangrijk. Vanuit het landschap 
kun je het dorp mooi beleven door 
een duidelijk zicht op de kerktoren en 
de hoge bomen ten westen van het 
kruispunt. 
Vanuit het landschap is de oostelijke 
zijde door de groene beslotenheid 
minder beleefbaar dan de westelijke 
zijde. 

6.1.2 Nieuwe woningen
De gemeente Voorst heeft vastgesteld 
dat binnen De Vecht 40 nieuwe 
woningen zullen worden gerealiseerd. 
Voor de eerste fase is de locatie van 
de meelfabriek gekozen om een 
aantal nieuwe woningen voor starters 
te realiseren. Om tot de gestelde 20 
woningen te komen zal de gehele 
ruimte op een efficiënte manier moeten 
worden ingevuld. Toch zal dit kunnen 
betekenen dat bepaalde karakteristieken 
van De Vecht zullen verdwijnen. In dit 
plan zal niet ingegaan worden op de 
daadwerkelijke invulling, maar er zal 
een advies worden gegeven, zodat de 
kenmerkende structuur van het dorp 
behouden blijft. meelfabriek; één van de open plekken
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Om het karakter te behouden zijn 
twee principes geschetst. Deze 
principes gaan uit van de kwaliteiten 
van het lintdorp en de afwisseling die 
ontstaat door de open ruimtes. 
In het eerste principe kan het 
duidelijke lint van de bebouwing 
bij verwijdering van de meelfabriek 
worden doorgezet. Daarmee wordt 
de karakteristieke lijn van het dorp 
versterkt. Tussen de woningen zal 
beperkt zicht zijn richting het 
landschap. Toch zouden, net als in 
de rest van De Vecht, deze woningen 
eveneens uitzicht moeten hebben op 
het omliggende landschap.

In het tweede principe is de rooilijn 
van de bouwkavels verder van de 
weg gelegen zodat er toch nog een 
open ruimte gehandhaafd blijft. Er 
ontstaat een pleinvormig karakter 
waarop solitaire of groepen bomen 
voorkomen. Het nadeel is echter dat 
er maar een beperkte hoeveelheid 
woningen gerealiseerd kunnen 
worden. 

De ontsluiting van dit terrein zal een 
sterk ingetogen karakter hebben, 

doorzetten van het lint

handhaven van open ruimte
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Voor de tweede fase zijn al 
verschillende mogelijke locaties 
aangewezen. 
Om het resultaat te bereiken 
zoals hierboven geschetst is, kan 
Plaatselijk Belang een burgerinitiatief 
nemen. Minimaal 75 inwoners van 
de gemeente van 16 jaar of ouder 
moeten het initiatief ondersteunen. 
Het verzoek wordt ingediend bij 
de voorzitter van de raad. Op de 
website van de gemeente Voorst is 
meer informatie te vinden over het 
indienen van een burgerinitiatief, 
www.voorst.nl. 

worden gerealiseerd. Hierbij is het 
belangrijk dat de afstand tussen de 
verschillende huizen ruimer is dan 
in de kern, waardoor doorzichten 
ontstaan op het omliggende 
landschap.

Buiten de kern is vooral de 
nieuwbouw te realiseren langs 
de Bekendijk. Momenteel bestaat 
deze hoofdzakelijk uit grotere 
boerderijen. Indien deze boerderijen 
de agrarische functie verliezen, 
kunnen deze worden verbouwd tot 
appartementen. Ook kan op de plaats 
van andere opstallen op de kavel 
woningbouw gerealiseerd worden.    

6.1.3 Realisatie woningen
Voor de eerste fase op het terrein 
van de voormalige meelfabriek is de 
gemeente in de ontwerpfase. Om te 
voorkomen dat het ontwerp niet in 
het dorp past, is het belangrijk om 
de plannen in elk geval te volgen. 
Op dit moment is het niet mogelijk 
om het ontwerp te beïnvloeden, 
maar zodra het ontwerp klaar is en 
gepresenteerd wordt wel.

aangezien de positie van het “enige 
echte” kruispunt binnen De Vecht 
anders in gevaar komt.
In beide gevallen is het noodzaak 
de kleur en type woningen af 
te stemmen op de omliggende 
bebouwing. 
Bij de bouw van nieuwe woningen 
zal waarschijnlijk de sterke rand 
beplanting rond de bouwkavel 
worden weggehaald. Dit heeft 
gevolgen voor het karakteristieke 
dorpssilhouet. Het is daarom 
verstandig om nieuwe aanplant te 
overwegen of een aantal bestaande 
bomen te behouden. Op deze manier 
wordt het dorpsilhouet in stand 
gehouden. 

Naast de woningbouw bij de oude 
meelfabriek zullen nogmaals 20 
woningen worden gerealiseerd in 
De Vecht. Binnen de kern wordt de 
versterking van het lint nagestreefd. 
Wanneer de garage naar de rand van 
de kern verhuist, kan deze ruimte 
ingevuld worden door woningbouw.  
Het lint kan aan de oostzijde worden 
aangebouwd, daarbij kunnen 
vergelijkbare ruimere woningen referentie; betaalbare woningen 
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industrie; ruimte tussen de bedrijven (50m); op de weg georiënteerd

50 m
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is. De bedrijvigheid in de gemeente 
Voorst is kleinschalig met maximaal 
een omvang van 1 hectare. 
 
De Vecht kan gebruik maken van 
het feit dat er in de gemeente 
Voorst een ruimtebehoefte 
is van circa 15 hectare voor 
bedrijventerrein in de kleine kernen 
van de gemeente. Om bedrijvigheid 
in De Vecht te behouden en 
ontwikkelingsmogelijkheden te 
bieden, kan gezocht worden naar 
locaties aan de zuidelijke rand 
van De Vecht. Voor deze locaties 
dient bij de gemeente de functie 
van bedrijventerrein aan gevraagd 
te worden. De bedrijvigheid van 
het dorp wordt op deze manier 
gecentraliseerd op de noord-zuid 
as. Bedrijven zoals garage De Vecht 
kunnen zich hier ontwikkelen en de 
lichte bedrijvigheid zoals winkels en 
horeca kunnen meer gestimuleerd 
worden in de dorpskern. 

het landschap zijn essentieel, 
om dit te behouden dienen de 
bedrijven minimaal 50 meter uit 
elkaar te staan. Bovendien hebben 
de bedrijven een strategische plek 
zodat lange doorzichten op het open 
landschap niet worden geblokkeerd. 
De rechte lijnen van het landschap 
kunnen versterkt worden met 
bomensingels langs de bebouwing. 

In de toekomst zal er meer ruimte 
nodig zijn dan de twee locaties. 
Vandaar dat de afweging tussen 
voldoende bedrijfslocaties en de 
beperkte ruimte met doorzichten 
langs de weg, ertoe geleidt heeft 
dat bedrijven zich schuin achter de 
andere bedrijven mogen vestigen.  

6.2.2 Realisatie bedrijfslocaties
In een raming van de gemeente 
Voorst is bepaalt dat voor 2030 
circa 40-45 hectare nodig is voor de 
realisatie van nieuwe bedrijfslocaties. 
Hiervan wordt het merendeel (20-30 
ha) gerealiseerd nabij Twello. In de 
kleine kernen van de gemeente wordt 
per geval bekeken of uitbreiding of 
vestiging van bedrijvigheid mogelijk 

6.2 Industrie

6.2.1 Huidige situatie
In de woonkern bevinden zich 
momenteel een aantal kleine 
bedrijven. De belangrijkste zijn café 
de Groot, de autogarage, de oude 
meelfabriek en de elektronicawinkel. 
In dit plan wordt waarde gehecht 
aan het behouden van deze 
bedrijven. Ondernemers behouden 
het bestaansrecht van het dorp. 
Echter er wordt ook gezocht naar 
extra ruimte voor de realisatie van 
betaalbare woningen. Het is wellicht 
mogelijk om ten zuiden van De Vecht 
verspreid bedrijven te vestigen, 
waarbij voldoende tussenruimte 
bestaat.  

De bedrijven hebben daarbij een 
karakter dat te vergelijken is met 
de omliggende boerderijen. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de hoogte 
bestaat uit maximaal 2 woonlagen 
met een puntdak en de breedte niet 
meer is dan 20 meter. Richting het 
achterland mag dit eventueel wel 
verder doorsteken. 
De kenmerkende doorzichten richting 
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2 m
4 m

6.3 Verkeer

6.3.1 Huidige situatie
Vanuit de bewoners van De Vecht 
kwam de vraag naar een verbetering 
van de verkeersveiligheid. Het 
probleem is vooral de hard rijdende 
auto’s in de kern, waaronder het 
sluipverkeer. Zij maken het onveilig 
voor fietsers en wandelaars die zich 
over de rijweg moeten verplaatsen, 
omdat wandel- en fietspaden 
ontbreken. In de kern is wel op een 
trottoir aanwezig, maar deze is niet 
helemaal doorgetrokken. 
Naast een sluiproute voor auto’s 
is het dorp ook een belangrijk 
knooppunt voor de fietsrecreatie. De 
veelzijdigheid van het omliggende 
landschap draagt daar het meest aan 
bij. 

6.3.2 Geen stedelijke oplossingen
Bij het zoeken naar een oplossing 
voor de verkeersdrukte en de 
onveiligheid worden te snel allerlei 
stedelijke verkeerstechnische 
oplossingen aangedragen. In veel 
gevallen werkt dit tijdelijk of in 
beperkte mate. sfeerbeeld, dorpsstraat Borsele

straatprofiel; roodbruine klinker versterkt dorpskarakter  
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in een dorp rijdt. 
Doordat er geen duidelijke rijbanen 
aanwezig zijn, zullen automobilisten 
hun snelheid moeten verlagen 
aangezien ook langzaam verkeer zich 
hier overheen verplaatst. 
Door de lage snelheid en het gebruik 
van nieuwe klinkers zal er niet of 
nauwelijks een toename van geluid 
ontstaan.

6.3.3 Realisatie wegaanpassingen
Het voorstel om nieuwe klinkers in 
de kern toe te passen in plaats van 
asfalt, kan met de gemeente overlegt 
worden. Verder is het niet wenselijk 
om de wegen aan te passen aan het 
verkeer, maar aan de eisen die de 
omgeving eraan stelt.

In de brochure ‘wegen voor mensen’ 
staat meer informatie over het 
landschappelijk inpassen van 
verkeersmaatregelen. Deze brochure 
is te bestellen via de website: 
www.keuninginstituut.nl

Het probleem van landelijke dorpen 
is dat deze te maken hebben met 
groot landbouwverkeer. Oplossingen 
als wegversmallingen en andere 
verkeersremmers zijn hierdoor 
ontoepasbaar. 
De opgave om daadwerkelijk de 
snelheid terug te brengen en 
veiligheid te garanderen is moeilijk. 
Daarnaast heeft het dorp een 
kenmerkende landelijke uitstraling 
en bij dit karakter behoren gepaste, 
vooral niet stedelijke oplossingen.  

Daarom is er gezocht naar een 
straatprofiel dat hoort in een landelijk 
dorp. Er is weinig ruimte voor 
bijvoorbeeld gescheiden fietsstroken. 
Vandaar dat de fietser zich over 
dezelfde weg als de autogebruiker 
moet verplaatsen. Ook zullen 
fietsstroken geen veiligere situatie 
opleveren. Dit kan zelfs averechts 
werken aangezien de automobilist 
geen fietsers op de rijweg verwacht.
Op basis van het dorpse karakter 
is het voorstel om de rijweg in 
klinkerverharding uit te voeren. Dit 
oogt rustig en maakt de automobilist 
wellicht bewuster van het feit dat hij sfeerbeeld klinkers
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toepassen van beukenhaag; huis grenzend aan straat

toepassen van beukenhaag; huis met voortuin

erfafscheiding in het dorp

leilindes voor de boerderij
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6.4.2 Boerderij en erf
Boerderijen kun je in het landschap 
vrijwel altijd herkennen aan 
de bomen die de ligging in het 
landschap ‘verraden’. Vaak staan 
de bomen er om schaduw te geven, 
bescherming te bieden tegen de 
wind, als bliksemafleider of om de 
houtvoorraad te kunnen aanvullen. 
Een boerenerf en zijn beplanting 
staat in het teken van zijn agrarische 
functie. Geen enkele inrichting 
van een boerenerf is hetzelfde. 
Kenmerkend voor de historische 
erven is dat deze bestaat uit twee 
delen: een voor- en achtererf. 

Het voorerf moet sierlijk zijn en 
status tonen maar ook voorzien in 
de dagelijkse voedselbehoefte van 
het gezin. De moestuin, boomgaard 
en siertuin vielen allemaal onder 
het toezicht van de boerin. Daarom 
liggen deze tuingedeelten het 
dichtst bij het woonhuis. Op het 
voorerf is de menselijke invloed het 
hoogst en het onderhoud intensief. 
Als het erf klein is zal dit vooral 
gericht zijn op functioneel gebruik. 
Naarmate er meer ruimte is (en dus 

mag in de voortuin van een dorp een 
minder gemaaid gazon en een grote 
solitaire boom. In het dorp bepalen de 
voortuinen het groene karakter, want 
straatbomen vind je er niet. 

De afscheiding van de voortuin 
ten opzichte van de straat is in 
De Vecht opvallend. De meeste 
tuinen zijn omsloten met een haag 
maar is er nog wel aansluiting met 
het achterliggende landschap. De 
verschillen in de bodemtypen zand 
en klei zijn minder terug te zien in de 
beplantingsoorten. Dit zou versterkt 
kunnen worden met het gebruik van 
een beukhaag (Fagus sylvatica) op 
de zandgronden en op de kleigronden 
een meidoornhaag. (Crataegus 
monogyna) De beste hoogte voor de 
hagen ligt tussen de 0,5 - 0,8 meter. 
De haag is dan dusdanig aanwezig 
dat deze een mooie afscheiding vormt 
tussen de woning en de straat. 
Door meer grote solitaire inheemse 
bomen, zoals beuken en linden, in 
de tuin te plaatsen wordt het groene 
straatbeeld versterkt. Ook het planten 
van fruitbomen is wenselijk, zoals op 
Beentjesweg nr.11a.

6.4 Erfbeplanting

Beplanting speelt een belangrijke rol 
in de beleving van het landschap. 
Het maakt een gebied grijs of groen. 
Groen maakt de leefomgeving 
aangenaam, men leeft gezonder en 
leert beter. In De Vecht, dat zichzelf 
omschrijft als de kleine kern in het 
groene gras, kunnen een aantal 
maatregelen genomen worden om 
het groen van zowel binnen als 
buiten de kern meer te beleven. 

6.4.1 Dorpstuinen
Voor 1930 waren voortuinen in dorpen 
niet vanzelfsprekend. De boerderijen 
stonden langs de weg met enkele 
leilinden voor het huis. In de Vecht 
zijn daar nog enkele voorbeelden 
van te zien, zoals Café De Vecht. Het 
overgrote deel van de woningen in De 
Vecht hebben wel een voortuin. 

De voortuin in een dorp heeft andere 
kwaliteiten en karakteristieken dan 
in een stad. In de stad voert eenheid 
de boventoon en is rommeligheid niet 
geaccepteerd. In een dorp is vaak 
de diversiteit karakteristiek. Daarom 
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opbouw erf; zandlandschap opbouw erf; kleilandschap

erfbeplanting bouwstenen erf

Solitairen: Heesters:
Beuk Rhododendron 
Plataan Taxus
Esdoorn Thuja
Linde Chamaecyparis
Magnolia 
Kastanje Fruitboomsoorten:

Peer
Appel
Kers
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Daarom dient dit gestimuleerd te 
worden. De aanleg en het beheer 
van erfbeplanting valt niet onder 
de subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer. Daarom geeft de 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
subsidie voor erfbeplanting. 
De gemeente Zutphen is in 2007 
begonnen aan een project waarbij 
de gemeente subsidie biedt aan 
bewoners van het buitengebied voor 
de aanleg van streekeigen beplanting 
op het erf. Het doel was om het 
uiterlijk van het buitengebied te 
versterken.
Een dergelijk project in het 
buitengebied van De Vecht zal ook 
veel bijdragen aan het versterken 
van het gesloten landschapskarakter. 
Hiervoor zal de gemeente Voorst 
benadert en overtuigd moeten 
worden om ook hier een dergelijk 
project op te zetten.

Het is cultuurhistorische verantwoord 
en het erf word bovendien mooi 
ingepast in het landschap. 

Belangrijke kenmerken van het 
boerenerf die weer teruggebracht 
kunnen worden in het landschap zijn: 
- Solitaire bomen geplant 

in de voortuin om zo die 
herkenningspunten voor de 
omliggende omgeving te vormen. 

- Versterken of aanleggen van 
een haag, houtwal en/of singel 
die zorgen voor een duidelijke 
erfafscheiding. 

- Fruitbomen aanplanten 
voor of naast de boerderij 
als landschapselement en 
terugbrengen van cultuurhistorische 
waarde / karakter van het gebied. 

De beplantingsoorten die op het erf
voorkomen zijn afhankelijk van het 
bodemtype. 

6.4.3 Aanleg erfbeplanting
Door bomen en struiken op het 
erf te plaatsen die karakteristiek 
zijn voor het gebied wordt het 
gesloten landschapskarakter 
van het buitengebied versterkt. 

blijk van rijkdom) is er een siertuin 
aanwezig. De meeste siertuinen zijn 
geïnspireerd door de Engelse tuin 
uit de 19de eeuw. In deze tuinstijl 
wordt het omliggende landschap 
geïmiteerd: gras in de voortuin, 
solitaire bomen, bloeiende struiken 
als rododendrons en seringen.
Het achtererf is meer gericht op 
de boerenbedrijvigheid en het 
landschap. Het werd onderhouden 
door de boer. De natuur mag 
op het achtererf meer zijn gang 
gaan. De beplanting is inheems en 
arbeidsextensief. Zo vind je op het 
achtererf onder andere weilanden, 
windsingels, houtwallen, hagen, 
poelen en slootkanten die ook in het 
landschap voorkomen. 
Tegenwoordig is de taakverdeling 
tussen de boer en boerin op het 
agrarische bedrijf niet meer zo strak 
gescheiden. Op woonboerderijen 
is de tweedeling tussen bedrijf en 
gezin helemaal verdwenen. Toch is 
het onderscheid in voor- en achtererf 
nog goed te herkennen. Het is 
zelfs zinvol om dit zo te houden, 
te versterken en bij de moderne 
boerderijen terug te laten komen. 
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6.5   Landschapselementen 

Kenmerkend voor De Vecht is dat 
deze op het scheidingsvlak ligt 
tussen het open kleilandschap en het 
besloten zandlandschap. Door het 
ruimtelijke contrast is deze scheiding 
sterk beleefbaar. Het doel is om deze 
scheiding te behouden en mogelijk 
te versterken, zodat de verschillende 
landschappen nadrukkelijker 
aanwezig zijn. 

Het ruimtelijke contrast wordt veelal 
veroorzaakt door het gebruik van 
beplanting. Gebundeld vormen 
deze beplantingen de bouwstenen 
van het landschap. Verschil in 
aard, hoeveelheid en samenhang 
dragen bij aan de karakteristieke 
kenmerken van de verschillende 
landschapstypen. 
In deze paragraaf wordt beschreven 
wat het karakter van de twee 
landschapstypen is en op welke wijze 
deze in de toekomst kan worden 
versterkt.

versterken groenstructuur zandgebied; houtwal 

beplantingssoorten houtwal

Principe 
schets 

In onderstaande tabel staan kenmerkende soorten ingedeeld op struweel, heesters en 
bomen.

Nederlandse naam Wetenschappelijke na

Struweel Braam Rubus

Gewone meidoorn Crataegus monogyna

Gewone kardinaalsmuts Euonymus europaeus

Gewone hazelaar Corylus avellana

Gewone esdoorn Acer campestre

Gewone vlier Sambucus nigra

Haagbeuk Carpinus betulus

Zomereik Quercus robur

Ruwe berk Betula pendula

Tamme kastanje Castanea sativa

Gewone lijsterbes Sorbus aucuparia

Heesters

Boomvormers

am

§4.5.2 Kleilandschap (Ontginningslandschap)  

Het kenmerkende ordeningsprincipe van het ontginningsgebied is de rationele 
verkaveling van ‘slagen’ of strypen. Het gebied is verdeeld in poldereenheden, die door 
kaden worden begrensd. Het watersysteem is een hiërarchisch systeem van sloten, 
weteringen en boezem. De infrastructuur is gebundeld op de ontginningsassen of bevindt 
zich parallel ervan.  
Naast de rechtlijnige verkaveling is het vlakke en open landschap zeer kenmerkend. Het 
contrast in het gebied is groot tussen dichte bebouwingslinten en de open polders.  
In het rechtlijnige open landschap vormen kleine transparante bomenrijen de ruimtelijke 
invulling. Ook zijn de wegenstructuren in dit gebied geaccentueerd met een enkele 
bomenrij.

Om het landschap en deze kenmerken te behouden is het noodzakelijk om de bestaande 
bomenrijen in het landschap en langs de wegen te bewaken. Daarnaast kan het karakter 
van het gebied versterkt worden door de aanplant van nieuwe bomenrijen. Vooral langs 
de randen van de weilanden en de akkers. Verspreid binnen het gebied komen zulke 
bomenrijen voor. Voor de aanplant van deze rijen dient gestreefd te worden naar 
inheemse en gebiedseigen beplanting.

Referentiebeeld

In onderstaande tabel staan enkele karakteristieke soorten beschreven die geschikt zijn 
om toe te passen binnen het gebied.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

a

utinosa

Bomenrij langs 
wegen

us excelsior

Bomenrij 
landschap

Schietwilg Salix alb

Zwarte els Alnus gl

Gewone es Fraxin



65

Opbouw van de houtwal 
Een houtwal heeft zowel een verticale 
als een horizontale opbouw. Een 
verticale opbouw betekent dat er 
een gelaagdheid is van kruiden, 
struwelen, heesters en bomen. Een 
horizontale opbouw betekent dat 
de houtwal een duidelijke zoom, 
mantel en kern bevat. De zoom 
is een duidelijke rand bestaande 
uit lage kruiden en struwelen, de 
mantel bestaat uit struwelen en 
heesters dit loopt geleidelijk op naar 
het hart van de houtwal die bestaat 
uit boomvormers met heesters (de 
kern). De houtwal is opgebouwd 
uit verschillende soorten inheemse 
beplanting. 

   

6.5.1 Zandlandschap 
Het zandlandschap is een gevarieerde 
afwisseling van verspreid liggende 
hoeven, akkers, weilanden, houtwallen, 
singels en lanen. Het is van oudsher 
een kleinschalig landschap, maar in de 
huidige situatie is deze kleinschaligheid 
sterk verminderd. Door de laatste 
ruilverkavelingen zijn verschillende 
akkers en weilanden samengevoegd. 
Ook zijn op veel plaatsen de 
afscheidingen van houtwallen rondom 
de akkers verwijderd, doordat zij onder 
andere hun beschermende functie 
verloren.
Dit gevarieerde landschap is erg 
aantrekkelijk om in te recreëren, 
daarom is het raadzaam om het 
karakter van dit landschapstype te 
versterken en de oorspronkelijke 
kleinschaligheid terug te brengen. 
Dit kan door nieuwe houtwallen aan 
te leggen verspreid door het gebied. 
Om de opbrengst van de akkerbouw 
door de aanplant van een houtwal niet 
verlagen is de gunstigste ligging van 
de houtwal in Noord-Zuid richting. Dit 
zorgt er namelijk voor dat de houtwal 
een minimale schaduw werpt over de 
aanliggende percelen. sfeerbeeld; houtwal; zandlandschap
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6.5.2 Kleilandschap
Het kleilandschap wordt gekenmerkt 
door een vlak open landschap met 
een strakke structuur van rechtlijnige 
kavels. In dit rechtlijnige open 
landschap vormen kleine transparante 
bomenrijen de ruimtelijke invulling. 
Ook zijn de wegenstructuren in dit 
gebied geaccentueerd met een enkele 
bomenrij. 

Om het landschap te behouden is 
het noodzakelijk om de bestaande 
bomenrijen te handhaven. Daarnaast 
kan het karakter van het gebied 
versterkt worden door de aanplant 
van enkele nieuwe bomenrijen. Vooral 
langs de randen van de weilanden en 
de akkers. Voor de aanplant van deze 
rijen dient gestreefd te worden naar 
inheemse en gebiedseigen beplanting. 

In onderstaande tabel staan enkele 
karakteristieke soorten beschreven 
die geschikt zijn om toe te passen in 
het gebied. 

6.5.3 Aanleg landschapelementen
Het stimuleren van de aanleg van 
houtwallen, boomrijen, knotbomen versterken groenstructuur kleigebied
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- Voor de aanleg van elzensingels 
moet gekeken worden naar 
landschapspakket 54.

Ook kan er contact worden 
opgenomen met Landschapsbeheer 
Gelderland, dit is een loketorganisatie 
die mensen begeleidt met het 
aanvragen van de subsidies 
en adviezen geeft. Voor de 
aanleg van houtwallen heeft 
Landschapsbeheer Gelderland 
een speciaal steunpunt opgericht 
in samenwerking met stichting 
Heg en Landschap: het steunpunt 
voor Heggen en Houtwallen. Dit 
steunpunt is opgericht om zoveel 
mogelijk bestuurders en bewoners 
te stimuleren een actieve bijdrage 
te leveren aan een karakteristiek 
heggen- en houtwallenlandschap. 

Ga voor meer informatie naar de 
volgende sites: 
Het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit: www.minlnv.nl
Loketorganisatie Landschapsbeheer 
Gelderland; 
www.landschapbeheergelderland.nl

en elzensingels zal ervoor zorgen 
dat het karakteristieke landschap 
versterkt wordt. Voor het 
ontwikkelen en in stand houden 
van deze landschapselementen 
op landbouwgrond kan subsidie 
worden aangevraagd bij de 
Provinciale subsidieregeling 
agrarisch natuurbeheer (PSAN). 
Deze landschapelementen zijn 
onderverdeeld in pakketten. 
De verschillende pakketten zijn 
verder toegelicht in de brochure 
Provinciale subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer en te downloaden via 
de website van het LNV-loket: www.
hetlnvloket.nl. In deze brochure zijn 
de voorwaarden om de subsidies aan 
te vragen opgenomen. Ook staan de 
eisen van de pakketten op een rijtje. 
- Voor de aanleg van houtwallen 

moet gekeken worden naar 
landschapspakket 65. 

- Voor de aanleg van knotbomen 
moet gekeken worden naar 
landschapspakket 58. 

- Voor de aanleg van boomrijen 
moet gekeken worden naar 
landschapspakket 66.

 wilgenrijen
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natuurvriendelijke oever uitsluitend aan weide

25% natuurvriendelijke oevers

natuurvriendelijke oever uitsluitend aan weide

voorbeelduitwerking stapsteen
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door het waterschap één stapsteen 
gepland. Deze grenst aan het 
Toevoerkanaal. Er moet rekening 
worden gehouden met de volgende 
twee vastgestelde eisen:

- De stapsteen heeft een oppervlak 
van 1 tot 2 ha.

- De maximale onderlinge afstand is 
3 km

Het advies is om de stapsteen niet 
ten zuiden van De Vecht aan te 
leggen, gezien de zeer gewaardeerde 
openheid, maar ten noorden van 
de Vecht. Het landschap is hier 
kleinschaliger, zodat een stapsteen 
met alles wat daarin groeit geen 
belemmering in het zicht vormt. 
Bovendien is een stapsteen hier 
beter aan te sluiten op de wetering 
vanwege de toch al lage oevers. 
 
Een stapsteen bestaat in dit 
geval uit water, riet, heesters en 
een boomlaag. De afbeelding is 
overgenomen van het waterschap 
met één verschil. Namelijk dat 
de oever van de wetering zoveel 
mogelijk doorloopt. Op verschillende 

versterken. Voor het behalen 
van de minimale eisen heeft het 
waterschap enkele eisen vastgesteld. 
Waar nodig zijn er in dit plan extra 
randvoorwaarden aan toegevoegd. 
 
6.6.2 Landschappelijke waarde 
Grote Wetering
Het weteringenstelsel in het gebied 
is al eeuwen oud. De Grote Wetering 
is gegraven voor de ontwatering van 
het land. Hij dateert uit de 14e eeuw 
en is daarmee iets ouder dan de 
andere weteringen. De weteringen 
doorsnijden Van zuid naar noordelijke 
richting het gebied en maken deel 
uit van het mooie afwisselende 
landschap. De watergang is van 
grote cultuurhistorische waarde. 
Waar het vroeger voornamelijk een 
functionele waarde had, heeft het nu 
ook een esthetische waarde. Deze 
wordt grotendeels bepaald door het 
lichte meanderen en de steile taluds. 
Bij inrichting voor meer ecologische 
doeleinden moeten deze waarden zo 
goed mogelijk behouden worden. 

6.6.3 Stapstenen in De Vecht
Ten zuiden van de dorpskern is 

6.6 Ecologische Hoofdstructuur 
Grote Wetering

6.6.1 Wetering en Ecologische 
Hoofdstructuur
De Grote Wetering is evenals de 
andere weteringen in de IJsselvallei 
aangewezen als onderdeel van de 
ecologische hoofdstructuur. De 
ecologische hoofdstructuur is een 
nationale beleidsvoering die inzet op 
stabilisatie van natuur en ecologie. 
De Grote wetering is aangewezen 
als verbindingszone. Dat betekent 
dat zij een verbinding vormt 
tussen meerdere natuurgebieden. 
De inrichting van de ecologische 
verbinding bestaat in dit geval uit 
ecologische oevers en stapstenen, 
dit zijn kleine tussenliggende 
natuurgebiedjes.
Waterschap Veluwe heeft voor de 
inrichting van deze verbindingszone, 
ook wel corridor genoemd, ingezet op 
de winde. Voor deze vissoort moeten 
bepaalde leefomstandigheden 
gecreëerd worden die eveneens 
de ecologische waarde alsmede 
de waterkwaliteit van de wetering 
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principe; natuurvriendelijke oever sfeerimpressie;natuurvriendelijke oevers en strakke vorm
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eerder vermeld zijn daar lage oevers 
waardoor natuurvriendelijk oevers 
het beeld niet drastisch veranderen. 
Bovendien wordt het beeld van de 
hoge oevers ten zuiden van De Vecht 
niet aangetast. 

De natuurvriendelijke oevers kunnen 
perfect worden aangesloten op een 
eventuele stapsteen. Bovendien zijn 
de oevers met hun rietkraag mooi 
om te zien. Om de cultuurhistorische 
waarde van de Grote Wetering 
in acht te nemen kan er aan het 
begin van een flauwe oever een 
beschoeiing geplaatst worden. 
Hierdoor behoud de waterloop toch 
enigszins de strakke lijnvorm.
De afbeelding laat zien hoe een 
ecologische oever er uit zou kunnen 
zien.

plekken mag het water doorsteken 
de stapsteen in. De oever loopt door 
in de vorm van een beschoeiing. 

6.6.4 Ecologische oevers
In de ecologische hoofdstructuur 
is vastgesteld dat een deel van 
de oevers van de Grote Wetering 
natuurvriendelijk moeten worden. De 
hele oever is daarvoor als zoekgebied 
aangewezen. De volgende criteria 
zijn vastgesteld alvorens een plaats 
aan te wijzen.
- Minimaal 25% van de oevers 

natuurvriendelijk
- Grenzend aan weiland en niet aan 

akkers in verband met risico op 
gewasziektes. Tenzij de akker op 
dusdanige laagte ligt dat een flauwe 
oever geen negatief effect oplevert.

- Een oever kan alleen worden 
aangelegd bij een minimale ruimte 
van 6 meter. (3 voor de oever en 3 
voor het schouwpad.

Om zoveel mogelijk de huidige 
waarde van de wetering te behouden 
wordt geadviseerd om net als bij de 
stapsteen ten noorden van De Vecht 
te zoeken naar een oplossing. Zoals 
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6.7 Ecologische Hoofdstructuur 
Verwevingsgebied

6.7.1 Verwevingsgebied
Naast de Grote Wetering als 
ecologische verbindingszone 
bevindt zich nabij de Vecht ook een 
verwevingsgebied. Het is onderdeel van 
de ecologische hoofdstructuur en het 
doel is dat landbouw, wonen en natuur 
zoveel mogelijk gecombineerd worden. 
Een dergelijk gebied is direct ten 
noordoosten van de dorpskern gepland. 
Vanuit gemeentelijk beleid wordt 
gezien de grootschalige landerijen 
vooral ingezet op de leefbaarheid voor 
weidevogels. In dit plan wordt daarop 
doorgegaan met daarbij de huidige 
landschappelijke kwaliteiten in acht 
genomen.

6.7.2 Huidige landschappelijke waarde 
gebied
Het gebied dat aangewezen is als 
potentieel weidevogelgebied ligt in het 
oude veenontginningsgebied. Dat houdt 
in dat het veen van het klei verwijderd 
is. Het beeld dat daardoor ontstaan 
is wordt bepaald door de rechtlijnige 
kavels, lintbebouwing en kleine bosjes. 

Na de ruilverkaveling is dat beeld 
nog meer versterkt. Er bestaat veel 
openheid wat karakteristiek is voor 
ontginningsgebieden. De beplanting 
bestaat uit elzen, wilgen en populieren. 
Langs de rijweg staan voornamelijk 
essen. 
De openheid en de rechtlijnige 
kavelstructuur zijn van grote waarde 
voor het geplande verwevingsgebied. 
Bij het inrichten van het gebied zal met 
deze kwaliteiten rekening gehouden 
worden.  

6.7.3 Criteria weidevogelgebied: ‘de 
kieviet’
Gemeente Voorst richt zich bij het 
ontwikkelen van het verwevingsgebied 
op weidevogels. Als doelsoort wordt 
de kieviet gehanteerd. Dit houdt in dat 
een gebied aan bepaalde eisen moet 
voldoen, zodat deze vogelsoort er kan 
leven. Alterra heeft hier onderzoek naar 
gedaan waaruit de volgende richtlijnen 
volgen:
- De kieviet houdt van agrarisch gebied.
- Beweid of regelmatig gemaaid 

grasland verdient de voorkeur. 
- In de winter leeft de kieviet 

op geploegde akkers en weidevogelgebied; 100 m uit wandelpad

aangewezen verwevingsgebied
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verschillende kavels doorlopen of 
uitsteken.  

Op verschillende plekken zal het 
karakter van het gebied versterkt 
worden door transparante wilgen- of 
elzenrijen aan te planten. Vooral het 
ontwikkelen van een aantal essentiële 
(lange) bomenrijen is met betrekking 
tot het behoud hiervan gewenst. 
Binnen het verwevingsgebied is de 
aanplant van bomenrijen in beperkte 
mate mogelijk, aangezien de kieviet 
zich bijvoorkeur in open grasland 
begeeft. Wel zouden transparante 
bomenrijen aan de randen van het 
gebied passen als natuurlijke barrière 
richting de omliggende wegen.  

van De Vecht. Deze recreanten fi etsen 
meestal vanaf de Veluwe richting 
de IJssel of andersom. In dit plan 
wordt de recreatieve functie van De 
Vecht versterkt. Ook in het potentiële 
vogelweidegebied is dit het streven 
in de vorm van een extra wandelpad 
door de landerijen. Het wandelpad 
is landschappelijk en recreatief erg 
belangrijk. Niet alleen voor recreanten 
van buitenaf maar juist ook voor de 
bewoners zelf. Het pad maakt een 
ommetje op de zondag weer mogelijk. 
Naast het recreatieve gebruik van 
het gebied kunnen de omliggende 
wegen een verstoring voor het 
vogelweidegebied zijn. Om dit te 
beperken moet vanaf alle wegen 
een afstand van 100 meter worden 
gehouden tot het vogelweidegebied. 
Een logischerwijs centrale ligging is hier 
het gevolg van. 
Voor de invulling kan het beste een 
aaneengesloten gebied worden 
aangewezen. 
Daarbij is het streven om de 
landschappelijke rechtlijnigheid te 
behouden of te versterken. Dit kan 
bijvoorbeeld worden benadrukt 
door een gerafelde rand, waarin 

wintergraanvelden. (vegetatiehoogte 
maximaal 10 cm.)

- In de zomer leeft de kieviet op 
weilanden. De akkergewassen zijn 
dan te hoog.

- Verkeer en landrecreatie veroorzaken 
storing voor het leefgebied.

- Kievieten zijn gevoelig voor 
verdichting door oprukkende 
bebouwing en wegbeplanting.

6.7.4 Bouwstenen weidevogelgebied
Het terrein van het verwevingsgebied 
is in grote mate al geschikt voor de 
kieviet. Het gebied is agrarisch en bevat 
zowel akkers als weilanden. Daar hoeft 
landschappelijk gezien dus niets aan te 
veranderen. 
Voor de overige criteria zijn in dit 
plan bouwstenen opgenomen die de 
leefbaarheid van het gebied voor vogels 
kunnen versterken. Er worden alleen 
maatregelen gebruikt als deze niets 
afdoen aan de kwaliteiten van het 
landschap.

Het verwevingsgebied is een 
trekpleister voor fi etsers door haar 
gunstige ligging ten opzichte van het 
kleinschalige landschap ten westen afstand bewaren van menselijke activiteiten
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6.8 Recreatienetwerk

6.8.1 Toegankelijker maken landelijk 
gebied
De toegankelijkheid van het landelijk 
gebied is rondom de stad vaak 
toegankelijker dan rondom een dorp. 
Dit komt door de hogere inwonersdruk 
die van het landelijk gebied gebruik 
maakt. Bij dorpen is het landelijk 
gebied vaak een economische drager 
voor de agrarische sector. Hierdoor 
wordt het aanleggen van fiets- en 
wandelpaden beperkt. 

Het is voor zowel de inwoners van De 
Vecht, als de recreanten een must om 
het landelijk gebied toegankelijker 
te maken. Om dit te kunnen doen is 
het ook belangrijk te kijken naar de 
geschiedenis van het gebied: waar 
lagen oorspronkelijk de paden? Liggen 
er nog paden in het gebied en kunnen 
we die zo inrichten dat deze weer 
gebruikt kunnen worden?

Er blijken in het gebied rondom De 
Vecht een aantal historische paden 
te liggen. Deze paden hebben 
ook potentie om op de bestaande principe; samenwerkingsmogelijkheden tussen boeren
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Uit de wensen van de doelgroep zal 
ook blijken waarlangs de route het 
beste zou kunnen lopen. Een route 
moet altijd een toegevoegde waarde 
hebben op de al bestaande wegen 
en paden. Het moet iets nieuws 
bereikbaar maken. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan een route langs het 
kruis, het toevoerkanaal of een van de 
hooibergen in het ontginningsgebied. 
In een route komen bijna altijd 
informatieve of recreatieve punten voor. 
Dit betekent dat men langs de route 
moet kunnen zitten, een monument 
kan bekijken of een kopje koffie kan 
drinken. 

Er zal dus ook ruimte moeten zijn voor 
de ontwikkelen van voorzieningen 
langs de route, zowel bestaand als 
nieuw. Op die manier krijgt De Vecht 
de kans om te profiteren van de 
stijgende recreatiedruk op het gebied. 
Een route kan ook lopen langs Café De 
Vecht of boerderijen die zich hebben 
gespecialiseerd in multifunctionele 
landbouw. 

wandelpad, een fietspad of misschien 
wel een multifunctioneel pad gaat. Dit 
bepaald de breedte van het pad, de 
verharding (zand, grind, asfalt) en de af 
te leggen afstand. 

wandel- en fietsstructuren te worden 
aangesloten. Vele van deze paden 
worden namelijk al gebruikt voor 
een zondagse wandeling. Zo loopt 
er bijvoorbeeld vanaf de boerderij 
Groot Pothoven* (14e eeuw) het 
Pothovenwegje over de gemeentegrens 
van Apeldoorn met Voorst richting de 
plek waar vroeger boerderij Pothoven 
stond, deze is in 1945 verwoest. Door 
het herstellen van enkele honderden 
meters pad wordt het mogelijk om rond 
De Vecht 10 kilometer te wandelen. Om 
dit pad aan te kunnen leggen is men 
afhankelijk van de grondeigenaren. Zij 
bepalen uiteindelijk of een pad er wel of 
niet komt. 

6.8.2  Waarop te letten
Er is een scala aan aspecten waarop 
gelet moet worden bij het plannen van 
een recreatieroute door het landelijk 
gebied. Er zullen vijf belangrijke punten 
worden beschreven die ervoor zorgen 
dat een route aantrekkelijk wordt. 
Allereerst moet er gekeken worden 
naar de vraag voor een route. Wie wil 
er graag een route door het gebied en 
wat zijn de wensen van de doelgroep. 
Hieruit zal blijken of het om een ommetje langs weide
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mogelijk wandel- en fietsroutenetwerk
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Bij het bepalen waar de recreatiepaden 
moeten komen is het belangrijk 
om te letten op de veiligheid van 
de recreanten. Wanneer een route 
over bestaande wegen of paden 
loopt is het belangrijk te letten op de 
verkeersituatie. Zijn er mogelijkheden 
om een apart / losstaand pad aan te 
leggen, of moeten er aanpassingen 
worden gemaakt aan de bestaande 
weg. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 
er suggestiestroken moeten worden 
aangegeven om de veiligheid van 
fietsers te vergroten. 
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principe; gemengd agrarisch gebruik; toevoeging van de fruitteelt

principe multifunctionele landbouw; fruitteelt gezamenlijk imago 
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gedaan. Dit heeft ertoe geleid dat de 
productie efficiënter kon verlopen, 
hierdoor zijn de hoogstam fruitbomen 
voor een groot deel verdwenen. 
Een trend van deze tijd is dat de 
maatschappij meer vraag en interesse 
heeft naar streekeigen imago’s en 
producten. Vooral op het gebied van 
recreatie en educatie.
Dit zorgt ervoor dat streken zich willen 
onderscheiden en cultuurhistorische 
karakteristieken terug brengen. Ook de 
overheid moedigt dit sterk aan. 

Om de fruitteelt weer terug te brengen 
zal deze een economische meerwaarde 
moeten bieden. Op grotere schaal 
liggen dan ook de beste kansen voor 
de laagstam fruitteelt en dan met name 
voor de soorten die goed bestand 
zijn tegen ziektes en voldoende 
fruitopbrengsten leveren. Voor niet 
commerciële doeleinden (liefhebberij) 
hebben hoogstambomen echter wel de 
voorkeur vanwege de cultuurhistorische 
waarde.

Wanneer de fruitteelt teruggebracht 
wordt, ontstaat er een gevarieerder 
landschap. Naast de afwisseling 

anders. De veeteelt heeft altijd al een 
belangrijke plaats gehad, maar er was 
toen meer ruimte voor akkerbouw, 
fruitteelt en boomkwekerijen. Deze 
aspecten waren evenredig verdeeld in 
het gebied. Een derde deel bestond uit 
veeteelt, een derde deel uit akkerbouw 
en een derde deel uit boomkwekerijen 
en fruitteelt, hierdoor onderscheidde 
het gebied zich van andere streken. 
Het streven voor De Vecht is om 
deze kenmerkende verdeling terug te 
brengen, zodat dit onderscheidende 
imago weer zichtbaar wordt. 

De fruitteelt
Zowel in het klei- als in het 
zandlandschap is de fruitteelt bijna 
geheel verdwenen. Kenmerkend waren 
de hoogstam fruitbomen. Deze zijn 
eind jaren ’60 grotendeels verdwenen 
doordat de loonkosten stegen, er 
concurrentie uit het zuiden kwam, de 
boeren streefden naar ontmenging en 
er een premie was voor het rooien van 
fruitbomen.
  
Inmiddels is de tijd veranderd. Door 
technische ontwikkeling hebben de 
laagstam fruitbomen hun intreden 

6.9 Landbouw

6.9.1 Intensieve landbouw
De landbouw neemt in De Vecht 
een centrale plaats in. Het vormt de 
belangrijkste  economische activiteit 
in het gebied. Zoals in de visie is 
beschreven vormt de landbouw het 
karakter van De Vecht. Het doel is om 
dit karakter te behouden en daar waar 
mogelijk te versterken. Bijvoorbeeld 
door zich meer toe te leggen op de 
kwalitatieve productie. De afzetmarkt 
voor de producten ligt hoofdzakelijk 
in de omliggende steden binnen de 
stedendriehoek. 

Agrarisch gebruik
In De Vecht staat het huidige 
grondgebruik hoofdzakelijk in het 
teken van de veeteelt. Melk en vlees 
zijn de voornaamste producten. Ook 
de akkerbouw staat grotendeels 
in het teken van de veeteelt. De 
geproduceerde gewassen worden veelal 
gebruikt als krachtvoer voor het vee. 
Daarnaast is er op kleine schaal een 
enkele kwekerij in het gebied te vinden. 

Vroeger was het karakter van De Vecht 
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in akkers en grasland zullen de 
boomgaarden zorgen voor een 
bloemrijke variatie. Bovendien is het 
ruimtelijke gevolg dat het landschap 
een kleinschaliger karakter krijgt. 
Vooral door de toepassing van 
streekeigen soorten kan het De Vecht 
een onderscheidend imago geven. 

De soorten die kenmerkend zijn voor 
de streek alswel goed zijn voor de 
productie staan in de onderstaande 
tabel beschreven.

Roodrundvee
Naast het terugbrengen van de 
fruitteelt is binnen de veeteelt het 
roodrundvee een kenmerkende 
verschijning in de streek. Deze 
runderen komen van oorsprong voor 
in de IJsselvallei. Deze runderen 
kunnen zowel voor de vlees- als 
de melkproductie gebruikt worden. 
Naast de gewone productie kan ook 
gekozen worden om het product 
een bepaalde kwalitatieve status te 
geven. Daarbij is de kracht dat de 
gehele productieketen in eigen hand 
wordt gehouden, bijvoorbeeld door 
alleen eigen verbouwde gewassen als fruitgaard als recreatieve trekker
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mogelijkheden voor zijn bedrijf. Deze 
brochure is te downloaden op www.
waardewerken.nl.   
Wanneer er meerdere bedrijven 
geïnteresseerd zijn om samen een 
netwerk te vormen, dan kan contact 
worden opgenomen met Taskforce. 
Dit is een organisatie die initiatieven 
op het gebied van multifunctionele 
landbouw ondersteunen. De Taskforce 
kennismakelaar die werkt voor de 
regio waar De Vecht toe behoort is 
Imke Bardoel. Voor meer informatie 
over Taskforce kan gekeken 
worden op hun website: www.
multifunctionelelandbouw.nl. 

Naast de koppeling met andere 
agrariërs dienen ook andere aanbieders 
van recreatieve mogelijkheden 
betrokken te worden. Gezamenlijk 
kunnen ideeën worden gecreëerd en 
een totaal product worden geboden. 
Daarin kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan een arrangement 
bestaande uit verschillende activiteiten 
met een overnachting in het gebied. 

wordt het agrarische imago van De 
Vecht versterkt en de nadruk gelegd 
op het onderscheid door de fruitteelt. 
Enkele voorbeelden van activiteiten 
zijn: recreanten een rondleiding geven 
in de boomgaard, fruitplukken en 
workshops geven voor het maken van 
verschillende producten. Ook kunnen 
streekproducten worden ontwikkelt en 
worden aangeboden bij de agrariërs, 
in De Vecht of in Landwinkels in de 
stedendriehoek.    

6.9.3 Ontwikkelen van een lokaal 
netwerk
Essentieel voor het slagen van de 
multifunctionele landbouw is dat alle 
verschillende ondernemingen zich 
binnen De Vecht verenigen in een 
lokaal netwerk. Vooral door elkaar 
aan te vullen en te helpen kan een 
totaal en aantrekkelijk product worden 
aangeboden. Om de multifunctionele 
landbouw in De Vecht op gang te laten 
komen is de eerste stap dus om onder 
lokale agrarische ondernemers te peilen 
of zij belangstelling hebben om hun 
bedrijf te verbreden. De KansScanner 
verbrede landbouw is een brochure 
die een ondernemer inzicht geeft in de 

veevoer te gebruiken. Vervolgens kan 
het kwalitatief hoogwaardig vlees in de 
omliggende steden worden verkocht. 

6.9.2 Multifunctionele landbouw
Naast de productieve landbouw 
bestaat in De Vecht nog beperkt de 
koppeling met recreatie. Op eigen 
initiatief ontstaan verspreid over 
het gebied kleinschalige particuliere 
initiatieven. Deze vormen een 
onsamenhangend geheel. Vooral de 
streekeigen kwaliteiten zouden meer 
uitgedragen kunnen worden. Daarbij 
kan de multifunctionele landbouw goed 
functioneren en een aanvulling vormen 
op de intensieve landbouw. 

Bij de multifunctionele landbouw 
kunnen de gebiedskenmerkende 
karakteristieken het uitgangspunt 
vormen. Dit komt er hoofdzakelijk op 
neer dat het cultuurhistorische of het 
huidige imago wordt gebruikt als thema 
voor de activiteiten. 
Voor De Vecht kan het terugbrengen 
van de fruitteelt een belangrijke 
bijdrage leveren. Door bijvoorbeeld 
activiteiten te koppelen aan de appels 
en peren die in het gebied voorkomen 



82

Vliegveld Teuge

Legenda

Bestaande woningen

Nieuwe woninglocatie

Bestaande bedrijven

Nieuwe bedrijven

Vogelweidegebied

Bloemrijke graslanden

Bestaande beplanting

Nieuwe beplanting

Bestaande boomgaarden

Nieuwe boomgaarden

Ecologische oever

Ecologische stapsteen

Locatie recreatie-
voorzieningen

Wandel en/of fi etsroute

Pad tussen recreatievoor-
ziening en recreatieroute

Verkaveling

voorbeelduitwerking ontwikkelingsplan De Vecht 2030 
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- Bewaar en versterk de 
landschappelijke scheiding waarop 
De Vecht is gelegen. Houdt daarbij 
wel in ogenschouw dat het gebied 
beheerbaar en functioneel moet 
blijven. 

- Wees kritisch ten aanzien van 
het beleid met betrekking tot 
de cultuurhistorie. Behoudt de 
cultuurhistorische waarde en 
kracht van bijvoorbeeld de grote 
wetering. Zorg dat de vraag naar 
natuurontwikkeling geen afbreuk 
doet aan zijn strakke vorm in het 
landschap.   

- Breng historische kwaliteiten als de 
fruitteelt terug in het landschap, 
waardoor het zich onderscheidend 
maakt. Maak bewoners daarnaast 
warm voor het ontwikkelen van 
streekgebonden erfbeplanting. 

Sluit je niet af van de buitenwereld,
speel in op de verschillende 
ontwikkelingen:
- Durf te bouwen en breidt uit, maar 

met gevoel voor de eigen identiteit. 
Zoek woningbouw oplossingen vooral 
in het buitengebied. 

Verlies het landschap en de 
cultuurhistorisch niet uit het oog. Tast 
daarbij niet de bestaande kwaliteiten 
aan: 
- Behouden van het lint met zijn 

kenmerkende open ruimtes. 
Waak voor aanplakwoningen en 
kernvorming. 

- De rol die het kruispunt inneemt 
binnen het dorp. Waak ervoor dat er 
geen tweede kruispunt ontstaat. 

- Waak voor stedelijke ingrepen binnen 
De Vecht. Probeer te zoeken naar 
dorpse oplossingen voor problemen. 
Grijp kansen aan om deze te 
verbeteren. 

- Denk naast vanuit de kern ook na 
over het aanzicht van de rand. Het 
groene dorpssilhouet van de kern 
bepaalt net zo sterk de beleving van 
het dorp.

- Bewaar dorpse groene karakter door 
veel particulier groen (vrijstaande 
bomen in tuinen) en geen openbaar 
groen. 

- Bedrijven in het dorp bewaren 
en de ruimte geven zich te 
ontwikkelen, maar met behoud van 
de landschappelijke kwaliteit als 
openheid. 

Hoe kan het dorp zich in de toekomst 
ontwikkelen zonder hun eigen identiteit 
te verliezen en hoe kan worden 
omgegaan met de veranderingen in de 
omgeving die er in de komende jaren 
zullen plaatsvinden?

De hoofdvraag, hoe het dorp zich kan
ontwikkelen zonder de identiteit te 
verliezen en om moet gaan met de 
veranderende omgeving, vormde 
de rode draad gedurende het 
proces. In dit rapport wordt deze 
hoofdvraag, vanaf het beleid tot 
aan principeschetsen, stapsgewijs 
ontrafeld. Al deze aspecten zijn 
tot een totaal ontwikkelingsplan 
uitgewerkt dat een voorbeeld vormt 
hoe omgegaan kan worden met de 
verschillende elementen.  
In dit hoofdstuk zullen de
aanbevelingen of aandachtspunten 
nogmaals de revue passeren om zowel 
de identiteit te bewaren als voor 
de omgang met de verschillende 
ontwikkelingen.      

7. Aanbevelingen
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- Wees niet bang voor de omliggende 
groeiende steden. Profiteer van hun 
voorzieningen en laat de stedelingen 
aan jullie voorzieningen en activiteiten 
deelnemen.

- Laat landelijke rust fungeren als een 
exportproduct richting de recreanten. 
Zoek activiteiten die hierbinnen 
economisch draagvlak naast de 
landbouw op kunnen leveren. 

- Werk met elkaar samen, steun en 
vul elkaars rol aan en probeer naar 
een gezamenlijk product te zoeken 
(imago). Werk bijvoorbeeld als 
agrariërs samen met voorzieningen 
als Café De Vecht en de camping 
om de recreant een arrangement te 
kunnen bieden. Of juist als boeren 
samen je helemaal te richten op 
een duurzaam kwaliteits- en/of 
streekproduct, dat exporteerbaar is 
naar de omliggende regio. 

- Blijf actief betrokken bij overheden 
en hun beleid. Voorkom verrassingen 
door te blijven inspelen op de 
toekomst. Bekijk welke rol De Vecht 
binnen deze plannen inneemt of zou 
willen nemen. 
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om deze gebieden ruimtelijk in te plannen en 
de ontwikkeling van deze vormen landbouw 
erbuiten tegen te gaan. Het Rijk toets deze 
uitgangspunten in de streekplannen van de 
provincie.
Het Rijk, provincies en gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de realisering van de 
Ecologische hoofdstructuur(EHS). Dit netwerk 
van grote en kleine natuurgebieden moet 
voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd 
raken en de planten en dieren hier uitsterven. 
De EHS is de ruggengraat van de natuur 
in Nederland. De concrete uitvoering ligt in 
handen van de provincies. Het rijk stelt geld 
en expertise beschikbaar om de provincies te 
ondersteunen.

De Provincie: Streekplan Gelderland 2005
In dit streekplan worden de, door de Provinciale 
Staten bepaalde, beleidkaders tot 2015 
beschreven. Het streekplan kan tevens gezien 
worden als schakel tussen de ruimtelijke 
plannen van het Rijk en de gemeente. 
Het hoofddoel van het Gelders beleid is het 
zorgvuldig accommoderen en bevorderen van 
de ruimtebehoefte voor zowel de publieke als 
de private partijen. Dit moet gebeuren door 
het stimuleren van meervoudig ruimtegebruik, 
gebruik maken van aanwezige kwaliteiten/
kenmerken in een gebied.
Het streekplan is in beeld gebracht met 
kaarten met verschillende thema’s als 
natuur, waterhuishouding, verstedelijking, 
landgoederen, EHS, recreatie, open landschap, 
enzovoort.

De meest relevante doelen die als uitwerking 
van de hoofddoelstelling dienen zijn:

Nederland, bevordering van krachtige steden en 
een vitaal platteland, borging en ontwikkeling 
van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 
waarden en tot slot borging van de veiligheid.
In de Nota wordt vooral aandacht geschonken 
aan de Randstad als economische drager van 
Nederland. Daarnaast heeft water ook een 
belangrijkere rol gekregen. Het waardevolle 
cultuurlandschap van Nederland is namelijk 
voor een groot deel ontstaan onder invloed 
van de loop van waterstromen. Ook wordt 
gekeken naar mogelijkheden op vergroting 
van de doorstroming en bergingscapaciteit van 
de grote rivieren, waaronder ook de IJssel. 
Bij deze uitgangspunten wordt de beleidslijn 
Ruimte voor de Rivier als toetsingkader 
genomen.
Omdat de vitaliteit en het economische 
draagvlak van het landelijk gebied onder 
druk staat wil het kabinet de mogelijkheden 
voor hergebruik en nieuwbouw verruimen. 
Zo kunnen landgoederen met woningbouw, 
geld opbrengen voor de aanleg van recreatie- 
en natuurgebieden (rood voor groen) of de 
mogelijkheden voor waterberging vergroten.
(rood voor blauw)

Het kabinet vindt vitale grondgebonden 
landbouw van belang voor het beheren van het 
buitengebied. Daarom wordt van provincies 
verwacht dat zij ruimte maken voor een 
bredere bedrijfsvoering. Verandering in de 
landbouw ten behoeve van een duurzamere 
productie, wordt door het rijk ondersteund.
Het rijk wil door duurzame, landschappelijk 
ingepaste landbouw ontwikkelingsgebieden 
de niet-grond gebonden en kapitaalintensieve 
landbouw bundelen. Het is aan de provincies 

Beleidskader 
Beleid wordt op verschillende bestuursniveaus 
gemaakt. Het beleid van het Rijk (Nota 
Ruimte 2004) vormt een nationaal kader 
voor alle ruimtelijke ontwikkelingen die wordt 
aangestuurd door de lagere bestuursniveaus 
(Provincies, gemeenten). Het beleid van 
het rijk is door de provincies vertaald in een 
streekplan. Zo heeft de provincie Gelderland 
de hoofdlijnen van de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen in 2005 vastgelegd in 
een streekplan. Als bouwsteen voor dit 
streekplan is op verzoek van de provincie een 
structuurvisie opgesteld door een regionaal 
samenwerkingsverband tussen gemeenten. 
Dit heeft geresulteerd in de structuurvisie 
Stedendriehoek 2030. Gemeenten kunnen 
hiermee hun bestemmingsplan opstellen 
waarin de concrete en uitvoerbare ruimtelijke 
ingrepen beschreven staan. Ook kan een 
gemeente een ruimtelijke toekomstvisie (laten) 
schrijven, waarin de ambities en kijk op de 
toekomst van de gemeente beschreven wordt. 
De gemeente Voorst heeft een dergelijke 
ruimtelijke toekomstvisie laten opstellen door 
een adviesbureau.
In dit hoofdstuk worden de relevante en 
belangrijkste punten uit de hierboven vermelde 
beleidstukken beschreven.

Het Rijk: Nota ruimte 2004
Deze Nota bevat de visie van het kabinet op 
de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. 
Hiermee is het nationaal ruimtelijke beleid tot 
2020 vastgelegd.
Het kabinet heeft hierin vier hoofddoelen 
gesteld, namelijk: de versterking van de 
internationale concurrentiepositie van 

Bijlage A. Beleidskader
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bundelinggebied.

Wonen
De uitvoering van stadsuitbreidingen zoals 
Apeldoorn Zuidbroek zullen worden doorgezet. 
Ook wordt aandacht besteedt aan het 
herontwikkelen van dorpen. Hierbij kiest men 
voor het bieden van voldoende huisvesting, 
voor de eigen dorpsbevolking. Ook zal de 
landschapsontwikkeling gecombineerd worden 
met kleinschalige vormen van landelijk wonen, 
in het stedelijk uitloopgebied van Apeldoorn, 
de Weteringse Broek.
Werken
De eerste stap die wordt gezet om de 
werkgelegenheid zowel kwalitatief als 
kwantitatief te versterken is het beter 
benutten van bestaande bedrijventerreinen 
door intensief en meervoudig ruimtegebruik.
Verdere relevante punten op gebied van 
werken zijn de uitbreiding van de lokale 
bedrijvigheid bij vliegveld Teuge en de 
verbreding van de landbouw met functies als 
natuur, recreatie, zorg, stadslandbouw en 
woningbouw.
Recreatie
Op gebied van recreatie wordt vooral ingezet 
op het versterken van de recreatieve/
toeristische kwaliteiten, waarbij de bijzondere 
landschappelijke en waterrijke kenmerken 
mogelijkheden kunnen bieden voor 
gevarieerde activiteiten.
Door de aanleg van een recreatief netwerk 
van wandel, fiets en ruiterpaden, wordt de 
toegankelijkheid van het landelijk gebied 
verbeterd.
Ook moet een groen middengebied van 
de stedendriehoek, het Groene carré, zich 

De gezamenlijke doelstelling van de steden 
hoek is:
Behoud en versterking van de samenhang en 
variatie in woon, werk en recreatie gebieden, 
met het gelijktijdig ontwikkelen van nieuwe 
kwaliteiten in water, natuur, landschap en 
landbouw.
Water, natuur en landschap
Zoals ook in de Nota Ruimte naar voren 
kwam, speelt water in de structuurvisie een 
grote rol. De weteringen in het midden van 
de IJsselvallei behouden hun afwaterende 
functie voor het agrarische grondgebruik. 
Een aantal weteringen hebben de functie van 
natte ecologische verbindingszone tussen 
natuurgebieden.
Er wordt in het westen van de IJssel 
gekozen voor het zoeken naar kleinschalige, 
gebiedsgerichte oplossingen voor waterberging 
langs de weteringen.
De huidige kwaliteiten en kenmerken (oude 
cultuurlanden, voormalige woeste gronden 
en oude bosgebieden) in het middengebied 
van de stedendriehoek bieden mogelijkheden 
voor een meer afwisselend coulisselandschap. 
Agrarische activiteiten worden gecombineerd 
met functies als natuur, recreatie en wonen. 
Het landschap in het hart van de 
stedendriehoek kan een recreatief 
uitloopgebied worden.
Openbaar vervoer en weginfrastructuur
Er wordt vooral ingezet op het versterken 
en uitbreiden van het huidige wegennet. De 
nadruk wordt gelegd op de verbindingen 
tussen de steden Apeldoorn, Deventer 
en Zutphen. Verder wordt geprobeerd de 
verbindende regionale buslijnen te behouden 
voor de bereikbaarheid van de dorpen in het 

- Bevorderen van een duurzame toeristische/
recreatieve sector.

- De vitaliteit van het landelijk gebied en de 
leefbaarheid van daarin aanwezige kernen 
versterken.

- De waardevolle landschappen verbeteren en 
de EHS realiseren.

- De watersystemen veilig en duurzaam 
afstemmen op de veranderde water aan- 

   en afvoer en op de benodigde waterkwaliteit.
- Met ruimtelijk beleid bijdragen aan de 

verbetering van de bereikbaarheid van 
  en in de provincie.
- Cultuurhistorische identiteiten en ruimtelijke 

kenmerken als inspiratiebron 
  hanteren bij de ruimtelijke planning.

Omdat het relevante en belangrijkste deel 
van de inhoud van het streekplan is gemaakt 
met behulp van de regionale structuurvisie 
Stedendriehoek, zal dit in de paragraaf 
hieronder (structuurvisie stedendriehoek) 
beschreven worden. 

Regionaal: Regionale structuurvisie 
stedendriehoek 2030
Op verzoek van de Provinciale Staten is een 
regionaal samenwerkingsverband opgezet om 
gezamenlijk een structuurvisie te schrijven 
voor de stedendriehoek in 2030. Dit om een 
gebiedsgerichte basis te hebben voor het 
provinciale streekplan.
In dit zogenaamde bundelinggebied gaat 
het om het grondgebied van de gemeenten 
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Lochum, 
Voorst en Zutphen. Sleutelwoorden in de 
structuurvisie zijn samenhang, integraal en 
ontwikkelen.
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benutten van kwelpotenties centraal staan. 
Verder zal er gezorgd worden voor een 
recreatieve ontsluiting tussen Apeldoorn en de 
Grote Wetering via het Verbindingskanaal. In 
het Zuidelijke punt zal het landschap versterkt 
worden met recreatief gebruik. Ook zal er een 
ecologische verbindingszone komen tussen 
de Veluwe en de IJssel via de Grote Wetering. 
Door middel van landschappelijke beplanting 
zal het landschap zo veel mogelijk herstelt en 
versterkt worden. 
Het uitloopgebied loopt tot en met De Vecht. 
Dit betekent dat deze ontwikkelingen invloed 
zullen hebben op De Vecht. Enerzijds kan het 
uitloopgebied als positief worden gezien wat 
betreft recreatie in en om De Vecht. Anderzijds 
kan het worden gezien als een bedreiging voor 
agrarische ondernemers. 

Landbouw ontwikkelingsgebied
Tussen Beemte en Vaassen ten noorden van 
De Vecht is door de provincie Gelderland een 
gebied als landbouw ontwikkelingsgebied 
(LOG)aangewezen. In dit gebied krijgen 
intensieve veehouderijen de kans om 
zich verder te ontwikkelen. Bestaande 
bedrijven kunnen zich gaan uitbreiden en 
nieuwe bedrijven kunnen er zich vestigen. 
Het LOG biedt op deze manier kansen 
aan agrarische ondernemers die zich 
elders door natuurontwikkeling niet verder 
kunnen ontwikkelen. In dit gebied krijgt 
de intensieve veehouderij de voorrang. 
Intensieve veehouderij is in tegenstelling tot 
melkveehouderij niet gebonden aan zijn land. 
Typische intensieve veehouderijen zijn de 
varkens- of pluimveehouderij, pelsdierfokkerij 
en de vleeskalverhouderij. Intensieve 

ruim 3000 woningen worden gerealiseerd. 
Het gebied is niet alleen bedoeld voor de 
stedelingen maar ook voor de mensen die 
rondom het gebied wonen. 
In de Weteringse Broek zullen functies als 
wonen, werken en recreëren, allemaal een 
belangrijke plaats hebben.
Verschillende thema’s binnen het project 
zijn vitale landbouw, natuurontwikkeling, 
landschap, water, recreatie en wonen. Hierbij 
zal er worden gezocht naar win-win situaties 
voor landbouw en natuur. Enerzijds krijgen 
toekomstgerichte bedrijven de ruimte om 
zich te ontwikkelen en anderzijds zal er 
een duurzame landschappelijke structuur 
gecreëerd worden waarbinnen functies als 
natuur, water en recreatie plaats vinden. 
De kwaliteit van kwelwater en de kwaliteit 
van de waterlopen zullen benut worden voor 
natuur en de beleving ervan. Verder zal er 
een recreatieve verbinding worden gemaakt 
tussen Zuidbroek, de dorpen en de huidige 
aantrekkelijke punten in de omgeving. 
Binnen het stedelijk uitloopgebied zullen er 
meerdere projecten worden gerealiseerd. 
Zo zal bijvoorbeeld het Drostendal gerealiseerd 
worden waar natuur met recreatief gebruik 
centraal staat. In het gebied Groot Lochem 
zal het landschap versterkt worden 
door middel van een fijne structuur van 
landschapselementen en recreatieve structuur 
van Drostendal met Mastenbroek en Vliegveld 
Teuge. 
Mastenbroek zal landschappelijk tot parkachtig 
worden ingericht met kleinschalige recreatieve 
paden. 
Bij de Verbindingskanaal en de Beemterweg 
zal het versterken van natte natuur door het 

ontwikkelen als regionaal park waarin 
combinaties van extensieve dag- en 
verblijfsrecreatie worden gepast. Door de 
ontwikkeling van enkele aantrekkelijke, lokale 
uitloopgebieden worden recreanten het gebied 
in getrokken.

Lokaal: Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst
De gemeente Voorst heeft een Ruimtelijke 
Toekomstvisie laten schrijven om op deze 
wijze een ontwikkelingsrichting te hebben 
tot 2030. In deze visie wordt de ontwikkeling 
van het gebied verteld aan de hand van de 
ingeslagen koers door de gemeente. Omdat 
deze visie ook het uitgangspunt is voor de 
eerste ontwikkelingsrichting het nul-scenario, 
zal bij die beschrijving in hoofdstuk 4.1, 
inhoudelijk ingegaan worden op de Ruimtelijk 
Toekomstvisie Voorst. 

Plaatselijke ontwikkelingen 
Zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven, zijn 
er een aantal ontwikkelingen die in De 
Vecht zullen plaatsvinden. Hieronder zijn de 
ontwikkelingen beschreven die uit het beleid 
voortkomen en invloed hebben op De Vecht. 
Weteringse Broek
Door de stedelijke uitbreiding van Apeldoorn 
is er een groeiende behoefte naar ruimte voor 
ontspanning, natuurbeleving en recreatie 
dicht bij huis. De gemeenten Voorst en 
Apeldoorn hebben samen met het Waterschap 
Veluwe een plan opgesteld voor het stedelijk 
uitloopgebied de Weteringse Broek. Het 
projectgebied Weteringse Broek ligt tussen 
Apeldoorn, De Vecht en Teuge. Het grenst 
aan de nieuwe woonwijk Zuidbroek waar 
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Door middel van agrarisch natuurbeheer en 
natuurontwikkeling zal de natuurwaarden van 
dit gebied als geheel versterkt worden. In dit 
aangewezen gebied zal natuur de belangrijkste 
functie vervullen. Land- en tuinbouw kunnen 
zich in dit gebied duurzaam ontwikkelen 
zolang de aanwezige natuurwaarden niet 
worden aangetast. Ook recreatie kan er 
plaats vinden en bijdragen aan een duurzame 
instandhouding van de natuurwaarden. 

landgoederen ontstaat er een afwisseling 
tussen besloten, halfbesloten en open ruimten 
die karakteristiek zijn en ruimte biedt voor 
verschillende functies. 
Binnen de Groene Carré biedt het landschap 
goede mogelijkheden voor ecologische 
verbindingszones. Vooral het Fliertdal is een 
belangrijke noord-zuid gerichte ecologische 
verbinding. Verder is het gebied ook belangrijk 
voor de ecologische verbindingen tussen de 
Veluwe en de IJsselvallei via de Beekbergse 
Poort en tussen het Woudhuis en het 
noordelijke deel van het Fliertdal. Zie nul-
scenario voor de ecologische verbindingszone 
die vanaf Apeldoorn boven Twello langs naar 
de IJssel loopt. In de verbindingszone zijn 
bestaande natuurgebieden opgenomen. In het 
zuidelijke punt van de Weteringse broek zal er 
via De Grote Wetering die noord-zuid gericht 
is een verbinding gemaakt worden die deel 
uitmaakt van de ecologische verbindingszone 
tussen het centraal Veluwe natuurgebied 
en de IJssel. De Beekbergse Poort vormt de 
grootschalige ecologische verbinding tussen 
de Veluwe en de IJsselvallei. Het creëren van 
nieuwe natuur en het langer vasthouden van 
water staat centraal in dit gebied. Binnen de 
gemeente Voorst ligt hier de nadruk rondom 
de Voorsterbeek. 
Boven de De Vecht is een locatie aangewezen 
als EHS-verwevingsgebied.
Dit gebied omvat landgoederen die onder de 
natuurschoonwet vallen, landbouwgebieden 
met natuurwaarden en landbouwgebieden 
met een hoge dichtheid aan natuur- en 
boselementen. Het verwevingsgebied dat 
boven De Vecht ligt zal bestemd zijn voor 
weidevogels.

veehouderij zoals forelkwekerij is de jongste 
en sterk opkomende vorm van intensieve 
veehouderij. In totaal is het gebied 420 ha 
groot. 
De gemeenten Epe en Apeldoorn werken 
het log verder uit. Samen met de provincie 
is er een gebiedsplan LOG Beemte-Vaasen 
opgesteld. Voor een zorgvuldige uitwerking 
van het gebied wordt er een ontwikkelingsplan 
gemaakt. Tegelijk met het ontwikkelingsplan 
wordt een milieu effect rapportage opgesteld 
om de milieu effecten van het LOG op het 
plangebied vast te stellen. In 2010 moeten de 
eerste bedrijfsverplaatsingen gerealiseerd zijn. 

Aan de westzijde van de A50 ligt Apeldoorn 
dat uitbreid met een nieuwe woonwijk en 
industrieterrein Zuidbroek. In Zuidbroek zullen 
3000 woningen worden gebouwd. 

Ecologische hoofdstructuur 
Het Rijk, de provincie en de gemeente Voorst 
zijn van mening dat nieuwe landgoederen 
een bijdrage kunnen leveren aan versterking 
van de landschappelijke, cultuurhistorische, 
ecologische en recreatieve waarden van 
het buitengebied. Daarom wordt er binnen 
het deelgebied de Groene Carré een 
landschapsversterking voorgesteld door 
een aaneenschakeling van buitenplaatsen 
en landgoederen. Hiervoor worden ook 
nieuwe landgoederen gecreëerd. Onder een 
nieuw landgoed verstaat men een openbaar 
toegankelijk bos/natuur complex met daarin 
een woongebouw van allure met maximaal 
twee a drie wooneenheden en een minimale 
omvang van de bebossing en/of natuurgebied 
van 5 hectare. Door de aaneensluiting van 
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Bijlage B. Ontwikkelingsplan


