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landschappelijke gronden.

:

      woningtypen

Uitgangspunten: 

    • Bij het zoeken naar locaties wordt meegenomen dat 

    • De werkwijze is landschapsbouw en 

      bepalen en dan bouwen.

      uitgangspunt.

       Landgoederen.

is gekeken naar met name de landschappelijke 

grondgebruik. 

Er is een logica tussen de locaties en de gewenste 

het meest gebaad bij een locatie dicht bij het centrum 
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landelijk gebied waar ze bijdragen aan de uitstraling 

woningbouwprogramma kan bijdragen aan het 

S-kavels (orange):

M-kavels (geel):

L-kavels (geel-groen):

mogelijk.
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XL-kavels (groen):

2.500 m2 mogelijk.
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De landschappelijke context

De locaties
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De locaties

1. Voorwaarts

zijn in principe zeer geschikt 

S-kavels als de 

M-kavels

andere redenen dient te worden 

uitgeplaatst zijn er mogelijkheden 

hier woningbouw te realiseren. 

Woningbouw op zich leidt niet tot 

de locatie.  

Maatschappelijke ontwikkelingen 

sport e.d. zijn medebepalend 

ontwikkelingen dienen aan te 

sluiten op de nabij gelegen locatie 

Conclusie:

Voorwaarts (6,5 hectare) is alleen een potentiële locatie voor woningbouw als Voorwaarts om andere 
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2. Zuiderlaan

als woningbouwlocatie maar 

Engelenburg als de mogelijke 

wel de mogelijkheid het gebied 

meer ruimtelijke kwaliteit en 

interessanter te maken en door 

Conclusie:

Landschappelijk gezien is er met woningbouw winst te behalen op deze locatie, indien voor een grote 

tot de andere potentiële locaties en ook door de onzekerheid van de programmaonderdelen uitbreiding 
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met name het gebied tussen Twello 

en de weg Zuiderlaan. Maar ook 

Zuiderlaan behoort hierbij. De 

Conclusie:

8

de Twellose beek kan worden 

meegenomen in deze ontwikkeling. 

behouden te worden.



waarbij het agrarisch gebruik 

domineert en het helder aansluit 

is hier landschappelijk gezien 

wellicht juist open ruimte gewenst. 

het met enkele landschappelijke 

Conclusie:
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5. Jachtlust

onduidelijk stedenbouwkundig 

zoals eikenbomen en de 

ruimtelijke scheg met langzaam 

deze locatie nader te onderzoeken 

tot totale herbestemming. 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

keuzes.

Conclusie:

S-kavels waarbij  de gewenste 
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bijzondere maar ook kwetsbare 

ondergebracht. Bij een mogelijke 

ontwikkeling dient de relatie met 

centraal te staan. Maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals locaties 

keuzes.

Conclusie:

de S-kavels 

bouw aansluitend aan het gemeentehuis in oostelijke richting, met een groot deel van het parkeren intern 
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landschappelijk herkenbaar 

nodigde aandacht.

Conclusie:
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de locatie gelegen spoorlijn en de 

noordelijk gelegen Rijksstraatweg. 

door dit gebied en ontwikkeling 

biedt mogelijkheden de Fliert 

te maken en ecologisch te 

denkbaar. Een ontspannen 

setting rekening houdend met de 

de geluidsbelasting zijn hierbij 

Conclusie:

een kleine als grote variant voor met name M-kavels en L-kavels, rekening houdend met de hierboven 

XL-kavel
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Rijkstraatweg. 



het centrumgebied en het station is 

bepaalde plekken goed kunnen 

Een ontspannen setting rekening 

de relatie met de in de nabijheid 

de geluidsbelasting zijn hierbij 

Conclusie:

name M-kavels en mogelijk ook S-kavels en L-kavels, rekening houdend met de hierboven genoemde 
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10. Beersen

de aangrenzende moestuinen 

door bestaande woonbuurten. 

M-kavels

S-kavels. 

Een optimale aansluiting op de 

omliggende woonbuurten en naar 

belangrijke uitgangspunten.

Conclusie:

M-kavels en S-kavels
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dat naar het noorden loopt. Ook 

sluit het aan op het ten noorden 

woningbouw. Ook speelt de 

aanwezige hoogspanningsleiding 

hierbij een rol. Deze locatie ligt 

echter wel dicht bij het centrum 

ligging in acht dient te worden 

name het centrumgebied worden 

Conclusie:

te onderzoeken op de mogelijkheden voor L-kavels en XL-kavels, rekening houdend met bovenstaande 
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12. Schakerpad 

Mogelijke woningbouw 

Schakerpad is een landschappelijk 

zone en een belangrijke ontsluiting 

dient terughoudend met 

worden omgegaan. Zeker in 

structuur met woningbouw 

Veenhuis en het Schakerpad 

hierbij uitgangspunten.

Conclusie:
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locatie lijkt het in eerste instantie 

westelijke randweg te combineren 

met woningbouw. De mogelijke 

westelijke randweg is gebaat bij 

maakt is hier een kenmerkend en 

Conclusie:
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locaties die binnen de bestaande dorpskern liggen 

hectare. 

Samengevat

hectare.
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2.

Mogelijke locaties zijn:
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Locatie    Woningtype  Aantal per woningtype (eerste schatting)

        S M L XL 

3. Zuiderlaan-zone 

4. Voordersteeg 

5. Jachtlust 

6. Gemeentehuis

7. Achter ’t Holthuis-Oost 

8. Holthuizerstraat 

9. Kruisvoorderweg 

10. Beersen 

11. Aalpoel 

toenemen.
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maken.

beekdalen en landgoederen de beste strategie. Door 

Landgoederen.

nabij de beekdalen en landgoederen de beste strategie. 

Landgoederen.

Aanbevelingen
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Dorpsheelkunde:

kunnen tijdig optimale oplossingen worden gezocht 



Bijlagen
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De locaties
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Cultureel centrum



Egelenburg



Sportvelden

Voorsterweg


