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U bekijkt nu de volledige analoge versie van plankaart, voorschriften respectievelijk 

toelichting. De digitale begrenzing van het plangebied op www.ruimtelijkeplannen.nl is 

bepalend voor welk deel en dus ook welke bestemmingen en aanduidingen onderdeel 

vormen van dit plan en dus daadwerkelijk geldig zijn. 

Dit plan is op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vastgesteld. De nu voorliggende 

digitale versie is een kopie van de vastgestelde, papieren versie. 
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1. 'INLEIDING 

1.1. De aanleiding tot het opstellen van een bestemmingsplan. 

Het is om verschillende redenen noodzakelijk om een nieuw be 
stemmingsplan voor het dorp Loenen en de buurtschap Zilven in 
procedure te brengen. 

Om te beginnen worden onder de werking van de Woningwet 1901 
tot stand gekomen uitwerkingsplannen omgezet in bestemmingsL 
plannen, die zijn gebaseerd op de in 1965 in werking getreden 
Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

In de dorpskern gelden verschillende bestemmingsregelingen, 
waarvan enkele teruggaan tot de vijftiger jaren. Deze regelin 
gen zijn gebaseerd op de toen geldende planologische inzichten. 
Sindsdien opgetreden ontwikkelingen nopen tot een aangepaste 
visie op de situering en opzet van nieuwe woongebieden, de 
centrumontwikkeling en de hoofdverkeersstructuur in relatie 
met landschap, natuur en milieu. 
Volkshuisvestelijke belangen maken dit bestemmingsplan zeer 
urgent. 

Het buurtschap Zilven, dat aansluit op de dorpsbebouwing van 
Loenen, maakt momenteel voornamelijk deel uit van een bestem-~ 
mingsplan voor het buitengebied (Groenendaal). In dit plan is 
het gebied bestemd als "agrarische doeleinden, klasse A (zon 
der bebouwing)". De vanouds aanwezige bebouwing is hierdoor 
onder het overgangsrecht gebracht. Gelet op de beperkingen 
die hieruit voor de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden voort 
vloeien, wordt een dergelijke werkwijze thans niet niet meer 
gevolgd. Een andere, meer op de plaatselijke situatie afge 
stemde, wijze van bestemmen is gewenst. 

Het voorliggende bestemmingsplan voor het gehele gebied van 
Loenen en Zilven biedt de mogelijkheid om tot een meer gelijk 
vormige bestemmingsregeling te komen. Tevens wordt - alsnog - 
voldaan aan de verplichting tot bestemmingsregeling voor die 
onderdelen van het.plan "Sportcomplex Lonapark", waaraan 
destijds goedkeuring is onthouden. 
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1.2. De begrenzing van het plangebied 

Het :;plangebied omvat; globaal de dorpskern van Loenen, de ten 
zuidoosten hiervan gelegen buurtschap Zilven en enkele rand 
zones (zie kaart 2). De begrenzing bij de dorpskern is voor 
namelijk bepaald door de grenzen van de daar vigerende plannen 
met het buitengebied Groenendaal. 
Bij Zilven, dat voornamelijk bestaat uit lintbebouwing langs 
bestaande wegen, is de grens getrokken langs de achtererfgrens 
van de buitenste percelen welke nog deeluitmaken van een min 
of meer stelselmatige aaneengesloten bebouwing. Voorts is aan 
ges loten aan de plangrens van het bestemmingsplan Groenendaal:'. 

1.3. De op het plangebied van toepassing zijnde plannen 

Op het gebied zijn de volgende plannen van toepassing (zie 
kaart 2): 
I. Uitbreidingsplan in onderdelen "Dorp Loenen, herziening 

1954", vastgesteld door de gemeenteraad ds d , 10-3-1955, 
nr. 4655 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 
Gelderland dv d , 11-4-1956, nr. 2210/130-3305. Dit plan 
is tweemaal gedeeltelijk herzien; 

la. "Ie partiële herziening van het uitbreidingsplan in onder 
delen Dorp Loenen", vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 
8-2-1979, nr. 61952 en goedgekeurd door Gedeputeerde Sta 
ten van Gelderland d.d. 25-6-1979, nr. 3742/244 RO 102. 

lb. "2e partiële herziening van het uitbreidingsplan in onder- 
delen Dorp Loenen", vastgesteld door de gemeenteraad d, d , 
1-4-1982, nr. 30408 en goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van Gelderland d.d. 9-11-1982 nr. RO 2101/5-ROV/ 
G5208. 

2. Uitbreidingsplan in hoofdzaken der gemeente Apeldoorn, vast 
gesteld door de gemeenteraad d.d. 30-9-1947 en goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten van Gelderland, d.d. 7-11-1948, 
nr. 326-UI-3. 

3. Bestemmingsplan "Groenendaal ", vastgesteld door de gemeente 
raad d.d. 9 augustus 1973 (nr. 51890) en goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, d, d, 16 september 1974 
(nr. 13 I 71/875-3303). 

4. Bestemmingsplan "Sportcomplex Lonapark", vastgesteld door 
de gemeenteraad d.d. 9-8-1973, nr. 51875 en goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten van Gelderland, d.d. 17-6-1974, 
nr. 13104/695-3303. 

5. Bestemmingsplan "Loenerdrift", vas tgesteld door de gemeen 
teraad d.d. 28-6-1979, nr. 69836 en goedgekeurd door Gede 
puteerde Staten van Gelderland d.d. 6-8-1980, nr. 10638/ 
208-RO 103. 
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Aan een aantal bouwplannen is middels artikel 20 van de Weder 
opbouwwet medewerking verleend. 
Sinds 1968 zijn in het gebied twaalf bouwinitiatieven tot stand 
gekomen op basis van een procedure ingevolge artikel 19 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met artikel 50, lid 8, 
van de Woningwet. Deze plannen zijn opgenomen in dit bestem 
mingsplan. 

1.4. De opzet van de plantoelichting 
~ 

Voor de onderbouwing van een visie op de meeste gewenste ont 
wikkeling van Loenen wordt allereerst ingegaan op de ontstaans 
geschiedenis van het dorp in relatie met zijn omgeving. Een 
analyse van de huidige ruimtelijke structuur leidt tot de 
signalering van een aantal knelpunten (hoofdstuk 2). Na een 
schets van de beleidsnota's die het kader voor de ontwikkelings 
mogeiijkheden van Loenen vormen (hoofdstuk 3), worden in 
hoofdstuk 4 de uitgangspunten van het bestemmingsplan aange 
geven. De nadere uitwerking van de gewenste ruimtelijke ont 
wikkeling vindt plaats per bestemming in hoofdstuk 5. 

Volledigheidshalve zij vermeld, dat de plankaart (schaal 
1 : 1000) - gelet op de omvang van het plangebied - bestaat 
uit twee bladen waarbij de scheidslijn langs de Reuweg is ge 
trokken. 
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2 •. J HET DORP LOENEN; ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN HUIDIGE 
SITUATIE 

2.1. De ligging in het omringende landschap 

Het huidige landschapsbeeld is een momentopname van een voort 
durend veranderingsproces. Het landschap is in de loop der 
eeuwen voortdurend beinvloed door de wisselwerking tussen 
natuurlijke processen en menselijke handelingen. Voor een 
goed begrip van het landschap is een inzicht in de ontstaan~ 
wijze dan ook onmisbaar. Naast de ruimtelijke en functionele 
consequenties voor het huidige landschap, kunnen de gegevens 
van natuur- en cultuurhistorische aard tevens een rol van 
betekenis spelen in de bestemmingskeuze. In dit kader wordt 
volstaan met een beknopte aanduiding van de meest bepalende 
aspecten uit de bodemvormende processen en de invloed ervan 
op hét landschap. 

2.1.1. Het natuurlijke proces 

Een aantal essentiële kenmerken van het huidige landschap is 
ontstaan in de voorlaatste IJstijd, die als Saaliën of Riss 
ijstijd bekend staat 1). In deze periode bedekte het landijs 
het noord- en middengedeelte van ons land. Waar de ondergrond 
uit los materiaal (zand en leem) was opgebouwd, werden deze 
lagen door vooruitgeschoven ijsblokken tot vrij aanzienlijke ~ 
hoogte opgeperst. Door oppersingen vanuit de "IJsselvallei" 
zijn de stuwwallen van de oostelijke Veluwe gevormd. Deze 
strekken zich in noord-zuid richting uit van Hattem tot 
Dieren. Het lijkt plausibel dat er - bij de toenmalige zeer 
lage zeestand - zeer diepe dalen en hoog ,opgestuwde wallen 
ontstonden. Aan het einde van deze IJstijd werden door het 
smeltwater dalen uitgespoeld; de directe omgeving van Loenen 
kan worden beschouwd als een overgangszone van de westelijk 
van het dorp gelegen stuwwal naar het oostelijk gelegen, lagere 
erosiedal. In de laatste IJstijd (2) bereikte het landijs ons 
land niet meer. In deze periode traden er - naast erosiever 
schijnselen aan de stuwwallen - veel zandverstuivingen op. 
De scherpe hoogteverschillen werden hierdoor weer sterk geni 
velleerd. Her en der op de stuwwallen, maar vooral ook in de 
grotere dalgebieden werden grote hoeveelheden van fijnere 
dekzanden afgezet. De dikte van dit pakket bedraagt oostelijk 
van Loenen 1 à 2 meter. Door afvloeiing van het overtollige 
water via de beekdalen is plaatselijk min of meer kleiig 
zand afgezet. 
Als gevolg van kwel en een stagnerende waterafvoer in delen 
van de IJsselvallei trad op een aantal plaatsen (o.a. direct 
ten oosten van Loenen) veenvorming op. 

1) Riss-ijstijd of Saaliën, 100.000 - 1.000.000 jaar geleden. 
2) Würm-IJstijd of Weichselien, 10.000 - 100.000 jaar geleden. 
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Na de afzetting van de gronden traden er nog verschillende 
pr~cessen op (onder invloed van klimaat, biologische activi 
teiten e.d.), die verschillen veroorzaakten in de bodem 
gesteldheid van de bovenste lagen van de grond. Op de stuwwal 
ontstonden - met name onder invloed van het klimaat (zoals 
uitspoeling van mineralen en organische grondstoffen naar 
diepere lagen) - verschillende soorten podzolgronden. De 
hoogst gelegen gronden bestaan uit humus- en holtpodzolen 
evenals stuifzandgronden, welke van nature zijn begroeid met 
eiken-/beukenbossen. 
De lager gelegen zandgronden (zoals in het lage gebied ten / 
oosten van Loenen) kennen door de ondiepe grondwaterstanden 
geen podzolstructuur. Het door de ondergrond toestromende 
water van het Veluwe-massief (kwel) heeft geleid tot de aanvoer 
van voedingsstoffen (voornamelijk ijzer), waardoor min of meer 
roestige gleygronden zijn ontstaan. De laagst gelegen gronden 
bestonden oorspronkelijk uit veengronden. 

2.1.2. De invloed van de mens 

De ligging van Loenen en Zilven op de flanken van de stuwwal 
(tussen 10 en 30 mboven N.A.P.), op de grens van de hoog/ 
laag en droog/nat, was ideaal voor de ontwikkeling van een land 
bouwcultuur met een goede watervoorziening. Zij behoren dan 
ook tot de oudere nederzettingen in dit gebied. De eerste keer 
dat Loenen vermeld wordt is in het jaar 838, toen de St. 
Maartenskerk in Utrecht enige bezittingen verwierf, o.a. de ~ 
buurtschappen Lona (Loenen) en Sulvenda (Zilven) in de gouw 
Felua. 

Op grond van hun ligging kunnen Loenen en Zilven worden ge 
rangschikt onder de zogenaamde flankesdorpen. De eerste boer 
derijen waren dicht bijeen gelegen rondom een brink met daarom 
heen de blokken bouwland. Ter kering van schadelijk wild werd 
rondom deze akkers een wal van eikenhakhout aangelegd (de 
wildgraaf). Naarmate het dorp groeide werden ook buiten de 
wildgraaf akkers aangelegd. 
Het lage land ten oosten van Loenen werd in beperkte mate ge 
bruikt als gras- en hooiland, het grootste deel bleef tot in 
de 1ge eeuw braak liggen. 

Oorspronkelijk werd akkerbouw bedreven zonder bemesting. 
Door de opkomst van de schapenteelt wordt regelmatige bemes 
ting met heideplaggen en schapemest mogelijk. Deze werkwijze 
- vanaf de middeleeuwen tot in de 1ge eeuw toegepast - had 
voor het landschap belangrijke gevolgen: 
- de oude bouwlanden werden geleidelijk opgehoogd met een 

zwarte humusrijke bovenlaag van 50-80 cm dik (zgn. enkeerd 
gronden), welke ook nu nog als akkerland in gebruik zijn; 

- door het afvreten van jonge houtopslag, namen de heidevelden 
in omvang sterk toe; 

- door het plaggensteken ontwikkelden zich zandverstuivingen. 
De akker-, heide- en hooilanden vormden het gemeenschappelijk 
bezit van de hoeven, die tot de gemeenschap behoorden. Zo ken 
nen we nog de Loener- en Silvermark. 
Het winnen van brand- en timmerhout gebeurde in de bosmark 
(Loenerbos). 
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Als ·gevolg van de economische crisis verdwijnt tegen het einde 
van de 1ge eeuw het merendeel van de schaapskudden van de 
Veluwe en komt in het boerenbedrijf meer de nadruk te liggen 
op de veeteelt. De lager gelegen woeste gronden ten oosten 
van Loenen worden op een meer systematische wijze ontgonnen 
tot grasland in strokenverkaveling. Langs de sloten en beken 
komt houtbegroeiing voor van hoofdzakelijk elzen en wilgen. 
De boerderijen verplaatsen zich dan meer naar het buitenge 
bied. Het oude brinkdorp groeit uit tot een kern met burger 
woningen, winkels en bedrijfjes; slechts hier en daar komt ~ 
in de dorpsbebouwing nog een boerderij voor. De heidevelden 
op de hogere delen worden bebost met vooral grove den (mijn 
hout). 

Een aparte plaats in het landschap van Loenen en omgeving nemen 
de beken en sprengen in. De mogelijkheid tot aanleg van spren 
gen in het gebied vormde een belangrijk aspect in de indu 
striële ontwikkeling in het verleden. Aanvankelijk kende 
Loenen tenminste 9 watermolens langs de Loenensebeek, waarvan 
de oudste omstreeks 1628 door Wolff Gabriëls is gesticht. 
Later werden deze molens voor een deel omgezet in wasserijen 
of kartonnagefabrieken (Lona). 
Buiten het plangebied gelegen is alleen de wasserij "De Hunne 
kamp" aan de Imbosweg, nog overgebleven. Zij maakt thans ge 
bruik van het water uit de Zilvensebeek. De Zilvensebeek komt - uit in de Loenensebeek; deze, versterkt door enkele sprengen, 
voedt de vijvers van kasteel Ter Horst, waarna hij na samen 
voeging met de Stroobroeksebeek in de richting van het Apel 
doorns Kanaal en de Ijssel stroomt. 

In het plangebied is een deel van de Loenensebeek, alsmede 
enkele sprengen opgenomen. Dit bekenstelsel is vanuit ecolo 
gisch, recreatief en landschappelijk opzicht waardevol te 
noemen. 
De zuidelijkste sprengen van deze beek hebben geruime tijd 
droog gestaan als gevolg van grondwaterwinning in Eerbeek. 
De sprengen vanuit het dorp voorzagen in die periode de beek 
van water. Sinds 1980 is de beek over de volle lengte weer 
watervoerend. De sprengen in het dorp worden gevoed door diep 
opwellend grondwater met een hoog ijzergehalte. De sprengen 
ten zuiden van het dorp daarentegen door infiltrerend grond 
water. 
In het beekstelsel zijn meer dan 80 soorten waterdieren aan 
getroffen (Popma 1982 (1» waarvan de meeste typisch zijn voor 
stromend water. 
De sprengen en beken worden gedeeltelijk begeleid door hout 
opstanden, die van landschappelijke betekenis zijn. Te onder 
scheiden zijn houtopstanden, kenmerkend voor vochtige bodems 
(els) en voor droge bodems (de eikenlaan langs de Horstweg). 
Een waterrijke spreng, die nabij de bibliotheek in Loenen 
ontspringt is voor een groot deel overkluisd en thans niet 
meer zichtbaar. 

(1) Popma, 1982: Beken op de Veluwe. 
Basisrapport 2 t.b.v. de Werkgroep Sprengen 
en Beken; provincie Gelderland. 
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2. ,1.3. Waardering van de huidige landschappelijke situatie 
en groenstructuur' in het dorp 

De omgeving van Loenen wordt in haar natuurlijke situatie ~n 
belangrijke mate bepaald door de gradiënt van de overgang 
van de hoger gelegen droge naar de lager gelegen natte gron 
den. De actuele kwaliteit van dit gebied komt tot uitdrukking 
in de aanwezige houtwallen en bosranden met een relatief gro 
te soorten rijkdom in flora en fauna, samenhangend met de aan 
wezige mikroklimatologische verschillen. Aantasting van ee~ 
dergelijke relatie tussen hoge en lage gronden door uitbrei 
ding van de dorpsbebouwing dient zoveel mogelijk te worden 
voorkomen. 

Belangrijke landschaps- en natuurwaarden vormen: 
- de glooiende oude bouwlanden op de hoger gelegen gronden met 

de bosrand, evenals de houtwallen op de steilranden; 
- het laag gelegen weidegebied ten oosten van Loenen met een 

grote variatie in grondwaterstand I) en bodemtype (o.a. 
voor afzettingen). Landschappelijk wordt dit gebied nabij 
de dorpskern bepaald door eikenlanen aangelegd door toedoen 
van de bewoners van het kasteel "Ter Horst"; 

- begeleidende beplanting langs beken en sprengen. 

Binnen het plangebied en net daar buiten komen eveens houtop 
standen voor van meer landschappelijke- en natuurwetenschapp~ 
lijke waarden zoals (zie kaart 5): 
I. De eikenlanen, nabij he t sportcomplex "Lonapark" en de dub 

bele rij eiken langs de Loenensebeek aan de Horstweg. Deze 
eikenlanen hebben een kruidenondergroei, die karakteristiek 
is voor voedselarme, droge bodems. Voorbeelden van deze 
kruiden zijn hengel, zachte witbol, roodzwenkgras, scherm 
havikskruid, stijf kwikskruid en kamperfoelie. 

2. De eikenwallen, nabij de Leeuwenbergweg en Loenerdrift, 
die kenmerkend zijn voor de meer voedselrijke bodems 
(beuken-eikenbos). 

3. Een bosje nabij de Droefakkers van het beuken-eikenbostype. 
4. Een markant bosje met sprengenkoppen grenzend aan de speel 

tuin, nabij de Horstweg. 
5. De restanten van een zeer oude bomengroep aan de Groenen 

daalseweg, hoek Beekbergerweg. 
Hiervan liggen de eikenwallen bij de Loenerdrift en het 
bosje bij de Droefakkers buiten het eigenlijke plangebied. 

In de huidige groenstructuur van Loenen ontbreken een aantal 
elementen, welke de ruimtelijke samenhang kunnen versterken. 
Dit betreft o.a. het ontbreken van laanbeplanting langs Hoofd 
weg en Eerbeekseweg, evenals de geringe maat van de meeste aan 
wezige plantsoenen en groenstroken. 

I) Op sommige plaatsen komt kwel voor vanaf het Veluwe-massief 
met zeer hoge grondwaterstanden. 
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2.2. De ontwikkeling en ruimtelijke typologie van het dorp 
. Loenen 

De kern van het dorp Loenen lag vanouds langs de weg van Eer 
beek naar Beekbergen. De bebouwing was gegroepeerd rond de 
brink, gevormd door het driehoekig terrein waar thans het 
verenigingsgebouw "De Brink" is gelegen. De eerste topogra 
fische kaart uit 1846 geeft o.a. de kerk, de pastorie en het 
logement "De Eikenboom" aan. Langs de Hoofdweg en de Vrijen 
bergweg kwamen nog enige verspreid liggende boerderijen voor. 
Aan de zuidkant van de Eerbeekseweg ten oosten van de weg van 
Zilven naar "Ter Horst" (de huidige Horstweg) bevond zich de 
buurtschap Zilven met verspreid liggende boerderijen. 

Oorspronkelijk behoorde Loenen tot het kerspel Beekbergen 
en Zilven tot het kerkdorp Hall. De bouw van een kapel in 
1557 doo r de bewoners van Ter Horst (familie Hackfort) kan 
gezien worden als het begin van de samensmelting van Loenen 
en Zilven. De Hackforts speelden een belangrijke rol in de 
Loenense gemeenschap, aanvankelijk als erfholt- en marktrich 
ters van de Loenermark later als eigenaren van de meeste 
papiermolens in de omgeving van Loenen. 

Omstreeks 1800 kende Loenen ruim 600 inwoners, globaal ge- 
lijk verdeeld over Loenen en Zilven. Opmerkelijk is voorts, dat 
hierbij een aanzienlijk aantal inwonende papiermakers waren, 
zodat in de mannelijke beroepsbevolking het aandeel nijverhei~ 
en ambachten groter was dan in het totale gebied thans beho 
rende bij de gemeente Apeldoorn. 

De eerst helft van de 1ge eeuw vormde voor Loenen een nogal 
statische periode. Aan het einde van de 1ge eeuw traden er 
een aantal ingrijpende wijzigingen op. De bestaande verbindin 
gen met Beekbergen, Eerbeek en Deventer werden verbeterd. 
Tevens vond de aanleg van de spoorlijn Apeldoorn-Dieren 
plaats. In de bedrijvigheid en werkgelegenheid kwam de 
papierindustrie qp ten koste van de landbouw. In de bebouwings 
structuur manifesteerde deze ontwikkeling zich door een toename 
van het aantal woningen (met name langs de Eerbeekseweg en de 
Hoofdweg) tot een lintbebouwing, zoals deze thans nog voorkomt. 
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De ruimtelijke structuur van het dorp onderging in de na 
oorlogse periode een principiële wijziging door de sociale 
woningbouw van de woningbouwvereniging "Beter wonen" in de 
vijftiger jaren. Het eerste tiental woningen werd gerealiseerd 
in 1950 langs de Reuweg, waarna in 1953/54 het woningbestand 
langs de Kempe en de Hackfortweg volgde. Het merendeel van 
de woningen langs de ~~olff Gabriëlsweg en de Cornelis Hendrix 
straat werd in de periode 1959-1965 gerealiseerd. De bouw van 
dit deel van het dorp werd afgesloten door benutting van de 
laatste woningbouwlokaties aan de Cornelis Hendrixstraat en /' 
de Hendrik Berntsweg aan het begin van de zeventiger jaren, 
evenals de bouw van 17 schakelbungalows - De Wiekelaar - 
op het terrein van de voormalige villa De Kleine Horst in 
1972. 

In het algemeen wordt dit deel van Loenen gekarakteriseerd 
door lange straten met ruimte gevelafstanden. Dit komt 
vooral tot uitdrukking in de Hackfortweg, de Cornelis Hendrix 
straat en de Wolff Gabriëlsweg. Door het verspringen van de 
bouwblokken treden afwisselend verruimingen op, die de moge 
lijkheid bieden voor zeer diepe voortuinen of een gezamenlijke 
voortuin. Ook zijn gedeelten in gebruik als openbaar groen. 
Duidelijk afwijkend zijn de buurtjes aan de Hendrik Berntsweg 
(stroken verkaveling met woningen bereikbaar via voetpaden) 
evenals de meer erfachtige situaties bij De Wiekelaar en de 
woonhoeven terzijde van Cornelis Hendrixstraat, Hendrik 
Berntsweg en de Jan Goossenweg. 

De woningbouw aan de Loenerdrift begon in 1973 op ba$is van een 
concept-structuurplan voor Loenen via een art. 19 Wet Ruimte 
lijke Ordening-procedure. Voorshands bleef dit beperkt tot 
39 woningwetwoningen. In 1981 konden in een partieel bestem 
mingsplan voor deze buurt nog eens 23 woningwetwoningen worden 
gerealiseerd. De eerste fase van de woningbouw kent een stro 
kenverkaveling met woningen bereikbaar voor voetpaden, de 
tweede fase heeft een meer erfachtig karakter. 

Het buurtschap Zilven - vanouds bestaande uit verspreidè boer 
derijen - heeft in de loop der jaren nauwelijks grote verande 
ringen gekend. Behalve een intensivering van de bebouwing aan 
de zuidzijde van de Eerbeekseweg, zijn op kleinere kavels 
burgerwoningen toegevoegd. Zoals algemeen in de agrarische 
sector, zijn ook hier een aantal boerderijen omgezet in bur 
gerwoningen. De ruime structuur van Zilven sluit goed aan 
bij het landschappelijk waardevolle agrarische gebied. 
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In het gehele plangebied komen een aantal bebouwingselemen 
te~ van bijzondere cultuurhistorische waarde voor. Op de 
Rijksmonumentenlijst zijn geplaatst de kerktoren en het kerk 
gebouw van de Nederlands Hervormde Kerk aan de Beekbergerweg 
evenals de toren van de Rooms Katholieke Kerk aan de Hoofd 
weg. Uit onderzoek van de gemeentelijke monumentencommissie 
is gebleken dat een viertal boerderijen in de buurtschap 
Zilven op grond van hun streekeigen karakteristiek voor 
plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking 
komt (De Steek 13-15, Bergakkerweg 20, Burggraaf 32 en Hamein 
de 18). Van deze gebouwen dragen de laatste 3 niet alleen doo r 
hun uiterlijke vorm maar ook door hun ligging op de enk bij 
aan het karakter van het aanwezige beeld. 

In de huidige bebouwingsstructuur ?ijn een aantal aspecten 
aanwezig, welke in het kader van de planvorming voor verbete 
ring in aanmerking komen. Allereerst ontbreekt in Loenen een 
duidelijk "hart" in het centrum van de bebouwing, dat benut 
kan worden voor velerlei dorpsactiviteiten. 
In het dorp komen voorts twee agrarische bedrijven voor, die 
uit oogpunt van "dorpsbeeld " en differentiatie tussen de woon 
buurtjes weliswaar positief te waarderen zijn, doch, uit oog 
punt van milieuhinder ten opzichte van het wonen, nauwelijks 
uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse kennen. Daarnaast ken 
merkt het gebied rond de Engelenweg zich door een verbrokkelde 
structuur (o.a. de solitaire ligging van de Rabobank). Ten 
slotte wordt gewezen op de landschappelijk storende invloed) .. 
die uitgaat van een paar grote bebouwingselementen aan de 
zuidkant van Loenen (kassen); tevens draagt hier de onaffe 
bebouwingsrand van Loenerdrift weinig positief bij aan de grote 
landschappelijke kwaliteiten van de omgeving. 

Daarnaast zijn er 11 woningen en 1 boerderij die een belang 
rijke rol spelen in het ter plaatse aanwezige stedebouwkundi 
ge beeld. Het gaat om de panden De Kempe 6, Reuweg 28, Eerbeek 
seweg 46, 81, 82, Hameinde 16, Bergakkerweg 2, De Steek 4 en 
Imbosweg ) 1, 14, 17/19 en 21. 
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2.3., De sociaal-geografische typering van Loenen en omgeving 

2.3.1. Algemeen 

In functioneel opzicht dient de dorpskern Loenen/Zilven te wor 
den bezien in samenhang met dat deel van het Apeldoornse buiten 
gebied, dat in de sfeer van voorzieningen en het verenigings 
leven van oudsher primair op de kern is georiënteerd (zie kaart 
7). In deze sociaal-geografische typering wordt daarom regel 
matig - behalve aan de dorpskern zelf (CBS-buurt 92) - aanda~ht 
gegeven aan ontwikkelingen in het omliggende buitengebied, voor 
zover dit ten westen van het Apeldoorns kanaal is gelegen 
(CBS-buurt 99) x. Enkele delen van het buitengebied ten oosten 

van het kanaal met een duidelijke binding met Loenen (gedeel 
ten van de Hooilanden en het Goreld) blijven om statistisch 
technische redenen buiten beschouwing. 

2.3.2. Bevolking en wonen 

In Loenen en omgeving woonden per 1-1-1983 3.072 personen, 
het aantal woningen bedroeg 934. De gemiddelde woningbezetting 
van 3,29 lag iets lager dan in het landelijk gebied van Apel 
doorn als totaal (3,43 personen per woning). Het plangebied 
omvat 660 woningen en circa 2.100 inwoners. 

Een terugblik op de demografische ontwikkeling sinds 1971 ~ 
laat zien dat - ondanks een gemiddelde jaarlijkse toename van 
de woningvoorraad van circa 1% - het inwonertal van Loenen en 
omgeving is gedaald met 242 personen (7%). Deze ontwikkeling 
is uitsluitend te verklaren uit een vertrekoverschot, dat 
grotendeels op andere delen van de gemeente Apeldoorn is ge 
richt. 
Deze terugloop van het inwonertal ging gepaard met een snelle 
vergrijzing van de bevolking, zij het, dat de huidige bevol 
kingssamenstelling van Loenen en omgeving naar leeftijd rede 
lijk overeenkomt met het beeld van het totale landelijke ge 
bied van de ~meente Apeldoorn. 

x In de bijlage over de woningbehoeftebepaling is deze begren 
zing van het buitengebied getoetst aan de hand van recente 
~gevens m.b.t. de onderwijsoriëntatie. 
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Opvallend is het relatief grote aandeel 40-65 jarigen, terwijl 
de groep 0-9 jarigen ondervertegenwoordigd is. 
Bij de verdeling naar huishoudensgrootte ligt in Loenen en 
omgeving meer de nadruk op de middelgrote huishoudens (3- 
persoonshuishoudens in Loenen: 44% tegenover 29% in het totale 
Apeldoorns landelijk gebied), terwijl het aandeel kleine huis 
houdens achter blijft. 

De woningvoorraad in Loenen en omgeving onderscheidt zich van 
het overig landelijk gebied doordat een meerderheid van de 
woningen (60%) in 1945 en Lat e r is gebouwd. 
Wellicht in samenhang hiermee, kent Loenen een duidelijk 
groter aandeel gesubsidieerde woningbouw (35% tegenover 24% 
in het landelijk gebied Apeldoorn). De woningen zijn vrijwel 
uitsluitend als eengezinswoning in laagbouw gerealiseerd. Even 
als elders in het landelijk gebied is het aantal bejaarden 
woningen gering (2%). 



-22- 

Bij de beoordeling van de huidige volkshuisvestingssituatie 
in Loenen komen duidelijke indicaties voor een grote spanning 
tussen woningbehoefte en beschikbare woonruimte naar voren 1). 

a. Het berekende woningtekort. 

Volgens statistische woningbehoefteberekeningen zou - uitgaan 
de van de feitelijke bevolkingssamenstelling en woningbehoef 
tepercentages, die in het algemeen voor het landelijk gebied 
van Apeldoorn van toepassing kunnen worden geacht 2) - het / 
aantal woningbehoevende eenheden per 1-1-1982 de aanwezige 
woningvoorraad met 67 overtreffen. Rekening houdend met een 
grotere feitelijke leegstand en het gebruik van woningen 
als tweede woning bedraagt dit cijfer circa 80. 

b. Het aantal woningzoekenden in Loenen. 

Uit informatie van het gemeentelijk bureau woonruimteverdeling 
blijkt dat per 1-1-1982 72 woningzoekenden zonder verhuurbare 
woonruimte voor woningen in Loenen waren ingeschreven. Bij dit 
cijfer dient te worden aangetekend dat hierbij in een aantal 
gevallen sprake kan zijn van elders wonenden en van in Loenen 
over een koopwoning beschikkenden. Daarnaast zijn evenwel 
woningzoekenden voor een koopwoning niet altijd als woning 
zoekenden ingeschreven. Bovendien is incidenteel sprake van 
permanente bewoning van niet-woningen (bijv. caravans, zomer- ~ 
huisjes, andere gebouwen) hetgeen een matigende werking kan 
hebben op het aantal ingeschrevenen. 

c. Het onvrijwillig vertrek uit Loenen. 

Uit een medio 1982 gehouden enquête onder Loenense migranten 
is gebleken dat 45% van het vertrek uit Loenen het gevolg was 
van het niet binnen redelijke termijn beschikbaar zijn van ge 
schikte woonruimte ter plaatse. 

1) De resultaten van een enquête door de werkgroep "woningen 
voor Loenen" (gepubliceerd november 1980) wijzen in dezelf 
de richting. 

2) Deze woningbehoeftepercentages zijn afgeleid uit prognoses 
van de provinciale dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuis 
vesting voor landelijke gemeenten (zng. klasse 5) en voor 
het landelijk gebied van Apeldoorn globaal getoetst aan o.a. 
de resultaten van het woningmarktonderzoek Apeldoorn 1981. 
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2.3.!. Voorzieningen 

Ten behoeve van de bevolking van de dorpskern en het om 
liggend agrarisch- en bosgebied, evenals voor qe recreanten 
op de kampeerterreinen, kent Loenen een gedifferentieerd 
voorzieningenpakket. 

a. Winkeldetailhandel. 

In Loenen komen 30 vestigingen van winkeldetailhandel voor, ~ 
waarvan tien vestigingen behoren tot de voedings- en genot-' 
middelensector. De gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte 
(v.v.o.) bedraagt 2.900 m2; het aandeel van de voedings- en 
genotmiddelensector is 21%. In vergelijking met andere kernen 
van deze omvang, is de winkeldichtheid in Loenen hoog te 
noemen 1). In samenhang hiermee komt vrijwel iedere hoofd 
branche in het dorp voor. De gemiddelde v.v.o. per vestiging 
bedraagt 96 m2, hetgeen - rekening houdend met het branche 
patroon ter plaatse - gering is. De winkelvestigingen komen 
verspreid in het dorp voor met een zeker zwaartepunt langs de 
Eerbeekseweg. 

Uit de beschikbare distributie-planologische onderzoeken in 
de gemeenten Apeldoorn en Brummen blijkt dat het winkelappa 
raat in Loenen niet alleen de belangrijkste aankoopplaats 
vormt voor de plaatselijke bevolking, maar ook van betekenis ~ 
is voor bewoners uit de omgeving van Klarenbeek en Eerbeek. 
Het koopkrachtbindingscijfer voor Loenen (71%) ligt dan ook 
duidelijk hoger dan in andere plaatsen met een vergelijkbaar 
inwonertal 2). Daarnaast vervullen de Loenense winkels vooral 
in het zomerseizoen een functie voor de recreanten op kampeer 
terreinen in het gebied Loenen/Beekbergen. In 1982 is een on 
derzoek gehouden onder de recreanten op een aantal terreinen 
naar hun koop- en recreatiegedrag 3). Hieruit blijkt dat re 
creanten op terreinen in de onmiddellijke nabijheid van de 
kern inderdaad overwegend op Loenen zijn georiënteerd. Bij de 
overige terreinen blijkt Beekbergen een grotere aantrekkings 
kracht te vervullen als gevolg van een hogere waardering door 
de recreanten van de sfeer en gezelligheid evenals de keuze 
mogelijkheden bij de winkels ter plaatse. Op basis van dit on 
derzoek bedraagt het aandeel van de verblijfsrecreanten in de 
totale winkelbestedingen in Loenen (op jaarbasis) naar schat 
ting 6%. Het betreft voornamelijk bestedingen aan voedings- en 
genotmiddelen. 

1) De winkeldichtheid in Loenen (uitgedrukt in het aantal m2 
v.v.o. per inwoner) bedraagt 0,94; het gemiddelde voor 
kernen met 2.000-5.000 inwoners is 0,68 (Bolt, E.J.: De 
tailhandelsruimte in Nederland 1981, p. 32). 

2) Het koopkrachtbindingscijfer drukt de totale berekende 
bestedingen in de winkels in Loenen door de bewoners van 
het gebied uit in een percentage van de lokale koopkracht 
(Vergelijkingsbasis is ontleend aan Bolt, E.J., Detailhan 
delsruimte in Nederland, 1981, p. 32). 

3) Stage-onderzoek bij de Stedebouwkundige Dienst voor de 
Oost-Veluwe door M. Bergsma (Geografische-Planologisch 
Instituut, Katholieke Universiteit Nijmegen); nog te pu 
bliceren. 
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De totale bestedingen bij de Loenense winkeldetailhandel 
k~nen worden geraamd op circa f 12,5 miljoen (prijspeil 1982). 
Uitgedrukt per m2 v.v.o. is dit f 4.300,--. Rekening houdend 
met het branchepatroon in Loenen, bedraagt het landelijk ge 
middelde f 5.200,-- per m2 v.v.o. 1). Deze afwijking wordt 
geheel veroorzaakt door de zeer lage omzetten in relatie met 
de omvang van het verkoopareaal in de sector duurzame en ove 
rige goederen (-23% t.o.v. landelijk cijfer). 

Tegen deze achtergrond lijkt op dit moment geen behoefte te 
bestaan aan uitbreiding van de winkelvoorzieningen in Loenen. 
Dit geldt met name voor de winkeldetailhandel in duurzame en 
overige goederen. 

b. Horeca. 

In de kern Loenen komen 5 horecavestigingen voor, waarvan en 
kele in combinatie met zaalruimte. Deze zijn alle gevestigd 
aan de hoofdwegen, m.n. Eerbeekseweg. 

c. Scholen. 

In de dorpskern komen momenteel twee kleuterscholen voor 
("Zonnebloem" en "Ons Poortje"), evenals twee basisscholen 
("De Tweede Stee" en "Aloysius school ") van Openbare resp. 
Rooms-katholieke denominatie. In het buitengebied is een 
dependance voor lager technisch onderwij s (neutraal) geves- -. 
tigd. 
De in par. 2.3.2. aangestipte bevolkingsontwikkeling in de 
zeventiger jaren heeft voor de Loenense scholen een aanzien 
lijk sterkere daling van het leerlingenaantal betekend dan 
elders in het landelijk gebied, zij het dat sedert 1981 bij 
het kleuteronderwijs evenals elders sprake is van stabilise 
ring. Als gevolg van genoemde ontwikkeling is in 1984 de 
lagere school ''Loenen Kanaal" opgeheven. 

do Welzijnsvoorzieningen. 

Sedert 1982 beschikt Loenen - afgezien van zaalruimte bij 
diverse horecabedrijven - over een accommodatie voor een scala 
van sociaal-culturele activiteiten in de vorm van het vereni 
gingsgebouw "De Brink". Meer specifieke voorzieningen vormen 
"Pimpeloentje" (kinderopvang) en het filiaal van de openbare 
bibliotheek Apeldoorn aan de Cornelis Hendrixstraat. 

De primaire gezondheidszorg (huisartsen, tandarts, verloskun 
dige, wijkverpleging e.d.) vindt plaats vanuit particuliere 
woonhuizen verspreid in het dorp. 

e. Kerken. 

De Nederlandse Hervormde Kerk vormt in Loenen een afzonderlijke 
gemeente met het kerkgebouwen jeugdhuis aan de Beekbergerweg. 
De Rooms-katholieke parochie H. Antonius Abt heeft haar 
kerkgebouwen parochiehuis aan de Hoofdweg. 

1) Bron: Mededelingen Economisch Instituut voor het Midden 
en Kleinbedrijf, 1983, nr. 4, p , 32 en volgende; bewerking 
S.D.O.V. Een beperkte afwijking van het landelijk cijfer 
hoeft geenszins problematisch te zijn. 
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f. Sportvoorzieningen. 

In de dorpskern van Loenen is alleen het gymnastieklokaal ge 
legen; het Lonapark kent een voetbalaccommodatie van vier vel 
den. Buiten het plangebied liggen een overdekte manege, het 
openluchtzwembad, een midgetgolfbaan en een tennisaccommodatie 
(2 banen). In de Sportnota '81 van de gemeente Apeldoorn is 
geconstateerd dat deze accommodaties globaal zijn afgestemd op 
de behoefte. 

2.3.4. Bedrijven; structuur en milieuhinder 

Volgens de Provinciale Werkgelegenheidsenquête 1981 waren in 
Loenen en omgeving 98 bedrijven gevestigd. 
De gezamenlijke werkgelegenheid van deze bedrijven bedroeg 
1.148 fulltime arbeidsplaatsen. Het aandeel van Loenen in de 
totale werkgelegenheid in het Apeldoornse landelijk gebied 
bedraagt 27%. Vergeleken met een bevolkingsaandeel van 17% 
kan dan ook worden gesproken van een - voor een landelijke 
kern - betrekkelijk zware werkgelegenheidsfunctie. Van de 
totale werkgelegenheid nam de industrie tweederde deel voor 
haar rekening. Hiermee bedraagt het aandeel van de industriële 
sector in Loenen het drievoudige van het cijfer voor het tota 
le Apeldoornse landelijke gebied. Dit verschil wordt nagenoeg 
uitsluitend veroorzaakt door het geringe aantal vestigingen 
in Loenen in de sfeer van de niet-commerciële dienstverle 
ning 1). 

In de kern komen 64 bedrijfsvestigingen voor met 244 fulltime 
arbeidsplaatsen. Driekwart van het aantal vestigingen met 
bijna 60 % van de arbeidsplaatsen behoort tot de dienstensec 
tor. Daarnaast zijn er o.a. een aantal (voornamelijk kleinere) 
bouw- en installatiebedrijven. 

Ter plaatse waar tot medio 1984 een timmerfabriek gevestigd 
was , is nu een assemblagebedrijf van kunststofkozijnen "tverk 
zaam. Van ontoelaatbare geluidhinder zoals bij de timmerfa 
briek is geen sprake. Dit nieuwe bedrijf is uit milieu~ 
hygiënisch oogpunt in een woonomgeving op deze plaats toelaat 
baar. 

1) Bedrijfsklasse 9 in de Standaard-Bedrijfsindeling van het 
C.B.S., waaronder overheid, gezondheidszorg, welzijnszorg, 
e.d. 
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2.3.5. Verkeer, wegenstructuur en geluidhinder 

De hoofdwegen in de kern Loenen zijn onderdeel van twee regio 
nale routes: De T21 (Hoofdweg/Groenendaalseweg) en de T22 
(Eerbeekseweg/Beekbergerweg, zie kaart 9). De Groenendaalse 
weg functioneert tevens als regionale aansluiting op de Arnhem 
seweg (N 50) en daarmee op het landelijke wegennet. Dit gege 
ven, tesamen met de recreatieve en industriële functies van 
de regio, zorgt er voor dat meer dan de helft van het auto 
verkeer op de toeleidende wegen doorgaand is ten opzichte 
van de kern Loenen. 

De Eerbeekseweg en in mindere mate de Hoofdweg hebben ook 
een centrale functie in het dorpsgebeuren door de aanwezigheid 
van de belangrijkste (winkel-)voorzieningen. De dubbele func 
tie van deze hoofdwegen, zowel voor het dorps- als voor het 
doorgaandverkeer, bepaalt niet alleen het (verkeers-)gezicht 
van het dorp, maar is ook van invloed op de verblijfskwaliteit. 
Met name op de Eerbeekseweg, met ruim 7000 motorvoertuigen 
per etmaal, is de verkeersfunctie sterk aanwezig. Teneinde 
de visuele breedte van deze weg, die veel verkeersallure sugge 
reert, terug te brengen naar een kleinere schaal, zijn in het 
verleden wegbelijningen en middengeleiders aangebracht. De hoofd 
wegen vormen voor voetgangers een .oversteek-barrière. 

Het dorpsgebied tussen Hoofdweg en Eerbeekseweg wordt ontslot~ 
via Horstweg, De Kempe en Reuweg. Dit zijn wegen met voldoende 
profiel en half verharde bermen. 
Gelet op hun ontsluitingsfunctie worden voorzieningen voor 
voetgangers node gemist. Het dichte woongebied aan de noord 
oostzijde, dat op deze wegen aangesloten Ls , is voorzien van 
woonstraten met een vrij smalle rijbaanbreedte (4-4,5 m) en 
trottoirs ter weerszijden. Het straatparkeren is hier in te 
genstelling tot de rest van het dorp beperkt in zijn mogelijk 
heden, doch wordt in redelijke mate gecompenseerd door parkeer 
mogelijkheden op eigen terrein. De verspreide woonbebouwing 
aan de noord- en zuidzijde van de kern heeft lange dorpse 
wegen met beperkt profiel en halfverharde bermen. Deze wegen 
hebben een directe aansluiting op eerdergenoemde hoofdwegen. 

De zich voordoende onveiligheid, gemeten in het aantal ongeval 
len, is tot nu toe naar verhouding beperkt. De geregistreerde 
kruispuntongevallen (1981-15x/1982-7x) doen zich, behalve 
op de drukke Eerbeekseweg, ook voor op de binnenwegen in de 
kern, zoals Reuweg en Horstweg. Beide laatste wegen bieden in 
zekere mate een kortsluiting van de hoofdwegen (sluiproute). 
Voor vrachtverkeer bestaat hier reeds een inrijverbod. 

Twee buslijnen van de VAD doen het dorp Loenen aan. 
Hiervan is de halfuurdienst Apeldoorn-Dieren het belangrijkst. 
De halte bij hotel "De Eikenboom" aan de Eerbeekseweg is hier 
bij de centrale opstaphalte. Hier zijn ook enige fiets-parkeer 
plaatsen beschikbaar. 
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In het plangebied ligt een aantal onverharde wegen, die van oor 
sp rong een agrarische functie hadden. Daarnaast sluiten zij aan 
op het oude ~gennet over de Veluwe. Zij fungeren nu ook al ont 
sluiting van het buitengebied voor wandelaars en fietsers. 
De verblijfskwaliteit langs de hoofdwegen wordt mede beperkt 
door het ge luidn ive au , dat het verkeer met zich mee brengt. 
De bestaande situaties aan de Hoofdweg en Eerbeekseweg voldoen 
als gevolg van het hoge aandeel vrachtverkeer (12 %) niet aan de 
zogenaamde voorkeursgrenswaarden van 50 dB(A). 
Het betreffende hoofdstuk van de Wet Geluidhinder, voor be 
staande situaties van geluid van wegverkeer, is echter nog niet 
van kracht. Als dit hoofdstuk van kracht wordt, dan zullen 
deze situaties gemeld worden aan het Ministerie V.R.O.M. 
Subsidiemogelijkheden voor het treffen van geluidwerende voor 
zieningen aan de woningen zouden beschikbaar kunnen komen bij 
het in werking treden van het deel van de Wet Geluidhinder, 
dat betrekking heeft op bestaande situaties. 

2.4. Samenvatting knelpunten in de huidige structuur 

Uit de inventarisatie, zoals omschreven in de hoofdstukken 
2.1. t/m 2.3. komen een aantal knelpunten naar voren, die bij 
de verdere planvorming betrokken zullen worden. 

x Onderzoek wijst uit, dat er een grote behoefte aan woning- 
bouw in Loenen bestaat. -. 

x Als gevolg van hun ligging ten opzichte van de woonbebouwing 
zijn enkele bedrijven uit oogpunt van milieuhinder niet meer 
in het dorp te handhaven. 

x Er bestaat geen behoefte aan uitbreiding van het winkel 
areaal; de sterke spreiding van de winkelvestigingen beïn 
vloedt het functioneren daarvan ongunstig. 

x De verblijfskwaliteit langs de hoofdwegen - m.n. de Eerbeek 
seweg, die ook een centrumfunctie heeft - wordt negatief 
beïnvloed door hun doorgaande verkeersfunctie. 

x Vanuit de bebouwingsstructuur valt op, dat een echt hart 
(ir"! de vorm van een centrale ruimte waaromheen de bebouwing 
zich samenvoegt) in Loenen ontbreekt. 
Het gebied rond de Engelenweg kenmerkt zich door een ver 
brokkelde structuur. 
De bebouwingsrand van de Loenerdrift, alsmede het groot 
schalige kassencomplex hebben een storende invloed op de 
kwaliteiten van het omringende landschap. 

x De groenstructuur in Loenen is erg verbrokkeld. 
De groenstroken in de verschillende buurten leveren door 
hun geringe maat nauwelijks een positieve bijdrage aan de 
openbare ruimte ter plaatse. 
Op basis van globale afstandsnormen is aanvullende speel 
gelegenheid in het noord-oosten van het dorp gewenst. 
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3. HET BELEIDSKADER 

De laatste jaren zijn op verschillende overheidsniveaus be 
leidsnota's gepubliceerd, waarin een visie is neergelegd op 
de gewenste ontwikkeling van de Veluwe in het algemeen en van 
Loenen in het bijzonder. Alvorens de uitgangspunten van het 
bestemmingsplah aan te geven, is het van belang te wijzen op 
een aantal aspecten uit deze nota's. 

3.1. Het provinciale beleid 

In het Streekplan Veluwe geldt als hoofddoelstelling "een 
stringente bescherming van natuur en landschap". Deze hoofd 
doelstelling komt tot uitdrukking in de visie op zowel de ge 
wenste inrichting van het buitengebied als de gewenste ont 
wikkeling van stads- en dorpskernen. 

.,' 

In het streekplan worden Loenen en omgeving beschouwd als on 
derdeel van het plangedeelte "Zuidelijke IJsselvallei", dat 
grenst aan het Centraal Veluws Natuurgebied. Het beleid is 
in dit gebied primair gericht op het behoud van de landschap 
pelijke en natuurwetenschappelijke kwaliteiten. Op de plan 
kaart komt dit tot uitdrukking in de aanduiding Landelijke 
Gebied 111. Als belangrijke natuur- en landschapswaarden 
worden genoemd de oude bouw- en graslanden evenals de beken ~ 
en sprengen in dit gebied, met bijzondere aandacht voor de 
waterkwaliteit en watervoering. Ontwikkelingen op het gebied 
van landbouw, openluchtrecreatie e.d. zijn slechts toegestaan 
voor die vormen, welke passen binnen het streven naar natuur 
en landschapsbehoud. 
Voor de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling van de Veluwe geldt 
dat slechts mag worden voorzien in de eigen behoefte. De 
kernen in het landelijk gebied, zoals Loenen, hebben in de 
streekplanvisie - voor zover ruimtelijke overwegingen geen 
verdere beperkingen stellen - tot taak te voorzien in de be 
hoefte aan woningen en bedrijfsruimte, voor zover sprake is 
van een duidelijke binding aan de lokale gemeenschap 1). 
Vestigingsmogelijkheden voor personen en bedrijven met een 
minder stringente binding zullen worden geboden in een drie 
tal kernen, waarbij Apeldoorn de centrale kern voor de Oost 
Veluwe vormt. 

In tegenstelling tot de kleine kernen in het Centraal Veluws 
Natuurgebied, worden de ruimtelijke mogelijkheden in en nabij 
de dorpskern van Loenen in het streekplan van dien aard geacht 
dat uitbreiding buiten de bestaande beobuwing (afgezien van 
goedgekeurde bestemmingsplannen) in beginsel mogelijk is (zgn. 
kleine kern, categorie c). De verzorgingsfunctie wordt gety 
peerd als "lokaal" met Eerbeek als dichtbijzijnd (zwak) 
regionaal centrum. 

1) De aard van de binding aan de lokale gemeenschap is in het 
streekplan en aanvullende provinciale circulaires meer 
uitvoerig beschreven. Tot de lokale gemeenschap behoren - 
behalve inwoners van de kern - ook bewoners van het buiten 
gebied dat op die kern is georiënteerd. 
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In de in mei 1984 door Provinciale Staten vastgestelde nota 
"Eva Luat i.e Streekplannen in Hoofdlijnen" heeft de provincie 
haar opvatting van plaatsgebondenheid verruimd. Met name het 
criterium economische binding wordt zodanig verruimd, dat het 
nu beter aansluit bij de gebruikelijke interpretatie c.q. op 
de uitleg door de gemeente van de woonruimtebeschikking. Per 
saldo schat de provincie nu dat gemiddeld 85 % van de op 
basis van migratiesaldo nul berekende woningbehoefte min 
of meer overeenkomt met de plaatsgebonden woningbehoefte. 

Een afzonderlijk aandachtspunt vormt de toekomstige regional~ 
verkeersstructuur • Als gevolg van de aanleg van de Rijksweg 
50 tussen Apeldoorn en Arnhem komt het bestaande aansluitpunt 
Groenendaalseweg te vervallen. In opdracht van het Provinciaal 
Bestuur zijn de verschillende ~gelijkheden tot verbetering 
van de wegenstruc tuur Apeldoorn'-Dieren in relatie met de aan 
sluiting op de Rijksweg 50 onderzocht. 
Op basis van dit onderzoek hebben Gedeputeerde Staten zich 
in maart 1983 uitgesproken voor een aansluiting op de Rijks 
weg 50 bij de Loenenseweg (T22). Realisering van dit aansluit 
punt betekent o.a. een toename van de verkeersintensiteit 
op de T22 te Loenen (Eerbeekseweg/Beekbergerweg). Van gemeente 
zijde is gepleit voor een aansluiting van de kanaalweg op de 
ASO. Naast verkeersplanologische en landschappelijke overwe 
gingen is gewezen op de voordelen voor de leefbaarheid, voor 
het milieu en de verkeersveiligheid in de dorpskernen (zoals 
Loenen), indien deze worden verlost van de regionale verkeers--' 
druk. Gedeputeerde Staten hebben - voornamelijk om financiële 
overwegingen - toch gemeend voor de aansluiting van de Loenen 
seweg te moeten kiezen. Mede in verband met de inmiddels 
gebleken bereidheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat 
om de extra kosten van een aansluiting van de kanaalweg voor 
rijksrekening te nemen, mits de reconstructie van de kanaalweg 
zeker zou zijn gesteld, heeft de gemeente de pogingen om tot 
deze aansluiting te kOmen ·voortgezet. Na overleg met de 
Provincie, heeft het gemeentebestuur besloten, dat de vaststel 
ling van de bes termningsplanherziening voor de aansluiting 
bij de Loenenseweg vor dt opgeschort tot de mogelijkheden van 
een gefaseerde reconstructie van de kanaalweg uitputtend zijn 
onderzocht. Dit onderzoek is thans gestart. 

3.2. Het gemeentelijke beleid 

In het Structuurplan Apeldoorn 1978 worden de uitgangs.punten 
van het streekplan in algemene zin onderschreven. 
Tegen de achtergrond van de omvangrijke werkgelegenheid in 
Loenen, dient rekening te worden gehouden met een relatief 
aanzienlijke woningbehoefte ter plaatse. Nieuwbouwmogelijkheden 
liggen in de structuurplanvisie zowel binnen het bestaande 
dorp als door middel van enkele uitbreidingen. In de sfeer 
van verzorging of de werkgelegenheid komen geen nieuwe pers 
pectieven naar voren. 
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"In de in augustus 1984 gepubliceerde Voortgangsnota 1984 
Structuurplannen Apeldoorn wordt geconstateerd, dat in het 
algemeen inzake de ruimtelijke mogelijkheden voor de verdere 
dorpsontwikkeling overeenstemming bestaat tussen het provin 
ciaal en gemeentelijk beleid. Ten aanzien van de aan de dor 
pen toe te rekenen woningbehoefte is in het gemeentelijk be 
leid sprake van een nuancering op de provinciale visie. Deze 
spitst zich toe op de waardering van de sociale binding. Dit 
criterium is nodig om de lokale woningbehoefte te kunnen be 
palen. De provincie kent na een woonduur van 10 jaar een so 
ciale binding toe, die een zelfstandige aanspraak op een woort 
recht in een kern oplevert. De gemeente kent deze binding na 
2 jaar al toe. Deze termijn wordt ook het stedelijk gebied ge 
hanteerd. 
Invoering van een ander criterium is alleen dan acceptabel, 
indien daartoe de noodzaak duidelijk zou blijken. 
Cij fers over de woningbouw in de dorpen maken "sluipende" 
vestiging al weinig waarschijnlijk. Ook valt in een betrek 
kelijk kleine en overzichtelijke gemeenschap een betrekkelijk 
snelle groei van de sociale binding te verwachten. 
Tevens wordt in de nota geconstateerd dat de aldus gedefi 
nieerde plaatsgebonden woningbehoefte voor het landelijk ge 
bied van de gemeente Apeldoorn (dorpen + buitengebied) als 
geheel getalsmatig nagenoeg overeenkomt met de globale pro 
vinciale richtlijn." 

In samenhang met de gemeentelijke vi s i,e op de woningbouw in 
de dorpen, is in het recente verleden het gemeentelijk beleid 
inzake woonruimteverdeling en tweede woningen in verordeningen 
vastgelegd. Ten aanzien van de woonruimteverdeling is vermel 
denswaard dat de gemeenteraad in 1982 de woonruimteverordening 
en de normen voor de woonruimteverdeling heeft herzien. De 
verordening biedt de mogelijkheid bij het verlenen van een 
woonvergunning voor bepaalde woningcategorieën in een aantal 
dorpen, waaronder Loenen, aanvullende criteria te stellen 
inzake de sociale- en/ of economische gebondenheid aan de 
betreffende kern en het daarbij behorende landelijk gebied. 

Het betreft hier woningen beneden de huurprijsgrens van de 
woonruimtebeschikking (per 1-1-1983 f 670,-- per maand, peil 
datum 1-11-1984) en nieuwe, niet eerder bewoond geweest zijnde 
koopwoningen, welke complexgewijs zijn gebouwd op door de 
gemeente uitgegeven grond. 
De normen van de woonruimteverdeling 1982 kennen inzake de 
dorpsgebondenheid de volgende urgentiebepaling voor huurwonin 
gen: 
- hoogste urgentie voor hen, die een uitgesproken economische 

en sociale binding aan het dorp hebben; 
- tweede urgentie voor hen, die een uitgesproken sociale bin 

ding aan het dorp hebben; 
- derde urgentie voor hen, die gedwongen waren te vertrekken, 

maar nog steeds een uitgesproken sociale en economische 
binding aan het dorp hebben; 

- vierde urgentie voor hen, die gedwongen moesten vertrekken, 
maar nog een sterke sociale binding aan het dorp hebben. 

Eerder is in 1979 een gemeentelijke verordening in werking 
getreden, welke de m gebruikname van woningen als "tweede 
woning" verbiedt. 
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4. ; UITGANGSPUNTEN VOOR DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN 
. LOENEN 

4.1. De gewenste ontwikkeling in het algemeen 

Uit het in het voorgaande geschetste beleidskader komt nadruk 
kelijk naar voren, dat de verdere ontwikkeling van Loenen uit 
sluitend geënt dient te zijn op de behoefte vanuit de lokale 
gemeenschap, waartoe naast bewoners van de dorpskern zelf ook 
de bevolking van het omliggend agrarisch- en bosgebied kan / 
worden gerekend. Meer concreet betekent dit, dat bij woning 
bouw zal worden voorzien in de behoefte van personen met een 
uitgesproken sociale en/of economische binding aan Loenen. 
Bedrijfsvestigingen met een duidelijke binding aan Loenen 
zullen slechts incidenteel mogelijk zijn binnen de dorpskom 
en aangewezen op bestaande bedrijfsbestemmingen. 
Op basis van een lokale verzorgende functie staat behoud van 
het huidige voorzieningenpakkèt voorop. 

Uit het beleidskader komt tevens naar voren, dat de omgeving 
van Loenen zodanige natuur- en landschapswaarden kent, dat 
overige ontwikkelingen slechts toelaatbaar zijn voor zover zij 
passen binnen het streven naar natuur- en landschapsbehoud. 
Het vigerende uitbreidingsplan in onderdelen "Dorp Loenen, 
herziening 1954", dat ondermeer voorzag in een rondweg ten 
zuidwesten van de dorpskern met mogelijkheden voor woningbouw ~ 
in westelijke richting, dient dan ook als strijdig met deze 
richtlijn te worden beschouwd. Vanuit het streven naar natuur 
en landschapsbehoud is het gewenst aan de lokale behoefte te 
gemoet te komen door intensivering van de bebouwing binnen 
de dorpskern. Slechts daar waar een goede landschappelijke 
inpassing kan worden bereikt, is uitbreiding op beperkte 
schaal aanvaardbaar. 

Bij het benutten van mogelijkheden voor nieuwbouw binnen de 
bebouwde kom moet evenwel rekening worden gehouden met het 
dorpse karakter van Loenen. Meer concreet betekent dit dat 
enkele gebieden in het dorp, waar thans door open bebouwing 
een waardevolle ruimtelijke structuur is ontstaan, niet voor 
verdichting in aanmerking komen. Bovendien kan de dorpse 
karakteristiek en identiteit van Loenen versterkt worden door 
- als tegenhanger van de verdichte bebouwing - het centrum 
te markeren met een "groene brink". Ter verhoging van de be 
levingswaarde en verblijfskwaliteit van bestaande woonge 
bieden is een versterking van de groenstructuur gewenst. 

Ten aanzien van de verkeersstructuur is het streven gericht 
op een vermindering van de regionale verkeersdruk op de 
kern Loenen door afwikkeling van het verkeer op de route 
Apeldoorn-Dieren via een aansluitpunt op de Rijksweg 50 nabij 
het Apeldoorns Kanaal. Gelet op het huidige stadium van be 
sluitvorming (er bestaat nog steeds een aanwijzing ex artikel 
37 W.R.O.!), is vooralsnog een eventuele Rijksweg-aansluiting 
nabij de Loenenseweg niet uitgesloten. Voor het behoud van 
de verkeersveiligheid op de Beekbergerweg, Eerbeekseweg en 
Hoofdweg zullen binnen de bebouwde kom van Loenen maatregelen 
moeten worden genomen. Het bestemmingsplan zal deze maatre 
gelen niet in de weg mogen staan. 
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4.2. Uitgangspunten voor de woningbouw 

4.2.1. ~ang en differentiatie van de woningbehoefte 

In paragraaf 3.2. is naar voren gekomen dat de woningbouw in 
Loenen uitsluitend dient te voorzien in de behoefte van per 
sonen met een aantoonbare sociale en/of economische binding 
aan de lokale gemeenschap. Tevens is gewezen op het huidige 
instrumentarium om (delen van) de bestaande woningvoorraad 
zoveel mogelijk ten goede te doen komen aan de daarvoor m 
aanmerking komende groepen. 

In paragraaf 2.3.2. is geconstateerd dat het kwantitatieve 
woningtekort per 1-1-1982 op basis van statistische woning 
behoefteberekeningen en lijst van de ingeschreven woning 
zoekenden, 70 à 80 woningen bedraagt. Ten aanzien van de 
toekomstige ontwikkeling van bevolking en woningbehoefte 
in Loenen zijn vooruitberekeningen gemaakt, rekening houdend 
met de gemeentelijke beleidsvisie met betrekking tot het aan 
vaardbare vertrek en vestiging. Daarbij is rekening gehouden 
met ongewenste vestiging en gedwongen vertrek tengevolge van ge 
brek aan woningaanbod. 

Uit ,de bevolkingsvooruitberekening blijkt dat het aantal in 
woners- in Loenen daalt tot circa 2.950 inwoners in 1995. 
De bevolkingssamenstelling van Loenen naar leeftijd kenmerkt 
zich momenteel door relatief kleine leeftijdsgroepen 0-14 ja~ 
rigen en 25-34 jarigen, bij een oververtegenwoordiging van 
15-24 jarigen en 45-64 jarigen. Wellicht in samenhang met 
het geringere aandeel jongere gezinnen op dit moment, zal 
Loenen in de nabije toekomst een relatief sterke daling van 
het aandeel jongeren bij een belangrijke groei van het aan~ 
tal 25-34 jarigen en 65 jaar en ouderen kennen. Deze demogra 
fische ontwikkeling heeft duidelijke gevolgen voor de woning 
behoefte te Loenen. 

Uit de woningbehoefteberekening (op basis van provinciale 
verwachtingen omtrent de woningbehoefte in landelijke ge 
bieden) zal het berekende woningtekort stijgen tot ruim 110 
woningen bit-de aanvang van de planperiode (1-1-1985). 
In de jaren 1985-1989 zal m.n. de woningbehoefte van de 
(in Loenen op dit moment) zeer omvangrijke groep 15-24 
jarigen naar verwachting de totale woningbehoefte in Loenen 
jaarlijks met gemiddeld 17 woningen doen toenemen. In de 
jaren 1990-1994 komt de jaarlijkse toename van de woningbe 
hoefte met gemiddeld 10 woningen tot beneden het huidige 
niveau. Naar verwachting zal na de planperiode groei van de 
woningbehoefte in Loenen snel afnemen tot een nagenoeg sta 
tionair niveau. Tot 1995 komt deze berekening op een totale 
nieuwbouwbehoefte van circa 250 woningen. 
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Uitgaande van het huidige aandeel in de bevolking stemt de 
vooruitberekende woningbehoefte in Loenen in grote lijnen over 
ee~ met de verwachtingen voor de gemeente als totaal, znals 
weergegeven in de Ie deelnota van de Voortgangsnota 1984 
Structuurplannen Apeldoorn. 
De relatief omvangrijke woningbehoefte in Loenen ten opzichte 
van de overige delen van het landelijk gebied is verklaarbaar 
door het afwijkende migratiepatroon. 

Bij deze berekeningen past de kanttekening dat het ontbreken 
van woningbouw op enige schaal in Loenen in de per iode 1981- 
1986 wellicht aanleiding vormde en nog vormt voor onvrijwil{ig 
vertrek van lokaal gebondenen naar elders. Hierdoor kan het 
woningtekort bij de aanvang van de planperiode enkele tientallen 
woningen lager zijn dan de berekeningen aangeven. Dit vormt aan 
leiding om bij de woningbouwtaakstelling voor Loenen uit te 
gaan van een behoefte van 200 à 210 woningen. 
uit .het woningmarktonderzoek (W.M.O.), dat in het najaar van 
1981 is gehouden, kon voor de bewoners van het totale Apel 
doornse landelijke gebied 1) de volgende gewenste differen 
tiatie van de woningbouw worden berekend: 
a. een gro te nadruk op goedkope woningen (W. M.O.: 100 %) ; 
b , overwegend koopwoningen (W.M.O.: koop 64%, huur 36%); 
c. spreiding in de woninggrootte (W.M.O.: klein 59%, groot 

41%). 
Bij de verwerking van deze wensen in een bouwprogramma voor 
Loenen is een verhoging van het aandeel huurwoningen gewenst. 
De gemeente heeft bij deze woningen permanent de mogelijkheid~ 
om nadere eisen te stellen aan de dorpsbinding op andere ti 
tel dan bij de woonruimtebeschikking. Daarnaast blijkt in de 
praktijk woningbouw op particuliere kavels vrijwel steeds in 
de duurdere sector plaats te vinden. Een economisch zo 
efficiënt mogelijke benutting van de verkavelingsmogelijkheden 
noopt bovendien tot een beperkt aandeel vrijstaande en derr~lve 
duurdere woningen. Met als uitgangspunt de woningbehoefte van 
bewoners wordt derhalve de volgende differentiatie voorge 
steld 2). 

premiekoop A-klein 13% 
woningwet klein (incl. bej • w.) 26% premiekoop A-groot 16% 
woningwet groot 12% premiekoop B 6% 
premiehuur klein 9% vrije sector 17% 

1) Gegevens voor Loenen afzonderlijk kunnen niet aan ·dit onder 
zoek worden ontleend. 

2) Overzicht heeft indicatieve betekenis; afhankelijk van de 
woningmarktsituatie bij uitvoering, het financierings- en 
contingenteringsbeleid van de Rijksoverheid, e.d. kunnen 
uitgaande van de beoogde doelgroepen aanpassingen noodza 
kelijk zijn. 
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4.2.,2. De ruimtelijke rogelijkheden voor woningbouw 

De mogelijkheden voor woningbouw zullen in Loenen voornamelijk 
middels verdichting van de bebouwing in de dorpskern roeten 
worden gevonden. In paragraaf 4.1. is reeds opgemerkt, dat 
niet alle gebieden welke in beginsel tot de kern Loenen 
kunnen worden gerekend 1), voor intensivering van de bebouwing 
in aanmerking komen. Zo zou een aanzienlijke verdichting van 
de bebouwing in Zilven een aantasting van de waardevolle open 
ruimtelijke structuur van dit gebied betekenen en de fraaie .Y 

landschappelijke inpassing nadelig beïnvloeden. De toekomstige 
woningbouwmogelijkheden zijn daarom gezocht binnen de bebouwde 
kom van Loenen. 
De bebouwde kom kan in stedebouwkundige zin worden opgevat 
als het gebied, waarin stelselmatige bebouwing en bijbehorend 
niet-agrarisch grondgebruik in een zodanig dichtheid voorko 
men, dat tussenliggende onbebouwde terreinen van onvoldoende 
omvang zijn om duurzaam voor agrarische doeleinden te worden 
benut. Bij de bepaling van de grens van de bebouwde kom zal 
ter markering bij voorkeur worden gezocht naar infrastructu 
rele en landschappelijke kenmerken. Deze begripsomschrijving 
toepassend op Loenen leidt tot de conclusie, dat de bebouwde 
kom hier de volgende begrenzingen kent: 
- De noordzijde, bestaande uit een waaierende lintbebouwing 

langs Beekbergerweg, Leeuwenbergweg en Hoofdweg. Hierbij 
is als grens gekozen het verbindingspad Beekbergerweg 
Leeuwenbergweg, de achterzijde van de R.K. Begraafplaats 
net aanliggend schoolterrein, het huis en tuinen "Ter Horst" 
en het ''Lonapark''. 
De oostzijde, bestaande uit de bebouwing langs de Horstweg 
en Reuweg met een omsluitende houtwal en beekloop (Loenen 
sebeek) • 

- De zuidzijde, bestaande uit de Loenerdrift, een woongebied 
dat voornamelijk in de jaren '70 is gerealiseerd. 

- De westzijde, Droefakkers en Bruisbeek. 

Binnen het aldus afgebakende gebied zijn potentiële bouwloka 
ties gezocht. Hierbij is rekening gehouden met de mogelijkhe 
den om door aanvullende bebouwing de bestaande bebouwings 
structuur te verbeteren en om de verkeersontwikkeling op 
een logische wijze aan te haken aan het bestaande wegenpatroon. 
Ook de vigerende bestemmingen, de eigendomssituatie en de 
natuur- en landschapswaarden ter plaatse waren van invloed 
op de lokatiekeuze • 

1) Omtrent de afbakening van de kern zij verwezen naar de werk 
wijze als aangegeven door de werkgroep Landschapstypologie 
en beschreven door A. J. Haartsen en J. Renes in KNAG 
Geografisch Tijdschrift XVI (1982), nr. 5, p. 456 e.v. 
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De aldus gevonden bouwmogelijkheden zijn aan de hand van 
crit~ria als huidig gebruik, eigendom, situering e.d. in 
tijdsvolgorde voor kortere en langere termijn als volgt ge 
rangschikt: 

Bouwmogelijkheden m de planperiode (tot 1995) zijn: 

Dit gebied (ne t een netto oppervlakte van circa 2,3 ha) ken 
merkt zich thans door lintbebouwing langs de Engelenweg en ~ 
Hoofdweg en een zevental particuliere woningen verspreid 
in het gebied en langs de Beekbergerweg. De tussenliggende 
terreinen zijn in gebruik als agrarische doeleinden. Centraal 
in het gebied ligt de Rabobank. . 
In het vigerende uitbreidingsplan was vanaf de Beekbergerweg 
een rondweg geprojecteerd met in hoofdzaak vrijstaande en dub 
bele woonhuizen. Gemeentelijke medewerking aan woningbouw in 
dit gebied is toegezegd aan derden. Het gebied is (met uitzon 
dering van genoemde particuliere erven) volledig gemeentelijk 
eigendom. Uitgaande van de woningdifferentiatie als vermeld 
in par. 4.2.1., bedraagt de capaciteit van het gebied circa 
83 woningen. 

- Lokatie 2 Loenerdrift-Zuid - Dit gebied (met een netto oppervlakte van ca. 1,4 ha) is thans 
in gebruik voor agrarische doeleinden. In het geldende 
uitbreidingsplan is het noordelijk deel bestemd voor het tracé 
van een rondweg ten zuidwesten van Loenen. 
Bij het verlenen van goedkeuring aan het bouwplan voor het 
inmiddels gerealiseerde deel van de Loenerdrift in 1971, zijn 
van provinciale zijde kritische kanttekeningen geplaatst om 
trent de landschappelijke inpassing van de dorpsrand. Door het 
toevoegen van deze lokatie aan de zuidrand van het dorp Loenen, 
welke in strikte zin buiten de afgebakende bebouwde kom is 
gelegen, wordt met de geprojecteerde bebouwing en groenzêne 
een betere afronding van het dorp en een geleidelijke over 
gang naar het omringende landschappelijk waardevolle agrari 
sche gebied verkregen. Het gebied is volledig gemeentelijk 
eigendom. De capaciteit van het gebied voor woningbouw be 
draagt circa 51 woningen. 

Nabij de Openbare Basisschool bestaan in beginsel rnogelijk 
den voor woningbouw. Het agrarisch bedrij f Reuweg 26 heeft ter 
plaatse door zijn ingesloten ligging en wegens vereisten 

. volgens de Hinderwet, op lange termijn geen bestaansmogelijkhe 
den meer. Tezamen met de betrokken agrariër wordt onderzocht 
onder welke voorwaarden dit bedrijf verplaatst kan worden. De 
vrijkomende ruimte kan dan voor woningen benut worden. 
De naastgelegen timmerfabriek heeft haar productiewijze on 
langs gewijzigd. In de plaats van houtbewerking is overge 
stapt op de montage van kunststof-kozijnen. Deze activiteit 
is in principe ter plaatse aanvaardbaar. Indien ook dit ter 
rein vrij zou komen voor woningbouw, zou een aanmerkelijke 
versterking van de bebouwingsstructuur kunnen worden bereikt. 
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Het onderzoek naar de haalbaarheid van een bedrijfsverplaat 
sing van dit bedrijf is hangende de productiewijziging opge 
schort. De verwachting is, dat dit bedrijf voorlopig gehand 
haafd kan blijven. De capaciteit van het gehele gebied is 
maximaal 25 woningen. 

Verspreid in het plangebied kunnen rog 17 woningen gebouwd 
worden. 

4.2.3. Reservegebieden voor woningbouw 

" Op grond van de vorige paragraaf is de totale capaciteit voor 
de planperiode becijferd op 176 woningen. Dit is 26 minder 
dan de behoefte. Aan het begin van de negentiger jaren zullen 
derhalve nieuwe lokaties ontwikkeld moeten worden. Hiervoor 
en voor de periode daarna komen in aanmerking: 

Lokatie 4 Re~wegLHor.!.t!.e~ 

Dit gebied maakt deel uit van het overgangsgebied van dorp 
naar platteland. De overgang wordt o.a. gekenmerkt door 
een in-hoogte aflopend landschap, verspreide verbouwing, 
kleine percelen en relatief veel begroeide kavelgrenzen. De 
kwaliteit van deze begroeiing is matig. De verkaveling van 
het gebied is onregelmatig van oppervlakte, vorm en richting. 
Door het gebied lopen twee waardevolle sprengen, die de Loenen- 
se beek voeden. -. 
De gronden zijn in gebruik als moestuin, weidegrond en volks 
tuin. Dit gebruik sluit aan bij het gebruik van de omliggende 
terreinen. 
De grondwaterstand is permanent hoog. Dit betekent dat bij 
bebouwing gedraineerd moet worden. De effecten hiervan op het 
debiet van de sprengen zijn minder groot dan aanvankelijk aan 
genomen werd. 
Nadeel kan wel ontstaan voor het kwelgebied ten oosten van 
de Reuweg temidden van het agrarisch gebied. 
Er bestaat risico dat stikstofarme groeiplaatsen zullen ver 
dwijnen en dat de grondwaterstand ook dan verlaagd wordt. Plan 
ten die kwetsbaar zijn voor stifstof en vochtminnende planten 
zullen dan verdwijnen. 

Het gebied is geheel in eigendom bij particulieren. De bestem 
ming krachtens het vigerende Uitbreidingsplan in hoofdzaak LS 
landelijke concentratie, klasse A. 
Op grond van deze bestemming moest een bouwvergunning ver 
leend worden voor 4 woningen op het terrein achter de meubel 
winkei aan de Eerbeekseweg. Hierdoor wordt een bebouwd binnen 
terrein gecreëerd zonder duidelijke oriëntatie op de omgeving. 
Deze situatie is stedebouwkundig niet geslaagd. 
Indien de hierboven beschreven risico's voor het natuurlijk 
milieu niet intreden kan in de stedebouwkundige situatie ver 
betering gebracht worden door een beperkte afronding van de 
bestaande structuur langs de Reuweg, waarbij tevens rekening 
wordt gehouden met de aanwezige natuurwaarden. 
De capaciteit kan vergeleken met de aanvankelijke opzet ten 
gevolge van het bovenstaande teruggebracht worden tot voorlo 
pig 10 à 20 woningen, exclusief de 4 waarvoor bouwvergunning 
is verleend. 
In verband met de onzekerheden over de exploitatie en de na 
tuurwaarden heeft deze lokatie geen hoge prioriteit. 
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Dit gebied wordt aan de Hoofdweg-zijde begrensd door een aan 
tal particuliere woonerven, de Rooms-Katholieke kerk, het 
parochiehuis en de begraafplaat s , Het terrein dat in het 
vigerende uitbreidingsplan gedeeltelijk voor woningbouw is 
bestemd is in de huidige situatie slecht voor het verkeer 
te ontsluiten. De gronden zijn· volledig in particulier eigen 
dom. De capaciteit voor woningbouw (globaal circa 25 woningen) 
kan daarom slechts dan worden benut, indien het nodig mocht 
blijken voor het schoolterrein een andere bestemming te zo~en. 

Eventuele woningbouw op het thans als agrarisch erf in gebruik 
zijnde terrein nabij hotel "De Eikenboom" kan pas worden over 
wogen, indien de agrarische bestemming geen perspectief meer 
zou bezitten. 

Naast bovengenoemde grotere woningbouwlokaties doen zich ver 
spreid binnen de bebouwde kom op particuliere grondeigendom 
men mogelijkheden bOt woningbouw voor. Het betreft hier veelal 
ingesloten kavels, die een logische samenhang met de omringende 
bebouwing hebben en welke thans - onder vigeur van het geldend 
uitbreidingsplan, of anticipaties op basis van artikel 19 W.R.O. 
- kunnen worden gerealiseerd. In enkele gevallen is reeds bouw 
vergunning afgegeven. -. 
In totaal bedraagt het aantal nog verspreide bouwmogelijkheden 
11. 

4'~2.4. Voorstel woningbouwprogramma 

Gelet op de te verwachten ontwikkeling in de woningbehoefte 
(par. 4.2.1.), de realiseringsaspecten bij de diverse bouw 
lokaties .(par. 4.2.2.) en de reservegebieden (par. 4.2.3.) 
wordt het volgende (indicatieve) woningbouwprogramma voorge 
steld. 

Gebied I Leeuwen- Loenerdrift- Openb. Ver spr. I Reserve- Totaal 
bergw. Zuid basis- kavels gebieden 

I school 
I I e.o. 

Tijdst. '85/'86/'87 '88 I 
I 

fase I II 

ww klein 32 5 8 45 
ww. groot - 11 9 20 
prh.klein 7 7 14 
pkA.klein 5 18 23 
pkA. groot 7 18 25 
pkB.groot 8 4 (6) 

I 
18 

vs. 7 2 4 18 1)! 31 
Totaal 37 45 51 I 25 I 18 1) + 28 204 

I - 

1) Dit aantal betreft: 7 vigerende bouwmogelijkheden, waarvoor 
nog geen vergunning is verleend; 9 lokaties waarvoor wel ver 
gunning is verleend en 2 lokaties, die in dit plan worden toege 
voegd aan de bestaande mogelijkheden. 
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4.3. /Uitgangspunten voor het bestaande dorpsgebied 

4.3.1. De verbetering van de bebouwings- en groenstructuur 

Ter versterking van de identiteit en dorpse karakteristiek 
van Loenen is het gewenst het hart van de bebouwingsstructuur 
te markeren middels een groenvoorziening van groter formaat 
("brink"). In aansluiting op het (verharde) voorterrein van 
het verenigingsgebouw "De Brink" en het plantsoen van De 
Kempe, biedt het driehoekig perceel nabij Hoofdweg 14 hiertoe 
voldoende ruimte. Dit terrein is centraal gelegen in het d~rp 
en vormt een verbinding voor fietsers en voetgangers met de 
voorzieningenconcentratie langs de Eerbeekseweg, de Openbare 
Lagere School e.o. Volledigheidshalve zij vermeld dat ook 
in het uitbreidingsplan aan dit terrein een bêstemming voor 
groenvoorziening was gegeven. 

De hoofdwegen vervullen - behalve voor de doorgaande verkeers 
functie - ook een rol in de ruimtelijke structuur. Ter 
ondersteuning van de wens om ter beperking van de rijsnelheden 
de brede profielen van de Eerbeekseweg en de Hoofdweg te 
versmallen, zou de aanwezige summiere beplanting aangevuld 
moeten worden tot een volledige laanbeplanting, voor zover 
de ligging van kabels en leidingen, evenals het parkeren 
dit toelaten. 

In het woongebied langs de Cornelis Hendrixstraat en de Wolf~ 
Gabriëlsweg komen zeer ruime stroken openbaar groen voor. 
Uitgaande van de functie van deze straten als verblijfsgebied 
zou de visuele en gebruikswaarde kunnen worden vergroot door 
bij herinrichting tot een meer rationele groenaanleg en het 
creëren van speelmogelijkheden te komen. Het aantal bestaande 
openbare speelvoorzieningen is vrij gering danwel excentrisch 
gelegen t.o.v. de dichtst bebouwde woonbuurten. Gelet op de 
huidige spreiding is een toevoeging in het noordoostelijk 
deel van het dorpsgebied gewenst. Ruimte voor een speelter 
rein met beperkte afmetingen biedt de groenvoorziening nabij 
de bibliotheek aan de Hendrik Be~tsweg. 
Het grasveld voor de muziektent in het Lonapark zou aangewezen 
kunnen worden als speelgelegenheid. Hetzelfde geldt voor een 
terrein achter de R.K. Kerk. 

4.3.2. De verkeersstructuur 

In par. 4.1. is er op gewezen, dat het gemeentebestuur opteert 
voor een aansluiting kanaalweg, maar dat vooralsnog in dit 
bestemmingsplan voldoende ruimte wordt gelaten aan de provin 
ciale aanwijzing ex art. 37 W.R.O. tot een volwaardige aan 
sluiting van de Loenenseweg op de Rijksweg 50. 
Wanneer de kanaalweg wordt aangesloten op de ASO, betekent 
dit een verminder i.ng van de (doorgaande) verkeer sdruk binnen 
de kern. Op zich heeft dit op het dorp Loenen een gunstige 
invloéd, daar de resterende verkeersdruk aanmerkelijk minder 
wordt. Het nu voorliggende bestemmingsplan bevat voldoende 
marge om op de gevolgen van beide mogelijke aansluitingen 
in te kunnen spelen. 
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De te verwachten effecten op de diverse wegen in en rondom 
Loenen zijn recent (mei 1985) weergegeven in een "Nota met 
betrekking tot een aansluiting Rijksweg ASO aan Kanaalweg of 
weg T22", die door Gedeputeerde s ta ren in de inspraak is ge 
bracht. Deze te verwachten effecten op de belangrijkste wegen 
zijn als volgt: 

aantal motorvoertuigen 
per etmaal op de 

hUl.dl.ge 
si tuatie 

situatie na afslul.ting 
Groenendaalseweg/N50 en 
na aansluiting Loenense 
weg/ASO (Al-variant) 

idem, maar bl.j 
aansluiting op 
Kanaalweg 
(B3-vari2nt) 

Beekbergerweg 
Hoofdweg 
Eerbeekseweg 
Groenendaalseweg 

4500 
3500 
7000 
2800 

7000 
3000 
7500 

500 

3200 
2000 
4400 

300 

Uit het overzicht is te zien dat een aansluiting van de Kanaal 
weg op de Rijksweg ASO voor het dorp Loenen veruit de voorkeur 
verdient. Met name op de Eerbeekseweg (waar het merendeel van de 
winkelvoorzieningen zich bevindt), maar ook op de Beekbergerweg 
zal de verkeersdruk aanmerkelijk afnemen. Ook zullen deze wegen 
in overwegende mate ontlast worden van het doorgaand (zware) 
vrachtverkeer. Het woon- en leefmilieu zal in zijn totaliteit - 
ook qua verkeersveiligheid - verbeterd worden. 
Wanneer door de provincie toch gekozen zou worden voor een aaw: 
sluiting bij de Loenenseweg dan heeft dit met name gevolgen voor 
de Beekbergerweg. Deze weg krij gt een forse t.oename van verkeer 
te verwerken. Een andere consequentie is dat de Eerbeekseweg in 
de dorpskern zwaar belast (de verkeersdruk neemt zelfs iets toe) 
zal blijven. De Beekbergerweg en Eerbeekseweg zullen enerzijds 
op deze verkeersdruk aangepast moeten worden, doch anderzijds 
zal ook rekening gehouden moeten worden me.t de woon- en veilig- 
heidsbelangen van he t dorp. . 
Gelet op het regionale verkeersaspect dienen deze aanvullende voor 
zieningen in en om Loenen, die als. gevo 19 van de aanvoerroute van 
de ASO noodzakelijk zijn, in beginsel ten laste van de Provincie 
te komen. Dit betreft niet alleen een verbreding van de Beekberger 
weg (buiten het plangebied), maar ook een zodanige reconstructie 
van het kruispunt Groenendaalseweg/Beekbergerweg/Eerbeekseweg, 
dat de verbinding Beekbergerweg/Eerbeekseweg een natuurlijker 
(vloeiender) verloop krijgt, waarop de Groenendaalseweg aansluit; 
een en ander met behoud van de snelheidsmatigende werking, die nu 
van dit kruispunt uitgaat voor dat verkeer. Gezien de verkeersfunc 
tie van de Beekbergerweg verdient het aanbeveling het aantal zij 
wegen te beperken voor het autoverkeer. Zo kunnen de aansluitingen 
van het verbindingspad tussen Engelenweg en Beekbergerweg, het 
verbindingspad tussen Leeuwenbergweg-Noord en Beekbergerweg, de 
Leeuwenbergweg en de Reuweg zonodig voor autoverkeer worden afge 
sloten. 

Vooralsnog wordt er echter van uitgegaan dat het aansluitpunt op 
de Rijksweg 50 niet bij de Loenenseweg/Beekbergerweg zal komen, maar 
bij de Kanaalweg. 



--. __ 

200 meter 

~ q, 

c., 
v __ ' 

=-y- 

voorzieningen 12 



-46- 

Voor de Hoofdweg en Eerbeekseweg moet de verkeersfunctie wor 
den afgestemd op de verblijfskwaliteit van het kerngebied. Om 
de snelheid nadrukkelijk in te tomen blijft het rijbaanprofiel 
beperkt. De resterende ruimte komt ten goede aan fiets- en 
voetgangersvoorzieningen en het parkeren. Door gespreide 
aanleg van bermkoppen nabij oversteekpunten kan een relatief 
eenvoudige herindeling van het bestaande profiel worden be 
werkstelligd. Hierdoor kan tevens de parkeerruimte duidelijker 
worden ingedeeld. 

Voor de overige wegen binnen de kern wordt ervan uitgegaan ~et 
huidige dorpskarakter zoveel mogelijk te handhaven. De Horst 
weg, een deel van De Kempe en het tussenliggende deel van de 
Reuweg zijn evenals de ontsluiting van het nieuwe woongebied 
Leeuwenbergweg als verzamelstraat aan te merken. Een afzonder 
lijk voetpad, al of niet verhoogd, is langs deze wegen wense 
lijk. 
Het middengedeelte van De Kempe, tussen Reuweg en Hackfortweg, 
zal door een afwijkende inrichting zijn doorgaand karakter 
als kortsluiting voor het autoverkeer tussen Eerbeekseweg en 
Hoofdweg verliezen. Door asverschuiving en bijv. inritbanden 
aan weerszijden kan het verblijfskarakter worden benadrukt, 
hetgeen aansluit bij de gedachte brinkfunctie voor De Kempe. 
In deze strekking past het ook de tweeledige aansluiting.aan 
de Hoofdweg voor de auto terug te brengen tot een ontsluiting 
aan de westzijde. 

De woningbouw ten zuiden van de Loenerdrift brengt geen ver 
andering in het karakter van de bestaande woonstraten. De ver 
keersdruk op de Droefakkers (hoofdingang Loenermark) zal naar 
verwachting afnemen bij openstelling van enkele ingangen voor 
voetgangers (met bijbehorende parkeeraccommodaties) vanaf de 
Groenendaalseweg. 

In het concept-structuurplan uit het begin van de 70'er jaren 
is nog uitgegaan van een nieuwe noordelijke ontsluitingsweg voor 
Loenen langs en in het verlengde van de Engelenweg tussen 
Hoofdweg en Beekbergerweg. Gezien de huidige opvattingen over 
toekomstige ontwikkeling van Loenen en ook de kostenafweging - 
hierbij, past het niet meer om een dergelijke noordelijke tan 
gent uit te voeren. De bestaande hoofdwegen kunnen de te ver 
wachten verkeersstromen ook na opening van de nieuwe Rijks 
weg-aansluiting in voldoende mate aan. 
De huidige Engelenweg, die is aangelegd als eerste onderdeel 
van de noord-tangent kan in de toekomst tezamen met de Leeuwen 
bergweg fungeren als ontsluitingsweg vanuit de Hoofdweg voor 
het nieuw te ontwikkelen woongebied. 
In weerwil tot eerder gestelde verwachtingen is het alleszins 
noodzakelijk deze geschetste planinrichting verder uit te 
werken daar naast de bestuurlijke overwegingen (oude toezeg 
gingen) geen enkele inhoudelijke argumentatie meer aanwezig 
~s voor de aanleg van de noordelijke tangent. 
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Ten behoeve van de veiligheid en verbeterde bereikbaarheid 
zijn binnen de kern aanvullende voet- en fietsvoorzieningen 
geprojecteerd (zie kaart 12). 

Waar nog niet aanwezig, is langs de verzamelstraten Horstweg, 
Reuweg en De Kempe, de mogelijkheid aangegeven tot aanleg van 
verharde voetpaden. Afgestemd op de aanwezige routes van/naar 
scholen, bibliotheek en dorpshuis voor voetganger en fietser 
zijn op zowel Hoofdweg en Eerbeekseweg oversteekvoorzieningen 
geprojecteerd, bestaande uit wegversmalling/verbreding voet 
pad ter plaatse (bermkoppen) dan wel d.m.v. aanleg midden- /' 
geleider (Reuweg/Eerbeekseweg). Aansluitend op de ontwikkeling 
van de nieuwe woongebieden zijn extra voet-/fietsontsluitingen 
geprojecteerd. 

De in het plangebied aanwezige onverharde wegen kunnen in 
principe als zodanig gehandhaafd blijven. Asfalteren of be 
straten is strijdig met de wens de bestaande landschappelijke 
kwaliteit te handhaven. Ten behoeve van de goede begaanbaar 
heid kan het wellicht wenselijk zijn de ondergrond van de weg 
te verbeteren of een half-verharding aan te brengen. Daarbij 
geldt als randvoorwaarde dat de cultuurhistorische en land 
schappelijke kwaliteit niet aangetast wordt. 

4.3.3. De bedrijfs- en voorzieningenstructuur 

Uit de inventarisatie is duidelijk naar voren gekomen dat de ~ 
bestaande bedrijven en voorzieningen voornamelijk in die delen 
van het dorpsgebied voorkomen, welke voornamelijk voor 1950 
werden gerealiseerd. Zij kenmerken zich door een betrekkelijk 
open bebouwingsstructuur en een sterke menging met de woon 
functie. 

Ten aanzien van de bedrijven is thans in een beperkt aantal 
gevallen sprake van een milieubelasting voor de omringende 
burgerwoningen. 
Een van de belangrijkste bronnen van milieu-overlast - de 
geluidhinder van de timmerfabriek - is door een productiewij 
ziging weggenomen. 
De ruimtelijke structuur laat voor de meeste bedrijven uit 
breiding van bebouwing op beperkte schaal toe. Meer omvangrijke 
bedrijfsontwikkelingen kunnen slechts buiten het dorpsgebied 
plaatsvinden. 

Ten aanzien van de voorzieningen zijn geen uitbreidingen van 
betekenis te verwachten. 
Het huidige, zeer ruime pakket winkelvoorzieningen zal de 
komende jaren waarschijnlijk onder druk komen te staan. 
Als gevolg van de daling van het inwonertal in Loenen, de 
afname van de toonbankbestedingen per hoofd van de bevolking 
en een verminderde oriëntatie van de inwoners uit omliggende 
kernen op de winkels in Loenen. Teneinde de omvang en ver 
scheidenheid van het winkelapparaat o.a. voor de omvangrijke 
groep verblijfsrecreanten in de regio zo duidelijk mogelijk 
tot uitdrukking te laten komen, verdient het aanbeveling de 
huidige concentratie langs de Eerbeekseweg zoveel mogelijk 
te handhaven. 
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Ten behoeve van onvoorziene ontwikkelingen op sociaal- 
medisch of cultureel gebied, is een reservering van beperkte 
omVang mede voor maatschappelijke doeleinden gewenst. In de 
omgeving van de Openbare Lagere School zijn in beginsel moge 
lijkheden. Hierdoor kan zowel worden aangesloten op het winkel 
gebied langs de Eerbeekseweg als de voorzieningen rond de 
toekomstige brink. 

4.3.4. De agrarische bedrijven 

Verspreid in en aan de rand van het dorp liggen een aantal/, 
boerderijen en een kwekerij. Deze ligging heeft consequenties 
voor de bedrijfsvoering, gezien de directe nabijheid van de 
woonbebouwing. 
Een toetst aan de brochure "veehouderij en Hinderwet" leert 
dat nieuwvestiging of aanmerkelijke uitbreiding ten behoeve 
van intensieve veehouderij niet mogelijk zal zijn. Deze con 
clusie is in overeenstemming met de provinciale richtlijnen 
Bestemmingsplannen Buitengebied 1983, waarin geen nieuwvesti 
ging toegestaan is in zones rond woon- en recreatiegebieden. 
Dit gaat dus zeker op als er sprake is van een ligging temid 
den in of direct grenzend aan zulke gebieden. De hinder van 
de boerderij naast de Openbare Basis School zal in het kader 
van ter plaatse te realiseren woningbouw komen te vervallen. 
Voor zover bij bestaande agrarische bedrijven wel een vorm 
van fokken of mesten mogelijk is als onderdeel van dat bedrijf 
zal bezien moeten worden of die bedrijfsvoering plaatsvindt _ 
in gebouwen of in de open lucht. Bepaalde soorten vee en 
pluimvee kunnen door hun gedrag en stankproductie eigenlijk 
alleen in gebouwen of op kleine open terreinen gehouden worden. 
Waar dit mogelijk is, zal het bestemmingsplan moeten aangeven 
welke vorm van intensieve veehouderij en in welke mate toe 
laatbaar zijn uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. 
De milieuhygiënische aspecten zullen binnen dat kader nader 
door toepassing van de Hinderwet beoordeeld worden. Bij de 
beoordeling van de aanvaardbaarheid van een niet grondgebon 
den tak als onderdeel van een agrarisch bedrijf kan voor een 
inzicht in de aantallen vee als hulpmiddel gebruik gemaakt 
worden van de Standaard Bedrijfs Eenheden (S.B.E.'s). 

4.3.5. Monumenten en karakteristieke bebouwing 

De rijksmonumenten en de gebouwen die in aanmerking komen 
op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst te worden, 
verdienen uit hoofde van hun kenmerken planologisch bescher 
ming. Het gebruik van de gebouwen - kerk, agrarische. doelein 
den en woning - is verenigbaar met de toegekende en toe te 
kennen monumentale waardering. Hetzelfde geldt voor de karak 
teristieke gebouwen, die beoordeeld moeten worden naar hun 
situering en relatie met de omgeving. 
Voor beide groepen dient gewaakt te worden voor onzorgvuldige 
uitbreidingen en aanbouwen. Gezien de functie van de karakte 
ristieke gebouwen in hun omgeving is het gewenst eventuele 
gehele of gedeeltelijke sloop van geval tot geval te kunnen 
beoordelen. 
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5. PLANBES CHRIJVING 

5.1. Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is uitvoerig ingegaan op een 
groot aantal aspecten welke ten grondslag liggen aan het be 
stemmingsplan ''Loenen'', zoals dat uiteindelijk zijn vorm heeft 
gekregen in de juridische stukken van het plan (de voorschrif 
ten en de plankaart). Deze laten - gegeven de beleidsuitgang~ 
punten, de belemmeringen en de gewenste ruimtelijke ontwikke 
ling - zien wat met het bestemmingsplan beoogd wordt. 
Naast de eisen, die in het kader van de Wet op de Ruimtelijke 
ordening en het bijbehorende Besluit op de Ruimtelijke Orde 
ning gesteld worden, moeten plankaart en voorschriften (kort 
weg: het plan) voldoen aan twee in wezen tegenstrijdige eisen; 
die van rechtszekerheid en soepelheid. 
Het plan moet voor de belanghebbenden een rechtszeker geheel 
vormen, waaraan met een redelijke zekerheid ontleend kan wor 
den wat er met en in het betrokken gebied kan gebeuren. Dit 
maakt het noodzakelijk, dat het plan de mogelijke ontwikkelin 
gen in het gebied in vrij vergaande mate vastlegt. 
Soepelheid is gewenst om in de toekomst ruimte te kunnen 
bieden aan zich voordoende vragen, ontwikkelingen en inzich 
ten. Een plan moet volgens de wet zo'n 10 jaar mee. Op het 
moment van vaststelling van het plan is niet geheel te over 
zien wat er allemaal in die periode kan gebeuren. Zonder 
soepelheid zullen of wenselijke ontwikkelingen niet tot stand 
kunnen komen of moet het plan voortdurend worden herzien. 
In een plan zal altijd gestreefd worden naar een zeker even 
wicht tussen de beide factoren rechtszekerheid en soepelheid. 

Op een aantal manieren is dat in het plan verwerkt: 
- uitgegaan is van het niet onnodig inperken van gebruiks- en 

bebouwingsmogelijkheden; 
- waar nodig is gewerkt met zgn. "wij zigingsbevoegdheden" voor 

vrij wezenlijke veranderingen en met "vrij stellingsbevoegd 
heden " voor minder ingrijpende zaken. 

Bij een wijziging bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen 
bij burgemeester en wethouders, waarna Gedeputeerde Staten van 
Gelderland het wijzigingsplan uiteindelijk goed- of afkeuren. 
Bij vrijstelling is het indienen van bezwaren bij burgemees 
ter en wethouders mogelijk. 
Bij vrijstelling is nog een onderscheid gemaakt in de aard 
van de procedure. Zijn er zaken in het geding, die alleen 
omwonenden betreffen, dan worden alleen zij van het voornemen 
tot vrijstelling in kennis gesteld (via aanschrijving). 
Zijn er zaken, die niet alleen voor de omwonenden van belang 
zijn, dan volgt een publicatie in de pers van het voornemen 
tot het verlenen van een vrijstelling. 
Op deze wijze is zowel de soepelheid gediend (op dit moment 
worden slechts globale regels vastgesteld), als de rechtsze 
kerheid (de detaillering is onderhevig aan een nieuwe vrij 
korte procedure). 
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Het plan omvat naast de onderscheiden bestemmingen een aantal 
algemene bepalingen: 
-'Begripsbepalingen (artikel 1.1.). 

Hierin wordt van een aantal in de voorschriften gehanteerde 
begrippen een nadere omschrijving gegeven, 

- Wijze van neten en berekenen (artikel 1.2.). 
Aangegeven wordt op welke w~jze maten en percentages worden 
bepaald. 

- Afdekking van gebouwen (artikel 1.4.). 
Bepaald is welke stedebouwkundige mogelijkheden er ZlJn 
voor platte daken of kappen op gebouwen. Dit staat overigens 
geheel los van het oordeel van de Welstandscommissie, Y 

- Gebruiksbepaling van gronden en opstallen (artikel 3.1.). 
Gebruik in strijd met de bestemming is in principe verboden, 
tenzij dit gebruik zou leiden tot "een beperking van het 
meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen 
wordt gerechtvaardigd". In dat geval zijn burgemeester en 
wethouders bevoegd vrijstelling te verlenen. 
Voor o.a. de agrarische bestemmingen en voor de bestemming 
"Houtopstanden" is in ieder geval gebruik als sport-, wed 
strij d-, kampeer / caravan-, parkeerterrein, dagcamping , ver 
boden, evenals o.a. het gebruik voor racen of crossen met 
motorvoertuigen of bromfietsen. 
Voor alle bestemmingen is in ieder geval verboden het ge 
bruik als o.a. staan- of ligplaats voor tenten, caravans 
e.d. (behoudens het kamperen bij de boer) en opslagterrein 
voor afgedankte machines, voer- en vaartuigen, opslagterre~ 
voor gerede machines en voertuigen (tenzij noodzakelijk 
voor het toegestane agrarische grondgebruik) en als ops l ag+, 
stort- of bergplaats van afgedankte stoffen, voorwerpen en 
producteü. 
Bes taand afwijkend gebruik mag echter worden voortgezet. 

- Algemene vrij stellingsbepalingen (artikel 4.1.). 
Voor het toelaten van nutsvoorzieningen, verschuiven van be 
stemrnings- en bebouwingsgrenzen en het overschrijden van de 
in het plan opgenomen maten is binnen bepaalde grenzen vrij 
stelling mogelijk. Vrijstelling wordt alleen in uitzonderlijke 
gevallen verleend. 

- Algemene wi.j zigingsbepalingen (artikel 4.2.). 
Voor het verkleinen/vergroten van bestemmings- en bebouwings 
vlakken is een wi j zigingsprocedure ingevolge artikel 11 
W.R.O. noodzakelijk. 

- Overgangsbepalingen bouwwe r ke n (artikel 5.2.). 
Voor (delen van) bestaande bouwwe rken welke niet passen in 
het plan is bepaald dat deze slechts gedeel tel ijk vernieuwd 
of veranderd mogen worden. Alleen na een calamiteit is vol 
ledige nieuwbouw mogelijk. 
Na vrijstelling mogen bestaande bouwwerken met IT~X. 25% ver 
groot worden. 
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Bij de regels, die worden gegeven voor de verschillende bestem 
mingen is er naar gestreefd deze zoveel mogelijk op de plan 
kaart tot uitdrukking te brengen; daar worden de ligging, 
vorm, hoogte e.d. bepaald. Tevens is bij sommige bestemmingen 
op de plankaart een maximum bebouwingspercentage opgenomen. 
De bestemmingsplanvoorschriften geven de regels aan voor het 
bouwen respectievelijk het aanleggen en bepalen verder waarvoor 
de percelen wel of niet mogen worden gebruikt. Omdat die voor 
schriften (de gele bladzijden in de map) onvermijdelijk 
toch nog vrij ingewikkeld zijn wordt in het hiernavolgende, 
waar nodig, per bestemming een toelichting gegeven. 

5.2. Toelichting per bestemming 

5.2.1. Bestemmingen voor woondoeleinden 

De in het plangebied aanwezige woningen zlJn, voor zover ZlJ 
geen deel uitmaken van (agrarische of niet-agrarische) bedrij 
ven of voorzieningen, als "woondoeleinden" bestemd. De bestem 
ming omvat de woning en de eventuele bijgebouwen. De oppervlak 
te van de woning en de oppervlakte van de bijgebouwen is gebon 
den aan een in de voorschriften omschreven maximum. 

De bestaande vrijstaande woningen hebben over het algemeen een 
vrij ruim bebouwingsvlak gekregen, waarbinnen een woning van 
max. 150 m2 is toegestaan. Voor woningen, die nu al groter zlJn 
dan die 150 m2 is een regel in de voorschriften opgenomen, dat 
die grotere maat als maximum geldt; dit zal zich het meest 
voordoen bij woningen, die gecombineerd zijn met een kantoor 
of praktijkruimte. 

De bebouwingsvlakken zijn zo gekozen, dat afhankelijk van de 
oriëntatie van de woning, de grootte en mogelijkheden van de 
kavel, alsmede de ligging ten opzichte van de openbare weg 
enige uitbreiding mogelijk is. 

In het aantal woningen binnen een bebouwingsvlak kunnen 
burgemeester en wethouders wijziging aanbrengen om ter plaatse 
van een vrijstaande, een dubbele woning te bouwen en daar 
waar meerdere woningen in een rijtje worden gebouwd, deze 
met één woning te vermeerderen. Hiervoor moet de wijzigings 
procedure ingevolge artikel 11 W.R.O. gevolgd worden. Deze 
bevoegdheid is beperkt tot de bebouwde kom en voorts tot die 
percelen waar een extra woning goed ingepast kan worden. Hier 
toe zijn nadere voorwaarden gesteld aan de oppervlakte en 
breedte. 
Van geval tot geval dienen burgemeester en wethouders vooraf 
te bezien of de betreffende aanvrage stedebouwkundig inpas 
baar is in het dorpskarakter, dan wel of er bijzondere waar 
den (landschappelijke, ekologische) worden geschaad. 
Overigens dient het plan ook te passen in het voor Apeldoorn 
beschikbare woningbouwcontingent. 

Voor de nieuwbouwlokaties Leeuwenbergweg en Loenerdrift is 
eenzelfde mogelijkheid opgenomen, die echter via de lichtere 
weg van een vrijstelling te hanteren is. In deze gebieden is 
het aantal mogelijke veranderingen beperkt. Bovendien zal bij 
de bouwvoorbereiding al blijken of het te kiezen woningtype 
aanleiding geeft deze vrijstelling te hanteren. 
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Voor bij gebouwen bij een woning is als maximum 40 m2 aange 
houden, te bouwen binnen het bebouwingsvlak en/of op de 
grond, die direct bij de woning ligt (op de bestemmingsplan 
kaart aangeduid als "erf I"). Op een enkele plaats in de dorps 
bebouwing liggen vrij grote binnenterreinen met een semi 
agrarisch gebruik waar extra bebouwing aanvaardbaar is. Die 
terreinen zijn op de plankaart aangeduid als "erf U"; de 
planvoorschriften bepalen, dat op die plekken per woning nog 
eens 45 m2 aan bijgebouwen mag worden toegevoegd, waarvan 
20 m2 uitsluitend als stal- of kasruimte. Desgewenst en waar 
mogelijk kan het totaal op "erf lil worden gerealiseerd. 
Dezelfde regeling is opgenomen voor de grotere woonpercelen )". 
in het overgangsgebied van dorpsbebouwing naar het landelijk 
gebied. 

Ter plaatse van zeer brede kavels en ter wille van de visuele 
relatie met het achterliggende ~bied zijn de bestemmings 
vlakken "erf lil en "erf 11" rond de woning geconcentreerd 
waardoor de individuele ritmiek in relatie tot de openheid 
van het landschap gewaarborgd blijft. 
Bij uitzichthoeken en vlak langs de openbare weg zijn eveneens 
de bestemmingen "erf I" en "erf 11" teruggedrongen om het 
benodigde uitzicht op de openbare weg veilig te stellen. De 
resterende gronden hebben de bestemming "tuin" gekregen. 

In verband met de, ook in het plan voorkomende, krappere woon 
percelen is tevens bepaald, dat ten minste 2/3 deel van de als 
erf aangewezen grond (het deel van de tuin waar bijgebouwen ~ 
mogen worden gebouwd) onbebouwd en onoverdekt moet blijven. 

Een aantal panden worden behalve als woning, tevens voor een 
ander doel gebruikt (verzorgingshuis, autorijschool, prak 
tijkruimten e.d.). Vanwege de beperkte omvang en het "woon" 
karakter van deze panden hebben zij een woonbestemming gekre 
gen. In één geval waar sprake is van specifieke bebouwing 
voor een kantoor bij een woning is mede vanwege de oppervlakte 
de aanduiding ''kantoor toegestaan" toegevoegd aan de woonbe- 
bestemming. . 
Voor de toelaatbaarheid van gebruik, dat afwijkt van de be 
stemming ''Woondoe Ie inden " is een beleidslijn uitgestippeld 
in de nota "Afwijkend gebruik van tot bewoning bestemde ge 
bouwen". De nota gaat ervan uit, dat ander gebruik slechts 
in beperkte mate toelaatbaar is en dat het wonen op de eerste 
plaats komt. Deze beleidslijn houdt in, dat 20% van de vloer 
oppervlakte van een woning, met een maximum van 50 m2, ge 
bruikt mag worden voor met wonen verwante doeleinden zonder 
dat daarvoor vrijstelling nodig is. Overschrijding van één 
van deze begrenzingen kan alleen met een vrijstelling en wel 
tot ten hoogste 40% c. q. 150 m2. Als deze laatste norm over 
schreden wordt, heeft de woonfunctie in het algemeen geen 
noemenswaardige inhoud meer, zodat een aanvraag of geweigerd 
moet worden of met een bestemmingswijziging moet worden geho 
noreerd. Overigens kan een vrijstelling ook geweigerd worden 
indien bijvoorbeeld geen bevredigende parkeeroplossing kan 
worden gevonden. 
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In de geldende plannen voor de bebouwde kom van Loenen res 
teerden nog een aantal theoretische bouwmogelijkheden. Een 
aantal van deze mogelijkheden bood een keuzevrijheid tussen 
soprten bebouwing en gebruiksaard. Doordat in een aantal ge 
vallen tengevolge van de feitelijke situatie de keuzevrijheid 
niet meer openstaat is sprake van een gerealiseerde bestemming. 
Daarnaast zijn tengevolge van inmiddels met artikel 19 W.R.G. 
gerealiseerde andere werken aangrenzende bestemmingen in een 
aantal gevallen onmogelijk geworden. 
Van de resterende mogelijkheden liggen een aantal in het 
eigenlijke buitengebied; een aantal mogelijkheden- was geba 
seerd op inmiddels verlaten stedebouwkundige uitgangspunten; 
voorts worden een aap.tal mogelijkheden in reserve gehouden/ 
voor na de planperiode. 

Tot slot zijn de resterende mogelijkheden bezien op hun lig 
ging, inpassing in het bebouwingspatroon, ontsluitingswijze, 
eigendomssituatie en huidig gebruik. Na deze toetsing zijn 
naast de grotere aaneengesloten complexen 7 incidentele 
lokaties weer opgenomen. 

Binnen de plangrens bevinden zich een aantal geregistreerde 
noodwoningen: 
Eerbeekseweg 41 rd , , Eerbeekseweg 97 A, Reuweg 27 rd , , 
Reuweg 57 rd., Reuweg 61 rd. 
De noodwoning Reuwe~ 57 rd. heeft vanwege de inpassing in het 
bestaande woongebied een woonbestemming gekregen. 

De van oudsher op. een binnenterrein gelegen dubbele woning, ~ 
Horstweg 76/78 heeft eveneens een woonbestemming gekregen. De 
woning Horstweg 80, is als dienstwoning in de bedrijfsbestem 
ming ter plaatse~ Gpgenomen. 

Met betrekking tot noodwoningen wordt gestreefd naar beëindi 
ging van illegale woonsituaties en wel op basis van het in 
1972 aanvaarde rapport inzake het clandestiene bouwen en/of 

bewonen in de gemeente Apeldoorn. Een strak beleid wordt ge 
voerd ten aanzien van nieuw ontstane gevallen. Bestaande ge 
vallen van clandestiene bouwen bewoning, waarvoor reeds een 
aanschrijving tot ontruiming en sloping is uitgegaan zullen 
geleidelijk worden gesaneerd door middel van toewijzing van 
woonruimte op het tîjdstip dat men "aan de beurt" ïs. 

De noodwon i.ngenvdi.e niet zijn gelegaliseerd vallen onder het 
zgn. overgangsrecht; dat kent de mogelijkheid om via vrijstel 
ling uitbreiding van de bebouwing toe te staan (artikel 5.2., 
lid 2, van de planvoorschriften) • Gezien echter het streven 
om noodwoningen te beëindigen, zal die vrijstellingsmogelijk 
heid niet voor noodwoningen worden toegepast als daarom zou 
worden gevraagd. 

Afhankelijk van de realiseringsfase van de ~ieuw te bouwen 
woningen, zoals aimgegeven in hoofdstuk 4.2·.3: zijn de ver 
schillende bouwlokaties op een andere wijze bestemd, zodat 
ook in juridische zin deze fasering tot uitdrukking wordt 
gebracht. 
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Het gebied Leeuwenbergweg, dat, in twee fasen, het eerst 
bebouwd zal worden is gedetailleerd bestemd tot "woondoelein 
den", "verkeersdoeleinden" en "openbaar groen". Voor deze 
manier van bestemmen is gekozen omdat in een vroeg stadium 
daar tot planontwikkeling zal worden overgegaan. Hier zijn 
vrij diepe bouwstroken gehanteerd. Ook de goot- en nokhoogte 
bieden meer dan waarschijnlijk noodzakelijk is. Dit is gedaan 
om voor de architect geen onnodige belemmeringen op te werpen 
bij het ontwerpen van de woningen. Deze zal bij de vormgeving 
echter duidelijk moeten inspelen op de aanwezige bebouwing 
met een - in het algemeen - vrij lage goothoogte. Dit betreft 
met name de woningen Leeuwenbergweg 16 en 22. 
Teneinde een dergelijke oplossing zeker te stellen is een be 
paling opgenomen waarbij aan burgemeester en wethouders de be 
voegdheid wordt toegekend nadere eisen te stellen aan de goot 
hoogte van nieuw te bouwen woningen. 
Daarbij dienen zij een afweging te maken tussen de rechtvaar 
diging van aantasting van het uitzicht en de gebruikswaarde 
van de bestaànde woning en erf en van de gebruikswaarde van 
de te bouwen woning. 

De lokatie ten zuiden van de Loenerdrift is eveneens gedetail 
leerd bestemd. Gezien de doelgroepen waarvoor gebouwd zal 
worden en de stedebouwkundige bestuurlijke randvoorwaarden 
kan nu reeds een uitgewerkte verkaveling vastgesteld worden. 
Een deel van de lokatie nabij de openbare basisschool "De 
Stee" kan vermoedelijk binnen een aantal jaren gerealiseerd 
worden. Voor het overige deel zal dit waarschijnlijk na 1990 ~ 
zijn. Aangezien het een geografisch aaneengesloten terrein 
betreft is vanwege de genoemde onzekerheid gekozen voor een 
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 W.R.O. Aan het gebied 
is de aanduiding wijzigingsgebied 11 gegeven. Burgemeester en 
wethouders zijn bevoegd de betreffende bestemmingen te wijzi 
gen in "'iVoondoeleinden", "Groenvoorziening'en" en "Verkeersdoel 
einden". Als er op deze gronden zich eerder ontwikkelingen 
voordoen, waardoor woningbouw mogelijk wordt, dan kunnen burge 
meester en wethouders ook voor gedeelten middels deze 
bevoegdheid voorwaarden scheppen voor nieuwbouw in dit 
gebied. 

Gezien de beperkte mogelijkheden aldaar en voor de duidelijk 
heid naar de omgeving is langs De Kempe een gedetailleerde 
woonbestemming gelegd met een wijzigingsbevoegdheid voor 
de bestemming "Maatschappelijke doeleinden" (wijzigingsgebied 
111). . 

Ten aanzien van de inrichting c.q. bestemming van de afzon 
derlijke lokaties kan op het volgende worden gewezen: 

- De nieuwbouwlokatie, welke zo spoedig mogelijk wordt benut, 
is de Leeuwenbergweg en omgeving. Dit gebied kent een aantal 
beperkende-randvoorwaarden-bij-de verkaveling voor woning 
bouw , zoals het hoogteverschil tussen de Beekbergerweg 
(5,5 meter) en een zandput als gevolg van zandwinning in 
het verleden. 
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Voor een deel kunnen deze ruimtelijke beperkingen opgevan 
gen worden, door het terrein enigszins te egaliseren, 
waardoor de zand put ongevuld wordt. Desalnietemin blijft 
enig hoogteverschil in het terrein behouden. Dit hoogte 
verschil, de aanwezige bebouwing en wegen zijn mede bepa 
lend voor de verkaveling. 
De bestaande woningen met waardevolle houtopstanden z~Jn 
in het ontwerp ingepast. De Leeuwenbergweg krijgt in de 

-nieuwe opzet de ontsluitingsfunctie, die de voortzetting 
is van de Engelenweg. 
De woningen in het binnengebied zijn georiënteerd op een T 
woonstraat, die ontsluiting geeft vanaf de Leeuwenbergweg. 
Langs de Beekbergerweg is de bestaande bebouwing aangevuld 
met twee vrije sector kavels. 
De noordrand van het buurtje wordt gevormd door een be 
staand pad, waarlangs als overgang naar het buitengebied, 
aanvullende groenvoorzieningen zijn gedacht. In het midden 
van het buurtje is een centrale groenvoorziening geprojec 
teerd met een trapveldje. 

- Ten behoeve van de uitvoeringsfase geeft de plankaart in 
dit gebied lange bebouwingsstroken aan, waardoor enige flexi 
biliteit voor de woningbouw wordt verkregen. 
Hoofdzakelijk biedt deze lokatie ruimte aan eengezins 
laagbouwwoningen en bejaardenwoningen. Naast de Rabobank 
kunnen kleine gestapelde woningen (max. 12) gerealiseerd 
worden. 
Behalve aan woningen biedt deze lokatie ook ruimte voor 
een nieuwe brandweergarage, waartoe op een binnenterrein 
de bestemming ''Maatschappelijke doeleinden" is gelegd. 

2. Loenerdrift-Zuid 

Na voltooiing van de woningbouw in de omgeving van de 
Leeuwenbergweg zal - conform de huidige inzichten - de wo 
ningbouwlokatie Loenerdrift-Zuid aan snee komen. 
De doelstelling van "Woningboüw öp deze plaats is om de 
overgang van het dorpsgebied naar het landschappelijk 
waardevolle agrarische gebied te verbeteren. 

- Om deze doelstelling te realiseren is langs de rand een 
ca. tien meter brede groenstrook gedacht, waarop het 
bestaande speelveld aansluit. 
Ter afronding is de rand bebouwing op het buitengebied 
georiënteerd. Vanwege de landschappelijke inpassing is 
hier een lage goot hoogte gedacht. De woningen worden aan 
de voorzijde ontsloten. 
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- Vanwege de aansluiting op de bestaande overhoekse verkave 
ling is voor een deel de richting daarvan doorgezet in de 
pieuwe verharding en is de huidige rijweg van de Loener 
drift met aanliggende parkeervakken en rest-groenstroken 
gedeeltelijk vervallen. Aan de randen kan de verloren 
parkeercapaciteit worden gecompenseerd. 
Het aanwez ige transportriool kan echter gehandhaafd 
blijven. Door het nieuw gevormde tussengebied wordt een 
betere relatie verkregen tussen het bestaande en nieuwe 
woongebied. Bovendien wordt de bebouwingscapaciteit 
enigszins vergroot. 
Het gebied wordt ontsloten door een als "erf" ui tgevoer+ v' 

de ontsluitingsbeugel. De overige woningen langs de zuid 
rand krijgen een ontsluiting door een 3 meter breed voet 
pad waardoor de mogelijkheid opengehouden wordt dat deze 
woningen te zijner tijd met de auto bruikbaar zullen zijn. 

3. Openbare basisschool ----------- 
- De derde bouwlokatie betreft het inbreidingsgebied in de 

omgeving van de Openbare basisschool "De Tweede Stee". 
Realisering van d~t gebied is thans nog onzeker. Voorwaar 
den voor invulling ervan, zijn de verplaatsing van het 
agrarisch bedrijf en het middels aanvullende voorwaarden 
binnen de normen van de Hinderwet bre~gen van het kunststof 
kozijnenbedrijf aan de Horstweg, of, indien mogelijk, het 
beëindigen van de bedrijfsvoering ter plaatse, waardoor 
ruimte vrijkomt voor aanvullende woonbebouwing langs de 
Horstweg. 

Gelet op deze onzekerheden is dit gebied qua fasering voors 
hands na 1990 geplaatst. 
Mochten de onderhandelingen, gunstig verlopen dan zou ook 
voor delen van het gebied, eerdere realisatie mogelijk zijn. 
Doel van de verkaveling is het bestaande groen en de speel 
voorziening zoveel mogelijk intact te laten, en de aanloop 
route naar de winkelvoorzieningen langs De Kempe met 
woningbouw (bejaardenwoningen) te versterken. 

Daar enkele voorzieningen, in met name de medische sfeer, 
zich "aan huis" ontwikkeld hebben, zou zich in de toekomst 
wellicht nog enige behoefte aan terreinen met een maatschap 
pelijke doeleinden bestemming kunnen manifesteren. 
Vanwege de gunstige ligging is aan de woon be stemming langs 
De Kempe een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd voor 
"Maatschappelijke doeleinden". 

Met gebruikmaking van· alle mogelijkheden, die het plan 
biedt kunnen nabij de school ca. 25 woningen gerealiseerd 
worden (inclusief 6 woningen ter plaatse van het kozijnen 
bedrijf) • 
De auto-ontsluiting vindt plaats vanaf de Reuweg en eindigt 
op een parkeerterreintje. De overige woningen z~Jn ontsloten 
via een voetpad, dat uitkomt bij het gymlokaal. 
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Bij deze opzet blijft het school-speelveld van 32x50 mintact 
Doordat het terrein nu neer bij het openbare gebied betrokken 
raakt en doordat het bruto-terreinoppervlak aan de zuidz ijde 
verkleind is, zal de groenaanleg enige aanpassing behoeven. 
De eventuele woningen ter plaatse van het kunststof-assemblage 
bedrijf worden ontsloten vanaf de Reuweg. 

5.2.2. Bestemmingen voor bedrijven 

De bedrijven in Loenen zijn - afgezien van winkels en horeca 
gelegenheden - bestemd al s "Bedrij fsdoeleinden", "Bedrijven 
en handel-I", ''Kantoren'' en - in de agrarische sector - al s-' 
"Agrarisch gebied", "Agrarisch gebied met landschapswaarden" 
en "Kweker ij " • 

a. De bedrijfsvestigingen. 
De kleinere-bedriTvën:- dië qua milieubelasting passen in een 
woonomgeving, zijn bestemd als "Bedrijven en handel-t". 
Behalve het nu zittende bedrijf mogen daar ook bedrijfssoorten 
worden gevestigd, die in de bestemmingsplanvoorschriften wor 
den opgesomd. 
Waar deze bedrijven zijn gecombineerd met een winkel en/of 
woonhuis, is het woon-winkelgedeelte apart bestemd. 
De grotere bedrijven zijn bestem als "Bedrijf sdoeleinden" met 
een aanduiding welke branche ter plaatse is toegestaan; daar 
bij is uitgegaan van het thans gevestigde bedrijf. Dit geldt 
ook voor een zeer specifiek bedrijf als een motorhandel en 
-reparatiebedrijf. Via een vrijstellingsbevoegdheid kunnen 
burgemeester en wethouders andere bedrijven toelaten, mits 
dit bedrijf geen blijvende onevenredige afbreuk doet aan 
het woon- en leefklimaat in zijn omgeving door hinder of 
gevaar. Om dat laatste zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, 
wordt terzake advies gevraagd aan de Inspectie voor de 
Volksgezondheid. 
Detailhandel is alleen toegestaan voor zover het een onder 
geschikt deel uitmaakt van de ter plaatse uitgeoefende be 
drijfsactiviteiten. 
Alle bedrijven hebben de mogelijkheid tot uitbreiding van de 
bebouwing binnen het bebouwingsvlak tot een maximum bebouwings 
percentage als weergegeven op de plankaart. 
Bij de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" is een dienstwoning 
alleen toegestaan wanneer dit op de plankaart via de desbe 
treffende aanduiding is weergegeven. 
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b , Kantoren 
De :t"wëe -kantoorgebouwen - een bankinstelling en de plaatse 
lij ke woning bouwvereniging - zijn al s ''Kant or en 11 bestemd. 
Ook daar is het bebouwingsvlak zodanig geprojecteerd, dat 
enige uitbreiding van de gebouwen noge l.i.jk is. Dienstwonin 
gen zijn binnen deze bestemming toegestaan. De bankinstelling 
heeft al een (dak)woning. Een dienstwoning voor de woningbouw 
vereniging kan - gelet op de perceelsoppervlakte en op de al 
aanwezige bebouwing - alleen inpandig worden gerealiseerd. 

Gelet op de ligging buiten het dorp heeft een andere kantoorves 
tiging de woonbestemming gekregen met de aanduiding ''Kantoor 
toegestaan". Door deze manier van bestemmen kan indien de 
situatie zich ter plaatse zou wijzigen, op eenvoudige wijze 
het pand geheel voor wonen benut worden. 

c. Agrarische bedrijven. 
De hestëiniiiing -IIAgrari'sch gebied" is gelegd op de enkele agra 
rische bedrijven, die in de rand van de dorpsbebouwing liggen 
of in het dorp zelf waar geen of slechts geringe landschappe 
lijke waarden in het geding zijn. 
De bedrijven, die aan de west- en zuidzijde van het dorp op 
de oude bouwlanden zijn gelegen in het overgangsgebied naar 
het Veluwe-ma.ssief, zijn bestemd als "Agrarisch gebied met 
landschapswaarden". 

De bouwmogelijkheden voor een agrarisch gebied z~Jn in het ~ 
plan geregeld volgens het systeem van agrarische bouwpercelen. 
De ligging van het bouwperceel is afhankelijk van de huidige 
situering van de bedrijfsbebouwing en van landschappelijke 
aspecten. Dit houdt in, dat een bouwperceel zo is aangegeven 
dat bij bebouwing zo min mogelijke landschappelijke waarden 
worden aangetast en rekening wordt gehouden met de ligging 
te midden van de andere (woon) bebouwing. De oppervlakten 
variëren van ca. 1.750 tot 2.500 m2. Gelet op deze beperkte 
omvang mogen deze percelen voor 100% bebouwd worden. 
De bouwpercelen zijn gevormd aan de hand van een inventarisa 
tie van het Landbouwschap en de regeling zoals die in de 
vigerende plannen geldt. Waar nodig is afstand gehouden tot 
omliggende woningen en waardevolle ·landschapelementeno 
Conform de uitgangspunten met betrekking tot de agrarische 
bedrijven zijn uit milieuhygiënische overwegingen zelfstandi 
ge niet-grondgebonden bedrijven niet toegestaan. Dit zijn 
bedrijven die niet of niet in overwegende mate van de grond 
als agrarisch productiemiddel afhankelijk zijn. 
Een ondergeschikte veredelingstak is wel mogelijk. Daarbij 
is de restrictie gesteld, dat deze productie niet de overhand 
mag krijgen vanwege te beschermen milieuhygiënische en land 
schappelijke waarden. Deze restrictie leidt op voorhand al tot 
uitsluiting van pelsdierfokkerijen. Buiten de bouwpercelen mo 
gen de gronden bovendien niet worden gebruikt voor fokken of 
mesten van eenden, ganzen en kalkoenen. Deze dieren veroorza 
ken zoveel overlast en stank dat een beperking in de opper 
vlakte die ter beschikking mag staan in de rede ligt. 
Indien ten behoeve van een niet-grondgebonden productie een 
bouwvergunning gevraagd word t zal extern advies gevraagd wor 
den over de mate van ondergeschiktheid binnen het bedrijf. 
De toelaatbaarheid kan mede beoordeeld worden aan de hand van 
Standaard Bedrijfs Eenheden. 
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Het uitgangspunt, dat de aanwezige landschappelijke waarden 
meten worden beschermd, heeft geleid tot het opnemen van een 
uitgebreid aanlegvergunningenstelsel voor de bestennning "Agra 
risch gebied met landschapswaarden" • Allerlei activiteiten die 
structurele nadelige invloeden kunnen hebben op de aanwezige 
waarden mogen niet, dan na het verkrijgen van een aanlegvergun 
ning worden ondernomen: ophogen, egaliser~n of afgraven van 
een terrein; werken die wijziging van de waterhuishouding 
beogen; het kappen en rooien van bomen, struikgewas en der 
gelijke. Een dergelijk vergunningsvereiste biedt de mgelijk 
heid tot belangenafweging per geval. 

De twee kwekerijen ter weerszijden van de Hameinde z~Jn - 
met hun dienstwoningen als zodanig bestemd. Ingevolge de plan 
voorschriften is detailhandel in tuinbouwproducten aldaar 
toegestaan, niet echter de verkoop van artikelen als gereed 
schappen, tuinhekken, banken e.d., omdat een ontwikkeling 
van die bedrijven in de richting van een tuincentrum op die 
plek niet gewenst wordt geacht. Detailhandel in die soort 
artikelen hoort thuis in het winkelapparaat in de dorpskern. 

5.2.3. Bestemmingen voor voorzieningen 

a. Winkels (detailhandel) 
Zoals -eërder is -opgemërkt tendeert Loenen naar overbewinkeling. 
Teneinde het winkelapparaat zoveel mogelijk bij te doen dragen 
aan een herkenbare ruimtelijke structuur en de omvang en ver 
scheidenheid van het aanbod in Loenen meer zichtbaar te maken~ 
o.a. voor de talrijke verblijfsrecreanten in de regio, is hand 
having van de bestaande concentratie langs de Eerbeekseweg 
gewenst. 

Deze gedachte is in de bestemmingsregeling tot uitdrukking 
gebracht door de winkels langs de Eerbeekseweg te bestemmen 
tot "detailhandel" en de overige winkels in het dorp te be 
stemmen voor wonen, met de aanduiding "detailhandel toege 
staan". 
Alleen voor een tweetal woninginrichtingsbedrijven buiten 
het concentratiegebied is vanwege de grootte ook de bestemming 
"detailhandel" gebruikt. 
Als sluitstuk op deze regeling is bepaald, dat de totale 
vloeroppervlakte van een bestaande winkel buiten het concen 
tratiegebied, die met de bestemming woondoeleinden en de aan 
duiding "winkels toegestaan" is geregeld, niet meer nag bedra 
gen dan 150 m2. Indien deze norm overschreden wordt op het 
moment dat het ontwerp-plan ter visie wordt gelegd is de dan 
aanwezige oppervlakte geldend. Waar de bebouwingsgrenzen de 
oppervlakte beperken tot minder dan 150 m2 zijn uiteraard de 
bebouwingsgrenzen maatgevend. 

b. Horecabedrijven 
Bijna -aïle horecabedrijven z i.j n bestemd als "horeca", waarbij 
in het bebouwingsvlak ruimte is gelaten voor enige uitbreiding. 
Hotel "Den Eikenboom" heeft behalve het horecagedeelte ook 
nog een slijterij en agrarische gebouwen. De eerste is Ln het 
plan opgenomen door de aanduiding "winkels toegestaan" en de 
tweede door een zelfstandige agrarische bestemming. 
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De dienstwoning is hier ondergebracht in de bestemming 
''Horeca''. Bij alle bedrijven is een dienstwoning toegestaan. 
Een cafetaria aan de Eerbeekseweg is toegelaten door de aan 
duiding "horeca toegestaan" aan de woonbestemming toe te voe 
gen. 
Eventueel hindergevoelige onderdelen van deze bedrijfstak 
voor de omliggende woonbebouwing zal via de A.P.V. (Algemene 
Pol itie Verordening) en de Wet Geluidhinder geregeld dienen 
te worden. 

c. Maatschappelijke doeleinden 
Deze bestemming -is gegeven aan de politiepost, bibliotheek," 
wijkpost, scholen~ kerken en verenigingsgebouw. Deze voor 
zieningen zijn nogal over het dorp verspreid. 
Afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden is enige extra 
ruimte in de bouwstroken toegevoegd. 
Voor de beide scholen is gelet op de bevolkingsontwikkelingen 
geen uitbreiding van bebouwing meer te verwachten, zodat thans 
geen ruimte voor extra lokalen gereserveerd is. Het bestaande 
noodlokaal van de R.K.-school aan de Hoofdweg zal in de nabije 
toekomst buiten gebruik gesteld en gesloopt worden. De vrij 
komende bebouwingsoppervlakte is gehandhaafd om te kunnen 
voorzien in de behoefte aan een berging voor buitenmaterialen. 
De plaats van deze berging ligt nog niet vast. 

De beide kerken hebben, gelet op de aanduiding "monument" 
een krappe bouwstrook gekregen, die het huidige karakter 
conserveer t • 
De wijkpost is thans ondergebracht bij een woning. Gelet op 
de onzekerheid omtrent verdere ontwikkelingen op het gebied 
van de maatschappelijke/sociale dienstverlening, dan wel 
mogelijke andere wensen die een bestemming binnen deze cate 
gorie rechtvaardigen, is aan De Kempe nabij de school 'TIe 
Tweede Stee", een wijzigingsbevoegdheid ex art. 11 W.R.O. op 
genomen om de bestemming "woondoeleinden" te kunnen wijzigen 
in de bestemming "maatschappelijke doeleinden". 
Middels vrijstelling is een dienstwoning binnen deze bestem 
ming toegestaan. 

d. Begraafplaatsen 
De berde begraafplaatsen za jn in hun huidige omvang in het 
plan opgenomen. Er is nog voldoende restcapaciteit aanwezig 
tot rond het jaar 2000. De grote uitbreiding, die indertijd 
in het uitbreidingsplan van 1954 gegeven was aan de R.K. begraaf 
plaats, is thans teruggebracht tot de huidige omvang, met 
enige uitbreiding. 
De resterende gronden? die niet meer in eigendom bij de R.K. 
kerk zijn hebben thans de bestemming "Deca i Lhande L" (onbebouwd) 
en "erf" bij woondoeleinden gekregen. 
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5.2.4. Monumenten en karakteristieke bebouwing 

De in het plan voorkomende rijksmonumenten zijn op de plan 
kaart aangegeven met de aanduiding ''Monument''. De panden die 
voorgedragen zijn als gemeentelijk monument zijn nog niet 
vermeld, omdat nog geen zekerheid bestaat over een definitieve 
aanwijzing. Dit besterr:mingsplan biedt een aanvullende bescher 
ming door een krappe bebouwingsstrook. Eventuele vergroting 
van de rij ksmonumen ten kan pas plaa tsvinden na een aparte 
belangenafweging middels een partiële herziening van het 
bestemmingsplan. 
De mogelijke "gemeentelijke m:mumenten" hebben beperkte uit.,.... 
breidingsmogelijkheden gekregen, zodanig dat de hoofdbouwmassa 
het minste wordt geschaad. 
De karakteristieke bebouwing is beschermd door ze als zodanig 
te bestemmen. Op de ~art zijn deze gebouwen herkenbaar doordat 
ze aangeduid zijn met een "K". Om de stedebouwkundige waarde 
van deze gebouwen zo goed mogelijk in stand te kunnen houden, 
is bepaald dat behalve aan de kapvorm en goothoogte ook aan de 
gevel indeling nadere eisen kunnen worden gesteld. Eventuele 
bouwaanvragen worden beoordeeld door de Welstandscommissie. In 
de bestemmingsplanvoorschriften is tevens een advies van de Ge 
meentelijke Monumentencommissie verplicht gesteld. 

Voor deze bijzondere categorie gebouwen is in de voorschriften 
bepaald, dat voor het geheel of gedeeltelijk slopen van de be 
bouwing een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders is - vereist. 

Drie van deze karakteristieke panden zullen hoogswaarschijnlijk 
worden voorgesteld om als gemeentelijk monument te worden aange 
wezen. In verband daarmee is in de voorschriften bepaald, dat de 
aanduiding "karakteristiek" niet meer van toepassing zal zijn 
als de aanwijzing een feit is geworden. Het betreft de panden 
Bergakkerweg 20, Burggraaf 32 en Hameinde 18. 

5.2.5. Bestenmingen voor verkeer 

De wegen en paden in het plangebied z~Jn bestemd voor 'Ver 
keersdoeleinden" • Afhankelijk van de functie, die deze wegen 
vervullen in de verkeersstructuur, hebben zij een andere 
aanduiding gekregen. 

De rijstraat voor auto's is - behalve in de straten met de aan 
duiding "verblijfsgebied " - in het plan bestemd tot rijbaan. 
Daarvoor zijn de bestaande breedtes aangehouden, behalve voor 
de Eerbeekseweg en de Hoofdweg, waar de rij breedte voor 
auto's is teruggebracht tot maximaal 6 meter. 
Ter weerszijden van de rijbaan van deze doorgaande hoofdwegen 
is op de plankaart de aanduiding "verkeersvoorzieningen" aan 
gegeven. Deze maakt het mogelijk in die langsstroken voor 
zieningen en wijzigingen van het openbare wegprofiel aan te 
brengen. Als dat aan de orde is, zullen de bewoners op de 
voor de gemeente Apeldoorn gebruikelijke wijze in het over 
leg betrokken worden. 



-65- 

8.50 2.00 1.75 
rij baan par eren Ij. 

bestaand profiel 

mogelijk profiel 

dwarsprofiel eerbeekseweq 
v . .::voetpad 
p. = parkeren 
t.s = fietsstrook (rood qeasfalteerd) 

Het kruispunt Groenendaalseweg-Beekbergerweg-Eerbeekseweg is 
naar zijn huidige situatie bestemd. In het geval de uiteinde 
lijke keuze voor een regionaal aansluitpunt op de A50 mocht 
vallen op de Loenenseweg, dan zal reconstructie van dat kruis 
punt nodig zijn. Daarvoor is in het plan een zgn. wijzigings 
bevoegdheid ex artikel 11 W.R.O. opgenomen. 



-66- 

Bij de zgn. verzamelstraten (die hun dorpse karakter dienen 
te behouden) is binnen de gegeven verkeersbestemming voldoen 
de.ruimte om voetpaden aan te leggen. Daar waar ook andere 
verkeersvoorzieningen aanwezig zijn is eveneens de aanduiding 
"verkeersvoorz ieningen" opgenomen. 
Die straten, die geen doorgaande of verzamelfunctie hebben, 
hebben de aanduiding "verblijfsgebied " gekregen. 
Deze maakt het mogelijk indien dit gewenst en financieel haal 
baar is, het profiel en de inricht.ing van de openbare ruimte 
te wijzigen ten gunste van de woonfunctie van deze straten. 

De wegen die aansluiten op het buitengebied zijn bestemd als 
rijbanen met berm. De aanwezige onverharde wegen zijn als 
zodanig bestemd. Ter bescherming van de daaraan verbonden 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit is een aan 
legvergunningenstelsel toegevoegd. 

5.2.6. Bestemmingen voor groen-, speel- en sportvoorzieningen 
en houtopstanden 

De geinventariseerde, in ruimtelijk opzicht belangrijke groen 
elementen in het plangebied hebben de bestenming "Groenvoor 
zieningen" gekregen. Het driehoekige terrein ter plaatse van 
Hoofdweg 14, dat als nieuwe brink in de dorpsstructuur is 
gedacht, heeft eveneens deze bestemming. 
De houtwallen, boomgroepen en laanbeplantingen, die uit land 
schappelijk oogpunt belangrijk zijn hebben de bestemming '~out 
opstanden" gekregen. Door de daarin opgenomen aanlegbepalinge~ 
is de bescherming van deze elementen gewaarborgd. 

In het bestemmingsplan is tevens het bestemmingsplan "Sport 
complex Lonapark" (zie hoofdstuk 1.3.) opgenomen, om het 
gebied, waaraan Gedeputeerde Staten indertijd goedkeuring 
hebben onthouden, alsnog van een adequate bestemming te 
voorzien. Het betreft hier de landschappelijk zeer waardevolle 
boomgroepen op het sportterrein. Deze boomgroepen hebben in 
dit plan dan ook de bestemming "Houtopstanden" gekregen. 
Voor het overige zijn de uitgangspunten van het plan "Sport 
complex Lonapark" onverkort in dit plan opgenomen; de bestaande 
sportvelden en ijsbaan hebben de bestemming "Sportvoorzieningen" 
gekregen, waaronder ook het vierde veld waarvoor indertijd 
op basis van het bestemmingsplan "Sportcomplex Lonapar k" een 
uitwerking ex artikel 11 W.R.O. heeft plaatsgevonden. 
Voor de resterende gronden ten noorden van de Molenallee is 
voor uitbreiding van het sportcomplex in zuidoostelijke rich 
ting wederom een ui t te werken be s t emm.i.ng "Sportvoorz ieningen 
ex artikel 11 W.R.O." opgenomen. 
Een scoutingclubhuis in dit gebied is bestemd tot 'Naat 
schappelijke doeleinden". 

De in het plan voorkomende beeklopen met beekwallen hebben 
de bestemming "Beek" gekregen, waarin aanlegbepal ingen zijn 
opgenomen ter bescherming van de aldaar aanwezige landschap- . 
pelijke en natuurwetenschappelijke waarden. De aangrenzende 
bestemmingen zijn zo gekozen, dat over een breeqte van 3 m aan 
weerszijden van het talud geen gebouwen kunnen worden opge 
richt. 
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De in het plan voorkomende beeklopen met beekwallen hebben 
de bestemming "Beek" gekregen, waarin aanlegbepalingen zijn 
opgenomen ter bescherming van de aldaar aanwezige landschap 
pelijke en natuurwetenschappelijke waarden. De aangrenzende 
bestemmingen zijn zo gekozen, dat over een breedte van 3 m aan 
weerszijden van het talud geen gebouwen kunnen worden opge 
richt. 

In de noordoost hoek van het plangebied is tegenover de bi 
bliotheek nog ruimte aanwezig om een speelvoorziening voor 
de buurt aan te leggen. Deze grond is dan ook bestemd tot 
"Speelterrein". Dit geldt ook voor het terrein bij de Open"""'" 
bare Basisschool "de Tweede Stee" en een trapveld achter de 
R.K. Kerk. 

Het terrein voor de muziekkoepel in het Lonapark kan mede 
gebruikt worden als speelveld. Een expliciete bestemming 
"speelterrein" zou afbreuk doen aan de andere gebruiksdoelein 
den , zodat hier is volstaan met de bestemming "groenvoorzienin 
gen" • 
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6.' ONDERZOEK GELUIDHINDER 

Verkeersgeluid 

Aangezien de verkeersintensiteit in de huidige situatie 
nagenoeg niet verschilt met de geprognotiseerde intensiteit 
zal in 1993 ook de geluidbelasting tengevolge van wegverkeer 
van de Eerbeekseweg nagenoeg dezelfde zijn als in 1983. 
Ook het geluidniveau tengevolge van het verkeer over de Hoojd 
weg zal gelijk blijven, aangezien de verkeersintensiteit 
in 1993 naar verwachting 3000 mtvg./etmaal zal bedragen. De 
huidige verkeersintensiteit bedraagt 3500 ~tg./etmaal. 
Daar naar verwachting de intensiteit van het verkeer over de 
Beekbergerweg duidelijk zal toenemen van 4500 naar 7000 mvtg./ 
etmaal zal ook het geluidniveau tengevolge van het wegverkeer 
met 4 dB(A) toenemen. 

Voor wat betreft de nieuwbouwlokaties kan worden opgemerkt 
dat de lokatie 1 aan de zijde van de Beekbergerweg niet geheel 
kan voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) van de 
Wet Geluidhinder. 
Gezien de noodzakelijke planologische invulling van deze lo 
katie is voor een aantal woningen een verzoek aan G.S. gedaan 
om toestemming te verkrijgen voor het toelaten van een hogere 
grenswaarde. Deze toestemming is inmiddels verleend. Voor één~ 
woning zal een gewijzigde situering voorgesteld worden. Hier 
voor zal ook een nieuwe toestemming gevraagd worden. De nieuwe 
situatie betekent een kortere afstand bij de weg, maar is niet 
nadeliger dan die van de andere woningen. Gezien de berekende 
waarde zal naar verwachting de toestemming worden gegeven. 
Aangezien het vanwege stedebouwkundige, landschappelijke en 
financiële redenen niet mogelijk is om maatregelen te treffen 
in de overdrachtsfeer, zal de gevelisolatie van de geprojec 
teerde woningen zodanig moeten z~Jn, dat aan de binnenwaarde 
zoals gesteld in de Wet Geluidhinder zal worden voldaan. 

Industriegeluid 

Het aspect industrielawaai in de zin van de Wet Geluidhinder 
is niet van toepassing op het plangebied; de aanwezigheid van 
z.g. A-inrichtingen (grote lawaaimakers) is uitgesloten. 

Voor een uitvoeriger beschouwing over de geluidhinderaspecten 
wordt verwezen naar het akoestisch rapport, dat als bijlage 
bij dit plan is gevoegd. 



-70- 

7.' FINANCIEEL ECONOMISCHE VERANTWOORDING 

7.1. Algemeen 

Voor de financieel-economische opzet is gebruik gemaakt van 
de plankaarten nrs. SA-47-305A en 305B, december 1984, ont 
werp bestemmingsplan Loenen en de verkavelingstekeningen d.d. 

december 1984. 
Het bemoeiingsgebied omvat ~ 4,8 ha 
de volgende lokaties: 
1. Het gebied tussen Hoofdweg en de Beekbergerweg 

ving van de Leeuwenbergweg. 
2. Het gebied ten zuiden van de Loenerdrift. 
3. Het gebied nabij de Reuweg en De Kempe. 
4. Enkele percelen langs de Beekbergerweg. 

en is geconcentreerd bij 
,; 

in de omge- 

7.2. Financieel-economische haalbaarheid van het plan 

De financieel-economische opzet is berekend naar een eindwaar 
de per 1 juli 1993. De in de berekening opgenomen kosten en 
opbrengsten zijn gebaseerd op het prijspeil per 1 november 
1984. De gehanteerde rentevoet bedraagt 9%. In de berekening 
is geen rekening gehouden ne t prijsstijgingen. Op het be+ 
moeiingsgebied zijn + 152 woningen geprojecteerd. 
Er zijn nagenoeg geen opbrengsten uit ni.e t-won ing bouw, Ruim """ 
90% van de te realiseren woningbouw is in laagbouw geprojec 
teerd. De bebouwingsdichtheid bedraagt hierbij 30 à 35 wonin 
gen/ha. De binnen het bemoeiingsgebied geprojecteerde woning 
bouw bestaat voor ca. 83% uit woningbouw in de goedkopere 
sfeer. De realisering is gepland in de periode 1986/1989. 
De exploitatie-begroting resulteert in een tekort van ca. 
J 10.000,-- (contant per 1-1-1984). 

Gezien de recente instelling van een bouwgrondbelasting voor 
enkele delen van het stedelijk gebied is bekeken of deze belas 
ting ook voor de bouwkavels in Loenen reëel zou zijn. Gecon 
cludeerd is, dat dat niet het geval is omdat aan de wegen, 
waaraan particuliere woningbouw nogelijk is, door de gemeente 
géén zodanige voorzieningen worden getroffen, dat bouwgrond 
belasting op zijn plaats is. 
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7.3. Beknopte exploitatie-begroting (bedragen x f 1.000,--). 

Kosten 

Kostensoort Nöniiniáa.I· .. Eindwaardè per : 1-)-1993 

1. Boekwaarde gronden ingebracht 
bij het Grondbedrijf (per 
1-1-1984) 1568 3555 

2. Te verwerven 117 " 191 

3. Civiel technische kosten 1099 1830 

4. Groenvoorzieningen 39 58 

5. Oinslagkosten 11 1 184 

6. Openbare verlichting en 
brandkranen 51 83 

7. Apparaatskosten en netto 
beheerskosten 267 413 

8. Renteverliezen 597 

Totaal kos ten 3849 6314 

Opbrengsten 

Opbrengstensoort Nom inaa l : Eindwaarde per : 1-7-1993 

1. Woningbouw 3750 6131 

2. Niet woningbouw 86 161 

Totaal opbrengsten 3836 6292 

Resultaat (V= Voordeel) 

Saldo 

Nominaal· . ... Eindwaarde per : 1-7""'1993 

3849 6314 

3836 6292 

N 13 N 22 

Totaal kostèn 

Totaal opbrengsten 

Resultaat contant per 1-1-1984 N 10 
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7.4. Overige plankosten 

In het plangebied moet in beginsel rekening worden ge 
houden met voorzieningen die niet t.l.v. de planexploi 
tatie komen en waarvan de dekking uit andere bronnen dan 

het grondbedrijf zal dienen te geschieden. 

De kosten van deze voorzieningen bedragen rd. 
f 520.000.-. 
Het gaat hier om een bedrag van ca. f 300.000,- (ten las- 
te van de provincie) voor aanpassing en reconstructie ,~ 
van de hoofdwegen in Loenen. Toezeggingen in deze zijn 
echter nog niet gedaan. In het geval de definitieve 
keuze voor een regionale aansluiting op de ASO op de 
Loenenseweg mocht vallen zal de provincie worden bena- 
derd met de aanvraag voor een provinciale bijdrage. 
Het betreft met name de reconstructie van het kruispunt 
Groenendaalseweg/Eerbeekseweg en het verbeteren van de 
aansluiting Hoofdweg/Beekbergerweg, alsmede aanvullingen 
op de inrichting, waaronder aanvullende beplanting, van 
de Hoofdweg en Eerbeekseweg, zodat de oversteekbaarheid 
van deze wegen verbeterd wordt. 
Tevens zullen dan de Reuweg en Leeuwenbergweg ter plaatse 
van de Beekbergerweg voor het autoverkeer worden afgeslo 
ten. 
Verder is een bedrag van ca. f 220.000,- nodig voor di- 
verse voorzieningen en aanpassingen van wegen, voorzienin- .. 
gen in de buurten e.d. De kosten voor deze voorzieningen 
moeten worden bekostigd uit de algemene middelen en zijn 
daartoe opgenomen in het Meerjaren Activiteiten Plan, dat 
jaarlijks wordt bij gesteld aan de hand van de dan gelden- 
de prioriteiten in relatie tot de beschikbare financiële 
middelen. Primair is een deel van dit bedrag bedoeld 
voor inrichting van een brink ter plaatse van De Kempe. 
Voorts wordt gedacht aan voetgangersvoorzieningen langs 
Horstweg, Reuweg en De Kempe , alsmede de inrichting tot 
verblijfsgebied van de Cornelis Hendrixstraat/Wolff 
Gabriëlsweg/Hackfortweg e.o. (aanpassing groen, parkeren 
en een speelvoorziening t.O. bibliotheek). 
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8Q RESULTATEN VAN OVERLEG EN INSPRAAK 

In februari en maart 1984 is het ontwerp-bestemmingsplan 
"Loenen" om commentaar voorgelegd aan de Provinciale Planolo 
gische Commissie, aan de diensten en bedrijven bedoeld in 
artikel 8 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening en aan 
de bevolking. . 

In de bijlage bij het bestemmingsplan "Resultaten van het 
gevoerd overleg" is uitgebreid verslag gedaan van de diverse 
opmerkingen en zijn de aanpassingen vermeld. 

./ 
Het gevoerd overleg heeft niet tot structurele wijzigingen 
van het voorgestelde beleid gevoerd. Voor wat betreft de 
woningbouw aan de Reuweg/Horstweg is de prioriteit tot na 
de planperiode verlegd. De nu bekende gegevens bieden geen 
reden om reeds een principiële beslissing te entameren. 
De belangrijkste wijzigingen betreffen de volgende zaken: 
1. Bijstelling van het woningbouwprogramma tot 200 à 210 

woningen. 
2. Andere verkavelingen voor de woningbouwlokaties Leeuwen 

bergweg en Loenerdrift. 
3. Toekenning van een hogere prioriteit aan de woningbouwlo 

katie Omgeving Openbare Lagere School. 
4. Buiten de planperiode brengen van de woningbouw aan Reuweg/ 

Horstweg, behoudens 4 woningen. 
5. De mogelijkheid het aantal woningen in een bouwstrook met 

één te verhogen is naar de wijzigingsbevoegdheid gebracht,~ 
behoudens de nieuwbouwlokaties. 

6. Grenscorrecties van de agrarische bouwpercelen. 
7. Aanpassing van de plangrens van het bestemmingsplan 

Groenendaal. 
8. De concentratie van de winkelvestigingen aan de Eerbeekse 

weg is minder ruim opgezet. 
9. Een ondergrondse brandstofleiding is als zodanig bestemd. 
10 De bestemmingsgrens van de kwekerij aan het Hameinde is 

aangepast.' Tevens is voor het naastliggende bouwperceel 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de kwekerij op dat 
terrein uit te breiden. 

11 Toevoeging van 6 woningbouwmogelijkheden voor particulieren. 
12 Gewijzigde aansluiting van De Kempe op de Hoofdweg. 
13 Uitbreiding van het opslagterrein en een aannemingsbedrijf 

aan de Eerbeekseweg. 
14 Wijziging van de aanduiding "winkel toegestaan" in "horeca 

toegestaan" bij een cafetaria aan de Eerbeekseweg. 
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