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Inleiding 
 
In het voorjaar 2006 heeft de dorpsraad van Oosterhuizen een werkgroep samengesteld 
om samen met de inwoners van Oosterhuizen te komen tot een dorpsvisie. De horizon 
van deze visie is 2015. De gemeente Apeldoorn stelt een subsidie beschikbaar voor de 
ontwikkeling van dit dorpsplan (voor procesbegeleiders van de Vereniging Kleine Kernen 
(VKK), zaalhuur en productie van aantal nieuwsbrieven) en fungeert tevens als 
klankbordgroep.  
 
De werkgroep bestaat uit de volgende personen: 
 
Evelyn Averink, Peter Bakker (red.), Gerjan Dolman (voorz.), Saskia Dolman, Karin van 
Essen, Hendrik Groeneveld, Gert Kok, Ella Kruimer, Janneke Slingerland (secr.) 
 
en wordt ondersteund door Gerda Zijm (VKK), Geert Jan Oosterhuis (VKK), Annie de 
Groot (Dorpsraad) en Hanneke Meulenberg (Dorpsraad). 
 
Als eerste heeft de werkgroep een bewonersbijeenkomst georganiseerd (16 mei 2006). 
Tijdens deze bijeenkomst krijgen alle inwoners van Oosterhuizen de gelegenheid om 
onderwerpen aan te brengen en per onderwerp een mening te geven, zie bijlage.  
 
De werkgroep heeft op basis van deze gegevens een clustering aangebracht en een 
hoofdstukindeling gemaakt. De teksten voor deze hoofdstukken zijn door 2 of 3 leden 
verder uitgewerkt en tijdens bespreking in de werkgroep tot concepttekst gemaakt. 
 
Op 5 maart 2007 heeft een toetsingsbijeenkomst plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van de Gemeente Apeldoorn, Politie Noord/Oost Gelderland, 
Woningstichting Beter Wonen, Kamer van Koophandel, Waterschap Veluwe, Vereniging 
Natuurmonumenten (Loenen), BBA Veluwe, Staatsbosbeheer, Recron en de Dorpsraad. 
 
Op 15 mei 2007 is weer een bewonersbijeenkomst gehouden waar de laatste puntjes op 
de i zijn gezet. 
 
15 juni 2007 zijn de eerste exemplaren tijdens een feestelijke bijeenkomst in het 
Amphitheater/Dorpshuis uitgereikt aan de Dorpsraad Oosterhuizen en wethouder Jolanda 
Reitsma 
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1. Verkeer en verkeersveiligheid 

Huidige situatie 

Oosterhuizen ligt tussen twee snelwegen, de A1 (5 km) en de A50 (1 km) in. 
Door het dorp loopt Kanaal Zuid (N786), de provinciale weg, waarvoor een maximum 
snelheid van 80 km/uur geldt. Op oversteekzones (Kanaal Zuid - Hanekerweg - Achterste 
Kerkweg) geldt een maximaal toegestane snelheid van 60 km/uur. 
Buiten de bebouwde kom is de maximum snelheid 60 km/uur, binnen de bebouwde kom 50 
km/uur. 
De verkeersintensiteit neemt toe op de wegen rondom en door het dorp. Hierdoor wordt 
meer hinder van verkeer ervaren. 
In het bosgebied van Oosterhuizen zijn nog enkele onverharde wegen (Het Pompje, 
Oosterhuizerspreng, Kattenkuule, Wilmalaan, Hulhorstweg). Het wel of niet verharden van 
deze wegen (stofvrij maken) blijft een punt van discussie. 

Kanaal Zuid 

Op Kanaal Zuid blijken passerende voertuigen wel wat vaart te minderen op de 
oversteekzones, maar daarna wordt in de regel weer vol ‘gas gegeven’. Tijdens de ochtend- 
en avondspits is het door de verhoogde verkeersintensiteit erg gevaarlijk om over te steken 
(ook op de fiets) of om Kanaal Zuid op te rijden. Verder wordt er met name buiten de 
spitstijden veel harder gereden dan de maximaal toegestane 80 km/uur. Dit geeft niet 
alleen veel verkeerslawaai, maar het leidt ook tot gevaarlijke situaties op Kanaal Zuid, zeker 
als men dan ook nog gaat inhalen. Die gevaarlijke situaties doen zich met name voor bij de 
bestaande, vaak onoverzichtelijke op- en afritten van Kanaal Zuid.  
 
Voorbeelden van verkeeronveilige kruisingen en op- en afritten:  
 
� Hanekerweg – Achterstekerkweg  
� Veendijk – Scherpenbergbrug  
� Vinkenkamp - Kanaal Zuid 
� Oosterhuizerspreng – Kanaal Zuid 
 
 

Invalswegen en sluipverkeer 

Ook op de invalswegen van het dorp wordt harder gereden dan de maximaal toegestane 
snelheid van 60 km/uur. Hierdoor 
wordt er ook met een te hoge 
snelheid het dorp ingereden. Er is 
inmiddels een aantal 
verkeersdrempels aangelegd: 
Achterste Kerkweg – Hulleweg; 
Witte Kruisweg; Witte Kruisweg - 
Molenberg - Het Pompje en Kanaal 
Zuid - Hanekerweg - Achterste 
Kerkweg. De verkeersdrempels die 
er nu liggen hebben weliswaar in z’n 
algemeenheid een 
snelheidsremmend effect, maar 

deze maatregelen hebben echter geen of nauwelijks effect op een afname van het 
sluipverkeer door het dorp.  

  
Kanaal Zuid tijdens 

spits 
Gevaarlijke opritten Kanaal Zuid 
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Hinder van sluipverkeer wordt met name ervaren op de 
volgende wegen door het dorp: 
 
• Molenberg - Het Pompje - Veendijk 
• Achterste Kerkweg - Hanekerweg 
• Hanekerweg –Achterstekerkweg - Snelweg A50 
 
Als sluipverkeer wordt gezien het verkeer dat Oosterhuizen via 
de Veendijk en Molenberg passeert en verkeer uit Apeldoorn 
dat door Oosterhuizen rijdt om de A50 (bij afslag Loenen 
Eerbeek) op en af te gaan. 
Daarbij wordt op met name de Molenberg en de Veendijk ook 
te hard gereden. De Molenberg is daarbij een weg waar veel 
schoolkinderen (langs)fietsen. Dit geeft, gecombineerd met 

het woonwerkverkeer gevaarlijke situaties. De Veendijk heeft een onoverzichtelijke bocht, 
waar auto’s regelmatig met te hoge snelheden plotseling voor elkaar moeten uitwijken. 

Gewenste ontwikkeling 

Kanaal Zuid (N786) 

 
Door de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Rheden en de provincie Gelderland is op 
uitgebreide schaal onderzoek verricht naar een oplossing voor de overlast van 
(vracht)verkeer door Eerbeek en Loenen. Daarbij zijn zes oplossingsvarianten 
onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek zijn neergelegd in de Verkenningsstudie 
N786. Een aantal varianten heeft zeer nadelige invloed op het leefklimaat in 
Oosterhuizen. De verkeersproblemen zijn ontstaan in Loenen en dienen dan ook in 
Loenen te worden opgelost en niet te worden verplaatst naar Oosterhuizen.  
Er wordt ook gesproken over een sobere Kanaalvariant, dan moeten zelfs dan de zo 
karakteristieke bomen langs het Apeldoorn Kanaal sneuvelen wat een onvoorstelbare 
afbreuk zou doen aan de ecologische en cultuurhistorische waarde van het gebied. Je 
moet er toch niet aan denken dat die prachtige bomen verloren zouden gaan voor ons 
nageslacht. Dit zou in onze ogen – na het gedeeltelijk dempen van het Apeldoorns 
Kanaal – de tweede historische blunder zijn. De Kanaalroute - in welke variant dan ook – 
is bovendien een oplossing voor de korte termijn. Provincie en gemeenten hebben 
uitgesproken dat we moeten investeren in een duurzame ontwikkeling van de Veluwe en 
haar randgebieden. Wij willen nadrukkelijk betrokken blijven bij de keuze van 
oplossingen. 
 
Het is gewenst zo snel mogelijk over te gaan tot het aanbrengen van verkeersremmende  
maatregelen op Kanaal Zuid, alsmede maatregelen om het ecologisch en 
cultuurhistorisch erfgoed van dit gebied voor eens en altijd te beschermen. Eén van de 
mogelijkheden lijkt ons om het gehele gebied langs het Apeldoorns Kanaal, dan wel de 
bomen langs het Kanaal, aan te wijzen als beschermd erfgoed in het kader van de 
Monumentenwet. Op langere termijn ligt het toekennen van een conserverende 
bestemming in het Nationaal Landschapspark De Veluwe voor de hand.   
 

Concrete oplossingen:  
De kruising van de Veendijk met Kanaal Zuid en de Scherpenbergbrug kan worden voorzien 
van plateau net als bij Achterstekerkweg met Kanaal Zuid en de Hanekerbrug. 
Probleem op dit punt is dat de brug maar breed genoeg is voor één auto. Een mogelijke 
oplossing voor de opstoppingen die nu voor gevaarlijke situaties op Kanaal Zuid zorgen is: 

 
Waarschuwingsbord onzichtbaar 

(vooral zomers) 
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Mensen die vanaf het Kanaal of vanaf de Veendijk de brug oversteken altijd voorrang 
hebben op de mensen die vanaf de Scherpenberg/Welvaart komen. Dit kan bijvoorbeeld 
door een bord te plaatsen met een rode en zwarte pijl. Daaronder kan de tekst geplaatst 
worden “brug vrijhouden”, voor het geval er reeds een auto op de brug staat te wachten. 
Dit voorkomt dat er op de brug een aantal auto’s achter elkaar gaat staan.   
Bovendien, en dat geldt voor alle kruispunten, moeten de bermen goed gemaaid worden en 
het riet gesnoeid, zodat het uitzicht niet belemmerd wordt. 
 
De gewenste situatie voor Kanaal Zuid is als volgt samen te vatten: 
 
� Het instellen van een 60 km zone voor het gehele traject van Kanaal Zuid langs de 

kern Oosterhuizen (vanaf Liederstraat tot Albaplas) 
� Geen extra op- of afritten naar A-50 
� Zorg voor verkeersremmende maatregelen op de gehele Kanaal Zuid 
� Stel een doorrij verbod in voor vrachtverkeer in het dorp 
� Stel een inhaalverbod in op de geheel Kanaal Zuid 
� Breng spiegels aan bij de onoverzichtelijke op- en afritten op de Kanaal Zuid. Wijs de 

bomen langs het Kanaal aan als beschermd erfgoed in het kader van de 
Monumentenwet 

� Ken het gehele gebied langs het Apeldoorns Kanaal een conserverende bestemming 
toe waardoor dit ecologisch en cultuurhistorisch erfgoed ook voor het nageslacht 
behouden blijft 

� Trek het fietspad langs Kanaal Zuid door vanaf Albaweg tot aan de Liederstraat 
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Sluipverkeer en verkeersveiligheid in Oosterhuizen 

 
Uit een oogpunt van het leefbaar houden van de kern Oosterhuizen is het gewenst om 

het sluipverkeer door het dorp verder te ontmoedigen. 
Verkeersremmende maatregelen in de vorm van 
bijvoorbeeld verkeersheuvels zijn het meest nodig op de 
Veendijk, Molenberg en de Achterste Kerkweg.  
 
Daarnaast is het zeer gewenst om een 30 km zone in te 
stellen voor alle wegen, binnen de bebouwde kom van 
Oosterhuizen. Mits dit gepaard gaat met de nodige 
handhaving, is dit verreweg de beste manier om het 
sluipverkeer door Oosterhuizen te ontmoedigen en de 

leefbaarheid van de kern te waarborgen.  
Door de aanleg van fietsstroken op de genoemde wegen krijgen fietsers een eigen plek 
op die openbare wegen, hetgeen bijdraagt aan hun verkeersveiligheid.  
 
Bij activiteiten in het Dorpshuis en het aan- en uitgaan van de school wordt vaak aan 
twee kanten van Het Oude Veen geparkeerd, waardoor er een gevaarlijke situatie 
ontstaat. Dit is op te lossen door het instellen van een eenzijdig parkeer-/ en stopverbod 
in combinatie met extra parkeerplaatsen in de vorm van halfverharding en veel groen ter 
hoogte van de Molenberg -Achterste Kerkweg (nabij rioolpomp). 
 
Concrete oplossingen: 
De gewenste situatie om het sluipverkeer in Oosterhuizen terug te dringen is als volgt 
samen te vatten: 
 
� Stel een 30 km zone binnen de bebouwde kom 
� Gelijkwaardige kruisingen binnen de 30 km zone 
� Breng verkeersremmende maatregelen aan op de Veendijk, de Molenberg, de 

Achterste Kerkweg en bij de Openbare Basisschool Oosterhuizen aan Het Oude Veen 
� Leg fietsstroken aan op de Molenberg, Achterste Kerkweg, Veendijk en Wittekruisweg 
� Stel een eenzijdig parkeer- en stopverbod in bij Het Oude Veen en maak extra 

parkeerplaatsen ten behoeve van het Dorpshuis en de school (nabij rioolpomp). 

Onderhoud bermen en wegen 

 

De bermen worden onvoldoende onderhouden, 
hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan 
wanneer een voertuig naast de weg raakt.  
 
Het gaat met name om de volgende 
wegen/wegbermen: 
 
� de Achterstekerkweg/Kanaal Zuid 
� de Molenberg 
� de Veendijk 
� Het Oude Veen 
� Het Pompje 

 
 

 
Achterstekerkweg veel 

sluipverkeer 

  
Stuk gereden berm Onderhoud onverharde 

wegen 
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Aanbrengen geluidschermen A 50 

De A-50 vormt, ecologisch en landschappelijk gezien een zeer storend element in het 
coulisselandschap van Oosterhuizen. Daarnaast veroorzaakt het - zeker door de steeds 
verder toenemende verkeersintensiteit - de nodige geluidsoverlast.  
 
De realiteit is dat de A-50 zal blijven en wij als inwoners van Oosterhuizen daarmee 
moeten zien te leven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het zeer in de rede ligt om de A-
50 visueel te gaan afschermen met een natuurlijk scherm, waardoor de A-50 
landschappelijk zo goed mogelijk wordt ingepast en daarmee tevens de geluidsoverlast 
wordt teruggedrongen. 

2. Wonen 

Huidige situatie 

Oosterhuizen heeft vanuit het verleden een landbouw en veeteelt achtergrond. Dit heeft 
in belangrijke mate het soort woningen in Oosterhuizen bepaald. In de loop der tijd zijn 
naast de diverse boerderijen ook burgerwoningen geplaatst, tevens hebben veel 
boerderijen hun landbouwfunctie ingewisseld voor woonfunctie. Het landelijke karakter 
van Oosterhuizen is daarbij niet verloren gegaan. Enkele voorbeelden van soorten 
woningen zijn: 

   
Boerderij in bedrijf Burgerwoning Woonboerderij 

 
Om een goed beeld te vormen van de behoeften omtrent wonen is dit onderwerp 
onderverdeeld in de volgende categorieën: 
 
- Bewoners en woonbehoefte 
- Openbare basisschool 
- Dorpshuis  
- Werken en wonen 

Bewoners en woonbehoefte: 

Belangrijke groepen binnen Oosterhuizen worden gevormd door starters en senioren. Dit 
wordt duidelijk onderschreven door de uitkomsten van de startbijeenkomst en getallen 
uit “Apeldoorn in cijfers” (gemiddelde over 2003, 2004 en 2005): 
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Totaal aantal inwoners 874  
  
Verdeeld over leeftijdscategorieën:  
  
0 - 17 jarigen 21,9% 
18 - 24 jarigen 8,2% 
25 - 39 jarigen 18,4% 
40 - 64 jarigen 37,2% 
65+ 14,3% 
  
Aantal geboorten per jaar 12 
Aantal overlijdens per jaar 9 

 
 
Resumé: 
 
Voor ca. 30% zal binnen nu en 10 tot 20 jaar een behoefte ontstaan voor starters-
woningen. 
Voor ca. 50% zal binnen nu en 10 tot 20 jaar een behoefte ontstaan voor senioren-  en 
zorgwoningen.  
 
Aantallen en soorten woningen op dit moment (bron: “Apeldoorn in cijfers” over het jaar 
2005”): 
 
Totaal aantal woningen 288  
  
Verdeeld over:  
  
Koopwoningen 86% 
Huurwoningen 14% 
  
Mediane WOZ-waarde woningen (2003) € 360.500,- 
Gemiddeld besteedbaar inkomen (CBS) € 38.700,- 

 
Het merendeel wordt gevormd door vrijstaande huizen, welke dus ook voor een groot 
gedeelte de mediane WOZ waarde bepalen. Uit de vergelijking van deze WOZ waarde 
met het gemiddeld besteedbaar inkomen kan duidelijk worden geconcludeerd dat het 
kopen van een huis in Oosterhuizen voor de inwoners zelf een probleem kan vormen. 

Openbare basisschool en het Dorpshuis: 

De school en het dorpshuis vormen belangrijke sociale en sportieve pijlers voor het dorp 
Oosterhuizen. Het aantal leerlingen op de OBS Oosterhuizen is in de afgelopen jaren 
enorm gestegen. Veel van de leerlingen (90%) is afkomstig van buiten Oosterhuizen. 
Deze toestroom is belangrijk om de toekomst van de school te waarborgen. 
Veel sociale en sportieve activiteiten in en om Oosterhuizen worden vanuit het Dorpshuis 
georganiseerd. Een groot aantal verenigingen maakt gebruik van de faciliteiten die het 
Dorpshuis biedt.  
 
Binnen de wensen en behoeften omtrent wonen dient zorg gedragen te worden voor 
instant houding van de functie van beide instellingen. 
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Werken en wonen 

Ondanks de relatief geringe omvang van Oosterhuizen is er een grote diversiteit aan 
(kleinschalige) bedrijvigheid. Zo vinden we in Oosterhuizen maneges, interieurbouw, 
grondbewerking, autohandel, mechanisatie en engineering, maar ook een aantal grotere 
bedrijven op het bedrijvenpark.  

Gewenste situatie 

Bewoners en woonbehoeften 

Oosterhuizen streeft naast de reeds geplande nieuwbouw een minimale uitbreiding van 
woonmogelijkheden na. Er is binnen nu en 10 tot 15 jaar een duidelijke vraag naar 
starters- en seniorenwoningen. Dit soort woningen dient betaalbaar te zijn en te blijven. 
Belangrijk aspect daarbij zijn de mogelijkheden voor zorgbehoeftigen. Oosterhuizen 
streeft het creëren van senioren- en zorgwoningen inclusief bijbehorende voorzieningen 
na, onder het motto: “Levensbestendig wonen in Oosterhuizen” 
 
Om dit te verwezenlijken dient nieuwbouw in geringe mate mogelijk gemaakt te worden. 
Bovendien moet er voldoende ruimte zijn voor verbouw, uitbreiding of splitsing van 
bestaande woningen. Tenslotte moet de mogelijkheid aanwezig zijn om (oude) opstallen 
te vervangen of te verbouwen om dienst te doen als woning of bedrijfsgerelateerde 
woning. 

 
 

  
Voorbeelden van opstallen 

 
 
Bouwlocaties dienen zodanig gekozen te worden dat het karakter van Oosterhuizen 
behouden blijft. Bovendien dient rekening gehouden te worden met het behoud van 
landschappelijke aspecten, zoals De Enk, ‘t Veld en de Oosterhuizerspreng en uiteraard 
de natuur en het milieu. 
 

   

 Landschappelijke aspecten  
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Binnen het huidige en toekomstige bestemmingsplan(nen) dient rekening gehouden te 
worden met de voornoemde woonbehoeften. 
 
Voor de toewijzing van starters-, senioren-, en zorgwoningen dient een 
voorkeursregeling voor ingezetenen en/of oud-ingezetenen van Oosterhuizen te worden 
gehanteerd. De daadwerkelijke invulling van een dergelijke regeling zal in samenspraak 
met de stichting Beter wonen worden vastgelegd. Cijfers geven duidelijk aan dat dit ook 
de grootste groepen binnen Oosterhuizen zijn. 

Openbare basisschool 

Ten behoeve van het voortbestaan van de openbare basisschool is het behoud van een 
jonge generatie binnen Oosterhuizen een gewenste ontwikkeling.  
 
Voor- en naschoolse opvang binnen de school is verplicht, dit om de mensen de 
mogelijkheid te bieden om aan het arbeidsproces deel te nemen. Daarnaast vormt dit de 
basis voor een continue toestroom van leerlingen naar de basisschool. Derhalve is van 
belang dat alle mogelijkheden tot behoud en eventuele uitbreiding van de school 
gecreëerd worden. 
 

  
Peuterspeelzaal Openbare basisschool 

 

Dorpshuis 

Voor de multifunctionele ontwikkeling van het Dorpshuis dient de mogelijkheid aanwezig 
te zijn om bestaande activiteiten te behouden en naar de toekomst toe eventueel uit te 
breiden. Binnen het huidige en toekomstige bestemmingsplan(nen) dient derhalve ruimte 
te blijven om dit mogelijk te maken.  
 

 
Het Dorpshuis 
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Werken en wonen 

Woningbouw/verbouw in het kader van het leefbaar houden van het dorp door het 
stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid dient tot de mogelijkheden te blijven behoren.  

Algemeen 

In het geval van nieuwbouw, verregaande verbouwing en/of verandering van 
gebouwbestemming dient gekozen te worden voor bouwstijlen die passen in de 
bestaande omgeving en het landschappelijke karakter van Oosterhuizen waarborgen.  
Naast de woonbehoefte spelen ook verfraaiing en woongenot een rol. Overmatige 
verlichting, behoudens het hoogst noodzakelijk, dient zoveel mogelijk vermeden te 
worden.  Tevens dient door de betreffende overheidsinstanties meer aandacht besteedt 
te worden aan het onderhoud en schoonhouden van het landschap, zoals b.v. de bossen, 
de bermen, de sloten, het kanaal en de Oosterhuizerspreng. 

Het plan 

Nieuwbouw 

Vanuit het overleg tussen Gemeente Apeldoorn, de Provincie en omliggende 
dorpsraadgebieden is naar voren gekomen dat woningbouw in de omliggende dorpen niet 
op slot zit. Op basis van deze uitkomst en de eerder genoemde gewenste situatie worden 
binnen de Dorpsvisie Oosterhuizen ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwbouw op 
kleine schaal, buiten de dorpskern nagestreefd. Dit betreft maatwerk, passend bij de 
schaal van Oosterhuizen, waarbij ook de maatschappelijke ontwikkelingen, kwalitatief 
woonbeleid en de respectering van de natuurwaarden in acht worden genomen. Door alle 
betrokkenen is geconstateerd dat er spanning zit tussen de ontwikkelingswensen van de 
Apeldoornse dorpen en de beperkingen die de ecologische hoofdstructuur (Ehs) kent. 
Grootschalige uitbreidingen zullen daarom zeker niet tot de mogelijkheden behoren. 
Begin 2007 is in samenspraak tussen de Provincie Gelderland en de Dorpsraad 
Oosterhuizen een maximale uitbreiding van het aantal woningen in Oosterhuizen op 
“25”vastgesteld. Dit is ook als zodanig in het nieuwe Streekplan (zoekzones) opgenomen. 
 

Verbouwing/woningsplitsing 

Verbouwing en woningsplitsing vallen buiten de bovengenoemde plannen met betrekking 
tot nieuwbouw. Deze uitbreidingen moeten binnen de reguliere wet en regelgeving nu en 
in de toekomst mogelijk blijven, waarbij uiteraard ook de maatschappelijke 
ontwikkelingen, kwalitatief woonbeleid en de respectering van de natuurwaarden in acht 
worden genomen. 
 
Voor beide aspecten geldt dat, op basis van de woonbehoefte van Oosterhuizen, binnen 
de ontwikkelingsplannen voldoende ruimte wordt gereserveerd voor het creëren van 
starters-, senioren-, zorg- en bedrijfsgerelateerde woningen. 
 
Voor de toewijzing van starters-, senioren-, en zorgwoningen dient een 
voorkeursregeling voor ingezetenen en/of oud-ingezetenen van Oosterhuizen te worden 
gehanteerd. De wetgeving geeft hiertoe geen ruimte, echter de stichting Beter wonen 
heeft aangegeven een rol te kunnen spelen in het betaalbaar en beschikbaar houden van 
woningen uitsluitend voor ingezetenen en/of oud-ingezetenen van Oosterhuizen. 
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Zorgwoningen 

 
Voor het creëren van zorgwoningen kan, gezien de te geringe omvang binnen 
Oosterhuizen, gezocht worden naar mogelijkheden om de benodigde voorzieningen te 
combineren met omliggende dorpen. 

Toelichting op het voorgaande: 

Om te komen tot een eenduidige definitie van de gewenste situatie is rekening gehouden 
met de volgende aspecten en wensen: 
 
- Binnen welke doelgroepen is er vraag naar woningen 
- Wat voor een soort woningen en sociale aspecten (huur/koop/starters/senioren/zorg) 
- Schaal van de woningbouw (mogelijk/wenselijk) 
- Bouwmogelijkheden (Nieuwbouw, verbouw/uitbreiding, woning splitsing, andere 

bestemming) 
- Bouwlocaties 
- Plannen Gemeente Apeldoorn, de Provincie, het Waterschap en de omliggende dorpen 
- Binding met het dorp 
- Karakter woningen en woonomgeving 
- Verfraaiing (woongenot) 
 
Om de visie van de bewoners van Oosterhuizen aangaande dit onderwerp goed te 
onderbouwen en toetsen, zijn intensieve gespreken gevoerd met o.a. de Dorpsraad, de 
Gemeente Apeldoorn en Beter Wonen. Daarnaast is rekening gehouden met het huidige 
bestemmingsplan en eventueel reeds bekende toekomstige wijzigingen. 

3. Economische bedrijvigheid 

Van oudsher was landbouw en veeteelt het voornaamste middel van bestaan in 
Oosterhuizen. Vele eeuwen lang was landbouw en veeteelt voornamelijk gericht op het 
eigen levensonderhoud. Rond 1950 waren meer dan 50  
 agrariërs actief. Daarnaast nam de kurkfabriek een 
belangrijke plaats in, dit door de gunstige ligging aan het 
Apeldoorns kanaal. In het dorp waren twee levensmidde-
lenwinkels en een verfwinkel “aan huis”. Mede vanwege het 
Europese landbouwbeleid is er op dit moment nog slechts 
één agrariër met veeteelt (koeien), en zijn er nog enkele 
landbouwers die de Enk bebouwen, afwisselend maïs en 
graansoorten. De agrarische bedrijvigheid heeft plaatsge-
maakt voor een grote diversiteit aan kleinschalige bedrij-
vigheid. Zo vinden wij in Oosterhuizen o.a. maneges, 
interieurbouw, adviesbureaus, engineering, mechanisatie, 
(kinder)kleding, grondbewerking, bouw/aannemers, loonwerkers, antiekhandel, vloeren, 

autohandel. De levensmiddelenwinkels zijn inmiddels  
 verdwenen en is Oosterhuizen, buiten een rijdende 
“winkel”, op dit gebied aangewezen op Beekbergen of 
Apeldoorn. De kurkfabriek is verdwenen en op de plaats, 
Bedrijfsterrein Lieren, zijn een aantal grote bedrijven 
gevestigd. In de nabije omgeving bevinden zich een groot 
aantal recreatie bedrijven, vakantieparken en een golfbaan. 
Daarnaast zijn een aantal vakantieparken “omgebouwd” tot 
tweede, recreatie woningen. De relatie tussen die werkge-

Agraische bedrijven maken plaats 
voor industrie 

 
Uitbreiding bedrijvenpark 

ongewenst. 
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legenheid en de lokale beroepsbevolking is helaas lang niet altijd aanwezig. De 
betreffende bedrijven hebben daardoor minder of geen binding met het dorp. 

Gewenste ontwikkeling 

Bevolkingsopbouw Oosterhuizen: (Bron Apeldoorn in cijfers 2006) 
Totaal aantal inwoners: 873, (waarvan 48% vrouwen), 22% is jonger dan 17 jaar en 15 
% is ouder dan 65 jaar. Wij gaan ervan uit dat 70% van de inwoners tussen de 18 en 64 
jaar deelneemt aan het arbeidsproces. Dit zijn dus 385 inwoners. Oosterhuizen heeft zo’n 
400 arbeidsplaatsen, verdeeld over ruim 100 bedrijfsvestigingen. 
Het overgrote deel van de inwoners van Oosterhuizen is van mening dat het 
bedrijventerrein Lieren niet verder mag uitbreiden. Het terrein betekent weinig voor de 
werkgelegenheid van de lokale bevolking en legt een druk 
op de infrastructuur (verkeersdrukte) en milieu. Wel dient 
gekeken te worden naar andere bestemmingen voor de 
bestaande bedrijfsgebouwen en dient de kleinschalige 
bedrijvigheid gestimuleerd te worden. Door de unieke 
ligging van Oosterhuizen in het Veluws natuurgebied kiezen 
wij voor uitsluitend “schone” industrie. Belangrijk is dat alle 
inwoners van Oosterhuizen (zowel sociaal als bedrijfsecono-
misch gebonden) meer betrokken worden bij de besluit-
vorming over wat er gaat gebeuren in en om Oosterhuizen. 
Dit om te voorkomen dat “buitenstaanders” alleen beslissen 
over wat er met Oosterhuizen gebeurt in de toekomst. 
 

4. Bereikbaarheid 

Huidige situatie 

De bereikbaarheid van Oosterhuizen is per auto prima. Dicht gelegen bij de snelwegen 
A50 (1 km) en A1 (5km). De inwoners hebben daardoor een snelle verbinding met het 
snelwegennet. Een groot nadeel is echter dat met name de 
inwoners uit Apeldoorn en omliggende dorpen de wegen in 
Oosterhuizen gebruiken als sluiproute van en naar deze 
oprit. Ook het vrachtverkeer heeft deze route ontdekt. Dit 
sluipverkeer zorgt in toenemende mate voor 
verkeersoverlast in de ochtend en avondspits in het dorp. 
De wegen zijn er niet op berekend en er ontstaan 
levensgevaarlijke situaties, bermen zijn constant kapot 
gereden, vormen diepe geulen en daardoor een groot 
gevaar voor de fietsers. Er is geen enkele vorm van 
Openbaar Vervoer met uitzondering van de Taxi-Bus.  
In het verleden is er wel een busverbinding geweest van en 
naar Apeldoorn, maar hier werd nauwelijks of geen gebruik van gemaakt. 

Gewenste ontwikkeling 

De inwoners van Oosterhuizen hebben aangegeven dat Openbaar Vervoer gewenst is in 
de toekomst. Met name de wat oudere inwoners die niet (meer) zelf mobiel zijn missen 
een busverbinding met Apeldoorn. Voor alle inkopen, ook de eerste levensbehoefte, zijn 
de inwoners aangewezen op de steden in de omgeving. Momenteel loopt er een enquete 
over een buurtbusverbinding Lieren-Oosterhuizen. 

 
Stimuleren kleinschalige 

bedrijvigheid 

 
Op- en Afrit A50 geeft veel sluip-

verkeer 
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De slechte bereikbaarheid van het centrum van Apeldoorn, de parkeerproblemen en 
kosten zijn een reden om met het openbaar vervoer te gaan. Dit kan in de vorm van een 
vaste lijndienst of eventueel een belbus. 
 
Ook voor scholieren moet er een mogelijkheid komen om van het dorpshuis naar het 
station in Apeldoorn te komen, eventueel in de vorm van een schooltaxi. 
 
Verder is men in Oosterhuizen tegenstander van een afslag van de A50 langs het Kanaal, 
vanwege de extra verkeersdrukte voor het dorp en de grote consequenties voor natuur 
en milieu. Wel dient onderzocht te worden of er een alternatieve verbinding tussen 
Kanaal Zuid en de op-/afrit A50 kan worden gecreëerd. Het is dan gewenst dat de wegen 
in Oosterhuizen wordt afgesloten voor vrachtverkeer. 

5. Natuur en milieu 

Huidige landschappelijke situatie 

Het kanaal Apeldoorn-Dieren, dat aan de oostzijde de bebouwde kom van Oosterhuizen 
begrenst, is met de daarlangs groeiende monumentale eiken en bermen een belangrijke 
cultuur en natuurhistorische waarde. 
Aan de zuid-westzijde liggen de oude enken (Beekbergense- en Oosterhuizense enk) 
doorsneden door de spoorlijn Apeldoorn-Dieren, die gebruikt wordt voor recreatieve 
doeleinden. Dit open gebied is kenmerkend voor deze streek en wordt door de bewoners 
als zeer waardevol ervaren. In de zomermaanden wordt op de akkers van de 
Beekbergense enk veelal maïs geteeld. De hoogte van dit gewas wordt door veel mensen 
als storend ervaren voor het open karakter van de enk. De weilanden in en rond het dorp 
worden op dit moment grotendeels begraasd door paarden en schapen of gebruikt voor 
winning van ruwvoer. 
Het bosrijke gebied in het zuiden en de oude hooilanden in het noorden zijn de andere 
kenmerkende elementen rondom het dorp. In het bosgebied liggen de golfbaan, de 
Albaplas en het militair terrein. 
Binnen het dorp is het landschappelijk karakter, geaccentueerd door een aantal 
onverharde wegen en erfbeplantingen duidelijk herkenbaar. Onderaan de stuwwal ten 
noorden langs de A50 ontspringt de Oosterhuizense beek, die een belangrijke cultuur- en 
natuurhistorische waarde heeft. 
Het dorp Oosterhuizen ligt langs de doorgangsroute Kanaal-Zuid, tesamen met de op 
korte afstand gelegen A50 (1 km) en A1(5 km) zorgt het verkeer voor een grote 
milieubelasting voor de inwoners van Oosterhuizen. 

Natuurhistorische waarden 

Het gebied ten zuiden van Oosterhuizen tussen de A50 en de Veldhuizer spreng is 
belangrijk in het kader van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) en vormt een 
onderdeel van de Beekbergse Poort en geniet als zodanig de nodige bescherming tegen 
ongewenste ontwikkelingen. 
 

De landschappelijke waarden van het dorp en de omgeving geven de ruimte voor een 
goede ontwikkeling van diverse soorten dieren en planten. De soortenrijkdom aan broed- 
en trekvogels is hoog. 
In het dorp wordt aan vijvers en poelen regelmatig de ijsvogel gesignaleerd. Broedvogels 
zijn hier onder andere de steenuil, kerkuil, torenvalk, groene specht en de kleine bonte 
specht. Diverse vinkensoorten en lijstersoorten zijn veel geziene trekvogels. 
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Niet alleen de konijnen en hazen als de bewoners van de bossen en enken, maar ook de 
dassen, eekhoorns, vossen, bunzing en wezels zijn bewoners van het dorp en worden 
regelmatig waargenomen.  
De botanische variatie in de begroeiing van bermen, beken en sloten is door het jaar 
heen een lust voor het oog. 
Ook reptielen, amfibieën en diverse libellensoorten zijn inherent aan de natuurhistorische 
waarden van Oosterhuizen. 
Alhoewel het totale natuurhistorische beeld gunstig is, dient te worden opgemerkt dat de 
weidevogelstand met name van kieviten, patrijzen en veldleeuweriken en bos- en 
bosrandvogels hard achteruit is gegaan. Een beter beheer van de landbouwgronden 
(minder maïs) en van schadelijk wild (kraaien en vossen) en vermindering van de 
recreatiedruk zou verbetering kunnen geven. Ook de grote oeverzwaluwkolonie bij de 
Albaplas is verdwenen en er zijn geen maatregelen genomen om deze te herstellen.  
 

Gewenste ontwikkeling 

Oosterhuizen pleit voor behoud van het landelijke karakter van het dorp en de directe 
omgeving. Het Kanaal met de directe omgeving, zoals de bomen erlangs, dient een 
officieel predikaat van cultuurhistorisch monument te krijgen. Het open karakter van de 
Enk verdient bescherming. Dorpsbewoners zien graag meer gras, aardappels, bieten, 
tarwe en rogge in plaats van maïs op de akkers. In de weilanden zien de bewoners graag 
meer koeien. 
Verantwoord wildbeheer zou kunnen zorgen voor herstel van de weidevogel populatie.  
De onverharde wegen in het dorp en de omgeving dienen behouden te blijven. Een 
frequent onderhoud tegen stof bij droogte en modder bij regen is gewenst. De bospaden 
behoren goed onderhouden te zijn. 
Aandacht is gewenst voor zwerfvuil, onder meer door het plaatsen en tijdig legen van 
afvalbakken. Het opgeruimd en schoon houden van de wegen kan worden gerealiseerd 
door regelmatig een opruimactie te organiseren. Momenteel loopt een onderzoek naar de 
toekomstmogelijkheden voor het Albaveld, munitiecomplex en het terrein van defensie. 
Oosterhuizen acht verdere aantasting van natuur, door uitbreiding van sport en 
recreatievoorzieningen (behalve wandel- fiets en ruitenpaden) en elke vorm van 
bebouwing in het gebied ongewenst. Ook dienen de inwoners van Oosterhuizen in een 
vroeg stadium betrokken te worden bij nieuwe plannen. 
De Albaplas, waar de ontzanding is gestopt, wordt omgezet in natuurgebied met 
extensieve recreatie mogelijkheden. Bij aanplant wordt gebruik gemaakt van bomen en 
struiken die in de omgeving thuishoren. De herinrichting maakt het mogelijk dat nieuwe 
broed- en trekvogels gebruik gaan maken van de hier geboden biotopen. Intensieve 
recreatie is hier ongewenst. 
Het bedrijventerrein langs het Apeldoorns Kanaal, dient landschappelijk in de omgeving 
te worden ingepast, vanwege het storende zicht, met name aan de achterzijde. 
Om het landelijke karakter van het dorp extra te benadrukken zou de huidige 
staatverlichting kunnen worden vervangen door beperkte, eenduidige straatverlichting, 
die past bij het karakter van het dorp. De buitengebieden moeten niet worden voorzien 
van overmatige verlichting. 
De A50 loopt vlak langs het dorp en zorgt, vooral bij wind uit zuidoostelijke richting, voor 
geluidsoverlast. Ter hoogte van het dorp is hier een (groen) geluidsscherm gewenst. 
Een goede inventarisatie van alle natuurhistorische aspecten (zoogdieren, vogels, 
insecten, reptielen, amfibieën, paddenstoelen, planten, mossen) is nodig. Zo kunnen 
meer gerichte beheersmaatregelen worden genomen door bewoners en overheden en 
kan de natuurhistorische waarde van Oosterhuizen worden vergroot.  
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6. Sport en Recreatie 

Huidige situatie 

In Oosterhuizen en omgeving is het prima toeven voor de natuurliefhebbers. Met name 
de afwisseling van diverse landschappen is bijzonder te noemen. Zo is er de Enk met de 
weidse vergezichten op de “skyline” van Beekbergen en Lieren, zijn er prachtige vennen, 
beken en bossen. Dit allemaal binnen een straal van 10 km. In deze gebieden zijn volop 
fiets- en  

wandelmogelijkheden. Zo is er de Oosterhuizen route, deze 
route voert door het dorp, over de enk, langs de 
Klarenbeekse en Loenense beek en via de bossen van de 
Scherpenbergh weer terug. Ook is Oosterhuizen 
opgenomen in de knooppunten fietsroute. De routes zijn 
voorzien van diverse zit- en picknickmogelijkheden. De 
nabij gelegen golfbaan biedt aan vele golfliefhebbers een 
prachtige baan midden in de natuur van het Albaveld. Ook 
zijn er veel recreatieparken in de buurt die onderdak bieden 
aan vele vakantiegangers.  
Het dorpshuis biedt veel mogelijkheden tot het beoefenen 

van de binnensporten, zoals: 
biljarten, dameskoor, dialectenkoor, gym, koersbal, line dance, volksdansen, volleybal en 
yoga. Wekelijks is de klootschietvereniging actief op de wegen rond Oosterhuizen. Voor 
de overige buitensporten is Oosterhuizen aangewezen op de naburige dorpen. 

Gewenste situatie 

De Oosterhuizenaren zijn trots op hun dorp en de omgeving en willen een ieder die rust 
zoekt laten meegenieten. De kwaliteit en veiligheid van de fiets- en wandelpaden dient te 
worden bevorderd en enkele fietspaden dienen aan te sluiten naar Loenen. Ook 
kleinschalig kamperen bij de boer dient, mede voor de economische ontwikkeling, te 
worden bevorderd. Een punt van zorg is de verstening van de bestaande grootschalige 
campings in de omgeving. Het bouwen en ombouwen van vakantiewoningen naar 
(permanente) bewoning gebeurt in een hoog tempo. Dit gaat ten koste van de kwetsbare 
natuur. 
De zandafgraving van de Albaplas is inmiddels beëindigd en het gebied wordt gereed 
gemaakt voor recreatie. Wateractiviteiten zijn, vanwege de diepte, niet toegestaan. Er 
komt een parkeerterrein en er is volop mogelijkheid voor dagrecreatie. De Albaplas dient 
zicht te ontwikkelen naar een echte familieplas en niet uit te groeien tot een commercieel 
evenemententerrein. Er dient ook gewaakt te worden voor het ontstaan van ongewenste 
bijeenkomsten van “groepen”. 
De inwoners van Oosterhuizen zijn over het algemeen voorstander van een lichte vorm 
van recreatie op het Apeldoorns Kanaal, in de vorm van bijvoorbeeld bevaarbaar maken 
voor kleinere boten of andere milieuvriendelijke watersport.  

 

 

 
Fietsroutes door Oosterhuizen 
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7. Bijlage: Startbijeenkomst 16 mei 2006 

Inleiding 

Op 16 mei 2006 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden om te komen tot een 
Dorpsvisie Oosterhuizen. De aanwezigen hebben op stickers opmerkingen/ meningen 
geschreven en bij het bijbehorende thema geplakt. Daarna kon iedereen 3, 2 en 1 punt 
toekennen aan een bepaald onderwerp, hoe meer punten hoe belangrijker. Bijgaand het 
resultaat van deze avond. 

Rangorde thema’s 

Thema Punten  

 
Thema verkeersveiligheid scoorde het hoogst 

 

Verkeersveiligheid 68 

Woonomgeving 55 

Voorzieningen 37 

Economische bedrijvigheid 24 

Bereikbaarheid 21 

Woningbouw 18 

Normen en waarden 14 

Andere suggesties 11 

Natuur en Milieu 11 

Recreatie 8 

Verfraaiing 8 

Sport 1 

Totaal aantal punten 276 

Foto-impressie van de avond 

 
Annie de Groot opent de avond 

 
Aandachtig gehoor 

 
Gerda Zijm geeft uitleg 

 

 
 
Sommige inwoners konden met 
moeite tijd vrij maken om te 
komen, de bonen moesten 
immers nog de grond in!! 
 

Discussie bij de thematafels 
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Uitwerking thema’s 

VERKEERSVEILIGHEID (68 PUNTEN) 

Cluster Punten 
Rust op Kanaal Zuid/sluipverkeer 

• Kanaal Zuid verbieden voor vrachtverkeer 
• Kanaal Zuid geen ontsluiting voor bedrijven Eerbeek 
• Kanaal Zuid verkeersluw maken 
• Kanaal Zuid verkeersremmers aanbrengen 
• Kanaal Zuid alleen bestemmingsverkeer 
• Kanaal Zuid snelheidsbeperkingen 
• Meer snelheidscontrole op Kanaal Zuid 
• Veendijk gevaarlijke wegen van rechts 
• Sluipverkeer terugdringen 

29 

Snelheidslimiet 
• Verkeersnelheid verminderen 
• 30 Kilometer invoeren 
• Verkeersmaatregel op Molenberg wijzigen 
• Molenberg drempels, zoals Hansengraaf 
• Eén snelheid vanaf Scherpenbergh tot Veldbrugweg 
• Meer snelheidscontrole 

24 

Geen snelheidslimiet 
• Geen drempels 
• Geen overdreven snelheidslimiet Kanaal Zuid 

6 

Bestrating 
• Asfalteren Het Pompje voorbij Veendijk 
• Het Pompje stofvrij maken 
• Bermbescherming aanbrengen 

4 

Fietspaden 
• Kanaal Zuid fietspad aan westkant 
• Fietspad voor Bedrijvenpark, twee richtingen en voorrang (i.v.m. 

schoolgaande kinderen) 

5 

Diversen 
• Eén richting Oude Veen inrijden vanaf School 
• Spiegel bij oprit Oosterhuizer Spreng/Kanaal 
• Handen af van kanaal 
• Einde weg markering Klaverwei/Molenvaart 
• Stopstreep Lierderstraat/Kanaal (verkeer stopt nu vóór Molenvaart) 
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WOONOMGEVING (55 PUNTEN) 

Cluster Punten 
Landelijk karakter 

• Landelijk karakter behouden, zuinig op Enk 
• Natuur en milieu bewaken 

25 

Groene haag voor bedrijventerrein 
• Afschermen bedervende gebouwen/industriesloopafval 

30 

Diversen 
• Kleinschaligheid behouden, dus gehucht en geen dorp 
• Meer kern maken i.p.v. lint 

 

 

VOORZIENINGEN (37 PUNTEN) 

Cluster Punten 
Schooltaxi 

• Schooltaxi voor schoollieren Dorpshuis/Station 
5 

Geluidsschermen 
• Geluidsschermen aan de A50 

20 

Buitenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang 

7 

School 
• School openhouden is de toekomst van Oosterhuizen 

 

Televisie 
• Mogelijkheid tot kabeltelevisie 
• Omroep Gelderland/TV Apeldoorn veiligheidsinformatie 

5 

Diversen 
• Dorpshuis omzetten in cultuurhuis 
• Meer voorzieningen voor recreanten 
• Meer dorpsactiviteiten, bijvoorbeeld dorpsfeest 
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ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID (24 PUNTEN) 

Cluster Punten 
Meer (kleinschalige) bedrijven 

• Meer kleinschalige economische bedrijvigheid 
• Uitbreiding bestaande bedrijven moet mogelijk zijn 
• Agrarisch en huispraktijk 
• Oude bedrijfsgebouwen nieuwe bestemming geven 
• Meer mogelijkheden voor ondernemers om winkels/bedrijven te starten 

19 

Minder (kleinschalige) bedrijven 
• Minder bedrijven, bedrijvenpark niet uitbreiden 
• Veel bedrijven slecht voor Milieu 

5 

Diversen 
• Geen activiteiten bedrijvenpark na 20.00 uur (licht uit) 

 

 

BEREIKBAARHEID (21 PUNTEN) 

Cluster Punten 
Openbaar vervoer 

• Enige vorm van openbaar vervoer 
• Busverbinding met Apeldoorn 
• Bus langs A50 
• Busroute langs Kanaal herstellen 
• Taxibus rijdt niet buiten de gemeente 

12 

Afslag A50 
• Geen afslag A50 langs Kanaal 

9 

Diversen 
• Plattegrond bij toegangswegen 
• Kayersdijk vrij van lossend groot vrachtverkeer 
• Toegangswegen in stad toegankelijker 
• Dorpen meer aansluiten aan hun stad 
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WONINGBOUW (18 PUNTEN) 

Cluster Punten 
Woningen voor doelgroepen 

• Beperkte extra woningbouw voor starters en ouderen 
• Gecombineerde woningbouw voor dubbele bewoning 
• Betaalbare voorziening voor jongeren die binding hebben met 

Oosterhuizen 
• Samenwonen met zorg voor ouderen, zodat ouderen kunnen blijven 

wonen 

8 

Woningen in bestaande gebouwen 
• Voor jongeren op woningmarkt: appartementen maken in huis Witte 

Kruisweg/Pompje 
• Boerderijen splitsen 
• Oude gebouwen voor nieuwe woongelegenheid 
• Meer mogelijkheden schuren 
• Mogelijkheid verbouwen woningen tot dubbele bewoning versoepelen 

10 

Diversen 
• Beperkte nieuwbouw 
• Woningen als opvulling tussen bestaande percelen 
• Wolfskapbouw agrarisch model 

 

 

NORMEN EN WAARDEN (14 PUNTEN) 

Cluster Punten 
Hondenpoep 

• Geen hondenpoep in de bermen 
2 

Afval 
• Geen zwerfvuil langs de weg 
• Meer afvalbakken langs de Oosterhuizense fietsroute 

9 

Dialect 
• Platproaten 
• Dialect cursus 

1 

Parkeren 
• Parkeren niet in de bermen 
• Parkeerproblemen Dorpshuis oplossen 

 

Nabuurschap 
• Nabuurschap in ere houden 

2 

Diversen 
• Lawaaicode (bladblazers, bosmaaiers, etc.) 
• Ouders van schoolkinderen meer fietsen minder auto’s 
• Rommelmarkt moet blijven 
• School meer betrekken 
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ANDERE SUGGESTIES (11 PUNTEN) 

Cluster Punten 
Postcode 

• Eigen postcodegebied 
• Eigen vermelding telefoonboek 
• Dorpsgrenzen aangeven 
• Oosterhuizen op de kaart 

11 

Dorpsactiviteiten 
• Deelname carnavalsoptocht Klarenbeek 
• Samen WK kijken in Dorpshuis 
• Paasvuur 
• Iedere bewoner betrekken bij activiteiten 
• Minder activiteiten in Dorpshuis op zaterdagavond en zondagmiddag 

 

Diversen 
• Bestemmingsplan herzien (opschuiven cultuurhistorisch gebied) 
• Geen toertochten door Oosterhuizen 
• Meer koeien in de wei 
• Welkomstbord Oosterhuizen 
• Oosterhuizen meer erkend als dorp zodat inspraak mogelijk is en ook 

serieus genomen wordt 
• Herstellen van de kunstwerken en bijbehorende van de Oosterhuizer 

Spreng 
• Weg langs Oosterhuizer Spreng verharden met schelpen 
• Meer knappe buurmannen 

 

 

NATUUR EN MILIEU (11 PUNTEN) 

Cluster Punten 
•   

In stand houden 
• Behoud natuur/historische waarde Kanaal 
• Handen af van de Enk 
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Akkerbouw 
• Minder maïs, meer tarwe en rogge 

1 

Bestrating 
• Behoud van onverharde wegen in bosgebied 

2 

Zwerfafval 
• Vaste periode in het jaar voor opruimen zwerfvuil 

3 

Diversen 
• Militair terrein terug aan de natuur niet aan de golfbaan 
• Albagat geen ontzanding, omzetten naar natuurgebied 
• Meer bomen planten, meer meidoorn en beukenhagen (minder coniferen) 
• Meer zonrijke dagen 
• Bospaden beter bewandelbaar maken 
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RECREATIE (8 PUNTEN) 

Cluster Punten 
Bevaarbaar kanaal 

• Kanaal bevaarbaar maken (voor kleine boten) 
• Kanaal recreatiebestemming 
• Woonboten in kanaal 
• Versoepeling organisatie activiteiten + betere medewerking gemeente 

(vergunningen) 
• Milieuvriendelijke watersport op kanaal 
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Fietspad golfbaan 
• Meer fietspaden bij de golfbaan 
• Fietspad naar Loenen doortrekken 

 

Kamperen 
• Kamperen bij de boer 
• Geen campings, ook niet bij de boer 

 

Diversen 
• Kermisactiviteiten opleuken en versterken 

 

 

VERFRAAIING (8 PUNTEN) 

Cluster Punten 
Bloemen 

• Door heel Oosterhuizen bloembollen langs de weg 
• Bermen voorzien van wilde planten 

 

Verlichting 
• Geen verlichting langs snelweg 
• Geen overbodige verlichting in het bos 
• Oude lantaarns (geen fel licht) 
• Meer verlichtingspunten langs wegen 
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Kunst 
• Geen (moderne) kunstwerken 

3 

Diversen 
• Eén soort/stijl drempels 
• Geen voetpaden 
• Bijhouden van berm, bomen en in de herfst blad opruimen 

 

 

SPORT (1 PUNT) 

Cluster Punten 
Speciale activiteiten 

• Kerstcross 
• Halve marathon i.s.m. VSN 

 

Verbetering 
• Beter sportveld 
• Beter gras/speelveld bij school 

 

Diversen 
• Sport voor kinderen in dorpshuis 
• Huidige sportfaciliteiten in stand houden 

1 

 


