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2. Inleiding 
 
 
2.1 Hoenderloo in deze tijd 
 
Het dorp Hoenderloo is gelegen in de gemeente Apeldoorn, midden op de Veluwe. 
Het dorp dankt waarschijnlijk haar naam aan de hoeveelheid korhoenders die in de 
omgeving leefden rond 1800. Het dorp telt ongeveer 500 woningen en 1950 
inwoners. In het zomerseizoen vertienvoudigt het aantal mensen in en rond 
Hoenderloo. Het nationaal Park de Hoge Veluwe speelt hierbij een belangrijke rol.  
 
 

 
Afbeelding 1 Luchtfoto van Hoenderloo en omgeving 
 
Hoenderloo is opgedeeld in twee delen die bij elkaar komen in de ‘wespentaille’ op 
de plek van het dorpsplein met muziektent. Het westelijke deel wordt de Voorkrim 
genoemd, het oostelijke deel de Achterkrim. 
 
Aan de westkant van Hoenderloo ligt het Nationale Park de Hoge Veluwe. Mede 
door de ligging bij het Nationale Park is Hoenderloo uitgegroeid tot een toeristisch 

dorp van formaat. De meeste recreatiebedrijven zijn gevestigd aan de oostkant van 
het dorp.  
 
Belangrijke partij in Hoenderloo is de Hoenderloo-Groep, een begrip in Nederland 
op het gebied van heropvoeding van ontspoorde jongeren. De Hoenderloo-Groep 
is gevestigd ten noorden van het dorp en is door de banden met het dorp niet meer 
weg te denken. De Hoenderloo-Groep is één van de grootste werkgevers in 
Hoenderloo. 
 
Ten zuiden van het dorp ligt het landgoed Deelerwoud. Het is een groot particulier 
landgoed waar bedrijfsmatig akkerbouw, veeteelt en bosbouw wordt bedreven.  
 
 
Bouwen 
Hoenderloo bestaat uit vijf typen bebouwing. Langs de oudste wegen liggen de 
dichte wanden van de lintbebouwing. Op de Achterkrim liggen de verspreide erven, 
in het westen en bij de Hoenderloogroep heeft complexmatige bebouwing met 
paviljoens plaatsgevonden en daarnaast zijn er nog de losstaande 
vakantiewoningen (zie afbeelding 2). 
 
In de laatste 20 jaar zijn er geen betaalbare woningen voor de eigen bevolking 
gebouwd, waardoor een hele generatie jongeren noodgedwongen elders moest 
gaan wonen. Hierdoor is het dorp sterk aan het vergrijzen. Wat ook weer invloed 
heeft op het rijke verenigingsleven van Hoenderloo: jonge leden zijn schaars. 
Jongeren die woonruimte in de grote steden vonden en jongeren die nu in de 
omringende dorpen wonen, voelen zich nog steeds Hoenderlooër. Hun wens is dat 
er betaalbare woningen gebouwd worden zodat ze terug kunnen keren naar hun 
geboortedorp. Jongeren hebben een kopersvereniging opgericht, met als doel 
betaalbare huizen in Hoenderloo te realiseren. 
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Afbeelding 2 Huidig landgebruik (woonhuizen, paviljoens Hoenderloo- 

groep, recreatie). Bron: gemeente Apeldoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzieningen  
Het dorp beschikt over een beperkte middenstand en een rijk verenigingsleven. 
Mede dankzij de vele zomerse toeristen is het voor de plaatselijke supermarkt en 
andere voorzieningen mogelijk om te blijven bestaan 
Afbeelding 3 geeft een beeld van de locatie van diverse voorzieningen. 
Zorgfaciliteiten voor ouderen zijn op dit moment in ontwikkeling bij Stichting 
Veldheim, een stichting die als doelstelling heeft het faciliteren van activiteiten voor 
en door ouderen vanaf 55 jaar. 
 
 

 
Afbeelding 3 Locatie voorzieningen in Hoenderloo. Bron: gemeente Apeldoorn 
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2.2 Hoenderloo in het verleden 
 
Ontstaan van het dorp 
In de Middeleeuwen was de Veluwe één van de belangrijkste ijzerwingebieden van 
Europa. Met behulp van kleine lemen ovens werd het ijzer, dat als roodbruine 
aders in de grondlagen aanwezig is, gewonnen. Deze ijzerrijke lagen zijn soms bij 
stuwwallen duidelijk zichtbaar aanwezig doordat bodemlagen een schuine positie 
hebben door de stuwing.  
In de 19e eeuw trekken arme Drentse gezinnen naar het gebied. Deze mensen 
gaan wonen in zelfgebouwde plaggenhutten. De afkomst van de eerste inwoners 
wordt weerspiegeld in het dialect en in de gewoonten van de Hoenderlooërs: deze 
wijken af van die van andere bewoners op de Veluwe. 
 

 
Afbeelding 4 Hoenderloo rond 1900. Bron: gemeente Apeldoorn 
 

 
Afbeelding 5 Hoenderloo rond 1933. Bron: gemeente Apeldoorn 
 
 
Dominee Otto Heldring stuit in het begin van de 19e eeuw tijdens zijn voetreis over 
de Veluwe op de arme nederzetting. Hij besluit een put aan te leggen om hiermee 
de mensen te voorzien van drinkwater. Dezelfde meneer Heldring is ook de 
stichter van een huis voor moeilijk opvoedbare jongeren, van de kerk en van de 
openbare school met onderwijzerswoning.  
 
Ontwikkeling in bebouwing 
Eind 19e eeuw is vooral de Achterkrim bebouwd met verspreid liggende 
landarbeidershuizen en schuren. In het begin van de 20e eeuw beginnen de linten 
bij de kerk meer bebouwd te raken. In de 20e eeuw breidt ook de Hoenderloogroep 
uit met diverse paviljoens en personeelswoningen. Na 1950 worden woonbuurtjes 
gebouwd tussen de oudere bebouwingslinten. Hierdoor raakt de westkant van het 
dorp dichter bebouwd dan de oostkant (Krim).  
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Afbeelding 6 Verspreiding van verschillende vormen van bebouwing 
 
 
2.3 Landschap 
 
Hoenderloo is gelegen midden op de Veluwe, aan de voet van de westelijke helling 
van de stuwwal. Het dorp ligt omringd door karakteristieke bossen van hoger 
gelegen zandgronden met als dominerende soorten grove den, berk en zomereik, 
afgewisseld met heide. De nadrukkelijke aanwezigheid van natuur in de directe 
omgeving is ook in het dorp zichtbaar. Hoenderloo is een groen dorp. 
Onderstaande kaart met de huidige groenstructuur bevestigt dit. 
 

 
Afbeelding 7 Groenstructuur in en om Hoenderloo 
 
 
2.4 Natura 2000 en EHS  
 
Natura 2000 
Als grens voor het plangebied is gekozen voor de begrenzing van het  Natura 2000 
gebied. Deze keuze doet geen recht aan de cultuurhistorische ontwikkeling van 
Hoenderloo omdat belangrijke elementen zoals de Hoenderloo Groep en het 
Deelerwoud hierdoor buiten beschouwing blijven als het gaat om toekomstige 
ontwikkelingen. Echter het dorp beseft als geen ander dat in gebieden die 
begrensd zijn als Natura 2000 gebied het vrijwel onmogelijk is om ontwikkelingen, 
die niet bijdragen aan de instandhoudingsdoelstelling van dit gebied, van de grond 
te krijgen. Maar ook buiten de grenzen dient er rekening gehouden te worden met 
het Natura 2000 gebied. Op onderstaande kaart is de grens van Natura 2000 
gebied aangegeven met een zwarte lijn. Het plangebied beperkt zich tot de ruimte 
die omsloten wordt door de zwarte lijn (en dus niet is aangewezen als Natura 2000 
gebied). 
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Ook in het plangebied kan het omringende Natura 2000 gebied voor beperkingen 
zorgen. In het kader van de Natuurbeschermingswet zijn in Hoenderloo 
dorpsontwikkelingen zoals bijvoorbeeld woningbouw, bijna altijd aan een 
vergunning gebonden. Hierbij kunnen zich drie situaties voordoen: 
1. Effecten kunnen met zekerheid uitgesloten worden: er is geen vergunning 

nodig, het project kan doorgang vinden. 
2. Er worden effecten verwacht, maar deze zijn zeker niet significant: er is een 

vergunning nodig; de provincie beoordeelt of de schade aanvaardbaar is op 
basis van een verslechterings- en verstoringstoets (passende beoordeling); 

3. Er worden effecten verwacht, waarvan bij voorbaat niet uitgesloten kan 
worden dat deze significant zijn: er is een vergunning nodig. De provincie 
verleent slechts vergunning wanneer uit een passende beoordeling de 
zekerheid ontleent kan worden dat significante effecten niet zullen optreden. 

 
Het is de uitdaging om de dorpsontwikkelingen vorm te geven op een manier 
waarbij geen negatieve natuureffecten op het omringende Natura 2000 gebied 
ontstaan.  
 

 
Afbeelding 9 Grens Natura 2000 gebied 
 
 
 
 
 

EHS 
Om verandering aan te brengen in de versnippering van de Nederlandse natuur, 
werken het Rijk en de provincies sinds 1990 aan de aanleg van een duurzaam, 
samenhangend netwerk van grote en kleine natuurgebieden: de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). De EHS is onderdeel van een Europees ecologisch netwerk 
en bestaat uit natuurgebieden die met elkaar verbonden worden door ecologische 
verbindingszones. Voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in Gelderland 
zijn deze drie onderdelen van de EHS onlosmakelijk met elkaar verbonden (Bron: 
website Provincie Gelderland). Binnen de EHS worden de volgende gebieden 
onderscheiden: 
 

1. Natuurgebieden. In deze gebieden staat het behoud van natuurwaarden 
op de eerste plaats. 

2. Verwevingsgebieden. Hieronder verstaat men gebieden waarin 
natuurelementen en natuurkwaliteiten verweven zijn met ander gebruik 
van het cultuurlandschap. 

3. Verbindingszones. Door middel van smalle stroken natuur worden grotere 
natuurgebieden met elkaar verbonden. 

 
Afbeelding 10 geeft weer waar sprake is van EHS verweving en van EHS natuur. 
Momenteel is een Streekplanherziening Herbegrenzing EHS in procedure. Hierin 
wordt voorgesteld om de EHS-verweving voor de Achterkrim te laten vervallen. 
 

 
Afbeelding 10  EHS-natuur (donkergroen) en EHS-verweving  

(lichtgroen) volgens Streekplan 
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3 Doel en werkwijze 
 

3.1 Dorpen groeien op eigen wijze 
 
doel 
Het programma “Dorpen groeien op eigen wijze” heeft als doel om dorpen op een 
organische manier te laten ontwikkelen en tot een integrale visie te komen voor het 
dorp. Deze visie is grotendeels bedacht en aangestuurd door bewoners en vormt 
het begin van een continue proces. Vaststelling als ruimtelijke visie door de 
gemeenteraad is van groot belang. 
 
Om tot deze visie te komen is gebruik gemaakt van: 
 
 Lokale wensen om leefbaarheid te verbeteren; 
 Lokale behoefte aan woningen en andere functies 
 Specifieke eigenheid en stijl van het dorp; 
 Cultuurhistorische achtergronden van het dorp; 
 Karakteristieke ruimtelijke kwaliteiten; 
 Landschaps-morfologische inbedding; 

 
 
 
Opbouw van het project 
Het programma “Dorpen groeien op eigen wijze” bestaat uit twee onderdelen: 
 
I Dorpskwaliteit in beeld.  
Bewoners komen onder begeleiding tot een dorpskwaliteitskaart en een 
begeleidend document waarin de dorpskwaliteit is weergegeven. De visie van het 
dorp wat betreft toekomstige ontwikkelingen is hierbij een centraal deel. Draagvlak 
creëren binnen het dorp is een belangrijk onderdeel van het proces. Gemeente 
Apeldoorn is nauw betrokken bij het proces om tot de dorpskwaliteitskaart te 
komen. In deze rapportage is dankbaar gebruik gemaakt van allerlei kaarten die in 
een eerdere studie door de gemeente zijn gemaakt. 
Door middel van een workshop halverwege het proces zijn ook andere partijen als 
Provincie, Woningbouwcoöperatie, zorginstelling e.a. bij het proces betrokken. 

De dorpskwaliteit is gebaseerd op cultuurhistorische, landschaps-morfologische en 
bouwkwalitatieve analyses. Deze dorpskwaliteit is beeldend uitgevoerd en vormt 
het kader voor toekomstige samenwerking, bebouwing en de ontwikkeling van 
voorzieningen.  
 
II Oprichting Dorps Ontwikkelingsmaatschappij.  
Onder begeleiding wordt een Dorps Ontwikkelingsmaatschappij opgericht. Een 
Dorps Ontwikkelingsmaatschappij is een instrument om de ambities die de 
dorpswerkgroep heeft (weergegeven in dit document), samen met andere partners 
waar te maken.  
 

 
3.2 Werkwijze 
 
Om tot een beschrijving van de dorpskwaliteit te komen, is de dorpswerkgroep 
meerdere malen bijeen geweest. Soms in zijn geheel, soms in kleiner verband. Het 
proces bestaat uit 3 fasen: 
 

1. Start 
2. Uitwerking ideeën 
3. Vastleggen dorpsvisie 

 
Start 
Deze eerste fase had als doel: kennismaken en een start maken met het project. 
Een gezamenlijke schouw op de fiets maakte deel uit van deze fase evenals een 
inventarisatie van thema’s die relevant zijn voor het dorp. Tevens werden 
aanwezige onderzoeken en het beleid kort geïnventariseerd. De dorpswerkgroep 
benoemde thema’s waarmee vervolgens aparte werkgroepen aan de slag gingen. 
Het ging zowel om ruimtelijke thema’s als om thema’s op het vlak van 
leefbaarheid.  
 
Een aparte werkgroep maakte een analyse van de ruimtelijke kwaliteit van het 
dorp, rekening houdend met cultuurhistorie. Deze analyse vormde een 
toetsingskader voor de ontwikkelingen voor de toekomst zoals die door de 
bewoners werden voorgesteld. 



 10 

Tijdens een startavond met alle bewoners werden de eerste resultaten 
gepresenteerd. Tevens diende deze avond voor het peilen van meningen / wensen 
van bewoners ten aanzien van de ontwikkeling van hun dorp. 
 
 
Uitwerking ideeën  
In deze fase gingen de werkgroepen verder aan de slag  met enkele 
terugkoppelingsavonden voor de dorpswerkgroep als geheel (met begeleiding). 
Tussendoor bepaalde iedere werkgroep zijn eigen werkwijze.  
 
Het ontwikkelen van de visie en van verschillende ontwikkelingsscenario’s stond 
centraal in deze fase. De ontwikkelingsscenario’s werden onderzocht op sterke en 
zwakke punten, op kansen en bedreigingen. Op grond van dit proces kwam de 
werkgroep tot een gewenste ontwikkeling. De twee meest geschikte scenario’s met 
de bijbehorende sterkte-zwakte analyse presenteerden de werkgroepen tijdens 
een dorpsavond. Hierbij kregen bewoners de gelegenheid om hun voorkeur aan te 
geven.  
 
Ook zijn in deze fase ontwerpateliers georganiseerd. Hierbij is in twee teams 
bestaande uit een landschapsarchitect, een architect en een bewoner van 
Hoenderloo gezocht naar een ontwerp voor woningbouw passend bij Hoenderloo 
en bij de locatie. Tijdens deze ontwerpateliers is uitgegaan van twee locaties in de 
Achterkrim. De resultaten van deze ontwerpateliers zijn weergegeven in een 
aparte rapportage. 
 
 
Vastleggen dorpsvisie 
In deze fase is de beschrijving van de dorpskwaliteit en de bijbehorende kaarten 
definitief uitgewerkt. Dorpswerkgroep en begeleiders bepaalden samen de 
uitvoeringsstrategie en prioriteiten.  
 
Jaarlijks vindt evaluatie en bijstelling plaats door de dorpsbelangenvereniging. Het 
initiatief voor de uitvoering ligt bij de dorpsorganisatie. 
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4. Uitwerking thema’s 
 
 
Op 4 april 2007 is in het dorpshuis van Hoenderloo een dorpsavond gehouden. 
Doel van deze avond was om bewoners te informeren over het project ‘Hoenderloo 
groeit op eigen wijze’ en bovenal om te inventariseren wat er leeft onder de 
bewoners als het gaat om inrichting, gebruik en beleving van de ruimte, nu en in de 
toekomst (ruimtelijke kwaliteit). Met deze informatie zijn vervolgens uitwerkgroepen 
aan de slag gegaan aan de hand van de volgende thema’s: 
 

 Gemeenschap en samenleven 
 Natuur en landschap 
 Woningbouw 

 
Dit hoofdstuk geeft per thema op hoofdlijnen weer wat er leeft onder de 
dorpsbewoners met daaraan gekoppeld de uitwerking. 
 
 
4.1 Gemeenschap en samenleven 
 
 
Kwaliteiten 
Bewoners in Hoenderloo ervaren hun dorp als een veilige woonomgeving, mede 
dankzij een prettige vorm van sociale controle. Mensen staan klaar voor elkaar en 
de omgang is over het algemeen hartelijk.  
 
Men waardeert de kleinschalige structuur van Hoenderloo die het dorp 
overzichtelijk maakt. Hoenderloërs voelen zich over het algemeen verbonden met 
de natuur.  
 
 
Knelpunten 
Alhoewel het voorzieningenniveau in het dorp dankzij de recreatie hoger is dan in 
veel andere dorpen, mist men toch enkele zaken: zoals 24 uurs-zorg en een bank. 
Als groot gemis ervaart men de sluiting van het zwembad enkele jaren geleden. 

Dorpsbewoners ervaren een kloof tussen echte Hoenderloërs en “allochtonen” 
(mensen van buiten het dorp).  
Het dorpshuus heeft welliswaar een centrale functie in het dorp. Maar het zou 
beter kunnen functioneren. 
 
Het wegtrekken van jongeren heeft invloed op het voorzieningenniveau en ook op 
verenigingsleven. Er zijn veel verenigingen in Hoenderloo, maar ze kampen veelal 
met hetzelfde probleem: te weinig mensen om zich als vrijwilliger in te zetten 
bijvoorbeeld in bestuursfuncties.  
 
Uitwerking 
Bij aanvang van het project was weinig bekend over de knelpunten en wensen 
waar verenigingen en ondernemingen mee te maken hebben. Daarom is een 
enquête uitgezet. Helaas was de respons beperkt zodat het lastig is om conclusies 
te trekken.  Hieronder volgen enkele opvallende punten uit beide enquêtes. 

 
Stichtingen en verenigingen: 

 De gemiddelde leeftijd van de leden is hoog. Jonge leden zijn er weinig. 
 Momenteel zijn er  8-9 peuters op de peuterspeelzaal, normaal zijn dit er 

12 – 13. De peuterspeelzaal heeft het financieel erg moeilijk en probeert 
zoveel mogelijk het hoofd boven water te houden.  

 
Bedrijven: 

 Bijna alle bedrijven zijn tevreden over de huidige locatie en het pand 
waarin ze gevestigd zijn. 

 Bij bijna 80% van de bedrijven in Hoenderloo is de omzet grotendeels 
gerelateerd aan toeristen. De omzet wordt grotendeels in het 
zomerseizoen behaald. 

 Werknemers komen grotendeels van buiten Hoenderloo. 
 De meeste bedrijven zien de ontwikkelingen van hun bedrijf positief in. De 

bedrijven blijven stabiel en het grootste deel voorziet een lichte groei.  
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4.2 Natuur en landschap 
 
Kwaliteiten 
Tijdens de dorpsavond gaf men aan dat de natuur het visitekaartje van Hoenderloo 
is. Men gaf aan dat de natuur een meer prominente rol mag spelen, ook in het 
dorp. 
Locaties die in het bijzonder gewaardeerd worden als ‘mooi’ of ‘karakteristiek’ zijn:  

 Het open landschap in de Krim 
 Locatie rond de kerk 
 De open stukken in de kern 
 Zandwegen 
 Hoenderloo groep, met de afwisseling van open ruimtes en bos 
 Uitzicht van Oudeweg richting noord 
 Oude bomenrijen, o.a. lindebomen 

 
Knelpunten 
Als knelpunt zien veel bewoners de manier waarop het bos wordt beheerd. Men 
ervaart het resultaat als rommelig. Staatsbosbeheer hanteert de aanpak van “het 
bos wat meer zijn eigen gang laten gaan”. Bewoners van Hoenderloo zijn 
voorstander van een actiever bosbeheer. 
 
Uitwerking 
De werkgroep Natuur heeft open ruimtes in Hoenderloo bestudeerd en in kaart 
gebracht. De bekeken open ruimtes zijn allemaal gelegen buiten het gebied dat als 
Natura 2000 is begrensd. Alleen onbebouwde locaties zijn meegenomen in deze 
uitwerking. 
 
Doel van deze werkgroep was om tot ruimtelijke randvoorwaarden te komen voor 
toekomstige woningbouw. De werkgroep heeft hiervoor de cultuurhistorische, 
ecologische en landschappelijke waarden in kaart gebracht. Uit deze kaarten is na 
te gaan op welke  locaties huizenbouw geen bedreiging vormt voor natuur en 
landschap.  
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Ecologische waardenkaart 
Op de ecologische waardenkaart staat aangegeven waar zich hoge ecologische 
waarden in het dorp bevinden.  
Onder ecologie wordt hier het volgende verstaan:  
“een samenhangend geheel van levende organismen en de levenloze omgeving”. 
Variatie van de gebieden en de natuurwaarde zijn bepalend voor de ecologische 
waarde. Met natuurwaarde wordt de mate bedoeld waarin het gebied plaats biedt 
aan natuurlijke processen, dus zonder invloed van de mens. Aangenomen is dat 
een gebied met een hoge variatie aan flora en fauna een hoge ecologische waarde 
heeft.  
 
 

 
Ecologische waardenkaart 
 
 
 

Toelichting: 
 Groen geeft bos aan. Aangenomen is dat het bos de meest waardevolle 

grond is in Hoenderloo op gebied van de ecologie. De variatie aan 
planten- en diersoorten is hier het grootst. In principe mogen deze 
gebieden dan ook niet in aanmerking komen voor bebouwing.  

 Rood is de kern van Hoenderloo. Deze locatie bezit weinig ecologische 
waarde en zou dus in aanmerking mogen komen voor woningbouw.  

 Blauw is het waterwingebied. Het mag duidelijk zijn dat hier geen 
woningbouw plaats zou kunnen vinden. Dit in verband met het schone 
water dat zich hier in de grond bevindt. Wanneer je hier huizen zou gaan 
bouwen, zal het vermoedelijk niet langer functie kunnen doen als 
waterwingebied, terwijl dat toch best een unieke positie is.  

 Op de kaart zijn eveneens lanen en houtwallen aangegeven. Dit zijn 
karakteristieke elementen voor Hoenderloo. Bij eventuele bouwplannen 
dienen deze lijnvormige elementen behouden te blijven. 

 Geel geeft alle potentiële locaties weer zonder grote ecologische waarde. 
De negatieve effecten op de ecologie zullen gering zijn wanneer hier 
gebouwd gaat worden.  
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Landschappelijke waardenkaart 
Ook de landschappelijke waarden in Hoenderloo zijn in kaart gebracht.  
Het landschap wordt zowel door de natuur als door menselijk handelen gecreëerd. 
Bij de kaart is ingegaan op landschap dat als ‘mooi’ en ‘karakteristiek voor 
Hoenderloo’ wordt ervaren door dorpsbewoners. Het is wenselijk dat deze mooie 
plekken in het landschap behouden blijven en niet voor bebouwing in aanmerking 
komen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting: 
 Landschappelijke elementen: Hiermee worden de zogenaamde 

`beplantingen buiten bosverband` bedoeld. Dit wil zeggen beplantingen 
met een oppervakte < 0,5 ha en met een breedte van < 30 meter. Deze 
zijn spaarzaam aanwezig in Hoenderloo.  

 Stuwwallen: Hoenderloo ligt op een stuwwal, gevormd tijdens de ijstijd. 
Op plaatsen waar de stuwwal en haar reliëf duidelijk zichtbaar is in 
Hoenderloo, moet deze zichtbaar blijven. Reliëf is bepalend als 
herkenning in het landschap en wordt door bewoners gewaardeerd. 

 Zichtlijnen: Zichtlijnen zijn een soort van doorkijken in het landschap. 
Zichtlijnen zijn belangrijk, omdat deze de openheid van het dorp 
waarborgen. Doorkijkjes worden door bewoners en recreanten als ‘mooi’ 
ervaren. Vaak leiden ze naar een belangrijke plek of mooi punt in het 
dorp. Een voorbeeld hiervan is de zichtlijn richting de kerk. 

 Beeldbepalende bomen en/of beplantingen. Hiermee worden grote 
massale bomen en herkenbare beplantingen bedoeld. Met name wat 
oudere bomen zijn vaak functioneel als oriëntatie of herkenningspunt  in 
het dorp. Tevens worden ze vaak als erg mooi en belangrijk voor het 
landschap gevonden en mogen dus niet als element in het landschap 
verdwijnen. 
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Cultuurhistorische waardenkaart 
Met cultuurhistorie wordt beschavingsgeschiedenis bedoeld. Het gaat hierbij om 
aspecten die in het verleden door de mens zijn gevormd en daardoor een stukje 
verleden laten zien. Het gaat om aspecten die in het dorp als mooi en/of 
karakteristiek voor het dorp worden gevonden. Bij toekomstige woningbouw dienen 
de cultuurhistorische waarden behouden of versterkt te worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting:  
 Monumentale panden. Dit zijn vaak mooie en oude panden die in de loop 

van de jaren een begrip zijn geworden. En ze zijn vaak karakteristiek voor 
het dorp en waardevol. Wanneer deze panden een vrije ligging hebben, 
zal dit bij voorkeur in de toekomst gehandhaafd moeten blijven. 

 Wegen en paden: Het gaat hierbij met name om paden, wegen en lanen 
die door de jaren heen weggevaagd kunnen zijn. Maar het gaat ook om 
bestaande wegen en paden die cultuurhistorische waarde hebben. Om 
verschillende redenen kan het belangrijk zijn om oude structuren weer 
terug te brengen in het landschap. Deze structuren dragen bij aan de 
identiteit van het gebied en bieden tegelijkertijd aanknopingspunten voor 
recreatie (voor mensen uit Hoenderloo maar ook voor vakantiegangers). 

 Kerkenpad: Het kerkenpad is een goed voorbeeld van de wegen en 
paden die een grote cultuurhistorische waarde hebben. 

 Begraafplaats: Het mag duidelijk zijn dat je een begraafplaats moet 
behouden en dat het een grote cultuurhistorische waarde heeft.  
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4.3 Inrichting openbare ruimte en verkeersveiligheid 
 
Kwaliteiten 
Over het algemeen zijn bewoners tevreden met de huidige inrichting. Men prijst de 
mooie doorkijkjes, de rust en veiligheid.  
 
Knelpunten 
Men zou graag een ommetje rond het dorp kunnen maken, over zogenaamde 
‘groene kuierpaadjes’.  
Op het gebied van verkeersveiligheid valt wel één en ander te verbeteren. 
Meerdere plekken zijn voor fietsers niet veilig. Dit geldt voor de Miggelenbergweg 
en de Krimweg. Ook de overgang van Krimweg naar Apeldoornseweg is niet veilig 
voor fietsers.  
 
Uitwerking 
Met dit thema is niet een aparte werkgroep aan de gang gegaan. De genoemde 
verkeersonveilige punten kunnen mogelijk in een later stadium van planvorming 
worden meegenomen, als het gecombineerd kan worden met andere 
ontwikkelingen. De wens voor ‘groene kuierpaadjes’ is meegenomen in het 
uitvoeringsprogramma. De Dorpsbelangenvereniging wil dit punt als een 
vervolgproject oppakken. 
 
Tijdens de dorpsavond is geïnventariseerd wat men karakteristiek vindt voor het 
straatbeeld in Hoenderloo. Het resultaat hiervan is de volgende lijst: 
 
 Vrijstaande,gevarieerde bebouwing 
 Landelijke wegen voorzien van bomenrijke beplanting 
 Enkele geasfalteerde wegen, meerdere onverharde wegen 
 GEEN ingeplante bermen  
 Grindberm 
 Wegen zonder stoepen 
 Tuinen voor het huis 
 Huizen in blokken van 2 
 Veel groen in de straten 
 Ruimte tussen de huizen onderling 

 Open en overzichtelijk 
 
Bij verdere planvorming in Hoenderloo dient hiermee rekening gehouden te 
worden. 
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4.4 Woningbouw 
 
 
wensen 
Bewoners van Hoenderloo wensen ten aanzien van nieuwbouw het volgende: 
 

 Huizen die passen bij de omgeving (ecologisch bouwen) 
 Kleinschalige bouwprojecten 
 Betaalbare huizen, ook voor starters 
 Een mix van verschillende huizen voor verschillende doelgroepen 
 Bouwen voor eigen bevolking 
 Zowel koop- en huurwoningen, met een voorkeur voor koopwoningen 

 
Om meer inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren is een enquête 
gehouden onder de leden van de kopersvereniging van Hoenderloo. Uit deze 
enquête blijkt dat het merendeel van de jongeren op zoek is naar een koophuis 
waarbij de prijsklasse varieert. De meeste vraag is naar huizen in de prijsklasse € 
160.000 tot € 200.000,-. Belangrijke uitslag van de enquête is dat alle jongeren 
bereid zijn om te investeren in duurzame middelen. Woningbouw zou in 
‘samenwerking’ met de natuur moeten plaatsvinden, vindt men unaniem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Energie-neutraal dorp 
 
De bijzondere ligging van Hoenderloo biedt kansen. Kansen die al worden 
gegrepen zoals blijkt uit het grote belang van het toerisme als economische motor 
van de lokale economie. Het dorp beseft dat deze kansen verder uitgebouwd 
kunnen worden. Om daar invulling aan te geven wil de dorpsgemeenschap 
Hoenderloo een duurzaam imago geven. Dit dient vorm te krijgen door minimaal 
een energie-neutraal dorp te worden en mogelijkerwijs een netto energie 
producent te worden. Om de mogelijkheden hiervoor uit te zoeken wordt 
momenteel een energiescan uitgevoerd. Dit is mogelijk gemaakt door financiering 
van de gemeente, de provincie en SenterNovem. 
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5. Ontwikkelingsvisie Hoenderloo 
 
5.1. Inleiding 
 
Op de dorpsavond in 2007 hebben de inwoners van het dorp Hoenderloo hun 
wensen kenbaar gemaakt voor de ontwikkeling van het dorp. Daarna zijn in diverse 
werkgroepen een aantal thema’s uitgediept en wensen geformuleerd. De uitkomst 
is opgenomen in de vorige paragraaf. Een aantal van die wensen heeft een 
ruimtelijk aspect. Daarom is vervolgens nagedacht over een samenhangende 
ruimtelijke visie, die mogelijkheden biedt om de wensen vanuit het dorp te 
realiseren. Een belangrijk dilemma vormde enerzijds de behoefte aan woningen en 
anderzijds de wensen vanuit natuur en landschap. Daarom zijn in een 
ontwerpatelier de mogelijkheden om natuur neutraal te bouwen onderzocht. Dit 
resulteerde in verassende ontwerpen, die mogelijkheden bieden voor de Achter 
Krim. Deze resultaten zijn gepresenteerd op een tweede dorpsavond in maart 
2008, waarbij bleek dat vrijwel alle inwoners hier enthousiast over zijn. 
 
Voor het opstellen van deze visie waren drie punten van belang: 
1. Visie voor de middenlange termijn 
De visie is gericht op de middenlange termijn, 10 tot 15 jaar. Dit betekent dat de 
inwoners van Hoenderloo zich los moesten maken van het heden en van het 
verleden. Dat laatste was belangrijk, want er was in Hoenderloo al een lang 
planproces onder leiding van de gemeente aan vooraf gegaan, dat nog niet tot 
resultaten had geleid. Overigens bleek bij het opstellen van de visie dat de 
ruimtelijke analyses door de gemeente zeer zorgvuldig waren uitgevoerd. Hier is 
dankbaar gebruik van gemaakt. 
2. Denken vanuit kansen 
Er moest gedacht worden vanuit kansen en mogelijkheden en niet vanuit wat niet 
kan. Dit betekent dat men er zich van bewust moet zijn dat niet dat alle wensen 
onmiddellijk gerealiseerd kunnen worden. Het vereist een zekere vasthoudendheid 
en ook flexibiliteit. Deze visie biedt een kader op hoofdlijnen als het gaat om wat op 
welke plek kan of moet gebeuren. 
3. Werk met werk maken 
Het derde punt is dat zoveel mogelijk werk met werk gemaakt moet worden. Dus 
niet alle wensen afzonderlijk inlossen, maar zaken combineren. Dat betekent  

 
 
 
 
bijvoorbeeld dat woningbouw altijd samen moet gaan met versterking van 
landschaps- en natuurwaarden.  
 
 
Hoofdlijnen van de visie 
Deze visie schetst de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Hoenderloo. Een 
onderlegger voor deze visie is de inventarisatie van waardevolle open ruimtes en 
zichtlijnen, die door de werkgroep landschap is gemaakt.  
Hoenderloo ligt te midden van hoogwaardige natuur. De groene omgeving zorgt 
voor een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied. Om deze aantrekkingskracht te 
behouden, dient zorgvuldig om te worden gegaan met de omgeving.  
In Hoenderloo leeft de wens om woningen te realiseren voor de eigen bevolking. 
Er is een vraag naar betaalbare woningen voor jongeren en senioren. Uit de vraag 
vloeit de opgave voort om te zoeken naar een mix van woningen die voldoet aan 
de behoeften vanuit het dorp en tegelijkertijd zo weinig mogelijk negatief effect 
uitoefent op de omliggende natuurwaarden. De vormgeving van de woningen moet 
het landschap versterken. Het landschap is de kwaliteit van Hoenderloo. Daarom 
wil men het dorp niet verder uitbreiden met een nieuwe buurt. Ook wil men de 
waardevolle open plekken behouden.  
Men mikt in Hoenderloo op een natuurlijke groei in de vorm van kleine clusters van 
woningen, die ingebed zijn in het landschap. Zo kunnen elk jaar, afhankelijk van de 
behoefte, enkele clusters worden gebouwd. Daarbij wil men in de eerste plaats 
locaties benutten waar nu ook al bebouwing of andere functies voorkomen. Pas in 
tweede instantie en dan ook in zeer beperkte mate wil men locaties ontwikkelen, 
die nu landschappelijk zijn. 
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Opbouw van de ontwikkelingsvisie 
In paragraaf 2 worden ruimtelijke kenmerken van Hoenderloo kort toegelicht. Deze 
kenmerken moeten in de toekomst worden behouden en versterkt. 
Achtereenvolgens komen aan de orde de Voor Krim, de Hoenderloogroep, de 
Achter Krim, het Deelerwoud en de openbare ruimte. 
Paragraaf 3 gaat over de gewenste ligging van belangrijke voorzieningen voor het 
dorp. 
In paragraaf 4 gaat het over de toekomstige mogelijkheden voor woningbouw. In 
het kort wordt stilgestaan bij de uitkomsten van het ontwerpatelier “bouwen in 
clusters”. De resultaten van dat atelier worden in een aparte rapportage 
uitgebreider toegelicht.  
Tenslotte wordt de visie op hoofdlijnen weergegeven met enkele kaartbeelden. 
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5.2. Dorp te midden van de natuur 
 
Hoenderloo is opgebouwd uit 4 gebieden, die samenkomen bij de Zevensprong. 
Dat is bij de brink met de muziektent. Met de wijzer van de klok mee zijn dat: 
- west:  Voor Krim of Het Dorp 
- noord: Hoenderloogroep 
- oost:  Achter Krim of De Krim 
- zuid:  Deelerwoud 
Deze gebieden worden hierna beschreven en 
vervolgens de kenmerken van de openbare ruimte. 
 
 
 
 
 
 
Zevensprong 
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Voor Krim of het dorp 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
De Voor Krim is het dichtst bebouwde gedeelte van Hoenderloo. Langs oude wegen, die 
uitkomen op de Zevensprong, zijn linten met gevarieerde dorpsbebouwing ontstaan. De ruimte 
tussen deze linten is geleidelijk aan opgevuld met woningen en andere functies. De ruimtes, 
die onbebouwd zijn gebleven zijn vrijwel allemaal te waardevol om te bebouwen (zie kaart 
waardevolle open ruimtes). Dat betekent dat nieuwbouw alleen mogelijk is, wanneer 
bestaande bebouwing vrijkomt. Alleen langs de Brinkenbergweg en achter de Paalbergweg 
kan eventueel een klein cluster nieuwe woningen worden gebouwd (zie schetsen). 
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De Hoenderloogroep 
 

Kampheuvel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Vanaf de zevensprong gezien bepaalt het grote, glooiende open veld tussen de Kampheuvellaan en de Arckelaan het beeld 
van de Hoenderloogroep. De paviljoenachtige bebouwing ligt verspreid in het bosgebied daar omheen. Verder naar het 
noorden ligt rond de Weikamperweg een buurtje met vrijstaande woningen in het bos. Voor de Hoenderloogroep is er een 
aparte ontwikkelingsvisie, die min of meer losstaat van de dorpsvisie. Alleen op de overgang tussen het dorp en de 
Hoenderloogroep liggen eventueel mogelijkheden. (zie schetsen Oudeweg + Brinkenbergweg) 
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Het Deelerwoud 
 
Poortgebouw 

 
 
 
Het Deelerwoud is een landgoed, dat niet openbaar 
toegankelijk is. Vanuit de Zevensprong wordt het beeld 
bepaald door het karakteristieke poortgebouw en overigens 
door bos. Het Deelerwoud is verder buiten deze dorpsvisie 
gehouden. 
 

Laan op landgoed 
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Achter Krim of De Krim 
 
Verspreide clusters bebouwing 

 

 

 

 

 

Rechte lijnen 

 

Glooiend landschap 

  
 
De Achter Krim of kortweg De Krim is een glooiend kampenlandschap temidden van het bos. Verspreid in het gebied ligt 
bebouwing. In het gebied komen naast de woonfunctie kleinschalige bedrijvigheid voor en recreatieve functies. In het gebied 
zijn mogelijkheden voor kleinschalige ontwikkelingen, waarbij woningbouw en landschapsversterking hand in hand gaan (zie 
kleinschalige ontwikkelingen in de Achter Krim.) 
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Openbare ruimte 

Brink 

 

Muziektent 

 

Poortgebouw Deelerwoud 

 
Dorpshuis 

 

Brink: weg aanpassen aan Brink 

 

Onverharde wegen 

  

Brink 
Bij de Zevensprong ligt de Brink, het centrale “plein” van Hoenderloo. Deze ruimte is 
grotendeels onverhard en aan alle kanten is het landschap aanwezig. Drie hoekpunten 
vormen een veelsprong; Hier komt een groot aantal rechte straten en paden samen. 
Beeldbepalend zijn het poortgebouw van landgoed Deelerwoud, de muziektent en het 
dorpshuis, vooral door zijn functie.  
 

 
Hoenderloo wil dat de Brink haar karakter behoud. Wel zou de ondergrond verbeterd moeten, 
zodat die beter geschikt is voor manifestaties. De stervorm van de veelsprongen zou 
duidelijker in de inrichting naar voren gebracht moeten worden en het deel van de Krimweg 
dat over de Brink gaat zou een inrichting moeten krijgen, die past bij de Brink; bijvoorbeeld 
een bestrating met keien of klinkers.  
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Oude dorpstraten 

 

Zandweg 

 

Lanen 

 
Grintbermen 

 

Zandweg 

 

Geen bomen langs weg; lintbebouwing overheerst 

 
Oude dorpstraten 
Kenmerkend voor de oude dorpstraten zijn de grintbermen, 
die vaak doorlopen in de paden naar de woningen. In de 
toekomst zou dit karakter behouden moeten blijven en waar 
mogelijk hersteld. Waar de berm voldoende breed is kan een 
boom worden aangeplant om het groene karakter van 
Hoenderloo te versterken. 
 

Zandwegen en zandpaden 
Bijzonder kenmerkend is het grote aantal zandwegen en 
zandpaden in Hoenderloo. Deze moeten behouden blijven en 
ook nieuwe paden worden aangelegd als zandpaden. 
Wanneer de belasting voor deze wegen en paden te groot 
wordt, kan het fundament van deze wegen worden 
verstevigd, maar moet het uiterlijk van zandweg worden 
behouden.  
 
 

Lanen 
In Hoenderloo komen veel lange straten en wegen voor met 
bomen erlangs. Deze lanen dragen het beeld van 
Hoenderloo. De lanen in Hoenderloo zijn niet zo formeel 
aangeplant als de lanen van een buitenplaats. Er is enige 
variatie in plaats, afstand tussen de bomen, boomtypes, en 
grootte van de boom. 
Daarom wil Hoenderloo lanen behouden, herstellen en nieuw 
aanleggen, bijvoorbeeld langs de Krimweg, waar nu de 
lintbebouwing overheerst. 

.
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5.3. Voorzieningen 
.  

Dorpsplein 

 

School 

 

Dorpshuis 

 

Winkels 

 

Veldheim 

 

Sport 

 
De gemeenschappelijke functies voor het dorp liggen op dit moment verspreid over de Voor 
Krim. Tijdens de ontwikkeling van de dorpsvisie ontstond het idee van één centraal gelegen 
multifunctioneel complex voor het dorp en de Hoenderloo Groep, met daarin onder meer 
sportvoorzieningen, een binnenzwembad en ruimtes voor verschillende verenigingen en 
groeperingen in het dorp. 
De Dorpsraad heeft dit idee besproken alle direct betrokken partijen, daarbij ondersteund 
door de gemeente. Een serieuze verkenning van de mogelijkheden is uitgevoerd. Helaas 
bleek één multifunctionele voorziening voor heel Hoenderloo op dit moment niet haalbaar. 

De gesprekken hebben wel tot gevolg gehad dat de besturen van het Dorpshuis, de Stichting 
Veldheim en ’t Harreltje samen met een verkenning bezig zijn gericht op versterking van elkaar 
i.p.v. concurrentie. Dit proces heeft nog zijn tijd nodig, en de resultaten gaan voorbij aan deze 
dorpsvisie. 
Op dit moment zijn er  dus geen concrete plannen voor verplaatsing van  
functies, maar bij toekomstige ontwikkelingen zouden dergelijke functies in de omgeving van 
de Zevensprong gesitueerd moeten worden. Bij verplaatsing van functies komt ruimte vrij voor 
woningbouw. 
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Locatie Zevensprong/Oudeweg 
 

Zichtlijnen en evt. nieuwbouw 
7-SPRONG/ 
OUDEWEG

 

Bosstrook langs Oudeweg 

 

Zicht op Kampheuvellaan 

 

 
Het open, licht glooiende terrein tussen de Arckelaan, de 
Oudeweg en de Kampheuvelweg is een waardevolle open 
ruimte voor Hoenderloo. Deze ruimte, die behoort tot het 
terrein van de Hoenderloogroep en grenst aan de 
Zevensprong. Waardevol zijn de zichtlijnen vanaf de 
Zevensprong over het terrein en zichtlijnen op de kerk. De 
Oudeweg is een karakteristieke zandweg met een brede 
beplantingsstrook erlangs. 
 

 
Aan de zijde van de Oudeweg is ruimte om enige bebouwing 
toe te voegen. Bijvoorbeeld bebouwing, die aansluit bij het 
paviljoenachtige karakter van de Hoenderloogroep en het 
glooiende terrein.  
De beplantingsstrook langs de Oudeweg, zichtlijnen en 
doorzicht vanaf de Oudeweg en het onverharde karakter van 
de bestaande wegen moeten behouden te blijven. 
Vanwege de centrale ligging is dit een goede plek voor 
gemeenschappelijke functies voor het dorp eventueel samen 
met de Hoenderloogroep. Op dit moment zijn er geen functies 
waarvoor een locatie wordt gezocht, maar deze locatie moet 
worden gereserveerd voor de toekomst. 

 
Aansluiten bij glooiend terrein 
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5.4. Woningbouw naar behoefte 

   
 

   
Voor wie en hoe? 
Mensen die sociaal en/of economisch verbonden zijn met Hoenderloo moeten de kans krijgen om in het dorp te wonen. 
Nu is het vooral lastig voor starters en voor ouderen om woonruimte te vinden. Omdat er lange tijd niet is gebouwd is de 
vraag nu relatief groot. De behoefte aan woningbouw is overigens beperkt. Het gaat om kleine aantallen woningen per 
jaar. Wanneer nieuwbouw plaatsvindt, dan moet dit ook bijdragen aan versterking van het ruimtelijke karakter van 
Hoenderloo, in het bijzonder het landschap. Het idee is werk met werk maken; bouwen in combinatie met versterking van 
landschap en natuur. Het bouwen van enkele woningen voor mensen van buiten Hoenderloo is mogelijk als daarmee een 
probleem in Hoenderloo kan worden opgelost. 
In de ontwikkelingsvisie wordt niet aangegeven waar nieuwe woningen moeten komen. Wel zijn zones aangegeven waar 
ze kunnen komen: 
 

Waar bestaande bebouwing vrijkomt (Achter Krim en Paalbergweg) 
De beste plek voor nieuwe woningen is waar bestaande bebouwing vrijkomt. Bijvoorbeeld door verplaatsing van een 
bedrijf. Dan kan woningbouw bijdragen aan het oplossen van een probleem en hoeft er geen groen te worden 
opgeofferd. 
Groei naar behoefte (Paalbergweg en Brinkenbergweg) 
Op enkele plekken zou een klein cluster woningen toegevoegd kunnen worden, zonder dat bestaande waarden 
worden aangetast. In die gevallen moet een bijdrage worden geleverd aan het versterken van landschap en 
natuurwaarden. 
Deze mogelijkheden worden hierna verder uitgewerkt. Of deze mogelijkheden worden benut is afhankelijk van de 
behoefte op dat moment. Uitgegaan wordt van clusters van 5 tot 8 woningen met een mix van prijsklassen en 
doelgroepen. Deze clusters kunnen worden gerealiseerd via een kopersvereniging. Dit wordt verder uitgewerkt in het 
uitvoeringsplan. 
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Locatie: Paalbergweg 
 
Zichtlijnen en nieuw cluster 

 

Hoek Deelerweg 

 

Achtererven, schuren, bosrand 

 

Recente woningbouw 

 

Achtererf niet zo karakteristiek 

 

Doorzichten, glooiingen, bosrand 

 
 Het glooiende open gebied tussen de Paalbergweg en de bosrand wordt gezien als 

waardevol en te behouden.  
 De doorzichten vanuit de Paalbergweg en de Deelerweg naar deze open ruimte moeten 

behouden blijven. Daarom is het toevoegen van bebouwing in het bebouwingslint 
ongewenst. 

 Op de achtererven van percelen aan de Paalbergweg is woningbouw in principe wel 
denkbaar ter plekke van bestaande schuren. 

 

 De open ruimte wordt in tweeën gedeeld door een dwarsweg met bebouwing en beplanting 
erlangs. Hier kan eventueel een klein cluster met nieuwe woningen toegevoegd worden.  

 Het landschap versterken door aanplant van hagen rond erven en langs een aantal 
perceelsgrenzen. Daarbij dient op ooghoogte doorzicht te blijven. Waar daarvoor ruimte is 
kunnen langs de Paalbergweg enkele begeleidende bomen te worden toegevoegd. 
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Locatie: Heldringsweg /Brinkenbergweg 
 

Heldringsweg 

 

Brinkenbergweg 

 
 

 
Heldringsweg/ 
Brinkenbergweg

 

Begraafplaats en kerk 

 

Kerk gezien vanuit het dorp 

 
 
Het kerkgebouw vormt een bindende schakel in het beeld van Hoenderloo.  
De kerk ligt op de overgang van “het dorp” en “de groep”. Rond de kerk liggen waardevolle 
open ruimtes, waardoor er waardevolle doorzichten zijn op het kerkgebouw.  
 

 
 Open ruimtes en doorzichten moeten behouden blijven. 
 Vanuit het dorp leeft de wens om de verlengde Laan van Eikenhof door te trekken naar de 

Brinkenbergweg. Hiervoor zijn cultuurhistorische overwegingen, maar hierdoor zou ook de 
overgang tussen “het dorp”en de “groep” ruimtelijk verbeteren. 

 In samenhang met de doortrekking van deze laan zou een klein cluster woningen 
gerealiseerd kunnen worden, dat de waardevolle doorzichten niet aantast. 
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Locatie: Achter Krim  
Glooiend kampenlandschap temidden van het bos 

 

Halfopen landschap omsloten door dichte bossen 

 

Contrast tussen lijnen en glooiende landschap 

 
Lange lijnen met bomen  
De hoofdstructuur bestaat uit de lange lijnen. De Oudeweg, 
de Woeste Hoefweg en de grens met het Deelerwoud worden 
begeleid door de bos. Langs de Krimweg, de 
Miggelenbergweg, de Brouwersweg en de Elisabethweg 
staan bomen.  
Hoenderloo streeft naar herstel en versterking van 
bomenrijen langs de lange lijnen (Krimweg, 
Miggelenbergweg, Brouwersweg, Elisabethweg) 

Kleinschalige structuren 
Binnen het kader van de lange lijnen is er een kleinschalig 
landschap, dat gevormd wordt door houtwallen, hagen en 
enkele bomen langs de randen van percelen en paden.  
Hoenderloo streeft naar versterken van de kleinschalige 
structuur van houtwallen, hagen en paden. 
 

Clusters in het landschap 

 
Padennetwerk 
Het netwerk van paden moet fijnmaziger worden. Dan kunnen 
bewoners en recreanten ommetjes maken door de Achter 
Krim, waardoor de druk op de natuurgebieden rondom 
vermindert. Voor kinderen, die hier opgroeien, ontstaat er een 
speellandschap. Er ontstaan veilige en aantrekkelijke routes 
naar het dorp. Men zal minder de auto nemen en dat is 
gunstig voor de leefbaarheid van het dorp. Langs de nieuwe 
paden komen hagen en houtwallen, zodat ook de 
natuurwaarde en de belevingswaarde toenemen. 
 

Mozaïek 
Wanneer de lange lijnen en de kleinschalige structuren over 
elkaar worden gelegd ontstaat een gevarieerd mozaïek van 
weilanden, bouwlanden, beboste percelen, erven met 
bebouwing, kleine campings etc. Hoewel verspreid over de 
Achter Krim bebouwing aanwezig is overheerst overal het 
kampenlandschap. Alleen bij het westelijke deel van de 
Krimweg overheerst de lintbebouwing het beeld. Door het 
planten van bomen langs de Krimweg wordt deze bebouwing 
meer in een landschappelijk kader geplaatst. 
 

Transformaties 
Zolang transformaties beperkt blijven tot de maat van de 
tegels van het mozaïek is het mogelijk de bestaande structuur 
te versterken. In het mozaïek kan hier en daar een tegel een 
andere kleur krijgen. Zo kunnen er enkele woningen worden 
gebouwd als tegelijk het landschap wordt versterkt. Bij 
voorkeur op bestaande percelen met bebouwing. 
Woningbouw kan in de plaats komen van bijvoorbeeld 
schuren of een kleine camping. Hierbij wordt het bestaande 
perceel verkleind, zodat in de beleving meer landschap 
ontstaat. 



 33 

Bouwen in Hoenderloo 
 

Variatie  

 

Kappen 

 

Rustige kleuren, baksteen, hout 

 
 

Te weinig variatie, te stedelijk 

 

Passend in het dorp 

 

Eenvoud 
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5.5. Samenvatting ontwikkelingsvisie  
 
Hoenderloo ligt te midden van hoogwaardige natuur. De groene omgeving zorgt voor een 
aantrekkelijk woon- en recreatiegebied. Om deze aantrekkingskracht te behouden, dient 
zorgvuldig om te worden gegaan met de omgeving.  
In Hoenderloo leeft de wens om woningen te realiseren voor de eigen bevolking. Er is een 
vraag naar betaalbare woningen voor jongeren en senioren. Uit de vraag vloeit de opgave 
voort om te zoeken naar een mix van woningen die voldoet aan de behoeften vanuit het 
dorp en tegelijkertijd zo weinig mogelijk negatief effect uitoefent op de omliggende 
natuurwaarden. De vormgeving van de woningen moet het landschap versterken. Het 
landschap is de kwaliteit van Hoenderloo. Daarom wil men het dorp niet verder uitbreiden 
met een nieuwe buurt. Ook wil men de waardevolle open plekken behouden.  
Men mikt in Hoenderloo op een natuurlijke groei in de vorm van kleine clusters van 
woningen, die ingebed zijn in het landschap. Zo kunnen elk jaar, afhankelijk van de 
behoefte, enkele clusters worden gebouwd. Daarbij wil men in de eerste plaats locaties 
benutten waar nu ook al bebouwing of andere functies voorkomen. Pas in tweede instantie 
en dan ook in zeer beperkte mate wil men locaties ontwikkelen, die nu landschappelijk zijn. 
Tevens willen de inwoners van Hoenderloo het waardevolle landschap behouden en 
versterken. Dit landschap moet zoveel mogelijk doordringen in de bebouwde gebieden. 
Zichtlijnen, laanstructuren en zandwegen spelen daarbij een belangrijke rol. Vooral in de 
Achter Krim moeten laanstructuren worden versterkt. Tevens moet het netwerk van 
zandpaden worden verfijnd in samenhang met het versterken van erfbeplanting en 
kleinschalige landschapselementen. 
Gemeenschappelijke functies zouden zoveel mogelijk in de buurt van de Zevensprong 
moeten worden geconcentreerd. Hier ligt het hart van het dorp. Op dit moment zijn er geen 
actuele ontwikkelingen. 
 
De visie is weergegeven op een tweetal kaarten voor achtereenvolgens de Voor Krim en de 
Achter Krim. 
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Voor Krim 

  

kansen
bouwen naar behoefte

waardevolle ruimte

lanen

zandweg/ pad

dorpshart
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Achter Krim 

 

kansen
bouwen naar behoefte

waardevolle ruimte

lanen

zandweg/ pad



Dorpskwaliteit in beeld      Dorpsvisie Hoenderloo 2008- 2018 

 37 

 
 
 
 
 
 


