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Voorwoord 

Bennekom is een dorp in een prachtige omgeving. De afbeeldingen 
hiernaast laten enkele prachtige elementen zien die Bennekom rijk is. 
Bennekom bevindt zich in de gemeente Ede, provincie Gelderland en grenst 
aan vier belangrijke gebieden. Horizontaal grenst Bennekom aan twee 
natuurgebieden en verticaal aan twee stedelijke gebieden (afb. 0.1 ). 
Ten oosten grenst Bennekom aan de Veluwe, het grootste aaneengesloten 
natuurgebied van West-Europa. Ten westen van Bennekom bevindt zich de 
Gelderse Vallei , een uniek gelegen natuurgebied tussen de stuwwallen van 
de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. 
Bennekom bevindt zich tussen twee belangrijke stedelijke gebieden. 
Noordelijk ligt Ede, een middelgrote stad. De gemeente Ede, waar 
Bennekom ook deel van uitmaakt behoort met een oppervlakte van 32.000 
hectare tot een van de grootste gemeentes van Nederland. Ten zuiden van 
Bennekom ligt Wageningen. Wageningen is een stad dat internationaal 
bekend staat om haar landbouw universiteit. Sinds enkele jaren wordt 
nationaal en internationaal de term 'Food Valley' steeds bekender. Deze 
term vindt haar oorsprong in Wageningen. De gedachtegang achter Food 
Valley is profilering van de regio als een Food Valley van wereldfaam met 
een unieke positie in Europa op de thema's voeding, voedsel, landbouw, life 
sciences en gezondheid waarbij kennis, innovatie en bedrijvigheid voorop 
staan . 
Het mag duidelijk zijn dat Bennekom grenst aan diverse belangrijke 
ruimtelijke gebieden met ieder haar eigen kwaliteiten. Deze aangrenzende 
gebieden hebben in de geschiedenis van Bennekom een belangrijke invloed 
gehad op haar ontwikkeling en zullen in de toekomst een belangrijke invloed 
blijven uitoefenen op de ontwikkeling van Bennekom. 
Bennekom is in haar geschiedenis altijd sterk afhankelijk geweest van haar 
omgeving. Veel inwoners zijn werkzaam in Ede of Wageningen. 
Grootschalige regionale voorzieningen zijn veelal in Ede gelokaliseerd. De 
natuurgebieden grenzend aan Bennekom fungeren al decennia als 
toeristische trekpleister. Deze elementen hebben ertoe geleid dat Bennekom 
zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een rustig leefgebied met vele 
kwaliteiten. Het gezellige winkelhart, verschillende musea, groene 
binnengebieden , diverse sportaccommodaties, diverse bebouwing 
waaronder veel monumentale panden maar ook toonaangevende 
nieuwbouwprojecten en diverse recreatieve routes zijn hiervan enkele 
voorbeelden. 
In de toekomst zal Bennekom zich ·" • 
ruimtelijk verder ontwikkelen. Door 
middel van een structuurvisie wordt 
deze ruimtelijke ontwikkeling zo 
goed mogelijk gestuurd om 
bestaande kwaliteiten te 
optimaliseren en knelpunten op te 
lossen zodat Bennekom ook in de Wlifil!li'I 

toekomst een prachtig gebied blijft 
om te wonen en te recreeren . De .···./\ .... ·· 
zoektocht naar een structuurvisie 
dat voldoende sturing geeft aan 
ruimtelijke ontwikkelingen staat \ 
centraal in dit afstudeerproject. / 

L_~~....L.i!::::::::::~----'L.L:....:::::::=:::c::.,,__..m!'.] 

0.1. - Ligging Bennekom 

Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 5 



Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 6 



Samenvatting 

Veel steden in Nederland naderen hun grenzen. De vraag naar nieuwe 
locaties om meer ruimte voor woon- en werkgebieden te creeren is echter 
niet verdwenen. De afgelopen decennia werd vooral ingezet op uitbreiding 
van de hoofdkernen. De laatste jaren begint de aandacht sterk te 
verschuiven naar de dorpen. Hierdoor komt er veel druk te staan op de 
dorpen. Dit is oak het geval bij het dorp Bennekom waarop noordelijk vanuit 
Ede en zuidelijke vanuit Wageningen druk uitgeoefend wordt. Structuurvisies 
warden steeds meer als ruimtelijk stuurmiddel gebruikt op alle 
overheidsniveaus. De probleemstelling is 'het verkrijgen van inzicht op welke 
manier de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied gestuurd kan warden door 
een structuurvisie'. Dit wordt in het afstudeerproject geconcretiseerd in de 
vorm van een structuurvisie voor Bennekom en een uitwerking van een 
globaal stedenbouwkundig plan voor het ziekenhuisterrein . 

Voordat is begonnen aan het ontwikkelen van de structuurvisie en het 
stedenbouwkundige plan zijn twee onderzoeken verricht. Het eerste 
onderzoek bestaat uit een basisonderzoek van de structuurvisie. In dit 
onderzoek zijn drie aspecten behandeld; de oorsprong, de huidige status en 
de toekomstige status van de structuurvisie. Uit dit onderzoek kan 
geconcludeerd warden dat de structuurvisie een steeds grotere rol speelt in 
het ruimtelijke beleid op alle overheidsniveaus. De structuurvisie vervangt 
binnenkort het structuurplan op gemeentelijk niveau, het streekplan op 
provinciaal niveau en de planologische kernbeslissing op rijksniveau. Het 
tweede onderzoek is een vergelijkend onderzoek van structuurvisies. Omdat 
er geen uniforme regels zijn wat betreft opbouw en inhoud van 
structuurvisies gaat elke overheidsinstantie anders om met de structuurvisie. 
In dit onderzoek zijn zeven gemeentelijke structuurvisies vergeleken. Hierbij 
is gekeken naar de opbouw, de concretisering van informatie, de formulering 
van de plandoelen , de tekenmethode en de participatiewijze van de 
bevolking. De belangrijkste conclusie van het vergelijkend onderzoek is dat 
een bottom 7 up benadering leidt tot de meest heldere opbouw van een 
structuurvisie. Hierbij bestaat de opbouw uit: inventarisatie - analyse -
doelstellingen - visie. Deze opbouw is toegepast op de casus: structuurvisie 
Bennekom. 

De structuurvisie Bennekom geeft sturing aan de toekomstige ru imtelijke 
ontwikkelingen in Bennekom. De huidige situatie is het startpunt in het 
ontwikkelingsproces. Om inzicht te krijgen in de huidige situatie is begonnen 
met de inventarisatie van vigerend beleid en het analyseren van Bennekom. 
De belangrijkste elementen uit de inventarisatie en analyse zijn gebruikt als 
basis voor de programmavorming en de doelstellingen. Voor de algemene 
doelstellingen staan het behoud van het kenmerkende karakter van 
Bennekom, verbetering van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu en een 
positieve ruimtelijke ontwikkeling voorop. De belangrijkste overige 
doelstellingen zijn ; versterking van de bebouwingsstructuur, versterking van 
de groene dorpsranden, het respecteren van de waardevolle ecologische 
omgeving en het verduidelijken van de infrastructuur. 

Met de doelstellingen als basis zijn drie scenario's opgesteld. De scenario's 
zijn bewust gechargeerd opgesteld om de voor- en nadelen van de 
verschillende scenario's te benadrukken. De drie scenario's zijn ; 'dorp aan 
de Veluwe', 'vakantiedorp' en 'netwerkdorp'. In 'dorp aan de Veluwe' staat 
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het dorpse karakter centraal, in 'vakantiedorp' de recreatieve routering en 
voorzieningen en in 'netwerkdorp' de ligging van Bennekom aan het 
stedelijke netwerk WERV. Door de scenario's terug te koppelen naar het 
programma en de doelstellingen zijn de scenario's vergeleken. Uit de 
vergelijking kan geconcludeerd warden dat de scenario's 'dorp aan de 
Veluwe' en 'vakantiedorp ' te beperkend zijn om het woningbouwprogramma 
te realiseren. Het scenario 'netwerkdorp' biedt hier wel voldoende 
mogelijkheden voor maar leidt tot een nag onduidelijkere infrastructuur en 
een verzwakking van de ecologische omgeving. 

Na de vergelijking van de scenario's is de visie opgesteld. De visie heeft de 
titel 'Bennekom in balans tussen dorp en stad'. Enerzijds wordt veel waarde 
gehecht aan het huidige dorpse karakter van Bennekom, anderzijds wordt 
onderkend dat Bennekom zich zal moeten blijven ontwikkelen. De visie laat 
zien dat het niet nodig is om of te kiezen voor behoud van de dorpse grootte 
van Bennekom, of te kiezen voor enorme stedelijke uitbreidingen. Tussen 
beide extremen wordt in de visie een balans gevonden. De belangrijkste 
aspecten van de visie zijn : 
• Het concentreren van regionaal gemotoriseerd verkeerd op de Dr. W. 

Dreeslaan door het afsluiten van de Edeseweg en Bovenweg voor 
doorgaand gemotoriseerd verkeer naar Ede en Wageningen. Hierdoor 
wordt de infrastructuur duidelijker en verdwijnt sluipverkeer uit de 
woonwijken . 

• Het introduceren van een woonzorgzone. De woonzorgzone vervangt 
het verouderde intramurale zorgsysteem en wordt verspreid in 
Bennekom ontwikkeld. De basisgedachte van de woonzorgzone is om 
mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Om dit te 
bewerkstelligen wordt een varieteit van woningen ontwikkeld, van geheel 
verzorgde woningen tot zelfstandige woningen. 

• Het realiseren van een groene buffer tussen Bennekom en de A12. 
Hierbij is tevens ten noorden van Bennekom een nieuwe recreatieve 
verbinding aangelegd tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei. 

• Het ontwikkelen van nieuwbouw in de groene buffer tussen West 
Bennekom en de Dr. W. Dreeslaan. 

• Het versterken van de bebouwingsstructuur van Bennekom door het 
opstellen van richtlijnen betreffende ontwikkel ingen in de deelgebieden. 

De functie van een structuurvisie is de sturing van ruimtelijke ontwikkelingen 
in een gebied. Met behulp van een structuurvisie wordt een individueel 
ruimtelijk vraagstuk in relatie gebracht met de totale gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van een gebied. Door het globaal uitwerken van een toekomstig 
project in Bennekom is de structuurvisie op volledigheid en functionaliteit 
getoetst. Het project wat hiervoor het meest in aanmerking komt is de 
herstructurering van het voormalige ziekenhuisterrein. Hierbij vormt de 
toetsing van de structuurvisie het primaire doel. 

Aan de hand van de analyse van het ziekenhuisterrein zijn uitgangspunten 
opgesteld. Deze uitgangspunten hebben als basis gediend voor het 
stedenbouwkundige plan. De basis van het plan is het zwaartepunt, welke 
zich centraal in het plangebied bevindt. Het zwaartepunt ligt op het snijpunt 
van de twee hoofdontsluitingswegen van het gebied. Geschakelde 
eengezinswoningen in de vorm van een kasteel benadrukken het 
zwaartepunt. De bebouwing in het plangebied sluit aan op de 
bebouwingsstructuur van Bennekom. Van ru ime kavels met vrijstaande 
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woningen in het oosten neemt de dichtheid van de woningen in westelijke 
richting toe. 

Na het opstellen van het stedenbouwkundige plan is de visie op een aantal 
zaken aangevuld . Vooral de richtl ijnen van de deelgebieden zijn uitgebreid. 
Met deze laatste uitbreidingen is de visie, en daarmee het gehele 
afstudeerproject, afgerond. 
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1 lnleiding 

1.1 Probleemomschrijving I doelstelling 

Veel steden in Nederland naderen hun grenzen. De vraag naar nieuwe 
locaties om meer ruimte voor woon- en werkgebieden te creeren is echter 
niet verdwenen. De afgelopen decennia werd vooral ingezet op uitbreiding 
van de hoofdkernen. De laatste jaren begint de aandacht sterk te 
verschuiven naar de dorpen. 
Het beleid betreffende de strakke contouren rond dorpen wordt om diverse 
redenen steeds flexibeler. Daarnaast komt het voor dat verouderde 
ruimtelijke structuren aan verandering toe zijn , waardoor ze weer optimaal 
kunnen functioneren . Steden en dorpen vragen om onderhoud en stedelijke 
vernieuwing is daarbij voortdurend aan de orde. Het is daarbij van belang 
om duidelijk de grate lijnen vast te leggen voor optimale functionering en 
aansluiting van de ruimtelijke structuur. Een structuurvisie kan een solide 
basis bieden om deze cruciale elementen, ten behoeve van een optimale 
ruimtelijke structuur, vast te leggen. 

Algemene doelstelling 
Het verkrijgen van inzicht op welke manier de ruimtelijke ontwikkeling van 
een gebied gestuurd kan warden door een structuurvisie. 

Concrete doelstelling 
De ontwikkeling van een structuurvisie voor Bennekom en een uitwerking 
van een globaal stedenbouwkundig plan voor het ziekenhuisterrein . 

1.2 Methode 

Om basiskennis te vergaren over structuurvisies zijn bij aanvang van het 
afstudeerproject twee onderzoeken verricht: 
• Basisonderzoek structuurvisies. 
• Vergelijkend onderzoek structuurvisies. 
In het basisonderzoek zijn drie aspecten behandeld ; de oorsprong van de 
structuurvisie, de huidige status en de toekomstige status. Dit onderzoek 
levert basiskennis op over de geschiedenis en de toekomst van 
structuurvisies in het Nederlands ru imtelijk beleid. 
In het vergel ijkend onderzoek zijn vijf aspecten van verschillende 
structuurvisies vergeleken; de opbouw, de concretisering van informatie 
(gedetailleerd I globaal}, de formulering van de plandoelen, de 
tekenmethode en de wijze van participatie van de bevolking. Hierdoor 
ontstaat inzicht in de manieren hoe gemeentes op dit moment invull ing 
geven aan structuurvisies. Een structuurvisie heeft geen formele juridische 
status en er bestaan geen richtlijnen voor de inhoud van structuurvisies, 
enkele aspecten die bij andere ruimtelijke documenten zoals een 
structuurplan wel het geval zijn . Hierdoor gaat elke gemeente op een andere 
manier met een structuurvisie om. Door middel van het vergelijkend 
onderzoek zijn verschillende structuurvisies inhoudelijk vergeleken en zijn de 
verschillen geanalyseerd. Aan de hand van dit vergelijkend onderzoek zijn 
conclusies getrokken van waaruit vervolgens een keuze gemaakt is voor de 
te hanteren inhoud en werkwijze van de structuurvisie voor de casus, 
'structuurvisie Bennekom'. 
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Tijdens het onderzoek structuurvisies is al begonnen met de casus 
'structuurvisie Bennekom' (afb. 1.1 ). De onderdelen inventarisatie (2) en 
analyse (3) , zijn noodzakelijk om een goed inzicht in het vigerende beleid en 
de huidige situatie van Bennekom te krijgen. Vanaf het onderdeel 
programma I doelstellingen (4) speelt het resultaat van het onderzoek 
structuurvisies een grote rol. De onderdelen 4 tot en met 7 kunnen na 
aanleiding van het onderzoek structuurvisies veranderen. Tijdens het 
ontwikkelen van de structuurvisie Bennekom kunnen nieuwe vragen 
ontstaan waarop in het onderzoek geen antwoord wordt gegeven. Wanneer 
dit het geval was, is het onderzoek aangevuld. 

De structuurvisie Bennekom dient een antwoord te geven over nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen Bennekom. Als toetsingskader is, om de 
doeltreffendheid van de structuurvisie te testen, een belangrijke toekomstige 
ontwikkeling in Bennekom gebruikt. Gekozen is de herstructurering van het 
ziekenhuisterrein omdat deze locatie erg interessant is vanwege de ligging 
in Bennekom en omdat dit de grootste en meest veelzijdige ruimtelijke 
ontwikkeling is in Bennekom de komende jaren. Het was niet de opzet om 
een gedetailleerd stedenbouwkundig ontwerp te maken voor het 
ziekenhuisterre in maar om een globaal stedenbouwkundig plan op te stellen. 
Tijdens het werken aan de herstructurering was het mogelijk dat werd 
geconcludeerd dat de structuurvisie op een aantal zaken tekort schiet. 
Wanneer dit het geval was, is de structuurvisie aangevuld. Dit 
toetsingskader van de structuurvisie was de voornaamste reden om de 
herstructurering van het ziekenhuisterrein te betrekken in het 
afstudeerproject. 

ONDERZOEK 

Basis onderzoek structuurvisies: 

• Oorsprong structuurvisie. 

• Huidige status. 

• Toekomstige status (i.v.m. 'Voorontwerp 
Wet Ruimtelijke Ordening'). 

Vergelijkend onderzoek structuurvisies: 

• Opbouw. 

• Concretisering van informatie. 

• Formulering van plandoelen. 

• Kaartmateriaal. 

l 

• Participatie van de bevolking. _I 

I ----- ----
Afwegen keuze te hanteren inhoud en 

, ~erkwij~e ~~-~- ~-~ructuu!V~~~~- ~?or_ ~~~s. ____ _ 
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1.3 Leeswijzer 

De structuurvisie staat in 'Bennekom in balans tussen dorp en stad' centraal. 
Vanuit de inventarisatie van relevant vigerend beleid (H.2) en de analyse 
(H .3) wordt in hoofdstuk 4 het programma en de doelstell ing behandeld. Met 
de hoofdstukken 2 tot en met 4 als input worden in hoofdstuk 5 drie 
scenario's behandeld. In hoofdstuk 6 worden de scenario's vergeleken. Met 
de vergelijking van de scenario's (H.6) en het programma en de 
doelstellingen (H.4) als grootste input wordt in hoofdstuk 7 de uiteindel ijke 
visie behandeld. De sturing van de visie bij ru imtelijke ontwikkelingen wordt 
in de globale uitwerking van het ziekenhuisterrein (H.8) getest. Tenslotte 
wordt in de epiloog (H .9) terug gekeken op het proces en de resultaten van 
het afstudeerproject. De twee onderzoeken over structuurvisies zijn als 
bijlage toegevoegd , aangezien ze vooral hebben gefungeerd als middel om 
de basiskennis over structuurvisies te vergaren. 

1.4 Basiskennis structuurvisies 

Het centrale thema van het afstudeerproject is de structuurvisie. Het 
onderzoek, dat als bijlage is toegevoegd aan dit afstudeerverslag, bevat 
uitgebreide informatie over structuurvisies. Om meer duidelijkheid te 
verschaffen worden in deze paragraaf de belangrijkste eigenschappen van 
de structuurvisie kort behandeld. 

1.4.1 Wat is een structuurvisie? 
Een structuurvisie is een document waarin de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling voor een bepaald gebied voor een bepaalde periode wordt 
geschetst. De structuurvisie werd vaak beschouwd als het intermediair 
tussen het streekplan en het bestemmingsplan. Echter, in de nieuwe Wet op 
de Ruimtelijke Ordening (WRO), die begin 2007 in werking zal treden , 
vervangt de structuurvisie de planologische kernbeslissingen van het rijk, het 
streekplan van de provincies en de regionale en gemeentelijke 
structuurplannen. Het beleidsdocument waarin elke overheid het ruimtelijke 
beleid kan neerleggen is in de nieuwe WRO de structuurvisie. Hierdoor 
ontstaat een duidelijk stelsel met op gemeentelijk niveau slechts twee 
planologische instrumenten: de structuurvisie voor de ontwikkeling van het 
beleid, en het bestemmingsplan voor het op een ruimtelijk samenhangende 
wijze vastleggen van dat beleid in juridisch bindende bestemmingen, regels 
en normen. 

1.4.2 Waarom een structuurvisie? 
Er zijn verschillende redenen om een structuurvisie op te stellen. 
Bestemmingsplannen , ouder dan tien jaar, moeten worden geactualiseerd. 
De structuurvisie kan als voorloper op de geactualiseerde 
bestemmingsplannen dienen en de actualisering van de 
bestemmingsplannen sturen. Tevens kan een structuurvisie functioneren als 
een kadernota voor plannen van een vergelijkend abstractieniveau. Met de 
structuurvisie als overkoepelend document kan de consistentie van 
gemeentelijke beleidsdocumenten intern geoptimaliseerd worden. 
Bovendien kunnen aanknopingspunten van beleid van een hoger 
abstractieniveau via een structuurvisie in het gemeentelijke beleid 
ge'integreerd worden. In een structuurvisie worden dus niet enkel de 
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gewenste ontwikkelingen geschetst voor de kern zelf, maar ook de relatie 
met de directe omgeving en de functie van de kern in haar omgeving . 
Tenslotte is de functionele toepassing van een structuurvisie van groat 
belang. Een structuurvisie geeft sturing aan ruimtelijke vraagstukken binnen 
een ontwikkelingskern. Zander structuurvisie warden ruimtelijke 
vraagstukken individueel behandeld, en vervolgens goedgekeurd of 
afgekeurd . Met behulp van een structuurvisie wordt een individueel ru imtelijk 
vraagstuk in relatie gebracht met de totale gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
waardoor er doeltreffender gewerkt kan warden aan een optimalisatie van 
de ruimtelijke structuur van een gebied . 

1.4.3 Status van een structuurvisie 
De structuurvisie heeft geen juridische status. Dit is een groat verschil 
tussen een structuurvisie en een structuurplan. Het geeft een visie voor de 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen maar deze visie is niet bindend. 
Echter, wat betreft vrijstelling op het bestemmingsplan kunnen 
structuurvisies wel ingezet warden. Was het vroeger zo dat gemeenten na 
het verlenen van een vrijstelling het bestemmingsplan moesten herzien, nu 
kunnen ze volstaan met een goede ruimtelijke onderbouwing van de 
vrijstelling, b.v. in de vorm van een structuurplan of structuurvisie waarin 
toekomstige ontwikkelingen warden geschetst. Het is dus mogelijk om met 
de structuurvisie een zelfstandige projectprocedure te volgen (artikel 19, lid 1 
WRO) in afwijking van het bestemmingsplan. De structuurvisie dient dan als 
ruimtelijke onderbouwing voor een bestemmingswijziging. 
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2 lnventarisatie relevant vigerend beleid 

De inventarisatie van het vigerende beleid is essentieel als startpunt van de 
ontwikkeling van een structuurvisie. Op verschillende overheidsniveaus 
wordt beleid opgesteld. Van nationaal naar gemeentelijk overheidsniveau 
wordt de inhoud van het beleid gedetailleerder. lnhoudelijk sluiten de 
verschillende niveaus op elkaar aan waardoor de verschillende ruimtelijke 
beleidsdocumenten binnen het ambtelijke apparaat coherent zijn. Vigerend 
beleid op rijks, provinciaal en gemeentelijk schaalniveau is van groot belang 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van Bennekom. Op rijksbeleid is de 'Nota 
Ruimte' van belang, op provinciaal beleid het 'Streekplan Gelderland 2005' 
en het 'Reconstructieplan ' en op gemeentelijk beleid het 'Structuurplan 1989' 
en het 'Structuurplan nader bezien '. Deze documenten geven informatie 
over de gewenste ru imtelijke ontwikkeling per schaalniveau, van globaal 
(rijksbeleid) tot gedetailleerd (gemeentelijk beleid). Naast beleid op 
verschillende overheidsniveau 's zijn er maatschappelijke veranderingen die 
van invloed zijn op ruimtelijke ontwikkelingen. Deze zullen tevens aan bod 
komen. 
Zowel het rijksbeleid als het provinciale beleid is zeer recent opgesteld . Het 
gemeentelijke beleid dateert echter hoofdzakelijk uit '90. Is dit 
beleidsdocument, dat ru im 13 jaar geleden opgesteld is, nog steeds relevant 
voor de huidige situatie? Wanneer dit het geval is, is er geen enkele reden 
om een nieuwe structuurvisie op te stellen. 

2.1 Rijksbeleid 

Ruimtelijk beleid is constant aan verandering onderhevig. Het nationaal 
ruimtelijke beleid is hier een goed voorbeeld van. In 2005 wordt een nieuwe 
Nota Ruimte geintroduceerd terwijl in 2001 de voorgaande nota 'Vijfde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening ' het daglicht zag. De Nota Ruimte zal 
toegelicht worden , enkel in relatie met de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen van Bennekom. 

2.1.1 Nota Ruimte 
~ Nata Ruimte - Ruimte voor ontwikkeling (april 2004). 
De Nota Ruimte is de opvolger van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening. In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd 
tot 2020, waarbij de periode 2020 - 2030 geldt als doorkijk naar de lange 
termijn . 
Vee! elementaire aspecten uit de Vijfde Nota worden in de Nota Ruimte 
gehandhaafd. De belangrijkste elementen die gehandhaafd worden zijn de 
stedelijke netwerken, de lagenbenadering , en de nationaal ruimtelijke 
hoofdstructuur. Tevens worden de basiskwaliteiten en de visie over de 
verstedelijking uitgelicht, in verband met de relevantie tot de toekomstige 
ontwikkeling van Bennekom. 

Stedelijke netwerken 
De stedelijke netwerken uit de Nota Ruimte zijn afgeleid uit de Vijfde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening. De Planologische Kernbeslissingen 1 van de 
Vijfde Nota introduceert het concept stedel ijke netwerken waarmee de 
ruimtelijke ontwikkeling van steden in samenhang wordt gebracht. Er worden 
zes nationale en acht regionale stedelijke netwerken aangewezen. Tot 2030 
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moet de opgave voor wonen, werken en voorzieningen zoveel mogelijk 
worden opgevangen in de stedelijke netwerken. In samenhang moeten 
programma's worden ontwikkeld die aansluiten bij de voorkeuren van de 
inwoners en het karakter van de desbetreffende gebieden. Essentieel in 
stedelijke netwerken is de ontwikkeling van centrummilieus rond 
vervoersknooppunten. Hier is plaats voor een rijke menging van functies in 
een zeer hoge concentratie. Door regionale afstemming wordt onnodige 
concurrentie tussen knooppuntlocaties voorkomen en wordt 
complementariteit en samenhang met de andere centra bevorderd. Het 
rijksbeleid richt zich verder vooral op de grootstedelijke centra met een HSL
station, gekoppeld aan nationaal en regionaal openbaar vervoer. 
Voor Bennekom is het regionaal stedelijke netwerk WERV (Wageningen, 
Ede, Rhenen, Veenendaal) van groot belang vanwege de locatie van 
Bennekom (afb. 2.1 ). 

2.1 - Ligging Bennekom in WERV 

De daadwerkelijke invulling van het regionaal stedelijk netwerk WERV is op 
gemeentelijk niveau uitgewerkt. 
Met de invoering van de Nota Ruimte zijn de regionaal stedelijke netwerken 
van de Vijfde Nota echter verdwenen en hebben plaats gemaakt voor 
economische kerngebieden. De nadruk wordt nu gelegd op de economische 
samenwerking in een kerngebied. 

"WERV kent een soortgelijke brede economisch structuur als het nationaa/ 
stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen, met een relatief sterke 
vertegenwoordiging van industrie en daaraan gelieerde logistiek. Het is 
bovendien een kenniscentrum van betekenis (Food Valley) ." 1 

1 Nola Ruimte , Ruimte voor ontwikkeling. 
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Een aantal onderwerpen wordt in de Nota Ruimte verder gespecificeerd op 
de economische kerngebieden. Bijvoorbeeld de uitbreiding van 
bedrijfsterreinen. 

"Nederland staat voor de opgave ruim 21 . 000 hectare bedrijventerrein, ruim 
een vijfde dee/ van het huidige areaal, te herstructureren. Knelpunten zijn 
vaak bodemsanering, bereikbaarheid, bedrijfsverplaatsing, onveiligheid en 
criminaliteit. De ervaring leert echter dat herstructurering maar in zeer 
beperkte mate terreinwinst oplevert. Tot en met 2020 is daarom naar 
verwachting nog ruim 23. 000 hectare nieuw bedrijventerrein nodig. Het rijk 
zal zich daarbij extra inzetten voor grate en complexe bedrijventerreinen, de 
'topprojecten ', die binnen de economische kerngebieden liggen." 1 

Lagenbenadering 
De lagenbenadering is volgens de Nota Ruimte een elementaire basis van 
de ruimtelijke structuur. Deze benadering is evenals de stedelijke netwerken 
een voortvloeisel uit de Vijfde Nota. In deze benadering wordt onderscheid 
gemaakt tussen de lagen ondergrond, netwerken en occupatie. Deze 
benadering maakt het mogelijk de groenblauwe kwaliteiten te benutten als 
drager voor toekomstige ontwikkelingen. Het grate belang van de 
ondergrond, de onderste laag, hangt samen met de lange reproductietijd en 
daarmee de onvervangbaarheid van de waarden en systemen in de 
ondergrond. Deze bestaat enerzijds uit de bodemtypologie, de 
geomorfologie en het watersysteem, waarbij lange termijn processen zoals 
klimaatverandering en bodemdaling een rol spelen. Anderzijds wordt de 
ondergrond gevormd door de natuurlijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden die hiermee samenhangen, waartoe ook de 
direct met de ondergrond verbonden groenblauwe elementen warden 
gerekend. De netwerken bestaan enerzijds uit de bestaande infrastructuur 
(wegen, spoorwegen en waterwegen), anderzijds uit het groenblauwe 
netwerk van ecologische verbindingen. Het infrastructuurnetwerk is drager 
voor verstedelijking en biedt kansen voor verdichtingen in de occupatielaag, 
mits de ondergrond dit toelaat. De ecologische verbindingen lenen zicht juist 
voor verdunning en het tegengaan van bebouwing en verrommeling. De 
beide netwerken vormen tegenpolen . In de derde laag, de occupatielaag, 
gaat het om bebouwing, wonen , werken, recreatie, de sociale en culturele 
structuur. De ru imtevraag van deze functies vloeit voort uit de activiteiten 
van het menselijk handelen, en is voor dit gebied erg groat. Om kwalitatief 
hoogwaardig met deze vraag om te gaan is het belangrijk dat de twee 
onderliggende lagen grondig op hun mogelijkheden warden bezien. 
In de Nota Ruime wordt gestimuleerd dat meer rekening gehouden wordt 
met de eigenschappen en functies van de ondergrond en de netwerkenlaag 
en de structurerende betekenis van beide lagen. Wanneer de processen in 
de verschillende lagen met elkaar in verband warden gebracht kunnen 
conflicten tussen ru imtegebruikers warden voorkomen en kan meer 
samenhang in maatregelen warden bereikt. Het is belangrijk voor Bennekom 
om respectvol met de kwaliteiten in de verschillende lagen om te gaan. 
Wanneer de kwaliteiten elkaar aanvullen kunnen ze gecombineerd warden 
maar wanneer ze elkaar beperken dienen ze elkaar voldoende ruimte te 
geven. 

Basiskwaliteiten 
Voor heel Nederland wordt een beperkt aantal generieke regels gehanteerd 
onder de noemer basiskwaliteit. Dat zorgt voor een heldere ondergrens op 
het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, milieu , verstedelijking , groen en 
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water. Basiskwaliteiten worden verdeeld in wettelijke basiskwaliteiten en 
inhoudelijke en procesmatige basiskwaliteiten. Elke partij die ruimtel ijke 
afwegingen maakt, moet in elk geval voldoen aan de eisen die de nationale 
of internationale wetgeving stelt. Een voorbeeld is de Monumentenwet, waar 
ten alle tijden aan voldaan moet warden. De inhoudelijke en procesmatige 
basiskwaliteiten zijn niet direct in een wetgeving vastgelegd . Deze 
basiskwaliteiten zijn in de Nota Ruimte opgesteld. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen 'economie, infrastructuur en verstedelijking ' en 'water, 
natuur en landschap'. 

econom1e 1nfrastructuur en verstedeli1k1ng water natuur en landschap 
Voldoende en tijdige beschikbaarheid 
van ru imte voor alle functies . 
Bundelingsbeleid voor verstedelijking 
en economische activiteiten. 
Bundelingsbeleid en ruimtelijke 
inpassing van (hoofd)infrastructuur. 
Locatiebeleid voor bedrijven en 
voorzieningen. 
Stedelijke herstructurering. 
Balans tussen rood en groen/blauw. 
Groen in en om de stad. 
Overige hoofdinfrastructuur (spoor, 
weg , water en (lucht)havens) en 
bijbehorende ruimtelijke reserveringen . 
Kennis- en innovatieclusters. 
Milieuregelgeving (w.o. geluid, stank en 
stof) . * 

Externe veiligheid . * 

Voldoende en tijdige beschikbaarheid 
van ruimte voor alle functies. 
Watertoets . * 
Deelstroomgebiedsvisies. 
Blauwe knopen. 
Functiecombinaties met water. 
Bescherming van overige 
natuur(gebieden) Bescherming van 
soorten. 
Uitwerking van milieubeleid ten 
behoeve van natuurkwaliteit. 
Beleid voor bouwen in het 
buitengebied. 
Basis Recreatie Toervaart Net (BRTN). 
Beleid voor recreatiewoningen en 
complexen. 
Landschappelijke en ontwerpkwaliteit. 
Bundeling van niet-grondgebonden 
landbouw en aanverwante functies in 
landbouwontwikkelingsgebieden 
(LOG's) . 
Reconstructie zandgebieden. * 

* Vloeit voort uit bestaande wet- en rege/geving of Europese verplichtingen 
2.2 - Basiskwaliteiten 

Nationaal ruimtelijke hoofdstructuur 
De nationaal ruimtelijke hoofdstructuur is tevens een voortvloeisel van de 
Vijfde Nata. De nationaal ruimtelijke hoofdstructuur is sterk gerelateerd aan 
de lagenbenadering. De kwaliteiten van de verschillende lagen worden 
gezien als de structuurdragers. Deze structuurdragers vormen samen de 
ruimtelijke hoofdstructuur. Deze kwaliteiten , gebundeld in de ruimtelijke 
hoofdstructuur, dienen behouden en daar waar mogelijk versterkt te warden. 
De Nota Ruimte geeft aan dat deze nota een omschakeling is in de mate 
van het mengen in de besluitvorming op gemeentelijk of provinciaal niveau 
van het rijk. Het rijk zal zich, naast het waarborgen van de basiskwaliteiten in 
geheel Nederland, intensief bemoeien met de uitwerking van het beleid en 
de uitvoering die betrekking heeft op de selectie van gebieden en netwerken 
die onderdeel uitmaken van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. 
Daarbuiten zal het rijk zich terughoudend en selectief opstellen. Bennekom 
wordt in de ruimtelijke hoofdstructuur aangegeven als een economisch 
kerngebied. Op dit aspect zal het rijk streng toezicht houden dat 
ontwikkelingen in overeenstemming zijn met de inhoud van de Nata Ruimte. 
De relatie met Arnhem staat ook expliciet in de Nata vermeld (afb. 2.3) . Met 
het oog op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Bennekom zal vooral 
met betrekking tot de basiskwaliteiten, het economische kerngebied en de 
relatie met Arnhem goed rekening gehouden moeten worden met de 
verwachtingen van het rijk, opgesteld in de Nata Ruimte. 
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Verstedelijking 
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2.3 - WERV in Nationaal Ruimtelij ke Hoofdstructuur 

Bundeling wordt in de Nota Ruimte aangewezen als een prominent middel 
voor de ontwikkeling van dorpen en steden. De bundelingstrategie voor 
verstedelijking en economische activiteiten heeft veel voordelen. De steden 
worden ondersteund in hun functie van economische en culturele motor. In 
steden en dorpen wordt het draagvlak voor voorzien ingen ondersteund. 
lnfrastructuur kan worden geconcentreerd en optimaal worden benut. 
Nieuwe woongebieden en bedrijvigheid moeten zoveel mogelijk worden 
aangesloten op bestaande bebouwing en infrastructuur. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met (bestaande) recreatieve voorzieningen, 
green en water. Er wordt gestreefd zoveel mogelijk in bestaand woongebied 
te bouwen. Door verdichting moet de ruimte optimaal benut worden en waar 
buiten bestaand bebouwd gebied gebouwd wordt, geniet het de voorkeur om 
aan te sluiten op bestaande bebouwing en, wanneer dit niet gebeurd, in 
ieder geval de bebouwing te clusteren. Extra aandacht moet gegeven 
worden aan eenzijdig samengestelde woonwijken met veel 
achterstandsgroepen en een lage woningkwaliteit. Herstructurering kan hier 
zorgen voor een waardevoller en gevarieerder ruimtelijke omgeving. 

2.2 Provinciaal beleid 

Vanuit de provincie worden beleidsdocumenten opgesteld met als basis het 
nationale beleid . Het nationale beleid wordt in het provinciale beleid op de 
schaal van de provincie toegespitst. Het belangrijkste document vanuit de 
provincie met betrekking tot de ru imtelijke ontwikkeling is het Streekplan, wat 
veelal gezien wordt als een provinciale uitwerking van de Nota over de 
Ruimtelijke Ordening. Tevens zijn er op provinciaal niveau andere plannen 
opgesteld, zeals het Reconstructieplan en Veluwe 2010, die van belang zijn 
voor de toekomstige ru imtelijke ontwikkeling van Bennekom. 
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2.2.1 Streekplan Gelderland 2005 
~ Streekplan Gelder/and 2005 - Kansen voor de regio's - provincie 
Gelder/and (2005) . 
In 2005 is een nieuw streekplan opgesteld door de provincie Gelderland dat 
het streekplan uit 1996 vervangt. Het streekplan bevat de hoofdlijnen van 
het ruimtelijk provinciaal beleid tot 2015. Hierbij wordt hoofdzakelijk de 
informatie vanuit het nationale beleid, de Nota Ruimte, op provinciaal niveau 
geconcretiseerd. Het is richtinggevend voor de Gelderse gemeenten bij het 
maken van bestemmingsplannen. Het streekplan is niet rechtstreeks 
bindend voor burgers of bedrijven. De provincie kan via haar 
goedkeuringsbevoegdheid de doorwerking van het streekplan in 
bestemmingsplannen bevorderen. 
De provincie wil door middel van het streekplan bepaalde doelen 
bewerkstelligen. De doelen die van belang zijn voor Bennekom zijn ; 
• Sterke stedelijke netwerken bevorderen. 
• De vital iteit van het landelijke gebied en zijn kernen versterken. 
• Waardevolle landschappen verbeteren en de ecologische hoofdstructuur 

realiseren . 
• Bereikbaar van en in de provincie waarborgen. 
Evenals in het nationale beleid heeft de ruimtelijke hoofdstructuur een 
belangrijke functie. De provinciaal ruimtelijke hoofdstructuur fungeert als 
basis om de doelen van de provincie te bereiken. De provincie bemoeit zich 
actief met het ruimtelijke beleid van gebieden die binnen de ruimtelijke 
hoofdstructuur vallen. Bij de overige gebieden stelt de provincie zich 
terughoudend op en laat ze het ruimtelijke beleid over aan de gemeentes. 
Zowel het rode raamwerk als het groen/blauwe raamwerk maakt hier deel 
van uit. Het rode raamwerk, waarin verstedelijking is geconcentreerd , 
bestaat uit stedelijke netwerken en regionale centra . Bennekom valt binnen 
de provinciaal ruimtelijke structuur, gezien de ligging van Bennekom in het 
stedelijke netwerk WERV (afb. 2.4). Het groen/blauwe netwerk, dat 
belangrijk is voor behoud en ontwikkeling van natuur, water en 
cultuurhistorie bestaat o.a. uit de ecologische hoofdstructuur en waardevolle 
open gebieden. 
In Gelderland zijn tot 2015 ongeveer 130.000 extra woningen nodig. De 
verstedelijkingsopgave in Bennekom en haar directe omgeving wordt vanuit 
het WERV netwerk aangestuurd. Om dit te realiseren wordt, evenals in het 
nationale beleid, gekozen voor de bundelingstrategie; verstedelijking wordt 
voornamelijk gebundeld in de directe omgeving van infrastructuur. Het 
grootste deel van de woningen zal in de stedelijke netwerken en regionale 
centra gerealiseerd warden . Voor de gemeente wordt deze 
verstedelijkingsopgave voornamelijk gerealiseerd in Kernhem, Wageningen
West en het voormalige ziekenhuisterrein in Bennekom. Naast deze 
projecten zal op verschillende gebieden in de gemeente Ede en 
Wageningen herontwikkelings- en intensiveringslocaties gebruikt warden om 
te voorzien in de aanbouw van woningen. Het Binnenveld, het gebied dat 
zich centraal binnen de WERV ten oosten van Veenendaal en ten westen 
van Bennekom bevindt, wordt gezien als waardevol landschap. Het 
Binnenveld wordt bewust open gehouden. De volgende kenmerken van dit 
gebied warden als waardevol aangeduid; 
• Open grootmazig landschap met weinig bebouwing, in scherp contrast 

met omringende steden en stuwwallen. 
• Karakteristieke rechtlijnige wegenstructuur. 
• Zicht op de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. 
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• Rust, ruimte, donkerte. 

2.4 - Kaart Binnenveld - Streekplan Gelderland 2005 

De problematiek rand wateropvang speelt een steeds grotere rol in 
Nederland. In het streekplan wordt aangegeven dat er regionale 
waterbergingsgebieden moeten komen, om wateroverlast bij hevige 
regenval op te vangen. Voor een deel van Gelderland zijn al gebieden voor 
deze functie aangewezen. Voor het andere deel zijn zoekgebieden 
aangewezen. Media 2006 moeten de definitieve begrenzingen van deze 
zoekgebieden vastgesteld zijn . Het Binnenveld is aangewezen als 
zoekgebied, voornamelijk vanwege de ligging van de rivier de Grift centraal 
in het Binnenveld. Met dit zoekgebied, dat door de provincie als provinciaal 
sleutelproject aangewezen is, wordt een gecombineerde opgave van 
waterberging, extensieve recreatie, natuurherstel en 
waterkwaliteitsverbetering random de Grift beoogd . 
Het buitengebied is vooral de laatste jaren aan verandering onderhevig. 
Deze verandering zal de komende jaren verder doorzetten. Door 
ontwikkelingen in de landbouw, de zorg en defensie verliezen veel 
gebouwen hun functie. De ontwikkelingen in de landbouw en zorg hebben 
betrekking op Bennekom vanwege de landbouwgronden voornamelijk ten 
westen van Bennekom en de leegstand van het voormalige ziekenhuis in 
Bennekom. Door het geven van een andere functie aan de bebouwing krijgt 
het gebied een kwalitatieve impuls, kunnen de agrariers door andere 
activiteiten inkomsten genereren en kan ingespeeld warden op het landelijk 
wonen en werken. Een belangrijke voorwaarde die de provincie hieraan 
verbindt is dat de eigenaar, in geld of natura, een bijdrage levert aan de 
kwaliteitsverbetering van de omgeving. 
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~ Strategische Milieubeoordeling Streekplan Gelder/and 2005 - provincie 
Gelder/and (november 2004). 
Naast het Streekplan Gelderland 2005 is de Strategische Milieubeoordeling 
opgesteld. Dit document heeft als richtlijn gediend voor beleidskeuzes, die 
met betrekking tot milieu, in het streekplan zijn gemaakt. De hoofdzaken van 
de Strategische Milieubeoordeling die betrekking hebben tot Bennekom zijn 
al in de hiervoor besproken literatuur (Streekplan Gelderland 2005) vermeld . 
Daarom zal dit document niet nader besproken warden . 

2.2.2 Reconstructieplan 
~ Reconstructieplan Ge/derse Va/lei I Utrecht-Oost - Van wet naar 
werkelijkheid - provincie Gelder/and (maart 2005). 
Het reconstructieplan is opgesteld door de Reconstructiecommissie ter 
aanleiding van de Reconstructiewet concentratiegebieden. De planvorming 
is MER-plichtig (Milieu Effect Rapportage). Er moet rekening mee gehouden 
warden in de informatie van het betreffende document dat het een 
voorontwerp is. Naar aanleiding van dit voorontwerp zal een ontwerpplan 
opgesteld warden. In het ontwerpplan zal preciezer, en op 
deelgebiedniveau, uitgewerkt warden welke maatregelen waar getroffen 
zullen warden. 
In hoofdzaak richt het reconstructieplan zich op een ontwikkeling naar 
duurzame kwaliteit waarbij niet-verenigbare functies zoveel mogelijk warden 
gescheiden en verenigbare functies warden verweven tot deelgebieden met 
een eigen karakter. De kernpunten uit de visie zijn ; scheiden en verweven, 
verbeteren van kwaliteit en identiteit, omgaan met stedel ijke druk, reageren 
op de globalisering van de landbouwmarkt, milieuproblemen oplossen met 
een brongerichte aanpak, benutten van het ondernemerschap, hernieuwing 
van de relatie burgers-boeren, stad-platteland en overheid en maatschappij 
doen het samen. In het plan staan een groat aantal maatregelen beschreven 
om tot uitvoering en realisering van het reconstructieplan te kunnen komen. 
Van belang i.v.m. de toekomstige ruimtel ijke ontwikkelingen van Bennekom 
zijn : 
• Verplaatsingsregelingen en beeindigingsregelingen voor agrarische 

bedrijven. 
• Herverkaveling en kavelruil , inzet van een onroerendgoedbank en 

ontwikkelmaatschappij(en) waarin publieke en private partijen hun 
krachten bundelen. 

• Extra middelen generen voor groene en landschappelijke doelen in het 
reconstructieplan door publiekprivate samenwerking. 

• Meer ru imte voor de dag- en verblijfsrecreatie. 
• Verbeteringen van recreatieve routestructuren . 
In het plan wordt gestreefd naar het creeren en I of versterken van eigen 
identiteiten van deelgebieden. Afwisselingen, overgangen, randen , 
gradienten en cultuurhistorische elementen vormen de basiskwaliteit van het 
landschap en bepalende de eigen identiteit van elk deelgebied. Een eis is 
dat functieveranderingen en nieuwe ontwikkelingen een positieve bijdrage 
zullen moeten leveren aan de kwaliteit van het landschap. Mooi wonen en 
werken in het groen kan grotere kwaliteit hebben dan lelijke stallen en 
verrommelde landschappen. 
Tevens wordt er gestreefd naar een toenemende mate van samenwerken in 
het realiseren van de doelstelling in het gebied. Het combineren van 
publiekrechtelijk instrumentarium en privaatrechtelijke afspraken geeft de 
burger de ruimte voor zijn ideeen en helpt de overheid bij het verwezenlijken 
van zijn doelen. Goede voorbeelden zijn nieuwe landgoederen waarbij het 
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bouwen van een huis met karakter samengaat met het aanleggen van 
nieuwe natuur, die dan ook opengesteld is voor publiek. Ook het slopen van 
stallen, die afbreuk doen aan de landschappelijke kwaliteit, in ruil voor een 
bouwvergunning van een woning past in dit kader, evenals de vestigingen 
van nieuwe recreatievoorzieningen die bijdragen aan landschap en 
natuurwaarden. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen de 
publieke en private belangen . Dit vereist een betrouwbare, duidelijke maar 
tegelijk ook flexibele overheid en burgers en ondernemers die willen 
bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de identiteit van het gebied 
en oog hebben voor de wensen van de maatschappij als geheel. 

2.5 - Kaart Binnenveld - Reconstructieplan 

De principes uit de v1s1e warden in het reconstructieplan vertaald in de 
zogenoemde integrale zonering die verankerd is in de Reconstructiewet. 
Deze zonering, die gericht is op de ontwikkelingen rond de intensieve 
veehouderij , onderscheidt extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden en 
landbouwontwikkelingsgebieden. In extensiveringsgebieden is uitbreiding of 
nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven niet meer mogelijk, in 
landbouwontwikkelingsgebieden wel. De verwevingsgebieden zijn gericht op 
verweving van landbouw, wonen en natuur, waar uitbreiding van de 
intensieve veehouderij mogelijk is mits de ruimtelijke kwaliteiten of functies 
van het gebied zich daar niet tegen verzetten. Dit sluit goed aan bij de visie 
om niet verenigbare functies te scheiden, wel verenigbare functies te 
verweven en samen tot een hogere kwaliteit te komen. Bennekom valt onder 
twee gebieden (afb. 2.5). Ten noorden van Bennekom bevindt zich een 
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extensiveringsgebied (oranje gekleurd). Ten oosten en zuiden van 
Bennekom bevinden zich verwevingsgebieden (groen gekleurd). 

2.2.3 Veluwe 2010 
~ Veluwe2010 een kwaliteitsimpuls - provincie Gelder/and (november 
2000) . 
Veluwe2010 bevat geen nieuw beleid. De doelstellingen zijn een voortzetting 
of intensivering van al eerder in gang gezette processen. Ze staan als 
doelstelling in het diverse provinciale plannen waaronder het steekplan. Niet 
de doelstellingen in Veluwe2010 zijn nieuw, maar wel de weg om er te 
komen. Die weg wordt gekenmerkt door aandacht voor samenhang, 
intensivering en verbreding van de samenwerking en een extra inzet van de 
provincie. De samenwerkende partijen bestaan uit zes Rijksdepartementen, 
diverse maatschappelijke organisaties, landbouwers, terreinbeheerders, 
recreatie sector, waterschappen , gemeenten, bedrijfsleven en provincie. 
Veel doelstellingen zijn gericht op de kwaliteiten van de Veluwe. Deze 
doelstell ingen hebben niet veel betrekking op de aangrenzende dorpen 
zoals Bennekom, ze hebben echter wel veel betrekking op de totale kwaliteit 
van de Veluwe. Door het behalen van de doelstellingen zal de Veluwe een 
grote kwaliteitsimpuls krijgen waardoor de recreatieve behoefte enkel zal 
toenemen. Dit is een belangrijke drager om de recreatieve relaties tussen de 
Veluwe en Bennekom in de structuurvisie aan te scherpen om optimaal 
gebruik te maken van de kwaliteit van de Veluwe. 

2.3 Gemeentelijk beleid 

Vanuit de gemeente warden beleidsdocumenten opgesteld met als basis het 
provinciale beleid. Het provinciale beleid wordt in het gemeentelijke beleid 
op de schaal van de gemeente toegespitst. Het belangrijkste document 
vanuit de gemeente met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling is het 
Structuurplan , waarin de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de gehele 
gemeente zijn vastgelegd. Tevens zijn er andere plannen opgesteld op 
gemeentelijk niveau zoals een groenplan en diverse nota's over 
woningbouwlocaties. Bovendien zijn er intergemeentelijke plannen gemaakt 
over het regionaal stedelijk netwerk WERV. Al deze documenten zijn van 
belang voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Bennekom. 

2.3.1 Structuurplan, plan 
~ Structuurplan, plan - gemeente Ede (januari 1990). 
Het structuurplan van de gemeente Ede dateert uit 1990 en bestaat uit twee 
onderdelen; plan en onderzoek. Beide documenten zullen afzonderlijk 
besproken warden vanwege de verschillende insteek. In beide documenten 
zijn de hoofdlijnen van het beleid opgesplitst in het buitengebied en de 
kernen van de gemeente Ede. 
In de planbeschrijving warden de hoofdlijnen vertaald in een ruimtelijk plan. 
De weergave hiervan is de plankaart. Per gebiedseenheid (Centraal Veluws 
Natuurgebied, overgangzone, Gelders Vallei en de kernen) wordt een korte 
samenvatting gegeven van de problematiek en het gewenste ruimtegebruik 
en het ruimtelijk beeld. 
Bennekom wordt in het structuurplan omschreven als een groat (villa)dorp 
met een lokaal voorzieningenapparaat en een ligging aan de rand van de 

Bennekom in balans tussen dorp en slad - juni 2006 28 



Veluwe. In het structuurplan komen een aantal knelpunten en kwaliteiten 
naar voren. 
De volgende knelpunten komen in het structuurplan naar voren ; 
• Het grondgebruik in het oostelijk dee/ van de kern is vrij extensief in een 

vi/laparkachtig karakter. Naar het westen wordt het beeld gekenmerkt 
door een intensiever grondgebruik. Hier dreigt het dorpse karakter 
verloren te gaan in een "standaard" nieuwbouwrand. 

• Plaatse/ijk wordt de ruimtelijke karakteristiek verstoord door naar aard 
en verschijningsvorm niet in het bebouwingspatroon passende 
bedrijven. 

• Binnen de bebouwde kom is voorts de centrumgerichtheid van 
ruimtelijke hoofdaders niet overal duidelijk. 

Oak komen kwaliteiten van Bennekom aan bod; 
• De compacte komvorm, de eigen dorpse identiteit en de re/aties van de 

kern met het omringende buitengebied warden positief gewaardeerd. De 
groene (buffer)zones die Bennekom aan de noord-, oost- en zuidzijde 
omringen, zijn hierbij van essentieel belang. 2 

2.3.2 Structuurplan, onderzoek 
~ Structuurplan, onderzoek- gemeente Ede ljanuari 1990). 
In het onderzoek gedeelte van het structuurplan zijn de resultaten 
weergegeven van de omvangrijke inventarisatie en analyse die heeft 
plaatsgevonden in het kader van dit plan. Daarnaast wordt in de bijlage per 
kern aanbevel ingen gedaan ten behoeve van de toekomstige inrichting en 
gebruik en de kwaliteiten van de randen van Bennekom. De verschillen in de 
oost- en westranden van Bennekom, vanwege de specifieke ligging op de 
overgang van Gelderse Vallei en de Veluwe, warden toegelicht. De 
diversiteit in de randen van Bennekom wordt gezien als een grate kwaliteit 
en er wordt naar gestreefd deze diversiteit te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Per deelgebied komen de volgende kernpunten naar voren (afb. 
2.6) . 

2.6 - Deelgebieden randen Bennekom 

2 
Structuurplan, plan - gemeente Ede 
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1. 
Kernpunten: 
• Aantrekkelijke randzone. 
• Goede recreatieve uitloopmogelijkheden. 
• Kwaliteit bas redelijk . 
Aandachtspunten : 
• Geen verdere uitbreiding bebouwing. 
• Wegwerken achterstallig bosonderhoud. 
• Bosstrook langs A 12 verder doortrekken. 

2. 
Kernpunten : 
• Karakteristieke open eng. 
• Licht glooiend. 
• Randen en houtopstanden verdienen de aandacht. 
Aandachtspunten : 
• Openheid handhaven. 
• Randen , vooral waar bebouwing is, verfraaien door middel van aanleg 

(laan)beplanting c.q. wegwerken achterstallig onderhoud. 

3. 
Kernpunten : 
• Open gebied. 
• Stadsrandactiviteiten. 
• Aftakeling houtopstanden. 
Aandachtspunten: 
• Continue laanbeplanting langs randweg. 
• Versterken groenstructuur (singels, erfbeplanting) . 

4. 
Kernpunten: 
• Groene bufferzone met deels stedelijke functies. 
• Noordelijk deel verstoring bufferzone. 
• Agrarisch erf aanblik behoefte verbetering . 
Aandachtspunten : 
• Beplanting langs Dr. W. Dreeslaan vanaf benzinepomp tot Van 

Balverenweg versterken . 
• Laanbeplanting langs Langesteeg doorzetten. 
• Erfbeplanting agrarisch bedrijf. 

5. 
Kernpunten : 
• Gebied met sterke stedelijke druk. 
• Waardevolle structuur. 
• Dorpsrand moet warden afgerond. 
Aandachtspunten : 
• Opstellen integraal ruimtelijk plan, waarin de toekomstige functies een 

plaats kunnen krijgen binnen een sterk ruimtelijk kader. Uitgangspunten 
hierbij zijn : 
• Handhaving open en groen karakter. 
• Afronding bebouwing rand West-Breukelderweg . 
• Handhaven structuur Bovenbuurtweg - Krommesteeg . 
• Alleen (stedelijke) functies inpassen met een beperkte bebouwings- I 

verhardingspercentage (< 20%). 
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Niet z6 Maar z6 

2. 7 Ontwikkelingsschetsen Bennekom - Structuurplan, onderzoek 

Voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Bennekom wordt gepleit 
dat de eigen identiteit van Bennekom, getypeerd als "een dorp op de 
Veluwe", gehandhaafd blijft. Om deze identiteit van Bennekom veilig te 
stellen moet de groene, open bufferzone tussen het dorp en de Dr. W. 
Dreeslaan en de A 12 behouden blijven. Wanneer dit niet gebeurt, dreigt 
Bennekom in te klemmen tussen bovenlokale infrastructuur en zal het dorp 
gezien warden als buitenwijk van de kern Ede. Consequentie hiervan is dat 
substantiele uitbreidingen niet mogelijk zijn. Het zal meer tot een 
verantwoorde afronding van de dorpsbebouwing moeten komen. 
Tegelijkertijd zal voor het buitengebied een zodanige uitvulling gekozen 
moeten warden, dat het open karakter gehandhaafd blijft. Stedelijke functies 
zijn echter wel denkbaar (afb. 2. 7). 

2.3.3 Structuurplan nader bezien 1993 
~ Structuurplan nader bezien - gemeente Ede (maart 1993). 
Het Structuurplan nader bezien bevat de informatie uit het structuurplan uit 
1990. Het gehele document is opgebouwd uit pagina's met 2 kolommen; de 
letterlijke tekst van het structuurplan uit 1990 en de aanvullingen anno 1993. 
Voor Bennekom (3.3.2) verandert er weinig . Slechts enkele recente 
ontwikkelingen warden geactualiseerd zoals het nieuwe bestemmingsplan 
van het centrumgebied dat omstreeks 1993 in ontwikkeling was. 

2.3.4 Nota Wonen 2002-2010 
~ Nota Wonen 2002-2010 - Keuzevrijheid door kwaliteit en varieteit -
gemeente Ede (september 2002) . 
In de Nata Wonen zijn vijf beleidskaders opgenomen; de bouwopgave, de 
toegankelijkheid van de woningmarkt, de zeggenschap, wonen en zorg en 
de organisatie van het proces. Belangrijk voor Bennekom is de beslissing 
dat de locale bindingseisen voor vestiging in de dorpen Bennekom en 
Lunteren vervallen. Deze twee dorpen vormen samen met Ede voortaan een 
woningmarktgebied. Het aandeel dat Bennekom in het totale 
woningbouwprogramma van de gemeente Ede inneemt is 5%. Er wordt 
vanuit de kleine kernen gepleit voor een grater woningbouwprogramma in 
verband met de leefbaarheid en sociale structuur. Meer woningbouw maakt 
het enerzijds voor jongeren uit de kleine kernen mogelijk om een woning in 
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het eigen dorp te vinden en kan anderzijds leiden tot nieuwe impulsen voor 
het sociale leven wanneer mensen van buiten zich vestigen in de kernen. 
Tot 2003 ligt de nadruk in het woningbouwprogramma van Bennekom op het 
dure segment, terwijl in 2004 Um 2009 de nadruk ligt op middelduur 
segment. Hierdoor ontstaat een gedifferentieerder woningaanbod. Wat 
betreft de woningtypes ligt de nadruk op de luxe herenhuizen. In de 
woningtypes van Bennekom wordt, als gevolg van de aard van de 
bouwlocaties, naast grondgebonden woningen ook ruimte geboden voor 
appartementen. Reeel is dat vanaf 2004 wat meer rijtjeswoningen warden 
gebouwd, gezien de verschuiving naar meer goedkope en middeldure 
woningen. 

2.3.5 Meerjarenprogramma Woningbouw 2003-2010 
~ Meerjarenprogramma Woningbouw 2003-2010 - gemeente Ede ljuli 
2003). 
Vanuit de Nota Wonen wordt in het Meerjarenprogramma Woningbouw 
(MPW) specifieker de nieuwe woningbouwlocaties in de gemeente Ede 
benoemd tot 2010. Het MPW kan gezien warden als een concrete uitwerking 
van het in de Nata Wonen vastgelegde woningbouwbeleid. Het 
woningbouwprogramma voor Bennekom vergeleken met de Nata Wonen 
verschi lt aanzienlijk. Bijna 10% van de (bruto) woningbouw vindt plaats in 
Bennekom, een verschuiving ten opzicht van de Nota Wonen van Ede Stad 
naar Bennekom met 5%. Het woonmil ieu voor Bennekom is 'centrum dorps 
milieu'. In Bennekom blijft het aandeel goedkope woningbouw achter (20%), 
terwijl het aandeel van het dure en topsegment erg hoog is (59%). Vanuit 
het stedenbouwkundige ontwerp kan warden overwogen om ook in 
groenstedelijke woonmilieus meer elementen van centrum stedelijke en 
centrum dorpsmilieus in te brengen door functiemenging , variatie in 
dichtheid , sfeer en uitstraling. Aandeel appartementen is in Bennekom 47% 
van het woningbouwprogramma, namelijk 228 eengezinswoningen en 201 
appartementen. Van een aantal projecten is bekend dat het specifiek om 
ouderenhuisvesting gaat: de Morgenster en het voormalige ziekenhuis in 
Bennekom. Daarnaast zijn er locaties die door hun ligging nabij 
voorzieningen bijzonder geschikt zijn voor ouderen, zoals Keltenwoud. Het 
woningbouwprogramma van Bennekom en de specifieke projecten die dit 
woningbouwprogramma gaan bewerkstelligen zijn weergegeven in de 
tabellen (afb. 2.8 & 2.9). 

2.8 - Woningbouwprogramma Bennekom 
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0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
38 

40 

67 0 10 10 41 
0 0 0 0 0 
0 0 0 8 0 
8 0 0 0 8 
10 0 0 0 0 R.H. 
0 0 0 0 0 R.H. 

4 4 0 0 0 4 0 M.N. 
3 3 0 0 3 0 0 T.D 
49 92 24 0 10 21 36 49 
25 10 15 15 0 0 10 0 2004 R.H. 
20 20 0 0 0 0 20 0 2004 K.S . 
8 0 8 0 0 8 0 0 2004 R.H. 

12 0 0 12 0 0 0 10 2 2004 T.D 
12 0 4 8 0 0 0 3 9 2004 R.H. 
77 0 34 43 15 0 8 55 11 
24 0 24 0 0 0 0 0 24 2005 R.H. 
100 0 39 61 8 22 30 30 10 2006 K.S. 
100 0 39 61 8 22 30 30 10 2007 K.S . 
224 0 102 122 16 44 60 60 44 
64 0 0 64 20 0 20 20 4 onbek. R.H. 
12 0 12 0 0 0 0 0 12 onbek. R.H . 
8 0 0 8 8 0 0 0 0 onbek. R.H . 
84 0 12 72 28 0 20 20 16 

434 67 240 261 59 54 109 171 120 

2.9 - Specifieke projecten die dit woningbouwprogramma gaan bewerkstelligen 

2.3.6 Woningbehoefteonderzoek Bennekom, Lunteren, Ederveen en 
De Klomp 

~ Woningbehoefteonderzoek Bennekom, Lunteren, Ederveen en De Klomp 
- gemeente Ede (november 2005) . 
Op verzoek van de gemeenteraad van Ede heeft de gemeente Ede een 
woningbehoefteonderzoek voor de buitendorpen van Ede opgesteld . In dit 
onderzoek wordt beschreven wat de woningbehoefte voor de dorpen in de 
nabije toekomst is. 
De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op een vragenlijst, dat 
verstuurd is naar bijna 4.000 mensen uit deze kernen. Uit Bennekom heeft 
61 % de vragenl ijst terug gestuurd. Dit is de hoogste respons van de kernen, 
wat aangeeft dat er veel belangstell ing is van inwoners van Bennekom voor 
het onderwerp. In het onderzoek wordt de behoefte geanalyseerd van de 
huidige inwoners van Bennekom voor nieuwe woningen. 

De resultaten van het onderzoek wordt in tabellen met begeleidende tekst 
gepresenteerd . De belangrijkste tabellen warden hieronder weergegeven . 
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Binnenverhuizingen en migratie Bennekom 
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2.1 O - Binnenverhuizingen en migratie Bennekom 

Vrijkomende woningen en woningvraag Bennekom 
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2.11 - Vrijkomende woningen en woningvraag Bennekom 

Opvallend is dat in Bennekom het totale saldo vestiging aanzienl ijk hoger is 
dan in de andere kernen (afb. 2.10). Dit wordt veroorzaakt door het hoge 
aantal nieuwbouwwoningen die in de betreffende jaren in Bennekom 
gebouwd zijn . 
Afbeelding 2.10 bevat de vrijkomende won ingen en woningvraag in 
Bennekom voor de komende 5 jaar. Het valt op dat de vrijkomende 
woningen en de woningvraag sterk verschillen. Er komen bijvoorbeeld veel 2 
onder 1 kap woningen vrij terwijl er relatief weinig behoefte aan is en er 
komen weinig appartementen vrij terwij l er veel behoefte aan is. Om de 
verschillen in de vrijkomende woningen en woningvraag op te vangen 
dienen er nieuwe woningen gebouwd te warden. 
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Aan het einde van het rapport wordt de indicatieve woningbehoefte per dorp 
weergegeven in een tabel (afb. 2.12). Hierin is te zien dat de totale 
woningbehoefte voor Bennekom de komende 5 jaar 635 woningen is. 

lndicatieve woningbehoefte per dorp 

Starters 65-Plussers Doorstromers I Totale 
eigen dorp eigen dorp dure segment woningbehoefte 

Bennekom 280 135 220 1 635 

Lunteren 280 90 140 1 510 

Ederveen 120 20 35 I 175 

De Klome 20 5 40~ 1 30 

Totaal 700 250 1.350 
2.12 - lndicatie woningbehoefte per dorp 

Tenslotte worden aanbevelingen gedaan om te voorzien in de 
woningbehoefte. De kernpunten van de aanbevelingen zijn; het zo snel 
mogelijk bouwen van nieuwbouw in Bennekom voor vooral starters en 
senioren in het goedkope en middeldure koopsegment. Betaalbare 
appartementen in de kernen en het realiseren van een deel van de 
woningen als vrije keus wordt tevens aanbevolen. 

2.3.7 Groenstructuurplan Ede 
@ Groenstructuurplan Ede I Visie - gemeente Ede (oktober 2002) . 
Aanleiding voor het opstellen van het Groenstructuurplan Ede zijn recente 
ontwikkelingen op landelijk en gemeentelijk niveau zoals het structuurplan 
ISEV, de A30, de ontwikkeling van Kernhem, de ontwikkeling van het 
waterplan en SOE (Stedelijk Ontwikkelingsplan Ede). De fysieke 
leefomgeving van de gemeente Ede wordt bedreigd door aantasting van het 
groene karakter en gebrek aan herkenbaarheid. Door het groen als 
structuurelement te benoemen en het beleid voor het groen vast te leggen 
kan het groen een eigen bijdrage leveren aan de leefomgeving. Het 
groenstructuurplan biedt de mogelijkheid tot sturing en toetsing bij 
(her)inrichting of omvorming van het openbaar groen en I of de openbare 
ruimte. Per kern wordt de geografische ligging , het gewenste beeld, de 
functionaliteit en het beheer toegelicht. 
Bennekom ligt in de overgangszone tussen de Veluwe en de Vallei . Centraal 
voor Bennekom staat het behouden (en versterken) van de aanwezige 
kwaliteiten van de groenstructuur. Behoud van de verschillende 
landschappelijke karakters, behoud van de groenvoorzieningen en 
versterken van de dorpsranden zijn de elementen om dit te bereiken. In de 
afbeelding op de vorige pagina is de visie van de groenstructuur uit het 
Groenstructuurplan Ede weergegeven (afb. 2.13). 
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BENNEKOM 
2.13 Visie groenstructuur - Groenstructuurplan Ede 

2.3.8 Regionaal stedelijke netwerk WERV 
~ Regionale Structuurvisie WERV - conceptversie (september 2003). 
In de Nata Ruimte zijn stedelijke netwerken benoemd, zowel op nationaal als 
op regionaal niveau. Een van de acht regionale stedelijke netwerken is 
WERV (Wageningen J;_de Rhenen Y:eenendaal). Deze 
intergemeentelijke samenwerking heeft een grate invloed op de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit regionaal stedelijk netwerk. Hoofddoel 
van de samenwerking in WERV-verband is het creeren van een 
kwaliteitsrijke, complete regio, waarbij wordt uitgegaan van 
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complementariteit in plaats van concurrentie. Op deze wijze wordt bereikt 
dat de regio meer wordt dan de som der (incomplete) delen . De elkaar 
aanvullende kwaliteiten laten zich als volgt samenvatten . 

Wageningen: 
• Kennisstad. 
• WUR met spin off in Research- & Development-bedrijvigheid. 
• Studentenstad met eigen sfeer en uitgaansfaciliteiten. 

Ede: 
• Woonstad in het green. 
• Ruim aanbod aan voortgezet onderwijs. 
• Regionaal ziekenhuis. 
• In staat tot facilitering van alle soorten bedrijvigheid. 
• Belangrijk knooppunt van openbaar vervoer. 
• Uitvalsbasis naar de Veluwe. 

Rhenen: 
• Kleine historische stad aan de rivier. 
• Groene landelijke steer en achterland. 
• Hoofdwaardig woonmilieu. 
• Landelijk bekende toeristische attracties. 

Veenendaal : 
• Woonstad in het green. 
• Winkelcentrum met bovenregionale uitstraling. 
• lndustrieel imago en in staat tot facilitering van alle soorten bedrijvigheid. 
• Knooppunt van openbaar vervoer. 

Een grate kwaliteit impuls in de WERV-regio wordt veroorzaakt door de 
ontwikkelingen van een HOV-lijn tussen de WERV-gemeenten. Ten westen 
van Bennekom zal een halte voor deze HOV-lijn warden gerealiseerd. Om 
de locatie van deze halte rendabel te maken zal dit gepaard gaan met 
ruimtelijke ontwikkelingen ten westen van Bennekom. Echter, tot 2015 zijn 
de ontwikkelingslocaties ten behoeve van woningbouw al vastgesteld . 
Hierbij geven de WERV-gemeenten prioriteit aan inbreiding en intensivering 
van het stedelijke grondgebruik in gebieden die zich daarvoor lenen. Tot 
2015 is meer dan 40% van de netto-toevoeging aan woningen gepland op 
inbreidingslocaties. Na 2015 zal voor nieuwe locaties gezocht moeten 
warden naar nieuwe locaties. Het westen van Bennekom is een voor de 
hand liggende keuze vanwege de HOV-haltes. 

2.3.9 Structuurplan gemeente Wageningen 
~ Structuurplan gemeente Wageningen (oktober 2003) . 
Oktober 2003 is het nieuwe structuurplan van Wageningen uitgebracht. De 
basis van dit structuurplan ligt in de visie op de toekomst van Wageningen, 
vastgelegd in de nota "Wageningen 2000+". Vanwege de locatie van 
Wageningen direct ten zuiden van Bennekom is het belangrijk om te weten 
welke ruimtelijke ontwikkelingen in Wageningen zich de komende jaren gaan 
afspelen. Vooral het gebied net over de gemeentegrens van Ede I 
Wageningen ten zuiden van Bennekom is van hierbij van belang . Op deze 
locatie bevindt zich vooral landbouwgrond. Een groat gebied van deze grand 
ten westen van Wageningen-Hoog wordt getypeerd als waardevol 
landschap. Bij alle landbouwgrond warden de zichtlijnen als zeer waardevol 
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aangegeven. Tevens is een ecologische verbinding en groene vingers in dit 
gebied aangegeven. In de structuurplankaart wijst alles erop dat dit gebied 
haar waardevolle kwaliteiten zal behouden. Verrassend is een reservering 
van een mogelijke randweg in het verlengde van de Kierkamperweg. Gezien 
de ligging van waardevol landschap, een ecologische verbinding en 
zichtlijnen in dit gebied roept het aangeven dan dit element vragen op. 
De hoofdontslu iting van Wageningen naar de A 12 via de Dr. W. Dreeslaan 
blijft gehandhaafd en wordt in de toekomst begeleidt door een HOV-lijn die 
alle kernen in de WERV regio zal verbinden. 

2.3.10 Food Valley 

STRUCTUURPLAN 2015 WAGENINGEN 
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2.14 - Structuurplan 2015 Wageningen 

Food Valley is de naam voor een actieprogramma dat zich richt op innovatie 
en het versterken van de regionale economie. Met als brandpunt 
Wageningen, liggen er in de WERV-zone grate kansen om verder uit te 
groeien naar een prominent wereldkenniscentrum voor voeding en voedsel. 
Dit kan verwezenlijkt warden door het scheppen van banen, het aantrekken 
van bedrijven en organisaties en de aanwezige kennis om te zetten in 
nieuwe producten en diensten. In de luwte van Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum en de kennisinstituten is er al een levendige kweekvijver 
van bedrijven . Niet enkel jonge bedrijven vestigen zich in de Food Valley 
maar ook multinationals zeals Numico, Campina Innovation en Seminis .. 
Vanwege de ligging van Bennekom nabij het Food Valley brandpunt 
Wageningen kunnen de ontwikkelingen betreffende Food Valley grate 
gevolgen hebben voor Bennekom. Vooral op het open gebied ten westen 
van Bennekom wordt vanuit Food Valley veel druk uitgeoefend. 
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2.4 Maatschappelijke veranderingen 

De bevolkingsopbouw van Nederland verandert de komende jaren 
aanzienlijk. Nederland is aan het vergrijzen. Deze vergrijzing zal nog verder 
doorzetten de komende jaren. Het percentage woningen bewoond door een 
55+er was in 2001 33%. In 2010 wordt dit percentage geschat op 50%, de 
helft van de woningen in Nederland. 

Doel woonzorgzone: Creeren betere voorwaarden op wijk- en 
dorpsniveau voor zelfstandig wonen van mensen met zorgbehoefte. 

Om op de veranderende vraag van woningen voor deze doelgroep om te 
gaan worden woonzorgzone ontwikkeld. 

Waarop de woonzorgzone geinspireerd is wordt in dit hoofdstuk behandeld. 
Tevens worden de scenario's gekoppeld aan het woonzorgzone concept. 

2.4.1 Woonzorgzones 
Het concept van de woonzorgzone is ge"inspireerd op twee modellen; het 
Scandinavische model en het STAGG model. Het Scandinavische model is 
de manier waarop wonen, zorg en welzijn in Scandinavie georganiseerd zijn . 
Het STAGG model is een model ontwikkeld door Nederlandse architecten. 
De modellen hebben veel overeenkomsten . Ze worden in de volgende 
paragrafen toegelicht. 

2.4.1.1 Scandinavisch model 
In Aarhus, een stad in Denemarken met 285.000 inwoners, staat slechts een 
verpleeghuis met 72 plaatsen. De ouderen in Denemarken zijn erg tevreden 
over de zorgvoorzieningen. In Nederland is een dergelijke situatie 
ondenkbaar. De Scandinavische aanpak van wonen, zorg en welzijn 
verschilt op veel punten met de Nederlandse. 
Het grootste verschil is de organisatorische structuur. In Scandinavie is de 
gemeente verantwoordelijk voor zowel wonen, zorg en welzijn terwijl in 
Nederland deze verantwoordelijkheden verspreidt zijn over een groot aantal 
deelnemers. Hierdoor is in Nederland de organisatie en de integrale aanpak 
van wonen, zorg en welzijn een veel complexer proces. 
Het Scandinavische model is als volgt opgebouwd. ledere wijk of dorp van 
circa 10.000 inwoners heeft een eigen wijkteam. Dit wijkteam zorgt voor zorg 
in normale woningen en in woonzorgcomplexen. Wonen en zorg zijn hierin 
volledig gescheiden. Voor mensen die toezicht nodig hebben zijn er 
geclusterde woonvormen. Voor mensen die niet in geclusterde woonvormen 
kunnen verblijven is er een verpleeghuis. De werknemers in het 
verpleeghuis worden zowel in het verpleeghuis als in de wijk ingezet. 
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2.15 - Scandinavisch model - Rosenholm 

2.4.1.2 STAGG model 
Het STAGG model is gepubliceerd in het STAGG-rapport, dat in 1995 is 
verschenen. 

STAGG; Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg. 
De Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg is een 
bundeling van ongeveer 60 architectenbureaus die actief zijn in de 
gezondheidszorg en in dit verband onderzoek doen en kennis en 
ervaring uitwisselen. 

Het uitgangspunten van het STAGG model is een dorp of wijk van ongeveer 
10.000 inwoners met door de bewoners ervaren natuurlijke grenzen. Het 
traditionele intramurale aanbod wordt verdeeld in drie functies; 

1. Haalfuncties; de klant verlaat het huis naar de aanbieder, bv. 
boodschappen doen , sociale contacten, revalidatie. 

2. Brengfuncties; de aanbieder gaat naar het huis van de klant, bv. 
maaltijdservice en zorgverlening. 

3. lnterne functies; de klant woont in hetzelfde gebouw als waar de 
aanbieder gevestigd is. 

Aan deze verschillende functies zijn een aantal eisen gekoppeld met 
betrekking tot het programma voor de wijk; 

• Er zijn een of meer voorzieningen aanwezig waar haalfuncties zijn 
ondergebracht. 

• Er is een coordinatiepunt; een centraal loket, waaruit brengfuncties 
worden gecoordineerd en geregistreerd. 

• Er is een zorgkruispunt waar zorg en dienstverlening intern wordt 
geleverd. 

Voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen zijn twee bijzondere 
woonvormen; 

3 
http://www.stagg .nl 
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1. Beschut wonen; een woonvorm voor mensen die intensieve zorg 
nodig hebben. 

2. Clusterwonen; een woonvorm voor mensen die zorg en toezicht 
nodig hebben. lnterne functies spelen een belangrijke rol binnen het 
clusterwonen aangezien de bewoners niet mobiel zijn. In verband 
met de financiele haalbaarheid dienen tenminste 2 clusters met 6 
woningen gekoppeld te warden . 

2.1 6 -STAGG model 

2.4.1.3 Essentie woonzorgzone 
De hiervoor besproken modellen , die ter inspiratie hebben gediend voor de 
woonzorgzone, bevatten al belangrijke kenmerken die het concept 
woonzorgzone karakteriseren. Voor de volledigheid volgen hier de 
essentiele kenmerken van de woonzorgzone. 
• Spreiding 

In het traditionele zorgsysteem in Nederland warden mensen die zorg 
nodig hebben zoveel mogelijk geconcentreerd. In de woonzorgzone 
warden deze mensen in de wijk I het dorp gespreid. Hierdoor kunnen ze 
in hun eigen wijk blijven wonen. 

• Contextgebonden programma 
Het concept woonzorgzone is geen blauwdruk. Er is geen vast 
uitvoeringsplan. Het programma van de woonzorgzone is 
contextgebonden . Elke wijk heeft eigen karakteristieken en 
omstandigheden die van invloed zijn op het uiteindelijke programma. 

• Contextgebonden aanbod 
Het aanbod van zorg wordt zoveel mogelijk aangepast aan de specifieke 
wensen van mensen. Hierin staat centraal dat de mensen de 
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handelingen die ze zelf kunnen doen ook blijven doen. Waarvoor ze zelf 
tekortschieten wordt zorg aangeboden. Er zijn verschillende gradaties 
tussen zelfstandig wonen en geheel verzorgd wonen om de 
zelfstandigheid van bewoners zo veel mogelijk te stimuleren. 

2.4.1.4 Planologische kengetallen woonzorgzone Bennekom 
Ondanks dat er voor de ontwikkeling van een woonzorgzone geen 
blauwdruk is van specifiek programma en ontwerp, is het wel raadzaam om 
planologische kengetallen te betrekken in de programmavorming. 
Eind 2004 is het rapport 'Wonen zonder en met zorg(en) - Opgave wonen 
en zorg gemeente Ede 2004-2015' opgesteld. Dit rapport is door het 
ministerie van VWS als pilot project aangewezen ten behoeve van de 
ontwikkelingen van de extramuralisering in de zorgsector. Bepalingen over 
de toekomstige behoefte naar verschillende soorten woonvormen gekoppeld 
aan zorg worden opgesteld aan de hand van de Geriscoop. De Geriscoop is 
een rekeningmodel, opgesteld door Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen
Zorg. Met het berekenen van de behoefte is onderscheid gemaakt in vijf 
woonvormen, die varieren van zelfstandige woonvormen tot geheel 
verzorgde woonvormen. 

Intramuraa! 

Beschermd Wonen 

Ve rzo gd Wo er 

Lever sloopbestend ig 

ult rede 

~ n ~ 
Eengezinswoningen aanpasbaar 

2. 17 - W oonvormen 

Met het bepalen van de cijfers is het huidige niveau van woonvormen met de 
toekomstige behoefte van woonvormen afgewogen. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen twee scenario's, namelijk 'presto' en 'andante'. Deze 
scenario's hebben betrekking op het tempo van extramuralisering. In het 
presto scenario gaat men uit van een snelle extramuralisering en in het 
andante scenario's gaat men uit van een rustige extramuralisering. 

De cijfers betreffende Bennekom staan in onderstaand tabel weergegeven . 

Presto Andante Presto Andante 
413 102 202 -311 -211 
0 57 23 57 23 
34 238 202 204 168 
34 357 303 323 269 
50 48 48 -2 -2 
174 11 33 1133 959 959 
406 1586 1586 1180 1180 

2. 18 - Behoefte zorgwoningen 201 5 
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Opvallend is het overschot aan intramurale woningen en het tekort aan 
levensloop bestendige en nultreden woningen. 
Het overschot aan intramurale woningen is het resultaat van het voormalige 
zorgsbeleid. Nu er alternatieven ontwikkeld warden waarbij mens met een 
zorgbehoefte langer zelfstandig kunnen wonen ontstaat er een overschot 
aan intramurale woningen. In Bennekom zal in de nabije toekomst de 
intramurale capaciteit drastisch kunnen afnemen tijdens de herstructurering 
van het ziekenhuisterrein . Een groat deel van de intramurale capaciteit is 
namelijk op het ziekenhuisterrein gevestigd. 
Het tekort aan de woningen waarin men verzorgd kan wonen is tevens te 
wijden aan de verandering in het zorgbeleid . Mensen warden gestimuleerd 
zoveel mogelijk zelfstandig te wonen , in hoeverre het haalbaar is. Deze 
categorie woningen is redelijk nieuw in de markt en zal sterk ontwikkeld 
moeten warden. De verdunningsfactor voor verzorgd wonen , dat ook in de 
tabel is opgenomen, heeft de factor 1.5. De verdunningsfactor is ingevoerd 
omdat mensen die een zorgbehoefte nodig hebben vaak al in een verzorgde 
woning gaan wonen voordat ze een directe zorgbehoefte hebben. Er wordt 
vanuit gegaan dat dit bij een van de twee huishoudens het geval is. 
Het tekort aan levensloop bestendige en nultreden woningen is behoorlijk 
groat. Aan de cijfers in de tabel moet volgens het rapport niet teveel waarde 
warden gehecht. Van de nationale woningvoorraad bestaat 70% uit 
eengezinswoningen waarin veel ouderen naar voile tevredenheid wonen . 
Deze woningen zijn hierin niet meegeteld. De opstellers van het rapport 
onderkennen deze oncorrecte weergave. In de toekomst gaan ze een model 
maken waarbij de sommige eengezinswoningen warden opgenomen en 
verdeeld op niveau van gebruiksvriendelijkheid voor mensen met een 
(beperkte) functie beperking. 

2.5 Conclusie inventarisatie relevant vigerend beleid en 
maatschappelijke veranderingen 

Uit de inventarisatie van vigerend beleid mag geconcludeerd warden dat het 
rijks- en provinciaal beleid actueel is maar het gemeentelijk beleid sterk 
verouderd is. Het belangrijkste ruimtelijke document op rijksniveau is de 
Nata Ruimte die pas sinds 2004 in werking is getreden. De belangrijkste 
ruimtelijke documenten op provinciaal niveau zijn het Streekplan, het 
Reconstructieplan en Veluwe 2010. Ook deze plannen zijn recent opgesteld. 
Het vigerend gemeentelijke beleid is deels verouderd. Het structuurplan 
1990 is het enige gemeentelijke document dat gedateerd is. De overige 
documenten zijn recent opgesteld en sluiten goed aan op de huidige situatie. 
Bepaalde kwaliteiten , zwaktes, kansen en bedreigingen van de ruimtelijke 
structuur in Bennekom zijn zeker nog actueel maar in het document wordt 
geen aandacht gegeven aan veel ruimtelijke vraagstukken die nu zich 
voordoen. Enkele voorbeelden zijn de gevolgen van de verbreding van de 
Dr.W. Dreeslaan en de gevolgen van de WERV-ontwikkelingen. Tevens 
biedt het structuurplan 1990 geen duidelijk kader voor het bestemmingsplan. 
Enkel hoofdlijnen zijn opgesteld voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
Bennekom. Voor bepaalde deelgebieden in Bennekom warden geen 
uitspraken gedaan. Het is evident dat een nieuwe visie over de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling van Bennekom nodig is gezien de ruimtelijke 
ontwikkelingen de afgelopen jaren. 
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De grootste maatschappelijke verandering de komende jaren is de 
vergrijzing. De introductie van een woonzorgzone in Bennekom zal een 
grote invloed hebben op de uiteindelijke visie. 

Het gernventariseerde beleid en de maatschappelijke veranderingen zullen 
belangrijke functies innemen in de structuurvisie. Echter, een structuurvisie 
neemt niet klakkeloos vigerend beleid over maar zal met een kritische inslag 
rekening houden met vigerend beleid en de maatschappelijke veranderingen 
die gaande zijn. 
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3 Analyse 

Een structuurvisie schetst de gewenste toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen voor een gebied. De huidige situatie is het startpunt in het 
ontwikkelingsproces. Om vanuit de huidige situatie een goed 
ontwikkelingsperspectief op te stellen is het van belang om de huidige 
situatie nauwkeurig te analyseren. De belangrijkste elementen uit de analyse 
zijn samengevat aan het einde van de paragraaf en herkenbaar aan het 
volgende teken; ~ - Deze elementen vormen ook de basis voor het volgende 
hoofdstuk 4; programmavorming I doelstellingen. 
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3.1 Cultuurhistorische ontwikkelingen 

Tot in de vijfde eeuw na Christus bestond Bennekom, net als de meeste 
nederzettingen, uit verspreid liggende behuizing, waarbij zelfden sprak was 
van een echt dorp. In de vroege Middeleeuwen werd bij de inrichting van 
een vaste woonplaats gekozen voor een locatie het meest geschikt voor 
bedrijven die zowel vee hielden als land bebouwden. 
De gekozen locatie voor Bennekom ligt langs de rand van de stuwwal, op de 
overgang van hoge naar lage gronden. De eerste nederzettingen in dit 
gebied, zeals Wageningen , Bennekom, Ede, en Lunteren ontstonden langs 
deze rand . Van hieruit kon men zowel de lager gelegen onverkavelde hooi
en graslanden, in de Gelderse Vallei, als het hoger gelegen bouwland en de 
bos en heidegebieden ten oosten van de nederzetting goed bereiken. De 
gezamenlijke bouwlanden rondom het dorp, de zogenaamde engen, werden 
het eerst ontgonnen. Ze zijn herkenbaar aan de onregelmatige 
blokverkaveling en soms aan de belle ligging en de steilranden . 
Ook de hoger gelegen zandrug die ten westen van Bennekom in de 
Gelderse Vallei ligt, is herkenbaar aan een onregelmatige blokverkaveling 
en hoogteverschillen (het gebied Nergena). In een later stadium werden de 
natte hooi- en graslanden ten westen in de Vallei verkaveld . Deze zijn 
herkenbaar aan de rationele verkavel ing en het strakke, rechthoekige 
patroon van de Stegen. De occupatie van Bennekom is vrij eenvoudig. 
Langs de stuwwalrand , evenwijdig aan de helling, ontstonden wegen die de 
nederzettingen met elkaar verbonden, met erlangs bebouwing . Verder 
ontstonden er oost-west wegen naar de heide en graslanden. Zo ontstond er 
een 'spinstructuur'. 
Omstreeks de tweede helft van de 19e eeuw groeide het dorp vooral door 
vestiging van buitenaf. Er werden statige villa's langs de hoofdwegen 
gebouwd. De aanleg in 1882 van tramverbinding Ede - Wageningen via 
Bennekom bevorderde deze ontwikkeling. 
Na de tweede wereldoorlog kreeg Bennekom een ander aanzien. 
Boerenbedrijven en pensions verdwenen grotendeels uit de dorpskern. In 
een snel tempo werden nieuwe woonwijken gebouwd, eerst aan de 
oostzijde, daarna aan de westzijde. Er vestigden zich vele mensen die werk 
gevonden hadden in Wageningen en Ede. Door deze instroom veranderde 
de samenstelling van de Bennekomse bevolking aanzienlijk. In deze 
uitbreidingen en inbreidingen is het grondgebruik meer intensief en fijnmazig 
vergeleken met de ruim opgezette historische villa's. 
Waardevolle historische elementen ondersteunen veelal de ruimtelijke 
hoofdstructuur van een kern en zorgen voor markante herkenningspunten. 
De historische wegenstructuur heeft een grote rol gespeeld in de 
ontwikkeling van Bennekom. Veel elementen die rond 1800 al aanwezig 
waren zijn nog steeds in de verkeersstructuur van Bennekom te herkennen. 
Slechts enkele elementen zijn in de loop der jaren verdwenen in de 
ruimtelijke opbouw. Globaal kan de ontwikkeling van Bennekom als volgt 
geschetst worden: 
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3.1 - Ruimtelijke ontwikkeling Bennekom 

~ Cultuurhistorische kenmerken van gebieden kunnen de identiteit van 
Bennekom versterken. Wanneer ze oak de kwaliteit van het gebied ten 
goede komt dienen deze gebieden gehandhaafd en waar mogelijk 
geoptimaliseerd te warden. 
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3.2 - Ligging Bennekom in Nederland en regionaal stedelijk netwerk WERV 
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3.2 Ligging 

Bennekom ligt centraal in Nederland tussen Utrecht en Arnhem. Door de 
ligging ten zuiden van de A12 is er een directe verbinding van Bennekom 
met het nationaal infrastructureel netwerk. Zoals in de vorige paragraaf 
aangegeven is heeft Bennekom een bijzondere ligging, vooral ten opzichte 
van de waardevolle natuur in haar directe omgeving en de kernen Ede en 
Wageningen. Kenmerkend is de strakke bebouwingscontour aan de 
westkant en de subtiele bebouwingscontour aan de oostkant. Enkele open 
gebieden (engen) ten noordwesten en zuidoosten van Bennekom zijn zeer 
waardevol. Ten noorden en zuiden van de bebouwing van Bennekom 
bevinden zich ecologische verbindingen tussen de Veluwe en de Gelderse 
Vallei. 
Regionaal heeft Bennekom een belangrijke ligging in het regionale stedelijk 
netwerk Wageningen - £de - Bhenen - Y:eenendaal (afb. 3.2) . Deze vier 
gemeenten werken samen op het gebied van ruimtelijke en landschappelijke 
ontwikkeling. In de Vijfde Nota wordt de nadruk van de WERV gelegd op 
onderzoek centra en kennisintensieve bedrijven. Daarnaast wordt gewerkt 
aan een gezamenlijk openbaar vervoer netwerk die de WERV-gemeenten 
frequent en direct met elkaar zal verbinden. 

:> Bennekom heeft een belangrijke Jigging in het WERV netwerk. Deze 
Jigging dient aptimaa/ benut te warden. 

:> Bennekam heeft ligt direct ten zuiden van de A 12. In de ruimtelijke 
ontwikkeling van Bennekam dient rekening gehauden te warden met de 
directe Jigging aan deze natianale ruimtelijke as. 

:> Bennekam ligt in een eco/agisch veelzijdig waardevalle omgeving. Deze 
ecalagische amgeving van Bennekam dient gerespecteerd te warden. 
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3.3 Ruimtelijke structuur 

De ruimtelijke structuur wordt in hoofdzaak bepaald door drie aspecten; 
landschap en natuur, bebouwing en infrastructuur. Landschap en natuur is 
opgedeeld in 'Landschap en natuur' en 'Bodem en grondwatertrappen'. 
Bebouwing is opgedeeld in 'bebouwingsstructuur', 'gebieden' en 
'monumenten en beeldbepalende gebouwen'. lnfrastructuur is opgedeeld in 
'infrastructurele dragers en knooppunten' en 'routes en entrees'. 

3.3.1 Landschap en natuur 
Vanuit de historie heeft de landschappelijke ligging een belangrijke rol 
gespeeld op de ontwikkeling van Bennekom. De volgende aspecten zijn 
belangrijk voor de kwaliteit en de kenmerkende karakteristiek van landschap 
en natuur in en om Bennekom. 
• Veluwe. 
• Gelderse Vallei. 
• Engen. 
• Ecologische verbindingen. 
• Dekzandruggen. 
• lnterne groenstructuur van Bennekom. 

Veluwe 
Bennekom grenst aan de oostzijde aan de Veluwe. Ten oosten van 
Bennekom is de Veluwe in de openbare ruimte waarneembaar. De 
openbare ruimte van het oostelijk deel van Bennekom wordt gekenmerkt 
door de hoge factor van bomen en de lage dichtheid van woningen. Dit 
kenmerk wordt in oostelijker richting steeds sterker. Hierdoor is de overgang 
van Bennekom naar Veluwe subtiel en sijpelt de bebouwing de Veluwe in. 

De Veluwe is het een na oudste nationale park van Nederland. Het beschikt 
over een groot aantal monumenten van bekende architecten als Berlage en 
Van de Velde. Tevens zijn er uitstekende wild observatie mogelijkheden, 
wandelpaden en 43 kilometer verharde fietspaden . Door de unieke 
combinatie van kunst, natuur en architectuur is Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe interessant voor zowel recreatie als educatie. Ook door 
onderzoekers wordt het gebied door de hoge natuurwaarde als zeer 
waardevol ervaren. Het aantal bezoekers per jaar ligt rond de 600.000. De 
oppervlakte van het park bestaat uit ruim 5000 hectare bossen, heidevelden , 
zandverstuivingen en vennen. Daarnaast bezit het park 500 hectare in de 
directe omgeving. De recreatieve rol van de Veluwe is van groot belang voor 
de dorpen grenzend aan de Veluwe. 4 

Gelderse Vallei 
Bennekom grenst aan de westzijde aan de Gelderse Vallei . De Dr. W. 
Dreeslaan scheidt de bebouwde kom van Bennekom van de Gelderse 
Vallei. Vanaf deze as is de open ruimte van de Gelderse Vallei goed waar te 
nemen. Op de Gelderse Vallei ten westen van Bennekom bevinden zich 
vooral boerderijen. Vanwege de stagnering van deze sector zal in de 
toekomst op sommige locaties ruimte ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen. 
Voor de recreatieve routestructuur in het buitengebied van Bennekom is de 
Gelderse Vallei van groot belang. 

4 
www.hogeveluwe.ni 
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De Gelderse Vallei ligt, anders dan zijn naam doet vermoeden, voor een 
dee! in Utrecht. Het gebied is uniek gelegen tussen de stuwwallen van de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug . De Gelderse Vallei kenmerkt zich door 
zijn kleinschalige landschap met landgoederen, houtwallen, bossen, 
fortificaties en vele laaglandbeken. De laatste decennia wordt het gezicht 
van de Vallei vooral bepaald door de grate concentratie van de intensieve 
veehouderij . Het bijbehorende mestoverschot heeft de kwaliteit van lucht, 
grand- en oppervlaktewater en bodem negatief be"invloed. Oak het 
kleinschalige landschap ging op de schop. Beken werden rechtgetrokken en 
vele houtwallen verdwenen. 
De Gelderse Vallei krijgt tegenwoordig de aandacht die zij verdient. Het 
Utrechts Landschap, Het Gelders Landschap, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer werken samen om het leefmilieu en de natuur in de Vallei 
te verbeteren. In de eerste plaats moet de versnipperde natuur in de Vallei 
warden omgevormd tot een samenhangend stelsel van natuurgebieden. 
Bestaande natuurgebieden moeten grater warden om ze zo te beschermen 
tegen invloeden van buiten. Tussen de natuurkernen moeten ecologische 
verbindingszones komen, waarlangs planten en dieren zich kunnen 
verplaatsen . De beken en hun oevers zijn hiervoor bij uitstek geschikt. In de 
praktijk echter gaan de ontwikkelingen voor de natuur langzaam. Allerlei 
overheden, waterschappen, landbouworganisaties en natuur- en 
milieuorganisaties vergaderen en overleggen vaak met elkaar, maar de 
traagheid dwingt natuurorganisaties om na te denken over andere vormen 
van natuurontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is 'rood voor green '. Een 
investering in een woonwijk, bedrijventerrein of infrastructuur (rood) wordt 
hierbij gekoppeld aan een vergelijkbare investering in natuurontwikkeling of 
landschapsherstel (green). 
Grote wens op langere termijn van organisaties zeals "Het Utrechts 
Landschap" is het realiseren van een ecologische verbinding tussen de twee 
grootste bosgebieden van Nederland: de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug. Deze verbinding loopt dwars door de Gelderse Vallei en sluit 
waar mogelijk aan op bestaande bossen en landgoederen. 

Engen 
Ten noordwesten en zuidoosten van Bennekom bevinden zich engen. 
Engen zijn open gebieden met een grate ecologische waarde. 

Een eng is een Midden- en Oost-Nederlandse term voor es, bouwland, 
oorspronkelijk het geheel der bijeen liggende gronden van de 
markgenoten, vaak eeuwenlang opgehoogd met mest en plaggen. 

De engen vormen een overblijfsel van een landschap waar een systeem van 
eslandbouw functioneerde. Binnen dit systeem bestond een nauwe relatie 
tussen de es, de bewoning , de groengronden en de heide, en in zekere zin 
oak de zandverstuivingen. In de gemeente Ede komen zogenaamde flank
esdorpen voor. De bebouwing is hier te vinden aan die zijde van de es waar 
oak de (lager liggende) groengronden te vinden zijn; aan de hoge zijde van 
de es ligt het drogere (heide)gebied . Zo loopt de bebouwing parallel aan de 
stuwwalflank van de Veluwe. 
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3.3 - Eng zuidoost Bennekom 

De engen waren gemeenschappelijk bezit en werden op een afgesproken, 
rechtvaardige manier onder de gerechtigden en /of erfgenamen verdeeld . Dit 
leidde tot een rechtlijnig uitgezette strookvormige percelering. Kenmerkend 
was echter het ontbreken van heggen of wallen als erfscheiding, zodat de 
engen een open landschap vormen. De engen vormen de oudste 
landschappen die nag authentiek herkenbaar zijn in de gemeente Ede en 
zijn daarom van grate waarde voor de identiteit van het gebied. 

Ecologische verbindingen 
Ten noorden en zuiden van Bennekom bevinden zich ecologisch 
waardevolle verbindingen . Deze verbindingen verbinden de Gelderse Vallei 
met de Veluwe. De noordelijke ecologische verbinding wordt door het 
Jehovacentrum en de Edeseweg onderbroken. Toch bl ijft deze ecologische 
verbinding van belang vanwege haar stepping stone functie. De noordelijke 
ecologische verbinding is tweeledig . Enerzijds vergezelt het de gehele A 12 
vanaf de Veluwe tot voorbij Veenendaal van een groene ecologische ruimte. 
Anderzijds verbindt het de Veluwe met de het Binnenveld ten westen van 
Bennekom. De zuidelijke ecologische verbinding verbindt oak de Veluwe 
met het Binnenveld. Deze verbinding bevindt zich net over de grens van de 
gemeente Ede, op Wageningse grand. 

Dekzandruggen 
Ten westen van Bennekom lopen enkele dekzandruggen de Vallei in . De 
dekzandruggen liggen beduidend hoger dan de omliggende weilanden. 

Een dekzandrug is een door toendrastormen in de laatste ijstijd 
(Weichselien) gevormde rug , meestal op de grens van begroeide en 
onbegroeide gebieden. 
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De dekzandruggen ten westen van Bennekom bestaan uit een hardere 
grondsoort dan het omliggende weiland. De grondsoort en het 
watertrapniveau maakt het mogelijk op de dekzandruggen bebouwing te 
plaatsen. Deze bebouwing met een zeer lage dichtheid ten westen van 
Bennekom in combinatie met de open weilanden zorgt voor een knusse 
landelijke uitstraling. 

lnterne groenstructuur van Bennekom 
Groen is een belangrijk element in de opbouw van de openbare ru imte. Niet 
alleen is het een belangrijke factor voor de leefbaarheid van een gebied, ook 
kan het een bijdrage leveren aan de ruimtelijke hoofdstructuur. De 
hoofdgroenstructuur in de bebouwde kom bestaat op structuurvisie niveau 
uit de structuurlijnen en de grote groene plekken. Deze hoofdgroenstructuur 
kan de stedenbouwkundige hoofdstructuur en de hoofdwegenstructuur van 
Bennekom versterken. 

De interne groenstructuur van Bennekom kan verdeeld worden in 
verschillende groepen: 
• Gemeenschappelijk groen. 
• Particulier groen. 
• Bosgebied. 
• Groen langs structuurlijnen. 

Gemeenschappelijk groen vs. particulier groen 
De bebouwde kom van Bennekom heeft een groene uitstraling. Opvallend is 
dat veel van de groene uitstraling veroorzaakt wordt door groen op grond 
van particulieren. Vooral aan de oostzijde van Bennekom is dat het geval. 
De veelal grote boompartijen op particuliere grond geeft een positieve 
bijdrage aan de uitstraling van dit gebied. Gemeenschappelijk groen is in 
mindere mate aanwezig in de bebouwde kom van Bennekom. Naast 
struikgewas, bomen en kleine grasvlakken heeft Bennekom slechts enkele 
gemeenschappelijke groengebieden. Het grootste gemeenschappel ijke 
groengebied is de bufferzone ten westen van Bennekom, ingesloten door de 
Achterstraat en de Dr. W. Dreeslaan. De helft van dit gebied wordt 
ingenomen door sportpark 'De Eikelhof . De andere helft wordt ingenomen 
door een waardevolle houtwal, open gemeenschappelijke velden en diverse 
particuliere open groene ruimtes. De groene ruimte aan de Halderbrinkweg 
is in particulier bezit. Deze groene ruimte heeft een belangrijke 
cultuurhistorische waarde. 

Bosgebied 
De gehele oostkant van Bennekom grenst aan de Veluwe. Dit gebied van de 
Veluwe bestaat enkel uit bos. Ten noordoosten van de Breukereng is vrij 
recent bos aangeplant in het kader van het 'groen voor rood beleid '. 

Groen fangs structuurlijnen 
In Bennekom worden veel structuurlijnen versterkt door groene elementen 
zoals struikgewas en I of bomen. Deze elementen verhelderen de ruimtelijke 
structuur en zorgen voor een beter leefmilieu. 

~ Bennekom wordt omgeven door verschil/ende waardevolle gebieden; de 
Veluwe, de Va/lei en open engen. Deze gebieden moeten warden 
behouden. 
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:> De ecalagische verbindingen ten naarden en zuiden van Bennekam zijn 
van grate ecalagische waarde. Deze verbindingen dienen behauden te 
blijven en waar magelijk versterkt te warden. 

:> De karakteristieke uitstraling op de dekzandruggen ten westen van 
Bennekom maet warden behouden. De dekzandruggen mogen niet 
verdicht warden. 

:> De interne graenstructuur van Bennekom heeft een grate invloed op het 
leefklimaat. Deze dient behouden en waar mogelijk versterkt te warden. 

:> Sommige graene elementen in Bennekom versterken de ruimtelijke 
structuur. Deze graene e/ementen dienen behouden te blijven en waar 
magelijk verbeterd te warden. Bovendien dienen graene e/ementen 
aangebracht te warden op /ocaties waar ze de ruimtelijke structuur 
kunnen verhelderen. 
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3.3.2 Bodem en grondwatertrappen 
De grandsoort van een gebied is een belangrijke factor voor eventuele 
toekomstige ontwikkelingen die zich kunnen gaan afspelen. De ene grand 
leent zich bijvoorbeeld meer voor het plaatsen van nieuwe bebouwing dan 
andere grand. 
Ten noordoosten en oosten van Bennekom bevindt zich de Veluwe. Het 
gebied van de Veluwe liggend aan Bennekom bestaat voornamelijk uit 
holtpodzolgronden. Dit zijn moderpodzolgronden met een humushoudende 
bovengrand, die dunner is dan 30 cm. Ze warden onderscheiden in 
fijnzandige en grofzandige. Deze gronden zijn kenmerkend voor gebieden 
op en tegen stuwwallen. Voornamelijk zijn ze met bos en heide begroeid. 
Direct aan Bennekom bestaat de grand uit leemarm en zwak lemig fijn zand 
(Y21). Grote oppervlakten van deze granden ten oosten van Bennekom zijn 
tot ca. 1 meter diepte gespit. Het grondwater wordt overwegend op vele 
meters diepte aangetroffen. Deze gronden zijn in gebruik als bos. Oostelijker 
bestaat de grand uit grof zand. (Y30) Net als de Y21 is Y30 tot ca. 1 meter 
diepte gespit en zijn deze granden voornamelijk in gebruik als bos. 
Ten westen en noordwesten van Bennekom bevindt zich de Gelderse Vallei. 
In hoofdzaak bevinden zich op de Gelderse Vallei beekeerdgronden met 
daarap dekzandruggen. De dekzandruggen te midden van de lage 
beekeerdgranden bestaan vooral uit hoge zwarte enkeerdgranden (zEZ21 ). 
De zwarte bovengrond is overwegend zwak lemig en matig fijnzandig . 
Overwegend zijn de granden in gebruik als bouwland of weiland, enkel zeer 
kleine oppervlakte is bebost. Dit resulteert in een ruim open landschap. Het 
merendeel van de grand in de Gelderse Vallei , specifiek ten westen van 
Bennekom, is beekeerdgrand . Beekeerdgrond wordt gekenmerkt door lemig 
fijn zand (pZg23). Deze grand helt in westelijke richting naar het veengebied 
bij Veenendaal. De beekeerdgronden zijn uitsluitend als grasland in gebruik. 
Tussen het oosten en westen van Bennekom is een duidelijk verschil in de 
grandwatertrappen. De Veluwe is aanzienlijk droger dan de Gelderse Vallei . 
De Veluwe heeft een grandwatertrap van VII. De Gelderse Vallei ten westen 
van Bennekom heeft een grondwatertrap varierend van Ill tot VII. Hierbij is 
het opvallend dat de beekeerdgranden het natst zijn (Ill) en de 
enkeerdgranden over het algemeen aanzienlijk drager (VI & VII) . 

:> De gebieden buiten de bebouwde kom van Bennekom hebben 
verschillende grondsoorten en grondwaterniveau's. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen buiten de bebouwde kom van Bennekom dient rekening 
gehouden te warden met de verschil/ende bodemsoorten en 
grondwatertrappen. 
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3.3.3 Bebouwingsstructuur 
Binnen de Bennekomse dorpsbebouwing zijn gebieden te onderscheiden die 
een eigen karakteristiek bezitten door de specifieke bebouwingsvormen en 
hun omgeving. Deze gebieden kunnen als volgt warden ingedeeld. 

Centrumbebouwing 
Vrijwel gesloten bebouwing met hier en daar doorkijkjes. 
Forse bebouwing. 
lntensieve functiemenging van winkels, kantoren, diensten, bedrijven en 
bovenwoningen. 
Gesitueerd rand de Dorpsstraat en de Kerkhoflaan. 

Half - gesloten bebouwing 
• Overheersend rijtjeswoningen. 
• Voornamelijk de functie wonen. 
• Twee onder een kapwoningen. 
• Gelegen vooral in het westen , oosten en zu idoosten van Bennekom. 

Villa bebouwing 
• Vrijstaande bebouwing. 
• Opvallende I karakteristieke verschijningsvormen. 
• Voornamelijk de functies wonen , kantoren en instellingen. 
• Gelegen langs de Edeseweg, Dorpsstraat I Kerkhoflaan , Bovenweg en 

de oostkant van Bennekom aan de Veluwe. 

In hoofdlijnen heeft Bennekom een duidelijke bebouwingsstructuur, ontstaan 
vanuit een landschappelijke en historische context. Aan de historische 
ontsluiting van Bennekom vanuit Ede en Wageningen hebben altijd villa's 
gestaan. Aan de oostrand van Bennekom staan tevens vi lla's. De 
particuliere gronden om de villa's zijn veelal voorzien van veel boompartijen 
waardoor de overgang van Bennekom naar Veluwe subtiel is. Het centrum 
wordt gekenmerkt door een hogere dichtheid van bebouwing. De meeste 
bebouwing van Bennekom bestaat uit halfgesloten bebouwing. Qua 
dichtheid ligt dit gebied tussen de grote dichtheid van de villa's en de kleine 
dichtheid van het centrum in. Grofweg kan de halfgesloten bebouwing 
opgedeeld warden in twee verschillende gebieden met een afwijkende 
bebouwingsconcentratie. De halfgesloten bebouwing ten oosten van de 
centrale verticale as in Bennekom heeft over het algemeen een lagere 
dichtheid dan de bebouwing ten westen van deze as. 

:> Bennekom heeft een duidelijke bebouwingsstructuur. Deze dient 
gehandhaafd en waar mogelijk versterkt te warden. 
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3.3.4 Gebieden 
De kern Bennekom is opgebouwd uit verschillende gebieden. Wanneer er 
verder ingezoomd wordt op de bebouwingsstructuur komt de opbouw van 
Bennekom uit wijken en andere gebieden naar voren. Elk deelgebied heeft 
kenmerkende overeenkomsten in de bebouwingstypologie, architectuur en 
openbare ruimte waardoor elk deelgebied een eigen uitstraling heeft. Door 
de opdeling van het dorp in deelgebieden is oak duidelijk de historische 
ontwikkeling te zien. 

Dorpscentrum 
Het dorpscentrum is wat bebouwing betreft een vrij gemengd gebied. In en 
random het dorpscentrum heeft in de loop der tijd een verd ichting van 
bebouwing plaatsgevonden waardoor er uiteenlopende stedenbouwkundige 
en architectonische principes toegepast zijn. Hierdoor ontstaat een 
gevarieerd beeld en een rafelige stedenbouwkundige structuur met zowel 
historische bebouwing als recente bebouwing. 
Het dorpscentrum van Bennekom is gelegen aan beide kanten van de 
Dorpsstraat tussen de Molenstraat en de Heelsumseweg. Het dorpscentrum 
is recent heringericht en verkeer wordt rondgeleid via de Dorpsstraat en de 
Kerkhoflaan . 

Historisch dorpsgebied 
Historische dorpsgebieden kenmerken zich door een relatief open en 
kleinschalige bebouwing met daarbinnen een zekere variatie. Op enkele 
plaatsen , voornamelijk langs kruisingen van belangrijke wegen, komt 
verdichting voor. Naast wonen komt er op kleine schaal functies als 
detailhandel en ambachten voor. De historische dorpsgebieden zijn 
organisch gegroeid langs en tussen de oudere hoofdwegen en 
uitvalswegen. De historische dorpsgebieden vormen de historische context 
van veel objecten van cultuurhistorische waarde, zijn belangrijke schakels 
binnen het wegennetwerk en ondersteunen de orientatie binnen de 
gemeente. 
Er bevinden zich verspreid in Bennekom oudere boerderijen , voornamelijk 
aan de rand van de es en langs de uitvalswegen. Vanaf het begin van de 
20e eeuw hebben in dit gebied op kleine schaal incidentele en planmatige 
uitbreidingen plaatsgevonden. Door de weinig planmatige bouw en het 
gefragmenteerde agrarische eigendom is er sprake van een 
stedenbouwkundige structuur die zich als een spinnenweb langs de 
uitvalswegen heeft ontwikkeld met tussen deze wegen nag veel open 
ruimten of grate erven van voormalige boerderijen. 

Parkachtig woongebied 
Parkachtige woongebieden zijn ruim in het green opgezette woonwijken. De 
samenhang in het omgevingsbeeld wordt voornamelijk bereikt door de breed 
opgezette en green ingerichte woonstraten en de maat van de bouwmassa's 
en de green opgevu lde ruimtes daartussen. 
In het oosten van Bennekom ligt een parkachtig woongebied. De wijk is 
gedeeltelijk aangelegd in de bossen op de stuwwal van de Veluwe. De wijk 
is gefaseerd ontwikkeld volgens kleinschalige stedenbouwkundige plannen 
met een veelal orthogonale structuur. Het algemene beeld van de wijk wordt 
gekenmerkt door een ruime opzet van de bebouwing in het green en de 
orientatie van de woningen op het zu iden. Langs de bosrand bevindt zich 
een transparante, maar goed herkenbare rand met het bas. 
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Naoorlogs woongebied 
De naoorlogse wijken in Bennekom zijn aan de west- en zuidkant van het 
dorp gelegen. Deze wijken zijn volgens een stedenbouwkundig plan 
gebouwd vanaf de jaren vijftig . De wijken worden gedomineerd door een 
orthogonaal verkavelingpatroon en een sterke scheiding tussen openbare en 
prive ruimte. In het algemeen zijn de wijken vrij ruim opgezet en komen er 
verspreid door de wijken groene ruimten voor. 

Naoorlogs woongebied - traditioneel 
Traditionele naoorlogse woongebieden zijn in de jaren '50, '60 en '70 
gerealiseerd met een eenvoudig patroon van rechte straten met een 
symmetrisch stratenprofiel en bomen op de trottoirs. Kenmerkend zijn het 
blokvormige stratenpatroon en het straatgericht wonen. De woongebieden 
hebben een overzichtelijk, rustig en relatief green karakter. 

Naoorlogs woongebied - modern 
Moderne naoorlogse woongebieden zijn in de jaren '60 en '70 gerealiseerd , 
gernspireerd op de ideeen van het Nieuwe Bouwen. In de opbouw van 
gebieden is een duidelijke functiescheiding aangebracht tussen wonen, 
werken, winkelen, green en verkeer (met een duidelijke hierarchie in 
wegsoorten). 

Naoorlogs woongebied - woonerf 
Naoorlogse woongebieden (woonerven) met veel aandacht voor de 
menselijke schaal en maat van nieuwe woongebieden ontstonden als reactie 
op de blokverkaveling vanaf de jaren '70. Deze woongebieden hebben een 
grillig stratenpatroon en weinig doorgaande wegen. De waarde van de 
wijken schuilt voornamelijk in de stedenbouwkundige opzet; de ruime 
groenstructuren die het beeld van de wijk bepaalt. Ook de kleine schaal van 
de bebouwing en de variatie zijn aantrekkelijk. 

Bedrijventerrein 
In de kleine dorpen komen kleinschalige bedrijventerreinen voor waar lokale 
ondernemers dicht bij huis hun bedrijf voeren in de ambachtelijke steer. De 
bebouwing bestaat veelal uit eenvoudige loodsen met een klein kantoor- en 
kantinegedeelte. 
Bedrijventerrein Kaardebol ligt aan de westkant van Bennekom en grenst 
aan de wijk Halderbrink. Het bedrijventerrein bestaat uit bedrijfspanden en 
enkele bedrijfswoningen die alien op de Kaardebol of de Molenstraat 
georienteerd zijn . Het is een kleinschalig terrein waar voornamelijk 
productiebedrijven staan. Het terrein wordt ontsloten door een lus. Het 
wegprofiel is ruim maar de bebouwingsdichtheid van de kavels is relatief 
hoog. De scheiding tussen openbare en prive-ruimte is duidelijk. 

Groen - Sportpark 
Sportparken komen van oudsher voor aan de randen van de kernen. Op 
deze complexen is meestal bebouwing aanwezig in de vorm van kantines 
met kleedlokalen , sporthallen en tribunes. 
Sportpark De Eikelhof ligt in de zuidwesthoek van Bennekom en wordt voor 
een groot deel omgeven door het buitengebied van de kern. De Achterstraat 
is de ontsluitingsweg van het terrein . Op het terrein zijn enkele velden, 
bijbehorende gebouwen en een sporthal. 
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Groen - Recreatiegebied 
In de groene zone westelijk van Bennekom ligt een recreatiegebied. Dit 
bestaat slechts uit een groat oppervlakte gras met een trapveld . Het gebied 
kan meer bieden dan het op dit moment doet. 

Groen - Begraafplaats 
In het centrum van Bennekom ligt een begraafplaats. Er is in de nabije 
omgeving van de begraafplaats geen ruimte om in de toekomst uit te 
breiden. Aangezien er niet veel ruimte meer vrij is op de begraafplaats zal er 
in de nabije toekomst naar een oplossing gezocht moeten warden om de 
begraafplaats te vergroten of te verplaatsen. 

:i Bennekom is opgebouwd uit verschillende gebieden die ieder een eigen 
karakter heeft. Deze diversiteit dient gehandhaafd en waar mogelijk 
versterkt te warden. 

:i Het recreatiegebied in de groene zone dient aangepast te warden aan 
de huidige vraag naar recreatiemogelijkheden. 

:i In de toekomst dient een oplossing gevonden te warden om het 
beperkte aanbod van ruimte op de begraafplaats te vergroten. 
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3.3.5 Monumenten en beeldbepalende gebouwen 
Afgezien van het bebouwingskarakter wordt de karakteristiek van een dorp 
oak in grate mate bepaald door markante gebouwen, die door hun 
verschijningsvorm en I of grootte bijzondere herkenningpunten zijn , en 
daardoor bijdragen aan de orientatie en identificatie van een dorp. In 
Bennekom zijn naast kerken, scholen en andere bijzondere 
functiebebouwing die tot de markante bebouwing kunnen warden gerekend 
oak veel monumenten aanwezig. 

Monumenten zijn in Nederland opgesplitst in twee niveaus: 
Monumenten beschermd op rijksniveau, waaronder de rijksmonumenten 
(objecten en complexen) en de (van rijkswege beschermde) Historische 
Buitenplaats. 
Monumenten beschermd op gemeentelijk niveau, waaronder de 
gemeentelijke monumenten (objecten en complexen) en de 
beeldbepalende panden . 

De monumenten 4, 5, 11 , 12, 13, 14, 15, 35, 39, 40, 41 , 42, 48, 49, 50, 51 , 
52, 53 en 55 vallen buiten het gebied, afgebeeld op het kaartmateriaal, en 
zijn daarom niet aangegeven op de kaart. 

In het kaartmateriaal komt duidelijk de relatie naar voren tussen de 
monumenten en de historische ontwikkeling van Bennekom. Meer dan de 
helft van alle monumenten bevinden zich aan de historische centrale 
verticale as. 

Achterstraat 2 
Fred Bantin laan 19 
Fred Bantin laan 62 Gemeenteli'k 

4 De Born Ri.ksmonument 
5 Boerenwonin Ri.ksmonument 
6 Woonhuis Rustoord Gemeenteli"k 
7 Woonhuis Voordor Gemeenteli'k 
8 Vi lla Rusticana Gemeenteli'k 
9 Brinkstraat 41 Gereformeerde Kerk Gemeenteli'k 
10 Commandeurswe 44 Voormali e school Beeldbe alend 
11 Dickenesweg 5 Boerderij en schuur Gemeentelijk 

Dicken es 
12 Dijkgraaf ong. Dorsmachineschuurtje (op Gemeentelijk 

hoek met Dickeneswe 
13 mk raaf 35 Boerderi" Gemeenteli 'k 
14 Di 'k raaf 38 I 40 Boerderi· en schuur Gemeenteli'k 
15 Dijkgraaf 42 Boerderij Schoonhoven en Gemeentelijk 

schuur 
16 Dor sstraat 2 Postkantoor Gemeenteli'k 
17 Dor sstraat 14-16 Dubbel winkel-woonhuis Gemeenteli.k 
18 Dor sstraat 18-22 Hoek-winkel and Beeldbe alend 
19 Dor sstraat 48 Woon-winkel and Beeldbe alend 
20 Dorpsstraat 45 NH kerk Rijksmonument 

Toren NH kerk 
21 Dor sstraat 45 Kostersteen bi. NH Kerk Gemeenteli'k 
22 Dor sstraat 64 Villa Beeldbe alend 
23 Dr. W. Dreeslaan 1 Zonnewi·zer bi. het DLV- Gemeenteli 'k 
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qebouw 
24 Edeseweg 13 Woon-winkelpand , ca. Beeldbepalend 

1905-1910 
25 Edeseweq 26-26a Bene Vita, 1871 Gemeenteliik 
26 Edeseweg 30 Villa, ca. 1890 Gemeentelijk 
27 Edeseweg 36 Elizabeth, 1896 Gemeenteliik 
28 Edeseweq 46 De Hulst, 1888 Gemeentelijk 
29 Edeseweg 57 Welkom, 1907 Gemeentelijk 
30 Edeseweq 58 Landhuis, 1922 Gemeenteliik 
31 Edeseweg 60 Veluvia, 1907 Gemeentelijk 
32 Edeseweq 77 Villa 't Endt Gemeenteliik 
33 Edeseweg 110/112 Villa klein Vossenhol , 1882 Gemeentelijk 
34 Edeseweg 117 Villa Oud Vossenhol , Rijksmonument 

1912-13 
35 Edeseweg 124 e.a. Historische buitenplaats (van rijkswege 

Hoekelum 5 beschermde) 
Historische 
buitenplaats 

36 Edeseweg 143 Helft dubbel woonhuis, Gemeentelijk 
1927 

37 Ericapark 1 Herenhuis Erica Gemeenteliik 
38 Halderbrinkweg 25 Boerderij Soetendaal Gemeentelijk 
39 Harnsediikie 2 Boerderii De Harn Riiksmonument 
40 Harnsedijkje 4 Karloods Gemeentelijk 
41 Harsloweg 5 Poortgebouw kasteel Rijksmonument 

Harsselo 
42 Harsloweg 5 Schaapskooien Gemeentelijk 

varkenshok 
43 Heelsumseweq 20 De Flierefluiter Gemeenteliik 
44 Heelsumseweg 39 Villa De Berk Gemeentelijk 
45 Hullenberqlaan 1 Daaaelderswon inq Gemeenteliik 
46 Hullenberglaan 3 Daqqelderswoning Gemeentelijk 
47 Kerkhoflaan onq. Beq raafplaats Gemeenteliik 
48 Kraatsweg 4 Boerderij Hofstede in de Gemeentelijk 

Kraats en schuur 
49 Kraatsweg 7 Boerderij Bavergoet en Gemeentelijk 

bakhuis 
50 Kraatsweg 12 Boerderij Salland Gemeentelijk 
51 Krommesteeq 39 Boerderii De Raven Riiksmonument 
52 Langesteeg 17 Boerderij Gemeentelijk 
53 Lanqesteeq 35 Boerderii Klein Nerqena Gemeenteliik 
54 Molenstraat 3 Annatta Gemeentelijk 
55 Riinsteeq 19 Schaapskooi Riiksmonument 
56 Schoolstraat 18 Schoolgebouw Beeldbepalend 
57 West Breukelderweg Boerderij Havesteyn Gemeentelijk 

37 

3.4 - Monumenten Bennekom 

5 
1. Huis Hoekelum; 2. Huis Noordereng; 3. Tuin- en parkaanleg ; 4. Theehuis (Edeseweg 157); 

5. Koetshuis Hoekelum; 6. Dienstwoning (Edeseweg 120); 7. Moestuinmuur (Edeseweg 130); 8. 
Bakhuisje (Edeseweg 122); 9. Kinderhuisje; 10. Koetshuis Noordereng; 11. Stal; 12. Boerderij ; 
13. Paviljoen; 14. IJskelder; 15. Obelisk van Wassenaar (Hoekelumse Bos); 16. Rondboogbrug 
met leuningen 
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:> Bennekom heeft een groat aantal gemeente/ijke en rijksmonumenten. 
De monumenten en beeldbepalende bebouwing dienen behouden te 
blijven. Hiermee wordt niet enke/ de bebouwing zelf bedoe/d maar 
tevens de inrichting van het onbebouwde gedeelte van de kavels. 
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen in geen geval leiden tot afbreuk van 
de totale kwaliteit van de monumenten. 
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3.3.6 lnfrastructurele dragers en knooppunten 
Belangrijke elementen van de ruimtelijke structuur van Bennekom zijn de 
infrastructurele hoofdstructuur en knooppunten. 
Ten noorden van Bennekom bevindt zich de A12, een infrastructurele as op 
nationaal niveau. Noordwestelijk van Bennekom is de afslag Ede -
Bennekom I Wageningen . De afslag is gekoppeld aan de Dr. W. Dreeslaan, 
een belangrijke regionale infrastructurele drager die zowel Ede als 
Bennekom en Wageningen verbindt met de A 12. Vanaf de Dr. W. Dreeslaan 
zijn er twee aftakkingen naar Bennekom, de Van Balverenweg I Molenstraat 
en de Kierkamperweg. De Kierkamperweg gaat in oostelijke richting over in 
de Heelsumseweg, een belangrijke weg langs Wageningen Hoag naar 
Heelsum. 
Bennekom heeft een compacte vorm met een evenwichtige opbouw rand 
een centraal gelegen voorzieningencentrum. De afgelopen decennia heeft 
de verticale centrale as, waarover van 1882 tot 1968 een tramlijn liep, 
gefunctioneerd als de hoofdweg van Bennekom naar Ede en Wageningen. 
Het centrum van Bennekom is gelegen aan de Dorpsstraat I Kerkhoflaan. In 
noordelijke richting verbindt de Edeseweg het centrum van Bennekom met 
Ede en in zuidelijke richting verbindt de Bovenweg het centrum van 
Bennekom met Wageningen. De hoofdopzet is om verkeer van en naar Ede 
en Wageningen via de Dr. W. Dreeslaan af te voeren. Om een goede 
doorstroming te garanderen is de Dr. W. Dreeslaan in 2004 verreed naar 
een vierbaansweg. Bovendien is de inrichting van het centrum van 
Bennekom in 2002 grotendeels vernieuwd, inclusief routering . Sinds de 
herinrichting is de Dorpsstraat voor gemotoriseerd verkeer niet meer 
toegankelijk. Het verkeer wordt omgeleidt via de Kierkamperweg -
Commandeursweg - Molenstraat. De Kerkhoflaan is voor gemotoriseerd 
verkeer enkel begaanbaar in noordelijke richting . 
Knooppunten zijn gebieden waar enkele of meerdere functies samenkomen 
zeals wegen , stationslocaties, pleinen etc. De meeste knooppunten in 
Bennekom worden enkel door infrastructurele functies bepaald. 
lnfrastructureel zijn er verschillende ordes knopen te onderscheiden, 
afhankelijk van de grootte van de infrastructurele assen die het verbindt. De 
knoop van de eerste orde is de afslag van de A12. Knopen van de tweede 
orde zijn de aftakkingen van de Dr. W. Dreeslaan; de Van Balverenweg en 
de Kierkamperweg. De overige knopen zijn van de derde orde. Deze knopen 
zijn vooral van belang voor de interne infrastructuur van Bennekom. Een 
aantal knopen hebben een onduidelijke opzet, waardoor ze niet als knoop 
ervaren warden. 

:i In deze tijd van mobiliteit is de infrastructuur een zeer belangrijk element 
van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. De infrastructure/a 
doorstroming in en om Bennekom dient ten a/le tijden gewaarborgd te 
blijven. Infrastructure/a kne/punten dienen verbeterd te warden. 

:i Op infrastructure/a knooppunten komen verschillende infrastructure/a 
lijnen samen. De knooppunten dienen helder van opzet te zijn om 
verkeersonvei/ige situaties te voorkomen en een goede doorstroming te 
bieden. Onduidelijke knooppunten dienen verbeterd te warden. 

:i De infrastructure/a structuur in en om Bennekom is opgebouwd uit 
infrastructurele dragers op verschillende niveaus. Deze niveaus dienen 
ruimtelijk op een verschillende manier vorm gegeven te warden om de 
infrastructure/a structuur te verhelderen. 
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3.3.7 Routes en entrees 
Routering is van groat belang voor de leefbaarheid en de beleving van het 
dorp. Een heldere en functionele routering is essentieel voor de 
doorstroming van de infrastructuur en de positie van routes in combinatie 
met de invulling van de ruimte in een dorp heeft een grate invloed op de 
manier waarop mensen een dorp ervaren. 
Bennekom is een dorp dat zich bevindt in een prachtige omgeving. Mooie 
recreatieve routes zijn noodzakelijk voor de beleving van de omgeving. 
Bovendien is het belangrijk om bepaalde recreatieve routes aan elkaar te 
koppelen zodat er een compleet netwerk ontstaat waarin men kan recreeren . 
Er is in en om Bennekom een groat aanbod van interessante recreatieve 
routes. De recreatieve routes zijn echter niet duidelijk zichtbaar op 
belangrijke locaties zeals het centrum van Bennekom. 
De groene omgeving van Bennekom staat centraal in de recreatie. De 
Veluwe wordt ten oosten van Bennekom voor gemotoriseerd verkeer 
ontsloten door de Dikkenbergweg , Heinrich Witteweg en de Prins 
Hendrikweg. Bovendien bevinden zich enkele onverharde wegen aan de 
oostrand van Bennekom die aansluiten op een groat netwerk van 
onverharde wegen in de Veluwe. Ten westen van Bennekom bevindt zich de 
Gelderse Vallei . Deze landschappelijke omgeving wordt voornamelijk 
recreatief gebruikt als fietsroute. 

:i De routering is belangrijk voor de /eefbaarheid en be/eving van een 
gebied. De routering in en om Bennekom dient geoptimaliseerd te 
warden, zowe/ voor langzaam verkeer a/s voor gemotoriseerd verkeer. 

:i Bennekom ligt in een recreatief waardevol gebied. De recreatieve 
routering voor /angzaam verkeer dient duidelijk aanwezig te zijn op 
be/angrijke /ocaties in Bennekom. 
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3.4 Economische structuur 

3.4.1 Werken, bedrijven, kantoren 
Op economisch vlak is Bennekom voornamelijk gericht op haar directe 
omgeving. Veel inwoners van Bennekom zijn werkzaam in Ede of 
Wageningen . Ondanks dit gegeven telt Bennekom veel bedrijven waarin 
behoorlijk wat werkplaatsen ondergebracht zijn. 
'Detai lhandel en reparatie t.b.v. particulieren ' en 'gezondheid en welzijn ' zijn 
de sectoren die de meeste werkplaatsen in Bennekom verschaffen. De 
detailhandel is in Bennekom geconcentreerd in het centrum. Het winkelhart 
heeft een dorpse uitstraling. Naast het centrale winkelhart bevinden zich in 
een aantal wijken van Bennekom zeer kleinschalig geclusterde winkels. Het 
hoge aantal werkplaatsen van de sector 'gezondheid en welzijn' wordt 
voornamelijk bepaald door het grate aantal bejaardenwoningen I 
verzorgingscomplexen. Deze bevinden zich verspreid over Bennekom en 
zullen in de toekomst sterker gebundeld warden op het voormalige 
ziekenhuis terrein in het noordoosten van Bennekom. 
Opvallend in de ru imtelijke opbouw van Bennekom is het westelijk gelegen 
industrieterrein Kaardebol. Kaardebol is het enige industrieterrein in 
Bennekom. Er bevindt zich tevens verspreid door Bennekom industrie in de 
woonwijken. In de afgelopen jaren zijn al een aantal van deze gebieden 
geherstructureerd. Er wordt naar gestreefd om alle industrie uit de 
woonwijken te plaatsen . 

sector bedriJven in sector werkplaatsen 
1n sector 

Financiele instellinqen 30 84 
Bouwnijverheid 58 235 
I nformatietechnoloq ie 19 24 
Cultuur, sport en recreatie 36 73 
Detailhandel en reparatie t.b.v. 86 673 
particulieren 
Vervoer 6 17 
Gezondheid en welzijn 69 1413 
Groothandel en 48 73 
handelsbemiddelinq 
Autoqaraqe's en benzinestations 20 84 
Landbouw 91 203 
Horeca 23 152 
Milieudienstverlening 1 1 
Onderwiis 19 214 
Overheid 2 2 
Overiqe dienstverleninq 26 47 
Overige zakelijke dienstverleninq 125 394 
Post en telecommunicatie 2 4 
Speur- en ontwikkelinaswerk 4 17 
Uitqeverijen, drukkerijen 3 14 
Verhuur en handel in 13 33 
onroerendqoed 
Verhuur van transportmiddelen 4 6 
Vervaardiqinqs bedri iven 25 138 
Vervoer over land 8 56 
Vervoer over water 1 1 
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Jaar I periode natuurl!Jke groe1 
1993 15 
1994 -32 
1995 -18 
1996 -67 
1997 -26 
1998 -29 
1999 -50 
2000 -26 
2001 -11 
2002 -51 
1993 - 1995 I jaar -12 
1996 - 2002 I jaar -37 

Jaar I 00-04 05-09 10-14 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

periode 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

906 947 
932 966 
885 983 
887 960 
849 939 
825 943 
795 974 
772 945 
780 984 
819 961 
824 934 

r------------- -l 
20 1--------------~ 

10·············· 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

949 
926 
935 
923 
958 
972 
979 
981 
984 
979 
997 

. 65+ 

0 4o-54 

. 30- 39 

0 2()-29 

0 15- 19 

0 10- 14 

• o5- o9 

0 00-04 

3.8 - Grafiek bevolkingsopbouw 1993 - 2003 - gedetailleerd 

m1grat1esaldo werkeltJke groe1 totaal 
-49 -34 14366 
-106 -138 14336 
-109 -127 14191 
156 89 14067 
95 69 14157 
33 4 14226 
9 -41 14232 
214 188 14188 
162 151 14377 
73 22 14531 
-88 -100 
106 69 

3.6 - Tabel bevolkingsaantal 1993 - 2002 

15-19 20-29 30-39 40-64 65+ totaal 

991 1701 1996 4579 2297 14366 
938 1635 1990 4614 2335 14336 
953 1462 1958 4633 2382 14191 
941 141 1 1916 4613 2415 14067 
946 1441 1910 4634 2479 14157 
961 1386 1908 4700 2530 14226 
926 1346 1890 4771 2550 14232 
907 1302 1823 4825 2632 14188 
901 1279 1827 4937 2684 14377 
964 1246 1823 5027 2710 14531 
955 1237 1769 5114 2724 14555 

3.7 - Tabel bevolkingsopbouw 1993 - 2003 

100 .......----------------. 
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3.9 - Grafiek bevolkingsopbouw 1993 - 2003 - grof 
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3.5 Sociaal-culturele structuur 

De sociaal-culturele structuur bestaat uit de bevolkingsopbouw en de 
voorzieningen waarover Bennekom beschikt. 

3.5.1 Bevolking 
Per 1 januari 2003 telt Bennekom 14555 inwoners. Wanneer het 
bevolkingsaantal hetzelfde ontwikkelt als de afgelopen 10 jaar zal het aantal 
inwoners in Bennekom niet snel de 15000 grens overschrijden. 

Bevolkingsaantal 
Vanaf 1993 tot 2003 is Bennekom slechts gegroeid met 189 inwoners. Dit 
betekent een gemiddelde groei van 19 inwoners per jaar. Voor deze 
gematigde groei is niet eenduidig een oorzaak te benoemen. De natuurlijke 
groei is de afgelopen 10 jaar gemiddeld 30 negatief. Het saldo vestiging -
vertrek heeft in 1996 een omslag gemaakt van negatief naar positief. Vanaf 
1996 vestigden zich meer mensen dan dat er mensen uit Bennekom 
vertrokken. Deze factor is van omvang over het algemeen grater dan de 
natuurlijke groei , waardoor deze factor ervoor heeft geleid dat er vanaf 1996 
de werkelijke groei, op 1999 na, niet meer een negatieve waarde heeft 
aangenomen. De cijfers met betrekking tot de natuurlijke groei, migratiesaldo 
en werkelijke groei van de afgelopen 10 jaar zijn in tabel 3.4 weergegeven. 

Bevolkingsopbouw 
In grafiek 14 is de bevolkingopbouw van de afgelopen 10 jaar weergegeven. 
Het aandeel ouderen (65+) is in 10 jaar toegenomen van 16 naar 19 
procent. In de nabije toekomst wordt verwacht dat deze vergrijz ing in sterke 
mate zal toenemen. Het aandeel 40-64 jarigen is de afgelopen tien jaar 
toegenomen van 32 naar 35 procent. In het algemeen kan gesteld warden 
dat in de toekomst het aandeel ouderen drastisch zal toenemen terwijl het 
aantal jongere mensen zal afnemen. 

Nationaliteit 
Het aandeel allochtonen in Bennekom is opvallend laag . In 2003 is 8 procent 
van de bewoners van Bennekom allochtoon terwijl dat in de gehele 
gemeente Ede 14 procent is en in de kern Ede zelfs 22 procent. 

Conclusie 
De toekomstige bevolkingssamenstelling van Bennekom zal sterker 
vergrijzen. Het aandeel ouderen zal toenemen en het aandeel jongeren zal 
afnemen. Dit heeft niet enkel gevolgen voor het woningbouwprogramma 
maar tevens voor de voorzien ingen. Niet alleen de locatie van deze 
voorzieningen is hierbij van belang maar tevens de aard van de 
voorzieningen. 

:> De komende jaren zal in Bennekom het aandeel jongeren verder 
afnemen en het aandeel ouderen verder toenemen. Het toekomstige 
woningbouwprogramma za/ op deze ontwikkeling moeten inspringen. 
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voorzieningen 
'i:l scholen 

1. De Prinsenakket 
2. Dep. De Prinsenakker 
3. Julianaschool 
4. De Wingerd 
5. Wilhelminaschool 
6. Eben Haezerschool 
7. St. Alexanderschool 
8. Het Streek 

i,. kerken 
1. Christelijk Gereformeerde Kerk 
2. Gereformeerde Kerk 
3. Hervormde Gemeente Bennekom 
4. Jehovah's Getuigen (congreszaal) 
5. Rooms Katholieke Kerk 
6. Vrije Evangelische Omroep 
7. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 

" ouderen 
1. St. Prat. Chr. Woonzorgcentra Beringhem 
2. Vrijzinnig Christelijke Stichting Seniorenhuisvesting 

Zuid-Veluwe 
2a. De Timanshof 3a. De Haldertiof 
2b. De Aleidahof 3b. De Breukelderhof 
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3.5.2 Voorzieningen 

Het begrip voorzieningen kan in vele betekenissen warden gebruikt. In het 
kader van de structuurvisie Bennekom wordt de volgende omschrijving als 
richtlijn gebruikt, namelijk gebouwen, complexen of accommodaties, 
bestemd voor publ iek gebruik op zowel lokaal als bovenlokaal niveau. Meer 
concreet kunnen de voorzieningen in Bennekom is zes groepen warden 
ingedeeld. De voorzieningen zijn in hoofdzaak zelfvoorzienend en hebben 
niet de intentie om tevens de regio te voorzien . 
1. Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

In Bennekom is eerste lijnszorg aanwezig. Er zijn huisartsen, tandartsen , 
fysiotherapeuten en een apotheek gevestigd. Daarnaast zijn er een 
aantal voorzieningen gevestigd met een bovenlokale functie voor 
ouderen en gehandicapten. De ouderenvoorzieningen 'De Halderhof' en 
'De Breukelderhof' zijn de enige gebouwen op het voormalige 
ziekenhuisterrein die nag in gebruik zijn. Seiden gebouwen warden in de 
nabije toekomst afgebroken in verband met de herstructurering van het 
gehele ziekenhuisterrein . In Bennekom zijn enkele sociaal-culturele 
instellingen en meerdere kerken gelegen. 

2. Onderwijs 
In Bennekom zijn scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs 
gevestigd. Alie scholen liggen dicht bij de hoofdwegen. Het is 
onwaarschijnlijk dat er aan schoolcapaciteit moet warden uitgebreid. 
Wellicht kan er in de toekomst sprake zijn van fusies van scholen . Voor 
het hoger beroepsonderwijs is de Bennekomse schooljeugd 
aangewezen op de omliggende kernen Ede en Wageningen. 

3. Kunst en cultuur 
In de kern van Bennekom is de openbare bibliotheek gevestigd. Tevens 
zijn er twee musea in Bennekom; het "Kijk en Luister Museum" in het 
centrum en het "Natuur Historisch Museum Tute Nature" ten oosten van 
Bennekom. 

4. Detailhandel 
Bennekom heeft een sterk winkelapparaat in het historische centrum. 
Hiermee voorziet Bennekom goed in haar eigen voorzien ingenniveau. In 
de woonwijken zijn nag enkele winkels gevestigd. 

5. Sport en recreatie 
In Bennekom zijn een aantal sportvelden gelegen, waar allerlei taken 
van sport beoefend kunnen warden. Belangrijke sportlocaties zijn het 
sportpark De Eikelhof, het zwembad De Vrije Slag , tennispark T.C. 
Keltenwoud en de Manege Zander Drempels. Het tennispark dat 
gesitueerd is aan de Selterskamperweg wordt verplaatst naar een 
nieuwe locatie bij het zwembad. Naast sportvelden kan men oak 
genieten van de bosrijke omgeving voor bijvoorbeeld de wandelsport. 

6. Toerisme 
Door de ligging van Bennekom aan de waardevolle Veluwe zijn toerisme 
en recreatie belangrijke economische dragers van het dorp. Bennekom 
heeft op het gebied van toerisme redelijk wat voorzieningen , zoals 
campings, bungalowparken en groepsaccommodaties. Het buitengebied 
van Bennekom vervult daarmee een belangrijke functie voor de lokale 
economie. 

~ Sinds het wegvallen van het streekziekenhuis een aantal jaren geleden 
is het voorzieningenniveau in Bennekom enkel voorzienend op lokaa/ 
niveau. Het toekomstige voorzieningenniveau moet voldoende draagvlak 
bieden voor de toekomstige bevolkingsontwikkeling van Bennekom. 
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:i Bennekam kent een gezellig gecancentreerd winkelhart. Detailhande/ 
dient gebundeld te warden. Vestiging van detailhandel in waanwijken is 
niet gewenst. 

:i Taerisme en kunst en cultuur maeten elkaar andersteunen. In huidig 
Bennekom is deze link niet duide/ijk aanwezig. Toerisme en kunst en 
cultuur dient in de taekamst beter op de kaart gezet te warden. 
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4 Programmavorming I doelstellingen 

Een belangrijke stap in het ontwerpen van een structuurvisie is de 
programmavorming en het benoemen van doelstellingen. 
Vanuit de gemeente Ede wordt in vigerend beleid een programma voor 
verschillende aspecten bepaald. Te denken valt hierbij aan het toekomstige 
woningbouwprogramma. 
Door aan de analyse een waardering te koppelen komen kwal iteiten , 
knelpunten, kansen en bedreigingen naar voren. Deze aspecten vormen de 
basis voor de op te stellen doelstellingen. 
Door voor de visievorming het programma en de doelstellingen op te stellen 
ontstaat een duidelijk pallet waar de structuurvisie antwoord op moet geven. 
Met behulp van dit programma en de doelstellingen worden scenario's 
opgesteld die onder andere door terugkoppeling naar het programma en de 
doelstell ingen beoordeeld en vergeleken kunnen worden . Door deze 
werkwijze ontstaat een helder beeld van de basis van de structuurvisie. 

4.1 Programmavorming 

4.1.1 Woningbehoefte 
Vanuit de gemeente Ede is de 'Nota Wonen' opgesteld. De Nota Wonen is 
voor het grootste deel verouderd. In 2005 is een 'Woningbehoefte van de 
grote dorpen' uitgevoerd door de gemeente Ede. Omdat dit document vrij 
recent is opgesteld wordt dit als basis genomen voor de programmavorming 
van Bennekom. Een belangrijk gegeven is dat de getallen in dit document 
een uitspraak doen voor de periode van slechts 5 jaar. Voor de nabije 
toekomst geeft dit een goede indicatie maar op de woningbehoefte voor de 
langere termijn geeft dit document geen antwoord. 

lndicatieve woningbehoefte per dorp 

Bennekom 

Lunteren 

Ederveen 

De Klom~ 

Totaal 

Starters 
eigen dorp 

280 

280 

120 

20 

700 

65-Plussers 
eigen dorp 

135 

90 

20 

5 

250 

Ooorstromers I Totale 
dure segment woningbehoefte 

220 1 635 

140 1 510 

351 175 

40~ I 1.3~~ 
3. 1 O - lnd icatie woningbehoefte per dorp 

Voor Bennekom is de woningbehoefte voor de komende 5 jaar 635 
woningen. De starters hebben de grootste woningbehoefte met 280 
woningen. De doorstromers hebben veelal behoefte aan woningen in een 
duurder segment. De 65-plussers hebben volgens de woningbehoefte voor 
de komende 5 jaar behoefte aan 135 woningen. Aangezien het rapport 
'Wonen zonder en met zorg(en) - Opgave wonen en zorg gemeente Ede 
2004-2015' specifieker uitspraken doet over de woonbehoefte van ouderen 
voor een langere periode, namelijk tot 2015 in plaats van 2010, wordt ervoor 
gekozen deze bran te prefereren boven het rapport 'Woningbehoefte van de 
grote dorpen'. 
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4.1.2 Zorgbehoefte 
In Bennekom wordt de komende jaren een woonzorgzone ge"lntroduceerd. 
Het rapport uit 2004 'Wonen zonder en met zorg(en) - Opgave wonen en 
zorg gemeente Ede 2004-2015' doet uitspraken over het pakket aan 
verschillende woningen die in een toekomstige woonzorgzone opgenomen 
moeten zijn . In onderstaand tabel zijn de aantallen woningen per woonvorm 
verwerkt. 

Presto Andante Presto Andante 
413 102 202 -311 -211 
0 57 23 57 23 
34 238 202 204 168 
34 357 303 323 269 
50 48 48 -2 -2 
174 1133 1133 959 959 
406 1586 1586 1180 1180 

3.11 - Behoefte zorgwoningen 2015 

Voor de bepaling van de behoefte van verschillende woonvormen in 2015 
wordt gebruik gemaakt van het scenario presto. De scenario's presto en 
andante zijn gebaseerd op een snelle of langzame extramuralisatie. Op het 
ziekenhuisterrein staat het grootste deel van de huidige intramurale 
woningen in Bennekom. Gezien het feit dat het ziekenhuisterrein 
geherstructureerd wordt kan de extramuralisatie in Bennekom in een snel 
tempo gerealiseerd warden . 
De keuze om het presto scenario te hanteren betekent dat voor het groat 
aantal verdwijnende intramurale woningen een groat aantal verzorgde 
woningen moet terugkomen. Bovendien moeten er woningen in de categorie 
'beschermd wonen' ontwikkeld warden en in de ontwikkeling van 
nieuwbouwprojecten levensloop bestendige en nultreden woningen 
gestimuleerd warden. 
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4.2 Doelstellingen 

Het formuleren van doelstellingen is een belangrijk aspect in het proces van 
het ontwikkelen van een structuurvisie. Het is de schakel tussen analyse en 
inventarisatie en de visievorming. De fundering van de visievorming wordt 
gevormd door de resultaten van de inventarisatie en analyse. Het opstellen 
van doelstellingen kan gezien worden als de conclusie van de inventarisatie 
en analyse. De aspecten uit de inventarisatie en analyse die relevant geacht 
worden als basis voor de visievorming, worden in de doelstellingen verwerkt. 
De doelstellingen zijn per categorie opgesteld. 

4.2.1 Algemeen 

Het kenmerkende karakter van Bennekom behouden en waar mogelijk 
versterken. 
Behoud en daar waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van het 
woon- en leefmilieu in Bennekom. 
Positieve ruimtelijke ontwikkeling van Bennekom, waarin gebruik 
gemaakt wordt van de specifieke ligg ing van Bennekom. 

4.2.2 Ruimtelijke structuur 

Landschap en natuur 
• De waardevolle ecologische omgeving van Bennekom respecteren . 
• De ecologische verbindingen ten noorden en zuiden van Bennekom 

behouden. 
• De Veluwe, het slagen landschap en de waardevolle engen behouden. 
• Het groene karakter van de woongebieden in Bennekom versterken . 
• Zorgvuld ig omgaan met de dorpsranden. 
• Rekening houden met de verschillende bodemsoorten en 

grondwatertrappen bij ruimtelijke ontwikkelingen buiten de bebouwde 
kom . 

Bebouwing 
• De diversiteit van verschillende bebouwingsgebieden handhaven en 

waar mogelijk versteken . 
• Monumenten en beeldbepalende gebouwen behouden . 
• lnbreiding verkiezen boven uitbreiding. 
• Hoogbouw enkel op uitzonderlijke locaties met een positieve uitwerking 

op de ruimtelijke structuur van Bennekom toestaan. 
• Het stellen van een ruimtelijke limiet aan de uitbreiding van de 

bebouwing van Bennekom tot ver in de toekomst. 

lnfrastructuur 
• De infrastructurele structuur van Bennekom verduidelijken. 
• Sluipverkeer beperken. 
• De ontwikkeling van de HOV-route langs Bennekom benutten. 
• De recreatieve routering in en om Bennekom optimaliseren. 
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4.2.3 Economische structuur 

• De economische structuur van Bennekom versterken door concentratie 
in het centrum. 

• Milieuhinderlijke bedrijvigheid uit de bebouwde kom van Bennekom 
plaatsen. 

• lndustrieterrein Kaardebol niet uitbreiden. 

4.2.4 Sociaal-culturele structuur 

Bevolking 
• Het toekomstige woningbouwprogramma afstemmen op de toekomstige 

bevolkingsontwikkeling van Bennekom. 

Voorzieningen 
• Het toekomstige voorzieningenniveau afstemmen op de toekomstige 

bevolkingsontwikkeling van Bennekom. 
• lntroduceren van een woonzorgzone in Bennekom. 
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5 Scenario's 

Om een goede basis te ontwikkelen voor de structuurvisie van Bennekom 
zijn verschillende scenario's ontwikkeld. leder scenario heeft een eigen 
karakter. Opzettelijk zijn de verschillen tussen de scenario 's benadrukt. 
Hierdoor warden de consequenties van ruimtelijke ingrepen duidelijker 
zichtbaar. 

Bij ieder scenario wordt tevens aangegeven hoe de introductie van 
woonzorgzones gerealiseerd kan warden. De ontwikkeling van 
woonzorgzones is belangrijk voor toekomstige ruimtel ijke ontwikkelingen 
vanwege de veranderende bevolkingsopbouw van Nederland. De huidige 
zorgvoorzieningen zijn voornamelijk geconcentreerd op het voormalige 
ziekenhuisterrein. In Bennekom wordt door de herstructurering van het 
ziekenhuisterrein de zorgstructuur op de schop genomen. Deze ontwikkeling 
gaat goed samen met de introductie van woonzorgzones. 

Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 87 



5.1 Dorp aan de Veluwe 

5.1.1 Problematiek 
Bennekom is omgeven door twee uitgestrekte natuurgebieden; de Gelderse 
Vallei en de Veluwe. Dit is een ruimtelijke kwaliteit van Bennekom die een 
grate invloed heeft op de identiteit van Bennekom. De afgelopen jaren is de 
druk op de natuurgebieden, die Bennekom begrenzen, toegenomen 
vanwege de groeiende vraag naar woningen. In de toekomst moet deze 
kwaliteit behouden blijven om de identiteit van Bennekom te behouden. 

5.1.2 Visie 
'Bennekom - dorp aan de Veluwe' legt de nadruk op de kleinschalige dorpse 
identiteit van Bennekom. Door bebouwing van de groene gebieden random 
Bennekom uit te sluiten kan Bennekom zich profileren als 'dorp aan de 
Veluwe'. Bennekom heeft geen prominente rol in het stedelijke WERV 
netwerk. De WERV steden hebben bepaalde taken opgelegd gekregen die 
ze in de toekomst moeten verwezenlijken. Een belangrijk onderdeel is de 
verstedelijkingsopgave. Deze wordt voornamelijk ingevuld door de WERV 
steden. Bennekom speelt hier nauwelijks een rol in . Bennekom versterkt in 
de toekomst haar identiteit als dorp in het netwerk van de WERV steden. 
Om dit te bereiken warden stedelijke dimensies zoals hoogbouw en het 
realiseren van uitbreidingswijken uitgesloten. Waar het geen afbreuk doet 
aan het dorpse karakter van Bennekom is inbreiding mogelijk. 
Voor de mensen met een zorgbehoefte warden verspreid in Bennekom 
nieuwe woningen gebouwd waar ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen. Deze woningen warden dicht bij de openbaar vervoer haltes 
aan de hoofd infrastructuur van Bennekom gebouwd, zodat deze mensen 
hier optimaal gebruik van kunnen maken. Woningen voor mensen die 
regelmatiger zorg nodig hebben, en veelal mobiel beperkter zijn, warden 
dicht bij de hoofdvoorzieningen voor mensen met een zorgbehoefte 
gebouwd. Er vanuit gaande dat centraal door Bennekom een openbaar 
vervoer as gehandhaafd blijft, warden deze hoofdvoorzieningen op het 
voormalige ziekenhuisterrein gerealiseerd. 
De groene gebieden rond Bennekom blijven behouden. Om de groene zone 
tussen de A 12 en Bennekom te versterken wordt het congrescentrum 
verplaatst naar Ede en zal de nieuwbouw op het voormalige 
ziekenhuisterrein een ondergeschikte functie aan het groen krijgen. De 
groene buffer ten westen van Bennekom blijft behouden , evenals de open 
waardevolle landschappelijke gebieden ten zuiden en westen van 
Bennekom. Oost Bennekom, gelegen aan de Veluwe, wordt niet verder 
verdicht. Om de kwaliteit van de natuurgebieden rond Bennekom te 
versterken warden de ecologische routes geoptimaliseerd . 
Doorgaande routes voor regionaal verkeer warden beperkt tot de Dr. W. 
Dreeslaan. Dit betekent dat de Edeseweg naar Ede en de Bovenweg naar 
Bennekom niet meer toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. Hierdoor 
ontstaat er in Bennekom een duidelijkere regionale infrastructuur, neemt het 
sluipverkeer in Bennekom af, wordt langzaam verkeer gestimuleerd en 
ondervinden de ecologische routes minder hinder ondervinden van 
gemotoriseerd verkeer. 
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5.1.3 Actiepunten 
Bennekom profileert zich als 'dorp aan de Veluwe' door: 
• Het tegengaan van verstedelijking van Bennekom. 

Geen hoogbouw, extreme verdichting en het realiseren van 
uitbreidingswijken in Bennekom. 

• Het handhaven van de groene ruimte om Bennekom. 
De groene buffer ten westen van Bennekom open houden en 
uitbreiden d.m.v. uitplaatsing van het industrieterrein 'Kaardebol '. 
Het groene gebied tussen A12 en Bennekom verbeteren door 
verplaatsing van het congrescentrum. 
Het oosten van Bennekom niet verdichten. 
Het open gebied ten zuiden van Bennekom open houden. 
Nieuwbouw op het ziekenhuisterrein onderschikken aan de natuur. 
De ecologische routering optimaliseren. 

• Het beperken van de regionale infrastructuur in Bennekom tot Dr. W. 
Dreeslaan. 

Edeseweg en Bovenweg enkel voor bestemmingsverkeer 
toegankelijk en enkel voor langzaam verkeer doorgaanbaar maken. 

De introductie van de woonzorgzone in Bennekom realiseren door: 
• Het verspreiden van de woonzorgzone over de verschillende wijken van 

Bennekom. 
• Het plaatsen van woningen voor mensen met een permanente 

zorgbehoefte vlakbij hoofdvoorzieningen voor mensen met een 
zorgbehoefte. 
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5.2 Vakantiedorp 

5.2.1 Problematiek 
In de geschiedenis van Bennekom heeft het toerisme een belangrijke rol 
gespeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling. Bennekom werd gekenmerkt door 
haar prachtige ligging tussen de Gelderse Vallei en de Veluwe. Naast het 
vestigen van werknemers uit de kernen Ede en Wageningen in Bennekom, 
was Bennekom een geliefde plek om de vakantie door te brengen. 
De omgeving van Bennekom is in de loop der jaren minder onderhevig aan 
verandering geweest dan Bennekom zelf. Het formaat van het dorp is sterk 
toegenomen. De relatie tussen Bennekom en de omgeving is hierdoor sterk 
veranderd. Door de grotere omvang van Bennekom en de grotere mobiliteit 
van de mens is de routering van Bennekom complexer geworden. Een 
toeristische routering van het dorp naar het buitengebied is niet duidelijk 
aanwezig in Bennekom. 
Met het groeien van Bennekom zijn de toeristische elementen van het dorp 
naar de achtergrond verdwenen. Er moeten toeristische investeringen 
gedaan worden om Bennekom toeristisch weer op de kaart te zetten. 

5.2.2 Visie 
'Bennekom - vakantiedorp' legt de nadruk op de toeristische ontwikkeling 
van Bennekom. De toeristische elementen die Bennekom bezit zijn niet 
duidelijk aanwezig in het dorp. Door het maken van een duidelijke 
toeristische routering en door het toevoegen van toeristische elementen 
profileert Bennekom zich als vakantiedorp. De toeristische routering is 
gericht op langzaam verkeer. De HOV-haltes en het dorpscentrum worden 
als uitvalsbasissen aangewezen. Mensen die naar Bennekom gaan om 
toeristische activiteiten te ondernemen starten veelal hun activiteiten vanuit 
deze locaties. Het is belangrijk dat op deze locaties duidelijke informatie 
vertrekt wordt over de toeristische mogelijkheden in en om Bennekom. In de 
routering worden naast de toeristische elementen, voor zover mogelijk, de 
monumenten van Bennekom opgenomen. Naast de huidige toeristische 
elementen zoals de musea, het gezellige dorpscentrum en de 
sportvoorzieningen worden sommige elementen getransformeerd en 
sommige elementen toegevoegd. De groene buffer tussen de Dr. W. 
Dreeslaan wordt voorzien van speelelementen voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Boerderijen die onderhevig zijn aan functieverandering 
richten op de toeristische sector. Een recreatieplas wordt in de westelijk 
gelegen lagere Gelderse Vallei gerealiseerd, mede ten gunste van 
wateropvang voor de lager gelegen Gelderse Vallei. 
Voor de mensen met een zorgbehoefte worden verspreid in Bennekom 
nieuwe woningen gebouwd waar ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen. Het voormalige ziekenhuisterrein speelt hierbij een grote rol. 
Het is echter wenselijk dat niet al deze woningen hier worden 
geconcentreerd. Het gaat slechts om een deel van alle woningen voor 
mensen die zelfstandig wonen en wel een zorgbehoefte hebben. De overige 
woningen voor zelfstandige mensen met een zorgbehoefte worden verspreid 
over de wijken van Bennekom gebouwd. De woningen voor mensen die 
permanente zorg nodig hebben en de hoofdvoorzieningen voor mensen met 
een zorgbehoefte worden bij de uitvalsbasissen gebouwd. Op deze manier 
zijn de hoofdvoorzieningen goed bereikbaar voor zowel mensen met 
permanente zorg als voor mensen die zorg nodig hebben maar wel 
zelfstandig wonen. Bovendien zijn dit de ideale locaties voor de mensen met 
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een permanente zorgbehoefte om gebruik te kunnen maken van het 
openbaar vervoer. 
Doorgaande routes voor regionaal verkeer warden beperkt tot de Dr. W. 
Dreeslaan. Dit betekent dat de Edeseweg naar Ede en de Bovenweg naar 
Bennekom niet meer toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. Hierdoor 
ontstaat er in Bennekom een duidelijkere regionale infrastructuur, neemt het 
sluipverkeer in Bennekom af, wordt langzaam verkeer gestimuleerd en 
ondervinden de ecologische routes minder hinder van gemotoriseerd 
verkeer. 
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5.2.3 Actiepunten 
Bennekom profileert zich als 'vakantiedorp' door: 
• Het ontwikkelen van een toeristische routering die de toeristische 

uitvalsbasissen en locaties verbindt. 
Toeristische uitvalsbasissen: 

HOV-haltes. 
Dorpscentru m. 

Toeristische locaties: 
Veluwe en Gelderse Vallei. 
Musea. 
Recreatieplas. 
Recreatievoorzieningen. 
Sportvoorzieningen. 
Boerderijen. 
Monumenten worden waar mogelijk in toeristische routering 
opgenomen. 

• Het beperken van de regionale infrastructuur in Bennekom tot Dr. W. 
Dreeslaan. 

Edeseweg en Bovenweg enkel voor bestemmingsverkeer 
toegankelijk en enkel voor langzaam verkeer doorgaanbaar maken. 

De introductie van de woonzorgzone in Bennekom realiseren door; 
• Het verspreiden van de woonzorgzone over de verschillende wijken van 

Bennekom. 
• Het bouwen van een groot aantal woningen voor zelfstandig wonende 

mensen met een zorgbehoefte op het voormalige ziekenhuisterrein. 
• Het plaatsen van woningen voor mensen met een permanente 

zorgbehoefte en hoofdvoorzieningen voor mensen met een 
zorgbehoefte bij de uitvalsbasissen. 
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5.3 Netwerkdorp 

5.3.1 Problematiek 
Sinds de vorige Nota van de Ruimtelijke Ordening uit 2001 is het stedelijke 
netwerk WERV een essentieel onderdeel in de ruimtelijke ontwikkeling van 
de gemeenten Ede, Wageningen en Veenendaal. Om het openbaar vervoer 
tussen deze stedelijke netwerken te bevorderen wordt een HOV-lijn 
aangelegd die ook Bennekom zal aandoen. Gezien de ligging van 
Bennekom in het WERV netwerk zal Bennekom in de toekomst met 
ruimtelijke beslissingen betreffende het WERV netwerk te maken krijgen. De 
vraag is hoe Bennekom zich ruimtelijk kan ontwikkelen zodat de ligging van 
Bennekom aan het WERV netwerk zo goed mogelijk benut wordt. 

5.3.2 Visie 
'Bennekom - netwerkdorp' legt de nadruk op de aansluiting van het dorp 
Bennekom op het WERV netwerk. De ontsluiting van Bennekom in het 
WERV netwerk is hierbij essentieel. 
Bennekom wordt door zowel openbaar vervoer als individueel vervoer 
ontsloten. Voor gemotoriseerd verkeer wordt gestreefd naar goede regionale 
verbindingen naar Ede en Wageningen. Om dit te optimaliseren blijft naast 
de Dr. W. Dreeslaan de Edeseweg en Bovenweg toegankelijk voor 
doorgaand verkeer. 
De aanleg van de HOV-lijn langs de Dr. W. Dreeslaan is een verbetering van 
het openbaar vervoer in Bennekom. Veel inwoners van Bennekom werken 
en volgen onderwijs in de WERV steden. Veel van deze mensen zullen 
gebruik maken van de HOV-lijn. De HOV-lijn heeft twee haltes in Bennekom. 
De haltes worden geplaatst worden aan de belangrijkste infrastructurele 
horizontale assen , namelijk de van Balverenweg en de Kierkamperweg. De 
HOV-lijn functioneert optimaal wanneer er een frequente dienstregeling is en 
de haltes genoeg faciliteiten bieden. Hierbij moet gedacht worden aan 
voldoende parkeerplaatsen voor fietsen en auto's en een veilige omgeving. 
Om Bennekom in het WERV netwerk gestalte te geven is het wenselijk dat 
de HOV-haltes, de elementaire schakels van Bennekom aan het WERV 
netwerk, als landmarks gezien worden . Stedelijke uitbreiding op deze 
locaties is hierdoor gewenst. Het bouwen van hoge, ranke torens met 
doorkijken naar het open landschap is een goede mogelijkheid. Bovendien 
zorgt bebouwing bij de HOV-haltes voor een grotere sociale veiligheid . 
Voor de mensen met een zorgbehoefte worden verspreid in Bennekom 
nieuwe woningen gebouwd waar ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen. De woningen worden dichtbij openbaar vervoer assen 
geplaatst door heel Bennekom, zodat de bewoners van deze woningen 
gemakkelijk hiervan gebruik kunnen maken. Woningen voor mensen met 
een permanente zorgbehoefte en de hoofdvoorzieningen voor mensen met 
een zorgbehoefte worden voornamelijk in de voormalige groene buffer in het 
westen van Bennekom geplaatst. Zowel de hoofdvoorzieningen als de 
mensen met een permanente zorgbehoefte zijn hierdoor gemakkelijk 
bereikbaar door middel van openbaar vervoer vanwege de ligging bij de 
HOV-as. 
Bennekom speelt als netwerkdorp een relatief grote rol in de 
verstedelijkingsopgave van het WERV netwerk. Om het beeld van 
Bennekom als netwerkdorp te optimaliseren wordt de groene buffer tussen 
Bennekom en de HOV-lijn bebouwd. Het contrast tussen het open 
landschap ten westen van de HOV-lijn en het bebouwde gebied van 
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Bennekom ten oosten van de HOV-lijn versterkt het beeld van Bennekom als 
schakel in het WERV netwerk. Ook het ziekenhuisterrein wordt bebouwd. 
Hierdoor zal het draagvlak voor de HOV-haltes groter worden en zal 
Bennekom goed kunnen voorzien in stedelijke uitbreiding voor zowel haar 
eigen bevolking als voor mensen buiten Bennekom. 
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5.3.3 Actiepunten 
Bennekom profileert zich als 'netwerkdorp' door: 
• Optimalisatie van de infrastructuur van Bennekom met haar omgeving . 

Aansluiting Bennekom op Ede en Wageningen via de Edeseweg en 
Bovenweg handhaven. 
HOV-lijn optimaliseren voor forenzen . 

Frequente dienstregeling. 
Goede voorzien ingen op HOV-haltes; voldoende 
parkeerplaatsen zowel voor fiets als auto, veilige omgeving 
etc. 
Aan HOV-haltes bebouwing real iseren. 

• Het toewijzen van nieuwbouwlocaties. 
Groene buffer tussen de HOV-as en Bennekom bebouwen. 
Voormalig ziekenhuisterrein bebouwen. 

De introductie van de woonzorgzone in Bennekom realiseren door; 
• Het verspreiden van de woonzorgzone over de verschillende wijken van 

Bennekom. 
• Het bouwen van woningen voor zelfstandig wonende mensen met een 

zorgbehoefte langs openbaar vervoer assen. 
• Het bouwen van woningen voor mensen met een permanente 

zorgbehoefte en hoofdvoorzieningen voor mensen met een 
zorgbehoefte in de groene buffer in het westen van Bennekom. 
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6 Vergelijking scenario's 

De scenario's zijn door middel van een analyse vergeleken. Hierbij worden 
de scenario's teruggekoppeld naar de doelstellingen die in hoofdstuk 4 
opgesteld zijn . Op deze manier worden de positieve en negatieve aspecten 
van de scenario's met betrekking tot de doelstellingen vastgesteld . Aan het 
einde van dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende 
scenario's, gerelateerd aan de doelstellingen, in een tabel samengevoegd. 
Naar aanleiding van deze vergelijking worden de sterkste aspecten van de 
verschillende scenario's gecombineerd. Dit is de basis van waaruit de 
Structuurvisie Bennekom wordt gevormd. 
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legenda: 

C:=J Gelderse Vallei 

- Veluwe 

Wateropvang 

Bebouwing 

- Centrum 

~ Recreatiemogelijkheden 

6.1 Algemeen 

Orie elementen staan centraal in de algemene doelstellingen voor 
Bennekom; het eigen karakter van Bennekom, de kwaliteit van Bennekom 
en een positieve ruimtelijke ontwikkeling. 
Scenario 'dorp aan de Veluwe' versterkt het dorpse karakter van Bennekom. 
Door middel van verplaatsing van het congrescentrum en industrieterrein 
Kaardebol en het uitsluiten van groei en verdichting van het dorp wordt de 
kleinschalige identiteit versterkt. 
Het 'vakantiedorp' scenario behoudt in bepaalde mate het dorpse karakter 
van Bennekom. In dit scenario wordt gekozen voor zeer beperkte groei van 
de bebouwde omgeving van Bennekom. Het karakter blijft in dit scenario 
dorps maar word vooral geconcentreerd op het toerisme en recreatie. 
Het scenario dat voor de grootste verandering zal zorgen van het dorpse 
karakter van Bennekom is 'netwerkdorp'. Netwerkdorp streeft ernaar dat 
Bennekom een grotere rol gaat spelen in, en onderdeel wordt van, het 
regionaal stedelijk WERV netwerk. Dit heeft tot gevolg dat het bebouwd 
gebied van Bennekom enorm in grootte zal toenemen; naast het voormalig 
ziekenhuisterrein zal tevens de groene buffer tussen Bennekom en de HOV-

algemeen 

Dorp aan de Veluwe 

Vakantiedorp Netwerkdorp 
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as bebouwd warden. Bovendien zal op strategische posities inbreiding 
plaats vinden. Door deze ontwikkelingen zal het huidige karakter van 
Bennekom sterk veranderen en zal Bennekom in haar directe omgeving 
minder opvallen als dorp. Daarintegen wordt de positie van Bennekom in 
haar regio versterkt en zal Bennekom een grotere rol gaan spelen in het 
WERV netwerk. 

De scenario's 'dorp aan de Veluwe' en 'vakantiedorp' behouden het huidige 
dorpse karakter van Bennekom. Het netwerkscenario is echter het enige 
scenario dat mogelijkheden biedt voor een positieve ruimtelijke ontwikkeling 
met betrekking tot de groeiende vraag naar nieuwe woningen in Bennekom. 
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legenda: 

C=:J Gelderse Vallei 

- Veluwe 

Wateropvang 

6.2 Ruimtelijke structuur 
De ruimtelijke structuur is verdeeld in drie groepen ; landschap en natuur, 
bebouwing en infrastructuur. Deze groepen warden individueel behandeld. 

6.2.1 Landschap en natuur 
De scenario's 'dorp aan de Veluwe' en 'vakantiedorp' bevorderen de 
kwaliteit van landschap en natuur in en om Bennekom. De belangrijkste 
redenen hiervan zijn het in stand houden van de groene buffer in scenario 
'vakantiedorp', het vergroten van de groene buffer ten westen van 
Bennekom in scenario 'dorp aan de Veluwe', het ontwikkelen van een 
recreatieplas ten gunst van wateropvang in het scenario 'vakantiedorp' en 
het beperken van doorgaand gemotoriseerd verkeer over de Bovenweg en 
Edeseweg. In de huidige situatie doorkruist het gemotoriseerde verkeer 
namelijk de ecologische verbindingen in het noorden en zuiden van 
Bennekom. 

landschap en natuur 

Vakantiedorp Netwerkdorp 
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Het 'netwerkdorp' scenario staat, wat landschap en natuur betreft, haaks op 
de andere scenario's. De groene buffer ten westen van Bennekom wordt in 
dit scenario bebouwd en de Bovenweg en Edeseweg zullen doorgaanbaar 
blijven voor gemotoriseerd verkeer. Aangezien Bennekom aanzienlijk in 
omvang zal groeien warden deze infrastructurele assen frequenter gebruikt. 
Hierdoor warden de ecologische verbindingen in het noorden en zuiden van 
Bennekom, die deze assen doorkruisen, verzwakt. 
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legenda: 

Bet:x>uwing - Centrum 

·········· Verandering bebouwing 

6.2.2 Bebouwing 
De scenario's vertonen wat bebouwing betreft grate verschillen . 'Dorp aan 
de Veluwe' is het enige scenario waar meer bebouwing uitgeplaatst wordt 
dan nieuwe bebouwing gerealiseerd wordt. Het congrescentrum in het 
noorden van Bennekom en het industrieterrein in het westen van Bennekom 
warden uitgeplaatst naar Ede om de identiteit van Bennekom als dorp aan 
de Veluwe te versterken. Bovendien wordt slechts het voormalige 
ziekenhuisterrein aangewezen als uitbreidingslocatie. De nieuwe bebouwing 
op deze locatie zal ruim opgezet zijn in de groene omgeving. Dit maakt het 
scenario 'Dorp aan de Veluwe' erg beperkend voor de stedelijke 
uitbreidingsmogelijkheden om de ruimte te bieden voor de groeiende 
bevolking van Bennekom. 
In het scenario 'vakantiedorp' wordt enkel het voormalige ziekenhuisterrein 
als nieuwbouw locatie ontwikkeld. Deze bebouwing wordt ruim opgezet in de 
groene omgeving . Net als scenario 'dorp aan de Veluwe' is scenario 
'vakantiedorp' erg beperkend voor de stedelijke uitbreidingsmogelijkheden 
om de ruimte te bieden voor de groeiende bevolking van Bennekom. 

bebouwing 
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'Netwerkdorp' biedt voor de toekomst de meeste mogelijkheden om wat 
bebouwing betreft uit te breiden. Het voormalige ziekenhuisterrein wordt 
bebouwd. De groene buffer wordt tevens bebouwd waardoor de bebouwde 
kom van Bennekom zich over een groat deel van de aangrenzende HOV as 
zal uitbreiden. Bovendien wordt rand de HOV haltes nieuwe bebouwing 
gerealiseerd. 'Netwerkdorp' zal verreweg de meeste mogelijkheden bieden 
om voor de groeiende bevolking van Bennekom ruimte te bieden door 
middel van nieuwbouwlocaties. 

Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 109 



legenda: 

~ Bebouwing 

- Natlonale as A12 

Regionale as 

Lokale as 

HOV as 

0 HOV halte 

~ Regionale ontsluiting 

Slu ipverkeer 

6.2.3 lnfrastructuur 
De infrastructuur in de scenario's 'dorp aan de veluwe' en 'vakantiedorp' is 
identiek. De grootste verandering ten opzichte van de huidige situatie is het 
afsluiten van de centrale verticale as voor doorgaand verkeer naar Ede en 
Wageningen. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden voor het regionale 
gemotoriseerde verkeer. De opzet van de hoofdontsluiting wordt echter wel 
een stuk duidelijker. Al het regionale verkeer richting Ede en Wageningen 
wordt over de Dr. W. Dreeslaan geleid. Een positief gevolg is dat het 
sluipverkeer, dat zich in het oosten van Bennekom over de 
Selterskamperweg verplaatst, sterk afneemt. Deze route is niet meer 
interessant voor doorgaand verkeer en het verkeer over deze weg wordt 
hierdoor beperkt tot bestemmingsverkeer. 
Het 'netwerkdorp' wijkt infrastructureel nauwelijks af van de huidige situatie. 
De centrale verticale blijft open voor doorgaand verkeer, waardoor het 
sluipverkeer aan de Selterskamperweg niet afneemt. De locatie van de HOV 
haltes komen in het netwerkscenario door de aangrenzende bebouwing wel 
beter tot zijn recht dan de andere scenario's. In de plaats van een HOV as 
buiten Bennekom wordt de HOV as en de haltes een duidelijker onderdeel 
van Bennekom door de aangrenzende bebouwing. 

infrastructuur 

Vakantiedorp Netwerkdorp 
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6.3 Economische structuur 
De economische structuur van Bennekom is vrij kleinschalig . Het 
industrieterrein Kaardebol , de detailhandel in het centrum en de 
zorgvoorzieningen zijn de grootste onderdelen van de economische 
structuur. Buiten deze voorzieningen is Bennekom vooral aangewezen op 
de nabij gelegen grotere kernen Ede en Wageningen. 
In scenario 'dorp aan de Veluwe' wordt industrieterrein Kaardebol 
uitgeplaatst naar Ede. Hiermee verdwijnt een groat onderdeel van de 
economische structuur van Bennekom. Bennekom is heel haar geschiedenis 
voor werkverschaffing en voorzieningen sterk afhankelijk geweest van de 
kernen in de directe omgeving. Met de uitplaatsing van Kaardebol wordt de 
economische structuur van Bennekom, mede door haar toch al kleine 
omvang, nag kleinschaliger en eenzijdiger. Bovendien wordt Bennekom 
afhankelijker van de kernen in de directe omgeving . 
De economische structuur richt zich in scenario 'vakantiedorp' op het 
toerisme. De al aanwezige toeristische elementen warden geoptimaliseerd 
en verschillende toeristische elementen warden aan Bennekom toegevoegd. 
Door de introductie van het reconstructieplan zijn veel boerderijen rand 
Bennekom aan functie onderhevig . Door middel van een culturele 
bestemming kunnen deze boerderijen weer een rol gaan spelen in de 
ruimtelijke structuur van Bennekom. 
Het 'netwerkdorp' wordt gekenmerkt door grate uitbreiding van het 
bebouwde gebied van Bennekom. De huidige economische structuur van 
Bennekom is gebaseerd op het huidige bevolkingsaantal van Bennekom. 
Wanneer er grate uitbreidingen van Bennekom gerealiseerd warden moet de 
economische structuur evenredig toenemen om te kunnen blijven voorzien in 
de basisbehoeften van de inwoners van Bennekom. 

6.4 Sociaal-culturele structuur 
De sociaal-culturele structuur is verdeeld in de bevolking en de 
voorzieningen. 

6.4.1 Bevolking 
De bevolking van Bennekom zal in de toekomst zowel wat inwoneraantal als 
wat bevolkingsopbouw veranderen. Het inwonersaantal zal toenemen en de 
bevolking van Bennekom zal vergrijzen. Om voor deze veranderende en 
groeiende inwonersamenstelling genoeg woningen te bieden moet 
Bennekom in bebouwde omvang toenemen. Aangezien verdichting enkel op 
een klein aantal specifieke locaties mogelijk en wensbaar is ligt de nadruk 
hierbij op uitbreiding van het bebouwde gebied. De scenario's 'dorp aan de 
Veluwe' en 'vakantiedorp' bieden weinig mogelijkheden om hierin te 
voorzien. Enkel het scenario 'netwerkdorp' biedt voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden. 

6.4.2 Voorzieningen 
Een goed voorzieningenniveau is essentieel voor de leefbaarheid van een 
gebied. In de scenario's 'dorp aan de Veluwe' en 'vakantiedorp' neemt de 
omvang van Bennekom niet toe. Enkel de bevolkingsamenstelling verandert 
waardoor Bennekom meer inwoners met een zorgbehoefte zal hebben. Voor 
deze groep mensen zal het voorzieningenaanbod aangepast warden. Dit zal 
voornamelijk gebeuren door introductie van de woonzorgzone in Bennekom. 
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In 'dorp aan de Veluwe' warden de woningen voor mensen met een 
permanente zorgbehoefte gebundeld op het voormalige ziekenhuisterrein . 
De woningen voor zelfstandige mensen met een zorgbehoefte bevinden zich 
voornamelijk langs de centrale verticale as van Bennekom. Het is niet 
gewenst dat de woningen voor permanente zorg gebundeld warden, zeals in 
dit scenario het geval is. Het idee van het concept woonzorgzone is namelijk 
ge"inspireerd op verspreiding van de bebouwing over een groat gebied. De 
verspreiding van woningen voor zelfstandige mensen met een zorgbehoefte 
langs de openbaar vervoer assen is een goede ontwikkeling. Nadeel hierbij 
is echter dat deze woningen vooral geplaatst warden in het westen van 
Bennekom aangezien hier de openbaar vervoer assen liggen. Het oosten 
van Bennekom, wat juist tot de oudste gebieden van Bennekom behoort, 
wordt niet bebouwd met woningen ten behoeve van de woonzorgzone. 
In 'vakantiedorp' warden de woningen voor mensen met een permanente 
zorgbehoefte geconcentreerd op de toeristische uitvalsbasissen . In eerste 
instantie lijkt dit een goed concept. Het ontbreken van uitbreidingslocaties 
rand de HOV haltes gooit echter roet in het eten. Hierdoor is de afstand 
tussen de HOV haltes en de won ingen voor mensen met een permanente 
zorgbehoefte te groat. De woningen voor zelfstandige mensen met een 
zorgbehoefte warden verspreid over Bennekom. Dit komt overeen met de 
basisgedachte van de woonzorgzone. Het is wel belangrijk dat bij de 
specifieke locatiebepaling van deze woningen rekening wordt gehouden met 
de afstand tot openbaar vervoer haltes. Het scenario 'vakantiedorp' 
stimuleert het toerisme. Toeristische en recreatieve voorzieningen warden 
verbeterd , toegevoegd en gekoppeld door middel van een toeristische 
routering. Bennekom zal hierdoor wat voorzieningen betreft een grotere en 
specifiekere rol gaan spelen voor de regio. 
In het scenario 'netwerkdorp' neemt de omvang Bennekom toe. Er warden 
nieuwbouwlocaties ontwikkeld waardoor het inwoneraantal van Bennekom 
kan toenemen. De basisvoorzieningen warden uitgebreid om aan de 
groeiende groep gebruikers te kunnen blijven voldoen . Bovendien neemt het 
aantal inwoners met een zorgbehoefte toe. Het voorzieningenaanbod wordt 
daarom meer gericht op mensen met een zorgbehoefte. Door de 
nieuwbouwlocaties is er meer ruimte om een woonzorgzone verspreid over 
heel Bennekom te realiseren. In de scenario's 'dorp aan de Veluwe' en 
'vakantiedorp' zijn geen mogelijkheden om bestaande bebouwing uit te 
plaatsen. Dit kan een probleem zijn bij het ontwikkelen van een 
woonzorgzone verspreid over de bebouwde kom van Bennekom. Woningen 
voor mensen met een permanente zorgbehoefte warden vooral in de 
nieuwbouwlocatie ten westen van Bennekom gerealiseerd. Hierdoor is het 
mogelijk deze woningen op een korte afstand van de HOV haltes te 
realiseren . De woningen voor zelfstandige mensen met een zorgbehoefte 
warden verspreid over Bennekom. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
routering van openbaar vervoer in Bennekom zodat deze mensen hier goed 
gebruik van kunnen maken. 
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6.5 Vergelijkingstabel scenario's 

De belangrijkste kenmerken van de verschillende scenario's, gekoppeld aan 
de doelstellingen van hoofdstuk 4, zijn in onderstaand tabel samengevoegd . 
Door middel van een + of een - warden de positieve en negatieve 
kenmerken van de scenario's weergegeven . 

+ Versterking historische, 
kleinschalige identiteit van 
Bennekom. 

+ Versterking ecologische 
verbindingen. 

+ Uitbreiding van de groene 
buffer in het westen van 
Bennekom. 

+ Duidelijkere opzet 
hoofdontsl u iti ng . 

+ Beperking sluipverkeer. 
+ Meer aandacht voor 

langzaam verkeer. 
- Door groene buffer, locaties 

HOV-haltes minder 
functioneel. 

- Bebouwingsuitbreiding 
beperkt. 
+ Monumenten blijven 
behouden. 

- Beperking door uitplaatsing 
industrieterrein Kaardebol. 

- Weinig mogelijkheden om te 
voorzien in behoefte 
woningbouw voor 
bevolkin sontwikkelin 

+/- Voorzieningenniveau kan 
constant blijven . 

+ Behoud van de historische 
kleinschalige identiteit van 
Bennekom met de focus op 
et toerisme. 

+ Versterking ecologische 
verbindingen. 

+ Behoud van de groene 
buffer in het westen van 
Bennekom. 

+ Duidelijkere opzet 
hoofdontsluiting . 

+ Beperking sluipverkeer. 
+ Meer aandacht voor 

langzaam verkeer, mede 
door toeristische routering . 

- Door groene buffer, locaties 
HOV-haltes minder 
fu nctioneel. 

- Bebouwingsuitbreiding 
beperkt. 

+ Monumenten blijven 
behouden. 

+ Concentratie economische 
structuur op toerisme. 

+ Aan functieverandering 
onderhevige boerderijen 
kunnen zich richten op 
toerisme. 

- Weinig mogelijkheden om te 
voorzien in behoefte 
woningbouw voor 
bevolkin sontwikkelin 

+/- Voorzieningenniveau kan 
constant blijven. 

- Verzwakking I verandering 
huidige identiteit van 
Bennekom. 

+ Versterking regionale positie 
Bennekom. 

- Verzwakking ecologische 
verbindingen. 

- Verdwijning van de groene 
buffer in het westen van 
Bennekom. 

- Onduidelijkere opzet 
hoofdontsluiting 

+ Meer opties gemotoriseerd 
verkeer. 

- Meer sluipverkeer 
+ Door bebouwing groene 

buffer, locaties HOV-haltes 
functioneler. 

+ Veel mogelijkheden 
bebouwingsuitbreiding. 
woningbouwprogramma. 

+ Monumenten bl ijven 
behouden. 

+/- Door grotere uitbreiding 
van Bennekom grotere 
economische structuur 
noodzakelijk. 

+ Veel mogelijkheden om te 
voorzien in behoefte 
woningbouw voor 
bevolkin sontwikkelin 

+/- Door grotere uitbreiding 
van Bennekom hogere 
voorzieningen niveau 
noodzakelik 

6. 1 - Positieve en negatieve kenmerken scenario's 
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7 Visie 

Dit hoofdstuk bevat de visie voor Bennekom. De grootste input van de visie 
is hoofdstuk 6 'Vergelijking scenario's'. Indirect hebben de hoofdstukken 2 
tot en met 5 ook als input gediend, aangezien deze hoofdstukken als basis 
hebben gediend om de verschillende scenario's in hoofdstuk 6 te 
vergelijken. 

Met de beschrijving van de visie wordt dezelfde structuur aangehouden als 
de hoofdstukken 3, 4 en 6. Eerst wordt de algemene basis van de visie 
besproken. Vervolgens warden drie structuren gedetailleerder behandeld, 
namelijk de ruimtelijke, economische en sociaal-culturele structuur. 

7 .1 Algemeen 

De visie van Bennekom heeft de titel 'Bennekom in balans tussen dorp en 
stad'. Enerzijds wordt veel waarde gehecht aan het huidige dorpse karakter 
van Bennekom, anderzijds wordt onderkend dat Bennekom zich zal moeten 
blijven ontwikkelen. De visie laat zien dat het niet nodig is om of te kiezen 
voor behoud van de dorpse grootte van Bennekom, of te kiezen voor 
enorme stedelijke uitbreidingen. Tussen beide extremen wordt in de visie 
een balans gevonden. 

De algemene basis van de visie is gebaseerd op drie aspecten; versterking 
van het kenmerkende karakter van Bennekom, verbetering van het woon- en 
leefmilieu in Bennekom en een positieve ruimtelijke ontwikkel ing van 
Bennekom waarin gebruik gemaakt wordt van de specifieke ligging van 
Bennekom. Beknopt warden de speerpunten van deze basispunten eerst 
toegelicht. Vervolgens wordt de inhoud van de visie in de hierop volgende 
paragrafen specifieker behandeld per structuur (ru imtelijk, economisch en 
sociaal-cu ltureel) . 

Versterking karakter Bennekom 
Een grate peiler van de structuurvisie Bennekom is het versterken van het 
karakter van Bennekom. Bennekom heeft een kleinschal ig dorps karakter. 
Uitgangspunten om het karakter van Bennekom te versterken zijn : 
• Het primair ontwikkelen van bebouwing voor de eigen bevolking . 
• Het versterken en behouden van de karakteristieke centrale 

monumentale as. 
• Het benadrukken van de overgang van de Veluwe naar de Gelderse 

Vallei , zowel in de bebouwing als in de groene dorpsranden. 

Verbetering woon- en leefmilieu 
Een prettig woon- en leefmilieu is essentieel voor een positieve beleving en 
waardering van bewoners en bezoekers van een gebied. Het woon- en 
leefmilieu in Bennekom wordt als prettig ervaren. Toch zijn er 
verbeterpunten om het woon- en leefmilieu te optimaliseren. De 
voornaamste verbeterpunten zijn : 
• Het filteren van bedrijvigheid uit de woonwijken. 
• Het verminderen van sluipverkeer door de woonwijken en het 

verhelderen van de infrastructurele structuur door het afsluiten van de 
Edeseweg en Bovenweg voor gemotoriseerd verkeer. 
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legenda: 

Gelderse Vallei - Veluwe 

~ Recreatieve verbinding 

Oost Bennekom - Monumentale as - West Bennekom 

C=:J Herstructurering 

Zoekgebied nieuwbouw 

~ Nationale verkeersas 

r:---J Regionale verkeersas 

C3 Locale verkeersas 

1-----3 HOV as 

' I HOV halte 
L 

c 

Positieve ruimtelijke ontwikkeling 
Het doel van ruimtelijke ontwikkeling is de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit van een gebied. De ruimtelijke kwaliteit heeft niet enkel met het 
gebied zelf te maken maar tevens met de directe regio van het gebied. De 
belangrijkste onderdelen om een positieve ruimtelijke ontwikkeling te 
bewerkstelligen zijn : 
• De versterking van de bebouwingsstructuur. 
• Het voorzien in de woningbehoefte van de bewoners van Bennekom. 
• Het schakelen van Bennekom aan het WERV netwerk door middel van 

de HOV lijn. 
• Het versterken van de relatie van Bennekom met haar waardevolle 

landschappelijke omgeving. 

algemeen 

HOV as - schakel aan WERV netwerk 

heldere opzet infrastructuur deelgebieden + nieuwbouw 
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7.2 Ruimtelijke structuur 

De ruimtelijke structuur wordt bepaald door landschap en natuur, bebouwing 
en infrastructuur. De verschillende onderdelen warden in de komende 
paragrafen toegelicht. 

7.2.1 Landschap en natuur 
Vanaf de oorsprong heeft de natuur om Bennekom een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling van Bennekom. Bennekom is ingesloten door 
de Veluwe en de Gelderse Vallei . Doel is om de natuur rond Bennekom 
nadrukkelijker aanwezig te laten zijn en de ecologische verbindingen te 
optimaliseren. Dit wordt gerealiseerd door: 
• Het ontwikkelen van de dorpsranden en entrees. 
• Het versterken van ecologische routes. 
• Het versterken van de interne groenstructuur. 

Ontwikkeling dorpsranden en entrees 
De dorpsranden van Bennekom staan de laatste jaren sterk onder druk. 
Vanuit Ede dreigt Bennekom vast te groeien aan de A12 en vanuit 
Wageningen wordt grote druk uitgeoefend op het open gebied. Om de 
identiteit van Bennekom te behouden en samensmelting met de omliggende 
kernen te voorkomen moet er zorgvuldig met de dorpsranden omgegaan 
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worden. De eerste indruk die men van een gebied krijgt is essentieel voor de 
waardering van een gebied. De entrees van Bennekom, zowel voor 
langzaam verkeer als gemotoriseerd verkeer, zijn daarom zeer belangrijk. 
Aangezien Bennekom wordt ingesloten door landschap zijn de entrees een 
overgangsgebied van landschap naar bebouwde kom. Over het algemeen 
hebben de entrees van Bennekom een goede positieve uitstraling. De 
entree van Bennekom aan de Van Balverenweg echter kan door ruimtelijke 
ingrepen aanzienlijk verbeterd worden. 

Oostelijk, zuidelijk en westelijk van Bennekom is er een duidelijke 
scheidingslijn tussen natuur en bebouwde kom. Oostelijk is de 
Selterskamperweg een duidelijke scheidingslijn tussen de Veluwe en de 
bebouwde kom. Dit betekent niet dat het een harde overgang is van 
bebouwd gebeid - Selterskamperweg - Veluwe. De overgang van bebouwd 
gebied naar de Veluwe verloopt vrij geleidelijk door de lagere dichtheid van 
bebouwing en verdichting van groene elementen. Het verdichten van 
percelen doet afbreuk aan de geleidelijke overgang van bebouwde kom naar 
Veluwe. Om deze geleidelijke overgang te behouden is verdichting ten 
oosten van de Selterskamperweg uitgesloten. Zu idelijk fungeren 
verschillende kleine straten ten noorden van de open engen als 
scheidingslijn tussen de Vallei en de bebouwde kom. Westelijk is de Dr. W. 
Dreeslaan een harde begrenzing van de bebouwde kom van Bennekom. 
Noordelijk van Bennekom is geen harde scheidingslijn tussen de natuur en 
de bebouwde kom door toevoegingen van nieuwbouw de afgelopen jaren. 
Ten hoogte van het ziekenhuisterrein dreigt Bennekom begrensd te worden 
door de A12. Om dit te voorkomen wordt tussen de A12 en de bebouwing 
van Bennekom meer ru imte geboden aan de natuur. Het parkeerterrein van 
het congrescentrum aan de Edeseweg blokkeert de ruimte tussen de 
bebouwde kom van Bennekom en de A12. Om hier meer ruimte te creeren 
wordt het parkeerterre in opnieuw ingedeeld. In paragraaf 7.2.2. wordt de 
herstructurering van het parkeerterrein toegelicht. 

Noordwestelijk, tussen de Van Balverenweg en de A12, bevinden zich 
uitgestrekte groene percelen. Dit landschap wordt ook wel 'slagenlandschap' 
genoemd en is kenmerkend voor het veengebied van de Gelderse Vallei. 
Waar vanaf de Dr. W. Dreeslaan goed zicht is op het omringende landschap 
wordt het zicht naar het slagenlandschap vanaf de Van Balverenweg 
belemmerd door hoge groene elementen en een verhoging direct noordelijk 
evenwijdig aan de Van Balverenweg ten gevolge van de hogere ligging van 
het slagenlandschap ten opzichte van de bebouwde kom. De groene hoge 
elementen bakenen een rommelig verwaarloosd gebied met een oud pand 
af. Deze situatie is absoluut onwenselijk, helemaal aangezien de kruising 
van de Van Balverenweg met de Dr. W. Dreeslaan een van de belangrijkste 
entrees is van Bennekom. Juist op de entrees wordt ernaar gestreefd om de 
overgang van bebouwde kom naar het landschap zo goed mogelijk naar 
voren te laten komen. Door herstructurering van de noordzijde van de Van 
Balverenweg wordt de entree en dorpsrand aanzienlijk verbeterd . In de 
herstructurering worden twee aspecten onder handen genomen; het 
verwaarloosde gebied en het pand worden afgebroken en vervangen door 
een nieuw gebouw met hoogstaande architectuur en de verhog ing noordelijk 
en evenwijdig aan de Van Balverenweg wordt aangepakt, zodat het zicht 
naar het slagenlandschap geoptimaliseerd wordt. 
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Garage van de Weerd 
Het verwaarloosde gebied en het oude pand warden gesloopt. Er kan voor 
gekozen warden deze ru imte vrij te houden van bebouwing en onderdeel te 
maken van het slagenlandschap. Echter, er wordt bewust voor gekozen om 
op deze locatie wel bebouwing te realiseren . Het nieuwe pand aan een van 
de belangrijkste entrees van Bennekom moet het visitekaartje van 
Bennekom warden. Aangezien de natuur een grate invloed heeft op de 
ruimtelijke omgeving van Bennekom is het wenselijk dat dit in de vormgeving 
van het pand terug komt. Hierbij kan gedacht warden aan architectuur met 
groene grasdaken en veel gebruik van glas, dat voor een deel ingegraven 
wordt in het landschap. In het centrum van Bennekom bevindt zich 
autobedrijf van de Weerd. De huidige locatie van het autobedrijf is niet 
wenselijk. Er wordt in de visie naar gestreefd dergelijke bedrijven uit de 
woonwijken en het centrum te houden. Voor het autobedrijf wordt daarom 
een locatie gezocht om het uit te plaatsen . Aangezien toonaangevende 
architectuur goed samen kan gaan met autobedrijven , wordt aanbevolen de 
garage te real iseren aan de entree van Bennekom. 

~~-.. ·· .. 

7.2 - lmpressie herstructurering Noordwesten Van Balverenweg 

Herstructurering gedeelte noordelijk gebied Van Balverenweg 
Een groat deel ten noorden van de Van Balverenweg wordt opnieuw 
ingedeeld. Aangezien het slagenlandschap hoger ligt dan de bebouwde 
kom, en dus oak de Van Balverenweg, zal dit hoogte versch il op een 
subtielere manier opgelost moeten warden. Door het ontwikkelen van een 
licht hellende groene zone zonder veel dichte groene elementen kan dit 
gerealiseerd warden . Bij de herstructurering wordt tevens de West 
Breukelderweg betrokken. Met een groene zone tussen de West 
Breukelderweg en de Van Balverenweg wordt de West Breukelderhof een 
interessante route voor langzaam verkeer. Vergeleken met de Van 
Balverenweg, is de West Breukelderweg een stuk interessanter voor 
langzaam verkeer, aangezien het geen doorgaande route is voor 
gemotoriseerd verkeer. Bovendien verbindt de West Breukelderweg het 
ziekenhuisterrein met de Gelderse Vallei. Deze verbinding loopt dwars door 
de meest recente nieuwbouwwijk van Bennekom; de Breukereng. 
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7.3 - Herstructurering Noordwesten Van Balverenweg 

Versterking ecologische verbindingen 
Ten noorden en zuiden van Bennekom bevinden zich overgangsgebieden 
van de Veluwe naar de Gelderse Vallei. Deze overgangsgebieden hebben 
een ecologische functie. Doordat er noordelijk van Bennekom meer ruimte 
geboden wordt voor de natuur en omdat zowel noordelijk als zuidelijk de 
Edeseweg en Bovenweg geen doorgaande functie krijgen wordt de 
ecologische verbindingen verbeterd. De Dr. W. Dreeslaan vormt de grootste 
blokkade in de ecologische doorstroming. Eventueel kunnen hier 
ecologische tunnels onder de weg gerealiseerd worden. Nader onderzoek 
naar de ecologische verplaatsingen tussen beide natuurgebieden moet 
uitwijzen of een dergelijke ontwikkeling voldoende draagvlak heeft. 

Versterking interne groenstructuur 
In de interne groenstructuur is de invloed van de natuur om Bennekom 
duidelijk zichtbaar. Oost Bennekom kan hierin aangeduid worden als 
woongebied met een bos karakter en West Bennekom kan hierin aangeduid 
worden als woongebied met een groen karakter. In Oost Bennekom zijn 
zowel in de openbare ruimte als in de private ruimtes veel hoge groene 
elementen aanwezig . Door de overwegend grotere percelen van Oost 
Bennekom zijn de tuinen van de woningen groter en ligt het percentage 
privaat groen aanzienlijk hoger dan in West Bennekom. In de openbare 
ruimte van West Bennekom bestaat de interne groenstructuur vooral uit lage 
groene elementen. De centrale monumentale as in Bennekom wordt 
gekenmerkt door grote percelen met een groen karakter. De boomstructuur, 
voornamelijk op private grond , versterkt de monumentale uitstraling van dit 
gebied. 
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7 .2.2 Bebouwing 
Bennekom heeft een duidelijke bebouwingsstructuur. Hierin is goed de 
historische ontwikkeling van Bennekom te zien vanuit het centrum en de 
monumentale lintbebouwing. In de visie wordt ernaar gestreefd de 
bebouwingsstructuur te versterken. Dit wordt gerealiseerd door: 
• Het versterken van de verschillende karakters van de deelgebieden. 
• Het herstructureren van ongewenste I niet functionele ruimtelijke 

situaties. 
• Het toewijzen van een nieuwbouwlocatie om te kunnen voorzien in de 

woningbehoefte. 

Versterking karakter deelgebieden 
De bebouwingsstructuur van Bennekom is vrij duidelijk. Centraal in 
Bennekom ligt het dorpscentrum. Het is vrij compact en heeft een dorpse 
uitstraling. De openbare ruimte in het centrum is enige jaren geleden 
geherstructureerd. Centraal door Bennekom loopt tussen Ede en 
Wageningen een as die de kernen met elkaar verbind. Aan deze as 
bevinden zich veel monumentale panden. De panden zijn ruim opgezet in 
grate percelen met veel groen. Deze as verdeelt Bennekom in een Oost en 
West kant. Oost en West Bennekom hebben een verschillende 
bebouwingsstructuur. Oost Bennekom wordt gekenmerkt door grotere 
percelen met een groen bos karakter. Ten oosten van de Selterskamperweg 
sijpelt de bebouwing door in de Veluwe. West Bennekom kent wat 
bebouwingsstructuur een hogere dichtheid. De modernere uitbreidingswijken 
van na de oorlog bevinden zich vooral in het westen van Bennekom. Door 
versterking van de verschillende kenmerkende eigenschappen van de 
deelgebieden wordt de bebouwingsstructuur verbeterd . 

Centrum 
Het dorpscentrum van Bennekom wordt gekenmerkt door de compacte 
bebouwing. De bebouwing is veelal twee tot drie lagen hoog. De begane 
grand bestaat uit een winkel en de bovenlagen warden veelal voor 
woondoeleinden gebruikt. Waar het mogelijk is, wordt inbreiding in het 
dorpscentrum van Bennekom toegestaan. Richtlijnen hierbij zijn : 
• Het aanpassen van de functie van de bebouwing aan haar omgeving. 

Nabij winkels wordt op de begane grand winkelruimte gerealiseerd met 
erboven woningen. Aan de rand van het centrum kan de balans 
verschuiven naar enkel appartementen. 

• Het aansluiten van de architectuur op haar omgeving. 
• Enkel inbreiding realiseren op locaties waar het een toegevoegde 

waarde oplevert op de ruimtelijke structuur van het dorpscentrum. 

Monumentale as 
De Edeseweg, Dorpsstraat en Bovenweg warden gekenmerkt door de grote 
hoeveelheid monumentale panden. Deze centrale verticale as door 
Bennekom heeft een grate cultuurhistorische waarde en is een belangrijk 
onderdeel van het karakter van Bennekom. Behoud van de karakteristieke 
kenmerken van deze as is essentieel. Om deze monumentale as zoveel 
mogelijk tot zijn recht te late komen zijn de volgende richtl ijnen opgesteld: 
• Verdichting wordt uitgesloten. 
• Nieuwbouw wordt afgestemd op de karakteristieke kenmerken van de 

monumentale as: 
Kenmerkende vormen van de architectuur. 
Lage dichtheid van de bebouwing. 
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Privaat groen om bebouwing. 
• Sterk afwijkende bebouwing wordt voor zover het mogelijk is gesloopt. 

Oost vs. West 
Er is een groat verschil tussen Oost en West Bennekom, zowel wat betreft 
de architectuur als het ruimtelijke karakter. De overgang van de Veluwe naar 
de Gelderse Vallei is in deze bebouwing duidelijk terug te zien. Oost 
Bennekom wordt gekenmerkt door een lage dichtheid van woningen en een 
groene uitstraling . West Bennekom heeft een hogere dichtheid en mede 
hierdoor een minder groene uitstraling. Om de bebouwingsstructuur van 
Oost en West Bennekom te versterken zijn de volgende richtlijnen 
opgesteld : 
• Zowel in Oost en West Bennekom wordt inbreiding uitgesloten. 
• De openbare groene gebieden blijven behouden . 
• lndustrieterrein Kaardebol wordt niet uitgebreid. 
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Veranderende woningbehoefte Bennekom 
Voor de komende jaren wordt een veranderende woningbehoefte in 
Bennekom verwacht. Deze verandering heeft vooral betrekking op de 
ouderen en de starters. 
De veranderende won ingbehoefte voor ouderen wordt veroorzaakt door de 
vergrijzing en de introductie van de woonzorgzone. Door de vergrijzing wordt 
het aantal ouderen aanzienlijk, en daarmee tevens de woningbehoefte voor 
ouderen, grater. Door de introductie van de woonzorgzone, dat het 
trad itionele intramurale zorgsysteem vervangt, ontstaat een totaal nieuwe 
woningsamenstell ing voor ouderen. 
Voor starters is het vrij lastig om aan een betaalbare woning te komen. Het 
probleem hierbij is dat op de huizenmarkt te weinig goedkope woningen 
vrijkomen. 
Bennekom zet zich in de toekomst in om primair voor haar eigen bevolking 
nieuwbouw te realiseren . Hierbij krijgen de doelgroepen ouderen en starters 
prioriteit. 

Herstructurering ongewenste ruimtelijke situaties 
In Bennekom komen een aantal locaties in aanmerking voor 
herstructurering. Dit kan twee redenen hebben: 
• De functie is overbodig. 
• De inrichting komt niet overeen met de gewenste bebouwingsstructuur 

van Bennekom. 
De eerste categorie bevat het grootste oppervlak dat in Bennekom 
geherstructureerd wordt. Het gaat hier om de intramurale zorgvoorzieningen 
die alien overbodig warden vanwege de introductie van de woonzorgzone. 
De tweede categorie bestaat uit de parkeervoorziening van het 
congrescentrum in het noorden dat de bufferzone tussen A 12 en bebouwde 
kom blokkeert en autobedrijf van de Weert nabij het dorpscentrum. 

Herstructurering intramura/e zorgvoorzieningen 
Het traditionele intramurale beleid wordt vervangen door woonzorgzones. In 
een woonzorgzone wordt vooral ingezet op het stimuleren van zelfstandige 
woonvormen voor mensen met een zorgbehoefte, zolang het mogelijk is. 
Uiteraard blijft het voor mensen met een permanente zorgbehoefte mogelijk 
om geheel verzorgd te wonen. De woningen I woongroepen warden in de 
plaats van geclusterd verspreid in een gebied gebouwd. Bennekom kent een 
aantal ouderenvoorzieningen waar vooral ru imte geboden wordt aan 
intramurale zorg. De ouderenvoorzieningen bestaan uit 'de Halderhof en 'de 
Breukelderhof van Opella, woonzorgcentrum 'Beringhem' en 'de Timanshof 
en 'de Aleidahof. Deze gebouwen warden gesloopt en de gebieden warden 
geherstructureerd. Deze gebieden warden niet enkel voor zorgvoorzieningen 
ontwikkeld maar tevens voor normale woningbouw, aangezien de 
zorgvoorzieningen in minder geconcentreerde vorm ontwikkeld gaan 
warden. In paragraaf 7.4 wordt de organisatie en de verdeling van het 
toekomstige zorgbeleid besproken. 

Herstructurering parkeerterrein congrescentrum 
Noordelijk aan de Edeseweg wordt het parkeerterrein van het 
congrescentrum geherstructureerd. Hierbij wordt meer ru imte geboden 
noordelijk van het terrein aan de natuur waardoor evenwijdig aan de A12 
een strook enkel voor natuur en recreatie ontstaat. Er kan gedacht warden 
om gedeeltelijk ondergronds te parkeren of gebruik te maken van groene 
parkeerblokken waarin meerdere lagen met parkeergelegenheid 
gerealiseerd warden . Hierdoor neemt het grondoppervlak van de 
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parkeervoorziening af en ontstaat meer ruimte voor een groene bufferzone 
tussen de A 12 en de bebouwde kom van Bennekom. 

Herstructurering autobedrijf van de Weerd 
Ten westen van het knooppunt Kierkamperweg/Dorpsstraat is autobedrijf 
van de Weerd gevestigd. Dergelijke bedrijven zijn niet wenselijk in de 
bebouwde kom van Bennekom, laat staan direct naast het centrum. Oak het 
autobedrijf zelf heeft aangegeven bereid te zijn om te verhuizen naar een 
nieuwe locatie. Zoals reeds in paragraaf 7.2.1 is toegelicht wordt het 
autobedrijf verhuisd naar de entree van Bennekom aan de kruising van de 
Dr. W. Dreeslaan en de Van Balverenweg. 

Toewijzing nieuwbouwlocatie 
Om te voorzien in de woningbehoefte van de inwoners van Bennekom 
warden er nieuwbouwlocaties aangewezen. Dit is nodig omdat de 
woningbehoefte grater is dan de ruimte die beschikbaar komt door 
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7.5 - Opties zoekgebied nieuwbouwlocatie 
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herstructurering en inbreiding. Nieuwbouw wordt in het noordelijke deel van 
de groene buffer tussen de Dr. W. Dreeslaan en de Achterstraat 
gerealiseerd. Eerst wordt de motivatie hiervoor toegelicht, vervolgens 
warden de uitgangpunten toegelicht met betrekking tot het ontwerp van de 
nieuwbouwlocatie.Ten noorden, oosten en zuiden van Bennekom is het 
realiseren van nieuwbouw door middel van het toewijzen van een 
uitbreidingslocatie niet wenselijk. In het noorden van Bennekom wordt 
namelijk ingezet op een open ruimte tussen de bebouwde kom van 
Bennekom en de A12. Oostelijk grenst Bennekom aan de Veluwe waar 
verdichting , laat staan het ontwikkelen van een nieuwbouw, uitgesloten is. In 
het zu iden bevinden zich ecologisch en cultureel waardevolle engen die niet 
bebouwd mogen warden. De enige optie is bebouwing van het gebied ten 
westen van Bennekom. 
De dorpsrand ten westen van Bennekom wordt gedomineerd door de Dr. W. 
Dreeslaan. Deze weg fungeert hierbij als harde scheidingslijn tussen 
bebouwde kom en buitengebied. De kwaliteiten van het open landschap van 
de Gelderse Vallei wordt door het contrast met de bebouwing aan de andere 
zijde van de Dr. W. Dreeslaan extra benadrukt. Het is absoluut onwenselijk 
om deze duidelijke scheidingslijn te overschrijden door ten westen van de 
Dr. W. Dreeslaan grootschalige nieuwbouw te realiseren. Tussen de Dr. W. 
Dreeslaan en de Achterstraat bevind zich een groat open groen gebied, ook 
wel aangeduid als groene buffer. De groene buffer heeft geen grate 
ecologische of cultuurhistorische waarde. Door de brede Dr. W. Dreeslaan 
en de functie van de groene buffer is de relatie van de groene buffer met de 
Gelderse Vallei minimaal. Bovendien wordt het gebied door hoge groene 
elementen langs het gebied visueel afgeschermd van de Dr. W. Dreeslaan. 
De groene buffer functioneert hierdoor meer als een intern groen gebied van 
Bennekom dan als een onderdeel van de Gelderse Vallei. Door de in 
verhouding aanzienlijk minder waardevolle ecologische en ruimtelijke 
waardering van de groene buffer ten 
opzichte van de andere 
grensgebieden van Bennekom 
wordt een deel van de groene buffer 
wordt als nieuwbouwlocatie 
aangewezen. 
De groene buffer is opgebouwd uit 
drie gebieden, namelijk het gebied 
ten noorden van de Nergenase 
Bosweg , het open gebied ten 
zuiden hiervan en sportpark 'De 
Eikelhof'. De Nergenase Bosweg 
bestaan al meer dan 100 jaar. De 
weg heeft een grate i 

cultuurhistorische waarde en blijft 
behouden. Het sportpark heeft een , 
grate recreatieve en °'''~' 
maatschappelijke functie voor ' 
Bennekom en komt daarom niet in 
aanmerking als nieuwbouwlocatie. 
Aangezien het open gebied ten 
noorden van het sportpark geen 
grate ecologische waarde en geen 
intensieve recreatieve functie heeft 
komt dit gebied het meeste in 
aanmerking als nieuwbouwlocatie. 
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7.6 - Opties zoekgebied nieuwbouwlocatie in groene buffer 
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De enige waardevolle elementen die gehandhaafd dienen te blijven zijn de 
oude monumentale boerderij en de cultuurhistorisch waardevolle Nergenase 
Bosweg. Bij de boerderij bevinden zich oak een aantal oude schuren die het 
gebied een rommelige uitstraling geven. Deze schuren warden niet 
behouden. In het noordelijke dee! van de groene buffer zal , evenals in de 
herstructureringsgebieden, zowel woningbouw als zorgwoningen ontwikkeld 
warden. 
Om een goed ontwerp te real iseren die de ruimtelijke structuur van 
Bennekom ondersteund zijn de volgende richtlijnen opgesteld met 
betrekking tot de ontwerpvorming van de nieuwbouwlocatie: 
• De Nergenase Bosweg blijft behouden . 
• De monumentale boerderij blijft behouden. 
• Het grensgebied van de nieuwbouwlocatie aan de Dr. W. Dreeslaan 

krijgt een groen karakter. 
• De nieuwbouwlocatie wordt niet vanuit de Dr. W. Dreeslaan ontsloten 

voor gemotoriseerd verkeer. 
• Noordelijk van de nieuwbouwlocatie wordt een langzaam verkeer route 

gerealiseerd. 
• De dichtheid en architectuur van de nieuwbouwlocatie komt in grate lijn 

overeen met het dorpse karakter van Bennekom. 

7 .2.3 lnfrastructuur 
lnfrastructureel ligt Bennekom op een gunstige locatie. Een aansluiting op 
de nationale verkeersstructuur (A 12) is dichtbij en dankzij de ontwikkeling 
van de Dr. W. Dreeslaan de afgelopen jaren doorloopt interlokaal verkeer 
soepel westelijk langs Bennekom. In de visie wordt ingezet op: 
• Minder verkeersoverlast. 
• Een duidelijkere interlokale/regionale verkeersstructuur. 
• Optimalisatie van recreatieve routes. 
• Verbetering van het openbaar vervoer. 

De infrastructuur kan gezien warden als een aorta van een ruimtel ijk gebied. 
Het is van essentieel belang dat de infrastructuur in goede conditie is om 
een prettig leefklimaat te bewerkstelligen. Om dit te bereiken dient de 
infrastructuur: 
• Een duidelijke opzet te hebben. 
• De grootte van de verkeersstroom te kunnen verwerken. 
• Sluipverkeer tegen te gaan. 
De huidige infrastructuur van Bennekom is verre van optimaal. Een groat 
probleem is het sluipverkeer. Om tijd te besparen wordt door woonwijken 
gereden, die enkel bestemd zijn voor 
bestemmingsverkeer, in plaats van op 
de doorgaande wegen. Vooral in het 
oosten van Bennekom aan de 
Selterskamperweg ondervindt men 
veel hinder van sluipverkeer. Dit 
sluipverkeer bestaat vooral uit verkeer 
dat zich verplaatst tussen de 
Heelsumseweg en Ede. Het 
sluipverkeer wordt veroorzaakt door 
de grate optie aan 
routemogelijkheden, dat tevens de 
duidelijkheid van de infrastructuur niet 
ten goede komt. 
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Verduidelijking hoofdstructuur 
verkeer 
De afgelopen jaren is ingezet op 
vergroting van de infrastructurele 
functie van de Dr. W. Dreeslaan 
door het toevoegen van rijbanen in 
beide richtingen. De oude 
interlokale route dwars door 
Bennekom is hierdoor overbodig 
geworden. Om het leefklimaat en de 
duidelijkheid van de routestructuur 
te verbeteren warden de Edeseweg 
en Bovenweg enkel doorgaanbaar 
naar Ede en Wageningen voor 
langzaam verkeer. Hierdoor wordt 
tevens het langzame verkeer 
aangemoedigd . De verkeersoverlast 
in Bennekom wordt voornamelijk 
veroorzaak door sluipverkeer. Door 
het afsluiten van de Edeseweg voor 
doorgaand verkeer zal het 
sluipverkeer verdwijnen. Vanaf de 
Heelsumseweg is de enige optie 
voor doorgaand verkeer om Ede te 
bereiken via de Kierkamperweg en 
de Dr. W. Dreeslaan. De Dr. W. 
Dreeslaan wordt voor het regionale 
verkeer de enige verbinding tussen 
Ede en Wageningen. Oak de 
Bovenweg naar Wageningen wordt 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Hiermee wordt doorgaand verkeer 
uit Wageningen gedwongen zich te 
verplaatsen over de Dr. W. 
Dreeslaan en wordt voorkomen dat 
de Kierkamperweg onnodig wordt 
be last. 

Optimalisatie van recreatieve routes 

Nationale as 

Regionale as 

Lokale as (doorgaand verkeer) 

- • - • - • - • - • - • - Lokale as (bestemmlngsverkeer) 

- - - - - - - - - - - · Langzaamverkeer 

Sluipverkeer 

l*""*,'M 
A12 

Utrecht f Arnhem ~ 
Van Balverenweg -~ Vossenweg 

I Molenstraat 

Kierkamperweg 

~ ~wageningen 

Ede A12 
~ 

Utrech · i' Arnhem :i 
Van Balverenweg • "O Vossenweg 

- · - · - · - · - - 1·ll,L· - · - · - · i 

Kierkamperweg g' , Heelsumseweg Arnhem .. 
Wageningen ~ : ., ,. 

7.8 - Toekomstige vs . Huidige verkeersstructuur 

Vanwege de ligging van Bennekom tussen de natuurgebieden de Veluwe en 
de Gelderse Vallei doen veel recreatieve routes Bennekom aan. De 
structuur van de recreatieve routes wordt in de visie geoptimaliseerd. Dit 
wordt bereikt door: 
• Het verbeteren van de ruimtelijke omgeving van routes voor langzaam 

verkeer. 
• Het realiseren van nieuwe verbindingen tussen de verschillende routes. 
• Het stimuleren van vervoer door middel van langzaam verkeer. 
Door de minimalisatie van de hoofdinfrastructuur warden belangrijke routes 
veiliger voor langzaam verkeer. Vooral op de Edeseweg, Bovenweg en 
Selterskamperweg neemt het gemotoriseerde verkeer sterk af waardoor 
voor het langzame verkeer een veiligere situatie ontstaat. 
De recreatieve routes zijn voornamelijk gericht op het buitengebied van 
Bennekom. De recreatieve assen ten oosten (Dr. W. Dreeslaan) en westen 
van Bennekom (Selterskamperweg) zijn al aanwezig in de huidige ru imtelijke 
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structuur. Een duidelijke koppeling van deze assen noordelijk en zuidelijk om 
de bebouwde kom van Bennekom heen ontbreekt nog. Ten noorden van 
Bennekom wordt een nieuwe horizontale as gerealiseerd die de verticale 
assen met elkaar verbind. Het gedeelte van deze nieuwe as ten oosten van 
de Edeseweg bevindt zich op het herstructureringsgebied van het 
ziekenhuisterrein en wordt nieuw aangelegd. Op de as wordt de overgang 
van de beboste Veluwe naar de open uitgestrektheid van de Gelderse Vallei 
duidelijk zichtbaar. Ten zuiden van Bennekom warden bestaande wegen als 
recreatieve route ontwikkeld. Zuidelijk van de Van Balverenweg wordt ook 
een nieuwe verbinding aangelegd langs het gebied in de bufferzone waar 
nieuwbouw ontwikkeld wordt. 
Door het ontwikkelen van een groat netwerk van langzaam verkeer routes 
wordt het langzaam verkeer gestimuleerd. Het grootste voordeel van 
langzaam verkeer vergeleken met gemotoriseerd verkeer blijft de directe 
korte koppeling van Bennekom aan Ede en Wageningen via de Edeseweg I 
Bovenweg, dat enkel doorgaanbaar wordt voor langzaam verkeer. 

c::::::J Bebouwd gebied - Veluwe 

c::::::J Gelderse Vallei 

Overig groen 

c::::::J Recreatief groen 

c=i Hoofdroute recreatief verkeer - bebouwde kom 

~ Nieuwe verbindingen recreatief verkeer 

~ Hoofdroute recreatief verkeer - Veluwe 

~ Hoofdroute recreatief verkeer - Gelderse Vallei .. .. , •. 

~- \ 
- ..-:!'. \ 

"' ' . ~. 
7.9 - Recreatieve routes 
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Verbetering van het Openbaar Vervoer 
Op dit moment bestaat het openbaar vervoer in Bennekom uit een buslijn 
over de Dr. W. Dreeslaan en een buslijn centraal door Bennekom over de 
Edeseweg I Bovenweg. Het openbaar vervoer van Bennekom krijgt een 
enorme impuls door de ontwikkeling van de HOV as. De HOV as verbindt de 
kernen van het WERV netwerk met elkaar. 
Bennekom wordt door twee wegen verbonden met de Dr. W. Dreeslaan , 
namelijk de Van Balverenweg en de Kierkamperweg. Ter hoogte van deze 
knooppunten warden twee HOV haltes ontwikkeld. Extra aandacht wordt 
besteed aan de vormgeving van de haltes van deze knooppunten van 
Bennekom aan het WERV netwerk. Een uitgangpunt hiervoor is het 
realiseren van transparante architectuur van de haltes waardoor de 
dominantie van het landschap versterkt wordt. Door de komst van de HOV 
as zullen de huidige buslijnen onvoldoende draagvlak hebben. Er wordt naar 
gestreefd om door middel van busverbindingen de HOV as aan te vullen . Dit 
kan door het ontwikkelen van een nieuwe route die de HOV haltes aandoet 
en via de regionale en lokale verkeersassen de kern Bennekom voorziet van 
een goede openbaar vervoer voorziening . 

7.3 Economische structuur 

De economische structuur is vanaf het ontstaan van Bennekom altijd 
minimaal geweest. Bennekom staat al die tijd bekend als een forenzendorp 
met bewoners vooral werkzaam in de grotere omliggende kernen Ede en 
Wageningen. De economische structuur wordt grotendeels gevormd door: 
• Detailhandel in het centrum. 
• Zorginstellingen voornamelijk voor ouderen. 
• Bedrijven op industrieterrein Kaardebol. 
De detailhandel in het centrum mag licht toenemen. Aangezien het 
inwonertal van Bennekom licht toe zal nemen is een toename van 
detailhandel verantwoord. 
De huidige zorginstellingen gaan geheel op de schop door de introductie van 
een woonzorgzone in Bennekom. Hierdoor zal de werkgelegenheid in deze 
sector sterk veranderen. De exacte gevolgen voor werkgelegenheid in de 
zorgsector zijn nag niet bekend en zullen in een nag op te stellen plan 
betreffende de woonzorgzone opgenomen warden. 
Het bedrijventerrein op industrieterrein Kaardebol is verzadigd. Er is geen 
ruimte om uit te breiden en vanuit het WERV document wordt bepaald 
nieuwe industrie in Ede te realiseren . Afgelopen jaren is de meeste 
bedrijvigheid uit de woonwijken verwijderd. Deze ontwikkeling wordt de 
komende jaren voortgezet. Nag aanwezige (hinderlijke) bedrijvigheid in de 
woonwijken wordt uitgeplaatst naar de nieuwe industrieterreinen in Zuidwest 
Ede. Bedrijvigheid in de vorm van kleine buurt supermarkten en snackbars 
mogen wel aanwezig blijven in de woonwijken maar een overschot moet 
voorkomen warden . 

7.4 Sociaal-culturele structuur 

In Bennekom wordt voornamelijk voor de eigen bevolking gebouwd. De 
woningbehoefte van de bewoners van Bennekom verandert de komende 
jaren. Er is vooral behoefte aan woningen voor starters en ouderen. De 
behoefte onder ouderen wordt veroorzaakt door de vergrijzing, dat de 
komende jaren sterk zal doorzetten. Met deze veranderende 
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bevolkingssamenstelling wordt oak het zorgbeleid veranderd. De traditionele 
intramurale zorgstructuur wordt afgebouwd en de zorgzone wordt 
gerntroduceerd. De huidige intramurale zorgstructuur bestaat uit de 
Halderhof en de Breukelderhof van Opella op het voormalige 
ziekenhuisterrein , woonzorgcentrum Beringhem en de Timanshof en de 
Aleidahof van de Christelijke Stichting Seniorenhuisvesting Zuid-Veluwe. 
Door de introductie van de woonzorgzone wordt de sociaal-culturele 
structuur van Bennekom geheel op zijn kop gegooid. De basisgedachte van 
de woonzorgzone is zolang mogelijk mensen zelfstandig te laten wonen. Om 
dit te bewerkstelligen wordt een varieteit van won ingen ontwikkeld , van 
geheel verzorgde woningen tot zelfstand ige woningen. 
Er zijn twee tempo's om de woonzorgzone te realiseren ; een snel tempo 
(presto) en een langzamer tempo (andante). Het grootste deel van de 
huidige zorgvoorzieningen bevinden zich op het ziekenhuisterrein . 
Aangezien herstructurering van het ziekenhuisterrein in de nabije toekomst 
wordt gerealiseerd , wordt het mogelijk geacht om de woonzorgzone in snel 
tempo te realiseren in Bennekom. Hierbij warden de komende jaren alle 
huidige zorgvoorzien ingen geherstructureerd. Dit betekent dat veel 
gebouwen ten behoeve van zorg gesloopt warden. Voor de intramurale 
woningen die verdwijnen, komt een geheel nieuwe woonzorgzone terug. 
De basis van de woonzorgzone bestaat uit drie kenmerken: 
De woningen warden over een gebied verspreid in plaats van 
geconcentreerd. 
Er wordt een contextgebonden programma opgesteld. 
Zorg wordt contextgebonden aangeboden. 
Het programma van de woonzorgzone is in hoofdzaak opgebouwd uit drie 
groepen, namelijk 'beschermd wonen', 'verzorgd wonen' en 'zorgvriendelijke 
woningen'. De 'zorgvriendelijke woningen' bestaat uit levensloop bestendige 
woningen en nultreden woningen. 

Woningsoort Aantal 
Beschermd 57 
Verzorq 323 
Zorgvriendelijk 2139 

Levensloop bestendig 959 
Nultreden woningen 1180 

7.1 O - Behoefte zorgwoningen 2015 

Opvallend is het hoge aantal zorgvriendelijke woningen. Het getal ligt 
inderdaad behoorl ijk hoog , echter het getal moet gerelativeerd warden. 
Voordat een reeel inzicht verkregen kan warden hoe hoog de behoefte voor 
dergelijke woningen is moet er nag veel onderzoek gedaan warden. De term 
'zorgvriendelijke woningen' is een behoorlijk rekbaar begrip. 
Eengezinswoningen met een liftvoorziening naar de eerste verdieping kan 
bijvoorbeeld oak tot de nultreden won ingen gerekend warden evenals een 
flat met liftvoorziening. Aangezien de woningsoorten 'beschermd wonen' en 
'verzorgd wonen' wel praktisch reele cijfers zijn , wordt in de structuurvisie 
vooral aandacht besteed aan deze woningsoorten. De enige mate waarin 
rekening gehouden wordt met de behoefte naar 'zorgvriendelijke woningen' 
is dat bij nieuwbouw van eengezinswoningen en appartementen gestreefd 
wordt om op een flexibele manier te oritwerpen, zodat deze woningen 
daartoe in aanmerking kunnen komen. 
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7.4.1 Verdeling woonzorgzone 
De woonzorgzone wordt verspreid door de gehele bebouwde kom van 
Bennekom. Achterliggende gedacht hierbij is dat mensen zolang mogelijk in 
de wijk kunnen blijven wonen waar zeal wonen. 
De enige groep mensen met een zorgbehoefte die geclusterd warden zijn de 
mensen met een permanente zorgbehoefte. Deze groep valt onder het 
'beschermd wonen'. De behoefte hiervan in 2015 wordt geschat op 57 
woningen. Aangezien deze mensen permanente zorg nodig hebben wordt 
ervoor gekozen om teven de algemene zorgvoorzieningen met betrekking 
tot haalfuncties zoals revalidatie op dezelfde locatie ontwikkeld . De 
algemene zorgvoorzieningen en de woningen in de categorie 'beschermd 
wonen' warden op de Kierkamperweg, westelijk van de kruising met de 
Commandeursweg ontwikkeld. De locatie komt vrij vanwege de sloop van de 
oude zorgvoorzieningen. Bovendien is de Kierkamperweg een belangrijk 
onderdeel van de hoofdinfrastructuur van Bennekom waardoor het voor 
mensen gemakkelijk te bereiken is, zowel door middel van eigen vervoer als 
openbaar vervoer. De woningen in de categorie 'beschut wonen' warden 
verspreid door Bennekom ontwikkeld. Enige voorwaarde is de ligging aan 
een van de hoofdwegen van Bennekom zodat bewoners van de woningen 
gemakkelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Voor het 
beschut wonen wordt tenminste 2 clusters van 6 woningen gecombineerd 
vanwege de financiele haalbaarheid. Dit betekent dat voor de behoefte van 
323 woningen 27 projecten van 12 woningen ontwikkeld moeten warden. Op 
de gebieden waar herstructurering plaat zal vinden of nieuwbouw ontwikkeld 
wordt, warden in ieder geval beschutte clusters ontwikkeld. Daarnaast 
warden de overige clusters verspreid door Bennekom gerealiseerd met 
enige voorwaarde dat ze zich bevinden aan de hoofdinfrastructuur van 
Bennekom. Niet alle projecten hoeven te bestaan uit nieuwbouwprojecten. 
Het is oak mogelijk monumenten of andere bebouwing met een 
functieverandering te betrekken in dergelijke projecten. 
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, ~' Beschut wonen ~ op herstructureringsgebied 
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l~) Beschut wonen ~ overige projecten 

7.11 - Verdeling woningen woonzorgzone 
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8 Globale uitwerking van het ziekenhuisterrein 

De functie van een structuurvisie is de sturing van ruimtelijke ontwikkelingen 
in een gebied. Met behulp van een structuurvisie wordt een individueel 
ruimtel ijk vraagstuk in relatie gebracht met de totale gewenste ruimtel ijke 
ontwikkel ing van een gebied. 

Door sturing van een structuurvisie moeten kwaliteiten gewaarborgd warden 
in toekomstige ru imtelijke projecten. Door het globaal uitwerken van een 
toekomstig project in Bennekom is de structuurvisie op volledigheid en 
functionaliteit getoetst. Het project wat hiervoor het meest in aanmerking 
komt is de herstructurering van het voormalige ziekenhuisterrein. Het is niet 
de opzet een gedetailleerd uitgewerkt plan te ontwikkelen. De toetsing van 
de structuurvisie is het primaire doel. 

Het voormal ige ziekenhuisterrein wordt de komende jaren opnieuw ingericht. 
Het ziekenhuis, dat vanaf 1957 gefunctioneerd heeft, is in 2001 verplaatst 
naar Ede. De afgelopen jaren is het ziekenhuis in fases gesloopt. Enkel de 
gebouwen van de ouderenvoorzieningen de Halderhof en de Breukelderhof 
zijn behouden op het ziekenhuisterrein en functioneren nog. Met de 
ontwikkeling van het ziekenhuisterrein warden tevens deze gebouwen 
gesloopt. 

8.1 Analyse 

Een analyse van het gebied is essentieel om tot een weloverwogen plan te 
komen. De huidige situatie is immers het startpunt in het 
ontwikkelingsproces. Het ziekenhuisterrein is op twee niveau 's 
geanalyseerd ; de analyse van de ligging van het plangebied in Bennekom 
en de analyse van het plangebied op zich. Vanu it de analyse zijn het 
programma en de doelstellingen opgesteld die als basis voor het globaal 
stedenbouwkundig plan dienen. 

8.1.1 Plangebied in Bennekom 

Het plangebied ligt in het noorden van Bennekom aan de A 12 en de 
Edeseweg. Ecologische en infrastructurele kenmerken van het plangebied 
maken de locatie interessant. 
In het noorden en zuiden van Bennekom grenzen de twee natuurgebieden 
de Veluwe en de Gelderse Vallei aan elkaar. Het plangebied ligt op het 
noordelijke overgangsgebied van de Veluwe en de Gelderse Valle i. Een 
ecologische verbinding tussen beide natuurgebieden loopt door het 
plangebied. 
In het westen wordt het plangebied begrensd door de Edeseweg. De 
Edeseweg is een verticale infrastructurele as die onderdeel is van de 
hoofdinfrastructuur van Bennekom. De Edeseweg is een directe verbinding 
van het plangebied met Ede en het centrum van Bennekom. lnfrastructureel 
ligt het plangebied op een gunstige locatie in Bennekom. De A12 begrenst 
het plangebied in het noorden. De verbinding van de A12 met Bennekom 
verloopt echter enkel via de Dr. W. Dreeslaan. De gevolgen van de nabijheid 
van de A 12 voor het plangebied beperken zich tot de geluidsoverlast. 
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Arnhem 

LOCATIE 

8.1 -Analyse locatie ziekenhuisterrein 

8.1.2 Plangebied 

Door middel van tekst, gerllustreerd met kaartmateriaal , zal per thema het 
plangebied geanalyseerd worden. 

Bebouwing ziekenhuis 
Het plangebied ziet er op het moment verwaarloosd uit. Na de sloop van het 
ziekenhuis de afgelopen jaren (gearceerde bebouwing) zijn er geen 
ontwikkelingen geweest op het terrein . De zorginstellingen 'de Halderhof in 
de zuidoost hoek van het plangebied en 'de Breukelderhof in het oosten van 
het plangebied (grijs gekleurde bebouwing) zijn de enige gebouwen die nog 
behouden en in gebruik zijn . Ook deze bebouwing worden met het 
ontwikkelen van het plangebied gesloopt. Hierdoor blijven er geen 
gebouwen behouden. De hoge bebouwing van het ziekenhuis functioneerde 
tevens als geluidswal aan de A12. Nu het grootste dee! van de hoogbouw 
gesloopt is, ontbreekt een geluidswal waardoor er overlast van het verkeer 
op de A12 is. 

~ Door de sloop van het ziekenhuis heeft Bennekom geluidshinder van de 
A 12. Deze geluidshinder dient beperkt te warden. 
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8.2 - Ziekenhuisterrein vanuit het Zuiden 

8.3 - Ziekenhuisterrein vanuit het Noorden 
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Overige bebouwing 
De overige bebouwing bestaat uit de vier overige kleine gebouwen in het 
plangebied en de bebouwing grenzend aan het plangebied. Van de vier 
overige kleine gebouwen in het plangebied is een waardevol gebouw. Het 
gaat om het gebouw in de noordoost hoek van het plangebied. Dit gebouw is 
een oude boerderij met de karakteristieke eigenschappen voor boerderijen 
op de Veluwe. De aangrenzende bebouwing ten oosten en zuiden van het 
plangebied bevat de kenmerken van bebouwing in oost Bennekom, namelijk 
veel groen en ruim opgezet. De bebouwing ten westen, aan de Edeseweg , 
bestaat uit villabebouwing en een congrescentrum aan de A 12. 

OVERIGE BEBOUWING 
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~ Gebouwen in de directe omgeving van het plangebied hebben 
kenmerkende eigenschappen. Nieuwbouw in het plangebied dient in 
zekere mate hierop aan te sluiten. 

~ De oude boerderij in de noordoost hoek van het plangebied heeft een 
cultuurhistorische waarde en dient daarom behouden te blijven. 

Landschap en natuur 
Aangezien de sloop van het ziekenhuis de afgelopen jaren heeft 
plaatsgevonden en er geen nieuwe ontwikkeling zijn uitgevoerd op het 
plangebied is het plangebied voor het grootste gedeelte verwilderd . De 
vlakte is veelal bedekt met gras en verspreid over het plangebied zijn hogere 
groene elementen. In het noorden wordt de A12 begeleid door een strook 
bomen. De breedte van deze bomenstrook neemt af van de Veluwe naar de 
Gelderse Vallei. Naast het visueel afschermen van de snelweg heeft de 
boomstrook oak een ecologische functie als verbinding tussen de Veluwe en 
de Gelderse Vallei. In het noordoosten van het plangebied bevindt zich een 
verwaarloosd voetbalveld. Deze recreatieve voorziening is al jaren niet 
onderhouden en heeft een negatieve invloed op de uitstraling van het 
plangebied. 
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:> De ecologische verbinding in het noorden van het plangebied is 
waardevol en dient daarom behouden te blijven. 

:> Het plangebied ligt in het overgangsgebied van de Veluwe en de 
Gelderse Va/lei. Deze overgang dient in het ontwerp voor het plangebied 
betrokken te worden. 

:> Het voetbalveld verslechterd de uitstraling van het plangebied en dient 
daarom opgeknapt op verwijderd te worden. 
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Het plangebied wordt begrensd door infrastructurele assen op verschillende 
niveaus. Noordelijk wordt het plangebied begrensd door de A 12, een as op 
nationaal niveau. Westelijk wordt het plangebied begrensd door de 
Edeseweg, een regionale infrastructurele as. Zuidelijk wordt het plangebied 
begrensd door de Boerhaavelaan en de Robert Kochlaan , beide enkel 
gebruikt voor bestemmingsverkeer. Door de ligging aan de Edeseweg is er 
een directe verbinding van het plangebied met Ede en het centrum van 
Bennekom. De entree naar het plangebied ligt aan de Edeseweg. De 
entreefunctie aan de Edeseweg benadrukt het westen van het plangebied 
als belangrijkste orientatiepunt van het gebied. In het zuiden van het 
plangebied bevinden zich twee verbindingen naar parkeergebieden in het 
plangebied. De infrastructuur ten zuiden van het plangebied is overzichtelijk 
door de gridstructuur. 

:> Koppeling van het plangebied aan haar omgeving is essentieel. De 
infrastructuur van het plangebied dient goed op de infrastructuur van 
haar omgeving aan te sluiten. 

:> De entree van het plangebied is belangrijk voor de beeldvorming over 
het plangebied. De entree dient op de Edeseweg te warden gericht 
omdat het een van de belangrijkste en waardevolste assen is in 
Bennekom 
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De Edeseweg, westelijk gelegen van het plangebied, en de Fred 
Bantinglaan, oostelijk gelegen van het plangebied, zijn historische assen. 
Deze wegen zijn ontstaan als verbinding tussen de kernen Ede en 
Bennekom. Bovendien waren beide wegen belangrijke assen naar kasteel 
Hoekelum, noordelijk van de A12. Dwars door het plangebied ligt een 
andere historische lijn, die beide verticale assen met elkaar verbond. Deze 
historische lijn is tegenwoordig niet meer in het plangebied aanwezig. 

~ De link met de historie van het plangebied ontbreekt in de huidige 
inrichting. De historische lijn in het plangebied kan gebruikt warden in 
het ontwerpproces. 

HISTORIE 
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8.2 Uitgangspunten 

Na het analyseren van het plangebied zijn uitgangspunten opgesteld . De 
uitgangspunten zijn eisen waar met de herstructurering van het 
ziekenhuisterrein rekening mee gehouden moet worden. 

Bebouwing 
Kenmerkend voor de bebouwingsstructuur van Bennekom is het versch il van 
bebouwing met een lage dichtheid in het oosten en bebouwing met een 
hoge(re) dichtheid in het westen. Dit verschil dient in de herstructurering van 
het plangebied terug te komen in de vorm van geleding haaks op de 
horizontale oostwestelijke as. De ruim opgezette vrijstaande woningen en 2-
onder-1-kap woningen worden hierbij aan de oostzijde van het 
ziekenhuisterrein geplaatst. Geleidelijk gaat dit over in eengezinswoningen 
aan de westzijde. 

Een grote ruimtelijke drager van Bennekom is de monumentale Edeseweg, 
grenzend aan het westen van het ziekenhuisterrein. Met de herstructurering 
dient op de monumentale as aangesloten te worden . Dit betekent ruim in het 
groen opgezette bebouwing met een overeenkomend patroon. 

In de zuidoost hoek van het plangebied bevindt zich een oude boerderij met 
een cultuurhistorische waarde. Deze boerderij dient vanwege zijn 
cultuurhistorische waarde behouden te blijven. 

VERDICHTING BEBOUWING 

.-;-

r 
I 

r-
..-;-

Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 

r 
r 

r 

141 



t CONTINUERING MONUMENTENAS 

• 
• 
• 

\ . • 
# • ~ -• • • • I ~ 

I • r-r 
Landschap en natuur 

,... 

r 1 · 

\ 
r 
r 
r \r-S 

I 

r7" 

r 
I 
.--;-

r 
r 

r 

,... 

Het ziekenhuisterrein bevindt zich in de overgangszone van de 
natuurgebieden Veluwe en Gelderse Vallei. Deze overgang dient in de 
herstructurering te zien zijn . Helaas begint de helling van de Veluwe pas 
zichtbaar te warden oostelijk van het plangebied. Hierdoor is het niet 
mogelijk om dit direct in het ontwerp terug te laten komen. In het noorden 
van het terrein is een ecologische verbinding tussen beide natuurgebieden 
die behouden dient te blijven . Bovendien dient tussen de A12 en de 
bebouwde kom van Bennekom een groen gebied open te blijven als 
bufferzone. Hierdoor ontstaat er extra ruimte voor de ecologische verbinding . 
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lnfrastructuur 
Het plangebied dient goed opgenomen te worden in haar directe omgeving . 
Het wordt immers onderdeel van de totale ruimtelijke structuur van 
Bennekom. Om het gebied goed te koppelen aan de bestaande ruimtelijke 
omgeving dient de infrastructuur op haar omgeving aan te sluiten. De entree 
van het gebied dient zich aan de Edeseweg te bevinden.Oostelijk en 
zuidelijk dient de infrastructuur aan te sluiten op respectievelijk de 
Dunantlaan en de Pasteurlaan. Om een veilige omgeving te creeren dient er 
een duidelijk verschil te zijn tussen de hoofdontsluiting en de wegen op de 
woonerven. 

AANSLUITING INFRASTRUCTUUR 
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De ziekenhuisgebouwen functioneerden als geluidsscherm van de A12. 
Door het slopen van de ziekenhuisgebouwen is dit 'gelu idsscherm' 
verwijderd . Hiervoor dient in het ontwerp een oplossing gevonden te worden , 
bijvoorbeeld door middel van hoogbouw, hoge groene elementen of een 
geluidsscherm evenwijdig aan de A 12. 
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GELUIDSWERING A12 
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In de herstructurering van het ziekenhuisterrein spelen een aantal assen een 
belangrijke rol. Horizontaal loopt een as vanuit de Edeseweg dat als entree 
van het gebied dient te functioneren . Verticaal loopt een as tussen de 
ecologische buffer en het centrum van Bennekom. De assen kruizen elkaar 
in een punt. Dit punt dient in de herstructurering opgenomen te warden als 
zwaartepunt van de wijk. 
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8.3 Globaal stedenbouwkundig plan 

Met de uitgangspunten als basis is een stedenbouwkundig plan voor het 
ziekenhuisterrein ontwikkeld. In het plan wordt het historische karakter van 
Bennekom betrokken. Een groot gedeelte van de bebouwing zal bestaan uit 
historische middeleeuwse architectuur in een modern jasje gestoken. De 
aanleiding hiervan is kasteel Hoekelum. Kasteel Hoekelum bevindt zich 
direct een de noordzijde van de A 12. Het kasteel is rond 1300 gebouwd. 
Over de A 12 wordt het kasteel geprojecteerd naar het plangebied. Met deze 
link naar de historie van Bennekom en haar omgeving wordt tevens een 
koppeling gemaakt met de Edeseweg, een belangrijke monumentale as dat 
westelijk het plangebied begrenst. 

De woningen worden voor een gemixte doelgroep ontwikkeld . Het accent ligt 
hierbij op de starters en ouderen . Er wordt naar gestreefd om zoveel 
mogelijk flexibele woningen te ontwikkelen. Hierdoor is het mogelijk dat 
woningen door zowel starters als ouderen met een minimale zorgbehoefte 
bewoond kunnen worden. Volgens de gedachte van de woonzorgzone 
worden de zorgwoningen verspreid over het plangebied. Hierbij worden 
sommige delen van gebouwen ontwikkeld als 'verzorgd wonen ' won ingen. 

Per onderwerp wordt de inhoud van het stedenbouwkundig plan in de 
komende paragrafen toegelicht. 

STEDENBOUWKUNDIG PLAN 
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8.3.1 Bebouwing 
De bebouwing van het ziekenhuisterrein bestaat uit vier gebieden: 
• Urban villa's. 
• Eengezinswoningen. 
• Vrijstaande woningen en 2-onder-1-kappers. 
• Hoogbouw. 
De soorten bebouwing zijn bewust per gebied geconcentreerd. Westelijk 
sluiten de urban villa's aan op de monumentale Edeseweg, noordelijk 
fungeert de hoogbouw als geluidsscherm, en centraal en oostelijk in het 
plangebied is een overgang van ruim opgezette bebouwing in het oosten tot 
bebouwing met een hogere dichtheid in het centrum van het plangebied. Er 
wordt naar gestreefd zoveel mogelijk flexibele woningen te ontwikkelen. 
Flexibele woningen zijn voor zover mogelijk gelijkvloers, voorzien van een lift 
of hebben de optie om een lift in de woning te installeren. Door het 
ontwikkelen van flexibele woningen kunnen zowel starters als ouderen de 
woningen bewonen. Hierdoor kunnen zorgwoningen optimaal en flexibel 
door het plangebied verspreid warden en kunnen mensen gedurende 
verschillende levensfases in hun woning blijven wonen. De verschillende 
soorten bebouwing warden toegelicht. 

VERDICHTING BEBOUWING 

Urban villa 's 
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De urban villa's zijn georienteerd op de Edeseweg. De ruime opzet in het 
groen komt overeen met de bebouwingsstructuur van de monumenten aan 
de Edeseweg. De vijf kleine urban villa's hebben ongeveer dezelfde 
afmetingen en bestaan uit 4 bouwlagen. De noordelijk gelegen urban villa 
wijkt hiervan af en is wat oppervlakte en hoogte betreft een stuk grater. Deze 
urban villa bestaat uit 7 bouwlagen en zal als landmark fungeren aan de 
entree van Bennekom vanuit Ede. Bovendien zal deze villa vanaf de 
snelweg als landmark van Bennekom fungeren. 
ledere urban villa heeft een andere architectuur, net zoals bij de 
monumentale panden aan de Edeseweg. Er zijn een aantal eisen waar de 
urban villa's aan moeten voldoen: 
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• De urban villa's hebben een monumentale middeleeuwse architectuur in 
een modern jasje gestoken. Hierdoor krijgen de urban villa's een statige 
en degelijke uitstraling en sluiten ze goed aan op de typische 
monumentale architectuur. 

• De urban villa's zijn ondergeschikt aan het green. Parkeervoorzieningen 
worden ondergronds, of wanneer dat financieel niet mogelijk is, 
gecamoufleerd door groene elementen en uit het zicht van de Edeseweg 
gerealiseerd te worden. 

• De urban villa's hebben per groep van drie een gezamenlijke entree, 
met dezelfde opzet als de entree van kasteel Hoekelum. 

CONTINUERING MONUMENTENAS 

--.... 
~ --• • -• 
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Eengezinswoningen 
De eengezinswoningen zijn geschakeld in de vorm van een kasteel. Kasteel 
Hoekelum, dat noordelijk van de A 12 ligt, is hiervan de reden. Door het 
projecteren van kasteel Hoekelum naar de zuidzijde van de A 12 wordt het 
historische karakter van Bennekom versterkt. De eengezinswoningen krijgen 
een coherente architectuur zodat het 'kasteel' als een gebouw ervaren 
wordt. Op de hoeken van het kasteel worden accenten gelegd in de hoogte. 
Deze accenten worden vormgegeven als de torens van het kasteel (afb. 
8.3). 
Dwars door het kasteel lopen horizontale en verticale infrastructurele assen. 
De horizontale infrastructurele as is de verbinding van het plangebied met 
de Edeseweg, de entree van de wijk. De verticale infrastructurele as verbindt 
het plangebied met het centrum van Bennekom en de recreatieve route in 
het noorden van het plangebied. Het snijpunt is het zwaartepunt van het 
plangebied, dat door de bebouwing van het kasteel versterkt wordt. Op de 
snijpunten van het kasteel met de wegen worden poorten gerealiseerd en 
wordt men het binnengebied ingeleid (afb. 8.4) . Het binnengebied bestaat 
uit: 
• Meer eengezinswoningen in het zuidelijk deel van het gebied met 

dezelfde architectuur als de 'schil ' van het kasteel. 
• Achtertuinen van de eengezinswoningen. 
• Een plein om samen te komen en te spelen. 
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8.3 - Kasteel Hoekelum (boven) en voorbeelden van andere kastelen 
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8.4 - Kasteelpoorten 

Vrijstaande woningen en 2-onder-1-kappers 
In het oosten van het plangebied worden vrijstaande woningen en 2-onder-
1-kappers ontwikkeld. Deze bebouwing komt sterk overeen met de 
bestaande aangrenzende bebouwing ten oosten en zuiden van het 
plangebied en sluit daarom goed aan op de bebouwingsstructuur van 
Bennekom. Kenmerkend voor het oosten van Bennekom zijn de ruim 
opgezette vrijstaande en 2-onder-1 -kap woningen. In de zuidoost hoek 
bevindt zich een boerderij met een cultuurhistorische waarde. Dit is het 
enige gebouw dat behouden blijft. 

Hoogbouw 
Noordelijk van de vrijstaande woningen en 2-onder-1-kappers wordt 
hoogbouw ontwikkeld. De voornaamste reden om op deze locatie hoogbouw 
te ontwikkelen is de geluidsoverlast van de A 12. De hoogbouw van het 
ziekenhuisterrein fungeerde als geluidsscherm. Sinds het slopen van het 
ziekenhuisterrein wordt Bennekom niet meer afgeschermd van het 
verkeerslawaai van de A12. Door de hoogbouw, in combinatie met de 
noordzijde van het 'kasteel ' wordt Bennekom weer afgeschermd van het 
verkeerslawaai van de A 12. Waar het geluid nog niet voldoende wordt 
afgeschermd, warden echte geluidsschermen langs de snelweg geplaatst. 

~,;:.-r..,. 
. ~~~l ifi,.~'l ... 
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GELUIDSWERING A12 

8.3.2 Landschap en natuur 
Het gehele plangebied heeft een groene uitstraling. Dit wordt gerealiseerd 
door zoveel mogelijk groene gebieden te creeren met groene elementen. 
Vanuit het noorden wordt langs de A 12 een brede strook bomen geplaatst. 
Deze strook wordt in westelijke richting smaller om de overgang van de 
Veluwe naar de Gelderse Vallei te benadrukken . Tevens fungeert de strook 
bomen als bufferzone en geluidsscherm tussen de bebouwde kom van 
Bennekom en de A12. Hiermee wordt voorkomen dat Bennekom dicht sl ibt 
aan de A12. Langs de wegen wordt laanbeplanting geplaatst om het groene 
karakter van het plangebied te versterken. 

8.3.3 lnfrastructuur 
De infrastructuur van het plangebied sluit goed aan op de bestaande 
infrastructuur. De hoofdentree van het plangebied bevindt zich aan de 
Edeseweg. Vanaf de Edeseweg loopt de hoofdontsluiting van het 
plangebied. Oak in het verlengde van de Pasteurlaan wordt een 
hoofdontsluiting gerealiseerd . De overige wegen in het plangebied zijn 
kleiner van opzet en hebben een woonerf status. Door middel van een 
niveauverschil tussen de hoofdontsluiting en de woonerven wordt het 
verschil tussen de wegen benadrukt. De wegen naar de hoogbouw, 
vrijstaande woningen en 2-onder-1-kappers zijn doodlopend. Hiermee wordt 
sluipverkeer door het plangebied voorkomen . 
Noordelijk loopt door de groene bufferzone een recreatieve route die de 
Veluwe met de Gelderse Vallei verbindt voor langzaam verkeer. Vanuit het 
snijpunt van de twee hoofdontsluiting wegen, het zwaartepunt van de wijk, 
wordt de recreatieve route gekoppeld aan het plangebied. Op diverse 
andere locaties warden kleinere verbindingen gerealiseerd tussen de 
recreatieve route en de wijk. 
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AANSLUITING INFRASTRUCTUUR 
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9 Epiloog 

Wanneer ik terug kijk op mijn afstudeerproject kan ik concluderen dat ik 
procesmatig veel geleerd heb. Bovendien heb ik goed inzicht verkregen in 
de praktijk van de ruimtelijke ontwikkeling bij de overheid. 

Het eerste deel van mijn afstudeerproject ben ik werkzaam geweest bij de 
gemeente Ede. Hierdoor bevond ik me direct bij de bron voor het vergaren 
van informatie betreffende de inventarisatie en analyse van Bennekom. De 
beschikbaarheid van relevante documenten en het raadplegen van 
specialisten van de gemeente Ede heb ik als zeer prettig ervaren. Bij het 
verrichten van het onderzoek, dat als bijlage bij het afstudeerproject is 
toegevoegd , heb ik gebruik gemaakt van de kennis van juristen betreffende 
de juridische verschillen tussen structuurplannen en structuurvisies. Voor de 
inventarisatie en de analyse heb ik in de gemeentebibliotheek en op de 
afdeling ruimtelijk ontwikkeling beschikking gekregen over alle relevante 
documenten en historisch kaartmateriaal. Wanneer ik vragen had kon ik 
direct terecht bij specialisten van verschillende vakgebieden. Hierbij werd me 
duidelijk hoe ambtelijk sommige zaken behandeld warden. Om een 
voorbeeld te noemen; een vraag waar ik mee te maken kreeg ging over de 
ecologische routes noordelijk en zuidelijk van Bennekom. Hierbij vroeg ik 
een ecoloog waaruit precies het ecologische verkeer op deze verbindingen 
bestaat. In de plaats van een concreet antwoord te geven werd ik 
doorverwezen naar de ecologische kaart die met toel ichting op het intranet 
van de gemeente te vinden was. In deze kaart met toelichting werd wel de 
ecologische verbinding aangegeven maar werd deze niet met concrete 
informatie onderbouwd. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen te 
onderzoeken welk ecologisch verkeer zich daadwerkelijk verplaatst over de 
ecologische verbindingen en in hoeverre er echt sprake is van een 
ecologische verbinding. 

Het tweede deel van mijn afstudeerproject bestond vooral uit een creatief 
proces, namelijk het opstellen van scenario 's, het opstellen van de 
structuurvisie en het ontwikkelen van een globaal stedenbouwkundig plan 
voor het ziekenhuisterrein . Vanaf dit moment werden de afspraken met mijn 
begeleiders in Ede en Eindhoven van grater belang voor mijn proces. In 
deze afspraken werd ik door middel van opbouwde kritiek gestimuleerd om 
mijn creatieve proces te ontwikkelen. Vooral bij de globale 
stedenbouwkundige uitwerking van het ziekenhuisterrein werd ik door mijn 
begeleiders gestimuleerd om wat 'spetterende elementen' in mijn ontwerp te 
betrekken. Deze duw in de goede richting had ik zeker nodig om tot het 
uiteindelijke resultaat te komen. 

Al met al kan ik terug kijken op een geslaagd afstudeerproject waarbij ik veel 
heb geleerd. Dank voor de goede begeleiding gaat uit naar mijn begeleider 
van de gemeente Ede, Rob Huizinga, en mijn begeleiders van de TUE, Kees 
Doevendans en Han Lorzing. 

Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 153 



Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 154 



10 Literatuurlijst 

Boeken. 
Wet op de Ruimtelijke Ordening - Minister van Volkshuisvesting , Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer van 25 januari 1985. 1985. 

Bes/uit op de ruimte/ijke ordening - Minister van Volkshuisvesting , 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 januari 1985. 1985. 

Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening wet - Ministerie van 
Volkshuisvesting , Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 2001 . 

Plannen met visie; Advies 031 - VROM-raad . 2001. 

Voorontwerp voor een Wet Ruimte/ijke Ordening 2003, voorstel van wet -
Ministerie van Volkshuisvesting , Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
2003. 

Nota Ruimte - Ministerie van Volkshuisvesting , Ruimtel ijke Ordening en 
Milieubeheer. 2005. 

Streekplan Gelder/and 2005 - Provincie Gelderland. 2005. 

Reconstructieplan Gelderse Va/lei I Utrecht-Oost - Provincie Gelderland. 
2005. 

Veluwe 2010- Provincie Gelderland. 2000. 

Structuurp/an, plan - Gemeente Ede. 1990. 

Structuurplan, onderzoek - Gemeente Ede. 1990. 

Structuurplan nader bezien - Gemeente Ede. 1993. 

Nota Wonen 2002-2010- Gemeente Ede. 2002. 

Meerjarenprogramma Woningbouw 2003-2010 - Gemeente Ede. 2003. 

Woningbehoefteonderzoek Bennekom, Lunteren, Ederveen en De Klomp -
Gemeente Ede. 2005. 

Groenstructuurplan Ede I Visie - Gemeente Ede. 2002. 

Regionale Structuurvisie WERV - WERV Gemeenten. 2003. 

Structuurplan gemeente Wageningen - Gemeente Wageningen. 2003. 

Woonzorgzones - Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en 
Nederlands lnstituut voor Zorg en Welzijn. 2001 . 

Aan de slag met woonzorgzones - Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen
Zorg. 2003. 

Structuurvisie Barneveld; Kompas naar 2015 - Gemeente Barneveld. 2003. 

Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 155 



Structuurvisie Barneveld; Bouwstenen voor de structuurvisie - Kompas naar 
2015- Gemeente Barneveld. 2003. 

Structuurvisie Scherpenzeel; 2001 - 2010 - BRO Vught. 2001 . 

Structuurvisie Wassenaar; Een ruimtelijk toekomstbeeld voor de periode 
2001 - 2015 - CH & Partners stedebouw en landschap. 2001 . 

Structuurvisie Niedorp; 2003 - 2015 - Amer Adviseurs BV Ruimtelijke 
Ordening. 

Structuurvisie Lunteren; lnventarisatie en analyse - Gemeente Ede. 1998. 

Structuurvisie Lunteren; Doelstellingen - Gemeente Ede. 1998. 

Structuurvisie Lunteren; Planvorming - Gemeente Ede. 1999. 

Structuurplan Veenendaal; Ruimte voor karakter - Gemeente Veenendaal. 
2003. 

Structuurplan Wageningen - Gemeente Wageningen . 2003. 

Artikelen. 
De nota over de fundamentele herzieningen van de WRO - Buuren, P.J.J. 
van . 
Gepubliceerd in 'Bouwrecht' - jaargang 37, #f3 (april 2000). 

Fundamentele veranderingen in de gemeentelijke ruimtelijke ordening? -
Geest, H.J.A.M. van. 
Gepubliceerd in 'De gemeentestem' - jaargang 150, #7127 (september 
2000). 

Naar een hernieuwd ruimtelijk planningstelsel: het bestemmingsplan op de 
helling? - Noordanus, P.G.A. & Sievers, 1.P. 
Gepubliceerd in 'Bouwrecht' - jaargang 37, #1 (november 2000) . 

Pronk over herziening WRO: 'Geen regen van instructies ' - Muskee, M. 
Gepubliceerd in 'VNG Magazine' - jaargang 55, #46 (november 2001 ). 

Het bestemmingsplan onder de nieuwe WRO - Buuren , P.J.J . van . 
Gepubliceerd in 'Tijdschrift voor omgevingsrecht' - jaargang 1, #5 
(december 2001 ). 

Fundamentele herzieningen van de WRO; sturingsinstrumenten voor Rijk en 
Provincie - Keeman , N.S.J. 
Gepubliceerd in 'Tijdschrift voor omgevingsrecht' - jaargang 1, #5 
(december 2001 ). 

De fundamentele herzieningen van de WRO - Buuren, P.J .J. van. 
Gepubliceerd in 'Bouwrecht' - jaargang 39, #2 (februari 2002). 

Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 156 



Digitaal. 
wetten.overheid.nl 
www.ede.ni 
www.hogeveluwe.ni 
www.stagg.ni 
www.vrom .ni 
www.vromraad.ni 

Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 157 



Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 158 



X. [Bijlage] Onderzoek structuurvisies 

X.1 Basisonderzoek structuurvisies 

Structuurvisies hebben geen bindende juridische status in het vigerende 
beleid. Wanneer de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in 
werking treedt krijgen structuurvisies een prominentere rol in het ruimtelijk 
beleid van Nederland. In de nieuwe WRO zullen structuurvisies op zowel 
nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid andere beleidsinstrumenten 
vervangen zoals structuurplannen , streekplannen , en planologische 
kernbeslissingen. In het kader van dit onderzoek is het van belang om 
aandacht te geven aan de vragen ; waarom warden de huidige ruimtelijke 
instrumenten vervangen en in hoeverre zal de integrale invoering van 
structuurvisies op alle beleidsniveau's leiden tot een verbetering van het 
ruimtelijke beleid? 

In het basisonderzoek warden drie aspecten behandeld; de oorsprong van 
de structuurvisie, de huidige status en de toekomstige status. Het geheel 
wordt afgerond met een conclusie. Dit onderzoek levert basiskennis op over 
de geschiedenis en de toekomst van structuurvisies in het Nederlands 
ruimtelijk beleid . In eerste instantie wordt er enkel aandacht geschonken aan 
structuurvisies op gemeentelijk niveau, aangezien op dit moment 
structuurvisies enkel op gemeentelijk niveau ingezet warden. In de toekomst 
zal een structuurvisie tevens op provinciaal en nationaal niveau een 
belangrijke rol gaan spelen in de ruimtelijke ontwikkel ing. Daarom wordt er in 
paragraaf toekomstige status tevens aandacht gegeven aan provinciaal en 
nationaal ruimtelijke beleidsinstrumenten. 

X.1.1 Oorsprong 
Een korte duik in de historische ontwikkeling en de inhoudelijke aspecten 
van instrumenten betreffende structuurvisies werkt verhelderend. Het 
juridische en officiele instrument dat als voorloper van de structuurvisie 
gezien kan warden is het structuurplan . 
Het structuurplan geeft de gemeentelijke visie op de ontwikkeling in de regio 
aan. Het omvat een beschrijving van de meest gewenste ontwikkel ing in 
hoofdlijnen evenals van de relatie tot het omringende gebied. Het 
structuurplan wordt beschouwd als intermediair tussen streekplan en 
bestemmingsplan. 
Het streekplan vormt een kader voor het structuurplan. Er is sprake van een 
zekere wisselwerking. Grotere lijnen die vanuit het streekplan zijn uitgezet 
krijgen hun doorwerking op gemeentelijk niveau, terwijl lokale knelpunten 
aanleiding kunnen zijn voor actie op (regionaal) streekplanniveau. 
Een structuurplan dient tevens als basis voor het opstellen van 
bestemmingsplannen. Een structuurplan kan ingezet warden als ruimtelijke 
onderbouwing bij de zelfstandige projectprocedure (artikel 19 WRO) waarin 
van het bestemmingsplan afgeweken wordt. 

Bepalingen betreffende de procedures rond structuurplannen zijn 
opgenomen in de vigerende WRO. 

Hoofdstuk IV 
Gemeentelijk planologisch beleid 
Afdeling 2 
Structuurp/annen 
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Art. 7. 
- 1. De gemeenteraad kan voor het grondgebied van de gemeente een structuurplan 
vaststellen, waarin de toekomstige ontwikkeling van de gemeente wordt aangegeven. 
- 2. De gemeenteraad kan in samenwerking met de raden van de aangrenzende gemeenten 
voor het gebied van de betrokken gemeenten een structuurplan vaststellen, waarin de 
toekomstige ontwikkeling van die gemeenten wordt aangegeven. 
Art. 8. 
1. Het ontwerp voor een structuurplan ligt gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ter 
gemeentesecretarie. Gedurende deze periode kunnen de stukken desgevraagd ten minste 
gedurende drie aaneengesloten per week buiten de werkuren wordt ingezien. Op verzoek wordt 
binnen die termijn een kosteloze mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van ten 
hoogste de kosten wordt afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. Burgemeester en 
wethouders geven tevoren kennis van de terinzagelegging in de Staatscourant en in een of 
meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. 
- 2. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze omtrent 
het ontwerp naar voren brengen. Degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht 
warden in de gelegenheid gesteld tot het geven van een mondelinge toelichting. 
Art. 9. De vaststelling van het structuurplan wordt bekendgemaakt door het besluit tot 
vaststelling samen met het structuurplan voor een ieder ter inzage te leggen ter 
gemeentesecretarie. Artikel 8, eerste lid, vijfde volzin, is van overeenkomstige toepassing. 
Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het structuurplan medede/ing gedaan aan 
gedeputeerde staten en aan de inspecteur van de ruimtelijke ordening. 6 

Bepalingen over de inhoud van structuurplannen zijn opgenomen in het 
vigerende Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bevat 
voorschriften die dienen ter uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. 

Hoofdstuk IV 
Gemeentelijk planologisch beleid 
Afdeling 1 
Structuurplannen en bestemmingsplannen 
§ 2. Structuurplannen 
Art. 11. 
- 1. Een structuurplan alsmede een ontwerp daarvoor warden vervat in: 
a. een beschrijving van de meest gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen van het in het plan 
begrepen gebied en, voor zover nodig, van de fasen, waarin die ontwikkeling zich zou moeten 
of kunnen voltrekken, a/smede van de relatie tot het omringende gebied; 
b. een of meer kaarten met bijbehorende verklaring, waarin deze ontwikkeling voor zover 
mogelijk in beeld is gebracht. 
- 2. Een structuurplan alsmede een on twerp daarvoor gaan verzegeld van een toelichting, 
waarin zijn neergelegd; 
a. de aan het plan ten grondslag /iggende gedachten en de uitkomsten van het in artikel 9 
bedoelde onderzoek, voor zover dit onderzoek op het plan be trekking heeft; 
b. de uitkomsten van het in artikel 10 bedoelde overleg; 
c. een rapportering als bedoeld in artikel 6a van de wet juncto artikel 150, tweede lid, onder c, 
van de Gemeentewet. 
- 3. Artikel 8 is van toepassing, met dien verstande, dat de schaal bij voorkeur 1 op 25 000 
bedraagt. 7 

Na verloop van tijd werd door sommige gemeenten de term 'structuurplan' 
vervangen door 'structuurvisie' . De structuurvisie heeft inhoudelijk veel 
overeenkomsten met het structuurplan, echter juridisch is het veel 
vrijblijvender. In de komende paragraaf wordt het een en ander toegelicht. 

X.1.2 Huidige status 
In het huidig gemeentelijk ruimtelijk beleid warden zowel structuurplannen 
als structuurvisies ontwikkeld. In de vorige paragraaf is al het ruimtelijke 
instrument structuurplan toegelicht. In deze paragraaf wordt het instrument 
structuurvisie toegelicht in de vorm hoe het in het hu idig ruimtelijk beleid een 

6 
Wet op de Ruimtelijke Ordening 1985. 

7 
Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. 
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ral speelt. In de volgende paragraaf zal de toekomstige status toegelicht 
warden . 
Omdat het begrip structuurvisies niet een officiele juridische status heeft, zijn 
er geen bepalingen over dit nieuwe document in de WRO opgenomen. 
Hierdoor zijn er geen formele eisen waaraan een structuurvisie moet 
voldoen. Als gevolg hierap hebben gemeenten zelf de opbouw en inhoud 
van hun structuurvisie bepaald en is er een grate verscheidenheid aan 
structuurvisies ontstaan in Nederland. 

Structuurvisies warden in de praktijk ingezet als beleidsdocumenten zonder 
formele bindende status. Functioneel tonen ze veel raakvlakken met 
structuurplannen, op de informele vrijblijvende status na. Hierdoor ontstaat 
een grate mate van vrijheid voor de gemeenten wat betreft de inhoud van 
het document. Verassend is het feit dat de inhoud van een structuurvisie wel 
degelijk juridische consequenties kan hebben. Het is namelijk mogelijk om 
met de structuurvisie een zelfstandige prajectprocedure te volgen (artikel 19, 
lid 1 WRO) in afwijking van het bestemmingsplan. De structuurvisie dient 
dan als ruimtelijke onderbouwing voor een bestemmingswijziging. Was het 
vroeger zo dat gemeenten na het verlenen van een vrijstelling het 
bestemmingsplan moesten herzien , tegenwoordig kunnen ze volstaan met 
een goede ruimtelijke onderbouwing van de vrijstelling, b.v. in de vorm van 
een structuurplan of structuurvisie waarin toekomstige ontwikkelingen 
warden geschetst. 

Door het ontbreken van sturend beleid over structuurvisies ontbreekt een 
formeel vastgestelde basis waarin structuurvisies in Nederland 
overeenkomen. 

X.1.3 Toekomstige status 
Veranderingen in het nationale ruimtelijke beleid zullen in de nabije toekomst 
leiden tot de toename van het belang van structuurvisies in het toekomstige 
beleid . De voorzet is gegeven door adviezen van de VROM-raad aan de 
regering, als reactie op verschillende (concept) beleidsnota's. 

De VROM-raad adviseert regering en parlement over de strategische 
keuzes voor de (middel)lange termijn . De adviezen gaan in op de 
hoofdlijnen van het beleid gericht op een duurzame kwaliteit van de 
leefomgeving. Een belangrijke taak van de VROM-raad is de vraag; 
welke nieuwe sturingsconcepten en instrumenten kunnen het VROM
beleid ondersteunen? 

In Advies 031 van de VROM-raad, plannen met visie - advies over het 
Voorantwerp Fundamentele Herziening Wet op de Ruimtelijke Ordening, 
spreekt de VROM-raad over structuurvisies. Een belangrijke ambitie van het 
Voorantwerp is het bevorderen van ruimtelijk samenhangende 
besluitvorming. De VROM-raad ziet structuurvisies als het instrument bij 
uitstek om ruimtelijke samenhang tot stand te brengen. Veel van het advies 
over de invoering en de inhoudelijke aspecten van structuurvisies wordt in 
het Wetsvoorstel nieuwe WRO opgenomen. 

Wetsvoorstel nieuwe WRO 
Op 23 mei 2003 is het wetsvoorstel nieuwe WRO ingediend bij de Tweede 
Kamer. Dit wetsvoorstel wordt begeleidt door een memorie van toelichting 
waarin de wet wordt toegelicht. Eerst zal het voorstel van wet aan de orde 
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komen. Daarna zal ingegaan warden op de belangrijkste aspecten van de 
memorie van toelichting door middel van beantwoording van de volgende 
vragen; 
• In hoeverre verandert het instrument structuurvisie? 
• Waarom een integrale invoering van structuurvisies? 
• Wat zijn de bezwaren van de huidige beleidsinstrumenten? 
• In hoeverre zorgt de integrale invoering van structuurvisies voor een 

verbetering van het ruimtelijke beleid? 

Hoofdstuk 2 Structuurvisies 
Artikel 2.1 
1. De gemeenteraad kan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het grondgebied 
van de gemeente of een gedeelte hiervan dan we/ voor aspecten van het gemeentelijke 
ruimtelijke beleid een structuurvisie vaststellen. De structuurvisie bevat de hoofd/ijnen van de 
voorgenomen ontwikkeling van dat gebied of van die aspecten, alsmede de hoofdzaken van het 
door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid. 
2. De gemeenteraad kan in samenwerking met de raden van aangrenzende gemeenten voor 
een gebied behorende tot het grondgebied van de betrokken gemeenten een structuurvisie 
vaststellen. 
Artikel 2.2 
1. Provinciale staten kunnen ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het 
grondgebied van de provincie of een gedeelte hiervan dan we/ voor aspecten van het 
provinciale ruimtelijke beleid een structuurvisie vaststellen. De structuurvisie bevat de 
hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied of die aspecten, alsmede de 
hoofdzaken van het door de provincie te voeren ruimtelijke beleid. 
2. Provinciale staten kunnen in samenwerking met de staten van aangrenzende provincies voor 
een gebied behorende tot het grondgebied van de betrokken provincies een structuurvisie 
vaststellen. 
Artikel 2.3 
1. Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministers wie het aangaat, kan ten behoeve 
van een goede ruimtelijke ordening voor een gebied een structuurvisie vaststellen. De 
structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van dat gebied. 
2. Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat, in overeenstemming met Onze Minister, kan 
ten behoeve van tot zijn beleidsterrein behorende aspecten van het nationale ruimtelijk beleid 
een structuurvisie vaststellen. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen 
ontwikkeling van die aspecten. 
Artikel 2.4 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen rege/s warden gesteld omtrent de 
voorbereiding, vormgeving en inrichting van structuurvisies. 8 

In hoeverre verandert het instrument structuurvisie? 
Rijk, provincies en gemeenten stellen structuurvisies op. Een structuurvisie 
is een strategisch document over de ruimtelijke ontwikkelingen in een 
bepaald gebied. Een structuurvisie vervangt de planologische kernbeslissing 
(rijk), het streekplan (provincie) en het structuurplan (gemeente). Hierbij 
wordt de structuurvisie een belangrijk, officieel ruimtelijk document dat op 
alle drie beleidsniveaus een grate rol gaat spelen. Beleidsdoelen uit de 
structuurvisie warden gerealiseerd in het bestemmingsplan. Dit wordt in 
principe opgesteld door de gemeente. Rijk en provincie kunnen gemeenten 
hiervoor inhoudelijk instructies geven, die de gemeente in acht moet nemen. 
Wanneer Rijk en provincie vinden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor een 
bepaalde ontwikkeling of gebied , dan kunnen ze zelf het bestemmingsplan 
vaststellen. 

Beleidsdoelen in structuurvisies zijn slechts richtinggevend en hebben geen 
juridische status. Aan de structuurvisie kan een uitvoeringsprogramma of 
uitvoeringsagenda warden verbonden. Juridisch bindende normen warden 
vastgelegd in algemene regels en aanwijzingen. Deze dienen ervoor om de 

8 
Voorontwerp voor een Wet ruimtelijke ordening 2003, voorstel van wet 
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voorwaarden voor de uitvoering van het belei juridisch bindend vast te 
leggen. lnhoudelijk zullen de structuurvisies verschillen per schaalgebied. De 
volgende inhoudelijke aspecten van de gemeentelijke structuurvisie komen 
tevens in de provinciale en nationale structuurvisie terug. Het is een 
document waarin strategische langetermijnbeleid voor de leefomgeving 
opgenomen is, dat richting geeft aan de vast te stellen bestemmingsplannen 
of andere besluiten met ruimtelijke consequenties. Het geeft verder richting 
aan uitvoeringshandelingen, toekomstige besluiten of in te zetten 
instrumenten om de geformuleerde doelen te bereiken . Een provinciale en 
nationale structuurvisie dient tevens als basis voor inzet van financie le, 
bestuurlijke en juridische normatieve maatregelen (instructies), die het in de 
structuurvisie geschetste ruimtelijke ontwikkelingsbeeld ondersteunen. 
Gemeenten en provincies kunnen tevens gezamenlijk een structuurvisie 
opstellen. 

De gemeentelijke structuurvisie wordt vastgesteld door de Gemeenteraad, 
de provinciale door de Provinciale Staten en de nationale door het kabinet 
met ondertekening van de Minister voor Ruimtelijke Ordening en de 
betrokken ministers. Op alle beleidsniveaus heeft de structuurvisie primair 
een intern structurerende functie. Tegen de structuurvisie of onderdelen 
daarvan staat geen beroep open. In de huidige WRO is dat op gemeentelijk 
niveau oak niet mogelijk, echter op provinciaal en nationaal niveau staat 
beroep open tegen de als concrete beleidsbeslissingen aangemerkte 
onderdelen. Voor alle structuurvisies wordt geen wettelijke procedure 
voorgeschreven. 

Waarom een integrale invoering structuurvisies? 
Structuurvisies zullen sommige ruimtelijke beleidsinstrumenten op nationaal, 
provinciaal en gemeentelijk beleidsniveau vervangen. Dit proces is in gang 
gezet door de discussienota 'Fundamentele Herziening Wet Ruimtelijke 
Ordening' van maart 2000. Deze discussienota heeft kritiek over de 
volgende beleidsinstrumenten; planologische kernbeslissingen, 
streekplannen en bestemmingsplannen. Eerst wordt de functies van deze 
instrumenten kart besproken, waarna vervolgens de problemen met deze 
instrumenten toegelicht warden. 

Zal de invoering van structuurvisies, een integraal beleidsinstrument op alle 
beleidsniveaus, leiden tot een betere, duidelijkere en effectievere aansturing 
van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling? Hiervoor is het van belang om de 
problemen verder uit te lichten van de huidige ruimtelijke instrumenten die in 
de nabije toekomst door structuurvisies vervangen zullen warden , wanneer 
het wetsvoorstel aangenomen wordt. 

Wat zijn de bezwaren van de huidige beleidsinstrumenten? 
In het wetsvoorstel nieuwe WRO nemen structuurvisies de planologische 
kernbesl issingen, streekplannen en structuurplannen over. Om de 
waardering voor deze ontwikkeling een solide basis te geven is het van 
belang te bekijken waarom de huidige ruimtelijke documenten vervangen 
warden. Welke bezwaren kleven er aan de huidige ruimtelijke instrumenten? 
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Planologische kernbeslissingen 
Een planologische kernbeslissing (pkb) bevat de landelijke regels voor de 
inrichting van Nederland. Een pkb beschrijft vrij globaal wat er met de 
ruimte moet gebeuren. Komt in een bepaald gebied landbouw of is het 
gereserveerd voor toerisme? 
Lagere overheden zeals provincies en gemeenten werken deze plannen 
verder uit. Een voorbeeld van een pkb is de Derde nota Waddenzee. In 
dit plan staan bescherming en duurzame ontwikkeling van het 
Waddengebied centraal. 

Streekplannen 
Bij de ruimtelijke inrichting van Nederland spelen verschillende 
overheden een rol. De landelijke overheid stelt zogenaamde 
planologische kernbeslissingen (pkb's). Daarin staan globaal de 
uitgangspunten voor de verdeling van ruimte in Nederland. Aan de hand 
van de pkb's stellen provincies streekplannen op. In een streekplan staat 
nauwkeuriger waar steden en dorpen kunnen uitbreiden. Aan de hand 
van de streekplannen stellen gemeenten ten slotte bestemmingsplannen 
op waarin de ruimte nauwkeurig wordt ingevuld . 

Een eerste bezwaar is dat het palet aan uitspraken in pkb's en 
streekplannen het voor andere overheden niet eenvoudig maakt om te 
weten wat er van hen wordt verwacht. Alleen de status van een concrete 
beleidsbeslissing is duidelijk. In het geval van de overige uitspraken is veelal 
sprake van discrepantie tussen de wettelijke status ervan en het bestuurlijke 
gewicht dat daaraan door andere overheden moet worden verbonden . Het is 
van belang die discrepantie weg te nemen en alle uitspraken waar andere 
overheden zich nu alleen in bestuurlijke zin aan dienen te houden, in de 
toekomst van een passende juridische status te voorzien. Op deze manier 
zal een duidelijker ruimtelijk instrument ontstaan. 
Een tweede bezwaar is dat het tempo van totstandkoming van nationaal en 
provinciaal ruimtelijk beleid wordt bepaald door de zwaarste schakel daarin, 
te weten het vastleggen van concrete en zwaarwegende beleidsuitspraken. 
Dergelijke beleidsuitspraken vergen nu eenmaal een zeer intensieve 
voorbereiding en een zorgvuldig debat met betrokken overheden en burgers. 
Bovendien vergen zij meestal een milieueffectrapport. Een dergelijke 
intensieve voorbereiding die voor de totstandkoming van concrete en 
zwaarwegende beleidsuitspraken noodzakelijk is, legt soms een te zware 
claim op het tempo van totstandkoming van de strategische onderdelen van 
het ruimtelijke beleid van Rijk en provincies. Waar dat nodig is, moet het 
mogelijk zijn strategisch rijks- en provinciaal beleid sneller tot stand te 
brengen. 
Een ander bezwaar is dat de pkb-procedure over het algemeen niet in een 
vroegtijd ig en open debat met de Tweede Kamer voorziet. Het debat met de 
Tweede Kamer is pas aan de orde na het uitbrengen van het 
kabinetsstandpunt. Dat standpunt is bereikt op basis van uitvoerig overleg 
met alle betrokken partijen en reacties van burgers. Dit beperkt de ruimte 
voor een open debat tussen kabinet en Tweede Kamer. Het is wenselijk de 
mogelijkheid te scheppen in een eerder stadium met de Tweede Kamer 
overeenstemming te bereiken over de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid 
van het Rijk. 
De kernpunten van de bezwaren zijn samen te vatten als duidelijkheid, 
tempo en politiek. Ten eerste is de juridische betekenis van uitspraken in 
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deze plannen onduidelijk. Alleen de status van een concrete 
beleidsbeslissing is duidelijk. In het geval van de overige uitspraken is veelal 
sprake van discrepantie tussen de wettelijke status ervan en het bestuurlijke 
gewicht dat daaraan door andere overheden moet warden verbonden. Ten 
tweede wordt het tempo van totstandkoming van nationaal en provinciaal 
ruimtelijk beleid bepaald door de zwaarste schakel daarin, te weten het 
vastleggen van concrete en zwaarwegende beleidsuitspraken . Hierdoor 
wordt een te zware claim gelegd op het tempo van totstandkoming van de 
strategische onderdelen van het ruimtel ijke beleid van Rijk en provincies. 
Ten derde wordt de Tweede Kamer in een te laat stad ium pas betrokken bij 
pkb's en streekplannen, wanneer het kabinetsstandpunt al uitgebracht is. 
Hierdoor wordt de ruimte voor een open debat tussen kabinet en Tweede 
Kamer beperkt. 

Bestemmingsplannen 
Alie overheden hebben een rol bij de ruimtel ijke inrichting van Nederland. 
De landelijke overheid stelt zogenaamde planologische kernbeslissingen 
op. Aan de hand van de pkb's stellen provincies streekplannen op. De 
streekplannen vormen het richtsnoer voor gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Elke tien jaar moet de gemeente de bestaande 
bestemmingsplannen opnieuw bekijken. 
Vrijstelling van het bestemmingsplan betekent dat het plan t6ch 
uitgevoerd mag warden, oak al past het niet in het bestemmingsplan. De 
artikel 19-procedure is in april 2000 gewijzigd. Was het vroeger zo dat 
gemeenten na het verlenen van een vrijstelling het bestemmingsplan 
moesten herzien, nu kunnen ze volstaan met een goede ruimtelijke 
onderbouwing van de vrijstelling , bijvoorbeeld in de vorm van een 
structuurplan of structuurvisie waarin toekomstige ontwikkelingen warden 
geschetst. Burgers kunnen bezwaar maken tegen een vrijstellingsbesluit. 
De artikel 19-procedure is er in een 'zware' en een 'lichte' vorm, oftewel 
een lange procedure en een korte procedure. 

Op gemeentelijk beleidsniveau speelt het bestemmingsplan een belangrijke 
rol in de ruimtelijke ordening. De grootste knelpunten in het huidige beleid 
warden toegeschreven aan het niet actueel zijn van bestemmingsplannen en 
de gebiedsgerichtheid. Veel bestemmingsplannen zijn niet actueel. Uit het 
oogpunt van rechtszekerheid en het waarborgen van ruimtelijke samenhang 
op het bestemmingsplanniveau is dat ongewenst. Het bestemmingsplan is 
lastig te gebruiken als ontwikkelingsinstrument voor een strategisch 
gebiedsgericht beleidskader voor de lange termijn . Hiervoor moet een 
samenhangende visie op een gebied ontwikkeld warden, die als kapstok 
fungeert voor de afzonderlijke bestemmingsplannen. Een samenhangend 
ruimtelijk beleid op alle bestuursn iveaus is van wezenlijk belang. Het 
bestemmingsplan is het sluitstuk van alle ruimtelijke plannen en daarom het 
belangrijkste instrument om het gewenste beleid voor de leefomgeving 
uiteindelijk planologisch te vertalen en bindend vast te leggen. Een 
structurerende overkoepelende visie is van belang voor de ontwikkeling van 
het gemeentelijke grondgebied. Deze strategische documenten zijn 
richtinggevend voor het beheersinstrument, het bestemmingsplan. 
In het huidige beleid zijn de strategische documenten structuurplannen. Voor 
structuurplannen zijn procedurebepalingen in de wet opgenomen (zie 
2.1.1.). In de praktijk leert dat dergelijke bepalingen de totstandkoming van 
de plannen belemmeren en vertragen. Als reactie hierop duiken de 
afgelopen jaren steeds vaker structuurvisies op in het ruimtelijke beleid op 
gemeentelijk niveau . Dat komt mede omdat de wettelijke bepalingen andere 
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eisen stellen dan die welke de gemeentelijke overheid, gelet op de inhoud 
en status van het visiedocument, voor ogen staan. 

structuurplan structuurv1s1e 
voorwaarden opgenomen in de -
WRO -7 lang 
ontwikkelingstraject van plan 
juridisch bindend document -7 
benauwend document voor 
olitici 

geen voorwaarden opgenomen 
in de WRO -7 kort 
ontwikkelingstraject van plan 
niet juridisch bindend document 
-7 flexibel document voor 
olitici 

In hoeverre zorgt de integrale invoering van structuurvisies voor een 
verbetering van het ruimtelijke beleid? 
Na het toelichten van de bezwaren van het huidige beleid is het van belang 
na te gaan in hoeverre de integrale invoering van structuurvisies op alle 
beleidsniveaus een verbetering van het ruimtelijke beleid zal opleveren. En 
worden de bezwaren van de huidige instrumenten met de integrale invoering 
van structuurvisies verholpen? Uiteraard kan op deze vragen pas in de 
toekomst, wanneer de nieuwe WRO daadwerkelijk aangenomen is waardoor 
het vigerende beleid is geworden, een hard antwoord gegeven worden. 
Toch is het mogelijk een aantal analytische voorspellingen te doen. 

Een grote vooruitgang van de integrale invoering van structuurvisies is het 
tot stand brengen van ruimtelijke samenhang. Bestuurlijke medewerking van 
andere overheidsniveaus kan sterk worden bevorderd door al tijdens het 
proces van tot stand komen van de structuurvisie te investeren in horizontale 
en verticale afstemming en coordinatie van beleid. Dit wordt echter enkel 
bewerkstelligd wanneer dit ook zodanig wordt uitgevoerd. Het beleid wordt 
afgestemd op terreinen die voor de kwaliteit van de ruimte van belang zijn, 
zoals milieu , waterhuishouding , verkeer en vervoer. 

VROM heeft getwijfeld over het wel of niet verplicht stellen van 
structuurvisies. Ondanks adviezen van de VROM-raad, de SER en het 
lnterprovinciaal Overleg om structuurvisies wel verplicht te stellen heeft 
VROM besloten om structuurvisies niet verplicht te stellen. Het niet wettelijk 
verplicht stellen van structuurvisies heeft zijn voor- en nadelen. De voordelen 
zijn: 
• De wenselijkheid van een verplichting en de bijdrage daarvan om het 

beoogde doel te verwezenlijken (de effectiviteit van de regeling) . 
Ervaring uit de afgelopen jaren laat zien dat verplichting niet nodig is. In 
de huidige WRO worden bijvoorbeeld provincies niet verplicht om 
streekplannen op te stellen, toch wordt het gedaan. 

• De neveneffecten van de verplichting. Een verplichting zal dwingen tot 
het definieren van eisen aan de inhoud van een structuurvisie, waarbij 
de verplichting zo concreet moet zijn dat geen ruimte wordt gelaten voor 
interpretatieverschillen. 

• De bestuurlijke lasten van de verplichting. De verplichting van 
structuurvisies zal met zich meebrengen dat ook procedurebepalingen 
voor de totstandkoming daarvan in de wet opgenomen zouden moeten 
worden. Ervaring met deze gang van zaken bij streekplannen en 
structuurplannen laat zien dat dit de totstandkoming van die plannen 
belemmert en vertraagt. 

De nadelen zijn : 
• De neveneffecten van de verplichting , idem aan de voordelen. Het 

dwingen tot het definieren van eisen aan de inhoud van een 
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structuurvisie zal leiden tot een grotere mate van afstemming tussen 
structuurvisies op verschillende beleidsniveaus. De verticale afstemming 
in het beleid zal hierdoor sterk warden verbeterd. Wanneer een 
coherente opbouw van structuurvisies op elk beleidsniveau wordt 
aangehouden ontstaat trapsgewijs een duidelijke relatie tussen 
verschillende beleidsniveaus. Wanneer structuurvisies ieder een 
verschillende opbouw hebben is er meer ruimte voor 
interpretatieverschillen. Deze interpretatieverschillen kunnen als 
voordeel gezien warden gezien de beleidsorganisatie daar de nadrukken 
kan leggen waar ze dat noodzakelijk acht. Maar tevens kan het als 
nadeel gezien warden gezien de incoherente opbouw en de minder 
duidelijke inhoudelijke relatie tussen structuurvisies van verschillende 
beleidsniveaus. Hierdoor kan de aansluiting van structuurvisies van 
verschillende beleidsniveaus op elkaar verslechteren. 

Een zwakte van het ruimtel ijke beleid in Nederland op alle beleidsniveaus is 
de grate discontinu"iteit van vernieuwing van het ruimtelijke instrument. 
Hierdoor is de geldigheid van vigerende beleidsdocumenten niet aansluitend 
op verschillend beleidsniveau. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een 
structuurplan aansluit op een vigerend streekplan, terwij l het streekplan 
binnen een jaar wordt vernieuwd. Of een recent structuurplan sluit aan op 
het vigerende streekplan , dat aansluit op vigerend nationaal beleid waarin 
sommige speerpunten alweer achterhaald zijn . Te denken valt hierbij aan 
het contourenbeleid van de Vijfde Nota op de Ruimtelijke Ordening. 
De integrale invoering van structuurvisies is een goed moment om 
geldigheidstermijnen en updatedata van structuurvisies te bepalen en te 
structureren op alle beleidsniveaus. Hierdoor ontstaat een duidelijk systeem 
met beleidsinstrumenten die qua geldigheid volledig op elkaar aansluiten. 
Uiteraard zal dit wel met zich meebrengen dat structuurvisies verplicht 
gesteld warden waaraan de hiervoor besproken voor- en nadelen zijn 
gekoppeld. 

De bezwaren van de vigerende ruimtelijke beleidsinstrumenten die 
vervangen zullen warden door structuurvisies warden slechts gedeeltelijk 
opgelost. 
Op gemeentelijk beleidsniveau zijn de procedurebepalingen het grootste 
knelpunt in het vigerende beleid waardoor de plannen warden belemmerd 
en vertraagd. Structuurvisies hebben geen wettelijk voorgeschreven 
procedure. Dit bezwaar wordt dus verholpen met de invoering van 
structuurvisies. Bovendien wordt de duidelijkheid binnen het instrumentale 
systeem van de gemeente vergroot. Er zullen slechts twee planologische 
instrumenten op gemeentelijk niveau zijn ; de structuurvisie voor de 
ontwikkeling van het beleid en het bestemmingsplan voor het op een 
ru imtelijk samenhangende wijze vastleggen van dat beleid in juridische 
bindende bestemmingen, regels en normen. 
Op rijks- en provinciaalniveau kunnen de bezwaren in drie hoofdpunten 
samengevat warden; duidelijkheid , tempo en pol itiek. Het is maar de vraag 
of de duidelijkheid van het ruimtelijke beleid wordt verbeterd. Oat is geheel 
afhankelijk van de inhoudelijke omgang van beleidsorganisaties met het 
instrument structuurvisies. Het tempo van het ontwikkelen van ruimtelijke 
ontwikkelingen zal in eerste instantie zeker hoger liggen dan bij het huid ige 
beleid. De procedurebepalingen en concrete beleidsbeslissingen van het 
huidige beleid zijn niet meer aan de orde en warden niet vervangen in het 
toekomstige beleid waardoor de procestijd van de plannen aanzienlijk 
verkort zal warden. Echter, bij structuurvisies wordt de nadruk gelegd op de 
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interne structurerende functie. Dit heeft tot gevolg dat er tussen 
verschillende beleidssectoren veel overleg en overeenstemming moet zijn 
over de te kiezen toekomstige ruimtelijke koers. Hierdoor ontstaat een 
integraal ruimtelijk beleid maar het neveneffect is dat de totstandkoming 
vertraagd wordt. Of het tempo met de invoering van structuurvisies verhoogd 
zal warden is nog maar de vraag. Ten laatste wordt de late politieke 
betrokkenheid als bezwaar naar voren gebracht. De structuurvisie wordt 
uiteindelijk gekeurd door de Provinciale Staten op provinciaal niveau en door 
het kabinet op rijksniveau . Het is op dit moment niet duidelijk of de politiek 
eerder zal warden betrokken bij het proces van structuurvisies. 

X.1.4 Conclusie 
Op het eerste gezicht lijkt de structuurvisie als integraal ruimtelijk instrument 
te leiden tot verbetering van het ruimtelijke beleid op diverse vlakken. Toch 
zal de praktijk uitwijzen in hoeverre de wettelijke invoering van 
structuurvisies daadwerkelijk een verbetering van het ruimtelijke beleid 
oplevert. De verwachte inwerkingtreding van de nieuwe WRO is begin 2007. 
Misschien gooit de vrijblijvendheid en de beperkte mate van inhoudelijke 
sturing vanuit de WRO roet in het eten. De toekomst zal het uitwijzen. 
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X.2 Vergelijkend onderzoek structuurvisies 

In het vergelijkend onderzoek structuurvisies warden verschillende 
structuurvisies vergeleken. In de vergelijking zal op een aantal punten de 
nadruk liggen; opbouw, concretisering van informatie, formulering van 
plandoelen , tekenmethode en wijze van participatie van de bevolking. De 
volgende documenten zijn in dit onderzoek betrokken: 
A. Structuurvisie Barneveld 

Kompas naar 2015. 
Gemeente Barneveld. 
Bouwstenen voor de structuurvisie - Kompas naar 2015. 
Gemeente Barneveld. 

B. Structuurvisie Scherpenzeel 
2001- 2010. 
BRO Vught. 

C. Structuurvisie Wassenaar 
Een ruimtelijk toekomstbeeld voor de periode 2001 - 2015. 
CH & Partners stedebouw en landschap. 

D. Structuurvisie Niedorp 
2003- 2015. 
Amer Adviseurs BV Ruimtelijke Ordening. 

E. Structuurvisie Lunteren 
lnventarisatie en analyse. 
Gemeente Ede. 
Doelstellingen. 
Gemeente Ede. 
Planvorming. 
Gemeente Ede. 

F. Structuurplan Veenendaal 
Ruimte voor karakter. 
Gemeente Veenendaal. 

G. Structuurplan Wageningen 
Gemeente Wageningen. 

Naast de inhoudelijke vergelijking wordt tevens vergeleken in hoeverre 
structuurvisies en structuurplannen met elkaar verschillen . Daarom zijn er 
naast de structuurvisies oak twee structuurplannen opgenomen in het 
vergelijkend onderzoek. 

X.2.1 Opbouw 
Er zijn geen formele inhoudelijke eisen voor structuurvisies opgenomen in de 
WRO. Elke gemeente geeft een structuurvisie een andere invulling. 
Vergelijking van de inhoudsopgaven van verschillende structuurvisies is een 
methode om deze verschillen te onderzoeken. De inhoudsopgave geeft een 
goed beeld van de opbouw van een document. 
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A. Structuurvisie Barneveld 
De structuurvisie Barneveld is opgebouwd uit twee delen; de structuurvisie 
en de bouwstenen voor de structuurvisie. De structuurvisie is puur gefixeerd 
op de structuurvisie zelf, zonder nadere onderbouwing van het proces van 
totstandkoming van de visie terwijl de bouwstenen dit proces duidelijk laat 
zien. 
De structuurvisie is opgebouwd uit de inleiding, waarin het doel en de status 
van de structuurvisie, de structuurvisie zelf en de concretisering naar de 
kernen warden besproken. Tenslotte wordt in de epiloog het gehele 
document bondig samengevat. 
De vier bouwstenen bestaan uit het beleidskader, de bestaande situatie, de 
analyse en overleg en inspraak. In deze hoofdzaken wordt het proces, en 
vooral het vooronderzoek, van het ontstaan van de structuurvisie 
verduidel ijkt. 
De opbouw van structuurvisie Barneveld is communicatief zeer helder. Een 
document waarin enkel de structuurvisie staat en een document waarin de 
voorstudie en overleg en inspraak staat. Deze scheiding geeft een duidelijk 
beeld van de structuurvisie zelf en het voortraject. De structuurvisie is het 
richtinggevende instrument en de bouwstenen verduidelijken het proces van 
de totstandkoming van de structuurvisie. 

Opbouw: 
• Structuurvisie Kompas naar 2015. 

• lnleiding 
• De Structuurvisie 
• Concretisering naar kernen 
• Epiloog 

• Bouwstenen voor de structuurvisie - Kompas naar 2015. 
• Bouwsteen A, Beleidskader 

• A.1. Nederland verandert (rijksbeleid) 
• A.2. Provinciaal beleid 
• A.3. Beleid waterschap 

• Bouwsteen B, Bestaande situatie 
• B.1. lnleiding 
• B.2. Demografische, sociaal-economische en ecologische en 

historisch geografische factoren 
• B.3. De beleidsontwikkelingen en mogelijkheden in de 

gemeente 
• B.4. Ruimtelijke situatie en beleid 2001 
• B.5. Conclusies 

• Bouwsteen C, Analyse 
• C.1. Analyse deelgebieden 
• C.2. Analyse kernen 

• Bouwsteen D, overleg en inspraak 
• D.1. Overleg ex art. 10 BRO 
• D.2. lnspraakreacties particulieren 

Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 XII 



B. Structuurvisie Scherpenzeel 
De structuurvisie Scherpenzeel is de opgebouwd uit twee gelijksoortige 
delen als de structuurvisie Barneveld; de visie en de onderbouwing . 
Hierdoor ontstaat wederom een duidelijke scheiding tussen de visie zelf en 
de onderbouwing die hieraan ten grondslag ligt. 
De visie behandelt eerst de ruimtelijke kwaliteit en de ruimtevraag en 
vervolgens de visie. De ru imtelijke kwaliteit en de ruimtevraag kunnen 
gezien worden als de belangrijkste aspecten uit de ruimtelijke en functionele 
verkenningen van de onderbouwing. Op deze manier wordt de link tussen 
visie en analyse helder. Het verhaal wordt echter doorgaans completer 
wanneer niet alleen de kwaliteiten vastgesteld worden maar ook de zwaktes, 
kansen en bedreigingen. 
In de onderbouwing wordt wederom een verdeling gemaakt in beleid en 
analyse. Een opvallend verschil is het ontbreken van overleg en inspraak. 
De opbouw van structuurvisie Scherpenzeel is helder. De top -7 down 
benadering versterkt het document niet optimaal omdat het niet consequent 
is toegepast. De potenties bijvoorbeeld zijn bijvoorbeeld geplaatst bij de visie 
in plaats van er voor zoals de ruimtelijke kwaliteit. 

Opbouw: 
• lnleiding 

• Aanleiding 
• Doel en werkwijze 
• Leeswijzer 

Deel A - De Visie 
• De ruimtelijke kwaliteit en de ruimtevraag 

• lnleiding 
• De ruimtelijke kwaliteit 
• De ruimtevraag 

• Visie op de ontwikkel ing van Scherpenzeel 
• lnleiding 
• De potenties 
• Visie op de ruimtelijke ontwikkeling 

Deel B - Onderbouwing 
• Planolog isch kader 

• Rijksbeleid 
• Provinciaal beleid 

• Ruimtelijke en functionele verkenning 
• lnleiding 
• Ruimtelijke analyse 
• Functionele analyse 

• De locatiekeuze 
• De ruimtevraag 
• De onderzochte locaties 
• Conclusie 
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C. Structuurvisie Wassenaar 
De structuurvisie Wassenaar is opgebouwd uit drie delen. Wederom wordt 
de ruimtelijke onderbouwing van de visie besproken in deel 1 bouwstenen. 
De visie bevindt zich ditmaal na de onderbouwing. Er is een deel 
toegevoegd, die bij de hiervoor besproken visies niet aanwezig is; de 
operationalisatie. 
De chronologische opbouw van structuurvisie Wassenaar, onderbouwing -
visie - operationalisatie, zorgt voor een helder gestructureerd document. 
lnhoudelijk verschilt de structuurvisie Wassenaar duidelijk van de andere 
structuurvisies en structuurplannen. Er wordt niet een totale visie 
gepresenteerd, zoals in de andere plannen het geval is, maar er worden op 
verschillende niveau's uitspraken gedaan over de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen. Dit komt niet ten goede van de duidelijkheid van de visie. 
Wanneer Wassenaar een totale visie had ontwikkeld met verdere 
uitwerkingen op bepaalde aspecten in de plaats van een fragmenteerde 
visie, was de essentie en de samenhang van de visie aanzienlijk verbeterd . 

Opbouw: 
• Verantwoording - belangen , wensen en gebruik 
• lnleiding - waarom een structuurvisie? 
Deel 1 Bouwstenen van Wassenaar 
• Structuurbeeld - de ondergrond als uitgangspunt 
• Strategische positie - op het raakvlak van twee regio's 
Deel 2 Toekomstvisie voor 2015 
• Kader voor ontwikkelingen - gelaagdheid en dynamiek 
• Planvorming in de dynamische zones - waar Wassenaar opnieuw 

vorm krijgt 
• Planvorming in de consoliderende zones - waar Wassenaar vorm 

behoudt 
• Planaspecten - kwalitatieve gevolgen van planvorming op sectoraal 

beleid 
Deel 3 Operationalisatie 
• Aanpak - overwegingen t.a .v. keuzes 
• Planvorming - overwegingen t.a.v. projecten 
• Agenda 2015 - strategische projecten in het kader van toekomstige 

plandynamiek 
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D. Structuurvisie Niedorp 
Oak de structuurvisie Niedorp heeft een chronologische opbouw; onderzoek 

en analyse - ambitie - visie - visie kernen. Opvallend maar logisch is dat er 
voor de ontwikkelingen van de kernen aparte visies zijn opgesteld in het 
afsluitende hoofdstuk. Dit komt omdat de structuurvisie niet enkel opgesteld 
is voor een kern maar voor een gemeente met een aantal kernen . 
De opbouw van de structuurvisie Niedorp is eenvoudig maar wel helder. De 
eenvoudige chronologische opbouw zorgt voor een helder verhaal dat 
duidelijk in elkaar zit en stap voor stap naar de uiteindelijke visie toewerkt. 

Opbouw: 
• ln leiding 
• Onderzoek en analyse (concept- plannotitie) 
• Ambitie (concept- wensennotitie) 
• Gemeentelijke ontwikkelingsvisie (concept - visie) 
• Visie op de ontwikkelingen van de kernen (concept - visie) 
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E. Structuurvisie Lunteren 
De structuurvisie van Lunteren is driedelig; inventarisatie en analyse -
doestellingen - planvorming. Wederom is de opbouw chronologisch. Vanuit 
de inventarisatie en analyse worden doelstellingen geformuleerd , die de 
uitgangspunten vormen voor de visie. Als enige van de vergeleken 
documenten worden deze drie verschillende elementen in de structuurvisie 
Lunteren benadrukt door het opdelen in 3 losse documenten (delen). Een 
opvallend element in de visie is de laatste paragraaf; financiele 
consequenties van de structuurvisie. 
Het opdelen van de visie in drie losse documenten resulteert in eerste 
instantie niet in een duidelijkere visie. Echter, aangezien de belangrijkste 
feiten en aandachtspunten van de huidige ruimtelijke opbouw van Lunteren 
tevens in het laatste deel, de planvorming, besproken wordt kan deel 3 voor 
de leek goed functioneren als helder communicatiemiddel. De 
chronologische totale opbouw van de structuurvisie Lunteren werkt wederom 
verhelderend. 

Opbouw: 
Deel 1 lnventarisatie en analyse 
• lnleiding 
• Ruimtelijk I planologisch beleidskader 

• Rijksbeleid 
• Provinciaal beleid 
• Gemeentelijk beleid 

• De huidige situatie 
• De ruimtelijke structuur 
• Bevolking 
• Woningvoorraad 
• De functionele structuur 
• Verkeer en vervoer 
• lnvloeden vanuit de omgeving 

Deel 2 Doelste/lingen 
• Algemeen 
• Ruimtelijke ontwikkelingen 
• Verkeer en vervoer 
• Volkshuisvesting 
• Economische structuur en voorzieningen 
• Ecologie en landschap 
• (lnterne) groenstructuur 
• Milieu 
• Waterhuishouding en riolering 
Deel 3 Planvorming 
• lnleiding 
• Ruimtelijke opbouw van Lunteren 
• Verkeer en vervoer 
• Volkshuisvesting en woningbouwmogelijkheden 
• Economische structuur en voorzieningen 
• Financiele consequenties van de structuurvisie 
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F. Structuurplan Veenendaal 
Het structuurplan van Veenendaal bestaat grofweg uit twee delen; ambities 
en ruimtelijke uitwerking. Enige diepgang in de vorm van een inventarisatie 
en analyse is niet aanwezig in het structuurplan. Direct aan het begin van 
het structuurplan is een afbeelding van de structuurvisie weergegeven tot 
2015 waarna de ambities en de ru imtelijke uitwerking besproken wordt. 
Vergeleken met de andere documenten die besproken zijn is het 
structuurplan Veenendaal inhoudelijk zeer minimaal. Enke! de visie wordt 
per aspect besproken. lnhoudelijk schiet de structuurvisie ·in grote mate 
tekort. 

Opbouw: 
• lnleiding 
• Ambities 

• Wonen en leefbaarheid 
• Werken 
• Voorzien ingen 
• Groen, sport en recreatie 
• lnfrastructuur 
• Duurzaamheid 
• ldentiteit 

• Ruimtelijke uitwerking 
• Vlakken en randen 
• Historische linten 
• Snelweg, spoorlijnen, rondwegen en entrees 
• Groenstructuur en fietsroutes 
• Centrum, tussen centrum en station, binnenring 

G. Structuurplan Wageningen 
Het structuurplan Wageningen bestaat uit twee delen ; het structuurplan en 
de bijlagen. Dit document is de enige van de vergeleken documenten waar 
een aparte bijlage is toegevoegd. De opbouw van het structuurplan zelf 
toont grote overeenkomsten met de andere documenten. Na een inleiding 
wordt begonnen met de inventarisatie van vigerend beleid, waarna 
Wageningen geanalyseerd wordt. Vervolgens worden er doelstellingen 
geformuleerd en onderbouwd in het hoofdstuk 'Wageningen kiest voor 
kwaliteit'. Tenslotte wordt een visie opgesteld. Voor aan het structuurplan is 
een samenvatting opgenomen met de beleidsvoornemens per thema en 
gebied. Aan het eind van het document is al het kaartmateriaal gebundeld. 
De samenvatting die voor het structuurplan is weergegeven werkt 
verhelderend . Op deze manier kan de lezer in korte tijd een duidelijk beeld 
krijgen van alle beleidsvoornemens per thema en gebied , zonder het 
structuurplan van A tot Z te moeten bestuderen. In de bijlagen wordt 
gedetailleerdere onderbouwende informatie gegeven over een aantal 
aspecten die in het structuurplan besproken zijn maar niet uitvoerig in het 
structuurplan toegel icht zijn . lnhoudelijk gaat het structuurplan op sommige 
punten te diep in op de materie. Links van de tekst in het structuurplan 
Wageningen staan kernwoorden afgebeeld waar de al inea over gaat. Dit 
werk zeer overzichtelijk om op een snelle manier de gewenste informatie uit 
het document te filteren. 
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Opbouw: 
Structuurplan 
• lnleiding 

• Aanleiding 
• Status structuurplan 
• Opzet en uitgangspunten 
• Het communicatieproces 
• Leeswijzer 

• Beleidskader 
• lnleiding 
• Rijksbeleid 
• Provinciaal beleid 
• Regionaal beleid 
• Lokaal beleid 
• Ruimtelijke consequenties voor het structuurplan 

• Wageningen doorgelicht 
• lnleiding 
• Ontwikkelingsgeschiedenis 
• Ligging 
• Fysiek-ruimtelijke structuur 
• Economische structuur 
• Sociaal-culturele structuur 

• Wageningen kiest voor kwaliteit 
• lnleiding 
• Ruimtelijke kwaliteit 
• Cultuurhistorische kwaliteiten 
• Wageningen als Ecopolis 
• Wageningen als complete stad 
• Wageningen als City of Life Sciences 
• Het ruimtelijke model: een lagenbenadering 

• Wageningen en de toekomst 
• lnleiding 
• Het structuurbeeld 2009 
• Toelichting op het structuurbeeld 2015 

Structuurplan bijlagen 
• Regionaal samenwerkingsverband WERV 
• Woningbehoefte en woningbouwlocaties 2001-2015 
• Notitie bebouwingscontour 
• Onderbouwing Nudepark: raming behoefte aan bedrijventerrein 
• Ruimtebehoefte wonen en werken 
• Notitie gebied-oneigen bebouwing in het Centraal Veluws 

Natuurgebied 
• Cultuurgeschiedenis 
• Akoestisch onderzoek 
• Projectenlijst 
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Conclusie 
Ondanks de individuele opbouw van structuurvisies per gemeente tonen de 
vergeleken documenten bijzonder veel overeenkomsten. Tussen de opbouw 
van structuurvisies en structuurplannen zijn weinig structurerende verschillen 
aan te wijzen. Hieruit kan opgemaakt warden dat inhoudelijk beiden soorten 
ruimtelijke instrumenten in de praktijk gelijk zijn . In deze conclusie zal 
derhalve geen onderscheid gemaakt warden tussen structuurplannen en 
structuurvisies. 
De coherente opbouw van inventarisatie - analyse - doelstellingen - visie is 
veelal aanwezig. Deze elementen zorgen voor een heldere opbouw van het 
document. Wanneer sommige van deze elementen niet opgenomen zijn kan 
een onduidelijk document ontstaan zonder een goede basis en zonder een 
goede samenhang. Het structuurplan van Veenendaal laat goed zien hoe 
een te beperkte inhoud kan leiden tot een onduidelijke bran van informatie. 
Hierdoor ontstaan veel vragen waarop in de structuurvisie zelf geen 
antwoord gevonden kan warden. 
Er is tussen de vergeleken documenten wel een duidelijk verschil te zien in 
een 'bottom ~ up' of een 'top ~ down' benadering van de structuurvisie. 
Het merendeel van de structuurvisies heeft een chronologische bottom ~ up 
opbouw. Voor de lezer is dit oak de duidelijkste manier om de inhoud over te 
dragen. Het is voor de lezer echter wel prettig om in korte tijd de hoofdzaken 
van de uiteindelijke beleidsvoornemens van de visie op te nemen zonder de 
gehele visie te moeten bestuderen. Het structuurplan Wageningen laat zien 
hoe een samenvatting vooraan in het document een helder beeld kan geven 
op de uiteindelijke resultaten en beleidsvoornemens van het document. 
Om de interne structuur van een structuurvisie te optimaliseren werkt het 
verhelderend om hoofdstukken kart in te leiden en in de inleiding van het 
gehele document een leeswijzer op te nemen. Op deze manier wordt er 
duidelijkheid over de opbouw van het document geboden en kan de lezer 
direct bepalen welke hoofdstukken een antwoord geeft op de vragen die hij I 
zij heeft. 

X.2.2 Concretisering van informatie 
Een structuurvisie bevat informatie over de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen voor een gebied. De beschrijving van deze ruimtelijke 
ontwikkelingen kan in grate mate verschillen per visie. In sommige visies 
warden ze gedetailleerd beschreven terwijl in andere visies enkel de 
hoofdlijnen warden beschreven. Voor beiden extremen valt wat te zeggen. 
Een gedetailleerde beschrijving kan veel duidelijkheid geven maar heeft 
echter weinig flexibiliteit. Een globale beschrijving heeft veel flexibiliteit maar 
kan inhoudelijk tekort schieten. Hierdoor zal de structuurvisie weinig grip 
hebben op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen omdat ze te globaal 
zijn omschreven. Ergens tussen beide extremen in liggen de bouwstenen 
voor een solide structuurvisie. 
Tussen de vergeleken structuurvisies zijn duidelijke verschillen te zien met 
betrekking tot de concretisering van informatie. Twee uitersten hierbij zijn de 
visies van Wageningen en Veenendaal. 
De structuurvisie van Wageningen geeft veel informatie en zoomt veel in om 
details. Hierdoor ontstaat een dik pakket waarin het in principe moeilijk is om 
de essentiele informatie te filteren . Echter, de structuurvisie van Wageningen 
begint met een samenvatting van de belangrijkste aspecten waardoor de 
visie zowel duidelijkheid als diepgang over de gewenste toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen verschaft. 
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De structuurvisie van Veenendaal is te globaal waardoor het inhoudelijk 
tekort schiet. De visie bevat vooral ambities en aanbevelingen. De ambities 
zijn veelal te globaal en geven geen concrete oplossingen, bv. "de Griff, als 
belangrijke structuurdrager, zal een belangrijkere plek moeten innemen. 
Hierdoor zal de recreatieve functie beter tot zijn recht komen." en "de functie 
van Stadspark Groene Ve/den kan versterkt warden." Bovendien is de relatie 
tussen de ambities en de ruimtelijke uitwerking enkel in de inhoudsopgave te 
vinden. Feitelijk komt er weinig van de ambities terug in de ruimtelijke 
uitwerking en bestaat de ru imtelijke uitwerking enkel uit een aantal globale 
opsommingen. Een dergelijk document geeft geen duidelijke visie van de 
gemeente Veenendaal naar de burger toe over de gewenste toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling. 

X.2.3 Formulering van plandoelen 
Plandoelen zijn een belangrijk middel om op een heldere manieren de 
doelen te benoemen die in de structuurvisie opgenomen moeten zijn . 
Tevens is het formuleren van plandoelen een belangrijke schakel van de 
inventarisatie en analyse naar de visievorming. Daarom is het belangrijk dat 
een dergelijk hoofdstuk in het document is opgenomen. 
De structuurvisies en plannen gaan op verschillende manieren om met deze 
schakel. Van geen plandoelen (structuurvisie Veenendaal) tot puntsgewijs 
opgestelde plandoelen (structuurvisie Lunteren) , en alles ertussen. 
Er zijn duidelijke verschillen waarneembaar tussen de verschillende 
documenten. De meeste verwerken plandoelen in een tekst. Dit maakt het 
geheel prettiger te lezen dan een opeensomming van plandoelen . Echter, 
het heeft wel nadelen waartegen het voordeel niet opweegt. Het grootste 
nadeel ligt in de manier van interpretatie van de tekst. De plandoelen op 
deze manier minder scherp geformuleerd. De plandoelen worden in een 
tekst ingepast. Om de tekst als een geheel te maken worden plandoelen niet 
strak geformuleerd maar qua zinsbouw op een manier aangepast zodat ze 
in de tekst passen. Hierdoor ontstaat een minder directe formulering van de 
plandoelen. Wanneer de plandoelen scherp geformuleerd zijn ontstaat een 
duidelijk beeld van waar uit de visievorming is ontstaan . In de structuurvisie 
Lunteren is dat het geval. Per beleidsveld zoals verkeer en vervoer, 
ru imtelijke ontwikkeling en milieu worden uitspraken gedaan. Deze 
uitspraken worden opgesplitst in drie delen ; beleidsvoornemens, richtlijnen, 
maatregelen. Deze drie delen laten duidelijk de overgang zien van de 
analyse en inventarisatie naar de visievorming. De beleidsvoornemens 
bevatten de conclusies uit de analyse en inventarisatie, de richtlijnen geven 
aan op welke manier de beleidsvoornemens bewerkstelligd worden en de 
maatregelen past de richtlijnen op bepaalde gebieden toe. Een voorbeeld ter 
illustratie; 
Be/eidsvoornemen 
• Streven naar een compacte bebouwde kom; zo veel mogelijk 

voorkomen van aantasting van het Lunteren omringende landelijke 
gebied. 

Richtlijn 
• Beperkt woningbouwprogramma. 
Maatrege/ 
• Maximaal 180 woningen tot 2020. 
De formulering van plandoelen zoals is toegepast in de structuurvisie 
Lunteren zorgt voor een duidelijke schakel van de inventarisatie en analyse 
naar de visievorming. Een formulering van plandoelen in dergelijke vorm is 
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wenselijk omdat de consequenties van de plandoelen concreet 
bespreekbaar warden. 

X.2.4 Kaartmateriaal 
De hoofdlijnen van structuurvisies warden weergegeven in kaarten. Dit zijn 
de belangrijkste informatiedragers om op een heldere manier weer te geven 
op welke locaties bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen gaan plaatsvinden. 
Daarom is het van groat belang dat de kaarten overtuigen. De manier van 
het transformeren van informatie in kaartmateriaal is hierbij doorslaggevend 
voor de kwaliteit van de kaarten. Niet alleen de tekenmethode wordt 
betrokken in dit deel van het vergelijkend onderzoek maar ook de 
verschillende elementen die in de tekeningen verwerkt warden. 
Wassenaar wijkt in haar structuurvisie sterk af van de andere kernen. Er 
wordt niet een totale visie gepresenteerd, zoals in de andere plannen het 
geval is, maar er wordt op verschillende niveau's uitspraken gedaan over de 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. In de plaats van een totale visiekaart 
warden kleinere gebieden uitgelicht. Om deze reden wordt het 
kaartmateriaal van Wassenaar niet tot deze paragraaf betrokken. 
De volgende aspecten van het kaartmateriaal hebben invloed op de kwaliteit 
en zijn daarom vergeleken : 
• Ondergrond. 
• Omgeving . 
• Tekenmethode. 
• Kleurgebruik. 
• Lagencombinaties. 
• Legenda. 
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X 1. - Visiekaart Barneveld 
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X.3. - Visiekaart Niedorp 

Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 XX ll 



STRUCTUURVlSIE LUNTERErt 

-l!llllll -c:J 
1111111 
El -

-~-- (> 

Bennekom in balans tussen dorp en stad - juni 2006 

* 

X.4. - Visiekaart Lunteren 

c=::> ---- --- - .. 

M·----~ 

~:-=-=-~··· 
o• :..:---· --

X.5. - Visiekaart Veenendaal 

-~ --o 
i:.tL--1.:..:..--... - · 0 -:::::::.. .. .:"~ .. 
E--eL'J---ra----• ---~ - ·---_!_ ==-= -
v~ --·--o ----

.::. :::-----·-----
~-ttt "oo __ - --- BUgelH$-ma ,.--. . __ 
c:; ~--

A ... 

X.6. - Visiekaart Wageningen 

XXlll 



Ondergrond 
De ondergrond van kaartmateriaal heeft een belangrijke functie in de 
herkenbaarheid van het gebied dat in de kaart opgenomen is. 
Bebouwingsstructuren en landschappelijke structuren functioneren als 
kenmerkende gegevens. In het kaartmateriaal van de verschillende 
structuurvisies warden drie verschillende ondergronden gebruikt; met 
bebouwingsstructuur en landschappelijke structuur, met bebouwd gebied 
gearceerd en zonder ondergrond. Het resu ltaat van het gebruiken van 
verschillende ondergronden komt in de vergel ijking van het kaartmateriaal 
duidelijk naar voren. 
Een visiekaart zonder ondergrond, zoals de visiekaart van de structuurvisie 
Veenendaal , laat niet het verschil zien tussen bebouwd gebied en 
bu itengebied. Visiekaarten bevatten symbolen die ruimtelijke consequenties 
hebben voor een bepaalde locatie. Het is belangrijk om in kaartmateriaal 
duidelijk vast te leggen op welke specifieke locatie deze symbolen van 
werking zijn . Wanneer er geen ondergrond gebruikt wordt levert dit veelal 
onduidelijke situaties op wat de informerende functie van het kaartmateriaal 
beperkt. 
Vier van de zeven structuurvisies, namelijk Scherpenzeel , Niedorp, Lunteren 
en Wageningen, hebben een ondergrond met zowel bebouwingsstructuur en 
landschappelijke structuur. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de 
specifieke locaties waar de visiekaart uitspraken over doet. Oak de overgang 
van bebouwd gebied naar buitengebied komt door het gebruik van deze 
ondergrond goed naar voren. 
De ondergrond van de visiekaart van Barneveld bestaat uit een arcering van 
bebouwd gebied. Hierdoor is het verschil tussen bebouwd gebied en 
buitengebied duidelijk. Echter, de structuur van het buitengebied is niet 
weergegeven. Het afbeelden van de wegen- en groenstructuur werkt 
verhelderend voor de opbouw van de ruimtelijke bebouwde structuur. 

Omgeving 
Structuurvisies doen uitspraken over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
van een gebied. Het gaat hierbij niet alleen om het gebied zelf maar oak om 
de relatie met haar directe omgeving . Daarom is het belangrijk de omgeving 
van kernen oak in het kaartmateriaal te verwerken en niet enkel het gebied 
zelf. 
In al het kaartmateriaal van de verschillende structuurvisies is de omgeving 
van de specifieke kern opgenomen. Het valt echter op dat visiekaarten 
zonder complete ondergrond weinig informatie bieden over de omgeving van 
de kernen. Vooral de structurele relatie tussen bebouwd gebied en 
buitengebied is hierin onduidelijk. De visiekaart van Veenendaal laat niet 
zien waar de overgang van stedelijk gebied naar buitengebied is, laat staan 
welke relatie ze hebben. De visiekaart van Bennekom laat oak niet veel van 
het buitengebied zien. Enkel wat individuele bomen en de contour van een 
bas. In totaal is onvoldoende informatie van het buitengebied afgebeeld om 
een goed beeld te krijgen van de ligging van Barneveld in haar omgeving. 
De overige kaarten geven een vrij compleet beeld van de omgeving van het 
gebied. De structuren zijn weergegeven en de functie is door middel van 
kleurvlakken aangegeven. 

Tekenmethode 
De besproken aspecten die de basis vormen voor de vergelijking van het 
kaartmateriaal zijn alien elementen die leiden tot een bepaalde tekenstijl. 
Bepalend voor de tekenstijl van een kaart is oak waarmee getekend is, met 
de hand of met de computer. 
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Alie visiekaarten zijn getekend met de computer, met uitzondering van de 
visiekaart van Barneveld. Het verschil tussen een visiekaart gemaakt met de 
hand of met de computer resulteert in een andere uitstraling van de kaart. 
Deze uitstraling is mede afhankelijk van andere elementen zoals 
kleurgebruik etc. maar deze elementen zijn bij de vergelijking m.b.t. de 
tekenstijl niet meegenomen. Een met de hand getekende kaart heeft een 
meer dynamische en levendige uitstraling. De informatie die erin verwerkt is 
komt hierdoor overtuigend over. Echter, in de visiekaart van Barneveld staat 
aanzienl ijk minder informatie aangegeven dan in de overige visiekaarten die 
digitaal zijn getekend. Door het gebruik van een digitale ondergrond bij een 
kaart die met de hand wordt getekend kan dit verbeterd warden. 
Een digitaal getekende kaart heeft een statische en kille uitstraling. Er is 
echter wel veel informatie in verwerkt door middel van de complete 
ondergrond. Op verschillende manieren warden in digitale kaarten 
elementen gebruikt die refereren aan een met de hand getekende kaart. 
Vooral in de visiekaart van Scherpenzeel wordt dit toegepast door middel 
van bijvoorbeeld speelse pij len en kleurovergangen. 
Het is duidelijk dat er een aanzienlijk verschil is tussen kaartmateriaal 
getekend met de hand of met de computer. Ondanks de positieve en 
negatieve kenmerken van beide manieren kan het mogelijk zijn dat de maker 
van het kaartmateriaal ondanks deze kenmerken hier bewust voor kiest. 
Onder het punt 'intentie van kaartmateriaal' wordt hier nader op ingegaan. 

Kleurgebruik 
Er is een groat verschil tussen het aantal en de soorten functies die 
weergegeven zijn in de visiekaarten. De verklaring van de functies is 
weergegeven in een legenda. Opvallend is dat de visiekaart van Barneveld 
geen legenda heeft. Op deze kaart zijn de betekenissen direct bij de functies 
geschreven. Dit maakt de kaarten druk en onduidelijk. Door deze manier van 
het toelichten van kleuren en symbolen moet eerst op de kaart gezocht 
warden naar de kleur of het symbool waar de betekenis bijstaat. Het werken 
met een legenda werkt aanzienlijk overzichtel ijker en functioneler. 
De volgende functies komen in alle visiekaarten terug. Tevens warden de 
gebruikte kleuren I arcering van deze functies toegelicht. 
• Wonen - rood I oranje 
Bebouwd gebied wordt in het merendeel van de visiekaarten aangegeven 
met rood of oranje gekleurde vlakken. Over het algemene wordt hoge 
concentratie bebouwing, vooral in de centra van kernen, aangegeven met 
een donkerrode kleur en een lage concentratie met lichtrood I oranje. In de 
visiekaart van Lunteren wordt het concentratieverschil van de bebouwing 
weergegeven in de grootte van de rasters. Tevens warden 
inbreidingslocaties, herstructureringslocaties, uitbreidingslocaties en 
zoekgebieden voor woningbouw aangegeven. Dit gebeurt door middel van 
speciale arceringen of het gebruik van andere kleuren. De meeste heldere 
manier om deze uitbreidingen aan te geven is het gebruik van dezelfde rode 
kleur met een speciale arcering. Zo is de link met bebouwd gebied 
vanzelfsprekend. 
• Bedrijventerrein - paars I bruin 
Bedrijventerrein wordt in het merendeel van de visiekaarten aangegeven 
met paars of bruin gekleurde vlakken. Bij toekomstig bedrijventerrein warden 
deze vlakken gearceerd in plaats van universeel ingekleurd. 
• Landschap I natuur I dorpsgroen - groen 
Landschap, natuur en dorpsgroen wordt altijd aangegeven met een groene 
kleur. Bij dit aspect warden verschillende elementen gebruikt; groen 
gekleurde vlakken en groene pijlverbindingen. In de vlakken wordt 
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onderscheidt gemaakt tussen bossen donkergroen gekleurd en open groene 
gebieden lichtgroen gekleurd. De kleur hangt hier wederom samen met de 
concentratie van de groene elementen. Met groene pijlen warden 
waardevolle verbanden tussen groene objecten aangeduid zoals nationale 
ecologische verbindingen, regionale ecologische verbindingen , groene 
vingers I lobben en zichtlijnen op het groen. 
• Water - blauw 
Vanzelfsprekend warden ruimtelijke elementen met betrekking tot water 
zoals meren en rivieren aangegeven met een blauwe kleur. Dit maakt het 
gebruik van de blauwe kleur voor andere functies verwarrend en daardoor 
zeer onwenselijk. 
• lnfrastructuur 
lnfrastructuur wordt aangegeven door lijnen en cirkels. Hoofdontsluiting 
autoverkeer, overige ontsluitingswegen , fietsroutes, spoorlijn , historische 
routes en toekomstige ontsluiting warden afgebeeld in lijnen en knooppunten 
in cirkels of sterren. 
• Overige functies 
Er zijn velen overige functies die in structuurvisiekaarten afgebeeld warden. 
Belangrijk hierbij is om deze functies met een kleur of symbool weer te 
geven die voldoende afwijkt van de hiervoor besproken functies. Op deze 
manier wordt verwarring voorkomen. 

Lagencombinaties 
In structuurvisiekaarten is veel informatie opgenomen. Deze kaarten 
ontstaan vaak door het combineren van verschillende lagen. Dit kan 
resulteren in een overdosis aan informatie waardoor kaarten te druk en te 
rommelig warden. 
Om duidelijk kaartmateriaal te krijgen is het belangrijk niet zoveel mogelijk te 
willen weergeven in het kaartmateriaal , maar enkel de essentiele dragers 
van de structuurvisie. Wei is het noodzakelijk om kenmerkende ruimtelijke 
elementen van het gebied weer te geven zodat het duidelijk is over welke 
locaties uitspraken gedaan warden in het kaartmateriaal. Hierbij moet niet 
enkel de kern belicht warden maar tevens een gedeelte van het 
buitengebied om de relatie van de kern en het buitengebied weer te geven. 

lntentie van kaartmateriaal 
Verschillende aspecten zijn besproken met betrekking tot het kaartmateriaal. 
Tenslotte is het belangrijk om stil te staan bij de intentie van het 
kaartmateriaal , dat sterk samenhangt met de concretisering van de 
informatie van het kaartmateriaal. Een globale visiekaart vraagt om een 
hoger abstractieniveau dan een gedetailleerde visiekaart. 
Elementen zoals de ondergrond en de omgeving hebben invloed op de mate 
van detail in de tekening. In de vergelijking van het kaartmateriaal is tot nu 
toe geen aandacht geschonken aan de intentie van de visiekaarten . Er kan 
bijvoorbeeld bewust voor gekozen zijn om geen digitaal complete 
ondergrond te gebruiken zodat enkel de globale hoofdlijnen van een visie 
weergegeven warden. Wanneer alles wel tot in detail afgebeeld is krijgt de 
visiekaart een definitieve uitstraling terwijl een globale flexibele uitstraling 
gewenst is. De verschillen tussen globaal I flexibel en gedetailleerd I 
definitief zijn in een tabel weergegeven. 
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Globaal I flex1bel Gedetallleerd I def1nit1ef 
Ondergrond -7 bebouwingscontour. 
Tekenstijl -7 met de hand. 
Functies -7 enkel de hoofdfuncties. 
Lagencombinaties -7 minimaliseren. 
Grenzen -7 minder hard. 

X.2.5 Participatie van de bevolking 

Ondergrond -7 compleet. 
Tekenstijl -7 met de computer. 
Functies -7 tevens details zoals 
boomsingels, stadserven etc. 
Lagencombinaties -7 
maximaliseren. 
Grenzen -7 hard, plan wordt 
"tuurplan". Loopt het gearceerde 
vlak over mijn kavel? 

In de loop der jaren wordt er door de politiek steeds meer geluisterd naar de 
stem van het volk. Dit is een goede ontwikkeling die in sommige plannen en 
visies ondersteund wordt door middel van versch illende middelen . De meest 
gebruikte middelen zijn het betrokken van het volk door middel van 
inspraakavonden. De laatste jaren biedt het internet tevens mogelijkheden 
om het volk te betrekken bij de visievorming . Seiden varianten zullen 
besproken warden . 

lnspraakavond 
Al jaren wordt het volk bij ambtelijke beslissingen betrokken door middel van 
inspraakavonden. Met betrekking tot de ruimtelijke ordening zijn er 
verschillende manieren waarop inspraakavonden in het ontwerpproces 
betrokken warden : 
• Een globale visie wordt gepubliceerd . Op inspraakavonden kunnen 

burgers hierop reageren . 
• Versch illende ontwikkelingsmodellen warden gepubliceerd. Op 

inspraakavonden kunnen burgers hierop reageren . 
• Er warden discussiethema's geformuleerd. Op discussieavonden 

warden de thema's in het kader van de gewenste toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen besproken. 

De laatste variant mengt de burger het meeste in het proces. De vraag is of 
in deze variant voor het uiteindelijke resultaat de burger niet te vroeg in het 
proces betrokken wordt. 
In de vergeleken documenten zijn enkel in de structuurvisie van Barneveld 
inspraakreacties opgenomen. Het toevoegen van de inspraakreacties in de 
structuurvisie is niet nodig. Het is wel belangrijker om in het proces van de 
ontwikkeling van de structuurvisie genoeg ruimte te bieden aan inspraak van 
de burgers. Door de burger bij het proces te betrekken is het mogelijk meer 
draagvlak te creeren en op een andere manier de visie te beoordelen. 

Digitale inspraak 
De gemeente . . . heeft op een innovatieve manier de bevolking bij de 
ruimtelijke problematiek, gerelateerd aan de visievorming, betrokken. Er was 
bekend hoeveel ru imte er in de toekomst nodig is voor ruimtelijke 
ontwikkeling. Deze ruimte werd verdeeld in een aantal vlakjes. De burger 
kon via internet door met de muis de vakjes te verschuiven de vlakjes 
verdelen in het gebied van de gemeente, maar wel binnen bepaalde 
contouren i. v.m. ecologische verbindingen etc. De afbeeld ing begeleidt met 
toelichtende tekst kon digitaal verzonden worden. Op een dergelijke manier 
wordt de bevolking direct geconfronteerd met de complexiteit die het 
ordenen van de ruimte met zich meebrengt. Een bepaald programma moet 
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in de toekomst gerealiseerd warden en verschillende locaties hebben elk 
hun eigen voordelen en nadelen. 

X.2.6 Conclusie 
Door het vergelijkend onderzoek van de structuurvisies en structuurplannen 
zijn de voor- en nadelen van verschillende aanpakken duidelijk geworden. 
De conclusies van de aspecten waarop gelet is warden in deze laatste 
paragraaf voor de volledigheid achter elkaar opgesomd. Deze conclusie kan 
als leidraad dienen voor het ontwerpen van een te maken structuurvisie of 
structuurplan. 

Opbouw 
Een heldere opbouw van een structuurvisie is belangrijk. Een 
chronologische bottom -7 up benadering van inventarisatie - analyse -
doelstellingen - visie is een duidelijke opbouw. 
De leesbaarheid van het document is tevens belangrijk. Om de leesbaarheid 
te optimaliseren is het raadzaam aandacht te geven aan de volgende drie 
aspecten: 
• Samenvatting. 
• Leeswijzer. 
• Hoofdstukken inleiden met inleiding en afsluiten met conclusie. 
Een samenvatting geeft de lezer met weinig tijd de mogelijkheid om op een 
snelle manier de belangrijkste informatie tot zich te nemen. Dit werkt tevens 
goed om alvorens het document door te nemen al de hoofdlijnen te weten 
van het beleid. 
Een leeswijzer geeft aan welke hoofdstukken voor de lezer van belang zijn. 
Hierbij wordt in de beschrijving onderscheid gemaakt tussen basisinformatie 
en gedetailleerde informatie. Door de leeswijzer wordt het voor de lezer 
duidelijk welke hoofdstukken de kern van het document bevatten. 
Tenslotte is het belangrijk dat de schrijfwijze van het document uitnodigt om 
het document te lezen. Een belangrijk aspect om dit te bewerkstelligen is 
een logische vloeiende structuur van het document. De verschillende 
hoofdstukken moeten logisch en vloeiend in elkaar overlopen. Dit kan door 
het inleiden van een hoofdstuk met een inleiding en het afsluiten van een 
hoofdstuk met een conclusie. 

Concretisering van informatie 
Het is belangrijk in welke mate een structuurvisie informatie geeft. Visies 
varieren van globale tot gedetailleerde documenten. Het is de kunst om de 
gulden middenweg tussen beiden varianten te vinden; een visie met een 
concrete inhoud maar wel flexibel genoeg om in de toekomst in te kunnen 
spelen op veranderingen. 

Formulering van plandoelen 
Het formuleren van plandoelen is een cruciale schakel van inventarisatie en 
analyse naar de visievorming. De manier waarop de plandoelen 
geformuleerd warden heeft een invloed op de duidelijkheid van de resultaten 
van de inventarisatie en analyse en de basisinformatie voor de visievorming. 
Het duidelijkste is het opstellen van plandoelen in losse punten. Per 
beleidsveld warden plandoelen gebundeld. Het is aan te raden om de 
plandoelen te concretiseren in drie stappen; beleidsvoornemens, richtlijnen 
en maatregelen. Om deze manier warden de plandoelen van 
beleidsvoornemens stapsgewijs geconcretiseerd naar gebiedsgerichte 
maatregelen. 
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Tekenmethode 
Kaartmateriaal speelt een belangrijke rol in de overdracht van informatie van 
structuurvisies. Vijf elementen van het kaartmateriaal zijn hierbij vergeleken: 
• Ondergrond. 
• Omgeving. 
• Functies en kleurgebruik. 
• Lagencombinaties. 
• lntentie van kaartmateriaal. 
De ondergrond die gebruikt wordt in kaartmateriaal bepaald de mate van 
herkenning van de specifieke locatie van het gebied . Bebouwingsstructuren 
en landschappelijke structuren functioneren als kenmerkende gegevens 
voor een specifiek gebied. Daarom verheldert de weergave van deze 
elementen de positionering van het gebied. 
Visies moeten niet over een te beperkt schaalgebied uitspraken doen. 
Daarom is het van belang om in het kaartmateriaal ook de directe omgeving 
mee te nemen. De ruimtelijke structuren hiervan hebben een bepaalde 
invloed op het gebied zelf. 
De manier van vormgeven van functies en het kleurgebruik hierbij speelt een 
belangrijke rol in de overdracht van de informatie in het kaartmateriaal. Het 
is raadzaam logische kleuren voor bepaalde functies te gebruiken zoals rood 
I oranje voor woonbebouwing, paars voor bedrijventerrein, groen voor 
landschap I natuur I dorpsgroen en blauw voor water. 
Visiekaarten komen vaak tot stand door het combineren van verschillende 
lagen. Het is goed om in een visiekaart veel informatie weer te geven door 
veel lagen te combineren. Echter, het kaartmateriaal moet wel duidelijk 
blijven . Het gebeurt vaak dater in visiekaarten een overdosis aan informatie 
staat waardoor de kaarten te druk en te rommelig zijn. De essentie is er 
moeilijk uit te houden. Dit moet voorkomen worden door het vinden van een 
balans tussen beide extremen. 
De intentie van het kaartmateriaal heeft gevolgen voor de hiervoor 
besproken aspecten van de tekenmethodes. Veel van de besproken 
aspecten die een rol spelen in het vervaardigen van kaartmateriaal hebben 
gevolgen voor de mate van detail van het kaartmateriaal. Vanuit 
conceptvorm is het raadzaam om enkel te richten op de hoofdzaken van de 
visie. Dit kan het best door het gebruik van globale kaarten zonder al te veel 
details. Deze globale vlekkenplannen kunnen naar verloop van het proces 
gedetailleerder worden weergegeven in definitieve visiekaarten. De opzet I 
intentie van het visiedocument bepaalt in hoeverre details in de visiekaarten 
aanwezig zijn . 

Participatie van de bevolking 
Tijdens de visievorming is het belangrijk om de bevolking bij het proces te 
betrekken. In het uiteindelijke document hoeft deze wisselwerking niet 
beschreven te worden maar het is wel belangrijk dat het betrekken van de 
bevolking een plaats in het proces krijgt. Gebruik van het internet om de 
opinie van de bevolking te peilen leidt veelal tot meer reacties en wordt 
daarom aanbevolen. 
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