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Inleiding
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In dit inleidende hoofdstuk geven we aan 
waarom deze structuurvisie is opgesteld, op 
welk gebied zij betrekking heeft en hoe het 
document is opgebouwd.

1.1 Aanleiding
De zorglandgoederen Veldwijk en De Hooge Riet 
maken een belangrijk onderdeel uit van Ermelo. 
Veldwijk is al sinds 1886 in gebruik als instellingsterrein 
voor de geestelijke gezondheidszorg. In 1939 werd aan 
de overkant van de spoorlijn het sanatorium De Hooge 
Riet geopend.

GGz Centraal is de eigenaar van de grond en 
de gebouwen op Veldwijk en De Hooge Riet. 
Deze organisatie voor specialistische geestelijke 
gezondheidszorg behandelt, begeleidt en ondersteunt 
mensen met psychische problemen in het midden 
van het land. Net als de meeste zorgaanbieders heeft 
ook GGz Centraal momenteel te maken met grote 
veranderingen. De zorg wordt anders gefinancierd 
en vindt steeds meer plaats in de maatschappij, dus 
buiten de klinieken. Daarom moet het aantal bedden 
op instellingsterreinen zoals Veldwijk en de Hooge Riet 
worden afgebouwd. 

Nu al tellen Veldwijk en De Hooge Riet meer 
gebouwen dan GGz Centraal nodig heeft. Bovendien 
zijn diverse gebouwen verouderd en niet meer 
geschikt voor de zorgfunctie. GGz Centraal ziet zich 
voor de uitdaging gesteld het aantal vierkante meters 

zo efficiënt mogelijk te benutten en de zorg aan te 
bieden in moderne gebouwen die voldoen aan de 
eisen van deze tijd. Met het oog op de toekomst 
van de zorg aan haar cliënten én de toekomst 
van Veldwijk en De Hooge Riet is GGz Centraal 
voornemens te investeren in de zorg en om delen 
van het landgoed te herontwikkelen. Daarbij gaat het 
accent de komende jaren verschuiven van zorg naar 
andere functies zoals wonen en nieuwe economische 
bedrijvigheid. 

1.2 Doelstelling en status 
Duidelijk is dat veel gebouwen en delen van Veldwijk 
en De Hooge Riet de komende jaren een andere 
bestemming en invulling gaan krijgen. Dit is nodig 
om leegstand, verloedering en verval tegen te gaan 
en de zo gewaardeerde kwaliteiten van het landgoed 
te behouden. De transformatie van Veldwijk biedt 
kansen voor woningbouw, zorg, onderwijs en nieuwe 
economische dragers in een markant gebied dichtbij 
het centrum.  

GGz Centraal heeft het initiatief genomen om de 
herontwikkeling van het landgoed in samenwerking 
met de gemeente Ermelo ter hand te nemen. 
In december 2015 hebben beide partijen een 
overeenkomst gesloten, waarin afgesproken wordt op 
welke wijze zij de komende tijd zullen samenwerken. 
Eén van de gemaakte afspraken betreft het opstellen 
van een integrale gebiedsvisie oftewel structuurvisie 
voor Veldwijk en De Hooge Riet.

Gelet op de verwachte (her)ontwikkelingsplannen is 
nu het moment om een toekomstbeeld op te stellen 
voor het landgoed, waarbij naast behoud van de 
zorgfunctie ook ruimte wordt geboden aan nieuwe, 
kwalitatief hoogwaardige functies die aansluiten 
bij de behoefte van de Ermelose samenleving én bij 
de kernwaarden van het gebied. De gemeente en 
GGz Centraal hebben opdracht verleend aan Arcadis 
om de structuurvisie voor Veldwijk en De Hooge 
Riet op te stellen, in nauwe samenspraak met alle 
belanghebbenden. De structuurvisie is tot stand 
gekomen  door middel van een interactief proces. 
Een klankbordgroep bestaande uit omwonenden en 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties heeft 
op een aantal momenten meegedacht en feedback 
gegeven.

Voorliggend visiedocument is het resultaat van 
dit proces. Na vaststelling door de gemeenteraad 
van Ermelo zal deze structuurvisie fungeren als 
afwegingskader om ruimtelijke ontwikkelingen 
te toetsen en om kansrijke nieuwe initiatieven 
te stimuleren. De structuurvisie zal tevens 
de basis vormen voor nieuw op te stellen 
bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen 
en een beeldkwaliteitplan voor Veldwijk en De 
Hooge Riet. En tot slot kan deze structuurvisie 
een bouwsteen vormen binnen de aanstaande 
Omgevingswet, die gemeenten de mogelijkheid biedt 
om een omgevingsvisie op te stellen als zelfbindend 
instrument.
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Veldwijk in cijfers

1.3 Plangebied
Het plangebied omvat het terrein van zorginstelling 
GGz Centraal, gelegen ten noordwesten van de kern 
Ermelo. Dit bestaat uit twee zorglandgoederen: 
Veldwijk en De Hooge Riet. Gemakshalve worden 
de twee zorglandgoederen in het vervolg van dit 
visiedocument gezamenlijk aangeduid als ‘Veldwijk’ of 
‘het landgoed’, behalve als het specifiek De Hooge Riet 
betreft. 

Het plangebied bevindt zich ten zuiden en ten 
noorden van de Horsterweg, ten oosten van de Oude 
Nijkerkerweg, en voor het grootste deel ten westen van 
de spoorlijn Amersfoort-Zwolle (met uitzondering van 
De Hooge Riet, die ten oosten van de spoorlijn gelegen 
is en direct grenst aan het centrum van Ermelo). Ook 
zijn enkele terreindelen gelegen ten westen van de 
Kolbaanweg.

Het plangebied bestaat uit meerdere zones, ieder 
met een eigen ontstaansgeschiedenis, structuur, sfeer 
en karakteristieken. In hoofdstuk 2 (verkenning) van 
deze structuurvisie gaan we nader in op de ruimtelijke 
opbouw van het landgoed.

1.4 Opzet en leeswijzer
Voorliggende structuurvisie is als volgt opgebouwd:

• In hoofdstuk 2 verkennen we de kaders en 
randvoorwaarden die van invloed zijn op de 
(her)ontwikkelingsmogelijkheden van het 
landgoed. We besteden aandacht aan de 
ontstaansgeschiedenis, de beleidskaders die 
van toepassing zijn, en gaan op zoek naar de 
belangrijkste kwaliteiten en knelpunten die door 
alle betrokkenen worden (h)erkend.

• In hoofdstuk 3 vertalen we de resultaten 
van deze verkenning in een toekomstvisie 
voor het landgoed. We formuleren een 
ontwikkelingskoers voor de lange termijn in de 
vorm van een ruimtelijk ‘casco’ voor concrete 
projecten en plannen. Deze visie zal fungeren 
als afwegingskader bij het maken van concrete 
ruimtelijke beslissingen en het toetsen van 
initiatieven en plannen van derden.

• In hoofdstuk 4 sluiten we af met een vooruitblik.

Openingsdatum 

28 januari 1886
Huidig terreinoppervlak 
118 hectare (1.180.000 m²)

Huidig aantal gebouwen 

45
Aantal rijksmonumenten 2 (De Hooge Riet 
& De Lucaskerk)

Aantal gemeentelijke monumenten 11

Totaal bruto vloeroppervlak 
Circa 64.500 m² 

Totaal bebouwd oppervlak (‘footprint’) 
Circa 40.400 m² 

Aantal patiënten nu 
Circa 350 personen
(Daarnaast wordt Veldwijk dagelijks 
bezocht door deeltijd en poliklinische 
patiënten)

1.2 Doelstelling en status
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Wat zijn de kernwaarden?
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M.J. Chevallier, een van de oprichters van de ‘Vereeniging 
tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken’ 
verkocht het landgoed in 1884 aan de Vereniging om 
er een gesticht te laten bouwen. Chevallier was een 
weldoener, velen in moeilijkheden hebben bij hem 
aangeklopt voor hulp. Niet voor niets was het bij de 
boeren uit die tijd een gezegde als iemand ook eens te 
vrijgevig was: ‘Ie liekt Sjiveljee wel. Die geeft ook alles 
weg’. 

In dit hoofdstuk verkennen we de belangrijkste 
kwaliteiten en knelpunten, kaders en 
randvoorwaarden die van invloed zijn op 
het huidige functioneren en de toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden van Veldwijk en 
De Hooge Riet. Achtereenvolgens gaan we in 
op de ontstaansgeschiedenis van het landgoed, 
de belangrijkste beleidskaders en de eisen en 
wensen van belanghebbenden. We sluiten deze 
verkenning af met een drietal kernwaarden die 
door alle betrokkenen van groot belang worden 
geacht voor de toekomst van Veldwijk.

2.1  Historische ontwikkeling
Veldwijk en De Hooge Riet kennen een lange en 
boeiende ontstaansgeschiedenis. Daarbij is een 
bijzondere rol weggelegd voor de familie Chevallier, die 
een grote stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling 
van het landgoed en zelfs van Ermelo als geheel. 
Hieronder gaan we kort in op deze rijke historie. We 
maken onderscheid in drie globale fasen: Veldwijk als 
boerenhuis (circa 1850), als gesticht (circa 1900) en als 
zorglandgoed (na 1950).

2.1.1 Het boerenhuis
Ermelo (en dus ook het landgoed Veldwijk) liggen 
op de meest noordwestelijke flank van de Veluwe, 
waar de zandgronden van de stuwwal overgaan in de 
kleigronden van de voormalige Zuiderzeekust. 

Aan het begin van de negentiende eeuw was de 
historische kern van Ermelo bijna in haar geheel 
omgeven door uitgestrekte heidevelden. Aan de 
westzijde van het dorp lag een gebied met ruigten en 
‘enkeerdgronden’ waarop landbouw werd bedreven. 
Hier bevond zich ook het boerenhuis Veldwijk dat, na 
verschillende eigenaren te hebben gehad, in 1807 werd 
gekocht door baron Van Broeckhuizen. Het boerenhuis 
fungeerde als logeergelegenheid voor de baron en 
zijn familie in de zomer en tijdens het jachtseizoen. Op 
het terrein bevonden zich nog meer boerderijen: de 
Mots (vernoemd naar de bewoners), de Kolbaan en de 
Heuvel. Alleen deze laatste boerderij staat er nu nog 
steeds.

Rondom Veldwijk strekten enkele lange, rechte lanen 
zich uit in noordelijke en westelijke richting. Naar het 
noorden liep onder andere een pad over de heide via 
boerderij de Kolbaan in de richting van de hoofdweg 
van Nijkerk naar Harderwijk. Ook in oost-westelijke 
richting werd het gebied doorkruist door meerdere 
routes, waaronder de Veldweg (tegenwoordig 
de Horsterweg) die Ermelo verbond met de het 
buurtschap Horst en de Zuiderzeekust.

In 1866 werd Veldwijk gekocht door Geertruida 
Catharina Elisabeth Chevallier-Stienstra. Op de plaats 
van het boerenhuis liet zij een landhuis bouwen. Kort 
daarna kwam het landgoed door vererving in het bezit 
van haar zoon, Mathile Jacques Chevallier. Het feit 
dat Ermelo in 1882 een spoorweghalte kreeg (met de 
naam Ermelo-Veldwijk), is grotendeels aan deze man 
te danken. Chevallier schonk 10 duizend gulden, bijna 
al het benodigde geld voor het station. Aangezien de 
spoorlijn op ongeveer een kilometer afstand lag van de 
toenmalige dorpskern verbond hij aan zijn schenking 
de voorwaarde dat de gemeente Ermelo voor een 
goede verharde weg zou zorgen. Dat gebeurde en 
zo ontstond de Stationsstraat. In eerste instantie 
was dit nog een rustig weggetje tussen koren- en 
aardappelvelden, maar dat zou snel veranderen.

Directeursgebouw in het voormalige landhuis
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2.1.2 Het gesticht 
Tegen het einde van de negentiende eeuw onderging 
het landschap rondom Veldwijk grote veranderingen. 
De ruigten en heidevelden werden ontgonnen en 
beplant met dennenbossen. Het ‘assenkruis’ van lange 
rechte lanen rondom het landgoed bleef bestaan, maar 
in plaats van over heidevelden voerden deze nu door 
bossen en weides. 

In 1884 besloot de Vereniging tot Christelijke 
Verzorging van Geestes-en Zenuwzieken, onder 
leiding van Chevallier, tot aankoop van Veldwijk 
om daarop een gesticht te bouwen. Zoals bij zoveel 
inrichtingen werd een plek gekozen in een bosachtige 
omgeving, op enige afstand van de bebouwde kern. 
Het bestaande landhuis werd bestemd als woning 
voor de geneesheer-directeur. Het koetshuis werd 
aangewezen als kerk, bezoeklokaal en kleedmagazijn, 
terwijl boerderij De Mots voorlopig als kantoor werd 
ingericht. Het gesticht Veldwijk opende op 28 januari 
1886 de deuren.

Het gesticht kende een opzet die nieuw was voor 
Nederland. In plaats van één groot gebouw met lange 
gangen koos men voor losse paviljoens, verspreid in 
het groen. Dit had zowel praktische als ideologische 
redenen. De paviljoensgewijze opbouw maakte 
geleidelijke uitbreiding mogelijk en zorgde ervoor 
dat verschillende groepen patiënten gemakkelijker 
van elkaar gescheiden konden worden. Ook was er 
meer contact met de natuur mogelijk en kreeg het 
gesticht een vriendelijker aanzien. Op enkele plekken 
langs de lange rechte lanen door de bossen werden 
begraafplaatsen aangelegd. Eén patiënte van Veldwijk 
die hier nog altijd begraven ligt is Wilhelmina van 
Gogh, de jongere zuster van de beroemde schilder. 

Niet lang na de opening van Veldwijk werden 
ook op de nabijgelegen terreinen ‘s Heeren Loo, 
Emaus en Lozenoord tehuizen voor geesteszieken 
en verstandelijke gehandicapten gesticht. Deze 
instellingen brachten nogal wat bedrijvigheid en 
werkgelegenheid met zich mee voor het nabijgelegen 
Ermelo. In de omgeving van het station werden huizen 
gebouwd en wegen aangelegd. Er ontstond een nieuw 
dorp dat toepasselijk ‘Nieuw-Ermelo’ werd genoemd. 
Rond 1920 groeiden Oud- en Nieuw-Ermelo aan elkaar, 
met de Stationsstraat als verbindende schakel. Zo 
kwam Veldwijk geleidelijk steeds dichter bij het hart 
van Ermelo te liggen. Dit werd verder versterkt met 
de opkomst van de zogenaamde gezinsverpleging, 

waarbij patiënten van Veldwijk bij gezinnen in het dorp 
werden ondergebracht. 

Aanvankelijk werden de paviljoens (zoals de Rietzoom) 
geplaatst in een formele parkopzet, gebaseerd op het 
oorspronkelijke rechte lanenpatroon. Echter, naarmate 
Veldwijk groeide en er meer paviljoens bijkwamen, 
werd deze opzet steeds losser. De nieuwere gebouwen 
werden gesitueerd in een romantischere, ‘gardenesque’ 
parkaanleg die destijds in zwang was. Deze kenmerkt 
zich door gebogen lanen en paden, een afwisseling 
van gazons en boomgroepen en de aanwezigheid van 
zichtlijnen door het groen op de gebouwen. 

Veldwijk bereikte haar hoogtepunt als gesticht in de 
eerste helft van de twintigste eeuw. In 1939 werd aan 
de oostzijde van de spoorlijn, vlakbij de bestaande 
paviljoens De Rietzoom en De Riethorst, een nieuw 
sanatorium voor zenuwlijders geopend. Dit complex 
(De Hooge Riet) werd symmetrisch opgezet en bestond 
uit een hoofdgebouw met een mortuarium en een 
ketelhuis, omgeven door enkele kleinere paviljoens 
en bijgebouwen. Het geheel werd gesitueerd in een 
landschappelijke parkaanleg met een grote vijver direct 
vóór het hoofdgebouw. 

het hoofdgebouw
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2.1.3 Het zorglandgoed
In de periode na de Tweede Wereldoorlog groeide het 
gesticht uit tot het ‘Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk’. 
Ten noorden en zuiden van het centrale deel met 
haar historische gebouwen werden diverse nieuwe 
paviljoens gerealiseerd, soms op nieuwe locaties en 
soms na sloop van oudere bebouwing. Deze paviljoens 
bestonden doorgaans uit geschakelde eenheden 
van één tot twee bouwlagen en onderscheidden 
zich hierdoor duidelijk van de compacte en hoge 
vooroorlogse paviljoens. Een fusie in 2000 bracht een 
geheel nieuwe situatie teweeg. Veldwijk werd met 
een aantal andere instellingen samengevoegd tot 
een nieuwe organisatie onder de naam Meerkanten 
GGz Flevo-Veluwe. Het hoofdterrein in Ermelo kreeg 
wel haar oude naam ‘landgoed Veldwijk’ weer terug. 
Ondertussen is ook de naam Meerkanten alweer 
verleden tijd, door een fusie met de Symfora Groep 
uit Amersfoort. Op 15 mei 2009 werd de Stichting GGz 
Centraal een feit.

De afgelopen jaren zijn door Meerkanten en GGz 
Centraal diverse paviljoens op het landgoed gesloopt 
omdat zij niet meer voldeden aan de eisen of omdat zij 
te duur waren om te onderhouden. Ook de gedachte 
om cliënten meer buiten de instelling te laten wonen 
en in de samenleving te integreren, leidde ertoe dat 
veel gebouwen overbodig werden. Besloten werd 
om een aantal gebouwen af te stoten, af te breken 
en te vervangen door woningbouw, geschikt voor de 

‘gewone burger’. In een zone langs de Horsterweg 
waar voorheen een paviljoen, de technische dienst, het 
arbeidstherapiegebouw en een activiteitencentrum 
waren gesitueerd, verrezen rond 2005 nieuwbouw 
koopwoningen in het plan ‘Hof van Chevallier’. 
Tegelijkertijd werden de voormalige paviljoens 
Heuveloord en Lagerhout volledig gerenoveerd en 
geschikt gemaakt als huurwoningen, terwijl paviljoen 
Bloemhof weer volledig in oude stijl werd opgebouwd 
en met een soortgelijk doel ingericht.

Hierdoor is het landgoed de afgelopen 10 á 15 jaar 
sterk veranderd qua sfeer en karakter: Veldwijk is niet 
meer een gesloten instellingsterrein maar is vrijwel 
helemaal toegankelijk voor het publiek en vindt steeds 
meer aansluiting bij de rest van Ermelo. En terwijl 
het complex lange tijd als één entiteit fungeerde 
(met een compleet pakket aan eigen voorzieningen, 
waaronder werkplaatsen, moestuinen, sport- en 
spelgelegenheden), zijn deze functies in het kader 
van de integratie en extramuralisering steeds meer 
losgekoppeld van de bedrijfsvoering. Nu maakt het 
landgoed zich op voor een nieuwe transformatie; 
een volgende fase in haar levenscyclus. Hoe die 
transformatie er uit moet komen te zien: daarover gaat 
deze structuurvisie.

Op de voorgrond het economiegebouw, in het 
midden de Lucaskerk en de nieuwbouw woningen en 
appartementen in de bovenhoek

Hofplein gebouw gelegen bij boerderij De Heuvel

13STRUCTUURVISIE LANDGOED VELDWIJK & DE HOOGE RIET



N

ARCADIS

0m 200m 400m

Planologische Kaders

60-64 db spoor

weg53 db

onderzoek das noodzakelijk

contouren leefgebied das

bestaande solitaire
bomen en lanen

aardgastransportleiding

hoogspanningsleiding

gemeentelijk monument

Rijksmonument

begraafplaats (gemeentelijk monument)

bijzonder gebouw

bestemmingsplangrens

natuurnetwerk
gelders

LEGENDA

14 STRUCTUURVISIE LANDGOED VELDWIJK & DE HOOGE RIET



2.2 Eisen en wensen
Diverse partijen hebben ieder hun eigen eisen 
en wensen die van invloed zijn op de (her)
ontwikkelingsmogelijkheden van Veldwijk en De 
Hooge Riet. GGz Centraal heeft eisen en wensen vanuit 
haar rol als eigenaar van de grond en de gebouwen. 
De gemeente heeft eisen en wensen vanuit haar rol als 
vergunningverlener en behartiger van het algemeen 
belang. En tot slot zijn er ook vanuit de Ermelose 
samenleving de nodige wensen en verwachtingen 
over de toekomst van het landgoed. Want  vanwege de 
centrale ligging, het openbare karakter en de nauwe 
verweving met de lokale maatschappij en economie, is 
de belangstelling vanuit de lokale gemeenschap voor 
de herontwikkeling van Veldwijk groot.

In onderstaande paragrafen gaan we nader in op de 
volgende eisen en wensen:
• Beleid gemeente Ermelo: strategisch 

toekomstbeeld en planologische 
randvoorwaarden.

• Beleid GGz Centraal: meerjarenbeleidsplan en 
vastgoedvisie.

• We sluiten af met een verkenning van 
gedeelde belangen, resulterend in een drietal 
‘kernwaarden’.

2.2.1 Beleid gemeente Ermelo
Strategisch toekomstbeeld: structuurvisie Ermelo 2025
In deze Structuurvisie (vastgesteld door de 
gemeenteraad op 1 maart 2012) wordt de 
ontwikkelrichting van Ermelo tot 2025 gegeven. De 
Structuurvisie geeft aan dat sterke onderscheidende 
punten van Ermelo voor nu en de toekomst liggen 
in de thema’s zorg, recreatie en (woon)omgeving. 
De belangrijkste factoren die daar aan bijdragen 
zijn de menselijke maat van Ermelo, het groene en 
dorpse karakter, het gemeenschapsgevoel (‘elkaar 
ontmoeten’), rust en ruimte. 

Ermelo staat voor een duurzame ontwikkeling, daarbij 
strevend naar een evenwichtige bevolkingsopbouw. 
Ambities met betrekking tot energiebesparing, 
duurzaam en energiezuinig bouwen en het 
binnenhalen van economische activiteiten zijn 
vastgelegd in de Raadsvisie Klimaat. Een en ander is 
verder uitgewerkt in de ambities van het Programma 
Duurzaamheid, vastgesteld in de raad in juni 2016.

De Structuurvisie geeft aan dat Ermelo verschillende 
sterke troeven in handen heeft voor de toekomst. 
Dat zijn als eerste de sectoren zorg en recreatie. In 
toekomstprognoses worden deze sectoren steevast 
als kansrijk benoemd. Dit heeft alles te maken met 
de vergrijzing in Nederland en de opkomst van de 
vrijetijdseconomie. Er zijn kansen voor combinaties 
tussen zorg, toerisme, wonen en sport; inclusief de 

opleidings- en onderzoeksinstituten die daarbij horen. 
Een andere troef van Ermelo is de kwaliteit van de 
omgeving. Kwaliteit in ruimtelijk en sociaal opzicht: 
wonen en werken in een unieke omgeving, met 
nabijheid van bos, water en landschap. Wonen in een 
unieke samenleving omdat men elkaar kent en herkent, 
omdat men betrokken is. Specifiek voor Veldwijk en 
het nabijgelegen ‘s Heeren Loo streeft de Structuurvisie 
naar een zorg-, woon- en werklandschap: een robuust 
landschappelijk raamwerk dat ruimte biedt aan 
combinaties van deze functies.

Sinds het verschijnen van de Structuurvisie zijn er 
meerdere andere beleids- en visiedocumenten door 
de gemeenteraad vastgesteld. De Woonvisie (2016),het 
Economisch programma (2015), het Programma 
Duurzaamheid (2016) en de Fietsnetwerknota (2013) 
zijn daarvan het meest relevant: 

• De Woonvisie geeft aan dat er in de periode 2013-
2020 circa 500 tot 700 woningen kunnen worden 
gebouwd in Ermelo, oftewel 70 tot 100 woningen 
per jaar. Het sturingskader woningbouw (2015) 
is leidend. Uitgangspunt is het kleinschalig en 
vraaggestuurd toevoegen van nieuwe woningen, 
met de nadruk op duurzaamheid en het versterken 
van ruimtelijke kwaliteit (‘groen’ wonen in Ermelo). 
Voor vrijkomende zorglocaties zoals Veldwijk 
worden nieuwe vormen van wonen met zorg als 
kansrijk benoemd. Er wordt niet gedacht aan grote 
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nieuwe uitleglocaties, maar aan kleinschalige 
ontwikkelingen van twintig tot dertig woningen 
per keer.

• Het Economisch Programma geeft aan dat de 
economie van Ermelo relatief goed presteert, maar 
dat de belangrijkste sectoren in de gemeente 
(zorg, defensie, detailhandel, recreatie en horeca) 
in meer of mindere mate onder druk staan. Zo 
vinden er in de zorgsector stevige bezuinigingen 
plaats. Verbetering, vernieuwing en acquisitie 
blijven nodig om een duurzame en concurrerende 
economische gemeente te zijn. In het Economisch 
Programma worden meerdere speerpunten 
vertaald in concrete acties en projecten. Het 
verbinden van zorg en ondernemerschap, het 
versterken van de relatie tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt en het bevorderen van de zorgende 
economie zijn belangrijke thema’s.

• In het vastgestelde Programma Duurzaamheid 
zijn de volgende ambities verwoord: Ermelo 
energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal 
in 2035. In het programma Duurzaamheid 
presenteert Ermelo zich als een op duurzaamheid 
gerichte gemeente. Op grond van het Bouwbesluit 
worden vanaf 2019 stringente eisen gesteld aan 
de EPC waarden. Om duurzaamheid een nog 
prominentere plek te geven kunnen investeringen 
in duurzaamheidsmaatregelen, die verder 
gaan dan het bouwbesluit, bijvoorbeeld in 
energieneutrale en klimaatneutrale woningen, 

worden ingezet als vereveningsbijdrage. Ook 
wil de gemeente duurzaamheid nadrukkelijker 
agenderen door meer planologische ruimte te 
bieden aan initiatieven die substantieel bijdragen 
aan duurzaamheid. Gezien de toekomst van de 
energie infrastructuur dient geanticipeerd te 
worden op gasloze nieuwe woningbouw.

• De Fietsnetwerknota schetst een lange termijn 
wensbeeld van het fietsroutenetwerk, inclusief 2 
routes door Veldwijk.

• De toekomstvisie vitale vakantieparken (2016) zet 
in op de verdere ontwikkeling of de transformatie 
van vakantieparken. In relatie tot Veldwijk is 
daaruit met name de gebiedsvisie voor kern 

Horst van belang. Hier liggen ambities voor een 
geleidelijke transitie van de vakantieparken 
naar andere functies. Daarbij is belangrijk dat de 
nieuwe functies aansluiten bij de omliggende 
gebieden en plannen zoals Veldwijk.

Planologische randvoorwaarden: 
bestemmingsplannen
Naast het strategische toekomstbeeld dat in de 
Structuurvisie en de Woonvisie is neergelegd, is 
er tevens sprake van een aantal planologische 
randvoorwaarden die de ontwikkelpotentie van 
het landgoed mede bepalen. Deze zijn voor het 
grootste deel vastgelegd in de drie vigerende 
bestemmingsplannen die van toepassing zijn op het 
plangebied:
• Het centrale deel valt onder het bestemmingsplan 

‘Veldwijk’, vastgesteld door de raad van Ermelo op 
6 juni 2013. 

• Het deel ten oosten van de spoorlijn (De Hooge 
Riet) valt onder het bestemmingsplan ‘Kom 
Ermelo’, vastgesteld door de raad van Ermelo op 23 
januari 2013.

• De delen ten westen van de Kolbaanweg en Oude 
Nijkerkerweg vallen onder het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Midden West’, dat na een uitspraak 
van de Raad van State op 18 januari 2012 
onherroepelijk is geworden. 

• Tijdens het opstellen van deze structuurvisie is het 
bestemmingsplan Westflank in voorbereiding. In 
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dit bestemmingsplan worden de planologische 
kaders vastgelegd voor de Westflankweg langs het 
plangebied.

De belangrijkste planologische randvoorwaarden op 
basis van deze drie bestemmingsplannen worden 
hieronder samengevat. Voor al deze aspecten geldt 
dat het een indicatieve opsomming betreft, passend 
bij het globale detailniveau van deze structuurvisie. 
Bij toekomstige uitwerkingen tot concrete 
stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen 
en/of aanvragen voor omgevingsvergunningen is 
nader onderzoek noodzakelijk.

Geluid
Geluidsoverlast kan gezondheid en woongenot 
schaden. Daarom zijn er wettelijke normen voor het 
niveau waaraan geluidgevoelige functies (zoals wonen, 
gezondheidszorg en onderwijs) mogen worden 
blootgesteld. De geluidsbelasting op de gevels van 
gevoelige objecten mag volgens de Wet Geluidhinder 
niet hoger zijn dan 48 dB(A) voor wegverkeerslawaai 
en 55 dB(A) voor spoorweglawaai. In afbeelding 
‘planologische kaders’ is te zien dat grote delen 
van het plangebied vallen binnen de invloedssfeer 
van de spoorlijn, en in mindere mate van de Oude 
Nijkerkerweg en Horsterweg uitgaande van de 
huidige situatie. Dit betekent niet dat woningbouw 
in deze zones onmogelijk is, maar wel dat er mogelijk 
(isolerende) maatregelen moeten worden genomen. 
Het dan voorliggende plan moet beoordeeld worden 

op het dan vigerende wettelijke kader inclusief het 
geluidsbeleid van de gemeente Ermelo. Sloop en 
situering van nieuwbouw kan van invloed zijn op de 
geluidseffecten.

Natuurwaarden
Natuurwaarden zijn volop aanwezig op het landgoed. 
Aanzienlijke delen van het plangebied vallen onder 
het Gelders Natuurnetwerk (GNN). De provincie staat 
ervoor open om de meest optimale contour van 
het Natuurnetwerk te bepalen binnen het geldende 
beschermingsregime. De beschermde natuurgebieden 
en de zones waar de natuurwaarden het hoogst zijn 
(en daarmee de belemmeringen voor ontwikkeling het 
grootst) zijn weergegeven in afbeelding ‘planologische 
kaders’. De kans op aanwezigheid van beschermde 
plant- en diersoorten is groot: tijdens eerdere 
onderzoeken zijn meerdere soorten vleermuizen 
aangetroffen, maar ook de sperwer, de buizerd  en een 
dassenburcht ten noorden van de Horsterweg. 
Omdat de aanwezigheid van de dassenburcht een 
grote waarde in het gebied vertegenwoordigd 
en consequenties heeft voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving wordt 
hier gedetailleerder stilgestaan bij aandachtspunten 
en mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van de 
dassenburcht:

• Een goed dassenleefgebied bestaat uit een 
geschikte plaats voor een burcht, met daaromheen 

een klein gebied (100 m) met veel voedsel en 
weinig verstoring. Binnen een wat ruimer gebied 
(ca. 500m) gaat het om gevarieerd en veilig 
bereikbaar voedsel en voldoende voedsel binnen 
een maximumafstand van ca.1000 m (zie ook 
Zoon, 2005). Dit staat op de contourenkaart in het 
bestemmingsplan.

• In diverse rapportages van o.a. Zoon (2005, 
2006) is ingegaan op de grootte van het 
benodigde foerageergebied en de eisen 
waaraan het leefgebied moet voldoen. Hierin is 
ook aangegeven dat de burchten op Veldwijk 
liggen op plaatsen waar een of meer van de 
basisvoorwaarden van een gezonde populatie niet 
optimaal is. Voor Veldwijk zijn met name verkeer 
en recreatie genoemd (verstoring). Normaal 
gesproken betreft het fourageergebied een gebied 
van ca. 500 m rondom de burcht. Bij landgoed 
Veldwijk is dit kleiner vanwege de bebouwing 
ten zuiden van de Horsterweg, ten oosten van 
de spoorbaan en de nieuwbouw uit 2010. Met 
name het gebied binnen de binnenste contour 
(100 meter) is erg gevoelig. Het verder inkrimpen 
van dat leefgebied met toename van verstoring 
en afname van de hoeveelheid ‘rustgebied’ in de 
directe omgeving van de burcht door eventuele 
nieuwbouw zal bij ontheffingverlening zeer 
kritisch worden ontvangen.

• Nieuwe bebouwing van de strook ten noorden 
van de Horsterweg vraagt voor de das zeer 
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waarschijnlijk extra maatregelen. In het vervolg 
van de planvorming is nader onderzoek verplicht 
en noodzakelijk.

Voor de gehele structuurvisie geldt de verplichting van 
boscompensatie (op het moment dat bos gekapt wordt 
ten behoeve van ontwikkelingen). Boscompensatie is 
een verplichting voor de veroorzaker / ontwikkelaar. 
Boscompensatie dient in principe binnen het landgoed 
plaats te vinden. De Natura2000-gebieden Veluwe en 
Veluwerandmeer zijn op relatief korte afstand gelegen 
en als gevolg daarvan is mogelijk een passende 
beoordeling nodig bij nieuwe ontwikkelingen.

Monumentale en waardevolle bomen
Volgroeide, oude bomen zijn voor Ermelo een 
kostbaar bezit. Op de kaart Planologische kaders 
is te zien dat Veldwijk rijk is aan solitaire bomen, 
laanpartijen en bossen. Veel van deze bomen 
hebben een beschermde status. Deze status heeft 
zijn grondslag in het bestemmingsplan en/of in de 
Lijst monumentale bomen. In het plangebied zijn 
de bestemmingsplannen ‘Veldwijk’  (2013) en ‘Kom 
Ermelo’ van kracht, waarin de dubbelbestemming 
‘Waarde-waardevolle boom’  is opgenomen. 
Daarnaast zijn diverse  bomen ook beschermd op 
grond van de in 2006 vastgestelde ‘Lijst monumentale 
bomen – deel 1’. Naar verwachting wordt in de 
zomer van 2017 het nieuwe Groenplan vastgesteld, 
waarin ook een actuele lijst van monumentale bomen 
van de gehele gemeente zal worden opgenomen.  .  
Uitgangspunt is dat monumentale en waardevolle 
bomen te worden behouden.

Deze beschermde status van deze bomen zal niet 
verdwijnen. Bij toekomstige ontwikkelingen moet 
zorgvuldig rekening worden gehouden met het 
voortbestaan van de monumentale/waardevolle 
bomen.

Erfgoed en monumenten 
Veldwijk is een cultuurhistorisch waardevol gebied, 
zowel uit oogpunt van het landschap als uit oogpunt 
van de gebouwen. Grote delen van het plangebied 
genieten een hoge archeologische verwachting 
en in het verleden zijn er ook concrete vondsten 
gedaan. Het plangebied telt twee gebouwen met 
een rijksmonumentale status en maar liefst elf 
gemeentelijke monumenten. Ook zijn er diverse 
monumentale bomen aanwezig in het plangebied 
en genieten de twee historische begraafplaatsen 
bescherming als gemeentelijk monument.

Ladder duurzame verstedelijking
Sinds het vaststellen van de drie vigerende 
bestemmingsplannen is nieuw landelijk 
verstedelijkingsbeleid vastgesteld: de Ladder duurzame 
verstedelijking. Doel van deze verstedelijkingsladder 
is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van 
een optimale benutting van de ruimte in stedelijke 
gebieden. Beoogde ontwikkelingen buiten bestaand 
stedelijk gebied worden moeilijker om te realiseren. 
Dit is het geval in de delen van het landgoed die ten 
westen gelegen zijn van de Kolbaanweg en die onder 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied Midden West’ 

vallen. Ontwikkelingen in deze zones zullen extra goed 
moeten worden onderbouwd, zowel qua ruimtelijke 
kwaliteit als qua aansluiting bij de regionale behoefte.

Overige aspecten uit oogpunt van planologie en 
milieu
Een globale verkenning van andere relevante 
ruimtelijke beleidsaspecten (luchtkwaliteit, 
externe veiligheid) wijst uit dat deze geen 
substantiële belemmeringen opleveren voor de 
herontwikkeling van Veldwijk. Wel is er sprake van 
een bodemsaneringsopgave rond de voormalige 
wasserij. Aan de westzijde van het plangebied 
lopen twee aardgastransportleidingen en een 
hoogspanningsleiding. Er dient rekening te worden 
gehouden met de aan weerszijden van deze leidingen 
gelegen veiligheidszones. Uiteraard geldt voor alle 
aspecten dat nader onderzoek dient plaats te vinden in 
vervolgfasen van de planvorming.

2.2.2 Beleid GGz Centraal
Er is recentelijk veel veranderd in het Nederlandse 
zorgstelsel. Het Rijk heeft sinds 1 januari 2015 
belangrijke taken overgeheveld naar gemeenten. 
Dit worden de drie ‘decentralisaties’ of ‘transities’ 
genoemd. Denk hierbij aan de nieuwe Wmo, de 
veranderingen van de jeugdhulp én de invoering 
van de Participatiewet. Al deze veranderingen en 
hervormingen hebben gevolgen voor gemeenten, 
zorgverzekeraars, zorgaanbieders en voor de mensen 
zelf.
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Ook de geestelijke gezondheidszorg verandert in hoog 
tempo, door stelselwijzigingen en maatschappelijke 
ontwikkelingen. GGz Centraal heeft continu te maken 
met nieuwe wet- en regelgeving en andere eisen van 
financiers. Deze ontwikkelingen hebben een grote 
impact op de patiëntenstromen, het primaire proces 
en de bedrijfsvoering. Er vinden verschuivingen plaats 
van gespecialiseerde naar generalistische zorg en van 
klinische naar intensieve ambulante zorgvormen. De 
zorgvraag wordt complexer en intensiever: terwijl de 
totale klinische ggz-capaciteit daalt, neemt binnen die 
klinische capaciteit het aandeel toe van cliënten aan 
wie zorg is opgelegd door de rechtbank.

GGz Centraal bezit – ook op Veldwijk en De Hooge 
Riet – veel meer gebouwen en terreinen dan zij strikt 
genomen nodig heeft. Vastgoed is uiteraard belangrijk 
voor GGz Centraal, maar dan vooral als bedrijfsmiddel 
en niet als doel op zich. De gebouwen moeten zo goed 
mogelijk bijdragen aan de primaire doelstelling van de 
organisatie, namelijk het verlenen van psychiatrische 
zorg. Het bezitten, ontwikkelen of verhandelen van 
vastgoed is voor GGz Centraal geen kernactiviteit. 

De nieuwe vastgoedstrategie van GGz Centraal 
volgens haar Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 
verruilt de op behoud gerichte benadering van het 
verleden voor een meer pragmatische en adaptieve 
benadering. GGz Centraal streeft naar een afgeslankte 
vastgoedportefeuille op basis van de volgende 
doelstellingen:

1. Het spreiden van ambulante voorzieningen 
en wonen (‘dichtbij’) en het concentreren van 
klinische en bovenregionale voorzieningen 
(‘deskundig’).

2. Vastgoedinvesteringen concentreren zich op 
het zogenaamde ‘kernvastgoed’: gebouwen en 
locaties met een laag risicoprofiel en een hoge 
bijdrage aan de zorgdoelstelling. GGz Centraal wil 
een strategische (eigendoms) positie behouden 
voor haar zogenaamde ‘ijzeren voorraad’, 
aangevuld met een ‘strategische reserve’. 

3. De risico’s in de vastgoedportefeuille (zoals 
leegstand, hoge exploitatielasten en slechte 
kwaliteit) zullen worden teruggebracht.

4. Vastgoed draagt bij aan de verbetering van 
de financiële ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit en 
rentabiliteit).

GGz Centraal wil van haar twee grote 
instellingsterreinen de specifieke krachten 
benutten om ze zo beter te profileren: Veldwijk 
als geïntegreerde wijk van Ermelo en Zon & Schild 
(Amersfoort) als beschutte wijkplaats in het bos.
Daarnaast wil GGz Centraal nieuwe functies 
aantrekken die de leefbaarheid van beide locaties 
versterken. Concreet betekent dit voor Veldwijk dat 
GGz Centraal aanwezig blijft op het landgoed. Ook 
wil GGz centraal investeringen in de zorg op Veldwijk 
financieren door middel van de herontwikkeling. 
GGz Centraal richt zich op een drietal zorgclusters 
in het plangebied, bestaande uit in totaal zo’n 

tien gebouwen met een vloeroppervlak van bijna 
20.000 m². De gebouwen die niet voor een 
zorgfunctie van GGz Centraal ingezet worden zullen 
geleidelijk en gestructureerd van de hand gedaan 
worden. De urgentie bij GGz Centraal om voor 
het overtollige vastgoed tot haalbare en gedragen 
herontwikkelingsplannen te komen, is groot. De 
veranderingen in de zorg gaan veel sneller dan 
gedacht en het vinden van nieuwe bestemmingen 
kost tijd. Daarmee zal het instellingsterrein geleidelijk 
aan van karakter gaan veranderen. Voor GGz Centraal 
is belangrijk dat het landgoed een nieuwe, vitale 
toekomst krijgt: tegen een marktconforme opbrengst, 
met kansen voor haar cliënten in de samenleving.

2.2.3  Gedeelde belangen: gezamenlijke   
          kernwaarden
Uit bovenstaande opsomming van beleidskaders 
en interviews met vertegenwoordigers van de 
verschillende betrokkenen (bestuurders van GGz 
Centraal en gemeente Ermelo, een projectgroep 
met vertegenwoordigers van beide partijen en een 
klankbordgroep bestaande uit belangenorganisaties, 
bewoners en omwonenden), blijkt dat er sprake is van 
een lange lijst van eisen, wensen en verwachtingen 
voor de toekomst van Veldwijk. 
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Deze diverse uitgangspunten en randvoorwaarden 
lijken soms met elkaar te conflicteren, maar bij nadere 
beschouwing blijkt dat dit niet het geval hoeft te 
zijn. In essentie is er sprake van een drietal gedeelde 
‘kernwaarden’ die Veldwijk uniek maken en die dus 
leidend zouden moeten zijn naar de toekomst toe. 
In deze paragraaf benoemen we deze kernwaarden. 
In de volgende paragrafen werken we de drie 
kernwaarden uit tot een ‘programma van eisen’ dat 
de basis vormt voor de structuurvisie in het volgende 
hoofdstuk. 

Beleven
Uit de verkenning blijkt allereerst dat veel van de 
genoemde eisen en wensen betrekking hebben op 
de wijze waarop we het landgoed beleven. In feite 
heeft het landgoed een maatschappelijke waarde 
voor de gemeenschap, die van belang wordt geacht 
om te borgen naar de toekomst toe. De openbare 
toegankelijkheid, de fraaie parkachtige opzet, 
het verkeersluwe karakter en de ingetogen sfeer 
(rust en ruimte) worden door alle betrokkenen als 
kernwaarden gezien die behouden en waar mogelijk 
versterkt zouden moeten worden. Een minstens 
net zo belangrijke belevingswaarde betreft de 
ontmoetingsfunctie die Veldwijk heeft voor allerlei 
verschillende mensen: ggz-cliënten, bewoners en 
bezoekers, maar ook de vele fietsers en voetgangers 
die het landgoed dagelijks doorkruisen op weg 
naar school, werk, of voor een ommetje tijdens de 
lunchpauze. 

Beschermen
Een tweede cluster van eisen en wensen die uit 
de verkenning naar voren zijn gekomen, heeft te 
maken met de ecologische waarde van Veldwijk. Het 
landgoed vervult een rol in het functioneren van 
het ecosysteem van Ermelo en deze rol willen we 
graag behouden. Hierbij hebben we het enerzijds 
over natuur (waardevolle bossen, beschermde plant- 
en diersoorten) die beschermd moet worden, en 
anderzijds over cultuurhistorie (de waarden van het 
aanwezige erfgoed zoals monumentale gebouwen en 
bomen, historische zichtlijnen en structuren). Verder 
is door meerdere betrokkenen expliciet benoemd 
dat ook de zorgfunctie op het terrein behouden zou 
moeten worden omdat deze zo belangrijk is geweest 
voor de ontstaansgeschiedenis en identiteit van Ermelo 
als ‘zorgdorp op de Veluwe’. Deze waarden zouden in 
de toekomst op zijn minst in stand gehouden moeten 
worden, en waar mogelijk worden versterkt.

Benutten
Een laatste cluster van eisen en wensen betreft 
de noodzaak om Veldwijk beter te benutten. Het 
landgoed heeft ook een economische waarde en 
deze moet aangeboord worden om een haalbare 
herontwikkeling te garanderen. Iedereen is het erover 
eens dat delen van Veldwijk verouderd zijn; zowel de 
gebouwen als het terrein. Verrommeling, gebrekkig 
onderhoud en leegstand liggen op de loer. De 
historische gebouwen die in onbruik raken, verdienen 
een nieuwe functie. Ook de braakliggende terreinen 
waar eerder paviljoens hebben gestaan, kunnen 

opnieuw worden ingevuld. Vanwege haar gunstige 
ligging, unieke sfeer en historische karakter heeft 
Veldwijk zeker marktpotentie om beter te worden 
benut voor diverse nieuwe functies en activiteiten. 
Daarbij is er sprake van (combinaties tussen) meerdere 
kansrijke functies passend bij Ermelo, zoals nieuwe 
zorgconcepten, onderwijsfuncties en aantrekkelijke 
woonmilieus.

Duurzame toekomst: de drie kernwaarden in evenwicht
Uit deze verkenningen blijkt dat Veldwijk niet op 
zichzelf staat maar dat het landgoed een belangrijke 
rol vervult in de maatschappelijke, ecologische en 
economische structuur van Ermelo. Uitgaande van 
de basisbeginselen van duurzame ontwikkeling (het 
streven naar balans tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’) 
kunnen we concluderen dat een gezonde toekomst 
voor Veldwijk alleen kan worden bereikt als de wijze 
waarop we het landgoed beleven, beschermen en 
benutten met elkaar in evenwicht blijft. In de volgende 
paragrafen geven we nader richting aan de drie 
kernwaarden.
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Openbaar toegankelijk
Parkachtige opzet

Ingetogen sfeer
Verkeersluw karakter

Interactie tussen mensen

Marktpotentie door unieke ligging
Nieuwe zorgconcepten
Kansrijke functies voor oude gebouwen
Nieuwe woonmilieus voor Ermelo

Natuurwaarden in stand 
houden
Monumenten en zichtlijnen 
beschermen
Zorgfunctie waar mogelijk 
behouden
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2.3 Maatschappelijke waarde: ‘beleven’
Veldwijk is privaat eigendom, maar grote delen zijn 
toegankelijk voor iedereen. Deze oase van rust, met 
haar zichtbare en voelbare geschiedenis in de groene 
en bebouwde omgeving, heeft een speciale betekenis 
voor veel Ermeloërs. Het is een bijzondere ervaring 
om op Veldwijk te zijn. Maar wat zijn de belangrijkste 
bouwstenen voor deze belevingswaarde? En wat kan 
er verbeterd worden? Daarop gaan we hieronder in. We 
kijken daarbij naar sferen, activiteiten en routes.

2.3.1 Sferen 
Veldwijk functioneerde lange tijd als één entiteit: 
grote delen van de zorginstelling waren verboden 
toegang voor het publiek en patiënten en personeel 
beschikten over diverse eigen voorzieningen. Alhoewel 
het landgoed de afgelopen decennia steeds meer 
onderdeel van Ermelo is geworden, is het nog altijd 
goed herkenbaar. Tegenwoordig is Veldwijk niet meer 
afgesloten, maar nog wel enigszins afgezonderd: een 
beschutte oase aan de rand van de kern. De robuuste 
bosranden vormen daarbij een heldere overgangszone. 

Het landgoed is meer dan één plek: het terrein is 
groot en gevarieerd genoeg om uit meerdere, heel 
verschillende belevingswerelden te bestaan. In 
essentie is het plangebied opgebouwd uit een drietal 
deelgebieden (midden, noord en zuid), ieder met eigen 
sfeer, kwaliteiten en knelpunten:

Middengebied: monumentale campussfeer 
Het centrale deel met de drie belangrijkste gebouwen 
(Hoofdgebouw voor de directie, het Economiegebouw 
voor de arbeid en de Lucaskerk voor de religie), 
kent een formele, rechthoekige opzet die mede is 
afgeleid van de oorspronkelijke lange rechte lanen 
rondom Veldwijk. Bijzonder is de ‘knik’ in deze lanen 
ter plaatse van het hoofdgebouw, Beukenrode, het 
PMT gebouw en het Economiegebouw. Deze knik, die 
ook al in de oudste kaarten te zien is, geeft de aanzet 
tot een plein tussen deze vier gebouwen. Aan de 

buitenzijden van het historische ‘assenkruis’ bevinden 
zich diverse historische paviljoens in een wat lossere 
en ruimere opzet, alsmede het recente reguliere 
woningbouwproject ‘Hof van Chevallier’. 

Het deel ten oosten van de spoorlijn wordt gekenmerkt 
door de bijzondere karakteristieke uitstraling van het 
gebouw De Hooge Riet en de ervoor liggende open 
parkruimte met boomgroepen en vijver. Gebouw 
en park vormen een eenheid en presenteren zich 
nadrukkelijk naar de spoorlijn en de terreindelen ten 
westen ervan. 

Richting de oostelijke en westelijke randen van 
het middengebied (langs het spoor en langs de 
Oude Nijkerkerweg) en de oostelijke rand van de 
Hooge Riet wordt de structuur minder helder. Hier 
bevinden zich restanten van oude, dicht begroeide 
bospercelen, waardoor deze zones een vrij introvert 
karakter hebben. Ook zijn hier de oorspronkelijke 
lange rechte lanen en bijbehorende zichtlijnen 
verstoord geraakt door de aanleg van infrastructuur 
en bouwactiviteiten, zowel binnen het plangebied als 
daarbuiten. De padenstructuur is kronkelend en kent 
weinig hiërarchie. Door een aantal verkeerstechnische 
maatregelen, met name aan de kant van de 
Horsterweg, is hier en daar sprake van desorientatie: 
er is een onoverzichtelijke situatie ontstaan waar het 
eenvoudig is om de weg kwijt te raken.
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In het verleden bevonden zich ook sportvelden in 
deze bospercelen, maar deze zijn opgeheven. Ook 
enkele woningen die lange tijd langs de Horsterweg 
hebben gestaan, zijn ondertussen gesloopt. Recentelijk 
is ten noorden van de Horsterweg een nieuw 
paviljoen gebouwd door GGz Centraal. Verder lijkt het 
gebruik van de bospercelen beperkt tot wandelaars 
en hondenbezitters uit de omgeving; er zijn geen 
recreatieve routes aangegeven.

Karakteristiek is de begraafplaats van Veldwijk, 
verscholen in het bos. Informatiepanelen voor 
bezoekers geven aan hoe de graven worden 
gerestaureerd en onderhouden. De sfeer ter plaatse 
is van rust en bezinning, alhoewel het geluid van het 
omringende verstedelijkte gebied (auto’s, treinen en 
bedrijvigheid) tot diep in het bos doordringt. Het is 
tevens het leefgebied van de das. Dit gebied biedt de 
mogelijkheid voor een natuurbegraafplaats.

Zuidelijk deelgebied: coulissensfeer
Ten zuiden van het middengebied ervaren we een 
‘coulissenlandschap’, met een afwisseling van grotere, 
naoorlogse zorggebouwen en open ruimtes omringd 
door bosbeplanting. Deze nieuwere gebouwen vormen 
door hun plaatsing, schaalgrootte en bouwstijl een 
verstoring van de oorspronkelijke landschappelijke 
compositie van Veldwijk.

GGz Centraal is voornemens de komende tijd meerdere 
van deze gebouwen, waaronder Johannesbos, de 
Oosterhoorn en Zonneweide, te slopen. Her en der zijn 
de afgelopen jaren al open plekken ontstaan door de 
afbraak van paviljoens. Op één van deze plekken, ten 
zuiden van het hoofdgebouw, vormt een boomgroep 
met grote eiken en kastanjes een beeldbepalend 
element. Deze bomen bevonden zich oorspronkelijk 
in de patio’s (binnentuinen) van De Feithenberg, een 
naoorlogs paviljoen dat hier tot voor kort stond.

Twee andere open plekken in het zuidelijk 
deelgebied zijn een paardenweide langs de 
spoorlijn en een moestuinencomplex die statutair 
verbonden is met de personeelsvereniging van de 
psychiatrische instelling. Op meerdere plekken langs 
de zuidrand zijn er rafelranden. In de overgang naar 
omliggende woongebieden is sprake van meerdere 
‘achterkantsituaties’, waar de achtergevels van 
zorggebouwen (parkeren, opslag, laad- en loszones) 
grenzen aan relatief kleine, beperkt onderhouden 
bospercelen en de achtertuinen van woningen.

Noordelijk deelgebied: rustige bossfeer
Het deel van het landgoed ten noorden van de 
Horsterweg bestaat in hoofdzaak uit een dichte 
bebossing, met enkele ruime open plekken die 
verpacht zijn en in gebruik zijn als weiland. Deze 
fraaie landschappelijke structuur van bospercelen en 
open plekken zet zich aan de westzijde door in de 
richting van Horst en omvat ook de terreinen van ‘s 
Heeren loo en Groot Emaus. Zo is sprake van een 
aaneensluitende groene wig van (zorg)landgoederen, 
die zich doorzet tot in de kem van Ermelo. Dit is 
tevens het leefgebied van de das.

Enkele van de lange rechte lijnen uit het verleden zijn 
nog zichtbaar als bospad, waaronder het verlengde van 
de Klinkertlaan die vrij intensief wordt gebruikt door 
fietsers en voetgangers in de richting van Harderwijk. 
Eén van die oude lange lijnen is nu de Horsterweg, een 
invalsweg voor Ermelo en een belangrijke ontsluiting 
voor Veldwijk.

24 STRUCTUURVISIE LANDGOED VELDWIJK & DE HOOGE RIET



Richting de randen krijgt de bosbeplanting een 
nogal rafelig karakter, met een beperkte ruimtelijke 
kwaliteit. Het gebied maakt gevoelsmatig geen deel 
uit van Veldwijk; de schaal van het landgoed kan 
niet goed worden ervaren. De vroegere lange rechte 
lanen zijn de afgelopen decennia aangetast door 
ingrepen ten behoeve van ontsluiting en parkeren 
voor auto’s, waardoor het geheel een rommelige 
en onoverzichtelijke indruk geeft. Langs enkele van 
de wegen en paden zijn nog restanten van de oude 
laanbeplanting aanwezig, maar deze zijn niet altijd 
goed waarneembaar. 

2.3.2 Activiteiten
De beleving van Veldwijk hangt mede samen met 
de activiteiten die op het landgoed kunnen worden 
ontplooid. Van een bezoek aan de kerk of het museum 
tot een ommetje tijdens de lunchpauze; tot een balletje 
slaan op de midgetgolfbaan: veel Ermeloërs zien 
dergelijke functies als een belangrijke maatschappelijke 
meerwaarde. 

Belangrijk om te beseffen is dat de meeste van 
deze publieksfuncties hun oorsprong hebben in het 
functioneren van de psychiatrische instelling: het 
waren oorspronkelijk voorzieningen voor patiënten, 
medewerkers en bezoekers. Door de hervormingen 
van de zorgsector zijn ook deze functies steeds meer 
onder druk komen te staan. De kinderboerderij, 
de gymzaal, de midgetgolfbaan: ze roepen warme 

herinneringen op, maar voldoen in feite niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Een uitzondering hierop 
is de moestuin, een functie die door de actieve 
vereniging ‘De Maatakker’ nog van maatschappelijke 
toegevoegde waarde is. 

Voor GGz Centraal zijn de meeste van deze functies 
niet meer nodig en niet meer betaalbaar. Toch vindt 
ook GGz Centraal het van groot belang om nieuwe 
publieksfuncties te realiseren waar verschillende 
mensen, waaronder de GGz-cliënten, elkaar kunnen 
ontmoeten. Het zoeken naar nieuwe publiekstrekkers 
en de bijbehorende investeerders/exploitanten 
is dan ook een essentiële vervolgstap na deze 
structuurvisie. De uitdaging is om goede plekken 
aan te wijzen voor het stimuleren en faciliteren van 
nieuwe publieksgerichte activiteiten op Veldwijk die de 
ontmoetingsfunctie versterken en die bestendig zijn 
naar de toekomst toe. 

Het cluster van monumentale gebouwen rondom de 
Lucaskerk is een voorbeeld van een plek waar nieuwe 
publiekgerichte functies kunnen landen. Een andere 
concrete kans op dit vlak is de oude boerderij de 
Heuvel aan de westelijke plangrens. Deze boerderij en 
het omringende erf is een gemeentelijk monument, 
maar bevindt zich momenteel in gebrekkige staat van 

onderhoud. De boerderij is gunstig gelegen nabij het 
cluster van moderne zorggebouwen dat GGz Centraal 
voornemens is in stand te houden en aan een oude 
fiets- en wandelroute die kan worden versterkt.  Het is 
zeer wenselijk om een nieuwe functie te geven aan de 
boerderij op het raakvlak van zorg en recreatie. 

2.3.3 Routes
Tot slot hangt de belevingswaarde van Veldwijk 
ook nauw samen met de routes langs en door het 
landgoed. Op de bijgevoegde kaart worden de 
belangrijkste routes langs en door het plangebied 
weergegeven.

Het plangebied ligt aan twee doorgaande 
verkeersroutes en wordt intensief gebruikt door fietsers 
en voetgangers, in recreatieve zin maar vooral ook 
voor dagelijks verkeer van en naar werk of school. Het 
ingetogen en autoluwe karakter van het
 landgoed wordt door diverse bronnen als kwaliteit 
benoemd, die in stand gehouden zou moeten worden 
bij herontwikkeling. Daarom worden de entrees 
zoveel als mogelijk vormgegeven als robuuste 
overgangszones om het karakter van het landgoed als 
eiland te behouden. 
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Het autoverkeer kan op dit moment gebruik maken van 
de entree bij de Horsterweg en de entree bij het station 
(Van Asch-van Wijcklaan-Stationsstraat). Met het oog 
op hulpdiensten, calamiteiten en beheer en onderhoud 
is het belangrijk dat Veldwijk ook bij herontwikkeling in 
de toekomst twee entree’s behoudt. De entree bij het 
station zal op termijn door ProRail worden afgesloten 
voor autoverkeer. Tegen die tijd ligt het voor de hand 
om een tweede entree te realiseren aan de westzijde, 
op de Oude Nijkerkerweg/ Westflankweg. 

Welke ontsluitingsvariant aan de westzijde het 
meest passend is, kan bepaald worden op basis van 
het dan voorliggende stedenbouwkundig plan. De 
precieze locatie van de westelijke ontsluiting vraagt 
te zijner tijd een integrale afweging met oog voor 
verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming (op de 
Westflankweg en op het terrein), cliëntenbelang, 
landschappelijke en ecologische impact, geluid en 
kosten.

Het landgoed zelf wordt zoveel mogelijk autoluw en 
uitsluitend voor bestemmingsverkeer ingericht.

Voor fietsers- en wandelaars blijft het gebied juist 
maximaal opengesteld: de fiets- en wandelroutes die 
het landgoed doorkruisen worden zoveel mogelijk 
behouden. Er zijn kansen voor een recreatieve route 
richting kuststrook, bijvoorbeeld via de kronkelroute 
tussen station en boerderij De Heuvel. De recreatieve 
route wordt verder versterkt indien De Heuvel 
kan worden herbestemd in een publieksgerichte 
pleisterplaats op het raakvlak van zorg, horeca of 
recreatie.

De barrièrewerking van de spoorlijn dient verzacht te 
worden door in ieder geval de ruimtelijke, functionele 
en visuele relatie tussen Veldwijk en de dorpskern niet 
aan te tasten. Tevens is het belangrijk dat de entree bij 
het station (Van Asch-van Wijcklaan-Stationsstraat) wél 
openblijft voor langzaam verkeer. 
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2.4  Ecologische waarde: ‘beschermen’
De aanwezige natuurwaarden en historische 
gebouwen dragen in hoge mate bij aan het unieke 
karakter van Veldwijk en moeten daarom beschermd 
worden. Maar Veldwijk is geen natuurreservaat en 
ook geen museum. Op welke wijze kunnen  we deze 
waarden en kwaliteiten behouden en mogelijk zelfs 
versterken bij herontwikkeling? Wetten en regels zijn 
van belang, maar duidelijk is dat we dit niet alleen 
doen ‘omdat het moet’. Bescherming moet voortkomen 
uit de waardering voor natuur, gebouwd erfgoed en 
cultuurlandschap. Die waardering is de energie waar 

alles uit voortkomt: we beschermen het mooie omdat 
we beseffen dat dit meerwaarde biedt voor Veldwijk en 
voor Ermelo als geheel.

2.4.1 Natuur
Bij de transformatie van Veldwijk dienen 
herontwikkeling en versterking van natuurwaarden 
hand in hand te gaan. Bij het leefgebied van de das, 
andere beschermde flora en fauna (zoals sperwer, 
buizerd en vleermuizen) en waardevolle natuur 
(Gelders Natuur Netwerk) staat behoud en versterking 
voorop. Verstoring dient zoveel als mogelijk voorkomen 
te worden. Op delen van het landgoed met minder 
unieke natuurwaarden is juist volop ruimte voor 
herontwikkeling tot woningbouw en nieuwe 
economische functies.  

2.4.2 Bomen
Uitgangspunt is dat de aanwezige monumentale 
en waardevolle bomen op het landgoed worden 
behouden. Bij de uitwerking per deelgebied 
zal in nauw overleg met GGz Centraal een 
definitieve afweging plaatsvinden op basis van 
een, op dat moment, actuele inventarisatie van 
de kwaliteit en vitaliteit van de bomen. Bos- dan 
wel natuurcompensatie is een verplichting voor de 
veroorzaker / ontwikkelaar en dient in principe binnen 
het landgoed plaats te vinden.

2.4.3 Cultuurhistorie
Het plangebied telt twee gebouwen met de 
rijksmonumentale status en elf gemeentelijke 
monumenten. Ook genieten de twee begraafplaatsen 
bescherming als gemeentelijk monument. De 
rijksmonumenten hebben een gezamenlijk bruto 
vloeroppervlak van een kleine 7.000 m² en de 
gemeentelijke monumenten een kleine 8.000 m². 
Dat betekent een opgave voor renovatie en/of 
herbestemming van zo’n 15.000 m² aan gebouwen die 
niet gesloopt mogen worden.

Niet alleen de gebouwen zijn waardevol uit 
oogpunt van cultuurhistorie; dat geldt ook voor de 
ruimtelijke structuur van het landgoed. Vooral in het 
middengebied is de oorspronkelijke opzet van het 
gesticht in de huidige situatie nog goed af te lezen. 
Het hart van Veldwijk bestaat nog altijd uit een formele 
parkstructuur met een duidelijke driedeling van 
administratiegebouw, economiegebouw en kerk. Dit 
‘ensemble’ was van groot belang voor het functioneren 
van het gesticht en het is wenselijk om het hart van 
Veldwijk in stand te houden als plek van ontmoeting en 
activiteit. 

Het Economiegebouw heeft geen monumentale 
status, maar kan wel als beeldbepalend worden 
beschouwd. Waar het hoofdgebouw (Hoogstede), het 
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Economiegebouw en Beukenrode elkaar ontmoeten is 
er sprake van een ‘knik’ in de hoofdas die het landgoed 
doorkruist van het noorden naar het zuiden. Hierdoor 
ontstaat ter plaatse de aanzet van een ontmoetingsplek 
in de buitenruimte. 

Rondom deze buitenruimte kan door middel van 
herbestemming van deze bestaande gebouwen, een 
nieuwe impuls worden gegeven aan deze plek rondom 
de knik. Daarbij dient niet alleen te worden gedacht 
aan de permanente herontwikkeling, maar ook aan de 
tussentijdse bedrijvigheid. 

Tijdelijke functies en bedrijvigheid kunnen als een 
katalysator werken die bijdragen aan een positief 
imago en vestigingsklimaat voor Landgoed Veldwijk. 
Er zijn ondertussen op diverse plekken in Nederland 
waar deze strategie is toegepast en deze ervaringen 
leren ons dat dit een uitstekende manier kan zijn om 
dynamiek en energie in een gebied los te maken.

In de zones rondom het hart van Veldwijk zien we 
dat de oorspronkelijke heldere structuur in meer of 
mindere mate is aangetast. Vooral de naoorlogse 
zorggebouwen vormen door hun plaatsing, 
schaalgrootte en bouwstijl vaak een verstoring van 
de oorspronkelijke landschappelijke compositie. 
Zichtlijnen op monumenten zijn verstoord en de 
oorspronkelijke lange rechte lanen zijn doorbroken 
door deze gebouwen en de bijbehorende 

verkeerstechnische ingrepen. De resulterende wegen- 
en padenstructuur is vaak onoverzichtelijk en kent 
weinig hiërarchie. Er is behoefte aan een heldere 
infrastructuur, met respect voor de oorspronkelijke 
opzet van Veldwijk.

2.4.4 Behoud zorgfunctie
Door alle betrokkenen is benoemd dat ook de 
zorgfunctie op Veldwijk beschermd zou moeten 
worden. Deze functie is immers leidend geweest in 
de ontstaansgeschiedenis van het landgoed, maar 
ook voor de historische ontwikkeling en identiteit van 
Ermelo als ‘zorgdorp op de Veluwe’.

Veldwijk is al lang niet meer het grootschalige 
instellingsterrein van vroeger. Tegenwoordig wonen 
er ongeveer 350 personen. Veel van de zorgpaviljoens 
worden onderbenut, staan leeg of hebben al een 
andere functie gekregen. 

GGz Centraal blijft aanwezig op Veldwijk. Zij focust 
haar activiteiten in een drietal zorgclusters, bestaande 
uit enkele moderne zorggebouwen met een totaal 
vloeroppervlak van ruim 19.500 m². Deze drie 
zorgclusters worden weergegeven in de afbeelding op 
pagina 32. 

Daarnaast komen er de komende tijd voormalige 
zorggebouwen vrij met een totaal vloeroppervlak van 
tussen de 15.000 m² en 26.000 m². Deze gebouwen 

kunnen niet meer allemaal worden gevuld met 
traditionele zorgfuncties, die tijd is voorbij. Wel zijn 
er voor sommige gebouwen kansen voor nieuwe 
innovatieve concepten op het snijvlak tussen zorg, 
wonen en recreatie. Als deze kansen worden benut, kan 
dat bijdragen aan Ermelo als ‘zorgdorp op de Veluwe’, 
maar dan duurzaam naar de toekomst toe. 
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2.5  Economische waarde: ‘benutten’
Benutten is niet een aparte dimensie of discipline, 
maar ligt logisch in het verlengde van beleven en 
beschermen. Het is eigenlijk de borging van beide. 
Het vinden van een nieuwe eigentijdse bestemming 
is een manier om erfgoed een duurzame toekomst te 
geven. Juist in tijden van bezuinigingen moeten we 
nieuwe manieren vinden om ons erfgoed te vrijwaren 
van verval, leegstand of sloop. Hieronder kijken we naar 
kansrijke functies zowel voor herbestemming van de 
vrijkomende gebouwen als voor de open plekken op 
Veldwijk.

2.5.1 Herbestemming bestaand vastgoed
Grofweg zijn er vier categorieën van gebouwen 
op het landgoed (tezamen ruim 64.500 m² bruto 
vloeroppervlak):
1. 19.600 m²: Modern zorgcluster, te behouden voor 

zorgfuncties (voornamelijk GGz Centraal) 
2. 15.000 m²: Te verkopen gebouwen, waarvan 

de koper het mogelijk kan herbestemmen en 
die vanwege de monumentenstatus zeker niet 
gesloopt mogen worden 

3. 11.500 m²: Te verkopen gebouwen waarvan 
de koper het mogelijk kan herbestemmen, 
maar waarbij sloop niet volledig uitgesloten is 
(bijvoorbeeld Heesteroord)

4. 18.600 m²: Te verkopen grond met opstallen, 
waarbij sloop zeer waarschijnlijk is (bijvoorbeeld 
de Wasserij/TSB)

De herbestemmingsopgave zit zeker in categorie 2 en 
deels in categorie 3 en bedraagt dus minimaal 15.000 
m² en maximaal 26.500 m² bruto vloeroppervlak. 
Dit is een aanzienlijke opgave. Door de bijzondere 
kwaliteiten van Veldwijk zijn er wel degelijk kansrijke 
functies:
• Economisch potentieel is aanwezig
• Stimuleren van nieuwe vormen van 

maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
• Zorggerelateerd ondernemerschap: met het 

verdwijnen van traditionele zorginstellingen staat 
Ermelo open voor nieuwe zorgconcepten

• Gebouwen achter de Lucaskerk: nieuwe tijdelijke 

(creatieve) intiatieven en bedrijvigheid.
• Ontmoetingsfunctie nabij het station
• Bieden van scholing en cursussen
• Bij de herbestemming veel aandacht zijn voor 

de energetische verbetering van de bestaande 
gebouwen  en energiezuinige nieuwbouw.

Voornoemde vrijkomende gebouwen lenen zich 
vooral voor herbestemmingen ten behoeve van 
publieksfuncties, bedrijvigheid en zorg. Mogelijk ook 
voor combinaties tussen wonen en zorg (bijvoorbeeld 
zorghotel of vijfsterrenconcept psychogeriatrie). En 
als (tijdelijk) huisvestingconcept voor bijzondere 
doelgroepen die op de reguliere woningmarkt niet 
terecht kunnen; denk aan starters en urgenten 
(conform de Huisvestingsverordening) zoals 
gescheiden ouders en statushouders.

2.5.2 Ontwikkeling nieuw vastgoed
In Ermelo is de komende jaren grote behoefte aan 
nieuwbouwwoningen. Al met al is de markt in Ermelo 
kansrijk. De gemeente wil woonconcepten aantrekken 
die duurzaamheid uitstralen en binnen het landgoed 
passen. In de regionale woningbouwprogrammering 
wordt de herontwikkeling van Veldwijk expliciet 
genoemd als kans. Uitgegaan wordt van een 
overwegende dorpse dichtheid van de woningen 
voor de ontwikkellocaties, met bouwhoogten die 
passend zijn binnen de context van het landgoed. 
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De plannen dienen tevens te voldoen aan het 
op dat moment geldende lokale beleid voor de 
woningbouwprogrammering.

Het toekomstige woningaanbod op Veldwijk is deels 
voor de eigen markt bedoeld (doorstroom op gang 
brengen) maar er is ook ruimte voor bijzondere 
concepten voor mensen van buiten Ermelo. 
Jongeren zijn een belangrijke beoogde doelgroep 
voor nieuwbouw. Ook senioren worden gezien als 
een kansrijke woonconsument voor wie bijzondere 
concepten gerealiseerd kunnen worden. De vraag 
naar appartementen is beperkt.

Gezien de marktvraag ligt het voor de hand om 
Veldwijk kleinschalig en fasegewijs te ontwikkelen 
in stappen van 30-50 woningen per deelgebied. 
Met elke fase weer opnieuw oog voor de actuele 
marktomstandigheden. Qua typologie verdient 
een dorpse woningdichtheid (met 2 á 3 lagen plus 
kap) de voorkeur boven aaneengesloten stedelijke 
bouwblokken.
Het nieuwe vastgoed zal overwegend woningbouw 
betreffen, maar indien passend bij de woonfuncties 
zijn functies als lichte bedrijvigheid, dienstverlening en 
maatschappelijke functies inpasbaar. Ook kan ruimte 
worden geboden aan een eventuele toekomstige 
uitbreiding van zorgfuncties van GGz Centraal of 
andere zorgaanbieders. Vanuit duurzaam bouwen 
streeft de gemeente naar 0-op de meterwoningen.
2.5.3 Anders benutten

Veldwijk heeft kansen, maar we moeten ook realistisch 
zijn. Overal in Nederland raken erfgoedcomplexen met 
een vergelijkbare achtergrond en schaal als Veldwijk 
(zorginstellingen, kloosters, kazernes en ga zo maar 
door) in onbruik en komen deze beschikbaar voor 
herbestemming. Het aanbod overstijgt in veel gevallen 
ver de vraag: er is onvoldoende programma om al 
dat leegstaande vastgoed te vullen. Sloop lijkt soms 
onvermijdelijk. Positief voor de herontwikkeling van 
de monumentale panden op Veldwijk is dat Ermelo 
niet in een krimpregio is gelegen: De economie 
presteert goed en de behoefte aan nieuwe woon- en 
werkruimte neemt toe. Ook heeft Veldwijk een aantal 
troeven in handen: een zeer gunstige ligging direct 
aan het station, nabij een bruisend dorpscentrum, op 
steenworp afstand van de rijksweg en een toeristische 
kuststrook. Desondanks wordt het geen eenvoudige 
opgave om de 15.000 tot 25.000 vrijkomende vierkante 
meters op Veldwijk te vullen. Om de economische 
potentie van het landgoed echt te benutten, moeten 
partijen op zoek naar andere verdienstrategieën en 
nieuwe economische dragers.

2.5.4 Andere strategieën: de tussentijd
Transformatie (herbestemming en herontwikkeling) 
van erfgoed is vaak een proces van lange adem. We 
streven naar initiatieven die – vooruitlopend op de 
definitieve herbestemming – aandacht schenken 
aan de ‘tussentijd’. We gaan op zoek naar concrete 
mogelijkheden om de gebouwen door middel van 

beperkte ingrepen geschikt te maken voor tijdelijk 
gebruik, zodat er weer leven terugkeert op deze 
plek (‘place making’). Hierbij kan gedacht worden 
aan verschillende functies. Detailhandel wordt op 
voorhand uitgesloten, tenzij er sprake is van een directe 
relatie met zorg of een overwegend maatschappelijke 
bedrijfsvoering.

2.5.5 Andere economische dragers: 
de baten van groen
De herontwikkeling van Veldwijk is niet alleen een 
vastgoedopgave. En groen is meer dan de resultante 
daarvan. We beseffen dat groen in de gebouwde 
omgeving economische baten oplevert. Goed 
onderhouden groen leidt tot een hogere waarde van 
woningen. Bedrijven en kantoren in een groene setting 
bieden een prettiger werkomgeving, wat leidt tot 
een positieve werkhouding en hogere productiviteit. 
Groen doet goed: mensen worden er gelukkiger en 
gezonder door. En gezondere mensen betekent lagere 
zorgkosten. Tot slot levert groen aan het eind van de 
cyclus ook nog energie en grondstoffen.
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Hoe zien we de toekomst?
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Deze structuurvisie geeft een toekomstbeeld 
voor het landgoed Veldwijk waarbij naast 
behoud van de zorgfunctie ook ruimte wordt 
geboden aan nieuwe, kwalitatief hoogwaardige 
functies die aansluiten bij de behoefte van de 
Ermelose samenleving én bij de kernwaarden 
van het gebied. Dit hoofdstuk verklaart de 
visiekaart, die aan de hand van de legenda 
wordt toegelicht. Het hoofdstuk gaat tevens 
in op de verschillende deelgebieden en de 
randvoorwaarden en mogelijkheden bij 
herontwikkeling.

Projectgrens
De projectgrens vormt het eigendom van GGz 
Centraal.

Deelgebieden
De deelgebieden zijn gebaseerd op de nog steeds 
beleefbare landschappelijke zonering in het gebied. 
De bosgebieden in het noorden.  In het midden het 
monumentale parkbos dat aanvoelt als een campus 
(gebouwen tussen het groen). Het zuidelijke gedeelte 
bestaat van origine uit kleinschalige landbouwgronden 

met hagen, bomenrijen, een half-open landschap 
(coulissenlandschap) dat nog steeds beleefbaar is. 
Alhoewel met name het zuidelijke gedeelte wat 
rommelig overkomt. De sferen van de verschillende 
deelgebieden moeten bij de herontwikkeling 
behouden blijven, en de sfeer kan met name in het 
zuiden versterkt worden.

Noord (bossfeer): hier ligt de nadruk op behoud. De 
structuurvisie gaat uit van extensief recreatief gebruik 
en versterking van de natuurwaarden. Op enkele 
plekken, gelegen langs de bestaande infrastructuur 
(Horsterweg) kan in de toekomst ruimte ontstaan 
voor enige zorgvuldig ingepaste nieuwe bebouwing 
(recreatie, wonen en/of zorg), verscholen in het groen.

Midden (campussfeer): hier ligt de nadruk op 
herbestemming. De monumentale opzet, bestaande 
uit losse paviljoens in een parkachtig landschap, 
blijft intact. Deze parkachtige uitstraling, evenals de 
huidige natuurwaarden blijven behouden of worden 
versterkt. Zoveel mogelijk gebruik makend van de 
bestaande gebouwen, wordt dit deelgebied benut 
voor nieuwe economische en maatschappelijke 
functies. In het middengebied zijn twee 
ontwikkelzones (II en III) gelegen, waar ruimte is voor 
het zorgvuldig inpassen van nieuwe bouwvolumes 
en functies. Ondergeschikt aan en passend bij 
de monumentale opzet kunnen ook buiten deze 
ontwikkelzones gedoseerd enkele nieuwe gebouwen 

toegevoegd worden mits passend bij de historische 
context en de beeldkwaliteitseisen.
Zuid (coulissensfeer): hier ligt de nadruk op 
herontwikkeling. In de ‘schil’ ten zuiden van 
de monumentale campus worden naoorlogse 
zorggebouwen gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwe woonmilieus en combinaties tussen wonen 
en zorg. De nieuwe bebouwing wordt zorgvuldig 
ingepast in het landschappelijke en cultuurhistorische 
raamwerk. Hierbij worden de parkachtige uitstraling 
en natuurwaarden behouden danwel versterkt.

Te handhaven zorgcluster
GGz Centraal blijft aanwezig op Veldwijk. Zij focust 
haar activiteiten in een drietal zorgclusters, bestaande 
uit enkele moderne zorggebouwen met een totaal 
vloeroppervlak van ruim 19.500 m².

Ontwikkelzones
In Ermelo is de komende jaren grote behoefte 
aan nieuwbouwwoningen. Daarnaast moet er 
ruimte blijven voor andersoortige functies,  als 
bedrijvigheid, onderwijs en zorg. Mogelijk ook voor 
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combinaties tussen wonen en zorg.  De gemeente 
wil passende bouwvormen die duurzaamheid 
uitstralen en binnen het landgoed passen. Daarbij 
moet onder meer rekening worden gehouden met 
de waardevolle groenstructuren en de zichtlijnen.   
Deze visie adviseert om kleinschalig en fasegewijs 
te ontwikkelen in stappen van 30-50 woningen 
per deelgebied. Hier moet wel steeds op de 
actuele marktomstandigheden gelet worden. In 
het vastgestelde Programma Duurzaamheid zijn de 
volgende ambities verwoord: Ermelo energieneutraal 
in 2030 en klimaatneutraal in 2035. In het 
programma Duurzaamheid presenteert Ermelo zich 
als een op duurzaamheid gerichte gemeente. Op 
grond van het Bouwbesluit worden vanaf 2019 
stringente eisen gesteld aan de EPC waarden. Om 
duurzaamheid een nog prominentere plek te geven 
kunnen investeringen in duurzaamheidsmaatregelen, 
die verder gaan dan het bouwbesluit, bijvoorbeeld 
in energieneutrale en klimaatneutrale woningen, 
worden ingezet als vereveningsbijdrage. Ook 
wil de gemeente duurzaamheid nadrukkelijker 
agenderen door meer planologische ruimte te 
bieden aan initiatieven die substantieel bijdragen aan 
duurzaamheid. Gezien de toekomst van de energie 
infrastructuur dient geanticipeerd te worden op 
gasloze nieuwe woningbouw. 
Voor de indeling in woonmilieus wordt aangesloten 
bij de bestaande indeling van ABF. Deze indeling kent 
een typering in vijf verschillende woonmilieus, met 

een verfijning naar 13 verschillende woonmilieus. 
De indeling in 13 woonmilieus, is de indeling die 
doorgaans wordt gebruikt om vraag en aanbod naar 
woonmilieus in kaart te brengen. Voor Landgoed 
Veldwijk zal het hier gaan om voornamelijk een 
centrum-dorps woonmilieu (22 woningen per ha) en 
een dorps woonmilieu (19 woningen per ha). Hier 
wordt aangesloten bij de dichtheden van ‘Hof van 
Chevallier’  (2005). Naast woningbouw zijn ook andere 
passende functies toegestaan die wat betreft uitstraling 
en verkeersaantrekkende werking passen in het gebied. 
(bijvoorbeeld mogelijke toekomstige uitbreidingen van 
de zorgfunctie).

Ontwikkelzone I
Mogelijkheden voor woningbouw met een 
overwegend centrum-dorpse dichtheid. 
Stedenbouwkundige maat en schaal van de 
bebouwing mag hier dorps zijn en een overgang 
vormen tussen de woonwijk ‘De Maat’ en het 
Landgoed. De bouwhoogte moet passen in de maat 
van het landgoed. Eén of enkele hoogteaccenten 
zijn bespreekbaar, mits passend binnen de 
stedenbouwkundige en landschappelijke context. 
Ook de groene overgangszone speelt een belangrijke 
rol in de overgang tussen de wijk en landgoed. 
Deze groene overgangszone wordt verderop 
verder verklaard. Bij de westelijke grens, achter de 
Rutgerskamp en de Kleine Bosweg, wordt voor 
de groene buffer uitgegaan van de bestaande  

afmetingen die gehanteerd worden voor ‘bos’ in het 
bestemmingsplan Veldwijk (2013). Verder moeten 
de oude laanstructuur en de groenstrook tussen het 
spoor en het fietspad overwegend in stand blijven. 
Ook de langzaamverkeersfietsverbinding tussen de 
‘De Maat’ en het station moet in stand blijven.

Ontwikkelzone II
Mogelijkheden voor woningbouw met een 
overwegend dorpse dichtheid. Stedenbouwkundige 
maat en schaal van de bebouwing moet aansluiten bij 
de monumentale gebouwen en het ‘Hof van Chevallier’. 
Belangrijk is om hier een groene overgangszone tussen 
Horsterweg en landgoed te houden en eventueel te 
versterken. Daarnaast moet aangesloten worden bij 
het ‘paviljoensgewijs’ (compacte wooneenheden in het 
groen) ontwikkelen, zoals het gehele middengedeelte 
ontwikkeld is in de loop van de jaren. De bouwhoogte 
moet passen in de maat van het landgoed. Eén of 
enkele hoogteaccenten zijn, mits passend binnen de 
stedenbouwkundige en landschappelijke context. 
Aandachtspunt is dat delen van de ontwikkelzone 
vallen binnen het Gelders Natuur Netwerk.

Ontwikkelzone III
Mogelijkheden voor woningbouw met een 
overwegend dorpse dichtheid. Stedenbouwkundige 
maat en schaal van de bebouwing sluit aan bij 
de omliggende woonwijken. Belangrijk is om hier 
een groene overgangszone tussen wijk  De Riet en 
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landgoed te houden en eventueel te versterken. 
Deze groene overgangszone wordt verderop verder 
verklaard. Rekening moet worden gehouden met het 
monumentale bomenbestand. Uitgangspunt is dat de 
bestaande monumentale bomen behouden blijven. 
Langs de Chevallierlaan moet de monumentale 
laanstructuur intact blijven. Ook de groenstrook ten 
noorden van de parkeerplaats aan de Chevallierlaan 
wordt als waardevol beschouwd. De bouwhoogte 
moeten passen in de maat van het landgoed. Oostelijk 
en vanaf de bocht zuidelijk van de Chevallierlaan is 
uitsluitend ruimte voor grondgebonden bebouwing 
met een dorpse dichtheid.

Ontwikkelzone IV
Mogelijkheden voor woningbouw met een 
overwegend dorpse dichtheid. Belangrijk is om hier 
een groene overgangszone tussen de Horsterweg 
en het landgoed te behouden en zo mogelijk te 
versterken. Ten noorden van de Horsterweg kan 
gekeken worden naar mogelijkheden om enkele 
bouwvolumes te realiseren die passen bij de 
historische context van de Horsterweg, de footprint 
van de oorspronkelijke bebouwing en het afmaken 
van zichtlijnen. De bouwhoogten moeten passen 
in de maat van het landgoed. Nieuwe bebouwing 
van de strook ten noorden van de Horsterweg 
vraagt voor de das zeer waarschijnlijk om extra 
maatregelen. In het vervolg van de planvorming is 
nader onderzoek verplicht en noodzakelijk. Deze 
ontwikkelzone moet een overwegend groen karakter 

houden. Uitgangspunt is dan ook dat ontsluiting van 
de locatie plaatsvindt via bestaande infrastructuur. 
Aandachtspunt is dat deze ontwikkelzone valt binnen 
het Gelders Natuur Netwerk.

Zoekgebieden bijzondere functies in het groen
In deze gebieden is ruimte voor bijzondere 
functies in het groen. Een ontwikkeling met een 
minimale impact, die een bijdrage kan leveren 
aan het versterken van de groene kwaliteit. Deze 
zoekgebieden kunnen functies krijgen anders dan 
de reguliere ontwikkelzones. Uitgangspunt bij het 
zoekgebied ten noorden van de Horsterweg is dat 
dit gebied dat nu een open ruimte is, dat ook blijft. 
Eventuele nieuwe functies met al dan niet (beperkte) 
bouwmogelijkheden die daar ingepast zullen worden 
moeten de open ruimte benutten en versterken. 
Mogelijkheden voor bijvoorbeeld een functie als 
een zorgboerderij. Anders is het uitgangspunt 
bij het zoekgebied in de zuidwesthoek van de 
Horsterweg – Oude Nijkerkerweg, waar nieuwe 
open ruimten gemaakt kunnen worden om nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarbij moet de 
groene overgangszone rondom het gebied behouden 
blijven en waar mogelijk versterkt worden. Hier zijn 
ook mogelijkheden voor bijzondere woonvormen, die 
een maatschappelijke en of ecologische meerwaarde 
hebben denkbaar. Bij planvorming wordt er rekening 

mee gehouden dat ontwikkelingen in dit gebied 
ook moeten passen bij de plannen voor Vitale 
Vakantieparken, in het bijzonder cluster Horst.

Ontwikkeling spoorzone
Vrijkomende gebouwen lenen zich vooral voor 
herbestemmingen ten behoeve van publieksfuncties 
(kantoren), bedrijvigheid en zorg. Mogelijk ook voor 
combinaties tussen wonen en zorg (bijvoorbeeld 
zorghotel of vijfsterrenconcept psychogeriatrie). 
In het geldende bestemmingsplan (Veldwijk, 
2013) is reeds ruimte geboden voor realisatie 
van kantoren langs de spoorzone. Hieraan is nog 
geen invulling gegeven. Deze bestaande rechten 
worden deels gerespecteerd door de mogelijkheid te 
bieden de zes kantoren elders te realiseren binnen 
bestaande ontwikkelzones in de structuurvisie (met 
uitzondering van de ontwikkelzone ten noorden 
van de Horsterweg). Ontwikkeling van nieuwe 
kantoorgebouwen mag niet leiden tot leegstand in 
de monumentale panden in dit gebied of de directe 
omgeving daarvan. De kantoorgebouwen dienen 
qua maat en schaal te passen bij de bebouwing in de 
omgeving. 
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Ontwikkeling omgeving Chevallierlaan 
Deze zone biedt mogelijkheden voor woningbouw, 
uitbreiding openbare functies, of andere gerelateerde 
centrumfuncties. Op basis van het geldende 
bestemmingsplan (Kom Ermelo, 2011) is er nog 
ruimte voor bebouwing, die tot nu toe onbenut 
is gebleven. Ruimte wordt geboden om dit 
bouwvlak te herpositioneren in het middengebied 
en al dan niet op te splitsen in enkele kleinere 
bouwvlakken. Dit onder de voorwaarde dat de 
bebouwingsmogelijkheden niet vergroot mogen 
worden. 

Langs de Chevallierlaan is uitsluitend ruimte 
voor grondgebonden bebouwing met een 
dorpse dichtheid. Er moet sprake blijven van een 
overwegend groen karakter, waarbij ruimte is voor 
overige functies, mits deze zorgvuldig zijn ingepast. 
Uitgangspunt is dat monumentale bomen behouden 
blijven, met name langs de Chevallierlaan waar 
de laanbeplanting beeldbepalend is. Ook dient de 
uitstraling van de Chevallierlaan te worden behouden 
en is het uitgangspunt dat deze niet onderbroken 
mag worden door een serie inritten. Er zullen 
geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden die de 
waardevolle bomen in gevaar brengen. Onder de 
kroonprojectie van de bomen langs de Chevallierlaan 
mag niet worden gebouwd en geparkeerd.

Zoekgebied functies ter versterking campussfeer 
In het middengebied zijn een paar ontwikkelzones 
gelegen waar ruimte is voor het zorgvuldig inpassen 
van nieuwe bouwvolumes en functies. Ondergeschikt 
aan en passend bij de monumentale opzet kunnen 
ook buiten deze ontwikkelzones gedoseerd enkele 
nieuwe gebouwen toegevoegd worden in het 
gemarkeerde gebied.

Hart van Veldwijk
Het hart van Veldwijk bestaat nog altijd uit een 
formele parkstructuur met een duidelijke driedeling 
van administratiegebouw, economiegebouw en 
kerk. Waar het hoofdgebouw (Hoogstede), het 
Economiegebouw en Beukenrode elkaar ontmoeten 
is sprake van een ‘knik’ in de hoofdas die het 
landgoed doorkruist van het noorden naar het zuiden. 
Hierdoor ontstaat ter plaatse de aanzet van een 
ontmoetingsplek in de buitenruimte. Rondom deze 
buitenruimte kan door middel van herbestemming 
van deze bestaande gebouwen, een nieuwe impuls 

worden gegeven aan deze plek rondom de knik. 
Daarbij dient niet alleen te worden gedacht aan 
de permanente herontwikkeling, maar ook aan de 
tussentijdse bedrijvigheid.

Historische assen
De historische assen zijn bijna geheel intact. Bij 
ontwikkeling van het landgoed is het wenselijk om 
deze te herstellen en met laanbomen te begeleiden.

Open Ruimtes
De open ruimtes in het bosgebied vormen een 
kwaliteit en worden zoveel mogelijk behouden. De 
bestaande agrarische percelen kunnen bestemd 
en heringericht worden voor natuurcompensatie 
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Niet uitgesloten is dat gelet op veiligheidsaspecten 
te zijner tijd deze mogelijkheid komt te vervallen. 
Deze entree vormt een belangrijke (historische) relatie 
met het dorp van Ermelo. De barrièrewerking van 
de spoorlijn dient verzacht te worden door in ieder 
geval de ruimtelijke, functionele en visuele relatie 
tussen Veldwijk en de dorpskern niet aan te tasten. 
Tevens is het belangrijk dat de entree bij het station 
(Van Asch-van Wijcklaan-Stationsstraat) open blijft 
voor langzaam verkeer. Eventuele ingrepen in de 
omgeving van de entree moeten een bijdrage leveren 
aan de openheid en daarmee toegankelijkheid van 
het landgoed.

Versterken/behouden groene overgangszone
De groene begrenzing van het landgoed wordt als een 
kwaliteit gezien. Rondom het landgoed ligt een groene 

overgangszone van tenminste 10m. Zo worden nieuwe 
ontwikkelingen niet tegen bestaande ‘aangeplakt’  en 
blijft het landgoed herkenbaar als groene entiteit. 
Onderbrekingen van deze groene zone zijn mogelijk 
daar waar dit nodig is voor ontsluitingen en daar 
waar het van meerwaarde is voor de landschappelijk 
(open ruimten zoals voor de Hooge Riet) en 
stedenbouwkundige kwaliteit (zicht op monumentale 
panden). Deze groene rand kan ook bestaan uit gras, 
of lage heesters. Het is niet de bedoeling dat hier een 
opgaande groene rand komt, maar het geheel moet 
een lommerrijke uitstraling krijgen. 
In de groene overgangszone is geen bebouwing 
toegestaan, met uitzondering van bestaande 
bebouwing.

 Bestaand bos
Het bestaande bos blijft zoveel mogelijk behouden. 
Voor een waardebeoordeling zie de Natuur & Ecologie 
kaart op pagina 28. Voor de gehele structuurvisie 
geldt de verplichting van boscompensatie (op het 
moment dat bos gekapt gaat worden ten behoeve 
van ontwikkelingen).

niet zijnde boscompensatie. Daarbij dient het 
open karakter overwegend in stand te blijven, met 
aandacht voor (bestaande) zichtlijnen, en eventueel 
aangevuld met het versterken van de (bos)randen.

Bestaande zichtlijn
De bestaande zichtlijnen moeten behouden blijven 
en zoveel mogelijk worden versterkt. Ook de 
representatieve groene ruimtes voor de monumentale 
gebouwen (zoals bij de Hooge Riet) moeten behouden 
blijven.

Herstellen zichtlijn
In de loop van de jaren zijn enkele zichtrelaties 
verdwenen. Bij de ontwikkeling van het landgoed is 
het wenselijk om deze te herstellen.

Relatie dorpscentrum
Het autoverkeer kan op dit moment gebruik maken 
van de entree bij de Horsterweg en de entree bij 
het station (Van Asch-van Wijcklaan-Stationsstraat). 

De groene rand kan 
bestaan uit beplanting, 
gras of lage heesters
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Leefgebied das
De kans op aanwezigheid van beschermde 
plant- en diersoorten is groot: tijdens eerdere 
onderzoeken zijn meerdere soorten vleermuizen 
aangetroffen en een dassenburcht ten noorden 
van de Horsterweg.  Omdat de aanwezigheid van 
de dassenburcht een grote waarde in het gebied 
vertegenwoordigt en consequenties heeft voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving is hier 
nader onderzoek nodig. 

Monumentale begraafplaats
De twee begraafplaatsen hebben bescherming 
als gemeentelijk monument. Deze gemeentelijke 
monumenten moeten in stand worden gehouden: 
hier zijn geen ontwikkelingen mogelijk.

Gemeentelijk monument
De gemeentelijke insteek is dat de monumentale 

waarde aan de buitenzijde en de zichtbaarheid 
daarvan, in stand gehouden moet worden.

Rijksmonument
Het plangebied telt twee gebouwen met de 
rijksmonumentale status, de Lucaskerk en de 
Hooge Riet. Aanpassingen dienen in overleg met de 
Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) te worden 
bepaald.

Bijzonder gebouw
Het Economiegebouw heeft geen monumentale 
status, maar kan wel als beeldbepalend worden 
beschouwd. De duidelijke driedeling van 
administratiegebouw, economiegebouw en kerk 
vormt een ‘ensemble’ dat van groot belang was voor 
het functioneren van het gesticht en het is wenselijk 
om het hart van Veldwijk in stand te houden als plek 
van ontmoeting en activiteit.

Bestaande woningen
De bestaande woningen blijven behouden. 

Te amoveren bebouwing
Te verkopen grond met opstallen, waarbij sloop zeer 
waarschijnlijk is (bijvoorbeeld de Wasserij/TSB).

Niet te bebouwen gebied

Op de volgende pagina’s wordt de visiekaart verder 
verduidelijkt door elk deelgebied nog eens samen te 
vatten in woord en beeld.
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3.1 Noord: Bossfeer
Uitgangspunten bij herontwikkeling:
• Bossfeer behouden.
• Rekening houden met leefgebied das.
• Begraafplaats in stand houden.
• Behoud van monumentale en waardevolle 

bomen.
• Zoveel mogelijk gebruik maken van 

bestaande infrastructuur.
• Bestaand zorgcluster behouden.
• Recreatief padennetwerk in stand houden.
• Zeer terughoudend met bebouwing.
• Bosranden langs open ruimten versterken 

en infrastructuur in stand houden.
• Ontwikkelingen moeten aansluiten bij de 

duurzaamheidsambities van de gemeente.
• Bestaande zichtlijnen respecteren.
• Rondom het landgoed ligt een groene 

overgangszone van tenminste 10m.

Mogelijkheden:
• Zoekgebieden bijzondere functies in het 

groen (natuurbegraafplaats).
• Verbetering bospercelen en open ruimtes.
• Nieuwe zorg gerelateerde invulling bij 

zorgcluster.
• Bestaande agrarische percelen herinrichten 

voor natuurcompensatie.
• Woningbouw in ontwikkelzone 

(kleinschalig en fasegewijs).

bossfeer
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3.2 Midden: Campussfeer
Uitgangspunten bij herontwikkeling:
• Monumentale campussfeer behouden.
• Begraafplaats in stand houden.
• Herbestemmingen van vrijkomende monumenten dienen met 

respect voor de historie ontwikkeld te worden.
• Bestaande woningbouw in stand houden.
• Verbeteren ontsluiting en routes.
• Geen grote verkeersaantrekkende functies (waaronder detailhandel).
• Maatschappelijke functies langs spoorzone.
• Monumentale laanstructuur Chevallierlaan behouden en herstellen.
• Behoud van monumentale en waardevolle bomen.
• Zichtlijnen in stand houden danwel verbeteren.
• Ontwikkelingen moeten aansluiten bij de duurzaamheidsambities 

van de gemeente.
• Rondom het landgoed ligt een groene overgangszone van 

tenminste 10m.

Mogelijkheden:
• Woningbouw in ontwikkelzones (kleinschalig en fasegewijs.
• Place making: nieuwe functies voor vrijkomende gebouwen 

(maatschappelijke functies).
• Tijdelijk herbestemmen van gebouwen.
• Nieuwe maatschappelijke functies in bestaande gebouwen.
• Toevoegen onderwijsfuncties.
• Zorg-gerelateerde ontwikkelingen.
• Maatschappelijke functies langs spoorzone.
• Oostelijke randzone bij gebouw ‘De Hooge Riet’ voor 

herontwikkeling.
• Versterken centrumfunctie nabij gemeentehuis.
• Nieuwe vormen van maatschappelijke bedrijvigheid/sociaal 

ondernemerschap.

maatschappelijke functies

monumentale sfeer
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3.3 Zuid: Coulissensfeer
Uitgangspunten bij herontwikkeling:
• Half-open landschap als kwaliteit behouden.
• Zichten vanaf historische gebouwen behouden of 

versterken.
• Voorruimtes (de tuin voor het gebouw) bij 

monumentale gebouwen moeten landschappelijk 
ingevuld worden (geen parkeren etc.).

• Behoud van monumentale en waardevolle bomen.
• Geen grote verkeersaantrekkende functies 

(waaronder detailhandel).
• Zorgcluster in stand houden.
• Ontwikkelingen moeten aansluiten bij de 

duurzaamheidsambities van de gemeente.
• Rondom het landgoed ligt een groene 

overgangszone van tenminste 10m.
• In stand houden van de 

langzaamverkeersverbinding tussen ’De Maat’ en 
het station.

• Behouden bestaande groene zone tussen spoor en 
fietspad. 

Mogelijkheden:
• Ontwikkel een landschappelijk casco (half-open 

landschap) dat de samenhang van het landgoed 
waarborgt.

• Versterken fysieke/visuele verbinding met de wijk 
‘De Maat’ .

• Nieuwe maatschappelijke functies in bestaande of 
nieuwe gebouwen.

• Moestuin of andere groene trekker bij boerderij 
plaatsen, om een zorg-erf te maken.

• Zorg-gerelateerde nieuwe ontwikkelingen.
• Woningbouw in ontwikkelzones.
• Boerderij herbestemmen.

wonen in het groen

zorg-erf
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Hoe verder?

53STRUCTUURVISIE LANDGOED VELDWIJK & DE HOOGE RIET



Deze structuurvisie geeft een toekomstbeeld 
voor het landgoed Veldwijk waarbij naast 
behoud van de zorgfunctie ook ruimte wordt 
geboden aan nieuwe, kwalitatief hoogwaardige 
functies die aansluiten bij de behoefte van de 
Ermelose samenleving én bij de kernwaarden 
van het gebied. Hoe kan de gemeente 
waarborgen dat dat toekomstbeeld ook 
inderdaad vorm krijgt? Dit hoofdstuk gaat in op 
de rolverdeling en samenwerking tussen GGz 
Centraal en de gemeente. Het hoofdstuk gaat 
tevens in op de vervolgstappen, de economische 
uitvoerbaarheid en toekomstig kostenverhaal.

4.1  De opgave
Uit de structuurvisie resulteren drie deelgebieden, 
ieder met eigen kwaliteiten en opgaven:
1. Noord (bossfeer): hier ligt de nadruk op behoud. 

De structuurvisie gaat uit van extensief recreatief 
gebruik en versterking van de natuurwaarden. 
Op enkele plekken kan in de toekomst ruimte 
ontstaan voor zorgvuldig ingepaste nieuwe 
bebouwing (recreatie, wonen en/of zorg), 
verscholen in het groen.

2. Midden (campussfeer): hier ligt de nadruk 
op herbestemming. De monumentale opzet, 
bestaande uit losse paviljoens in een parkachtig 
landschap, blijft intact. Zoveel mogelijk gebruik 
makend van de bestaande gebouwen, wordt dit 
deelgebied benut voor nieuwe economische en 
maatschappelijke functies.

3. Zuid (coulissensfeer): hier ligt de nadruk op 
herontwikkeling. In de ‘schil’ ten zuiden en westen 

van de monumentale campus worden naoorlogse 
zorggebouwen gesloopt om plaats te maken 
voor nieuwe woonmilieus en combinaties tussen 
wonen en zorg. De nieuwe bebouwing wordt 
zorgvuldig ingepast in het landschappelijke en 
cultuurhistorische raamwerk.

De ontwikkelstrategieën bij deze drie deelgebieden 
verschillen sterk. In de noordelijke bosgebied 
ligt de focus op een goede exploitatie, beheer en 
onderhoud van de bestaande bossen en weides. In 
het middengebied is het van groot belang om nieuwe 
economische dragers te vinden voor de bestaande 
gebouwen die vrijkomen, of die nu al leeg staan. In het 
zuidelijke deelgebied ligt de ontwikkelopgave juist bij 
een zorgvuldige inpassing van woningen.

Eén van de belangrijkste boodschappen die bij de 
totstandkoming van de structuurvisie naar voren 
is gekomen, is dat Veldwijk weliswaar uit drie zeer 
verschillende deelgebieden bestaat, maar dat 
het landgoed van oudsher als één entiteit heeft 
gefunctioneerd en dat dit zo moet blijven. Behoud 
en versterking van het landschappelijke raamwerk 
hebben prioriteit. Om versnippering en verrommeling 
te voorkomen, dienen een integrale aanpak en 
gebiedsgericht erfgoedmanagement centraal te staan 
bij de herontwikkeling van Veldwijk.

4.2  Rolverdeling
GGz Centraal
De herontwikkeling van landgoed Veldwijk en De 
Hooge Riet is in principe een privaat initiatief. Eigenaar 
GGz Centraal wenst vanuit haar veranderende taken 

en verantwoordelijkheden als zorgaanbieder een 
aanzienlijk deel van het terrein en de bestaande 
gebouwen af te stoten. GGz Centraal heeft daarbij 
nadrukkelijk de samenwerking met de gemeente 
gezocht, in het besef dat zij afhankelijk is van de 
gemeente voor draagvlak en het verkrijgen van 
de nodige vergunningen, maar ook om andere 
arrangementen te verkennen waarbij de gemeente 
bereid is om haar netwerk in te zetten of zelfs om te 
participeren in deelprojecten. 

Gemeente Ermelo
De gemeente Ermelo hecht groot belang aan een 
zorgvuldige transformatie van Veldwijk. Veldwijk 
is een karakteristiek en zeer waardevol gebied dat 
qua historie, landschap en functies onlosmakelijk 
verbonden is met de rest van Ermelo. Ontwikkeling en 
versterking van het landgoed als geheel vraagt, zeker 
met het oog op een terugtrekkend GGz Centraal, om 
een duidelijke sturing vanuit de gemeente. Én een 
constructieve samenwerking tussen GGz Centraal en 
de gemeente. Een samenwerking die ook waarborgen 
biedt als nieuwe partijen aantreden om delen van het 
gebied te herontwikkelen. 

4.3 Samenwerking nu en straks
Voor die samenwerking tussen GGz Centraal en 
de gemeente is in 2015 een basis gelegd in de 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK). In de SOK zijn de 
volgende principes vastgelegd:
• Transparantie in proces en inhoud
• Respect voor de eigen context waarin partijen 

werken
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• Oog voor elkaars belangen, zoeken naar het beste 
alternatief

• Elkaar niet verrassen, maar pro-actief informeren
• Integraliteit, de delen worden altijd vanuit het 

geheel bekeken
• Signaleren, aanspreken, maatregelen nemen
• Inzet van deskundige, gemotiveerde, 

samenwerkingsgerichte mensen
• Voorkomen van juridisering
Deze principes blijven onverkort van kracht. De 
gemeente kiest zeker niet voor een rol van ‘volledig 
loslaten’ en ook niet voor het andere uiterste, ‘volledig 
overnemen’. Alle tussenvormen, van faciliteren tot 
(deels) participeren, staan nog open, waarbij het goed 
mogelijk is dat de rol van de gemeente uiteindelijk 
verschilt per deelgebied of fase.  
Samenwerkingsafspraken worden verankerd in een 
overeenkomst. Vanzelfsprekend wordt in dat proces 
ook verkend in hoeverre en onder welke voorwaarden 
de gemeente het toekomstige openbare gebied op 
Veldwijk kan en wil overnemen. Daarnaast wordt 
onderzocht in hoeverre de provincie kan en wil 
bijdragen aan de transformatie van Veldwijk.

4.5 Vervolgstappen
Deze structuurvisie zal fungeren als toetsingskader bij 
het beoordelen en aanjagen van allerlei projecten en 
initiatieven. De transformatie van Veldwijk zal grofweg 
volgens onderstaande stappen verlopen.
1. Na vaststelling van deze structuurvisie ontwikkelt 

GGz Centraal in goed overleg met de gemeente 
(stedenbouwkundige) deelplannen.

2. Na goedkeuring van die plannen gaat de 
gemeente over tot het in procedure brengen van 
één of meerdere bestemmingsplannen en een 
beeldkwaliteitplan. Daarbij toetst de gemeente 
ook aan deze structuurvisie. Parallel hieraan 
legt de gemeente gedetailleerde afspraken vast 
over realisatie, exploitatie en beheer met de 
desbetreffende ontwikkelende partij. Tevens 
worden afspraken gemaakt over de fasering om 
vóór 2020 voldoende nieuwe woningen toe te 
voegen aan de woningvoorraad in Ermelo.

3. Na het doorlopen van de planologische procedure 
en het verkrijgen van de benodigde vergunningen 
kan gestart worden met de realisatie van de (deel)
plannen.

Vanzelfsprekend zal ook in de vervolgstappen worden 
afgestemd met de verschillende belanghebbenden, 
bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep.

4.6 Economische uitvoerbaarheid en 
kostenverhaal
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) vereist 
dat de gemeente bij een structuurvisie een 
uitvoeringsparagraaf opstelt. De wet formuleert dit als 
volgt:

artikel 2.1 Wro:
De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van 
de gemeente één of meer structuurvisies vast.
De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de 
voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede 

de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren 
ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de 
wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen 
ontwikkeling te doen verwezenlijken.

Met de structuurvisie wil de gemeente de ruimtelijke 
ontwikkeling van Landgoed Veldwijk op hoofdlijnen 
vastleggen voor de toekomst. Het gaat om ambities 
die de gemeente wil waarmaken, maar ook om 
regie op initiatieven van derden te voeren ter 
voorkoming van ongewenste ontwikkelingen. Dit 
betekent dat deze visie ook inzicht geeft in potentiële 
ontwikkelrichtingen. Op basis van de visie kunnen 
programma’s en daaruit voortvloeiende maatregelen 
en projecten worden geformuleerd.  De structuurvisie 
heeft daarnaast een belangrijke functie voor het 
kostenverhaal. 

Op basis van de verdere gesprekken en informatie-
uitwisseling tussen gemeente Ermelo en GGz Centraal 
worden de verhaalbare kosten en mogelijke bijdragen 
nader bepaald. Afspraken hierover zijn vastgelegd 
in de raamovereenkomst tussen GGz-Centraal en 
de gemeente Ermelo, welke op 9 november 2017 is 
getekend.
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