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Inleiding

Wichmond en Vierakker zijn twee aan elkaar grenzende dor-
pen in de gemeente Bronckhorst, een plattelands gemeen-
te met 36.600 inwoners in 44 dorpen en buurtschappen. 
Wichmond en Vierakker zijn in de loop der tijd dusdanig met 
elkaar vergroeid dat ze doorgaans in één adem genoemd 
worden. De circa 980 inwoners wonen in de twee woon-
kernen en het bijbehorende uitgestrekte buitengebied.
In het kader van het Krachtige Kernen (KRAKE) project is 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de leef-
baarheid in Wichmond-Vierakker te behouden en te op-
timaliseren. Wichmond-Vierakker neemt deel aan het 
KRAKE-project als één van de pilotdorpen in de Woon Com-
munity. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven over 
het KRAKE-project, en het deelproject Woon Community.1

Krachtige Kernen (KRAKE)

De gevolgen van demografische ontwikkelingen worden in 
de landelijke grensregio steeds duidelijker merkbaar: dub-
bele vergrijzing, ontgroening en krimp. De voorzieningen 
in dorpen nemen af, en daarmee vaak ook de leefbaar-
heid. Tegelijkertijd lijden de identiteit, vitaliteit en attrac-
tiviteit van de dorpen er onder. Deze problematiek bestaat 
aan beide kanten van de NL-D grens. In het kader van het 
KRAKE-project pakken de betrokken projectpartners2  ge-
zamenlijk met minimaal 40 pilotdorpen deze problema-
tiek grensoverschrijdend en multidisciplinair op, met als 
doel het behoud respectievelijk het verbeteren van de 
leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine 
kernen. De behoeften van de dorpen staan daarbij altijd 
centraal. De focus van het project ligt op het duurzaam 
versterken van het zelfmanagement van de NL en D kleine 
kernen met betrekking tot zes themagebieden: zorg, wo-
nen, gezonde leefstijl, kindvriendelijke dorpen, MKB en 
vrijwilligers, en DNA van het dorp. Rondom elk themage-
bied ontstaat een community met een aantal pilotdorpen. 
De looptijd is van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2019.

De Woon Community

Het deelproject Woon Community richt zich op de vraag 
hoe we de fysieke woonomgeving van kleine kernen moe-
ten inrichten om de leefbaarheid van inwoners te kun-
nen optimaliseren. Op basis van een behoefte onderzoek 
onder inwoners van acht Nederlandse en Duitse dor-
pen in de Euregio Rijn-Waal en het in kaart brengen van 
de fysieke kwaliteiten van gebouwen, voorzieningen en 
wijken in deze dorpen zullen ontwerprichtlijnen voor de 
woonomgeving in kleine kernen worden ontwikkeld. Deze 
richtlijnen geven dorpen een houvast bij het slim inrichten 
en toekomstbestendig maken van de fysieke woonomge-
ving. De bewoners van de deelnemende dorpen krijgen 
een beter inzicht in wat wel en niet werkt en zullen de 
gevolgen van hun beslissingen beter kunnen inschatten. 
 

1 www.project-krake.eu/
2 Lectoraat Architecture in Health (Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen) en Hochschule Rhein-Waal. 

De ontwerpaanbevelingen worden toegepast op de spe-
cifieke situatie van de deelnemende dorpen, maar zul-
len ook worden omgezet tot een algemene handrei-
king die toepasbaar is in andere dorpen en gemeenten. 

Leefbaarheid

Het doel van het project KRAKE is het optimaliseren van 
de leefbaarheid van de woonomgeving voor de bewo-
ners van kleine (dorps)kernen. Uit de literatuur zijn veel 
verschillende definities van leefbaarheid te herleiden. De 
verschillende definities hebben gemeenschappelijk dat 
ze allen betrekking hebben op de mens in zijn leefomge-
ving. Deze leefomgeving bestaat uit drie verschillende 
deelaspecten: de fysieke woonomgeving (de gebouwen 
en de publieke ruimte), de functionele woonomgeving 
(de voorzieningen in het dorp), en de sociale woonom-
geving (het sociale gebeuren in het dorp). In dit project 
werken we met de definitie: “Leefbaarheid is de mate 
waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en 
behoeften die er door de mens aan worden gesteld”3.
Bovengenoemde definitie laat zien dat leefbaarheid be-
staat uit een ruimtelijke component (fysieke kenmerken 
van de leefomgeving) en een sociale component (de wen-
sen en behoeften van de inwoners). Hoe beter deze ruim-
telijke component aansluit op de sociale component, hoe 
groter de leefbaarheid is van de woonomgeving. Binnen 
de Woon Community van het project KRAKE is geprobeerd 
beide componenten zo goed mogelijk in kaart te brengen. 
De wensen en behoeften van de bewoners zijn in kaart 
gebracht middels het uitvoeren van semi-gestructureerde 
diepte-interviews (di),  en een exploratieve fotoworkshop 
(fw), en uiteindelijk het uitzetten van een survey onder alle 
huishoudens van het dorp (sv).  De ruimtelijke kenmer-
ken van het dorp zijn in kaart gebracht middels een (soci-
aal) ruimtelijke analyse (ra). Een uitgebreid verslag van al 
deze onderzoeksmethoden en de daaruit resulterende 
data is opgenomen in het bijlagenboek. Door de ruimte-
lijke kenmerken van de woonomgeving te relateren aan 
de in kaart gebrachte wensen en behoeften van de bewo-
ners worden knelpunten in het dorp inzichtelijk gemaakt. 
In deze rapportage worden de knelpunten beschreven en 
worden aanbevelingen gedaan om middels ruimtelijke in-
terventies (aanpassingen van en in de openbare ruimte) de 
leefbaarheid van Wichmond-Vierakker te optimaliseren.

3 Leidelmeijer, K., Marlet, G., van Iersel, J., van Woerkens, 
C. & van der Reijden, H. (2008). De Leefbaarometer: rapportage 
instrumentontwikkeling, Amsterdam: RIGO Research en Advies.
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Opzet van deze rapportage

Deze rapportage bestaat uit zes opeenvolgende hoofd-
stukken, waarvan het eerste hoofdstuk deze inlei-
ding betreft. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de 
(lokale) maatschappelijke context van waaruit deze rap-
portage moet worden bezien. Demografische, sociaal-
culturele, en politieke ontwikkelingen bepalen immers 
samen de richting waarin ruimtelijke oplossingen moe-
ten worden gezocht om de leefbaarheid te verbeteren. 
 
De hoofdstukken 3 tot en met 6 behandelen vervolgens 
ieder een deelaspect van de woonomgeving: de huidige 
woonsituatie van de dorpsbewoners (H3), de huidige 
woonomgeving (H4), de sociale omgeving (H5), en tot slot 
het aanbod van voorzieningen (H6). Ieder hoofdstuk heeft 
steeds een soortgelijke structuur. Allereerst worden de 
aandachtspunten besproken die afkomstig zijn uit de be-
hoeftepeiling onder de dorpsbewoners. Met afkortingen 
wordt daarbij steeds aangegeven uit welke bronnen deze 
aandachtspunten afkomstig zijn (di = diepte-interviews, 
fw = exploratieve fotoworkshop, en sv = survey). Vervol-
gens worden, indien van toepassing, de acties besproken 

die het dorp naar aanleiding van deze aandachtspunten 
heeft ondernomen of opgestart. Op basis van de resulta-
ten van de (sociaal-)ruimtelijke analyse worden aanbeve-
lingen gedaan t.a.v. mogelijke ruimtelijke interventies om 
tot oplossingen te komen t.a.v. de genoemde aandachts-
punten. Deze aanbevelingen zijn richtlijnen met betrekking 
tot ruimtelijke interventies op basis waarvan de dorps-
bewoners zelf verder kunnen nadenken over het door-
voeren van veranderingen in de (publieke) ruimte. Ieder 
hoofdstuk eindigt met een paragraaf best practices, waarin 
projecten (uit andere dorpen en steden) worden bespro-
ken die mogelijk interessant zijn voor het dorp Wichmond-
Vierakker en dienen ter inspiratie voor de dorpsbewoners.

De aanbevelingen en de best practices in deze rapportage 
pretenderen niet compleet te zijn, maar dienen louter als 
een richting of inspiratiebron voor mogelijke (ruimtelijke) 
oplossingen.  Indien specifieke casussen worden opge-
pakt, dient hier verder onderzoek naar worden gedaan. 
 

Afbeelding 1. Situering Wichmond-Vierakker.
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Wanneer we nadenken over het (her)inrichten van de (pu-
blieke) ruimte in Wichmond-Vierakker is het belangrijk om 
de maatschappelijke context waarin deze veranderingen 
plaatsvinden niet uit het oog te verliezen. Immers, het de-
mografische, politieke, sociaal-culturele, en technologische 
klimaat in Nederland, en meer specifiek in de regio, stelt 
eisen, maar ook grenzen aan de (ruimtelijke) oplossingen 
die moeten worden gezocht. Het zou bijvoorbeeld kunnen 
zijn dat er behoefte is aan nieuwe woningen, omdat een 
bepaalde groep inwoners geen gepaste woning kan vin-
den in het dorp. Een mogelijke oplossing is dan om nieu-
we woningen te bouwen. Echter, als blijkt dat het aantal 
inwoners de komen jaren af zal nemen zal deze oplossing 
mogelijk leiden tot leegstand. Ook beleidsmatige koers-
wijzigingen moeten worden meegenomen bij het bepalen 
van de relevantie en de haalbaarheid van verschillende 
ruimtelijke interventies. Hier kan men bijvoorbeeld den-
ken aan het beleid om mensen met een behoefte aan zorg 
zo lang mogelijk thuis te laten wonen en het toegenomen 
belang van de participatiesamenleving. Hieronder zal de 
maatschappelijke context in grote lijnen worden geschetst.

Vergrijzing en bevolkingskrimp

In Nederland zijn er verschuivingen te zien in de bevolkings-
samenstelling. Het aantal mensen in Nederland boven de 65 
jaar oud is tussen 2006 en 2016 toegenomen van 14,3% naar 
18,2%. Daarentegen is het aantal personen onder de 15 jaar 
oud in dezelfde periode afgenomen van 18,3% naar 16,5%1. 
Ook is er een toename van eenpersoonshuishou-
dens te zien en een afname van het aantal huishou-
dens met inwonende kinderen2. De totale bevolking 
groeide in de Nederland tussen 2006 en 2016 met 4%3.

In Wichmond-Vierakker zien we soortgelijke ontwik-
kelingen. In 2006 was het percentage inwoners van bo-
ven de 65 jaar nog ongeveer 15,5% (CBS, 20064), in 2016 
is dit percentage gestegen naar ongeveer 22% (CBS, 
20165). Het percentage inwoners tussen de 25 en 45 
jaar is juist gedaald, van ongeveer 23% in 2006 naar on-
geveer 16,5% in 2016. Dezelfde gegevens laten ook een 
lichte verschuiving in de huishoudsamenstelling zien. Het 
aantal gezinnen met inwonende kinderen in Wichmond-
Vierakker is gedurende deze periode gedaald met on-
geveer 5%. Tegelijkertijd nam het aandeel huishoudens 
zonder kinderen en het aandeel eenpersoonshuishou-
dens toe. Deze cijfers van de laatste tien jaar laten zien 
dat Wichmond-Vierakker een vergrijzende bevolking kent.
Naast de vergrijzing heeft Wichmond-Vierakker ook te ma-
ken met een (verwachte) bevolkingskrimp. De afgelopen 
tien jaar is het aantal mensen in de gemeente Bronckhorst 

1 CBS Statline; Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en 
herkomstgroepering, 1 januari versie; 18-07-2017.
2 CBS Statline; Particuliere huishoudens naar samenstelling 
en grootte, 1 januari. Versie 27-09-2016.
3 CBS Statline; Kerncijfers bevolking versie; 01-11-2017
4 CBS Statline;. Kerncijfers wijken en buurten 
2004-2008. Geraadpleegd van: http://statline.cbs.
n l / S t a t w e b / p u b l i c a t i o n / ? D M = S L N L & P A = 8 1 9 0 3 n e
d & D 1 = 3 , 6 - 1 0 & D 2 = 3 6 1 , 3 8 6 , 4 0 9 , 6 9 3 , 1 1 5 1 , 1 1 5 5 , 1 5 6 2 4 -
15626&D3=2&HDR=T&STB=G 1,G2&VW=T
5 CBS Statline; Kerncijfers wijken en buurten 
2016. Geraadpleegd van: http://statline.cbs.nl/
Statweb/ publication/?DM=SLNL&PA=83487NE
D&D1=0-1,3-11,27-30&D2=2886-2888&HDR=T&STB=G1&VW=T.

met 3,2% gedaald. Volgens het CBS wordt verwacht dat het 
inwonertal van de gemeente Bronckhorst de komende jaren 
verder zal krimpen tot 31.900 in 2040. Dit zal ook consequen-
ties hebben voor het inwonertal van Wichmond-Vierakker. 

Individualisering

Eén van de belangrijkste sociaal-culturele veranderin-
gen van de afgelopen decennia is de individualisering 
van de samenleving. In dit proces komen mensen steeds 
meer als individu in de samenleving te staan, en worden 
zij minder beïnvloed door traditionele instituties als de 
kerk, politieke en religieuze partijen, en de dorpsgemeen-
schap. Individualisering wordt gekenmerkt door zelf-
ontplooiing, het maken van eigen keuzes en het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid. Individualisering wordt 
vaak gerelateerd aan een afname van sociale cohesie 
in de samenleving en een afname van het ledental van 
maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld sport-
clubs en het verenigingsleven in de dorpsgemeenschap.

Onder de Nederlandse bevolking is er  steun voor minder 
overheid en meer eigen verantwoordelijkheid. Bijna 60% 
vindt dat mensen zelf meer eigen verantwoordelijkheid moe-
ten nemen6  7 . Dit schetst een duidelijk beeld dat de Neder-
landse samenleving meer verantwoordelijkheid legt bij het 
individu en individualiseert. De meeste mensen vinden dat zij 
zelf verantwoordelijke zijn voor een eigen inkomen, een ge-
zonde levensstijl en opvoeding en opvang van de kinderen8.  

Dit betekent niet dat mensen onverschillig zijn geworden 
ten opzichte van elkaar en geen behoefte meer hebben aan 
contact. Zo vinden veel mensen wel dat er een vangnet moet 
blijven vanuit de overheid voor mensen die niet in staat zijn 
om zelf in hun inkomen te voorzien (door bijvoorbeeld werke-
loosheid, arbeidsongeschiktheid of ouderdom). Waar werk, 
levensstijl en kinderopvang als een taken van de burgers 
zelf worden gezien, worden zaken zoals onderwijs, veilig-
heid en ouderenzorg als taken van de overheid beschouwd9. 
6 Dekker P, Den Ridder J. Meer eigen verantwoordelijkheid? 
In: Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) 2011/3. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011.
7 Veldheer V, Jonker JJ, Noije L, Vrooman C (red). Een beroep op 
de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? 
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2012.
8 Bijl R, Boelhouwer J, Pommer E, Sonck N. De sociale staat 
van Nederland 2013. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2013.
9 SCP Culturele veranderingen, 2010  http://www.scp.
nl/Onderzoek/Bronnen/Beknopte_onderzoeksbeschrijvingen/
Culturele_veranderingen_in_Nederland.

Afbeelding 2. Ontwikkeling aantal inwoners ouder dan 65 
jaar tussen 2006 en 2016.
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De participatiesamenleving

Het idee dat personen zelf meer verantwoordelijkheid 
moeten dragen zien we duidelijk terug in het huidige po-
litieke klimaat. Er is een verschuiving gaande van Neder-
land als een verzorgingsstaat naar Nederland als een par-
ticipatiesamenleving. De overheid trekt zich meer terug en 
ondersteunt waar nodig. Als burgers hulp nodig hebben 
kunnen ze terugvallen op de overheid, maar het initiatief 
voor hulpvragen wordt bij de burgers gelegd. Van de bur-
gers wordt verwacht dat deze, voor zover mogelijk, eerst 
zelf proberen (samen met de directe omgeving) een pro-
bleem op te lossen. Van mensen die eerder werden beti-
teld als kwetsbaar en hiervoor zorg ontvingen wordt nu 
verwacht dat ze ‘naar vermogen’ zelf taken uitvoeren. 
Er vindt in die zin een verschuiving plaats van een recht 
op zorg naar een plicht om mee te doen waar mogelijk1.

Om de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te regelen is 
besloten om de zorg te ‘decentraliseren’. Dit houdt in dat 
waar eerst het Rijk verantwoordelijk was voor zaken zo-
als de ouderen- en jeugdzorg, nu de gemeentes zelf ver-
antwoordelijk zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid is 
de bal bij de burgers komen te liggen. Het initiatief voor 
het verbeteren van de leefbaarheid van de woonomge-
ving ligt bij de bewoners. De gemeente kan daarbij on-
dersteunen en initiatieven van de inwoners oppakken. 

Burgerparticipatie en representativiteit

Burgerparticipatie, het betrekken van burgers bij 
beleidsvorming, is de afgelopen decennia steeds
meer gebruikelijk geworden in Nederland. De gemeente is 
vanuit de overheid belast met de taak om beleid te maken 
over onderwerpen zoals wonen en zorg, die nauw verbon-
den zijn met de leefbaarheid binnen een gemeenschap. Van-
uit de visie van de gemeente kan subsidie verstrekt worden 
aan burgerinitiatieven. Daarnaast kan er praktische onder-
steuning geboden worden. Burgerparticipatie geeft burgers 
meer zeggenschap in beleidsvorming en verhoogt de legiti-
miteit en het draagvlak van genomen beleidsbeslissingen. 
Een belangrijke kanttekening daarbij is echter dat de belan-
gen van alle burgers binnen deze initiatieven gewaarborgd 
worden. Dit is vaak moeilijk te realiseren, aangezien burger-
participanten vaak geen representatieve afspiegeling vor-
men van de lokale populatie. Het gaat hier relatief vaak om 
burgers van middelbare leeftijd, met een hoger opleidingsni-
veau en een grote betrokkenheid bij hun directe omgeving.  

De groepen burgers die zijn ondervertegenwoor-
digd in hun betrokkenheid bij burgerinitiatieven ne-
men vaak niet actief deel aan discussies over leefbaar-
heid en hebben de kans zo buiten  beeld te raken. Wel 
ondervinden zij de gevolgen van wat medebewoners 
tot stand brengen op het gebied van leefbaarheid.

1 van Hees, S., Horstman, K., Jansen, M., & Ruwaard, 
D. (2015). Betekenissen van burgerschap van ouderen in de 
participatiesamenleving. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 
93(5), 191-196.

Er zal dus altijd in de gaten gehouden moeten wor-
den wie beslist en in hoeverre dit ten goede komt 
aan alle inwoners. Binnen het KRAKE project is ge-
probeerd door middel van een behoefteonderzoek in 
kaart te brengen wat de behoeften en wensen zijn van 
de verschillende doelgroepen in Wichmond-Vierakker.

Technologische ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen kunnen de autonomie 
en zelfredzaamheid van mensen in de hand werken. Zo 
zijn mensen als gevolg van deze ontwikkelingen langer 
(zelfstandig) mobiel en zijn er communicatiemogelijk-
heden (internet, sociale media), die leiden tot nieuwe 
vormen van sociale verbondenheid en controle. Domo-
tica, technologische toepassingen in en om het huis, kun-
nen helpen om een duurzame woonomgeving te rea-
liseren waarin mensen gezond oud kunnen worden2.

Technologie kan bijdragen aan de empowerment van 
hulpbehoevenden. Wanneer het gaat om het bevorde-
ren van leefbaarheid en welzijn, kunnen vier verschil-
lende functies van technologieën in en om het huis wor-
den onderscheiden: 1) gezondheid en zorgverlening, 2) 
veiligheid en zekerheid, 3) gemak en besparing (com-
fort), en 4) contact en zelfontplooiing3. Doordat niet alle 
domotica-toepassingen even gebruiksvriendelijk zijn, en 
de nieuwe technologieën nog niet altijd worden geac-
cepteerd door de eindgebruiker, worden deze nog lang 
niet altijd ten volle benut en op grote schaal toegepast. 
Wanneer echter wordt nagedacht over het levensloop-
bestendig maken van woningen en de woonomgeving 
moet domotica zeker in beschouwing worden genomen.

Gemeentelijk beleid

Bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen komen 
deels terug in het beleid van de gemeente Bronckhorst. 
Uit de woonvisie van gemeente Bronckhorst blijkt dat de 
bestaande woningvoorraad niet aansluit bij de toekomstige 
samenstelling van de bevolking. In navolging hiervan is be-
sloten dat in de gemeente Bronckhorst tussen 2010 en 2020 
nog 385 woningen worden gebouwd. Een groot deel van 
deze woningen is al opgeleverd, al in aanbouw, of staat in de 
startblokken. Dit betekent dat de vraag naar woningen door 
de toename van eenpersoonshuishoudens en ouderen die 
zelfstandig blijven wonen, beantwoord moet worden met 
de bestaande bouw. Daarnaast is er steeds meer sprake 
van scheiding van woon en zorg omdat mensen langer thuis 
(willen) blijven wonen. Gevolg is dat de vraag naar zorg aan 
huis en levensloopgeschikte woningen zal toenemen. Mede 
hierdoor kan men wonen en zorg niet los van elkaar zien. 
om per woning te kijken wat er qua aanpassingen nodig is. 

2 Veldheer, V., Jonker, J., Van Noije, L., & Vrooman, C. (2012). 
Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen 
verantwoordelijkheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
3 Mohammadi M. (ed (2014), Domoticakompas: Inzichten 
uit een decennium slimme zorgprojecten in Nederland, 1st edn. Van 
Litsenburg B.V, Eindhoven
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De bestaande woningvoorraad is hier niet geschikt voor en 
zal moeten worden aangepast om aan de (toekomstige) 
vraag te voldoen1. De gemeente stimuleert hierbij maatwerk, 
voor het creëren van een geschikte woning. In 
de woonvisie staat ook dat de gemeente Bron-
ckhorst de inwoners als verantwoordelijke zien
Hiervoor is het programma Woongemak Bronckhorst op-
gesteld waarbij aandacht wordt gevraagd voor woningaan-
passingen. Het doel van het project is voornamelijk het 
informeren van ouderen. Daarbij wil de gemeente onder-
steunen door zelf te kijken bij bouwaanvragen welke woon-
aanpassingen meegenomen kunnen worden, zodat een 
volgende verbouwing (en aanvraag) vermeden kan worden. 
Als iemand zelf het initiatief neemt de woning aan te pas-
sen zal de gemeente kijken in hoeverre dit zoveel mogelijk 
vergunning vrij kan zodat er geen afhandelingstermijn van 
8 weken nodig is en de bewoner meteen aan de slag kan. 

Randvoorwaarden voor nieuw beleid

Naast het al bestaande beleid zal ook nieuw te vor-
men beleid rekening moeten houden met de maat-
schappelijke context en de veranderingen die 
hierin plaatsvinden. Op basis van de bovenstaande maat-
schappelijke ontwikkelingen kunnen de volgende randvoor-
waarden worden opgesteld die bij het realiseren van ruimte-
lijke interventies in aanmerking moeten worden genomen:
• Gezien het proces van vergrijzing moeten inter-
venties die worden gedaan in de (publieke) ruimte van 
Wichmond-Vierakker goed toegankelijk zijn voor de oudere 
inwoners van het dorp. Dit betekent niet dat de ruimtelijke 
interventies specifiek gericht moeten zijn op de senioren. 
Ruimtelijke interventies kunnen bijvoorbeeld ook speci-
fiek gericht zijn op het aantrekken en behouden van de 
jongeren in het dorp. Echter, bij alle interventies die in het 
dorp worden gedaan moet voor ogen worden gehouden 
dat ook ouderen hier gebruik van moeten kunnen maken.
• Als een gevolg van individualisering zullen men-
sen steeds minder in verenigingsverband ondernemen. 
Wanneer middels ruimtelijke interventies geprobeerd 
wordt om de sociale cohesie te optimaliseren en ont-
moetingen te stimuleren, moet (ook) naar (ruimtelijke) 
oplossingen worden gezocht buiten het verenigingsver-
band. Ruimtelijke interventies in de publieke ruimte 
van Wichmond-Vierakker kunnen ook specifiek gericht 
zijn op het stimuleren van toevallige ontmoetingen.
• De ruimtelijke interventies die worden doorge-
voerd moeten niet alleen tot doel hebben om de wensen 
van een bepaalde doelgroep te realiseren (bijvoorbeeld 
de actief participerende burger), maar ook de wensen van 
burgers die minder snel worden gehoord. De initiatieven 
die van de grond komen moeten zo inclusief mogelijk zijn.
• Bij het levensloopbestendig maken van de woning-
voorraad en de woonomgeving kan de rol van technologie, 
en meer specifiek domotica, meer worden benut. Domo-
tica moet worden gezien als onderdeel van de gebouwde 
omgeving, niet als additioneel aan de gebouwde omgeving. 

1 Beleid- en uitvoeringsplan Wonen en Zorg, Gemeente 
Bronckhorst, versie 25 februari 2014.

Domotica kan niet alleen worden toegepast voor 
het verhogen van het comfort, maar ook voor het 
waarborgen van veiligheid, het onderhouden van 
contacten, en het verlenen van zorg (op afstand).

Deze randvoorwaarden zullen in de komende hoofdstuk-
ken terug komen bij de specifieke aanbevelingen die 
worden gedaan t.a.v. mogelijke ruimtelijke interventies.
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Hoofdstuk 3
Huidige woonsituatie
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Inleiding

De bewoners van Wichmond-Vierakker zijn over het alge-
meen genomen erg tevreden met de huidige woning (sv: 
91% van de respondenten is (zeer) tevreden met de eigen 
woning, wat iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde 
van 88%1. Deze algemene tevredenheid met de woning 
lijkt niet te verschillen naar geslacht, koop of huur, locatie 
(kern of buitengebied), huishoudsamenstelling, en leeftijd.
 
Twee belangrijke thema’s op het gebied van wo-
nen verdienen echter wat meer aandacht, omdat 
hier onder de bewoners zorgen om zijn ontstaan: 1) 
de aansluiting van de woningvoorraad op de woon-
wensen van de bewoners, en 2) de levensloopbesten-
digheid van de woning en directe woonomgeving.

Aandachtspunten 

Er is behoefte aan geschikte woningen 
voor starters en senioren

Uit een eerste verkenning blijkt dat er een behoefte lijkt te 
zijn aan meer geschikte behuizing voor starters en senioren. 
In Wichmond-Vierakker zijn een aantal seniorenwoningen, 
maar door een relatief hoge huurprijs zou de doelgroep 
hiervoor beperkt zijn. Ook wordt genoemd dat verschillen-
de woningen geschikt voor senioren (gelijkvloerse wonin-
gen met zolder) nu worden bewoond door jonge gezinnen 
(di). Het blijft echter onduidelijk of er onder senioren be-
hoefte is aan meer seniorenwoningen. Uit de survey komt 
wel duidelijk naar voren dat met name onder vijftig plussers 
het hebben van een te grote woning of een te grote tuin die 
veel onderhoud vergt relatief vaak wordt genoemd als een 
mogelijke aanleiding om te verhuizen (sv: resp.  25% en 31%. 
Onder bewoners van < 50 jaar gaat het hier om 13% en 12%).

In verkennende gesprekken met een aantal bewoners 
wordt aangegeven dat de woningmarkt lastig is voor jon-
geren die een betaalbare huur- of koopwoning zoeken. 
Een gebrek aan geschikte en betaalbare starterswoningen 
wordt, naast onvoldoende werkgelegenheid, genoemd als 
een belangrijke reden voor jongeren om uit Wichmond-
Vierakker weg te trekken (di). Uit de antwoorden op de 
open vraag in de survey over leefbaarheid wordt door ver-
schillende respondenten aangegeven dat er een tekort is 
aan betaalbare (huur)woningen voor starters. Onder jonge-
ren (< 35 jaar) wordt het hebben van een te kleine woning 
of een te kleine tuin ook relatief vaak genoemd als een mo-
gelijke aanleiding om te verhuizen (sv: resp. 28% en 11%).

In de ruimtelijke analyse komt naar voren dat het 
aandeel koopwoningen in Wichmond-Vierakker ho-
ger ligt dan het gemiddelde in de rest van Nederland. 

1  Blijie, B., Gopal, K., Steijvers, R., & Faessen, W. (2016). 
Wonen in beweging. De resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 
2015. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Den Haag 

De gemiddelde prijzen van deze koopwoningen lig-
gen beduidend hoger dan het Nederlands gemiddelde 
(ra). Deze cijfers lijken de gedachte te ondersteunen 
dat er een gebrek is aan goedkopere starterswoningen.

De indruk ontstaat dat er in Wichmond-Vierakker behoef-
te is aan meer geschikte behuizing voor starters en seni-
oren. Wel moet hierbij worden vermeld dat eerst goed 
in kaart moet worden gebracht wat de precieze woon-
wensen zijn van de verschillende leeftijdsgroepen. In 
welk type woning willen mensen wonen, hebben ze een 
voorkeur voor huur- of koop, en aan welke voorwaarden 
moet de gewenste woning precies voldoen? Een verdere 
behoeftepeiling m.b.t. woonwensen lijkt dan ook een be-
langrijke volgende stap. In verband met verwachte bevol-
kingskrimp in de regio moet ook goed worden nagedacht 
over het behouden al dan uitbreiden van de bestaande 
woningvoorraad, in verband met eventuele leegstand.

Mensen zijn verdeeld over de 
levensloopbestendigheid van de eigen 

woning en woonomgeving

Een veel gehoorde wens onder de bewoners van 
Wichmond-Vierakker is om in de eigen woning oud te kun-
nen worden, zolang de gezondheid dit toelaat (di). Bijna de 
helft van de respondenten zegt in de huidige woning te wil-
len blijven wonen als ze ouder worden, en nog eens 40% 
zegt dit nu nog niet te weten (sv). Iets meer dan de helft 
van de bewoners geeft aan de woning en woonomgeving 
geschikt te vinden om te blijven wonen, ook als men ou-
der wordt. Een kwart van de bewoners vindt de woning en 
woonomgeving niet geschikt, en het overige kwart weet 
het (nog) niet. Indien respondenten de woning en woon-
omgeving niet geschikt vinden om oud in te worden, dan 
wordt vaak als reden het onvoldoende aanbod van voor-
zieningen in het dorp genoemd, gevolgd door het niet 
geschikt zijn van de woning. Minder vaak wordt als reden 
genoemd dat mensen niet of onvoldoende terug kun-
nen vallen op een sociaal netwerk voor hulp en contact.

Opvallend is dat vrouwen minder vaak aangeven oud te wil-
len worden in de eigen woning (37%) dan mannen (58%). 
Ook ervaren ze de geschiktheid van de woning en woonom-
geving om oud in te worden eerder als onvoldoende (sv).

Senioren (> 65 jaar) geven in vergelijking met jongere be-
woners het vaakst aan dat ze in de huidige woning willen 
blijven wonen. Opvallend is dat de leeftijdscategorie hier 
net onder, van 50 tot 65 jaar, hier het sterkst over twij-
felt. Senioren lijken zich niet vaker dan jongeren zorgen 
te maken over de levensloopbestendigheid van de wo-
ning en de woonomgeving, de bereikbaarheid van om-
liggende dorpen en steden, en het geringe aanbod van 
(zorg)voorzieningen. Dit zou kunnen wijzen op een sterke 
wens onder ouderen om oud te mogen worden op de 
eigen vertrouwde plek, ongeacht de omstandigheden. 
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Het kan echter ook duiden op een selectie-effect: (kwets-
bare) senioren die niet in de eigen omgeving konden 
of wilden blijven wonen zijn al verhuisd naar een an-
dere, meer passende woning en woonomgeving (sv).

Het levensloopbestendig maken van woningen door het 
aanbrengen van aanpassingen of voorzieningen in de wo-
ning komt regelmatig voor. Het gaat dan met name om 
het gelijkvloers maken van bepaalde functies in de woning 
(slaapkamer, badkamer), en het aanbrengen van hulpmid-
delen ter ondersteuning van de algemene dagelijkse le-
vensverrichtingen. Een veel kleiner aandeel van de bevol-
king lijkt gebruik te maken van elektronische toepassingen 
in de woning (domotica). Indien dit wel het geval is gaat het 
vaak om producten die zijn gericht op het verhogen van het 
comfort en het beveiligen van de woning. Toepassingen die 
ondersteunen bij het bieden van zorg en het onderhouden 
van contacten op afstand (met zorgprofessionals) worden zo 
goed als niet genoemd. Hier valt zeker nog winst te behalen 
bij het verder levensloopbestendig maken van woningen.

Aanbevelingen t.a.v. 
ruimtelijke interventies

Het overwegen van nieuwe woonvormen

In Wichmond-Vierakker lijkt sprake te zijn van een scheef 
woningaanbod. Er is meer behoefte aan starterswoningen 
en meer geschikte behuizing voor senioren. Jongeren ge-
ven vaak aan op zoek te zijn naar een grotere woning met 
tuin, terwijl senioren hun woning en tuin vaker te groot 
vinden in verband met het onderhoud. Innovatieve initia-
tieven op het gebied van wonen zouden (met goedkeuring 
van de gemeente) in kunnen spelen op dit probleem. Het 
splitsen van grotere woningen en woonboerderijen kan 
tegemoet komen aan zowel de woonwensen van starters 
als senioren. Door het splitsen van grotere woningen en 
woonboerderijen komt er een geschikte woning voor star-
ters vrij, terwijl tegelijkertijd senioren kunnen worden on-

dersteund bij het onderhouden van hun huis en tuin. Naast 
het splitsen van woningen kunnen andere initiatieven op 
het gebied van wonen en opkomende woonvormen wor-
den overwogen. Enkele van deze initiatieven worden be-
sproken bij de ‘best practices’ verderop in dit hoofdstuk.

Het omzetten van privé tuinen naar 
semi-openbaar gebied

Een relatief groot aandeel senioren geeft aan de eigen 
tuin te groot te vinden in verband met het onderhoud 
hiervan. Een mogelijkheid zou zijn om deze tuinen semi-
openbaar te maken en hier met dorpsgenoten een (geza-
menlijke) functie aan te geven. Op deze manier kan het 
onderhoud van de tuin deels worden uitbesteed. Een bij-
komend voordeel van deze mogelijkheid is dat dit de so-
ciale interactie tussen dorpsbewoners bevordert. Voor 
een verdere uitwerking van dit idee, zie de best practice ‘ 
Mijn tuin, jouw tuin’ op de volgende pagina ter inspiratie.

Best practices

Mijn tuin, jouw tuin

Het onderhoud van een grote tuin kan een reden zijn 
voor senioren om een verhuizing te overwegen. Het pro-
ject ‘Mijn tuin, jouw tuin’ speelt in de gemeente Barne-
veld in op dit probleem. Een bewoner met een grote tuin 
van minstens 25 m2 kan zich hiervoor aanmelden. Onder 
begeleiding van een tuincoach en coördinator worden 
vrijwilligers uit het dorp begeleid bij het tuinieren in de 
desbetreffende tuin. De oogst wordt met elkaar gedeeld 
en een deel gaat naar de Voedselbank. Het doel van dit 
project is gezamenlijk tuinieren waarbij kennis en erva-
ringen gedeeld worden en sociale wijkcontacten worden 
opgebouwd. De tuineigenaar heeft weer een goed onder-
houden en functionele tuin, laagdrempelige ontmoetingen 
in de directe woonomgeving en deelt mee in de oogst.

Afbeelding 3. Gezamenlijk tuinieren in particuliere tuin. Bron: http://mijntuinjouwtuin.nl/index.html
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Nieuwe woonvormen om tegemoet te 
komen aan de wensen van starters en 

senioren

De behoefte aan privacy en ‘een eigen plek’ weegt vaak 
zwaarder dan de wens elkaar te ondersteunen. Hierdoor 
is de bereidbaarheid om een familielid in huis op te ne-
men, bij zowel de zorgverlener als de zorgbehoevende, 
afgenomen. De opbouw van de verzorgingsstaat heeft de 
noodzaak daartoe bovendien minder groot gemaakt. De 
komst van de participatiemaatschappij en de noodzaak 
van het langer zelfstandig thuis wonen hebben echter tot 
een hernieuwde aandacht voor collectieve en/of alter-
natieve woonvormen geleid (Companen, 2016). Enkele 
voorbeelden worden ter inspiratie hieronder besproken.

o Meergeneratiehuizen
Meergeneratiehuizen zijn woningen die onder één dak huis-
vesting bieden aan meerdere generaties, zoals ouderen en 
starters, met als voordeel dat, indien dit nodig blijkt te zijn, 
het verlenen van informele zorg (mantelzorg) relatief een-
voudig te realiseren is. Dit kan binnen dezelfde familie zijn 
maar dat hoeft niet het geval te zijn. In principe kan men 
zo bij elkaar gaan inwonen en is er geen aparte regeling 
nodig. Toch wordt er in de praktijk vaak voor gekozen om 
ieder huishouden een eigen voordeur te geven, waarvoor 
een kadastrale splitsing nodig is. Op deze manier kunnen 
huizen worden gedeeld, maar heeft toch ieder huishouden 
zijn eigen ‘woning’. Een probleem in krimpregio’s is echter 
dat deze mogelijkheid vaak vervalt vanwege het wooncon-
tingent. Een eigen voordeur betekent op papier een extra 
woning en de gemeente mag niet overal zomaar extra hui-
zen toevoegen. Daarom is deze woonvorm niet overal  ge-
schikt. Daarbij kan het zijn dat ieder huishouden een eigen 
adres wil hebben, omdat anders het verzamelinkomen van 
het huishouden stijgt. Hierdoor vermindert of vervalt het 
recht op inkomensafhankelijke toeslagen en, bijvoorbeeld, 
een bijstandsuitkering. De zogeheten ‘kostendelersnorm’ is 
dan van toepassing. Het delen van een woning kan even-
tueel ook gevolgen hebben voor indicaties voor zorg en 
ondersteuning en voor het recht op partneralimentatie.

Een voorbeeld van een meergeneratiewoning in een be-
staand gebouw is een generatieboerderij in Makkinga. Eén 
van de kinderen heeft een boerderij gekocht met een bijge-
bouw dat zelfstandig bewoond kan worden. Het ouder echt-
paar wilde de dochter wel financieel helpen bij het vinden 
van een woning en uiteindelijk hebben ze samen de woon-
boerderij gekocht, waarbij de dochter met drie kinderen in 
de boerderij woont en de ouders in het bijgebouw zijn gaan 
wonen (Companen, 2016). Soortgelijke voorbeelden zijn 
tevens in een setting te vinden waarbij een van de twee 
partijen op het erf in een bijgebouw bij de ander intrekt.

o Kangoeroewoning
Een kangoeroewoning is een sociale huurwoning voor 
een bewoner met een ondersteuningsbehoefte (de bui-
delwoning) die is gekoppeld aan een woning van iemand 
die ondersteuning verleent (de hoofdwoning). Beide wo-
ningen zijn zelfstandige huurwoningen met een eigen 
huisnummer, maar zijn wel fysiek aan elkaar verbonden 

(Companen, 2016). In  principe gaat het om twee aparte 
woningen met elk een eigen huurcontract. Het achterlig-
gende idee is wel dat er in meer of mindere mate sprake 
is van een gezamenlijk huishouden. Bij toewijzing wordt 
er rekening gehouden met de zorgrelatie van de huurders.

Ook bij deze woonvorm speelt het probleem van de zogehe-
ten ‘kostendelersnorm’. Door het gekoppeld wonen vermin-
dert of vervalt het recht op inkomensafhankelijk toeslagen 
en, bijvoorbeeld, een bijstandsuitkering. In de Participatie-
wet is opgenomen dat hier een uitzondering op wordt ge-
maakt als de ene bewoner zorg draagt voor de andere bewo-
ner en samen het verblijf in de hoofdwoning delen. Het feit 
dat het dan om twee adressen gaat is hier niet van toepas-
sing omdat de feitelijke bewoning binnen dezelfde woning 
plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de bewoners 
samen de maaltijd nuttigen en/of de avond doorbrengen. 

Een ander praktisch probleem dat speelt bij deze woon-
vorm is dat beide huurders door de wet beschermd zijn en 
niet zomaar uit hun woning gezet kunnen worden. Dit be-
tekent dat wanneer één van de huurders overlijdt of besluit 
te vertrekken, de overgebleven huurder in de woning mag 
blijven wonen zonder aan een andere zorgrelatie gekop-
peld te worden. Het achterliggende idee van de kangoe-
roewoning is vanaf dat moment niet meer van toepassing.

Voorbeelden van kangoeroewoningen zijn te vinden in 
Groningen waar de Woningcorporatie Lefier in 2014 elf 
woningen heeft neergezet. Elke woning is opgebouwd uit 
twee appartementen die met elkaar zijn verboden door 
een tussendeur. Eén appartement is voor de zorgbehoe-
vende en één voor de mantelzorger. De appartementen 
hebben allen een eigen voordeur, adres en huurcon-
tract. De appartementen vallen in de sociale huursector. 
Toch wordt bij het toewijzen geen rekening gehouden 
met de inkomensgrens, zodat men op deze manier toch 
een kangoeroewoning kan huren als een van de huurder 
een hoger inkomen heeft. In dit geval is wel in het huur-
contract vastgelegd dat de huurovereenkomst wordt 
beëindigd zodra één van de huurders de huur opzegt.
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o Erfdelen
Erfdelen is een innovatief nieuw bedacht woonconcept dat 
nog in de kinderschoenen staat. De eerste pilot moet nog 
worden gestart. Bij erfdelen worden op het erf van een 
bestaande boerderij kleinschalige woningen gerealiseerd 
(maximaal vijf) voor één- of tweepersoonshuishoudens. De 
woningen staan rond een gemeenschappelijk erf, waarvan 
één van de woningen zal worden gerealiseerd in de bestaan-
de boerderij. Het voordeel is dat er gezamenlijke voorzienin-
gen in de boerderij worden gerealiseerd, toegankelijk voor 
alle bewoners. Hier kan men denken aan een eetkeuken, 
werkplaats, wasserette of hobbykamer. Daarnaast is er ge-
noeg privacy omdat iedereen een eigen vrijstaande woning 
heeft en een eigen huishouden runt. Door het delen van het 
‘erf’ en voorzieningen in de boerderij worden sociale inter-
actie en onderlinge hulp tussen de bewoners gestimuleerd.

o Woon- en zorgcoöperatie
Woon -en zorgcoöperaties zijn bottom-up initiatieven die 
op steeds meer plekken van de grond komen.  Actieve be-
woners zetten zich hierbij in voor een gezamenlijk doel, 
zoals een woonvorm waarbij de bewoners zelf de regie 
in handen houden. Veelal is dit een groep gelijkgestemde 
senioren die gezamenlijke woonvorm realiseren met het 
oog op comfortabel en veilig oud worden. Voorzieningen, 
zoals de buitenruimte, gastenverblijf, wasvoorziening, 
parkeren kunnen gedeeld worden  en in de toekomst 
kan, indien nodig, gezamenlijk zorg ingekocht worden.    

Wooncoöperaties zijn in verschillende vormen  te vinden. 
Bijna altijd besluit een groep mensen samen een pand te 

kopen en hier appartementen in de creëren. Een voorbeeld 
van een dergelijke woongroep is Vitalius die voornemens 
is om de Bergansiuskazerne in Ede om te bouwen tot 21 
levensloopgeschikte appartementen voor bewoners ouder 
dan vijftig jaar. De coöperatie Vitalius is eigenaar van het 
gebouw en de grond. De leden huren een appartement van 
de coöperatie Vitalius waar zij lid van zijn. Leden hebben 
zo volledige inspraak in de beslissingen van de coöperatie.  
Zo is er een zekere vorm van gemeenschappelijkheid, maar 
door de zelfstandige appartementen hebben bewoners ook 
genoeg privacy. In het complex kan ruimte gemaakt worden 
voor zorg gerelateerde voorzieningen waardoor mensen 
langer zelfstandig in hun appartement kunnen blijven wo-
nen. Door samen in de vorm van een wooncoöperatie een 
gebouw te kopen en te verbouwen kan aan de eigen wen-
sen worden voldaan en hebben de bewoners zelf de regie.

Zorgcoöpraties richten zich in plaats van het wonen meer 
op het voorzien van zorg- en welzijnsdiensten. Met name 
in dorpen, waar het aanbod van zorg -en welzijnsvoorzie-
ningen niet altijd toereikend is, komen een aantal actieve 
bewoners  bij elkaar om dit soort initiatieven op te zetten. 
Zorgcoöperaties zijn in diverse vormen te vinden; van een 
coöperatie die verschillende diensten, zoals een klussen-
dienst, boodschappendienst, koffiepunt, maaltijdvoorzie-
ning aanbiedt tot een coöperatie die formele zorg en klein-
schalig wonen organiseert. De afgelopen jaren zijn veel van 
deze initiatieven uitgegroeid tot succesvolle voorbeelden, 
zoals de zorgcoöperatie in Schaijk (http://www.zorgcoope-
ratieschaijk.nl/) en Hoogerloon (http://zorgcooperatie.nl/). 

Afbeelding 4. Ombouwen van bestaande woonboerderij naar meerdere woningen op het landerf. Bron: https://www.erfdelen.nl/
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Afbeelding 6. meegroeiwoningen Bron; Vermeer Architecten, 
Gilze.  http://www.demeegroeiwoning.nl/ProjectRijen.htm

o Meegroeiwoning
Het concept van de meegroeiwoning  heeft als uitgangspunt 
flexibiliteit. De woning  kan naar de verschillende levensfase 
en bijbehorende behoeften relatief eenvoudig aangepast 
worden. Met het oog op de vraag naar onder andere star-
terswoningen en seniorenwoningen in het dorp,  is dit een 
typologie die veel voordelen biedt. In de context van een 
dorp met een relatief klein woningaanbod, kan deze flexibi-
liteit tegenmoet komen in de toch verschillende behoeften 
en wensen van groepen dorpsbewoners. Jongeren kunnen 
in een relatief kleine woning starten en senioren kunnen 
relatief eenvoudig de woning levensloopbestendig maken 
waardoor men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. 

Zoals zojuist aangestipt is een meegroeiwoning een huis 
dat zo ontworpen is dat het gefaseerd kan worden ge-
bouwd. Starters kunnen beginnen met een kleine wo-
ning die later uitgebreid kan worden in het geval van 
gezinsuitbreiding. Ook wanneer meerdere generaties 
in de woning trekken kan deze desgewenst worden uit-
gebreid. Doordat de woning wordt opgebouwd uit mo-
dules, kan deze makkelijker worden aangepast aan de 
wensen en (financiële) mogelijkheden van de bewoners.
Er zijn geen extra regelingen nodig om een huis te bou-
wen dat modulair kan worden uitgebreid. Het is echter 
wel zo dat voor de uitbreidingen een bouwvergunning 
aangevraagd dient te worden. De gemeente moet hier-
bij de garantie willen geven dat er toestemming wordt 
verleend om naar gelang uit te breiden als de tijd daar 
is. Praktisch probleem hierbij is dat bestemmingsplan-
nen worden opgesteld voor een duur van tien jaar. Een 
gemeente mag dus niet zo maar een verbouwing op-
nemen die niet binnen die tien jaar wordt uitgevoerd.

Een voorbeeld van meegroeiwoningen zijn de huizen 
in de wijk Vliegende Vennen Noord in de gemeente 
Gilze-Rijen. In deze wijk worden meerdere meegroei-
woningen gebouwd vanwege de groeiende vraag naar 

betaalbare starterswoningen. Aangezien er onder de be-
woners een duidelijke behoefte was aan volledige wo-
ningen en niet aan kleine appartementjes is er beslo-
ten tot het bouwen van nieuwe meegroeiwoningen. De 
woningen starten met een basis van 60 m2 op een kavel 
van 160m2. Het gaat om een grondgebonden apparte-
ment met alle voorzieningen met een prijs van € 127.525. 

De woningen hebben vier fases van uitbreiding. In de 
eerste fase kan een extra slaapkamer van 15m2 worden 
bijgebouwd op de begane grond, evenals extra bergings-
ruimte en een bredere hal. In de tweede fase kan een 
dakopbouw van 30m2 worden neergezet, waar ruimte is 
voor een extra slaapkamer en een badkamer. In de derde 
fase kan deze verdieping worden uitgebreid met maxi-
maal twee slaapkamers van 15m2. In de vierde fase zou 
er op de begane grond nóg een slaapkamer en badkamer 
gebouwd kunnen worden. Dit om de woning volledig le-
vensloopbestendig te maken. Omdat deze fasen allemaal 
van te voren zijn uitgedacht komen er geen onnodig hoge 
verbouw- en sloopkosten bij kijken en is het ontwerp van 
de woning bij oplevering van de eerste fase al bekend.
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Hoofdstuk 4
Huidige woonomgeving
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Inleiding

Over het algemeen genomen zijn de bewoners van 
Wichmond Vierakker erg tevreden over de woonom-
geving (sv: 91% van de respondenten is (zeer) tevre-
den met de woonomgeving). In overeenstemming met 
het landelijke beeld1, blijkt dat jongeren minder tevre-
den zijn met de woonomgeving dan ouderen, zei het 
nog steeds erg tevreden (sv: 79% is (zeer) tevreden). 
 
Naast kleinere ergernissen als overlast door zwerf-
afval en hondenpoep worden er door de bewo-
ners weinig problemen met de woonomgeving 
ervaren. Een paar zaken zijn echter opvallend, en ver-
dienen het om hieronder apart genoemd te worden.

Aandachtspunten

Er zijn onveilige verkeerssituaties, 
met name voor kinderen

Uit de survey komt naar voren dat bijna de helft 
van de respondenten niet tevreden is met de ver-
keersveiligheid in Wichmond-Vierakker. Meer dan 
de helft (55%) geeft aan dat er onveilige verkeer-
situaties bestaan in Wichmond-Vierakker (sv). 

 

Met name mensen met thuiswonende kinderen maken zich 
zorgen om de verkeersveiligheid in het dorp. Van deze groep 
zegt maar liefst 70% dat er zich in het dorp onveilige verkeers-
situaties voordoen (sv). Door geparkeerde auto’s ontstaan 
onveilige situaties voor spelende of overstekende kinderen, 
met name bij de school (di/fw/sv). Sommige ouders laten 
hun kinderen omfietsen om gevaarlijke wegen te vermijden 
of fietsen langer dan noodzakelijk mee (naar school) (di).

 
 

1 SCP (2008). ‘Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders 
het platteland zien en gebruiken’. Sociaal en Cultureel Plan Bureau, 
Den Haag. 

Te hard rijden wordt als problematisch ervaren zowel bin-
nen als buiten de bebouwde kom, maar met name in het 
buitengebied. Er ontstaan hierdoor onveilige situaties voor 
kinderen, fietsers en wandelaars. Dit hangt samen met het 
ontbreken van fietspaden en wandelpaden langs wegen 
in het buitengebied. De wegmarkeringen die de fietspa-
den langs de wegen aangeven worden als onvoldoende 
ervaren en werken in de praktijk niet. Veilige fietsroutes 
worden als een gemis ervaren, met name voor de school-
gaande kinderen die vaak in groepjes fietsen (di/fw/sv).
 
In het kader van de verkeersveiligheid wordt ook de 
slechte staat en verzorging van bermen en open-
baar groen genoemd. Bermen zijn vaak te diep, en 
openbaar groen dat onvoldoende is bijgehouden 
zorgt voor slecht zicht voor passerend verkeer (sv). 

Met betrekking tot het veilig reizen met het openbaar 
vervoer blijkt het merendeel van de bushaltes in de kern 
van Wichmond niet erg uitnodigend en veilig te zijn voor 
de mensen die gebruik willen maken van de buurtbus (ra). 
Van de drie stops in de dorpkern is een stop niet 
aan de stoep gelegen en moeten gebruikers van 
de bus op een smalle strook langs de kant van de 
straat wachten. Tevens is het niet mogelijk hier be-
schut tegen de wind of regen op de bus te wachten. 

De bereikbaarheid van omliggende 
dorpen / steden is geen issue, 

mits men kan autorijden

Omdat de dorpsbewoners voor bepaalde voorzieningen 
zijn aangewezen op de omliggende dorpen en steden, is 
het belangrijk dat deze goed bereikbaar zijn. Deze bereik-
baarheid wordt door de mensen uit Wichmond-Vierakker 
niet als problematisch ervaren (sv: 93% van de responden-
ten vindt de omliggende dorpen en steden goed bereik-
baar). Vorden, Zutphen, Hengelo, Steenden, etc. liggen 
op kleine afstand en hebben de benodigde voorzieningen. 
Ook wordt genoemd dat de grotere afstand tot voorzie-
ningen simpelweg een consequentie is van het wonen in 
een kleiner dorp. Mensen die in Wichmond-Vierakker 
wonen hebben hier een bewuste keuze in gemaakt (di).

Voor een goede bereikbaarheid is het echter wel een 
vereiste dat mensen mobiel zijn en beschikken over een 
auto. Wanneer dit niet het geval is zijn de dorpsbewo-
ners aangewezen op de fiets of de buurtbus, wat de be-
reikbaarheid van de omgeving ernstig bemoeilijkt. De 
groep mensen zonder rijbewijs is relatief klein (sv: 93% 
heeft een rijbewijs), maar de mogelijke gevolgen voor de 
mobiliteit van deze groep mensen is groot. Uit de survey 
blijkt dat van de respondenten zonder rijbewijs bijna de 
helft de bereikbaarheid als matig tot slecht beoordeelt. 
Wanneer de respondenten wordt gevraagd naar moge-
lijke verhuisredenen noemt bijna 1 op de 5 mensen de 
bereikbaarheid (openbaar vervoer en uitvalswegen) (sv).

Afbeelding 7. Kruising Wichmond. Bron: deelnemer 
workshop fotostudies, 3 november 2016.
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De digitale bereikbaarheid wordt 
als problematisch ervaren

De digitale bereikbaarheid van Wichmond-Vierakker, de 
toegang tot en de kwaliteit van het internet, wordt door 
veel bewoners als problematisch ervaren. Juist in een 
dorp als Wichmond-Vierakker is het van belang dat alle 
bewoners toegang hebben tot internet, ten behoeve van 
bijvoorbeeld het thuis werken, het online bereiken van 
voorzieningen, het op afstand onderhouden van (fami-
lie)contacten, en het op afstand leveren van zorg (di). 
 
Uit het survey blijkt dat meer dan de helft (60%) van 
de respondenten niet tevreden is over de toegang tot 
en de kwaliteit van het internet. Dit aandeel ligt zelfs 
nog een stuk hoger onder de jongeren in het dorp (< 
35 jaar): hier ligt het percentage op bijna 80%. Res-
pondenten die wonen in het buitengebied zijn ook va-
ker ontevreden met het internet dan respondenten 
die wonen in de kern van Wichmond-Vierakker (sv).

De identiteit en het erfgoed van het 
dorp komen terug in de leefomgeving, 

en hier is men trots op

De herkenbaarheid van de gebouwen in Wichmond-Vierak-
ker en de identiteit van (objecten in) de openbare ruimte 
wordt als belangrijk ervaren door de bewoners. De sociale, 
feodale en agrarische herkomst van Wichmond-Vierakker 
komt op verschillende manieren terug in de gebouwde 
omgeving, en hier wordt door de bewoners met trots 

naar gekeken. Markante gebouwen en objecten bepalen 
de identiteit van het dorp, soms door de hoge esthetische 
waarde, soms door de hoge symbolische waarde, en soms 
door een combinatie van beide (fw). Voorbeelden van ka-
rakteristieke gebouwen en objecten in de openbare ruimte 
van Wichmond-Vierakker die door de bewoners worden ge-
noemd zijn de St. Willibrordus kerk, het Ludgerusgebouw, 
de coöperatieve carrousel vriezer, en de mozaïek van de 
oude katholieke school bij de entree van de basisschool.

Ondernomen acties 
in het dorp

Op het gebied van verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid

Naar aanleiding van de activiteiten van de Woon commu-
nity (KRAKE project), waaronder de behoeftepeiling onder 
de inwoners van Wichmond-Vierakker, is er een werkgroep 
‘Verkeersveiligheid’ gestart voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid in en rondom het dorp. In verschillende 
straten (w.o. Beeklaan, Hackforterweg) worden acties op-
gezet en uitgevoerd, zoals het plaatsen van spanborden 
en (tijdelijke) smiley-borden die automobilisten waarschu-
wen en attent maken op hun snelheid (zie afbeelding 9). 
Ook is een werkgroep ‘Openbaar groen’ actief. Deze werk-
groep richt zich op het onderhoud van openbaar groen met als 
doel om zowel de aantrekkelijkheid van het dorp te vergroten 
als het verbeteren van het verkeersoverzicht op kruisingen.

Afbeelding 8. Spandoeken tegen te hard rijden. Bron: Studenten atelier KRAKE.
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Afbeelding 9. Illustratie van gevaarlijke verkeerssituaties op basis 
van de resultaten van de interviews, workshop en survey. 

Straat waar te hard gereden wordt (di, fw, sv)

Onoverzichtelijk vanwege geparkeerde 
auto’s op de stoep (di, fw, sv)

Kruispunten worden als gevaarlijk ervaren (di, fw, sv)
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Op het gebied van bereikbaarheid

Een initiatief in het dorp dat net van start is gegaan 
is het gezamenlijk boodschappen doen in buurtdorp 
Vorden met de buurtbus. Doordat een aantal vrijwilli-
gers dit initiatief zullen ondersteunen is het voor men-
sen met mobiliteitsbeperkingen ook mogelijk om aan 
deze activiteit deel te nemen. Een andere initiatief-
groep onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor 
het realiseren van een deelautomobiel in het dorp.  

Aanbevelingen t.a.v. 
ruimtelijke interventies

Op het gebied van verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid: het verbeteren van de 

bestaande bushaltes

Voor mensen met mobiliteitsbeperkingen en dorpsbewo-
ners die geen auto tot hun beschikking hebben is de buurt-
bus een belangrijke mogelijkheid om voorzieningen buiten 
het dorp te kunnen bereiken. Ook maakt de buurtbus een 
nieuw initiatief waarbij dorpsbewoners gezamenlijk bood-
schappen gaan doen in een buurtdorp mogelijk. Om het ge-
bruik van de buurtbus onder (oudere) bewoners te stimule-
ren is het aan te bevelen de bestaande stops te verbeteren. 
Ter inspiratie willen we hieronder enkele voorbeelden 
geven van bijzondere bushaltes die niet alleen beschut-
ting bieden aan reizigers, maar tevens aanleiding ge-
ven tot het maken van een praatje en een aanwinst 
kunnen zijn voor het ruimtelijke karakter van het dorp.
Op figuur 10 zijn een aantal bijzondere bushaltes te zien 
in het Oostenrijkse dorp Krumbach. In co-creatie met in-
ternationale architecten en dorpsbewoners zijn verschil-
lende haltes ontworpen en gerealiseerd. De bushaltes 
zijn karakteristiek in de openbare ruimte en fungeren 
naast halte ook als klimobject, tribune, of uitzichtpunt. 

Een ander voorbeeld dichter bij huis is de bushalte in Pur-
merend, die tevens fungeert als een kleine bibliotheek, 
zie figuur 11. Naast een functionele bestemming heeft 
deze bushalte ook duidelijk een sociale bestemming. Met 
dit referentieproject in het achterhoofd kan overwogen 
worden om de boekenboom die in Wichmond-Vierakker 
zal worden gerealiseerd te plaatsen in de nabijheid van 
een bushalte (of andere sociale voorziening in het dorp). 
Figuur 12 laat een bushalte in Wijchen zien, waar 
bij gebrek aan een abri of bankje, de bushalte is 
vormgegeven als een paraplu waar reizigers be-
schutting kunnen zoeken tegen regen en wind.

Afbeelding 10. Diverse abris in Krumbach. 
Bron: http://www.travelvalley.nl/algemeen/
krumbach-heeft-de-mooiste-bushaltes-van-oostenrijk
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Afbeelding 11. Minibieb in bushalte in Purmerend. Bron: https://regiopurmerend.nl/2017/08/16/minibieb-bushalte-gorslaan-koningsvaren/, foto: Rob Klaucke.

Afbeelding 12. Bushalte in Wijchen. Bron: http://www.regio024.nl/nieuws/
wijchen/95-redactie/27946-gigantische-paraplu-bij-bushalte-meester-van-coothlaan-wijchen
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Het behouden en versterken van de 
dorpsidentiteit in de openbare ruimte

Uit de behoeftepeiling onder de bewoners van Wichmond-
Vierakker kwam duidelijk naar voren dat grote waarde 
wordt gehecht aan objecten in of karakteristieken van de 
woonomgeving die direct verwijzen naar het sociale, fe-
odale en agrarische verleden van Wichmond-Vierakker. 

De identiteit van Wichmond-Vierakker komt met name 
terug in de Dorpsstraat en de entrees van het dorp aan 
de Dorpsstraat (ra). Dit is gerelateerd aan een aantal ka-
rakteristieke gebouwen in de Dorpsstraat, zoals de Protes-
tantse Kerk, de Pastorie en café D’n Olde Kriet, maar ook 
aan landschappelijke elementen, zoals de Baaksche Beek.  
In de huidige situatie is dit tevens terug te zien aan de 
voorzieningen die grotendeels aan de Dorpsstraat gelegen 
zijn. Deze straat is de historische spil van de kern, waar 
de verschillende bewoners, weliswaar gedifferentieerd 
naar leeftijd, bij elkaar komen rondom de voorzieningen. 
Ondanks de karakteristieke gebouwen in de kern van 
Wichmond-Vierakker kan de oorspronkelijke identiteit van 
Wichmond-Vierakker nog verder worden benadrukt in de 
openbare ruimte. Zo is de Dorpsstraat niet meer voorzien van 
een originele straatafwerking, maar is deze weg geasfalteerd. 

Indien er wordt nagedacht over ruimtelijke interventies 
in dit gebied, is het aan te raden het originele dorpska-
rakter mee te nemen. Denk hierbij aan het creëren van 
nieuwe ontmoetingsplekken of het herinrichten van 
de openbare ruimte waarbij elementen gebruikt kun-
nen worden die herinneren aan de oorspronkelijke iden-
titeit van het dorp. Hierbij kan gedacht worden aan:
• Het toepassen van een authentieke straataf-  
 werking of een afwerking of patroon dat verwijst  
 naar de originele situatie;
• Het planten van lokale bomen en beplanting;
• Het koesteren van bestaande objecten van   
 historische-  en culturele waarde;
• Het plaatsen van originele inrichtingselemen-  
 ten zoals lantaarnpalen.
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Afbeelding 13. Mozaïek ter plaatste van de school. Bron: deelnemer 
workshop fotostudies, 3 november 2016.

Afbeelding 14. St. Willibrorduskerk te Vierakker. Bron: deelnemer 
workshop fotostudies, 3 november 2016.

Afbeelding 15. Ludgerus gebouw. Bron: studenten atelier KRAKE. Afbeelding 16. Protestantse kerk. Bron: 
deelnemer workshop fotostudies, 3 november 2016.
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Hoofdstuk 5
Sociale omgeving
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Aandachtspunten

De onderlinge contacten tussen 
dorpsbewoners en de saamhorigheid 

worden erg gewaardeerd

In Wichmond-Vierakker bestaat veel onderling contact 
tussen de dorpsbewoners,  met name met mensen uit 
de buurt en uit de eigen straat (di/sv). De sociale con-
tacten worden erg gewaardeerd en vormen een be-
langrijke voorwaarde voor de leefbaarheid in het dorp. 
Bijna 15% van de respondenten (sv) geeft aan behoefte 
te hebben aan meer contact met dorpsgenoten. Deze 
behoefte aan meer contact leeft met name bij men-
sen die nog niet zo lang in Wichmond-Vierakker wonen 
(< 5 jaar) en mensen die in de kern van het dorp wonen. 

Eenzaamheid lijkt weinig voor te komen in Wichmond-
Vierakker (sv: 8% geeft aan zich soms eenzaam te voelen). Het 
percentage mensen dat zegt (soms) eenzaam te zijn ligt ver 
onder het Nederlands gemiddelde1. Eenzaamheid lijkt niet 
vaker voor te komen onder ouderen. Wel is het zo dat alleen-
staanden wat vaker aangeven zich soms eenzaam te voelen.

In het dorp bestaat een sterk gevoel van saamhorigheid 
(di/sv). Een grote meerderheid van de dorpsbewoners 
voelt zich sterk verbonden met Wichmond-Vierakker 
(sv: 73% van de respondenten voelt zich (zeer) verbon-
den met het dorp). Binnen het dorp ervaren niet alle in-
woners eenzelfde mate van verbondenheid. Mensen 
met kinderen, mensen die actief zijn in het verenigings-
leven, en mensen die al langer in Wichmond-Vierakker 
wonen voelen zich sterker verbonden met het dorp.

De sociale controle in Wichmond-Vierakker is groot, 
maar dit wordt niet als onprettig ervaren. Het wordt 
zelfs gerelateerd aan het zich veilig voelen in de eigen 
woonomgeving (fw). Gevoelens van (sociale) onveilig-
heid zijn zo goed als afwezig onder de bewoners (sv).

Het behoud van het noaberschap 
wordt als belangrijk ervaren

Noaberschap, het voor elkaar klaar staan, wordt door de 
dorpsbewoners beschouwd als erg belangrijk en als ken-
merkend voor het wonen in een kleiner dorp in de Ach-
terhoek (fw). Het belang van het behouden en doorgeven 
van traditionele waarden en normen op sociaal niveau 
wordt dan ook meermaals door dorpsbewoners benadrukt. 

1 De Witt, S. & Van Beuningen, J. (2016). Eenzaamheid in 
Nederland. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statestiek. 

Wel wordt genoemd dat men het idee heeft dat er een 
sociale drempel bestaat voor het vragen om hulp. Men-
sen die hulp nodig hebben zouden dit eerder vragen aan 
de eigen familie dan aan de buren of mensen uit de straat 
(di). Uit het survey blijkt echter dat buren elkaar wel de-
gelijk helpen. Aan de respondenten werd gevraagd of ze, 
indien nodig, een beroep kunnen doen op mensen voor 
hulp, buiten de eigen partner. Naast de eigen familie 
(hoofdzakelijk ouders en kinderen) doen de meeste men-
sen een beroep op hun buren. Dit percentage ligt zelfs 
iets hoger dan hulp die wordt gevraagd aan vrienden.

Wel opvallend is dat bijna 15% van de respondenten 
zegt niet zeker te zijn van een informeel netwerk waarop 
ze kunnen terugvallen voor hulp, buiten de eigen part-
ner. Onder ouderen (65+) is dit zelfs een kwart (sv).

Er is behoefte aan een centrale 
ontmoetingsplek voor alle doelgroepen

Wichmond-Vierakker heeft relatief veel voorzieningen 
en ontmoetingsplekken, zoals café D’n Olde Kriet, het 
Ludgerusgebouw, en de sportvereniging Socci. De af-
stand tussen deze voorzieningen onderling is echter re-
latief groot. Onder de dorpsbewoners bestaat de zorg 
dat het grote aantal ontmoetingsplekken in het dorp 
niet toekomstbestendig is en op de termijn niet meer 
financieel haalbaar. Een centrum of dorpsplein waar 
de voorzieningen geconcentreerd zijn ontbreekt (fw).

Omdat de verschillende ontmoetingsplekken verspreid 
in het dorp zijn gesitueerd, en elk een eigen publiek 
trekken, is de kans op toevallige ontmoetingen tussen 
mensen van verschillende leeftijden gereduceerd. Een 
centrale plek in het dorp waar alle doelgroepen elkaar 
laagdrempelig ontmoeten ontbreekt. Er lijkt behoefte 
te zijn aan een ontmoetingsplek waar dorpsbewoners 
van alle leeftijden elkaar kunnen tegenkomen (di/fw).

Dorpsbewoners ontmoeten elkaar vaak in en rondom de 
eigen woning, en buiten op straat. Wanneer we gaan kijken 
naar de echte ontmoetingsplekken in het dorp, dan worden 
de bakker, de sportvereniging, café D’n Olde Kriet, en de 
Protestantse Kerk vaak genoemd. Wel blijkt er sprake van 
differentiatie: Senioren (65+) ontmoeten elkaar bijvoor-
beeld vaak bij de kerk, terwijl de jongeren (< 35 jaar) vaak 
een praatje maken bij de school of de sportvereniging (sv).

De bakker en het café worden door alle leeftijdsgroepen ge-
noemd als belangrijke ontmoetingsplekken in het dorp (sv). 
Het café is een ontmoetingsplek voor zowel jong als oud, 
alhoewel door enkelen wel wordt opgemerkt dat niet ieder-
een het café bezoekt, zij het om financiële dan wel morele re-
denen. De bakker heeft naast een commerciële functie een 
duidelijke sociale functie in het dorp. Dit is soortgelijk aan de 
sociale functie die de supermarkt had die circa tien jaar ge-
leden is verdwenen, en door de inwoners wordt gemist (di). 
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Ondernomen acties 
in het dorp

Op het gebied van het stimuleren van 
noaberschap en ontmoeting

Naar aanleiding van de behoeftepeiling onder de bewoners 
is er een werkgroep ‘Zorg en Onderlinge Hulp’ gestart. Naast 
bestaande initiatieven, zoals de reeds bestaande klussen-
dienst,  zijn meerdere initiatieven opgestart die tot doel heb-
ben sociale ontmoeting en noaberschap te ondersteunen 
en stimuleren. Sommige van deze initiatieven hebben een 
ruimtelijk karakter, andere juist een meer sociaal karakter:
• Het maken van een sociale kaart van Wichmond-

Vierakker waarop (structurele en incidentele) sociale 
activiteiten die in het dorp worden georganiseerd wor-
den aangekondigd.

• Het plaatsen van een ‘boekenboom’ in het dorp, waar 
bewoners boeken kunnen plaatsen en halen en tegelij-
kertijd een praatje kunnen maken met dorpsgenoten. 
De boom zal worden ontworpen en uitgevoerd door 
een plaatselijke kunstenaar.

• Het  plaatsen  van  een    vraag  en  aanbod  bord  bij     de     bakker.
• Het organiseren van een maandelijkse gezamenlijke 

maaltijd in D’n Olde Kriet die de deelnemers samen 

bereiden.
• Het opstellen van een talentenlijst voor kinderopvang 

Avonturijn en basisschool de Garve, waarop dorpsbe-
woners kunnen aangeven op welke manier ze een rol 
kunnen spelen in de educatieve activiteiten die wor-
den georganiseerd.

Aanbevelingen t.a.v. 
ruimtelijke interventies

Het creëren van een centraal 
ontmoetingsgebied in de Dorpsstraat

Aangezien de Dorpsstraat de historische ader is van 
Wichmond-Vierakker, en hier tevens een deel van de 
voorzieningen is gesitueerd, lijkt het logisch om in deze 
straat naar een oplossing te zoeken voor het gemis van 
een centrale ontmoetingsplek voor alle doelgroepen. 
Een belangrijke voorwaarde voor het creëren van een 
dergelijke centrale ontmoetingsplek is de geschiktheid 
van deze plek voor alle doelgroepen. In het hoofdstuk 
‘Voorzieningen’ zal verder worden ingegaan op het sti-
muleren van deze wisselwerking tussen doelgroepen.

Afbeelding 17. Ontmoetingsplekken ter plaatse van de Dorpsstraat voor diverse doelgroepen

Alle leeftijdscategoriën

Ouders en kinderen

Ouderen

Kinderen en jeugd

Bestaande busstop

Bestaande ontmoetingsplek 

Openbaar gebied
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Afbeelding 17 toont de huidige situatie in de Dorpsstraat 
m.b.t. voorzieningen en (semi-)publieke ruimtes. Deze 
zijn als een soort lintbebouwing aan de Dorpsstraat gesi-
tueerd. Sprake van een veelvoorkomende pleinstructuur 
is er dan ook niet. De opbouw van de dorpskern laat een 
centraal plein waaraan diverse functies zijn gelegen dan 
ook niet gemakkelijk toe. Wel is het mogelijk de bestaande 
voorzieningen in de openbare ruimte te optimaliseren en 
meer met elkaar te verbinden om zo meer interactie tus-
sen de voorzieningen in de Dorpsstraat te bewerkstelligen.  

Er kan ingezet worden op meerdere plekken aan de Dorps-
straat met een eigen karakter en functie die een aanvul-
ling op elkaar zijn en gezamenlijk als de ‘centrale ontmoe-
tingsplek’ in het dorp fungeren. Om dit te bereiken zal 
getracht moeten worden het gebruik van de be-
staande plekken te intensiveren door verschillende 
doelgroepen en het creëren van meer samenhang 
tussen de bestaande ontmoetingsplekken. Om de be-
staande plekken, zoals het gebied rondom de basis-
school en de Protestantse kerk als een centrale ont-

moetingsplek te laten fungeren kunnen onderstaande 
aandachtspunten en aanbevelingen worden meegenomen.

o Het intensiveren van het gebruik door verschil-
lende doelgroepen van voorzieningen en (semi-)publieke 
ruimtes

In afbeelding 17 zijn de bestaande openbare ruimten aan 
de Dorpsstraat weergegeven. In de huidige situatie worden 
de ruimten als afzonderlijke plekken beschouwd en over-
wegend gebruikt door een specifieke doelgroep. Ouders en 
schoolgaande kinderen maken gebruik van het schoolplein 
en de oudere generatie is juist meer te vinden ter plaat-
se van de Protestantse kerk. Alleen de bakker en café D’n 
Olde Kriet worden door verschillende leeftijdscategorieën 
genoemd als centrale ontmoetingsplek. Onderstaande pun-
ten kunnen bijdragen de openbare ruimten aan de Dorps-
straat interessanter te maken voor meerdere doelgroepen:
• Het herinrichten van het schoolplein  voor meerdere 

doelgroepen. Bij het inrichten van het nieuwe school-
plein en de directe omgeving kan naast de jonge kin-
deren ook rekening worden gehouden met de oudere 
jeugd, en wandelaars en fietsers die hier kunnen rusten.

• Door de pastorie voor meer activiteiten en doelgroepen 
open te stellen of zelfs als ‘huiskamer’ voor senioren in 
te richten (verder uitgewerkt als ‘best practice’ in dit 
hoofdstuk) krijgt het plangebied rondom de Protestant-
se kerk meer aanloop. Het plein dat is gelegen naast de 
pastorie en voor de kerk zou hierbij aan kunnen sluiten. 
Deze ruimte zou als ‘buitenruimte’ van een eventuele 
huiskamer (voor senioren) kunnen worden ingericht.

• De huidige parkeerplaats tegenover café D’n Olde Kriet 
kan weliswaar niet voor een andere functie in gebruik 
genomen worden. Wel zou  dit terrein aantrekkelijker 
ingericht kunnen worden om op deze wijze de en-
tree van het dorp aan de Dorpsstraat te verbeteren. 

Afbeelding 18. Potentiële ontmoetingsplek naast de Pastorie. 
Bron: Studenten atelier KRAKE

Afbeelding 19. Pastorie en de Protestantse kerk. Bron: studenten atelier KRAKE
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Afbeelding 20. Creëren van meer samenhang in de openbare ruimte van de Dorpsstraat.

Bushalte
Bestaande ontmoetingsplek
Potentiële ontmoetingsplek 
Openbare ruimte
Potentiële (semi-)publieke ruimte

o Het creëren van meer samenhang tussen de 
(semi-)publieke ruimtes en voorzieningen

De (semi-)publieke ruimtes en voorzieningen aan de Dorps-
straat kunnen duidelijk met elkaar verbonden worden door 
ze enerzijds visueel met elkaar in contact te brengen en 
anderzijds een ruimtelijke samenhang te creëren in het 
plangebied zonder dat de afzonderlijke ruimtes hun eigen 
identiteit verliezen. Met betrekking tot het schoolplein zal 
nagedacht moeten worden op welke wijze personen wor-
den uitgenodigd van de ruimte gebruik te maken. Aange-
zien het schoolplein vrijwel besloten is door privé kavels en 
het vanaf de weg nauwelijks zichtbaar is, zal de entreezone 
zo ingericht moeten worden dat dorpsbewoners en voorbij-
gangers worden uitgenodigd het plein op te lopen en hier 
te verblijven. Het gebied voor de Protestante kerk zou ook 
meer uitnodigend ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld 
door onderstaande ruimtelijke interventies. De groene 
zone naast de pastorie zou, indien deze (semi-)openbaar 
wordt, als parkachtige omgeving kunnen functioneren. 
Voorbeelden van ruimtelijke interventies in dit kader zijn:
• Het creëren van meer samenhang in het plangebied 

door bijvoorbeeld het doorleggen van de straataf-
werking, het doorzetten van de groenstructuur, het 
consequent gebruiken van materialen en straatmeu-
bilair (zoals lantaarnpalen, bloembakken, bankjes, 
etc.), en het realiseren van een doorlopende, goed 
toegankelijke voetgangerszone. Naast het creëren 
van meer samenhang hebben deze interventies te-
vens een positieve impact op de aantrekkelijkheid 

van het straatbeeld en de identiteit van het dorp.   
• De verschillende (semi-)publieke ruimtes en voor-

zieningen aan de Dorpsstraat zullen elkaar moeten 
aanvullen. Immers verschillende ruimten met een 
vergelijkbaar karakter en een soortgelijke functie zul-
len met elkaar concurreren en relatief minder (door 
verschillende doelgroepen) gebruikt worden. Het zor-
gen voor ruimtelijke variatie, naast het creëren van 
samenhang, is daarom erg belangrijk. Zo kan bijvoor-
beeld de openbare ruimte bij de Protestantse kerk een 
statiger uiterlijk met verharde ondergrond hebben, 
en het schoolplein daarentegen een toegankelijker 
en speelser karakter. De groene zone naast de Protes-
tantse kerk (tevens in eigendom van de Protestantse 
Kerk) kan als (semi-)openbaar groen gebied ingericht 
worden. Momenteel is dit terrein niet toegankelijk 
en wordt het terrein middels een laag hekwerk afge-
scheiden van de straat. Met het oog op de aantrek-
kelijke ligging (tegenover het dorpscafé, naast de kerk 
en schuin tegenover de school) zou de groene zone 
naast de Protestantse kerk van toegevoegde waarde 
kunnen zijn in het plangebied rondom de Dorpsstraat. 

• Door de verschillende openbare ruimtes te voorzien 
van een ‘landmark’, kan het plangebied verbijzon-
derd worden en een eigen karakter krijgen. Onder 
een landmark wordt een herkenbaar object of ele-
ment in de publieke ruimte verstaan, zoals de eerder 
omschreven boekenboom of bushalte. Deze objecten 
stimuleren tevens sociale interactie tussen bewoners. 
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Het ruimtelijk versterken van bestaande 
ontmoetingsplekken in het dorp

Naast het creëren van een centraal ontmoetingsge-
bied in de Dorpsstraat kan tevens worden ingezet op 
het verstevigen van bestaande ontmoetingsplekken ter 
plaatse van voorzieningen. Door eenvoudige ruimtelijke 
interventies is het mogelijk zo’n reeds bestaande ont-
moetingsplek te verstevigen en vluchtige, toevallige ont-
moetingen ruimtelijk te ondersteunen en stimuleren. 

Een voorbeeld van een dergelijke ontmoetingsplek is de 
bakker, waar een groot deel van de dorpsbewoners el-
kaar tegenkomt en een praatje maakt. Recentelijk is hier 
door de bewoners een uitwisselingsbord voor producten 
en diensten geplaatst, waarmee bewoners met elkaar 
kunnen communiceren (een ‘fysieke marktplaats’). Door 
hier ook een koffiepunt in combinatie met een hang- en/
of zitplek te creëren is het voor bezoekers van de bak-
ker nog laagdrempeliger om een praatje met dorpsge-
noten te maken. Afbeelding 21 geeft een impressie van 
een voorbeeld van een dergelijke ruimtelijk ingreep: een 
multifunctioneel object waar bezoekers een bankje kun-
nen ‘uittrekken’ en beschut kunnen zitten. Dit object kan 
daarnaast verschillende andere functies hebben, zoals 
het uitwisselingsbord, een ‘trekmuur’ als verkooppunt 
voor eieren van lokale boeren, speelobject voor kinde-
ren, etc. Aantrekkelijk aan een dergelijk concept is dat 
personen het gebruik kunnen beïnvloeden en het object 
naar eigen wens kunnen aanpassen. Daarnaast stimu-
leert het gezamenlijk aanpassen sociale interactie. Uiter-
aard is dit maar een voorbeeld en zijn meerdere ruim-
telijke vertalingen van een dergelijk concept mogelijk.    

Best Practices

Een huiskamer voor senioren 

In steeds meer dorpen komen huiskamer projecten voor 
senioren op. Zo’n huiskamer is een centrale plek in het 
dorp voor senioren waar deze laagdrempelig kunnen bin-
nenlopen om onder andere een potje te kaarten en een 
kop koffie te drinken, veelal onder begeleiding of met 
ondersteuning van vrijwilligers. Ook kunnen hier aanvul-
lende activiteiten of uitjes worden georganiseerd. Ter Avest 
(2015) omschrijft in zijn rapport een breed scala aan ont-
moetingsplekken en geeft tien factoren die van belang zijn 
bij het creëren van een goede ontmoetingsplek. Genoemd 
worden factoren zoals een coproductie tussen personen 
in diverse rollen (vrijwilligers, bewoners en professionals), 
ruimte om te experimenteren, eigen identiteit voor iedere 
huiskamer, uitnodigend en warm, een goed bereikbare en 
zichtbare locatie, samenwerking met andere partijen en 
een gezamenlijk doel met veelal één sleutelfiguur. Voor in-
spiratie en een overzicht van bestaande initiatieven kan het 
de moeite waard zijn dit rapport ter hand te nemen.  In de 
kern van Wichmond-Vierakker zouden enkele plekken hier 
geschikt voor kunnen zijn. De pastorie is bijvoorbeeld een 
plek waar al verschillende activiteiten worden georgani-
seerd voor senioren, en die mogelijk een startpunt kunnen 
vormen voor een dergelijk huiskamer project. Maar ook 
het Ludergerusgebouw zou hier geschikt voor kunnen zijn.

Afbeelding 21. Impressie 
van een mogelijk multifunctioneel object ter ondersteunen van het laagdrempelig ontmoeten ter plaatse van 
bijvoorbeeld de oprit van de bakker.
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Hoofdstuk 6
Voorzieningen
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Aandachtspunten

Het behoud van de bestaande voorzienin-
gen en het verenigingsleven wordt gezien 

als cruciaal voor de samenhang en de 
levendigheid in het dorp

Over het algemeen is men tevreden over het aan-
bod van voorzieningen in Wichmond-Vierakker (sv: 
68% van de respondenten is tevreden). Bewoners ge-
ven aan dat het aanbod soms beperkt is, maar zien dit 
als inherent aan het wonen in een klein dorp. Sommi-
gen geven aan een winkeltje of pinautomaat te missen, 
maar men is over het algemeen tevreden met wat er is. 
 
De Pastorie bij de Hervormde Kerk en het Ludgerus-
gebouw worden door verschillende verenigingen ge-
bruikt als een sociale en culturele ontmoetingsruimte. 
Door de beperkte openingstijden en de bezoekjes op 
afspraak is het echter niet goed mogelijk om elkaar 
desgewenst en laagdrempelig te ontmoeten. Café d’n 
Olde Kriet is een belangrijke ontmoetingsplaats in het 
dorp, maar heeft een duidelijk commerciële functie. 

De school, de sportvereniging en het verenigingsleven in 
het algemeen worden genoemd als cruciaal voor de leef-
baarheid van Wichmond-Vierakker. Deze voorzieningen 
hebben een aantrekkingskracht op meerdere doelgroepen 
en zorgen voor levendigheid in het dorp. De zorg bestaat 
onder de bewoners dat door toenemende krimp en ver-
grijzing het voorzieningenniveau verder zal dalen (di, fw).  

Beperkte (zorg)voorzieningen kunnen 
problematisch zijn voor mensen met 

gezondheids- en mobiliteitsbeperkingen

Voor de eerstelijns zorg, zoals de huisarts, is men aange-
wezen op omliggende dorpen of steden. Er is wel buurt-
zorg en wijkverpleging aanwezig. Het niet aanwezig zijn van 
meer zorgvoorzieningen in Wichmond-Vierakker wordt pas 
problematisch genoemd als men niet meer mobiel is en 
zorgbehoevend wordt. Met behulp van informele zorg kan 
een lichte of incidentele zorgvraag worden opgevangen. 
Echter, senioren met gezondheids- en / of mobiliteitsbeper-
kingen besluiten vaker te verhuizen buiten het dorp door 
het ontbreken van verdergaande (intramurale) zorg (di).
 
Het geringe aanbod aan winkels in Wichmond-Vierakker 
is de meest genoemde reden onder de bewoners van 
Wichmond-Vierakker om een verhuizing te overwegen 
(36%). Ook wordt, vooral  door senioren, genoemd dat een 
te grote woning of een te grote tuin (in verband met het on-
derhoud) aanleiding kan zijn voor het overwegen van een 
verhuizing (ongeveer 20%). Het geringe aanbod aan zorg-
voorzieningen wordt door bijna 15% van de respondenten 
genoemd als een mogelijke aanleiding tot een verhuizing. 
Opvallend is dat deze mogelijke aanleiding niet vaker wordt 
genoemd door de senioren dan door de jongeren (sv).

Weinig voorzieningen specifiek voor de 
(oudere) jeugd en de senioren

Alhoewel men over het algemeen tevreden is met het 
aanbod van voorzieningen in het dorp, is men minder 
tevreden met het aanbod van voorzieningen voor speci-
fieke doelgroepen. Bewoners zijn redelijk tevreden met 
het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen, maar 
er gaan ook geluiden op dat dit wat meer uitgebreid zou 
mogen zijn (di, fw, sv). Men is met name ontevreden met 
de voorzieningen voor de (iets oudere) jeugd (sv). Uit de 
antwoorden op de open vraag over voorzieningen komt 
dit ook duidelijk naar voren. Veel respondenten noemen 
dat er eigenlijk weinig te doen is in het dorp voor de ou-
dere jeugd, en dat deze doelgroep ook geen eigen plek 
heeft in het dorp  om naar toe te gaan en tijd door te 
brengen. Over de voorzieningen voor de ouderen zijn de 
meningen verdeeld. Er wordt genoemd dat er verschil-
lende activiteiten voor de senioren worden georganiseerd 
in het dorp, maar dat een duidelijk trefpunt mist waar ou-
deren elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten (di, sv).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Legenda  symbolen, zie toelichting volgende pagina.

Gemengde functies

Situering & bereikbaarheid

Veiligheid

Beeldvorming

Comfort

Gebruik openbare ruimte
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Aanbevelingen per plangebied 
t.a.v. ruimtelijke interventies

Bovenstaande afbeelding toont de verschillende voorzie-
ningen in de openbare ruimte van de kern van Wichmond. 
In de volgende paragrafen worden de voorzieningen voor 
de jeugd en voor de senioren per plangebied in kaart ge-
bracht. Elk plangebied is geëvalueerd aan de hand van zes 
factoren, die tezamen het succes van de voorziening bepa-
len: de aantrekkingszone (het potentiële aantal gebruikers), 
situering en bereikbaarheid, veiligheid, beeldvorming, com-
fort, en gebruik van de ruimte (Simons & Van Dorp, 2014). 
De aantrekkingszone heeft betrekking op de bevolkings-
dichtheid rondom de voorziening en zegt iets over de mo-
gelijke gebruikers. Aangezien de afstanden tussen de plan-
gebieden relatief kort zijn, is deze factor wellicht minder 
relevant. Wel is de situering en bereikbaarheid van belang; 
een centraal gelegen plangebied zal laagdrempeliger in het 
gebruik zijn dan een plangebied aan de rand van de kern. 
Veiligheid is in twee factoren te onderscheiden, namelijk de 
sociale veiligheid en de fysieke veiligheid. De eerste heeft 
betrekking op hoe veilig gebruikers de ruimte ervaren en 
een voorbeeld van fysieke veiligheid is de verkeersveilig-

heid.  De factor beeldvorming heeft betrekking op de ui-
terlijke verschijning (aantrekkelijkheid) van het plangebied 
en is opgedeeld in de subfactoren kwantiteit en kwaliteit 
groen, de ruimtelijke variatie, schoonheid, verzorging en 
cultuur en historie. Indien het comfort van de plangebieden 
in kaart is gebracht, is het gebied geobserveerd ten aan-
zien van onder andere de mentale en fysieke toegankelijk-
heid. Tot slot zijn de gebieden beoordeeld op het gebruik 
van de ruimte waarbij met name is gekeken naar de variatie 
voor verschillende doelgroepen, de kans op interactie tus-
sen deze doelgroepen, en of de gebieden door de gebrui-
ker aan te passen is naar zijn of haar (tijdelijke) wensen. 
Hierbij kan gedacht worden aan het verplaatsen van zitjes. 
 
Een uitgebreid verslag van deze sociaal-ruimtelijke analyse 
is opgenomen in het bijlagenboek. Hier volstaan we met het 
weergeven van de belangrijkste positieve eigenschappen 
(weergegeven met groene symbooltjes) en negatieve eigen-
schappen (weergegeven met rode symbooltjes) per plan-
gebied. Deze symbolen zijn op de vorige pagina toegelicht. 
Waar mogelijk worden aanbevelingen gedaan ter verbete-
ring van deze plangebieden of worden voorbeelden gegeven 
van aanverwante projecten in andere dorpen ter inspiratie.

Afbeelding 22. Voorzieningen voor de jeugd en senioren. De gebruikte 
nummers verwijzen naar de voorzieningen toegelicht in de volgende paragrafen. 

Ouderen

Kinderen en jeugd

Zitgelegenheid

Speeltuin

Voetbalveld

Winkel

Evenemententerrein

Busstop
Openbare ruimte
Semi-openbare ruimte

1

2

3

4
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1. Speeltuin Ludger

De speelvoorziening aan de Ludger bestaat uit een gedeel-
te voor de jongere kinderen en uit een gedeelte voor de 
wat oudere kinderen, wat maakt dat de speeltuin voor een 
groot deel van de jeugd in Wichmond-Vierakker geschikt is. 
Afbeelding 23 geeft de inrichting van de speeltuin weer. Het 
bankje onder de boom is een aangename plek voor ouders 
om toezicht te houden op hun spelende kinderen. De om-
liggende woningen zorgen voor voldoende sociale controle. 
Het gebied is overzichtelijk en goed toegankelijk. Het ge-
deelte voor de jongere kinderen wordt middels parkeervak-
ken van de weg gescheiden, wat zorgt voor een buffer naar 
de weg toe. De sociale en fysieke veiligheid zijn op deze 
wijze voldoende georganiseerd. De speeltuin aan de Lud-
ger wordt door verschillende omwonenden goed beoor-
deeld. Er wordt aangegeven dat de kinderen in het dorp, 
naast het schoolplein, met name spelen in deze speeltuin.

Aanbevelingen
In de directe omgeving van de speeltuin ligt een stuk 
braakliggend terrein met woonbestemming. Voorals-
nog is het gebied niet in gebruik. Om de woonomge-
ving rondom de speeltuin aantrekkelijker te maken kan 
worden overwogen om dit braakliggend stuk grond 
een tijdelijke invulling te geven. Gedacht kan worden 
hier ten tijde van de herstelperiode van het evenemen-
tenterrein het voetbalveld voor de jeugd te situeren.

Afbeelding 24. Speelgebied Ludger voor oudere kinderen. Bron: 
studenten atelier KRAKE.

Afbeelding 25. Speelgebied Ludger voor jonge kinderen. Bron: 
studenten atelier KRAKE.

Afbeelding 23. Situering speeltuin Ludger
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2. Speeltuin Vogelzang

De speelvoorziening aan de Vogelzang ligt aan een doodlo-
pende straat, waarbij de noordzijde grenst aan de Baakse-
weg. De speeltuin ligt niet aan een doorlopende route en 
redelijk uit het zicht. Vanuit de omliggende woningen is er 
maar beperkt zicht op de speeltuin, waardoor de sociale con-
trole beperkt is. De parkeerplaatsen die de speeltuin schei-
den van de straat beperken het zicht op de speeltuin nog 
meer. De speeltuin oogt niet erg uitnodigend (hier en daar 
ligt wat zwerfafval). Enkele dorpelingen met jonge kinderen 
geven aan deze voorziening niet of nauwelijks te gebruiken.

Aanbevelingen
De vraag kan worden gesteld of deze voorziening in zijn 
huidige vorm intact gehouden dient te worden. Wellicht 
kan een andere bestemming het gebruik van dit plange-
bied verbeteren. Wel dient hierbij voldoende rekening ge-
houden te worden met de situering van het plangebied en 
de slechte sociale controle die dit mede tot gevolg heeft. 

Afbeelding 26. Situering speeltuin Vogelzang.

Afbeelding 27. Speeltuin Vogelzang. Bron: studenten atelier 
KRAKE.

Afbeelding 28. Doodlopende straat met parkeerplaatsen. Bron: 
studenten atelier KRAKE.
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3. Schoolplein De Garve

Het herinrichten van het schoolplein is momenteel een ac-
tueel onderwerp in Wichmond-Vierakker. Het nieuwe plan 
voor de herinrichting van het schoolplein is er op gericht dit 
plein als een centrale ontmoetingsplek voor het dorp te la-
ten fungeren. Naast speelvoorzieningen voor de jeugd moe-
ten tevens voorzieningen voor toeristen en dorpsbewoners 
worden gecreëerd, zoals bijvoorbeeld een picknickbank.

Aanbevelingen
De situering van het schoolplein ten opzichte van de dorps-
kern is een groot pluspunt en maakt dat de locatie potentie 
heeft om in combinatie met andere plekken in de nabijheid 
(liggend aan de Dorpsstraat) als centrale ontmoetinsplek in 
het dorp te fungeren. Met name de entreezone van de school 
zou hier vanwege de directe ligging aan de Dorpsstraat ge-
schikt voor zijn. Het schoolplein zelf dat vanaf de Dorpsstraat 
haast niet zichtbaar is, kan dan meer als semi-privé terrein 
voor de school dienen, waar kinderen ongestoord en veilig 
kunnen spelen. De overgangszone tussen de straat en het 
schoolplein daarentegen kan als openbaar gebied dienen 
en zal op zo’n wijze ingericht moeten worden dat voorbij-
gangers worden “uitgenodigd” het gebied te gebruikern en 
hier te verblijven. Hierbij kan gedacht worden aan het cre-
eren van een interessant object of plekje ter plaatse van de  
entreezone dat de aandacht oproept en de nieuwsgierig-
heid van voorbijgangers wekt. Als inspiratie voor de inrich-
ting van deze entreezone kan gedacht worden aan een typi-
sche ‘rambla’. Door de parkeerplaatsen te herlocaliseren en 
de zone als een brede, groene voetgangerszone (inclusief 
inrichtingselementen zoals zitjes) in te richten wordt deze 
ruimte niet alleen een gebied waar de kinderen worden 
afgezet maar tevens krijgt het meer een verblijfsfunctie. 

Afbeelding 29. Situering schoolplein De Garve.

Afbeelding 30. Toegang tot de entree van de school en het 
schoolplein. Bron: deelnemer workshop fotostudies, 3 november 
2016.

Afbeelding 31. Schoolplein. Bron: Studenten atelier KRAKE.
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4. Evenemententerrein

Het evenemententerrein (zie afbeelding 32) is een rela-
tief groot gebied  in de dorpskern met een monotoom 
karakter en weinig (visuele) grenzen. Een aantal keer per 
jaar wordt dit gebied voor een groter evenement ge-
bruikt (de kermis en de motor cross) met als gevolg dat 
het plangebied na gebruik een lange periode moet ‘her-
stellen’. Gedurende een groot deel van het jaar heeft dit 
plangebied geen duidelijke functie, behalve dat er door 
kinderen op gevoetbald wordt. Tijdens de herstelperi-
ode is het terrein slecht bruikbaar en toegankelijk. Zo 
staan er momenteel voetbalgoaltjes op het terrein, maar 
is het voetballen door de diepe (modder)kuilen lastig. 

Aanbevelingen
Aangezien de jaarlijks terugkerende activiteiten van grote 
meerwaarde zijn voor het dorp is het van belang na te 
denken over een mogelijke inrichting van het plangebied 
waarbij zowel plaats is voor deze terugkerende activiteiten 
als voor een meer permanent gebruik gedurende de ove-
rige perioden. Flexibiliteit is hierbij een belangrijk uitgangs-
punt. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld verplaatsbare 
inrichtingselementen die ten tijde van een groter evene-
ment tijdelijk verwijderd kunnen worden.  Het monotome 
karakter van het terrein kan uitdagender worden gemaakt 
door het terrein visueel in meerdere ruimten te verdelen 
(creëren  van subruimten), bijvoorbeeld door het realise-
ren van hoogteverschillen.  Dit zorgt voor een diversificatie 

van de grote homogene ruimte, creëert een uitzicht-punt 
en een natuurlijke hellingbaan waar kinderen op kun-
nen spelen. Tevens worden de subruimten aan een zijde 
meer begrensd, wat de ruimte aan deze zijde rugdekking 
geeft, wat voor veel personen als prettig wordt ervaren.

Bij een mogelijke herinrichting van het evenemententerrein 
zou rekening gehouden kunnen worden met het toevoegen 
van functies voor verschillende leeftijdsgroepen. Dit zou het 
terrein tot een gebied maken waar bewoners van verschil-
lende leeftijden elkaar makkelijk tegen het lijf kunnen lopen.

Afbeelding 32. Evenemententerrein.

Afbeelding 33. Evenemententerrein. Bron: studenten atelier 
KRAKE. 
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5. De zitplekjes in de dorpskern

Om bewegen te stimuleren is het van belang voldoende 
zitgelegenheid te creëren langs wandelroutes. Met name 
senioren met een verminderde mobiliteit zijn eerder ge-
neigd de auto te nemen als ze onderweg niet in de gelegen-
heid zijn even uit te rusten (Cammelbeeck,et al., 2014). Ook 
blijkt dat functies in de openbare ruimte, zoals speeltuinen, 
vaker en langer gebruikt worden als men daar kan zitten. 

Bovenstaande afbeelding toont waar de bankjes in de 
dorpskern zijn gesitueerd. De lichtgroene symbolen ge-
ven de bankjes in of bij een speeltuin weer, de donker-
groene symbolen de bankjes langs het voetgangersgebied. 
Wat opvalt is dat bij de bushaltes geen zitgelegenheid 
is. Ook het gebrek aan bankjes in de Dorpsstraat is op-
vallend, aangezien hier nu juist een groot deel van de 
voorzieningen is gesitueerd, evenals historische land-
marks (herkenbare elementen of objecten in de ruimte).

Aanbevelingen
Aangeraden wordt om aan gangbare wandelroutes iedere 
100 à  150m. een bankje te plaatsen (Cammelbeeck,et 
al., 2014). Op basis van deze richtlijn kan geconstateerd 
worden dat in de kern van Wichmond nog ruimte is voor 
het plaatsen van enkele bankjes. De bankjes dienen stra-
tegisch geplaatst te worden, rekening houdend met on-
derlinge afstand, locatie (aan een wandel- of fietsroute 
met interessant uitzicht of in de openbare ruimte waar 

activiteiten plaatsvinden). Op deze wijze wordt het ge-
bruik van de ruimte gestimuleerd en wordt onderling 
contact tussen de verschillende gebruikers bevorderd.

De centrale functie van de Dorpsstraat kan worden 
versterkt en aantrekkelijker worden gemaakt door 
o.a. het plaatsen van bankjes. Dit zou goed gecombi-
neerd kunnen worden met het doorvoeren van eer-
der genoemde interventies, zoals het creëren van 
een boekenboom of  het plaatsen van een bushalte.

Afbeelding 34. Picknicktafel aan de Ludger. Bron: studenten 
atelier KRAKE.

Afbeelding 35. Plattegrond - Zitgelegeheden Wichmond 
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Zitgelegenheid t.p.v. speeltuin
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6. De bushaltes

In de kern van Wichmond zijn drie bushaltes ten behoeve 
van de buurtbus aanwezig; twee aan de Dorpsstraat en 
één aan de Hackforterweg (zie afbeelding 35). Met name 
de bushalte in de Dorpsstraat richting Vorden is erg slecht 
toegankelijk, met name voor senioren. Een verhoogd trot-
toir ontbreekt en de straatafwerking is niet egaal, met als 
gevolgd dat voor gebruikers die minder mobiel zijn en met 
bijvoorbeeld met de hulp van een rollator wandelen, het 
niet comfortabel is hier te passeren en te wachten. Daar-
bij geeft het een onveilig gevoel op het zelfde niveau als 
het passerende verkeer te wachten. Bij alle drie de bus-
haltes is geen zitmogelijkheid en is het niet mogelijk om 
beschut tegen de regen en wind op de bus te wachten. 

Aanbevelingen
In hoofdstuk 4, pag. 22 zijn aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot het  verbeteren van de bestaande bus-
haltes in Wichmond-Vierakker. Daarnaast is het aan te 
raden om niet alleen naar een functionele oplossing te 
zoeken (beschutting tegen weer en wind), maar deze 
kans te benutten om een object neer te zetten dat bij-
draagt aan de aantrekkelijkheid van de plek, ruimte biedt 
tot sociale interactie en tevens het dorp karakteriseert.

Afbeelding 36. Bushalte richting Vorden (Dorpsstraat). 
Bron: studenten atelier KRAKE.

Afbeelding 37. Bushalte richting Zutphen. Bron: 
studenten atelier KRAKE. 
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Afbeelding 38. (Potentiële) ontmoetingsplekken in de kern voor diverse doelgroepen

Alle leeftijdscategoriën

Schoolgaande kinderen

Bestaande ontmoetingsplek 
Potentiële ontmoetingsplek
Openbare ruimte

Doelgroepen:

Ouderen

Kinderen en jeugd

Potentiële ontmoetingsruimte
Tijdelijke potentiële ontmoetingsruimte
Herbestemmen

Algemene aanbeveling t.a.v. de menging van doelgroe-
pen

In de voorafgaande paragrafen zijn verschillende plan-
gebieden in de kern van Wichmond afzonderlijk bespro-
ken en geëvalueerd. Waar mogelijk zijn aanbevelingen 
gedaan voor het aanpassen van deze voorzieningen. Af-
beelding 22 op pagina 34 geeft een overzicht van de hui-
dige voorzieningen in de openbare ruimte in de kern van 
Wichmond. Wat in deze afbeelding opvalt is dat de voor-
zieningen voor de jeugd met name aan de zuidzijde van 
het dorp zijn gesitueerd, gecentreerd aan de Dorpsstraat 
en rondom  de Lindeselaak en het Ludger. Aan de noord-
zijde zijn geen voorzieningen voor de jeugd gesitueerd. 
Tevens wordt duidelijk dat de voorzieningen voor slechts 
één enkele doelgroep geschikt zijn, waardoor er weinig 
tot geen plekken in het dorp zijn waar een spontane men-
ging van leeftijdsgroepen plaatsvindt, met uitzondering 
van de bakker en de (commerciële) horecagelegenheid.

Afbeelding 38  laat zien hoe de huidige situatie in Wichmond-
Vierakker mogelijk aangepast zou kunnen worden zodat er 
een betere menging van leeftijdsgroepen tot stand komt. 
De roze ruimtes in de afbeelding zijn de bestaande voor-
zieningen, de groene ruimtes zijn plekken in het dorp die 
op dit moment niet als openbaar gebied in gebruik zijn 
en/of geen duidelijke functie hebben. De groene ruimtes 
hebben potentie, en zouden mogelijk ingericht kunnen 

worden om een betere menging van leeftijdsgroepen te 
realiseren. De voorzieningen die hier kunnen worden ge-
creëerd moeten een duidelijke aanvulling zijn op het al 
bestaande aanbod. Hieronder een paar mogelijke opties:

• Het plaatsen van een voorziening voor de oudere 
jeugd en/of voor gecombineerde doelgroepen op het 
braakliggende terrein bij de speeltuin aan het Ludger. 
Hier kan worden gedacht aan een tijdelijk voetbalveld 
of een generatietuin of moestuin.

• Het plaatsen van een voorziening voor senioren in de 
pastorie. Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
het maken van een “huiskamer” waar senioren elkaar 
laagdrempelig en desgewenst kunnen ontmoeten.

• Het ontwerpen van een verplaatsbare voorziening 
voor alle leeftijden op het evenemententerrein. Denk 
hier bijvoorbeeld eens aan hoge verrijdbare bakken 
om in te tuinieren, of verplaatsbare sport- en speel-
toestellen voor het creëren van een beweegtuin. 

• Een levensgroot (schaak)spel plaatsen naast de pas-
torie dat geschikt is voor alle leeftijdsgroepen, of een 
tijdelijke variant plaatsen op het evenemententerrein. 

Bovenstaande opties worden verder toegelicht in de ‘best 
practices’, waarin gerelateerde projecten worden beschre-
ven die al eerder zijn toegepast in andere dorpen en steden.
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Best practices

Onderstaande ‘best practices’ zijn voorbeeldprojecten van 
voorzieningen die a) geschikt zijn voor meerdere doel-
groepen, of b) geschikt zijn om te plaatsen in de nabij-
heid van een voorziening voor een andere doelgroep. Op 
deze manier kan sociale interactie tussen verschillende 
doelgroepen (leeftijdsgroepen) worden gestimuleerd.

1. Een levensgroot schaakspel
Een levensgroot schaakspel in de openbare ruimte is ge-
schikt voor zowel jongere als oudere doelgroepen en 
stimuleert een interactief gebruik van de ruimte. Ge-
bruikers van verschillende leeftijden worden gestimu-
leerd om samen de ruimte te gebruiken voor het spelen 
van een spel, wat interactie stimuleert en levendigheid 
schept in het plangebied. Door het schaakspel in de na-
bijheid van een andere voorziening te plaatsen (bijvoor-
beeld in de nabijheid van een speeltuintje of zitbankje) 
wordt het contact tussen de verschillende gebruikers 
en het gebruik van beide voorzieningen gestimuleerd.

2. Een beweegtuin
Een beweegtuin is een voorziening met bewegingstoe-
stellen waar de gebruiker in de buitenlucht kan bewe-
gen. In  combinatie met een speelvoorziening voor de 
jeugd kan voor met name de senioren in het dorp een 
beweegtuin worden gerealiseerd. Bewegen in de buiten-
lucht kan dan samengaan met sociale interactie tussen 
leeftijdsgroepen. De beweegtuin kan, naast een speel-
voorziening voor kinderen, ook worden gecombineerd 
met een zorgvoorziening of dagbesteding voor senioren. 
Een voorbeeld hiervan is de Field-lab ProFit speeltuin Bo-
menwijk in Delft. Deze ligt centraal tussen een senioren-
complex en verschillende scholen,  in een wijk waar veel 
jonge gezinnen wonen. Field-lab is bedoeld voor kinde-
ren van 8 tot 12 jaar en voor senioren. De speel- en be-
weegtoestellen voor het field-lab zijn zo ontworpen, dat 
zij de interactie tussen beide leeftijdsgroepen stimuleren.

3. Een generatiemoestuin
Het realiseren van een generatiemoestuin is een mogelijk-
heid om sociale interactie tussen verschillende doelgroe-
pen te stimuleren. Uiteraard is deze best practice in een 
stedelijke context, waar bewoners veelal geen of een kleine 
tuin hebben, logischer. Maar ook in dorpen heeft niet ie-
dere bewoner een grote privé tuin, en kan in specifieke 
gevallen deze best practice van toegevoegde waarde zijn.  
Een dergelijke tuin zou gebruikt kunnen worden door zo-
wel de school en de naschoolse opvang als de bewoners 
van een (kleinschalige) zorginstelling of bezoekers van 
een dagopvang. Een andere optie is om bestaande tuinen 
te gebruiken om generatiemoestuinen te realiseren. In 
de survey komt naar voren dat 19,5% van de senioren (> 
65 jaar) de tuin te groot vindt en het onderhoud als een 
knelpunt ervaart. De tuinen van deze mensen zouden wel-
licht opengesteld kunnen worden voor dorpsbewoners van 
alle leeftijden om een generatiemoestuin te creëren. Het 
onderhoud van de tuinen is zo gedekt, en sociale contac-
ten tussen verschillende leeftijden worden gestimuleerd. 

4. Gluren bij de buren
Contact tussen verschillende doelgroepen kan op meerdere 
wijze tot stand komen en gestimuleerd worden. Zo zijn er 
steeds meer voorbeelden te vinden van bijvoorbeeld be-
woners van een zorginstelling die tijdens bepaalde activi-
teiten in contact komen met leerlingen van een opvang of 
basisschool. Ook kwetsbare groepen die deelnemen aan de 
dagbesteding kunnen activiteiten ondernemen met jonge-
ren tijdens schooluitjes in het dorp. Meerdere combinaties 
van doelgroepen en activiteiten zijn mogelijk. Een concreet 
voorbeeld is de zorgorganisatie Stellinghaven Oosterwolde 
en de school OBS Tussen de Singels in Oosterwolde. Deze 
twee instellingen zijn overburen van elkaar. Er is vaak con-
tact, soms wel drie of vier keer in de week. Soms komen 
de leerlingen van de school op bezoek in het zorgcentrum, 
soms gaan de ouderen naar de school. Of ze ontmoeten 
elkaar in de Buitenhof, een hele grote plantenkas met ver-
warming en allerlei voorzieningen. Af en toe worden geza-
menlijke uitstapjes georganiseerd, zoals naar de dierentuin. 
Deze activiteiten worden begeleid door de activiteitenbege-
leidster van Stellinghaven en de leerkrachten van de school.

5. De Nieuwe Nachtegaal
De Nieuwe nachtegaal in Rotterdam is een voormalig ver-
zorgingshuis dat omgebouwd is tot een multifunctioneel 
centrum. Het is een centrum geworden voor de hele buurt 
van jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. In het centrum 
zelf is horeca te vinden, bedrijfsruimte en zijn sportactivitei-
ten. Er worden vanuit het centrum gymlessen gegeven voor 
ouderen, wandelactiviteiten voor alle doelgroepen en ver-
schillende workshops. Er wordt een zo breed mogelijk aan-
bod aan workshops gegeven, dit gaat van koekjes bakken tot 
websites maken. Zo is er voor elk wat wils en ontstaat contact 
tussen verschillende dorpsbewoners. Daarbij vervult het 
naast de sociale ook een maatschappelijke functie. Zo wor-
den er ook sollicitatietrainingen en taallessen gegeven, is er 
een bezorgservice van de supermarkt die in het centrum zit 
en heeft de wijkvereniging een vaste zaal voor activiteiten. 
Zelfs bij de verbouwing geholpen. De oudere bouwvakkers 
kunnen zo hun kennis overgeven aan de jongere. In dit ge-
val hebben gepensioneerde bouwbakkers samen met leer-
lingen van een lokale opleiding gewerkt aan de verbouwing.
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Afbeelding 39. Referentiebeeld van een schaakspel in de openbare ruimte. Bron: https://www.flickr.
com/search/?license=4%2C5%2C9%2C10&text=chess%20game%20outside&advanced=1

Afbeelding 40. Referentiebeeld van een schaakspel in de openbare ruimte. Bron: https://www.
flickr.com/search/?license=4%2C5%2C9%2C10&text=community%20garden&advanced=1
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