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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksrapport met een inventarisatie naar het uitbreiden van het dorp Bathmen.
Dit rapport is geschreven in opdracht van Silla Koops van Werkgroep Woningbouw Bathmen en is
uitgevoerd in het kader van het StadsLAB van Hogeschool Saxion te Deventer. Van februari tot en
met april 2021 hebben wij, Joni Beerthuizen, Maartje van Kessel, Tjarda ter Woord, Robert
Blankvoort en Astrid Zwanikken, vijf studenten van de Academie Bestuur, Recht en Ruimte van
Saxion Hogeschool te Deventer, onderzocht wat de woon- en levensbehoeften zijn van de inwoners
van Bathmen en hoe dit is toe te passen op de vraag hoe het dorp Bathmen kan uitbreiden zonder
haar karakter te verliezen. Dit onderzoeksrapport betreft een onderzoek met referenties en enquête
uitslagen die de Werkgroep Woningbouw Bathmen en gemeente Deventer kunnen gebruiken voor
verdere ontwikkelingen naar het uitbreiden van het dorp Bathmen.
Wij willen graag Silla Koops van de Werkgroep Woningbouw Bathmen bedanken voor
de vrijgemaakte tijd en moeite gedurende ons onderzoek. Ook willen wij graag Arne van der
Velde bedanken voor de begeleiding en feedback gedurende deze opdracht.
Wij hebben het onderzoek als heel leuk en interessant ervaren. Wij hopen dat Bathmen, mede door
dit rapport, een mooie toekomst tegemoet gaat.

Wij wensen u veel leesplezier.

Deventer, 16 april 2021

Studenten Academie Bestuur, Recht en Ruimte

Joni Beerthuizen,
Maartje van Kessel,
Tjarda ter Woord,
Robert Blankvoort
Astrid Zwanikken.
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1. Inleiding
In de dorpsvisie van de gemeente Deventer uit 2016 werd ervan uitgegaan dat het aantal inwoners
van het dorp Bathmen in de toekomst zal gaan krimpen (Gemeente Deventer, 2016). Eind 2019 is
door de werkgroep Bathmen 2035 met bewoners van Bathmen gesproken over de gewenste
toekomst van het dorp. Daaruit bleek dat veel Bathmenaren zich helemaal niet konden vinden in de
bestaande visie waarin het dorp rekening diende te houden met een krimp. De inwoners zijn juist
voorstander van nieuwe plannen om het dorp jong en vitaal te houden. Tijdens het maken van de
dorpsvisie is de wens uitgesproken om als dorp te laten groeien richting 7.500 inwoners (Stuurgroep
Dorpsagenda Bathmen, 2021). Bathmen heeft zoals in tabel 1 te zien momenteel ongeveer 5.800
inwoners, dat betekent dat er heel wat woningen bij moeten komen in Bathmen om deze groei te
realiseren. Daarnaast dient Bathmen een vitaal en leefbaar dorp te blijven en wil het haar karakter
behouden. De energietransitie en het bijbehorende duurzaamheidsvraagstuk speelt ook een rol in
de woonopgave. In tabel .. worden de huidige situatie en gewenste woonsituatie volgens de
Werkgroep Woningbouw Bathmen weergeven.
2020

2035

Groei

Aantal inwoners

5.820 (AlleCijfers.nl, 2021)

Ongeveer 7.500

+ 1.680 inwoners

Aantal woningen

2.360 (AlleCijfers.nl, 2021)

Ongeveer tussen de
2.860 en 3.110

+ 500 tot 750 extra
woningen

Tabel 1 Gewenste groei Bathmen

De opgave vanuit Werkgroep Woningbouw Bathmen was om te inventariseren wat de woonen leefwensen zijn van de huidige en eventueel toekomstige bewoners van Bathmen. Er moest
worden onderzocht hoe het dorp Bathmen kan uitbreiden zonder haar karakter te verliezen. De
vraagstelling die centraal staat in dit rapport is als volgt:

Hoe kan het dorp Bathmen worden uitgebreid zonder dat het haar
dorpse karakter verliest?
De op de centrale vraagstelling gebaseerde onderzoeksvragen zijn als volgt:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de karaktereigenschappen van het dorp Bathmen?
Wat zijn de woon- en levensbehoeften van de inwoners van Bathmen?
Welke leefstijlen passen bij het woonmilieu van Bathmen?
Wat zijn vergelijkbare situaties in dorpen waarbij de uitbreiding is gelukt zonder dat het dorp
haar karakter verliest?
5. Hoe worden er op langere termijn meer personen die zich in Bathmen willen vestigen naar
Bathmen getrokken?
Dit rapport zal bestaan uit de volgende onderdelen:
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksopzet- en methoden van dit rapport besproken. In hoofdstuk 3
wordt een algemene omschrijving van de wijk en het dorp Bathmen gegeven om het dorp beter te
leren kennen. In hoofdstuk 4 wordt het karakter van het dorp Bathmen onderzocht, dit gebeurt
a.d.h.v. deskresearch en de antwoorden op een bewonersenquête. In hoofdstuk 5 wordt
onderzoeksvraag 2 beantwoord door middel van de antwoorden van inwoners van Bathmen op de
bewonersenquête. De geanalyseerde antwoorden op deze enquête zijn te vinden in bijlage 1. In
hoofdstuk 6 wordt onderzoeksvraag 3 onderzocht door middel van deskresearch naar leefstijlen en
5

woonmilieus. Hiermee wordt een beeld gecreëerd van mogelijke toekomstige inwoners van
Bathmen die van buitenaf komen. In hoofdstuk 7 wordt deelvraag 4 uitgewerkt. Deze deelvraag
wordt uitgewerkt door het uitvoeren van een referentiestudie naar dorpen met eenzelfde
problematiek als Bathmen. De referentiestudie is te vinden in bijlage 2. In hoofdstuk 8 wordt
deelvraag 5 onderzocht en beantwoord. Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 9 de centrale vraagstelling
beantwoord aan der hand van de voorgaande deelvragen.
Dit rapport is een stap in de richting van het uitbreiden van het dorp Bathmen. Dit rapport is een
onderzoek met aan het einde een advies die door de Werkgroep Woningbouw Bathmen en de
gemeente Deventer kan worden gebruikt voor de toekomstige uitbreiding van Bathmen.
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2. Onderzoeksopzet en -methoden
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksopzet en onderzoeksmethoden voor het onderzoek naar de
uitbreiding van de woningbouw in Bathmen besproken.

2.1 Onderzoeksopzet
In dit onderzoek is ingegaan op de doelstelling om te inventariseren wat de woonen leefwensen zijn van de huidige en eventueel toekomstige bewoners van Bathmen. Aan de
toekomstige uitbreiding van het dorp zitten een aantal eisen die de Werkgroep Woningbouw
Bathmen heeft aangeleverd.
▪
▪

Bathmen dient een vitaal en leefbaar dorp te zijn en blijven.
Bathmen moet haar dorps karakter behouden.

Vanuit de doelstelling is besloten om één eindproduct op te leveren. Dit product is
een onderzoeksrapport met de achterliggende, uitgewerkte onderzoeksvragen. Dat is het document
dat nu voor u ligt en hierin wordt de centrale vraagstelling onderzocht aan de hand van de
deelvragen en bijhorende onderzoeksmethodes. Uiteindelijk worden de resultaten gepresenteerd in
een eindpresentatie aan de opdrachtgever en de resultaten van de enquête worden met de
Werkgroep Woningbouw Bathmen, de gemeente Deventer en de inwoners van Bathmen gedeeld.

2.2 Onderzoeksmethoden
Om het rapport ‘Woningbouw Bathmen 1’ vorm te geven zijn er verschillende onderzoeksmethoden
toegepast. In deze paragraaf worden alle onderzoekmethoden kort toegelicht.
Deskresearch
De basis van het onderzoek is ontstaan door het doen van veel deskresearch. De eerste stap van het
onderzoek was het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek naar de bewoners van het dorp
Bathmen en de achtergrond van de wens voor de uitbreiding van Bathmen. Voor de deskresearch is
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beleidsdocumenten van gemeentes en cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. In de referentiestudies wordt ook gebruik gemaakt van de bron
AlleCijfers.nl om informatie over de dorpen te verwerven.
Bewonersenquête
De inwoners van Bathmen hebben de mogelijkheid gekregen om een enquête in te vullen die gaat
over de woninguitbreiding van Bathmen. Deze ingevulde enquêtes zijn uitgewerkt en de resultaten
zijn gebruikt om hoofdstuk 3 en 4 te beantwoorden. Het houden van een enquête met creëert
inzicht in hoe burgers tegenover de plannen van de woningbouw staan. Deze kwantitatieve
onderzoeksmethode helpt met het zoeken naar wat de bewoners van Bathmen daadwerkelijk
willen. De enquête is via sociale mediakanalen gedeeld onder bewoners. Deze is gedeeld in
Whatsappgroepen, op Facebookpagina’s en de enquête is gepubliceerd in de Bathmense krant. Ook
is de enquête geprint en ter beschikking gesteld in de Jumbo in Bathmen. In de Jumbo was een
inleverbak aanwezig waar bewoners hun ingevulde fysieke enquête konden inleveren. Als laatste
hing er een grote poster in Bathmen met daarop de QR-code die leidt naar de enquête. Op deze
manieren is geprobeerd om zoveel mogelijk Bathmenaren te bereiken.
Referentiestudie
Door te kijken naar andere dorpen is er kennis te verkrijgen over toegepaste oplossingen en de
positieve en negatieve punten van andere dorpsuitbreidingen. In de referentiestudie is gekeken naar
andere dorpen die de afgelopen jaren flink gegroeid zijn in inwoneraantal. Vanuit deze referenties is
gekeken naar overeenkomsten tussen de referenties en Bathmen.
7

2.3 Procesaanpak
Een procesaanpak onderscheidt zich in vier fases: de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de
uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase (Complexe Projecten, z.d.). Het proces van de woningbouw in
Bathmen kent zo’n soortgelijke faseloop.
1. De verkenningsfase heeft de werkgroep zelf al uitgevoerd. Zij hebben al de startbeslissing
genomen.
2. De onderzoeksfase wordt in dit bestand uitgevoerd door studenten. Zoals in de vorige paragraaf al
beschreven is, gaan de studenten met verschillende onderzoeksmethoden onderzoeken. De
verantwoordelijkheid van de studenten is om een aanbeveling/advies verlenen aan de werkgroep
wat in hoofdstuk 10 beschreven wordt.
3. De uitwerkingsfase wordt in het volgende kwartiel door een andere groep studenten uitgevoerd.
Zij hebben als verantwoordelijkheid dat ze gaan ontwerpen op basis van dit onderzoek.
4. De uitvoeringsfase. Deze fase is nog ver in de toekomst en is nog te moeilijk om concreet te
beschrijven.
Bij dit proces is het belangrijk dat de belangen van de betrokken partijen terugkomen voornamelijk
de bewoners. Vandaar dat het belangrijk is (zoals bij de vorige paragraaf beschreven was) om
bewoners goed te betrekken door ze een enquête te laten invullen. Op deze manier wordt het doel
van de uitbreiding van Bathmen bereikt.
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3. Omschrijving van het dorp Bathmen
Bathmen is een dorp gelegen in Overijssel en behoort sinds 2005 tot de gemeente Deventer.
Voorheen was Bathmen een zelfstandige gemeente, maar aan het begin van 2005 werd de wijk
Bathmen samengevoegd met de gemeente Deventer (Gemeente Deventer, 2015). Op 1 januari 2020
telde de wijk Bathmen 5.820 inwoners. In de wijk bevinden zich in totaal 2.360 huishoudens en de
wijk neemt een oppervlakte in van 3.199 hectare (AlleCijfers.nl, 2021).
Binnen de wijk Bathmen ligt de buurt Bathmen, ook wel de dorpskern van Bathmen genoemd. Op 1
januari 2020 telde de dorpskern Bathmen 4.450 inwoners en 1.820 huishoudens (AlleCijfers.nl,
2021). In totaal heeft de dorpskern een oppervlakte van 348 hectare en heeft het een gemiddelde
dichtheid van 514 adressen per km2. De mate van stedelijkheid in het dorp scoorde in 2020 een 4 op
een schaal van een tot en vijf. Volgens deze score is het dorp Bathmen ‘sterk stedelijk’ (AlleCijfers.nl,
2021). Het dorp ligt tussen een treinspoor en de snelweg A1. Het dorp is gelegen in een landelijke
omgeving en is omringd door groene grasvelden en aan de zuidkant van het dorp stroomt beek ‘de
Schipbeek’. Saksische boerderijen in groene velden worden afgewisseld door gemengde bossen.
Bathmen is daardoor een populaire plek om te wandelen, de streek kent verschillende
wandelroutes.
De dorpskern Bathmen heeft in totaal 2.126
adressen, waarvan zoals te zien in figuur 2 de
helft van deze panden is gebouwd tussen 1950
en 1980 (AlleCijfers.nl, 2021). In 2020 waren er
1.863 panden met een woonfunctie in
Bathmen waarvan 77% van deze woningen een
koopwoning is, 15% een huurwoning van een
coöperatie en de overige 8% een huurwoning
in de vrije sector. In figuur 3 is per pand de
bouwperiode weergeven in een kaart. Uit deze
kaart is goed te zien hoe Bathmen is uitgebreid.
In figuur 4 is van alle panden met een
woonfunctie weergeven wat voor soort woning
Figuur 2 Bouwperiode adressen Bathmen (AlleCijfers.nl, 2021)
dit is. In Bathmen zijn voornamelijk veel
rijwoningen en vrijstaande woningen aanwezig
(Dienst voor het kadaster en de openbare registers, 2021).
In Bathmen vinden verschillende evenementen plaats. De kunstmarkt rondom de kerk, de
survivalrun en bezoekers van de Schipbeek. Op gebied van paardensport worden veel evenementen
in en rondom manege ’t Ruiterkamp georganiseerd, zoals Bathmen te Paard, concours hippique en
samengestelde wedstrijden (Gemeente Deventer, 2015). Ook is er een Bathmense kermis in het
laatste weekeinde van september. Bathmen heeft drie rijksmonumenten: de Dorpskerk, de toren
van deze kerk en de Dorthermolen (Monumenten.nl, sd). In Bathmen zijn in totaal 41 gemeentelijke
monumenten aanwezig. De dorpskern van Bathmen kent ook twee basisscholen, de Dorpsschool en
de Rythmeen. Bathmen is een dorp met karakter en organiseert regelmatig evenementen voor de
bewoners. Zo wordt er sinds een aantal jaar in het laatste weekend van december de ‘Battumse
Kwis’ georganiseerd. Dit is een quiz waar alle bewoners in hun eigen groep aan kunnen meedoen.
Ook wordt twee keer per jaar een kledingbeurs georganiseerd in Braakhekke. Het dorp bezit
meerdere werkgroepen die gaan over verschillende ontwikkelingen van Bathmen. Dit laat zien dat
de bewoners van Bathmen niet stil zitten en graag meedenken over het dorp.
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Figuur 3 Bouwjaar panden Bathmen (Dienst voor het kadaster en de openbare registers, 2021)

Figuur 4 Woningtypering Bathmen (Dienst voor het kadaster en de openbare registers, 2021)
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4. Wat zijn de karaktereigenschappen van het dorp Bathmen?
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de vraag ‘wat zijn de karaktereigenschappen van het
dorp Bathmen?’. Eerst wordt er beschreven wat karaktereigenschappen van een dorp inhouden,
daarna wordt gekeken hoe de gemeente Deventer het karakter van haar wijk Bathmen beschrijft.
Tot slot worden de karaktereigenschappen van het dorp door de inwoners besproken.

4.1 Wat zijn karaktereigenschappen van een dorp?
Om dit hoofdstuk te kunnen beantwoorden wordt er eerst gekeken naar de karaktereigenschappen
van het dorp. Er bestaat geen eenduidige definitie van een dorps karakter en daarnaast is de term
‘dorps karakter’ niet alleen verbonden aan het dorp zelf. Het dorps karakter gaat over de identiteit
van een dorp waarin mensen zich herkennen en die de gemeente uniek maakt. Het is een beleving:
het willen wonen in een dorp met een overzichtelijke samenleving en niet willen opgaan in de
anonimiteit van de grote stad. Waarbij geaccepteerd wordt dat niet alle voorzieningen aanwezig zijn.
Bij dorpse voorzieningen wordt meestal gedacht aan een dorpshuis of dorpscafé maar voorzieningen
zoals een hogeschool of een winkelcentra hoort daar meestal niet in thuis. In veel dorpen worden
hoogbouwplannen afgewezen en wordt massale bebouwing vermeden. Op andere terreinen laat het
dorps karakter zich zien door het goed onderhouden van het groen, het behoud van
natuurgebieden, een rijk verenigingsleven en een goed voorzieningenniveau. Het verschilt wel per
dorp wat een dorps karakter is en hoe dat kan worden onderhouden. Een dorps karakter gaat over
wonen, veiligheid, voorzieningen, zorg en sociaal klimaat (Het college van b&w Heemstede, 2015).
Samenvattend zijn karaktereigenschappen van een dorp de combinatie van ‘dorpse’ bebouwing en
een ‘dorpse’ functie zoals een dorpskern, de bewoners zelf en het ‘dorpse’ gevoel.

4.2 Wat zijn de karaktereigenschappen van Bathmen volgens de gemeente
Deventer?
Bathmen kent volop dynamiek en heeft het dorpse karakter goed weten te behouden. Dit ‘dorpse
karakter’ bestaat uit uiteenlopende aspecten op zowel sociaal-maatschappelijk als ruimtelijk terrein.
Het is het behoud van het dorpse karakter van de kern Bathmen dat door haar inwoners als meest
wezenlijk wordt ervaren, bij het in stand houden van haar identiteit in de toekomst. Bathmen heeft
een hoog voorzieningenniveau. Inwoners van het buitengebied richten zich op Bathmen,
bijvoorbeeld de vele sporters (voetbal, volleybal, handbal) van buiten het dorp sporten in Bathmen.
Wat veel positieve effecten oplevert voor het dorp. Veel bewoners zijn actief in het
verenigingsleven, bij evenementen en op kleinere schaal bij buurtfeesten.
Bathmen is groot genoeg zodat er een keus is in hoe je deelneemt aan de leefgemeenschap, en klein
genoeg om het dorpse karakter te voelen met vrijwilligers en een hoge mate van betrokkenheid.
Daarnaast is, in fysieke zin, het dorp groen en ligt het in een groene omgeving maar blijft het
centrum van Bathmen een zorgpunt (Gemeente Deventer, 2016).
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4.3 Wat zijn de karaktereigenschappen van Bathmen volgens inwoners van
Bathmen?
Uit de enquête is gebleken dat de
TOP 10 AANTAL
inwoners van Bathmen het leven in
Groen
het dorp als fijn beschouwen. In het
Landelijk
3%
bijzonder wordt er gekeken naar
Mooi 4%
vraag 6: Hoe zou u in een paar
6%
steekwoorden het karakter van
Bathmen omschrijven? De
Vriendelijk
6%
bewoners schreven verschillende
dingen op (zie ‘Bijlage 1 Resultaten
enquête’). Op basis van die
Sociaal
gegevens is hiernaast een top 10
8%
meest genoemde steekwoorden
gemaakt. Bewoners hadden vooral
sociale aspecten van het dorp
benoemd zoals gezellig,
Actief/actieve
gemoedelijk, sociaal, vriendelijk en
bewoners
8%
actief/actieve bewoners. Ook werd
er wat gezegd over het dorpse
Rustig
karakter zoals groen, landelijk en
9%
rustig. Bewoners vinden Bathmen
een sociaal dorp en veel mensen
Figuur 5 Karakter Bathmen
hebben het ‘dorps’ gevoel bij
Bathmen doordat ze elkaar kennen.

KEER GENOEMD
Gezellig
26%

Gemoedelijk
18%

Dorpse karakter
12%

4.4 Conclusie
Concluderend op basis van de bewoner enquête en de omschrijving van de gemeente Deventer zijn
dit de karaktereigenschappen van het dorp Bathmen. Het dorps karakter van Bathmen wordt
gekenmerkt als een kleinschalig dorp met een mooie woonomgeving. Het dorp heeft een fijne
dorpskern en een ideale ligging met een groene, landelijke uitstraling, het is een veilig en rustig dorp.
In het dorp zijn dorpse voorzieningen aanwezig en er is een goede mix van kwalitatief hoogwaardige
maatschappelijke functies. De sociale structuur is levendig, het dorp kent een aantal dorpse
activiteiten en verschillende verengingen. In het dorps heerst een ‘ons kent ons’ karakter waarbij
een groot deel van de bewoners hecht met elkaar omgaat. Het gemeentebestuur is toegankelijk en
staat dicht bij de burgers.
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5. Wat zijn de woon- en levensbehoeften van de inwoners van
Bathmen?
In dit hoofdstuk worden de woon- en levensbehoeften van de inwoners van Bathmen onderzocht
aan der hand van een bewonersenquête. Deze enquête is verspreid via Facebook, Whatsapp, de
Bathmense krant en de fysieke enquête heeft bij de Jumbo in Bathmen gelegen waar bewoners ook
de mogelijk kregen om deze in te vullen. In totaal hebben 499 personen de bewonersenquête
ingevuld. De bewonersenquête is te vinden in bijlage 1. Niet alle vragen zijn door alle
geënquêteerden ingevuld, dit komt omdat bij de papieren enquêtes niet iedereen alle vragen heeft
ingevuld. In de online enquête waren die vragen verplicht en konden niet worden overgeslagen. De
uitkomsten van de fysieke enquêtes zijn verwerkt in de grafieken in bijlage 1. Bij elke vraag is
weergeven hoeveel personen de vraag hebben beantwoord.

5.1 Kenmerken bewoners
De bewonersenquête is in totaal door 499 personen ingevuld, waarvan 481 inwoners in de wijk
Bathmen wonen. Van de 499 geënquêteerden woont 76,8% in de dorpskern Bathmen, 6,2% in de
buurtgemeenschap Loo, 13,4% in het buitengebied en 3,6% woont momenteel niet in Bathmen. In
figuur 6 is de verhouding tussen het aantal inwoners uit de wijk Bathmen en het aantal
geënquêteerden uit de wijk Bathmen weergeven. In deze grafiek wordt uitgegaan van alle inwoners
met een leeftijd van 15 jaar of ouder. De percentages voor de inwoners van de wijk Bathmen zijn
berekend over 4.900 inwoners (5.820 inwoners totaal - 920 inwoners onder de 15 jaar) (Centraal
Bureau van de Statistiek, 2021). Het percentage geënquêteerden is redelijk representatief in
verhouding met de totale bevolking van Bathmen. Het percentage 45-65-jarigen is iets hoger en het
percentage 65-jarigen en ouder is iets lager. Van de 18 geënquêteerde, die niet woonachtig zijn in de
wijk Bathmen zeggen er 13 dat zij in de toekomst in Bathmen willen gaan wonen en 5 personen
zeggen dat zij dit misschien willen.

Verhouding leeftijd in percentages
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15 - 25 jaar

25 - 45 jaar

Inwoners wijk Bathmen (CBS, 2021)

45 - 65 jaar

65 jaar of ouder

Geënquêteerde inwoners wijk Bathmen

Figuur 6 Verhouding leeftijd in percentages

Van de 495 geënquêteerden die de vraag over de woningsituatie hebben ingevuld woont 76,2% in
een koopwoning, 13,3% woont bij zijn of haar ouders in, 4,8% woont in een huurwoning uit de vrije
sector en 4% woont in een sociale huurwoning. De overige 1,7% gaf aan een andere woningsituatie
te hebben waarvan vier personen op een boerderij wonen. Van de 498 personen die de vraag over
hun woonsituatie hebben beantwoord, is de meest voorkomende woonsituatie met 41,6% een gezin
met de kinderen inwonend. Hierna volgt met 33,7% het tweepersoonshuishouden en daarna met
12,2% personen inwonend bij hun ouders. 7% van de geënquêteerden woont in een
13

eenpersoonshuishouden, 3,6% bestaat uit een gezin waarvan de kinderen uit huis zijn en de overige
1,9% heeft een andere woonsituatie.

5.2 Opinies over Bathmen
Waarom zijn mensen eigenlijk in Bathmen komen of juist blijven wonen? Een interessante vraag
waar iedereen een persoonlijke reden voor heeft. Wat veruit de meeste antwoorden heeft, is het
dorpskarakter. Daarnaast vindt men het prettig dat er een landelijke omgeving is, familie in de buurt
is, Bathmen dicht bij de stad is, maar ook dat alle benodigde voorzieningen er zijn en dat de afstand
tot werk goed is. Voor een aantal mensen geldt dat zij zijn teruggekeerd naar Bathmen omdat dit
hun vroege woonplaats is. En een klein deel van de enquêteerde is zelfs geboren in Bathmen en hier
blijven wonen.
Daarnaast gaven geënquêteerden in het vakje anders aan dat zij naar Bathmen toe zijn gekomen
door hun relatie of partner. Maar ook voor bijvoorbeeld een familiebedrijf, sociale contacten of dat
zij hier geboren zijn en nooit zijn verhuisd.

Waarom voor Bathmen gekozen
Geboren en getogen
Terugkeren naar geboorteplaats/vroegere woonplaats
Dorp heeft alle benodigde voorzieningen
Dorps karakter
Centrale ligging NL
Dorp dichtbij stad
Landelijke omgeving
Snelweg A1

In de buurt van familie
Afstand tot werk
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Figuur 7 Redenen waarom men in Bathmen woont

Wat mensen prettig vinden aan het wonen in Bathmen, is dat het rustig is, een mooi en prettig
buitengebied heeft en er dus veel natuur is. Ook is volgens 11% van de geënquêteerden het
voorzieningenniveau goed. Daarnaast vindt ook 11% het dorpse karakter prettig. Daarnaast vindt
men de gezelligheid (11%), het sociale (7%) en de gemoedelijkheid (6%) fijn. Ook het feit dat het
kleinschalig (6%) is en dat Bathmen goed te bereiken is (5%) vindt men prettig.
Helaas zijn er ook punten wat de inwoners minder prettig vinden. Zo vindt 36% het niet fijn dat er
weinig voorzieningen zijn, of dat er een afname is van de bestaande voorzieningen. Ook ervaart men
geluidsoverlast van de A1 (16%) en het spoor (11%). Ook het feit dat er geen treinstation is, vindt
15% vervelend. Daarbij vindt 6% dat er geen goede busverbinding is naar/vanuit Bathmen. Ook vindt
12% dat het woningaanbod niet goed is. Zo is er een deel dat vindt dat er over het algemeen geen
goed aanbod is, een deel vindt dat er geen goedkope koopwoningen zijn, niet genoeg aanbod is voor
starters, en een klein deel vindt dat er niet genoeg aanbod is voor senioren. Ook al vinden de meeste
mensen de gezelligheid en het sociale erg prettig, zijn er toch mensen die vinden dat er nadelen
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zitten aan het ‘ons-kent-ons’. Zo zou er nog wel is geroddeld worden in Bathmen, 5% ervaart dit als
minder prettig.

WAT VINDT U PRETTIG AAN HET WONEN IN BATHMEN?
Sfeer
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Bereikbaarheid
Vrienden/familie
Buitengebied/landeli
jk/natuur
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Voorzieningen
Sociaal
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Figuur 8 Prettige eigenschappen Bathmen

WAT VIND U MINDER PRETTIG AAN HET WONEN IN
BATHMEN?
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Figuur 9 Minder prettige eigenschappen Bathmen
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5.3 Jongeren en ouderen
Jongeren
De enquête is ingevuld door 72 mensen met de leeftijdscategorie van 0-25. In de enquête is een
vraag gesteld aan deze groep of ze later zelf in Bathmen willen gaan wonen, en zo niet, waarom
niet? Van deze 72 jongeren willen 39 later in Bathmen gaan wonen, 15 geënquêteerden weten het
niet zeker en 6 willen niet in Bathmen gaan wonen. De rest van de 0-25-jarigen heeft geen antwoord
gegeven op de vraag. De voornaamste reden dat ze niet in Bathmen willen blijven wonen is dat ze
zich meer met de grote stad identificeren. Ze willen dichter bij het stadse leven wonen, of hebben
geen band met het dorp of de mensen. Kortom, het zijn mensen die liever in de grote stad wonen
waar meer voorzieningen zijn. Een voorbeeld van geen band hebben met de mensen is bijvoorbeeld
dat ze geen vrienden hebben wonen in Bathmen, of zelfs dat ze gek worden van het onderlinge
geroddel. Het geroddel hoort bij Bathmen omdat het kleinschaliger is en door het ons-kent-ons.
Ouderen
Maar liefst 144 van de ingevulde enquêtes is ingevuld door 60+ers. In de enquête stond de vraag:
Bent u van plan om de rest van uw leven in Bathmen te blijven wonen. Maar liefst 123 60+ers willen
de rest van hun leven in Bathmen blijven wonen. 15 van de 60+ers weet het nog niet zeker en 1
iemand wil niet in Bathmen blijven wonen. Van de 123 geënquêteerden die wel in Bathmen willen
blijven wonen, blijven 44 het liefst in hun eigen woning wonen. Deze groep mensen vindt het goed
hoe ze nu leven en blijven graag in hun huidige woning. 29 mensen die wonend zijn in Bathmen en
daar willen blijven, willen het liefst verhuizen naar een kleinere woning met alles op de begane
grond of met veel ruimte om het huis, 6 mensen willen graag naar het Dijkhuis verhuizen, 25
mensen willen naar een seniorenwoning met/zonder gezamenlijk hofje en voorzieningen verhuizen
en 15 mensen weten nog niet wat ze gaan doen. Wat bijzonder is om te zien is dat het overgrote
deel van de 60+ers in Bathmen wil blijven wonen en dat maar één iemand niet in Bathmen wil
blijven wonen voor de rest van zijn/haar leven.

5.4 Voorzieningen en woningbouw
Voorzieningen
Voorzieningen en woningbouw zijn twee onderwerpen die vaak een grote rol spelen in dorpen, zo
ook in Bathmen. In de enquête zijn deze twee onderwerpen ook aan bod gekomen waardoor de
behoeften van de bewoners goed in beeld gebracht kunnen worden.
Een vraag uit de enquête was welke voorzieningen men graag toegevoegd ziet worden aan het dorp
als het dorp gaat groeien. Als een dorp gaat groeien, is het bijna vanzelfsprekend dat de
voorzieningen in een dorp moeten meegroeien om in de behoeftes te blijven voorzien. Uit de
enquête is gebleken dat de bewoners bij groei van het dorp het liefst het treinstation weer terug
zouden zien. Dit antwoord is terug te zien in maar liefst 275 reacties. Dit blijkt ook uit de redenen
wat de bewoners minder prettig vinden aan het wonen in Bathmen, veel inwoners vinden de
bereikbaarheid en ov-verbindingen slecht. Het terugbrengen van het station zou dit kunnen
oplossen volgens de inwoners. Naast een treinstation missen ook veel mensen de aanwezigheid van
pinautomaten in het dorp, 174 respondenten. Ook vinden zij het jammer dat er zo weinig
middenstand in het dorp is, denk hierbij aan een bakker of slager, dit zouden 164 mensen weer
graag terug willen zien in het dorp. Een extra supermarkt en meer terrassen is iets wat bij groei van
het dorp zeker niet kan ontbreken vinden in totaal 273 mensen. Naast deze voorzieningen die eruit
sprongen zijn er ook een tal van kleine voorzieningen die de inwoners van het dorp graag zouden
willen zoals, een grotere weekmarkt (96), sportschool (54), toeristische voorzieningen (53) en een
park (50). Sommige geënquêteerden gaven ook aan dat zij het centrum rondom de Brink meer als
een geheel willen zien en de voorzieningen dicht bij elkaar te hebben.
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Bij de groei van het dorp moeten er niet alleen extra voorzieningen komen maar ook een uitbreiding
aan de openbare ruimte. Aan de mensen is gevraagd wat zij op dit moment nog missen in de
openbare ruimte en wat zij in de toekomst graag willen zien. Wat de bewoners op dit moment het
meeste missen in de openbare ruimte zijn bankjes om op te zitten, dit vulde maar liefst 165 mensen
in. Dit kunnen bankjes zijn in het groen maar ook in het centrum of in de wijk. Uit de enquête is ook
gebleken dat 146 mensen graag meer prullenbakken in het dorp zouden zien, en 155 personen graag
meer groen, bomen, struiken en grasvelden. Sommige geënquêteerden zouden dit groen graag
terug zien in een park, namelijk 129. Ook is er behoefte aan speeltuinen (74) en pleintjes (76) in
Bathmen en meer waterpartijen (92) zoals meer sloten en vijvers. Veel mensen willen dus ondanks
dat het dorp gaat groeien de natuur en de rust in het dorp bewaren. Ook zijn er nog wat enkele
opvallende uitspraken uit de enquête gekomen zoals, dat een aantal mensen graag meer
hondenveldjes zouden willen en dat sommige mensen bij groei behoefte hebben aan meer
parkeerplaatsen. Ook is er een enkeling die graag een e-bike oplaadpunt zou willen en iemand die
graag een Cruyff Court in Bathmen zou zien. Een aantal zaken die maar een enkele keer zijn
genoemd maar des al niet te min wel belangrijk kunnen zijn.
Woningbouw
Om al deze extra voorzieningen waar te maken is er meer groei in het dorp nodig, iets waar het dorp
zich al lange tijd hard voor maakt. Om ook de inwoners van Bathmen te betrekken in dit proces is in
de enquête gevraagd wat in hun ogen de hoogste prioriteit heeft qua nieuwbouw in het dorp.
Hieruit werd duidelijk dat de meeste geënquêteerden de prioriteit geven aan starterswoningen
(goedkope koop tot €200.000) zodat ook jongeren de kans krijgen om in Bathmen te gaan wonen of
te blijven wonen. Op dit moment is het aanbod van starterswoningen in Bathmen erg klein. Naast
koopwoningen voor starters is er ook behoefte aan starterswoningen (goedkope huur tot €720). Ook
wordt er door een kleinere groep geënquêteerden prioriteit gegeven aan seniorenwoningen in een
hofje en gezinswoningen. Middelhoge prioriteit wordt gegeven aan vrije kavels en twee-onder-eenkapwoningen. Eerder in de enquête gaven sommigen aan dat zij graag van hun rijtjeswoning zouden
willen verhuizen naar een vrijstaand koophuis of een vrije kavel maar dat daar weinig aanbod in is.
Uit de resultaten blijkt dat er vrijwel geen prioriteit is voor studio’s of tiny houses in het dorp
Bathmen, en dat ook de prioriteit van appartementen niet heel hoog is. De conclusie die hieruit
getrokken kan worden is dat er veel behoefte is aan starterswoningen maar dat ook de senioren, de
gezinswoningen en de vrije kavels niet vergeten mogen worden om Bathmen een mooi en leefbaar
dorp te houden.
Om dit te bereiken zijn jongeren nodig, jongeren zijn tenslotte de toekomst. In de enquête is dan
ook de vraag gesteld, ‘’Wat denkt u dat nodig is om mensen van buiten Bathmen en Bathmense
jongeren zich in Bathmen te laten vestigen’’. Een antwoord wat daar met kop en schouders bovenuit
stak met 167 antwoorden is het bouwen van betaalbare woningen. Dit antwoord kwam ook al terug
in de vraag welke soort woningen prioriteit moeten krijgen in het dorp, dat waren ook de
seniorenwoningen. Daarnaast zijn 100 geënquêteerden van mening dat Bathmen meer aan de
voorzieningen moet doen willen zij jongeren naar het dorp trekken. Zij denken dat meer horeca,
winkels en middenstand de trek van jongeren zal vergroten. Ook zou het volgens hen helpen als het
dorp meer gaat ondernemen zoals het organiseren van evenementen en het plaatsen van meer
terrassen in het dorp (93). Ondanks dat Bathmen niet heel ver van Deventer ligt vinden 92 mensen
dat er een beter en groter aanbod aan openbaar vervoer nodig is om het dorp aantrekkelijk te
maken voor jongeren. De gemakkelijkheid om zich te verplaatsen zal toenemen waardoor afstand
van een bepaalde plek minder een rol zal gaan spelen. Jongeren vinden sporten vaak belangrijk,
vandaar dat ook 72 mensen van mening zijn dat er extra sportgelegenheden moeten komen om
jongeren te trekken of juist te behouden. Dit antwoord kwam ook al eerder terug in de vraag welke
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voorzieningen het dorp moest toevoegen als het dorp zou gaan groeien. Uit die vraag kwam ook
verschillende keren dat een sportschool in het dorp een goede extra voorziening zou zijn. Overige
antwoorden uit de enquête waren dat het plaatsen van meer scholen (18), voorzieningen (15),
dorpskarakter (12) en Bathmense jongeren voorrang geven op een woning manieren waren waarop,
jongeren behouden en juist getrokken konden worden.

5.5 Conclusie
De enquête die is afgenomen is redelijk
representatief voor de bevolking van Bathmen.
Er zijn iets meer 45-65-jarigen en wat minder
65+ers geënquêteerd in verhouding met de
bevolkingsopbouw van Bathmen. Bathmen
heeft veel redenen om er te gaan wonen. De
grootste redenen zijn toch het dorpse karakter,
de familie in de buurt, dat het dicht bij de stad
ligt en de afstand tot werk en een aantal
geënquêteerden hebben aangegeven in
Bathmen geboren en getogen te zijn. Meer dan
de helft van de jongeren die in Bathmen
woont, wil later ook zelf in Bathmen wonen. De
jongeren die uit Bathmen weg willen zijn meer
stadse mensen en houden niet van het dorpse
karakter. Bijna alle 60+ers die de enquête in
hebben gevuld wil de rest van zijn/haar leven in
Bathmen wonen. Een aantal geënquêteerden
geven aan dat er goede voorzieningen zijn,
maar een van de meest gegeven antwoorden is
dat er juist niet genoeg voorzieningen zijn.
Natuurlijk moet er in tijden van bevolkingsgroei
ook het voorzieningenniveau meegroeien. De
meeste geënquêteerden willen in dit geval het
liefst een treinstation zien om de eigenschap
van het slechte bereik met het openbaar
vervoer te verbeteren. Ook willen zij meer
middenstand, een extra supermarkt, meer
terrassen en meer pinautomaten zien. Bij een
uitbreiding van de openbare ruimte ziet men
het liefst bankjes, prullenbakken, meer groen,
een park, speeltuinen, een pleintje en meer
waterpartijen. Om meer mensen/jongeren te
trekken vindt het grootste deel dat er meer
betaalbare woningen moeten komen
(starterswoningen). Deze aspecten geven aan
hoe Bathmen nu is, maar ook hoe zijn inwoners
willen dat Bathmen er in de toekomst uit ziet.
Figuur 10 Woon- en leefbehoeften van Bathmen
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6. Welke leefstijlen passen bij het woonmilieu van Bathmen?
In dit hoofdstuk wordt de deelvraag ‘welke leefstijlen passen bij het woonmilieu van Bathmen?’
behandeld. Deze vraag is belangrijk voor het stellen welke ‘soort’ inwoners Bathmen het beste kan
aantrekken bij de uitbreiding van het dorp zonder haar karakter te verliezen. De nieuwe inwoners
moeten wel passen bij het woonmilieu van Bathmen. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op welke
soorten leefstijlen en woonmilieus er zijn. Daarna wordt deze theorie toegepast op het dorp
Bathmen.

6.1 Wat zijn woonmilieus?
Een woonmilieu kan worden gevormd door veel verschillende aspecten, zoals het
voorzieningenniveau, stedenbouwkundige eigenschappen, de hoeveelheid groen, de identiteit en
sfeer, of de sociaaleconomische kenmerken van buurtbewoners (Aldert de Vries, 2006). In figuur 11
worden de verschillende types woonmilieus weergeven (VROM, 2004). Zoals in hoofdstuk 3
benoemd scoort het dorp Bathmen op de omgevingsadressendichtheid een 4 op een schaal van 1
tot 5. Het dorp heeft een dichtheid van tussen de 1500 en 2500 adressen per km2 en wordt met
deze score omschreven als ‘sterk stedelijk’. Met deze gegevens en de gegevens uit figuur 11 valt te
concluderen dat Bathmen onder de categorie ‘Centrum Dorps Woonmilieu’ valt. Bij dit woonmilieu
behoren de volgende eigenschappen:
“Kenmerken
Een overwegend grondgebonden milieu gemengd met voorzieningen en beperkte werkgelegenheid.
▪
▪
▪

< 10.000 huishoudens per kern
22 woningen/ha (14% vrijstaand)
21 winkels/1.000 huishoudens

Transformatieopgave
Er is vraag naar meer centrum dorpse milieus. De transformatie ligt hier met name in het vergroten
van deze milieus en het versterken van de specifieke kwaliteit, bijvoorbeeld door het dorpstype te
benadrukken. (Handreiking Woonmilieus, sd)

Figuur 11 De VROM-woonmilieutypologie (VROM, 2004)
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6.2 Welke leefstijlen bestaan er?
De verschillende leefstijlen worden over het algemeen ingedeeld in vier kleuren, namelijk rood
(vitaal), geel (harmonieus), blauw (controlerend) en groen (zekerheid) (SAMR). Door de leefstijlen in
kaart te brengen wordt duidelijk wat de verschillende groepen willen en wat onder andere hun
woonwensen zijn. De vier leefstijlen hebben verschillende kenmerken en kwaliteiten.
Rood
“De rode leefstijl beschrijft zichzelf vaak als avontuurlijk en eigenzinnig. De rode groep is kiest voor
vrijheid en zelfontplooiing, culturele ontwikkeling, avontuurlijke reizen maken en ontdekken. Deze
groep is onder elke leeftijdsgroep te vinden (SAMR).”
▪
▪
▪

Houdt van innovaties
De doelgroep voor merken die vernieuwend en tegendraads zijn
Zijn snel uitgekeken en aarzelen niet om te switchen.

Woonwensen:
Deze groep ziet de woning als uitvalsbasis en de locatie is belangrijker dan de woning zelf. Bijzonder
wonen spreekt deze leefstijl meer aan dan anderen, zoals een Tiny House. Doorslaggevende factoren
voor een woning hebben vaak te maken met de nabijheid van voorzieningen, vermogensopbouw,
thuiswerken, financiële ruimte en afstand tot hun werk. Ze hechten veel waarde aan praktische
voorzieningen in hun woning en woonomgeving. Ze houden van een woning met een verhaal en
kiezen bewust voor stijl en exclusiviteit. Een eigen buitenruimte is ook essentieel, net zoals een
eigen plek in huis.
De ideale woonomgeving is aan een drukke weg, dicht bij openbaar vervoer, dicht bij uitvalswegen,
in het centrum of juist een bosrijke omgeving. Een buurt met verschillende woningen spreekt hen
het meeste aan. Ze geven vaker de voorkeur aan een levendige buurt die bij dichtbij natuur of een
waterrijke omgeving. Daarbij is er binnen de leefstijl een duidelijke tweedeling, de ene groep houd
van de drukte van de binnenstad (vanuit de eigenzinnige en avontuurlijke) en de andere groep kiest
liever voor een rustige omgeving, waar zij hun eigen gang kunnen gaan en om te genieten van
vrijheid (SAMR, 2019).
Geel
“De Gele leefstijl heeft een ontspannen leefstijl. Harmonie is hierbij het kernbegrip. Een sociaal
netwerk, ontmoeting en gezelligheid voorop ‘’gezelligheid kent geen tijd’’. Ze zijn ook onder elke
leeftijdsgroep te vinden (SAMR).”
▪
▪
▪

Staan open voor anderen
Houden niet van moeilijk doen
Samen wat moois maken van het leven

Woonwensen:
Doordat de gele leefstijl graag sociaal is, leggen ze in hun vrije tijd graag familiebezoekjes af, nemen
tijd voor het gezin of gaan shoppen. Als ze vrije tijd hebben dan doen ze dingen in het huis of gaan
langs de buren. De locatie van de woning is daarom ook erg belangrijk voor de gele leefstijl. Zij
vinden het belangrijk om de buurt te wonen van vrienden en familie. Het contact met de buren en
samenzijn met het gezin is belangrijk. Er mag ook echt geleefd worden in huis en iedereen is
welkom.
Deze groep woont graag in een omgeving waar zij is opgegroeid en zoeken een gemoedelijke, knusse
sfeer. De woonwensen zijn een buitenruimte, terras of balkon en een aparte speelkamer voor de
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kinderen. Naast de sociale omgeving vinden ze het belangrijk dat eer een school in de buurt is en het
een kindvriendelijke omgeving is met winkels in de buurt.
Deze leefstijl zal de buurtbewoner zijn die de buurtbarbecue organiseert, omdat zij de gezelligheid
erg belangrijk vinden. De gele leefstijl trekt zicht niet zo veel aan de van de ontwikkelingen qua
wonen, ze weten er niet van en zijn niet geïnteresseerd (SAMR, 2019).”
Blauw
“De Blauwe leefstijl houdt van controle en vind status belangrijk. Deze laat graag zien dat het goed
gaat. Deze mensen houden van cijfers, reviews en prestaties. Zij laten zich ook graag zien met
merken van auto's en mode, tot restaurant (SAMR).”
▪
▪
▪

Early adopters
Bereid te betalen voor kwaliteit
Stelt (vaak) hoge eisen

Woonwensen:
Deze leefstijl woont graag dichtbij werk en de locatie is belangrijker dan de woning zelf. Wel staat de
woning vaker buiten de bebouwde kom of juist in het centrum van de stad of drukke weg. Daarbij
houden ze van een woonomgeving die ligt in een ruim opgezette buurt, speelse straatjes of een
levendige buurt. Vermogensopbouw, financiële ruimte (in de positieve zin) en thuiswerken zijn
bepalend voor het soort woning.
De woning moet een mooie uitstraling hebben. Ze werken vaak hard en willen dit laten zien aan
anderen. Luxe en comfort zijn hierbij ook belangrijk. Volledig geautomatiseerde en gedigitaliseerde
woningen zijn voor deze doelgroep interessant. Delen van buitenruimte, een casco pand en het zelf
ontwerpen en bouwen spreekt deze doelgroep aan.
De Blauwe leefstijl houdt van de ‘ons kent ons’ buurten en vind het belangrijk dat de buurt schoon
en netjes is. Deze groep organiseert, vaker dan andere leefstijlen, activiteiten in de buurt, al zou dit
niet zo snel een gezellige buurtbarbecue zijn. Ook vindt deze leefstijl het minder belangrijk dan
andere leefstijlen om in de buurt van vrienden of familie te wonen (SAMR, 2019).
Groen
“De Groene leefstijl is de stabiele factor in de samenleving. Ze staan traditioneel in het leven en
houdt van rust en regelmaat. Ze leiden rustig hun leven en hechten aan routines (SAMR)”
▪
▪
▪
▪

‘Doe maar gewoon’
Kijken de kat uit de boom
Zijn loyaal
Hechten waarde aan betrouwbaarheid

Woonwensen:
Deze leefstijl hecht waarde aan rust, anonimiteit en privacy. Hun woning is dan ook de plek om zich
terug te trekken en eigen plek te hebben. Een rustige omgeving betekent vaak ook een stille
omgeving met niet al te veel geluiden. Ook wonen ze graag in een omgeving waar ze zijn opgegroeid.
Naast deze ‘eisen’ heeft de groene leefstijl niet veel nodig, als ze maar een dak boven het hoofd
hebben.
De woning moet dan ook het liefst aan rustige weg liggen of een landelijke omgeving. De ideale
woonomgeving is een rustige buurt zonder directe buren. Ook moet de buurt netjes en schoon zijn.
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Deze groep is erg op zichzelf en bemoeit zich weinig tot niet met de buren. Buurtactiviteiten vinden
ze ook minder belangrijk (SAMR, 2019).
Oranje
SAMR beschrijft naast deze leefstijlen nog de oranje leefstijl. Binnen deze leefstijl zijn gezellige,
spontane, creatieve, avontuurlijke en impulsieve mensen. Deze leefstijl houdt niet van stil zitten en
lijkt daardoor wat op de rode leefstijl. Activiteiten die zij graag ondernemen zijn: een gezellig
avondje met vrienden, een avontuurlijke vakantie, shoppen of uitgaan naar cafés, festivals of
concerten bezoeken. Ze koken graag en doen actieve sport oefeningen en gaan er graag op uit.
Deze leefstijl heeft dan ook graag veel actie om zich heen. Iedereen is welkom en wonen graag op
een bijzondere plek of in een bijzonder pand. Voor een woning zijn de volgende factoren vaak
bepalend: gezinsuitbreiding en vrienden in de buurt.
Hun huis moet een mooie uitstraling hebben en hun woning moet een bijzonder verhaal hebben.
Ook vinden zij het prettig als er overdag veel geluiden te horen zijn. Ze zijn wel gehecht aan hun
partner of gezin. Als zij maar samenzijn is het goed.
De ideale ligging is aan een park, in het centrum van de stad of dorp of aan het water. Ze wonen
graag in een levendige buurt met speelse straatjes en een plek met veel mogelijkheden voor sport of
ontspanningen in de buurt. De buurt waar zij wonen moet dichtbij familie en vrienden zijn, maar ook
een kindvriendelijke buurt. Een buurt waar veel activiteiten worden georganiseerd is belangrijk,
maar boven al dat het een gezellige buurt is (SAMR, 2019).

Figuur 12 BSR-model (MarketResponse, sd)
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6.3 Leefstijlen in Bathmen

Figuur 13 Leefstijlen in Nederland (SAMR)

De leefstijlen zijn in heel Nederland te vinden, maar in bepaalde regio’s zijn er leefstijlen die vaker
voorkomen. In de kaartjes in figuur 13 is te zien in welke regio’s welke leefstijlen het meest
voorkomt. Volgens Vier Kleuren Land (SAMR)past in het gebied rondom Deventer de rode en de
groene leefstijl. Dit is wellicht niet helemaal accuraat. Zo omschrijft de gemeente Deventer Bathmen
als een betrokken dorp waar het verenigingsleven groot is en waar bewoners deelnemen aan
evenementen en buurtfeesten. Ook omschrijven de inwoners (vanuit de enquête) Bathmen als een
gezellig, sociaal en gemoedelijk dorp. Al deze kenmerken passen bij de gele leefstijl. De groene
leefstijl komt ook overeen. Deze bewoners zijn iets terughoudender dan de gele leefstijl, maar dit
betekent niet dat zij helemaal niet betrokken zijn. Ze houden van rust en een bekende omgeving.

6.4 Woonwensen en woningtypen leefstijlen
Geel
De ideale woonomgeving van de gele leefstijl is een huis met een gezellige uitstraling.
▪
▪
▪

Interieur: romantisch, kleurig, landelijk, warm, rustig
Architectuur: romantisch
Ideale tuin: gezellig, tijdloos, aangepast aan kinderen
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De ideale woonomgeving van de gele doelgroep is in de buurt van familie en/of vrienden, met
mensen zoals zij, ruimte voor ontmoeting en een praatje, scholen dichtbij en in een kindvriendelijke
omgeving met winkels in de buurt.

Figuur 14 Woontype 1 gele leefstijl (Google Maps, 2020)

Figuur 15 Woontype 2 gele leefstijl (Google Maps, 2020)

Groen
▪
▪
▪

Interieur: simpel, no-nonsense, rust
Architectuur: strak, landelijk
Ideale tuin: rommelig of wilde tuin

Over de ideale locatie van de ideale woning is deze groep niet heel uitgesproken, maar je kunt ze het
meest gelukkig maken met een woning aan een rustige weg of landelijk gelegen. De ideale
woonomgeving van de groene doelgroep ziet er als volgt uit: een rustige buurt, geen directe buren
en de buurt moet netjes en schoon zijn.
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Figuur 16 Woontype 1 groene leefstijl (Google Maps, 2020)

Figuur 17 Woontype 2 groene leefstijl (Google Maps, 2020)

6.5 Conclusie
Als Bathmen haar dorpse kwaliteiten wil behouden is het volgens de indeling van woonmilieus
belangrijk om niet door te groeien naar een dorp met meer dan 10.000 inwoners. Ook moet met de
ontwikkeling rekening worden gehouden met een Centrum Dorps woonmilieu. De dorpse
karakteristieken die bij Bathmen passen, behoren ook tot de gele en groene leefstijl. Omdat
Bathmen graag deze kenmerken wil behouden is het goed om te richten op deze leefstijlen. Deze
mensen zullen goed passen bij het dorpse karakter van Bathmen. Of deze mensen van net buiten
Bathmen komen, of verder weg, dat zal dan niet veel uitmaken aangezien zij grotendeels dezelfde
waarden hebben. Om deze leefstijlen te trekken is het van belang dat de woning en de leefomgeving
aansluit op de wensen van de leefstijl. Door bij het plannen en ontwerpen rekening te houden met
deze doelgroepen kan er een goede omgeving worden gecreëerd die aansluit op deze wensen.
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7. Wat zijn vergelijkbare situaties in dorpen waarbij de
uitbreiding is gelukt zonder dat het dorp haar karakter verliest?
In dit hoofdstuk wordt uitgezocht of er dorpen zijn met dezelfde problematiek als Bathmen en hoe
het deze dorpen is gelukt uit te breiden. Het gaat hierbij om het uitbreiden van een dorp zonder dat
het dorpse karakter verloren gaat. De deelvraag die aan het eind van dit hoofdstuk wordt
beantwoord is ‘wat zijn vergelijkbare situaties in dorpen waarbij de uitbreiding is gelukt zonder dat
het dorp haar karakter verliest?’. Dit hoofdstuk wordt beantwoord door middel van een
referentiestudie naar zes verschillende dorpen die verspreid liggen door Nederland. De volledige
referentiestudie staat in bijlage 2 van dit rapport.

7.1 Referentiestudie
7.1.1 Nieuwleusen
Nieuwleusen is een dorp dat ligt in de gemeente Dalfsen in Overijssel. Tot 2000 was Nieuwleusen
een zelfstandige gemeente, hierna is het onderverdeeld bij de gemeente Dalfsen. In 2009 stelde de
gemeente Dalfsen dat ze te maken zal gaan krijgen met vergrijzing. De verwachting was dat het op
een na grootste dorp binnen de gemeente Nieuwleusen ook zal gaan krimpen na 2020. De
gemeente, en daarmee ook Nieuwleusen, stelde dat zij haar kernkwaliteit van het zijn van een
typische plattelandsgemeente moest gaan versterken om te kunnen blijven groeien (Gemeente
Dalfsen, 2009). Het dorp is sinds 2010 flink gegroeid, van 7.620 inwoners in 2010 naar 9.215
inwoners in 2020. Dit is een groei van zo’n 20,9%. In totaal zijn er 823 woningen tussen 2010 en
2020 gerealiseerd met onder andere het stedenbouwkundig plan voor de Westerbouwlanden. Het
dorp heeft haar landelijke karakter behouden door tijdens de nieuwbouwprojecten de groene
omgeving zoveel mogelijk te omarmen en door veel groen in de nieuwgebouwde omgeving te
verwerken.
Aantal inwoners
Aantal woningen

2010
7.620 (Centraal Bureau van
de Statistiek, 2014)
2.960 (Centraal Bureau van
de Statistiek, 2014)

2020
9.215 (Centraal Bureau van
de Statistiek, 2021)
3.783 (Centraal Bureau van
de Statistiek, 2021)

Groei
+ 1.595 inwoners
(20,9%)
+ 823 woningen
(27,8%)

Tabel 2 Groei Nieuwleusen

Bathmen wil in 15 jaar groeien van 5.800 inwoners naar ongeveer 7.500 inwoners, een groei van
ongeveer 29% aan inwonersaantal. Nieuwleusen is in 10 jaar gegroeid van 7.620 inwoners naar
9.215 inwoners, een groei van ongeveer 20,1%. Nieuwleusen heeft in deze 10 jaar 823 extra
woningen gerealiseerd, dit betekent dat er in 10 jaar bijna 28% extra woningen zijn gebouwd. Beide
dorpen hebben het doel om het dorp te laten groeien om zo een krimp te voorkomen maar willen
beide het dorpse karakter behouden. Ondanks dat Nieuwleusen een groter dorps is en een grotere
hoeveelheid inwoners had in 2010 dan Bathmen in 2020, is de uitbreiding van Nieuwleusen toch een
goed voorbeeld voor Bathmen om naar te kijken bij het maken van uitbreidingsplannen voor het
dorp.

7.1.2 Den Dungen
Den Dungen is een dorp ongeveer 5 kilometer ten zuidoosten van de stad ’s-Hertogenbosch in de
provincie Noord-Brabant. De geschiedenis van het dorp is nog goed te zien in de vele oude
boerderijen die het dorp kent (Rijksmonumenten.nl, z.d.). Maar naast die boerderijen kent het dorp
steeds meer nieuwbouw. Den Dungen is in trek, het is een dorp dicht bij de stad maar toch gelegen
in een prachtige natuur. Na jaren geen nieuwbouw wil Den Dungen haar inwoners meer
woonmogelijkheden aanbieden. Dat hebben zij gedaan door middel van de wijk Jacobskamp.
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Jacobskamp bevat de realisatie van een nieuw sportpark en circa 290 woningen. Het dorp had in
2013 5.690 inwoners, in zeven jaar tijd is het dorp gegroeid naar een inwonersaantal van 6.385. Dit
is een toename van 12%. Het dorp beschikt over een supermarkt en een aantal kleine winkels,
Bathmen hiertegen beschikt over meer voorzieningen, maar ook meer inwoners.
Aantal inwoners

Aantal
woningen

2013
5.690
(Centraal Bureau voor
de Statistiek, sd)
2.294
(Centraal Bureau voor
de Statistiek, 2020)

2019
6.385
(Centraal Bureau voor de
Statistiek, sd)
2.583
(Centraal Bureau voor de
Statistiek, 2020)

Groei
+ 695 inwoners (12,2%)

+ 289 woningen (12,6%)

Tabel 3 Groei Den Dungen

Ondanks dat Den Dungen een lager inwonersaantal heeft dan Bathmen kan dit dorp heel goed als
referentiemiddel gebruikt worden. De wijk is nog niet helemaal gerealiseerd maar tot nu toe zijn er
geen negatieve geluiden hoorbaar, op wat extra verkeer na. Het is een diverse wijk met een groot
aanbod aan koop en huurwoningen. Het doel van de wijk was het creëren van een gezellige,
levendige atmosfeer. Een buurt waar mensen elkaar kennen, elkaar begroeten en lief en leed met
elkaar delen. Een wijk waar voldoende privacy is, maar ook waar mensen zich vrij en veilig voelen.
Tot nu toe ziet het er naar uit dat deze doelen ook waargemaakt worden, het blijft een dorp waar
iedereen elkaar kent.

7.1.3 Elst
Elst is een dorp in de Gelderse gemeente Overbetuwe. Elst had op 1 januari 2020 22.520 inwoners
(AlleCijfers, 2021). Op 1 januari 2001 is de gemeente Elst gefuseerd met de gemeenten Valburg en
Heteren tot de gemeente Overbetuwe. De woonplaats Elst telde op 1 januari 2019 in totaal 10.577
unieke adressen, 9.255 huishoudens en in totaal stonden er 9.185 woningen. Elst wordt omschreven
als een dynamische middelgrote kern met een eigen en dorps karakter op zowel ruimtelijk als sociaal
vlak. Bij het uitbreiden van de kern moesten deze kenmerken behouden worden. Elst is flink
gegroeid in de afgelopen 15 jaar. In 2004 had het dorp 17.080 inwoners en 6.705 woningen, in 2019
waren dit 22.170 inwoners en 9.185 woningen (KadastraleKaart.com, sd). Deze groei is mede
ontstaan door het stedenbouwkundig plan van de wijk Westeraam die sinds 2004 in totaal voor
ongeveer 2500 extra woningen heeft gezorgd (Westeraam Elst, sd).
Aantal
inwoners
Aantal
woningen

2004
2019
Groei
17.080 (KadastraleKaart.com, sd) 22.170 (KadastraleKaart.com, sd) + 5.090
inwoners (22,2%)
6.705 (KadastraleKaart.com, sd) 9.185 (KadastraleKaart.com, sd) + 2.480 woningen
(37%)

Tabel 4 Groei Elst

Bathmen wil in 15 jaar groeien van 5.800 inwoners naar ongeveer 7.500 inwoners, een groei van
ongeveer 29% aan inwonersaantal. Elst is in een periode van 15 jaar gegroeid van 17.080 tot 22.170
inwoners dus met ongeveer 5080 inwoners gegroeid, een groei van ongeveer 30%. Elst vindt het net
als Bathmen belangrijk dat het dorpse karakter niet verloren gaat. De gemeente Overbetuwe had als
eerste het dorpse karakter geanalyseerd voordat ze gingen bouwen. Dit is terug te zien in de
uitbreiding door de bouwstijl en met mede doordat ze de landschappelijke overgang en groene
buffer richting steden wouden behouden. Ook willen ze het sociale aspect behouden mede door
participatieprojecten bij gebieden te houden zoals bij De Pas.
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7.1.4 Blaricum
Blaricum is een dorp in Noord-Holland dat grenst aan de provincie Utrecht. Op 1 januari 2020 had
het dorp 11.540 inwoners en 5.075 woningen (Centraal Bureau van de Statistiek, 2021). Blaricum zat
in 1996 nét boven de 10.000 inwoners. Maar tot aan zeker 2010 was er een daling in aantal
inwoners. Volgens het CBS was 8.995 inwoners in 2010 het laagste aantal inwoners sinds die daling
(Centraal Bureau voor de Statistiek, sd). In de structuurvisie van 2010 werd beschreven wat Blaricum
nodig had om een vitaal dorp te blijven. Een belangrijk aspect uit de structuurvisie was dat de
kleinschaligheid en het dorpse gevoel worden behouden. Ook met oog op klimaatverandering was er
aandacht nodig voor groene en blauwe structuren. Hoewel er geen specifiek cijfer is genoemd met
hoeveel Blaricum wil groeien zijn deze doelstellingen wel van belang om te kunnen groeien. Ook
wordt er een uitbreiding van een nieuw gebied genoemd: de Blaricummermeent, waar in 2005 een
stedenbouwkundig plan voor is gemaakt (DeBlaricummerMeent, 2005). Door dit gebied uit te
breiden werden er ook mogelijkheden voor de toekomst gecreëerd. Uiteindelijk heeft het plan zo’n
1000 extra woningen opgeleverd.
Aantal
inwoners
Aantal
woningen

2012
9.038 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, sd)
3.888 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2020)

2020
11.540 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, sd)
5.075 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2020)

Groei
+ 2.502 inwoners (27,7%)
+ 1.987 woningen (30%)

Tabel 5 Groei Blaricum

Bathmen wil in 15 jaar groeien van 5.800 inwoners naar ongeveer 7.500 inwoners, een groei van
ongeveer 29% aan inwonersaantal. Blaricum is in 8 jaar gegroeid van 9.038 inwoners naar 11.540
inwoners, dit is ongeveer dezelfde groei als Bathmen voor ogen heeft, maar over een veel korter
tijdsbestek. Beide dorpen willen een vitaal en leefbaar dorp blijven en de kleinschaligheid en het
dorpse gevoel moeten worden behouden. Het dorp Blaricum is een extremer voorbeeld voor een
dorpsuitbreiding, maar het is zeker een goed referentiedorp voor Bathmen.

7.1.5 Twello
Twello is een dorp ten oosten van Deventer, sinds 2000 heeft het dorp er 1608 extra woningen bij
gekregen. Er zijn twee grote uitbreidingsplannen die de groei van het dorp hebben veroorzaakt, dit
zijn de plannen ‘’ABC van een dorp’’ en ‘’De Schaker’’. ABC van een dorp heeft gezorgd voor de
realisatie van 250 woningen waaronder sociale huur woningen, appartementen en woningen die
gelijkvloers zijn. De locatie van dit plan lag midden in het dorp wat zorgde voor een extra uitdaging
om de dorpse elementen te behouden. Een ander nieuwbouwplan van Twello was De Schaker, aan
de zuidoostkant van Twello. Het plan bestond uit 320 nieuwbouwwoningen verdeeld over vier
losstaande buurten. De buurten hebben een eigen karakter en bebouwing. Uiteindelijk heeft het
dorp met deze projecten de beoogde groei van het dorp niet behaald, ook Bathmen zou met dit
project niet voorzien zijn in zijn wensen. Door het project te verdelen over verschillende kleine
buurten is de kans op het behoud van het dorpsgevoel wel groter. De stijl van de bebouwing en de
opzet ervan zou eventueel wel goed in Bathmen passen. Twello is een dorp vlakbij Deventer,
Bathmen ook, in dat opzicht lijken deze dorpen veel op elkaar. Twello heeft wel een groter
inwonersaantal dan Bathmen waardoor de plannen op andere schaal bekeken moeten worden.
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Aantal
inwoners
Aantal
woningen

2005
11.550 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2013)
4.665 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2013)

2019
13.024 (AlleCijfers,
2020)
5.757 (AlleCijfers, 2020)

Groei
+ 1.474 inwoners (12,8%)
+ 1.092 woningen (23,4%)

Tabel 6 Groei Twello

7.1.6 Teteringen
Teteringen is een voormalig kerkdorp van de gemeente Breda in de provincie Noord-Brabant. Het
dorp ligt tussen Breda en Oosterhout in en wordt omgeven door uiteenlopende landschappen.
Teteringen wil een dorpse bebouwing met een hoge mate van flexibiliteit en faseerbaarheid.
Teteringen wil het dorpse karakter behouden, dit wil het dorp bereiken door een grote diversiteit
aan verschillende woonstijlen. In de wijk is plek voor iedereen en er is een groot aanbod aan
woningen in verschillende prijsklasse. Hierdoor sluiten de woningen goed aan op de bestaande
woningen van Teteringen. Het nieuwe project in Teteringen heeft de naam ‘’de Bouverijen’’
gekregen. Het plan bevat de realisatie van 650 woningen verspreid over meerdere clusters, de
realisatie van een multifunctionele accommodatie en een verbindingszone tussen de bestaande
dorpsrand en de toekomstige Waterakkers. Het dorp heeft een groei doorgemaakt van 5.180
inwoners in 2011 naar 7.785 inwoners in 2020, in totaal zijn er circa 1.000 woningen bijgebouwd. Dit
heeft Teteringen bereikt door verschillende nieuwbouwplannen maar waar de Bouverijen zeker een
grote rol in heeft gespeeld. Het plan zal in zijn geheel klaar zijn in 2022, echte resultaten van de wijk
zijn er nog niet maar er kunnen vraagtekens gezet worden bij een groei van 1000 woningen in negen
jaar.
Aantal
inwoners
Aantal
woningen

2011
5.180 (Centraal Bureau
van de Statistiek, 2014)
2.110 (Centraal Bureau
van de Statistiek, 2014)

2019
7.785 (AlleCijfers, 2021)

Groei tot nu toe
+ 2.605 inwoners (50,3%)

3.126 (AlleCijfers, 2021)

+ 1.016 woningen (48,2%)

Tabel 7 Groei Teteringen

Als er naar de kaart van Teteringen wordt gekeken is te zien dat het dorp vrijwel is vastgegroeid aan
Breda, de twee plaatsen worden nu grotendeels gescheiden door water. Teteringen is in aantal
inwoners vrijwel gelijk aan wat Bathmen over 15 jaar wil bereiken. Plan Bouverijen is een
soortgelijke referentie die Bathmen zal willen toepassen. In dit plan heeft het behoud van het
dorpse karakter centraal gestaan, iets wat voor Bathmen ook van groot belang is. Of dit ook
daadwerkelijk is gelukt is nog te vroeg om uitspraken over te doen maar wat wel zichtbaar is dat
Teteringen geen dorp op zich meer is maar meer een verlengstuk van de stad Breda.

7.2 Conclusie
Het doel van dit rapport is om te kijken of en hoe Bathmen kan groeien zonder dat het haar dorpse
karakter zal verliezen. In dit hoofdstuk is gekeken naar verschillende dorpen die ook een grote groei
hebben doorgemaakt in de afgelopen jaren en wat de resultaten hiervan zijn. Het vinden van een
referentie met dezelfde problematiek en wensen om te groeien is lastig te vinden. Veel kleine
dorpen zijn gegroeid maar dan met een grootte van ongeveer 300 woningen in ongeveer 10 jaar tijd.
In deze dorpen wordt vaak gebouwd met de instelling om het dorpse karakter te behouden, en dit
lukt ook vaak zolang het dorp niet te groot wordt of niet vastgroeit aan de dichtstbijzijnde stad een
goed voorbeeld hiervan is Den Dungen. Het dorp Elst is veel groter dan Bathmen maar is met
hetzelfde percentage gegroeid als Bathmen wil groeien. Ook is Elst een dorp waarbij het
dorpskarakter is behouden door bewonersparticipatie. Blaricum is een dorp dat net zoals Bathmen
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aan of dicht bij een snelweg ligt. Allebei de dorpen hebben deze uitdaging. Ook kent Blaricum als het
ware twee centra waar de nieuwe uitbreiding goed op in is gespeeld. De nieuwe uitbreiding heeft
een van de centrumgebieden flink verbeterd. Een nieuwe uitbreiding kan dus ook zeker goed
uitpakken. Het dorp Teteringen is een voorbeeld van een dorp dat langzaam vastgroeit aan de
dichtstbijzijnde stad, wat Bathmen niet wil. Twee dorpen met een soortgelijke groei in inwoners wat
Bathmen wil bereiken zijn Nieuwleusen en Teteringen. Deze dorpen zijn een goede referentie voor
de Werkgroep Woningbouw Bathmen en gemeente Deventer om plannen te maken voor de
uitbreiding van Bathmen.
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8. Hoe worden er op langere termijn meer personen die zich in
Bathmen willen vestigen naar Bathmen getrokken?
In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe er op langere termijn meer personen die zich in Bathmen
willen vestigen naar Bathmen worden getrokken. Deze deelvraag gaat over het aantrekken van
mensen die niet woonachtig zijn in Bathmen. Om Bathmen in inwonersaantal te laten groeien,
moeten ook personen van buiten Bathmen naar het dorp worden aangetrokken. Dit kunnen
jongeren en personen die een band met Bathmen hebben, maar ook personen van buitenaf. Hierbij
wordt gekeken naar de leefstijlen die in hoofdstuk 6 worden behandeld. De leefstijlen die
aangehouden worden in deze deelvraag zijn de leefstijlen die het beste bij de sfeer van Bathmen
passen. Dit zijn vooral mensen met de gele en de groene leefstijl.

8.1 Doelgroepen
Bathmen voelt heel dorps aan en dat is een karakter die Bathmen wil behouden. De gele leefstijl
past hier perfect bij, omdat de gele leefstijl heel sociaal en ontspannen is. Een dorps karakter wordt
altijd gezien als heel sociaal en een ons-kent-ons mentaliteit. De gele leefstijl ondersteunt dit door te
leven van sociale contacten en daarom passen ze goed in de gemoedelijke en knusse sfeer van
Bathmen. Dit is overigens waar mensen met de gele leefstijl ook het liefste wonen, in een omgeving
met een gemoedelijke en knusse sfeer en weg van de drukte.
Mensen met de groene leefstijl leven graag dicht bij de natuur en in een rustige leefomgeving.
Bathmen is een rustige plek en is omringd door groen. Mensen met de groene leefstijl komen het
beste tot hun recht in een dorp zoals Bathmen: Rustig en groen. Het voordeel van Bathmen is dat
het dicht bij Deventer ligt, dus iedereen die graag rust en ruimte wil, maar toch nog de
voorzieningen van de grote stad nodig heeft, kan in Bathmen terecht.
De woningen in een binnenstad zijn over het algemeen duurder. Jongeren trek je aan door goedkope
woningen aan te bieden, de zogenaamde starterswoningen. Een van de belangrijkste factoren voor
een huis tegenwoordig is de prijs. Doordat de huizenprijzen alleen maar blijven stijgen, komen
starterswoningen steeds minder voor. Een manier om dit te promoten, is door goedkope huizen aan
te bieden op sites zoals Funda voor mensen die naar huizen in Deventer zoeken. Sociale media is een
goede manier om bekendheid te brengen onder de jongeren. Door reclames te maken op onder
andere Instagram, Facebook, Snapchat, Youtube of TikTok zorg je dat genoeg jongeren het zien.
Het liefst wil Bathmen jongeren die zelf ook in Bathmen opgegroeid zijn. In het verleden zijn er
huizen in Bathmen verkocht aan jongeren, maar niet aan de jongeren die in Bathmen op zijn
gegroeid. Door de wachtrij konden de jongeren die in Bathmen op zijn gegroeid daar niet wonen.
Een oplossing hiervoor kan zijn om jongeren die in Bathmen zijn opgegroeid een voordeel geven op
de woningmarkt in Bathmen. Zo blijft de Bathmense sfeer erin. Het nadeel hiervan is dat je andere
mensen geen eerlijke kans geeft om dat huis te kopen/huren. Ook bestaat de kans dat er niet
genoeg jongeren uit Bathmen zelf komen om het dorp vitaal te houden. Dit zou kunnen betekenen
dat het dorp uiteindelijk langzaam leeg zal stromen omdat mensen van buiten Bathmen niet welkom
zouden zijn. Naast het bouwen van goedkopere huur- en koopwoningen moeten er ook woningen
voor senioren worden gebouwd. Door het bouwen van aantrekkelijke woningen voor senioren zullen
de mensen die nu eigenlijk in een te groot huis zitten kunnen doorschuiven naar een kleinere
woning die meer aan hun wensen voldoet, zoals een woning die gelijkvloers is. Wanneer deze
doelgroep doorschuift, komen er weer huizen vrij op de woningmarkt waar anderen gebruik van
kunnen maken. Door het doorschuiven van doelgroepen is het aantrekkelijker voor mensen om in
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Bathmen te gaan wonen als zij hier een mooi huis vinden, zeker in tijden van een krappe
woningmarkt.
Dan is de vraag, hoe trek je de mensen van buitenaf met de gele en de groene leefstijl naar
Bathmen? Deze doelgroep is nog steeds heel groot, dus er wordt gefocust op mensen die nu in
Deventer wonen of werken en jongeren uit de omgeving.

8.2 Voorzieningen en openbare ruimte
In de enquête die is afgelegd zijn er vragen gesteld over Bathmen. De vraag luidt: Wat denkt u dat
nodig is om mensen van buiten Bathmen en Bathmense jongeren zich in Bathmen te laten vestigen?
In de onderstaande tabel staan de uitkomsten van deze vraag.
Antwoord
Betaalbare woningen
Winkels, horeca, middenstand
Activiteiten, terrassen, evenementen
OV
Sportgelegenheid
Woningen
Scholen
Voorzieningen
Huis kopen/huren voorrang voor Bathmense jongeren
Dorps karakter

Frequentie
167
100
93
92
72
48
18
15
15
12

Tabel 8 Benodigdheden groei jongeren in Bathmen

Wat mensen uit Bathmen zelf denken dat de meeste nieuwkomers trekt, zijn betaalbare woningen.
Door betaalbare woningen aan te bieden denken de inwoners veel meer mensen aan te trekken. Een
aantal inwoners hebben ook vermeld dat ze willen zien dat de jongeren vanuit Bathmen voorrang
krijgen op de woningmarkt. Dit komt vooral omdat in het verleden voor is gekomen dat
buitenstaanders alle woningen inpikten en dat de jongeren uit Bathmen deze woningen niet meer
konden verkrijgen. Betaalbare woningen zijn over het algemeen een goede manier om meer mensen
te trekken. Ook willen inwoners meer winkels, horeca en middenstand. Volgens veel mensen zijn er
te weinig winkels en moeten ze voor bepaalde boodschappen naar Deventer Colmschate. Wat ook
regelmatig voor is gekomen is de vraag naar een tweede supermarkt. In Bathmen is de Jumbo de
enige supermarkt, maar als het dorp zich uit gaat breiden vinden mensen het toch wel belangrijk dat
er een tweede supermarkt komt. Meer middenstand is ook een antwoord van heel veel inwoners. Ze
missen een slager, bakker of groenteman in het dorp.
Wat mensen belangrijk vinden om jongeren te trekken zijn vooral activiteiten, evenementen en
terrasjes.. Een terrasje om in de zon van een biertje te genieten, kan er ook nog wel bij. Het
openbaar vervoer is ook iets waar mensen zich aan storen. Bathmen is goed te bereiken door de A1,
maar het mist een treinstation. Er heeft ooit een treinstation gestaan in Bathmen, maar deze is
gesloten. Het station lag op de route Deventer-Almelo. Als je als dorp meer jongeren wilt trekken is
een goede bereikbaarheid met het OV één van de belangrijkste aspecten om te hebben in het dorp.
Bathmen heeft nu een buslijn, maar mist toch echt een treinstation. In de onderstaande tabel staan
de gegeven antwoorden van de vraag: Mist u op dit moment nog iets in de openbare ruimte wat u in
de toekomst nog graag (meer) in Bathmen wilt zien?
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Antwoord
Bankjes
Meer groen
Prullenbakken
Mis niks
Park
Waterpartijen
Pleintjes
Speeltuinen
Sportgelegenheid
Honden uitlaatveld/voet- fietspaden

Frequentie
165
155
146
131
129
92
76
74
7
5

Tabel 9 Wensen openbare ruimte bij groei Bathmen

8.3 Conclusie
Er zijn heel veel mensen die naar Bathmen kunnen verhuizen, zoals het dorpse karakter, familie in de
buurt, ligging wat betreft de stad of de afstand naar werk maar niet iedereen past bij Bathmen en
het dorpse karakter. Mensen met de groene en gele leefstijl uit hoofdstuk 6 zijn de mensen die het
beste bij het karakter van Bathmen passen. Om ook op de lange termijn te denken, is het van belang
dat de nieuwe aanwas van mensen niet alleen vanuit Bathmen komt. Dit is niet houdbaar omdat het
dorp dan leeg zal lopen. Een groter gedeelte van de jongeren zou kunnen wegtrekken dan dat in
Bathmen blijft. Voor de nieuwe toekomstige inwoners van Bathmen is het dus goed om op de gele
en groene leefstijl te focussen zodat zij goed tussen de huidige inwoners van Bathmen zullen passen.
Ook wil je jongeren naar Bathmen behouden en trekken om het dorp jong en vitaal te houden.
Manieren om meer jongeren en mensen met de groene en gele leefstijl zijn door een treinstation
aan te leggen, meer winkels, middenstand, terrassen, activiteiten, sportgelegenheden en scholen.
Toch is de allerbelangrijkste factor betaalbare woningen. De meeste inwoners van Bathmen vinden
ook dat dit de beste manier is om jongeren naar Bathmen te krijgen en sommige mensen willen dat
de jongeren uit Bathmen voorrang krijgen op de woningmarkt. Door deze voorzieningen en
woningen toe te voegen wordt Bathmen aantrekkelijker voor jongeren en mensen van buitenaf.
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9. Hoe kan het dorp Bathmen worden uitgebreid zonder dat
het haar dorpse karakter verliest?
In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag van dit rapport beantwoordt, namelijk ‘hoe kan het dorp
Bathmen worden uitgebreid zonder dat het haar dorpse karakter verliest?’. De hoofdvraag wordt in
dit hoofdstuk beantwoord a.d.h.v. de deelvragen die uitgewerkt zijn in hoofdstuk 3 t/m 8 in dit
rapport.
Bathmen wil in de komende vijftien jaar van ongeveer 5.800 inwoners groeien naar ongeveer 7.500
inwoners. Bij een uitbreiding van het dorp is het van belang dat het dorp haar dorpse karakter
behoudt. Het dorpse karakter van Bathmen wordt gekenmerkt als een kleinschalig dorp met een
mooie woonomgeving. Het dorp heeft een mooie dorpskern en het dorp heeft een ideale ligging met
een groene, landelijke uitstraling en het is een veilig en rustig dorp. In het dorp zijn dorpse
voorzieningen aanwezig en er is een goede mix van kwalitatief hoogwaardige maatschappelijke
functies. De sociale structuur is levendig, onder andere door het aanbod aan activiteiten en
evenementen en een actief verenigingsleven. In het dorp heerst een ‘ons kent ons’ karakter waarbij
een groot deel van de bewoners hecht met elkaar omgaat.
Als Bathmen haar dorpse kwaliteiten wil behouden is het volgens de indeling van de woonmilieus
belangrijk om niet te groeien naar een dorp met meer dan 10.000 inwoners. Ook moet met de
ontwikkeling rekening worden gehouden met een Centrum Dorps woonmilieu. De dorpse
karakteristieken die bij Bathmen passen, behoren ook tot de gele en groene leefstijl. Bathmen wil
deze kenmerken graag behouden dus het is aan te raden om bij een uitbreiding focus te leggen op
deze leefstijlen. Deze mensen zullen goed passen bij het dorpse karakter en het type bewoners van
Bathmen. Of deze mensen van net buiten Bathmen komen of verder weg, dat zal dan niet veel
uitmaken aangezien zij grotendeels dezelfde waarden hebben. Om deze leefstijlen aan te trekken is
het van belang dat de woningen en de leefomgeving aansluiten op de wensen van de leefstijl. Door
bij het plannen en ontwerpen rekening te houden met deze doelgroepen kan er een goede
omgeving worden gecreëerd die aansluit op deze wensen.
De enquête die is afgenomen is representatief voor de inwoners van Bathmen. Men geeft aan het
belangrijk te vinden dat er genoeg betaalbare woningen zijn voor starters. Dit zijn koopwoningen tot
€200.000 en huurwoningen tot €720 per maand. Ook vinden bewoners het belangrijk dat jongeren
uit Bathmen voorrang kunnen krijgen op een woning. Niet alleen jongeren zouden graag in het dorp
wonen, ook veel ouderen zien zichzelf oud worden in Bathmen. Doorstroom in woningen is
belangrijk in het dorp. In de enquête werd aangegeven dat mensen uit een rij woning graag zouden
willen doorschuiven naar een vrijstaande woning of naar een vrije kavel. Ook bleek dat ouderen
graag in Bathmen zouden blijven wonen maar dat ze daarvoor wel een ander soort woning nodig
hebben, een kleine gelijkvloerse woning bijvoorbeeld. De jongeren moeten als belangrijke factor
worden gezien voor groei in het dorp maar ook de ouderen en mensen die groter willen wonen
moeten daarin niet vergeten worden.
De jongeren die momenteel in Bathmen wonen zullen voor een groot gedeelte ook graag in
Bathmen blijven wonen, dit is meer dan de helft van de jongeren. Ook willen bijna alle ouderen (60+)
de rest van zijn/haar leven in Bathmen blijven wonen. Iets minder dan de helft (44) van deze groep
wil graag in Bathmen in zijn/haar huidige woning blijven wonen en een nog kleiner gedeelte (29) zou
wel willen verhuizen naar gelijkvloerse en/of kleinere woning. Ongeveer een even groot aandeel (25)
van de senioren weet nog niet wat zij willen. Er moet dus gedacht worden aan de woonwensen van
de huidige bewoners van Bathmen, maar ook aan de voorzieningen in het dorp. Deze zullen mee
(moeten) groeien als het inwonersaantal stijgt. Hierbij wordt een treinstation met goede ov34

verbinding vaak genoemd. Meer middenstand, een extra supermarkt, meer terrassen en meer
pinautomaten zijn ook belangrijk. In de openbare ruimte zal men graag meer bankjes,
prullenbakken, meer groen, een park, speeltuinen, een pleintje en meer waterpartijen zien.
Bewoners gaven aan dat zij het centrum rondom de Brink meer als een geheel willen zien en de
voorzieningen dicht bij elkaar te hebben.
Om nieuwe inwoners te trekken, of te groeien, is het dus belangrijk dat er niet alleen gekeken wordt
naar inwoners vanuit Bathmen zelf, maar ook naar nieuwe inwoners van buiten Bathmen. Als dit
niet gebeurt bestaat de kans dat het doel om te groeien niet behaald wordt en Bathmen zelfs zal
kunnen krimpen. De vergrijzing in het dorp zal dan steeds verder toenemen wat ongunstig is voor
het aanbod aan voorzieningen en de levendigheid van het dorp. Voor de nieuwe inwoners is het
handig om te kijken hoe de gele en groene leefstijl naar Bathmen kunnen worden getrokken omdat
deze leefstijlen goed aansluiten bij de huidige bewoners. Ook de voorzieningen die hierboven zijn
genoemd zijn van belang om te groeien.
Bij de referenties is er gekeken naar de groei van het dorp en wat dit doet met het dorpse karakter.
De verschillende dorpen hebben dit op hun eigen manier aangepakt passend bij de problematiek die
zij hadden. Zo wilde Nieuwleusen voorkomen dat zij ging krimpen zoals voorspeld was. Hierdoor zijn
plannen opgesteld om te gaan groeien, maar ook om doorstroom van woningen te bevorderen. De
nieuwe woningen die zijn gerealiseerd sluiten aan bij de groene omgeving en zijn goed verwerkt. Het
landelijke karakter is hierdoor behouden. Den Dungen ligt net zoals Bathmen bij een grote stad in de
buurt. Dit dorp is de plek waar men naartoe komt voor de rust en ruimte en voor de vele
voorzieningen gaat men naar de stad. De wijk die is gerealiseerd biedt diverse soorten woningen
voor verschillende doelgroepen. Het plan moet een gezellige en levendige omgeving moeten
creëren. De buurt zou het ons-kent-ons bevorderen, maar er is ook genoeg privacy voor de
bewoners. Het dorp is gegroeid, maar is niet zo groot geworden dat de identiteit van Den Dungen
verloren is gegaan.
Hoewel Elst een groot dorp is zijn hier goede voorbeelden te vinden van hoe nieuwe wijken kunnen
worden ontwikkeld en hoe de inwoners hierbij betrokken worden. Er worden ongeveer 350 nieuwe
woningen gerealiseerd in de wijk De Pas. Hierbij is er een participatietraject gestart met de huidige
inwoners van De Pas. Zo zijn de gemeente en de bewoners gesprekken aangegaan over de
woonwensen en voorkeuren van de wijk. Ook hebben zij samen een toekomstvisie opgesteld voor
de wijk. Door samen naar de woonwensen te kijken worden de bewoners betrokken bij het proces
en ontstaat er een goede sfeer wat kan bijdragen aan het behouden van het dorpse karakter.
Blaricum is een dorp dat flink gegroeid is, mede door een nieuwe wijk aan te leggen, de
Blaricummermeent. Net zoals Bathmen ligt Blaricum in een landelijke omgeving wat ook geschikt is
voor kleinschalige recreatie en wandel- en fietsroutes. Blaricum heeft in de structuurvisie vastgelegd
welke beeldbepalende woningen en wegen behouden moesten worden en dat de natuur wordt
beheerd en behouden. Ook is een evenwichtige bevolkingsopbouw van belang. Blaricum heeft in de
nieuwe wijk het kleinschalige en het dorpse karakter weten te behouden door waar te maken wat zij
in de structuurvisie hadden gesteld.
Twello is een dorp dat niet veel is gegroeid maar de ligging is te vergelijken met die van Bathmen.
Twello ligt net zoals Bathmen dicht bij Deventer. De nieuwbouwwijk de Schaker bestaat uit 320
woningen die zijn verdeeld over 4 buurten. Dit zijn op zichzelf staande buurten met elk een eigen
karakter. Dit is gedaan door verschillende soorten woningen en gevels te realiseren die een
uitstraling van een heel eigen karakter geven. Ook Teteringen is een dorp dat in een landelijke
omgeving ligt. Hierdoor is er ruimte voor wandelen, fietsen, mountainbiken, golfen en de stad Breda
is dichtbij voor de stadse voorzieningen. Teteringen is onderdeel van de gemeente Breda en omdat
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in deze omgeving een groot woningtekort is, is ervoor gekozen om Teteringen uit te breiden. Er
zullen ongeveer 500 woningen worden bijgebouwd. Deze uitbreiding van Teteringen zorgt ervoor
dat het dorp langzaam vast groeit aan Breda, waardoor het meer een wijk van de stad lijkt te
worden. Ondanks deze ontwikkeling is de wijk zo ontworpen dat er verschillende soorten woningen
zijn die aansluiten bij het huidige dorp waardoor het dorpse karakter behouden blijft.
Als Bathmen zou gaan groeien van 5800 inwoners naar 7500 is dit groei van bijna 30%. Door niet te
snel te groeien kan het karakter behouden blijven, 15 jaar is dan ook een goed streefpunt. Het
bouwen in fases of doormiddel van het spreiden van de woningen over verschillende locaties in het
dorp zou een optie kunnen zijn. Daarnaast kan Bathmen het karakter behouden door goed te kijken
naar de bestaande structuren en woningtypes in Bathmen, waardoor dezelfde soort woonomgeving
ontstaat als in de al bestaande buurten in Bathmen. Door de woningtypes en de openbare ruimte
aan te laten sluiten bij de groene en gele leefstijl wordt er ook eenzelfde soort sfeer gecreëerd in de
nieuwe wijken of buurten. Daarnaast is het voor het dorp belangrijk dat de bewoners een goede
band met elkaar hebben en betrokken blijven bij het dorp, zoals het dorp nu wordt omschreven
door de huidige bewoners in de enquête. Door het verenigingsleven te blijven bemoedigen,
evenementen te blijven organiseren die kenmerkend zijn voor Bathmen blijft de dorpsidentiteit
behouden. Bij groei van een dorp wordt er een deel van het dorp veranderd en zullen er ook nieuwe
mensen naar Bathmen komen, maar dit betekent zeker niet dat de identiteit van Bathmen verloren
hoeft te gaan.
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10. Aanbeveling
Om hier adviezen te geven als aanbeveling ten aanzien van de hoofdvraag van de opdrachtgever:
“Hoe kan het dorp Bathmen worden uitgebreid zonder dat het haar dorpse karakter verliest?” Om
het dorpse karakter behouden moet je eerst weten wat het dorpskarakter van Bathmen is. Het
dorpskarakter staat geformuleerd in het vorige hoofdstuk.
Een manier om het dorpskarakter te behouden is om een participatieproces met bewoners te
organiseren. Bewoners goed betrekken bij de bouwplannen en dat de werkgroep open
communiceert over de uitbouw van Bathmen naar omwonenden. Let op wat mensen willen. De
mening van inwoners is zeer belangrijk, zij weten immers wat Bathmen is en behoud. Op deze
manier blijft het dorp het dorps karakter behouden omdat bewoners zelf meebepalen met de
uitbreiding van Bathmen.

10.1 Programma van eisen
Hieronder worden verschillende aspecten van het doel van de woninggroep en onderdelen uit het
dorpskarakter gepakt en daaraan worden eisen verbonden op basis van de enquête uitslag zoals de
wensen van de bewoners.

Figuur 14 Aanbeveling voor uitbreiding Bathmen
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Eisen gekoppeld aan belangen
Wij raden aan om de focus te leggen op de bouw van goedkope starterswoningen en het behoud
van het groen. Kleine dingen in de openbare ruimte zoals bankjes en prullenbakken zijn erg
belangrijk, want Bathmen is een schoon dorp. Een van de beste eigenschappen van Bathmen is de
groene omgeving. Die groene omgeving wil je zo veel mogelijk behouden en dit is ook de reden voor
veel mensen om naar Bathmen te verhuizen. Bathmenaren weten zelf het beste wat Bathmen nou
zo speciaal maakt, daarom is het belangrijk om te weten wat de inwoners willen in hun dorp. Hun
belang is dat Bathmen zichzelf blijft en het dorpse karakter behoudt. De werkgroep wil Bathmen
uitbreiden op een dusdanige manier dat de dorpse eigenschappen blijven. Door deze groepen
telkens bij het proces te betrekken zorg je ervoor dat de belangen van iedereen worden behartigd.
Door deze maatregelen te nemen worden ook de belangen van de gemeente behartigd, namelijk dat
het bestemmingsplan wordt nageleefd.
De sociale structuur
De gezelligheid staat in Bathmen centraal, dus een café of bepaalde voorzieningen zouden het dorp
goed doen. Kleinschaligheid is een dorpse eigenschap die onvermijdelijk vergaat bij de uitbreiding en
groei van het dorp. De nieuwe wijken/buurten kunnen beter integreren als de groei van het dorp
geleidelijk gaat. Door bijvoorbeeld in een keer een wijk te realiseren ter grootte van Bathmen zelf,
krijg je al gauw dat er zo veel mensen erbij komen dat je niet iedereen kent en welkom kan heten.
Als de groei met een paar straten per keer gaat, is het veel beter te overzien wie er komt wonen.
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Bijlagen
Bijlage 1 Resultaten enquête
Vraag 1: Bent u woonachtig in Bathmen?

Vraag 2: Tot welke leeftijdscategorie behoort u?
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Vraag 3: Indien u niet woonachtig bent in Bathmen, zou u in de toekomst in Bathmen willen gaan
wonen? Indien u woonachtig bent in Bathmen kunt u deze vraag overslaan.

Vraag 4: Wat is uw woningsituatie?

Vraag 5: Wat is uw woonsituatie?
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Vraag 6: Hoe zou u in een paar steekwoorden het karakter van Bathmen omschrijven?

Frequentie
Gezellig
Gemoedelijk
Dorpse karakter
Rustig
Actief/actieve bewoners
Sociaal
Vriendelijk

Mooi
Landelijk
Groen
Betrokken
Prettig
Sfeervol
Levendig

Evenementen/activiteiten
Fijn
Warm
Ondernemend
Veilig
Karakteristiek
Ons kent ons

Noaberschap
Verenigingsleven
Gemeenschapszin
Mooie omgeving
Natuur
Gevoel van samen
Mooie ligging

Knus
Kleinschalig
Behulpzaam
Nuchter
Toegankelijk
Verbonden
Zorgzaam

Gastvrij
Geweldig
Ontspannen sfeer
Mooie dorpskern
Bathmen Beter Best
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Vraag 7: Indien u thuiswonend bij uw ouders bent kunt u deze vraag overslaan. Waarom heeft u
ervoor gekozen om in Bathmen te gaan wonen? U kunt meerdere antwoordmogelijkheden
aanvinken.
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Reden voor wonen in Bathmen
Dorps karakter
Landelijke omgeving
In de buurt van familie
Dorp ligt in de buurt van de stad
Afstand tot werk
Dorp heeft alle benodigde voorzieningen
Snelweg A1
Terugkeren naar geboorteplaats
Centrale ligging in Nederland
Geboren en nooit verhuisd
Verhuisd voor partner
Verhuisd voor werk/bedrijf
Overig
Sociale contacten

Frequentie
228
167
139
126
100
87
65
61
41
32
15
11
7
3

Vraag 8: Wat vindt u prettig aan het wonen in Bathmen?
Onderwerp

Frequentie

Rustig

79

Buitengebied/landelijk/natuur
Voorzieningen
Dorps
Gezellig
Sociaal
Gemoedelijk
Kleinschalig
Vrienden/familie
Bereikbaarheid
Sfeer
Ligging
Ruimte
Dichtbij stad
Veilig
Alles
A1
Actief
Verbonden
Divers

64
58
57
52
35
33
31
30
25
25
21
20
17
10
8
8
5
3
2
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Vraag 9: Wat vindt u minder prettig aan het wonen in Bathmen?
Onderwerp

Frequentie

Ligging/geluidsoverlast A1
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Ligging/geluidsoverlast spoor
Afname/weinig voorzieningen (winkels)
Woningen, waaronder
▪ Weinig aanbod koopwoningen
▪ Weinig aanbod starters
▪ Weinig aanbod woningen algemeen
▪ Weinig aanbod seniorwoningen

34
109
35
3
14
15
3

Geen treinstation
Nadelen van het wonen in een dorp, ‘’ons kent ons’’,
geroddel etc.
Slechte busverbinding
Kritiek gemeente Deventer
Windmolens

46
14
17
7
8

Vraag 10: Deze vraag is voor thuiswonende jongeren (<25 jaar). Indien u niet binnen deze
doelgroep valt kunt u deze vraag overslaan. Zou u in Bathmen willen blijven wonen als u uit huis
gaat en uw eigen woning gaat kopen/huren?

Vraag 11: Deze vraag is voor thuiswonende jongeren (<25 jaar). Indien u niet binnen deze
doelgroep valt kunt u deze vraag overslaan. Indien u op de vorige vraag 'nee' heeft geantwoord,
zou u willen toelichten waarom u niet in Bathmen wil blijven wonen? Mist u iets in het dorp
waardoor dit komt?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Te dure koopwoningen, te weinig (betaalbare) huurhuizen. Ook voor vrienden/vriendinnen.
Is niet mijn plek
Ik wil graag centraler wonen, dichter bij het stadsleven, zoals Utrecht
Goedkope woningen
Zoals in vraag 9 ingevuld en ik pas niet bij de inwoners in Bathmen; ga ook niet om met de
jongeren hier
Ik heb hier geen vrienden, woon liever in de stad als ik net uit huis ben in de buurt van
voorzieningen
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Geen station
Geen band met het dorp en de mensen
Ik heb op de vorige vraag ja gezegd, want ik wil wel blijven wonen maar ik wil daaraan
toevoegen dat er dan wel betaalbare woningen voor moeten zijn haha
Ik vind Bathmen heel leuk en zou hier ook kunnen wonen, maar mijn vriend heeft een
boerderij in het buitengebied tussen Bathmen en Holten.
Ik mis wel wat reuring af en toe maar ik vind de rust ook wel fijn
Natuur
De afstand naar vrienden is soms hindered.
Meer faciliteiten voor jongeren, denk aan recreatie bijvoorbeeld bowlen
Graag, grote stad. Simpelweg meer te doen. Dichter bij eventuele werkgevers
Kans om buitenaf te gaan wonen. Als deze kans zich niet aanwezig was, stond Bathmen als
doorboord nr. 1 van ons lijstje

Vraag 12: Deze vraag is voor inwoners van Bathmen van 60 jaar en ouder. Indien u niet binnen
deze doelgroep valt kunt u deze vraag overslaan. Bent u van plan om de rest van uw leven in
Bathmen te blijven wonen?

Vraag 13: Deze vraag is voor inwoners van Bathmen van 60 jaar en ouder. Indien u niet binnen
deze doelgroep valt kunt u deze vraag overslaan. Indien u op de vorige vraag 'ja' heeft
geantwoord, bent u nu of gaat u in de toekomst op zoek naar een andere woning?
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Vraag 14: Welke voorzieningen ziet u graag toegevoegd worden aan het dorp wanneer er meer
woningen en daardoor meer inwoners komen? Selecteer uw top 3.
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Voorziening
Treinstation
Pinautomaat
Meer middenstand (bakker, slager, etc.)
Extra supermarkt
Terrassen
Grotere weekmarkt
Betere busverbinding/meer bushaltes
Sportschool
Culturele evenementen
Toeristische voorzieningen (bijv. hotel of Bed&Breakfast)
Park
Niks, er zijn voldoende voorzieningen
Sporttoestellen buiten in de openbare ruimte
Bedrijventerrein
Uitgaansgelegenheid/discotheek
Kinderboerderij/speelplek
Groentezaak/biologische supermarkt
Meer horecagelegenheden
Hondenuitlaatveldje
Extra basisschool
Postkantoor
Winkel met huishoudelijke producten
Mountainbike/fietspark
Meer winkeltjes
Bouwmarkt

Frequentie
275
174
164
142
131
96
61
54
53
51
50
26
21
20
16
16
6
5
4
4
3
2
2
2
1

Vraag 15: Wat is voor u de prioritering voor nieuwbouw om Bathmen uit te breiden? Kies voor elk
soort woning hoeveel prioriteit deze volgens u heeft op een schaal van 1 tot 5.
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Vraag 16: Wat denkt u dat nodig is om mensen van buiten Bathmen en Bathmense jongeren zich
in Bathmen te laten vestigen? Denk hierbij aan bepaalde voorzieningen, activiteiten, etc.
Antwoord
Betaalbare woningen
Winkels, horeca, middenstand
Activiteiten, terrassen, evenementen
Beter/meer aanbod openbaar vervoer
Sportgelegenheid
Woningen
Scholen
Voorzieningen
Huis kopen/huren voorrang voor Bathmense jongeren
Dorps karakter

Frequentie
167
100
93
92
72
48
18
15
15
12
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Vraag 17: Bij een uitbreiding van het aantal woningen komt er ook een uitbreiding aan openbare
ruimte. Mist u op dit moment nog iets in de openbare ruimte wat u in de toekomst nog graag
(meer) in Bathmen wilt zien? U kunt meerder antwoordmogelijkheden aanvinken.
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Voorziening
Bankjes
Meer groen
Prullenbakken
Mis niks
Park
Waterpartijen
Pleintjes
Speeltuinen
Sportgelegenheid
Honden uitlaatveld/voet- fietspaden

Frequentie
165
155
146
131
129
92
76
74
7
5

Vraag 18: Indien u nog iets kwijt wil over de enquête of de toekomstige uitbreiding van Bathmen
kunt u dat hieronder kwijt of kunt u een mail sturen naar de projectgroep via
480278@student.saxion.nl. Hartelijk dank voor het invullen van de enquête.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Voorkom dat veel in het centrum oogekocht gaat worden door investeerders die het belang
van wonen in Bathmen niet centraal zetten maar puur voor het financiële gewin gaan!!!!!!
Graag goedkopere betaalbare huizen voor jongeren
Woningen nieuwbouw zowel aan A1 als Loo zijde als richting manege wenselijk. Niet nog
meer aan deventer kant. Komt er een tweedeling. Oud/nieuw
Bathmen moet niet te groot worden zodat het dorpse karakter verdwijnt!
Liefst meer woningbouw door inbreiding en woningen aan de Bathmense landen. Hierdoor
wordt het dorp minder een lint
Buitengebied, kan Loo en Bathmen zijn. Wellicht al bekend, maar in Loo is er ook een groep
bezig met woningbouw. Goed dat evt ook informatie bij in te winnen?
Ontwikkelingen zoveel mogelijk in eigen hand (gemeente) houden, en niet in handen van
makelaars en project ontwikkelaars.
Als ouderen naar kleinere woningen kunnen doorschuiven komen er meer woningen
beschikbaar voor jongeren. Meer 'import' niet stimuleren
Uitbreiden waarin openbare ruimte wordt gepland. Projectontwikkelaars buiten de deur
houden, maakt het duurder bouwen alleen wat het meeste opbrengt en dat geeft de
starters geen kans.
Ik vind het schandalig dat er zoveel nieuwbouwhuizen naar mensen zijn gegaan (loting) die
niet uit Bathmen komen. De Bathmense jeugd (25-35 jaar) zit behoorlijk klem.
Geef de Bathmense jeugd voorrang (extra punten of wat dan ook) bij nieuwbouw projecten.
Naar mijn gevoel ligt de focus enorm op groeien. Dit zou geen doel op zich moeten zijn!
Tevens wordt er naar mijn idee veel gekeken naar starters en niet naar de mensen die vanuit
hun huidige woning door willen naar een vrije kavel. Alles is project matig, vrije bouw is
nagenoeg al jaren onmogelijk in Bathmen. De behoefte is zeer zeker aanwezig.
De werkgroep zou eens zijn licht op kunnen steken in Laren (Gem. Lochem). Verder zou een
groenteboer een aanwinst voor het dorp kunnen zijn.
Geen windmolens en zonneparken in de omgeving maar wel een station in Bathmen
Denk buiten de paden als het gaat om bouwen. Projectontwikkelaars maken zich er te
makkelijk vanaf. Bouwen voor senioren is voor hen niet interessant. En waarom zie ik in
Nederland appartementen met een balkon zo groot als een hondenhok. Het is een
belediging voor de mensen die er moeten gaan wonen. Ga eens goed inventariseren waar
behoefte aan is.
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▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Waarom een uitbreiding? Accepteren zoals het nu is. Voorzieningen zijn meer dan
voldoende en de "grote" stad is dichtbij
We missen wel een pinautomaat was mijn 4e keus. Ben benieuwd naar welke middenstand
de inwoners evt. behoefte hebben (evt. voor 2e enquête vanuit werkgroep voorzieningen).
Veel succes!
Veilige wegen richting autobaan, stoepen langs Koekendijk, kruising dorpsstraat Koekendijk
Molenweg veiliger, kruising Looweg/ Schipbeeksweg veiliger
woonvorm voor begeleid wonen voor jongeren met een beperking, zoals autisme
Zorg voor een prachtig centrum met de voorzieningen en elkaar te ontmoeten, waaromheen
de woonwijken.
Bathmen mag wel iets groeien maar niet teveel.
Bathmense jongeren de kans geven hier te blijven wonen en dat niet de westerlingen met
veel geld hier de overhand nemen.
Bathmen met haar meanderachtige toegangswegen heeft standing. Moet zo blijven. Het
uitgaanscentrum: De Brink kan knusser, wanneer alle middenstanders, die nu nog teveel
verspreid liggen, daarnaartoe te bewegen zijn.
Bathmen dient meer uitstraling te krijgen. Het is een wat saaie gemeenschap en het dorp
mist een centrum zoals in Holten waar inwoners en toeristen elkaar makkelijk treffen.
De uitbreiding van Bathmen naar het westen kan hinder gaan krijgen als de windmolens
meer richting Bathmen geplaatst worden. Dan wordt het woongenot danig verminderd.
denk aan de jongeren dat is de toekomst
Fijnstof beperking , trein goederenverkeer sterk beperken op het huidige spoor.
Meer uitgaands mogelijkheden, terrassen en horeca en extra middenstand (supermarkt)
kleinere bussen
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Bijlage 2 Referentiestudie
2.1 Nieuwleusen
Nieuwleusen is een dorp dat ligt in de gemeente Dalfsen in Overijssel. Tot 2000 was Nieuwleusen
een zelfstandige gemeente, hierna is het onderverdeeld bij de gemeente Dalfsen. Nieuwleusen kan
verdeeld worden in Noord-Nieuwleusen en Zuid-Nieuwleusen, wat wordt gescheiden door
voetbalvelden en voorzieningen. Aan de zuidkant van Nieuwleusen bevindt zich een klein
winkelgebied met twee supermarkten, verschillende ondernemingen en het voormalige
gemeentehuis. Op 1 januari 2020 telde het aantal inwoners in het dorp 9.215 personen (AlleCijfers,
2020). De woonplaats Nieuwleusen heeft een totale oppervlakte van 2.794 hectare en in 2019
waren er totaal 3.783 woningen (AlleCijfers, 2020).
Situatiebeschrijving
In 2009 stelde de gemeente Dalfsen dat zij te
maken gaat krijgen met een krimpend aantal
inwoners. De verwachting was dat het op een
na grootste dorp binnen de gemeente
Nieuwleusen ook zal gaan krimpen na 2020. De
gemeente, en daarmee ook Nieuwleusen,
stelde dat zij haar kernkwaliteit van het zijn van
een typische plattelandsgemeente moest gaan
versterken om te kunnen blijven groeien
(Gemeente Dalfsen, 2009). De gemeente
Dalfsen noemt zichzelf een typische
plattelandsgemeente - veilig, sociaal betrokken
en rustig. Voor de ontwikkeling en uitbreiding
van Nieuwleusen zijn de kernfocuspunten het
versterken van de basisvoorzieningen en
bedrijvigheid en het behouden van het dorps
wonen en dorpse karakter van het dorp
(Gemeente Dalfsen, 2009). Om te voorkomen
dat het dorp gaat krimpen wilde de gemeente
meer woningen gaan bouwen waar veel vraag
Figuur 15 Luchtfoto kern Nieuwleusen april 2009 (Pro, 2009)
naar was. Voor Nieuwleusen waren dit vooral
starters- en seniorenwoningen. De
starterswoningen moesten eengezinskoopwoningen onder de €200.000 zijn en huur- en
koopappartementen in alle prijsklassen (Gemeente Dalfsen, 2009). Net als de rest van Nederland
kampt Nieuwleusen met vergrijzing. Om nieuwe, jonge bewoners aan te trekken moeten er
goedkopere woningen op de markt komen voor de starters. Dit wilde Nieuwleusen niet alleen doen
met nieuwbouw, maar ook door het bevorderen van de doorstroom zodat ouderen hun (te grote)
woning inruilen voor een seniorenwoning. Hierdoor komen er weer woningen vrij voor de starters.
Het verwachtte plan van de gemeente Dalfsen voor Nieuwleusen was om tussen 2009 en 2020 785
woningen te realiseren (Gemeente Dalfsen, 2011). In tabel 11 staat het aantal verwachtte te
realiseren woningen van tussen 2009 en 2020. Dit moest voor het grootste deel gebeuren met het
realiseren van de nieuwe wijk ‘Westerbouwlanden’ aan de westkant van Nieuwleusen. Aan de
linkerkant van figuur 16 is het uitbreidingsplan van de Westerbouwlanden weergeven.
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Tabel 10 Te verwachten soorten woningen uitbreiding (Gemeente Dalfsen, 2011)

Figuur 16 Westerbouwlanden, Nieuwleusen (Tekenhuis.nl, sd)

Resultaat
Het dorp Nieuwleusen is sinds 2010 flink gegroeid, van 7.620 inwoners in 2010 naar 9.215 inwoners
in 2020. Dit is een groei van zo’n 20,9%. In 2009 had de gemeente Dalfsen plannen gemaakt voor
785 nieuwe woningen. In totaal zijn er 823 woningen tussen 2010 en 2020 gerealiseerd, boven de
verwachting. In tabel 11 is de groei van Nieuwleusen weergeven. Het dorp heeft haar landelijke
karakter behouden door tijdens de nieuwbouwprojecten de groene omgeving zoveel mogelijk te
omarmen en door veel groen in de nieuwgebouwde omgeving te verwerken. Het dorp is wel zodanig
gegroeid dat het nu bijna uit twee kleine dorpen bestaat met beide hun eigen kern.
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Aantal inwoners
Aantal woningen

2010
7.620 (Centraal Bureau
van de Statistiek, 2014)
2.960 (Centraal Bureau
van de Statistiek, 2014)

2020
9.215 (Centraal Bureau van
de Statistiek, 2021)
3.783 (Centraal Bureau van
de Statistiek, 2021)

Groei
+ 1.595 inwoners
(20,9%)
+ 823 woningen
(27,8%)

Tabel 11 Groei Nieuwleusen

In tabel 10 staan per woningsoort hoeveel woningen de gemeente Dalfsen in Nieuwleusen wilde
realiseren. Het grootste deel van deze woningen is ook gerealiseerd, maar dit was niet voldoende.
Uit het woningbehoefteonderzoek dat de gemeente Dalfsen in 2018 heeft laten uitvoeren blijkt dat
er in Nieuwleusen alsnog een tekort is aan eengezinskoopwoningen (<€200.000),
koopappartementen (tot €275.000), eengezinshuurwoningen (€607 - €720) en huurappartementen
in alle prijsklassen (Gemeente Dalfsen, 2019). Ondanks dat er nog steeds vergrijzing wordt verwacht,
wordt er ook verwacht dat een groter aandeel aan starters naar de kern van Nieuwleusen komt in de
toekomst. Er wordt verwacht dat het aantal huishoudens in Nieuwleusen tot 2030 gaat toenemen
met zo’n 8% (Gemeente Dalfsen, 2019).
Het doel dat de gemeente Dalfsen in 2009 voor het dorp Nieuwleusen had gesteld, namelijk het
groeien in inwoners om zo het dorp leefbaar te houden, is gelukt. Echter is Nieuwleusen nog niet
klaar met groeien, er zijn nog meer uitbreidingsplannen voor het dorp die vanaf 2020 worden
gerealiseerd. De Westerbouwlanden worden de komende jaren nog verder uitgebreid om een
‘Nieuwleusen-Midden’ te creëren naast de sportvelden (Westerbouwlanden, 2020). Ook gaat
woonstichting Vechthorst in 2021 nog verder met een forse uitbreiding aan sociale huurwoningen in
Nieuwleusen (Folkerts, 2020).
Vergelijking Nieuwleusen en Bathmen
Bathmen wil in 15 jaar groeien van 5800 inwoners naar ongeveer 7500 inwoners, een groei van
ongeveer 29% aan inwonersaantal. Nieuwleusen is in 10 jaar gegroeid van 7620 inwoners naar 9215
inwoners, een groei van ongeveer 20,9%. Nieuwleusen heeft in deze 10 jaar 823 extra woningen
gerealiseerd, dit betekent dat er in 10 jaar bijna 28% extra woningen zijn gebouwd. Nieuwleusen had
net als Bathmen het doel om haar landelijke karakter te waarborgen bij een uitbreiding van het
dorp. Echter wordt bij de uitbreiding niet het karakter van het dorp zelf genoemd. Verder hebben
beide dorpen hetzelfde doel, het uitbreiden van het dorp en een krimp voorkomen. Het grootste
verschil tussen beide dorpen is dat Nieuwleusen in 2009 aan het begin van de uitbreiding al meer
inwoners had dan het doel van Bathmen. Het dorp Nieuwleusen is in 10 jaar minder in
woningaantallen gegroeid dan wat Werkgroep Woningbouw Bathmen voor Bathmen heeft gesteld.
Echter kan het dorp Nieuwleusen toch een voorbeeld zijn voor Bathmen om hoe zij kunnen omgaan
met een uitbreiding waarbij het landelijke karakter kan worden behouden.
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2.2 Den Dungen
Den Dungen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, gelegen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch.
Het dorp hoort bij de gemeente Sint-Michielsgestel en zit tegen het dorp Maaskantje aangeplakt
waarmee het een tweelingdorp vormt. Deze dorpen kende in 2020 in totaal 6.440 inwoners
(AlleCijfers.nl, z.d.).
In Den Dungen is al jaren niet meer gebouwd, de gemeente wilde haar eigen inwoners meer
woonmogelijkheden geven in eigen dorp door middel van dit plan. Uit een woonwensenonderzoek is
gebleken dat er te weinig huurwoningen waren, te weinig betaalbare woningen en veel starters die
een koopwoning willen kopen (BRO, 2009). Maar daarnaast was het wel van belang dat het een dorp
op zich bleef, en niet tegen Sint-Michielsgestel aan zou groeien. Het plan Jacobskamp in Den Dungen
bevat de realisatie van een nieuw sportpark en de bouw van circa 290 woningen. Om de woningen
te kunnen realiseren was het noodzaak om het sportpark te verplaatsen (Sint-Michielsgestel,
Woonvisie 2016-2021, 2016). De bouw van dit plan is begonnen in 2012 en is nog steeds bezig. De
nieuwe woonwijk Jacobskamp is gelegen aan de noordzijde van Den Dungen op steenworp afstand
van Den Bosch, er is bewust ontworpen om mensen samen te laten leven. De wijk is voor jong en
oud en heeft een dorpse maar ook eigentijdse bouwstijl. Er zijn woningen beschikbaar voor huurders
en kopers. In de wijk worden tussenwoningen, hoekwoningen, vrijstaande woningen, tweekappers
en patio’s gebouwd (Wanrooij, Jacobskamp, z.d.). Het aandeel sociale woningbouw en sociale
koopwoningen zullen 25% van het geheel zijn. De overige woningen worden in verschillende
prijsklasse gebouwd. De huizen variëren van €229.000 tot €350.000 euro. Het doel van de wijk is het
creëren van een gezellige, levendige atmosfeer. Een buurt waar mensen elkaar kennen, elkaar
begroeten en lief en leed met elkaar delen. Een wijk waar voldoende privacy is maar waar mensen
zich ook vrij en veilig voelen.
Het Jacobsplan heeft hierop ingespeeld en kent verschillende typen woningen die in verschillende
fases zijn gebouwd. In de afgelopen jaren is er een groei van 12% procent geweest, van 5.690 (2013)
naar 6.385 (2019). De bouw van Jacobskamp heeft hier zeker een grote rol in gespeeld. Vrijwel alle
woningen zijn verkocht en met de jaren wordt de wijk steeds succesvoller (AlleCijfers.nl, z.d.) Er zijn
vrijwel geen negatieve geluiden, alleen dat het wat drukker is geworden in het verkeer. Het dorpse
karakter is behouden, en Den Dungen voelt voor vele nog steeds als ‘’hun’’ dorp. Het plan is
verdeeld in verschillende bouwfases met verschillende woningen.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fase 1: 27 koopwoningen (2013)
Fase 2: 14 koopwoningen (2015)
Fase 3: 8 koopwoningen (2015) Type A hoekwoning, type B tussenwoning en type C
hoekwoning.
Fase 4: herhaling van fase 3.
Fase 5: 14 tweekappers type C1/C2 en 16 hoek en tussen woningen type A/B (2017)
Fase 6: 11 patiowoningen
Fase 7: 24 hoek- en tussenwoningen, 6 tweekappers en 3 vrijstaande woningen (2018)
Fase 8: 8 patiowoningen type A/B (2018)
Fase 9: 9 hoek- en tussenwoningen en 12 twee-onder-een-kapwoningen (2020)
Fase 10: in voorbereiding (2021) 19 woningen, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande
woningen.
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Figuur 17 Woningtypologie per fase Jacobsplan (Jacobskamp, 2020)
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Figuur 18 Plangebied Jacobsplan (Wanrooij, Jacobskamp, z.d.)

Hierboven is het plangebied van Jacobskamp zichtbaar, dit is het plan op dit moment. Zoals zichtbaar
op deze plattegrond is een groot deel van het plan al gerealiseerd.

Figuur 19 Ligging Jacobsplan (Wanrooij, Jacobskamp)

Zoals zichtbaar in de afbeelding is er een groot deel bijgebouwd aan het dorp. Door de verplaatsing
van de voetbalvelden, is er nu een sportcomplex gevormd waar meerdere sporten zijn gevestigd.
Alle straten in de wijk zijn vernoemd naar de sportvoorzieningen in de buurt. Zo is er een tennispad,
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een ruiterpad en een straat genaamd de basket. In de wijk is rekening gehouden met het afvoeren
van water. Op de afbeelding hieronder is een wadi te zien die bij hoog water kan onderlopen. Ook is
er in de wijk rekening gehouden met de wat ouderen mensen. Er zijn patio woningen gerealiseerd
waar mensen de rest van hun leven kunnen blijven doordat de woning gelijkvloers is.
Aantal
inwoners
Aantal
woningen

2013
5.690
(Centraal Bureau voor de
Statistiek, sd)
2.294
(Centraal Bureau voor de
Statistiek, 2020)

2019
6.385
(Centraal Bureau voor de
Statistiek, sd)
2.583
(Centraal Bureau voor de
Statistiek, 2020)

Groei
+ 695 inwoners (12,2%)

+ 289 woningen (12,6%)

Tabel 12 Groei Den Dungen

Vergelijking Den Dungen en Bathmen
Den Dungen is een prachtig dorp en zeer gewilde woonlocatie voor vele rondom Den Bosch. Deze
woonwijk heeft hier voor een groot deel aan bijgedragen. Ondanks dat het inwoneraantal kleiner is
dan dat Bathmen wil halen kan dit toch als een heel goed voorbeeld worden gebruikt. Den Dungen
blijft een klein, landelijk en gemoedelijk dorp ondanks de groei afgelopen jaren. Door een soortgelijk
project uit te voeren in Bathmen zou het dorp ook een gewilde plek kunnen worden voor degene die
toch dicht bij de stad wil wonen maar wel in een landelijke omgeving. De wijk kent een grote
diversiteit aan woningen, iets wat Bathmen ook nodig heeft. Bathmen is vergelijkbaar met Den
Dungen, een klein dorp dichtbij de stad. Beide dorpen willen het dorpsgevoel behouden maar toch
groeien. Voor de realisatie van dit project zijn de sportvelden van locatie veranderd, dit kan
inspiratie zijn voor Bathmen. Dit plan bevat 290 woningen, een stuk minder dan Bathmen wil
bouwen. Om de gestreefde groei te bereiken die Bathmen graag wil zijn er alleen wel meer van dit
soort nieuwplannen nodig. Met alleen een woonwijk zoals Jacobskamp zal de beoogde groei niet
gehaald worden. Maar een mooi begin voor het dorp om te groeien is het wel. Met een soortgelijk
plan wordt het dorpsgevoel behouden en blijft het een dorp.
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2.3 Elst
Elst is een dorp in de Gelderse gemeente Overbetuwe. Elst had op 1 januari 2020 22.520 inwoners
(AlleCijfers, 2021). Op 1 januari 2001 is de gemeente Elst gefuseerd met de gemeenten Valburg en
Heteren tot de gemeente Overbetuwe. Elst ligt tussen Arnhem en Nijmegen en is bereikbaar via de
A15 en A325. Ook is er een station met een directe trein- en busverbinding naar eerdergenoemde
steden. Omdat het dorp tussen Arnhem en Nijmegen in ligt, is het erg populair als woonplaats voor
mensen buiten die steden. (Gemeente Overbetuwe, sd) Dat is de voornaamste reden voor de grote
groei van Elst. Woonplaats Elst heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.295 hectare, waarvan
3.198 land en 95 water. De woonplaats Elst telt in totaal 10.577 unieke adressen, er wonen 9.255
huishoudens en er zijn in totaal 9.185 woningen (AlleCijfers, 2021).
De situatiebeschrijving
Elst is een groot dorp dat de afgelopen jaren veel aan het uitbreiden was. De laatste jaren had Elst
als doel om ook te gaan groeien. Recentelijk zijn de kernwaarden voor de dorpen opgesteld. In
gemeente Overbetuwe leven mensen samen in de verschillende woonkernen en werklocaties. Met
ongeveer 48.000 inwoners, circa 4.500 bedrijven en 21.500 banen werken en dit gebeurt lokaal en in
de regio. Alle woonkernen en werklocaties hebben hun eigen karakteristiek en waarden. Met elkaar
verbonden maar tegelijkertijd met verschillende grootte en identiteiten. Alle dorpen in de
Overbetuwe werden besproken waaronder Elst. Elst werd omschreven als een dynamische
middelgrote kern met ruim 22.000 inwoners. Goed verbonden met omliggende steden (met station
Elst hierin als belangrijke schakel). Eigen en dorps karakter, zowel ruimtelijk als sociaal.
Landschappelijke overgang en groene buffer richting steden; parkachtig of meer landschappelijk en
agrarisch. Regionale functie met aantrekkelijke voorzieningen (o.a. winkels, zwembad en onderwijs).
Deze kwaliteiten willen ze natuurlijk behouden bij de uitbreiding van het dorp. (Gemeente
Overbetuwe, 2019)
Al vanaf 2004 wordt er gebouwd aan de wijk Westeraam,
waardoor Elst er uiteindelijk 2.500 woningen bij krijgt.
Vierslag is het deelplan in de wijk Westeraam, waar ca. 325
woningen zullen worden gebouwd. Omdat dit deel grenst
aan groene en agrarische gebieden, is gekozen voor een
vooral rustig, groen en minder stedelijk woonmilieu.
Vierslag – de naam zegt het al – wordt in vier clusters
uitgevoerd, namelijk het Schiereiland en de buurten VierslagNoord, -Midden en -Zuid.
De stedenbouwkundige opzet van de laatste drie clusters is
een moderne variant van de klassieke tuinbuurt, met een
sterke samenhang maar ieder toch ook eigen accenten,
bijvoorbeeld in kleurtoepassing zoals hiernaast weergeven
(GEM Westeraam, sd).

Figuur 20 Stedenbouwkundig plan Westeraam
(GEM Westeraam, sd).
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Inmiddels is er ten zuiden van het dorp ook een nieuwbouwwijk verrezen, genaamd de Vinkenhof.
Ook is er een nieuwe rondweg om
het centrum aangelegd, die
gedeeltelijk bestaat uit eerder
aangelegde wegen in het dorp
(Gemeente Overbetuwe, sd).
Rond het station van Elst vinden
meerdere ontwikkelingen plaats.
Het gaat om woningbouw, om het
inrichten van het gebied en om de
mogelijke komst van Polikliniek
Rijnstate. (Gemeente Overbetuwe,
sd) ‘Het Klooster’ ligt ten noorden
van station Elst. In dit gebied komen
77 nieuwe woningen. De Nieuwe
Aamsestraat is de weg naar de
Figuur 21 Nieuwbouw woningen in 'Het Klooster' (Gemeente Overbetuwe, sd)
spoortunnel. Deze weg gaan we beter
inrichten. Er komt een fietspad aan de noordkant van de Nieuwe Aamsestraat. In de Nieuwe
Aamsestraat (rotonde t/m Spoorlaan) wordt de maximumsnelheid 30 km/uur. ‘De Woongaard’ ligt
aan de Nieuwe Aamsestraat. In dit gebied komen 77 nieuwe woningen. Ten westen van station Elst
komen 25 nieuwe woningen (Gemeente Overbetuwe, sd).
De gemeente Overbetuwe krijgt er 350 nieuwe, betaalbare woningen bij, bedoeld voor starters en
mensen met middeninkomens. Als alles volgens plan verloopt, worden de eerste huizen in 2022
gebouwd. De nieuwe panden krijgen een plekje in De Pas, een wijk in Elst. Wat uniek was dat de
gemeente Elst een participatietraject had samen met de bewoners over De Pas. Zo maakten ze
gebruik van een Toekomstkamer op 13 maart 2019. Tijdens de toekomstkamer konden inwoners
kennismaken met de gemeente, de ontwikkelaars Amvest en BPD en het ontwerpbureau SAB.
Inwoners konden aangeven hoe ze wonen in De Pas voor zich zien, welke voorkeuren ze hebben.
Planbijeenkomsten. Een groep deelnemers van de Toekomstkamer had een zogenaamde plangroep
gevormd. In drie bijeenkomsten hebben zij de ontwikkelingsvisie uitgewerkt tot een spelregelkaart
(zoals in het figuur … te zien is). Deze spelregelkaart is de basis voor het bestemmingsplan waarover
de gemeenteraad beslist (Gemeente Overbetuwe, sd). De gemeente ging in 2019 in gesprek met
bewoners van De Pas om hun toekomstvisie voor het gebied in kaart te brengen. Volgens
Overbetuwe is toen de basis gelegd voor de verdere plannen die binnenkort uitgevoerd moeten
worden (Overdijk, 2020).
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“Een streven van het
nieuwbouwproject in het
zuidoosten van Elst is dan ook
het realiseren van meer
woningen voor starters en
mensen met
middeninkomens”, stelt een
woordvoerder. “De gemeente
heeft daarom afgesproken
dat dertig procent van de
woningen bestemd is voor
sociale huur en twintig
procent voor sociale
koopwoningen.” (Overdijk,
2020)

Resultaat

Figuur 22 Visiekaart Elst De Pas (ELST, WOONGEBIED DE PAS SPELREGELKAART)

De uitbreiding van Elst zorgde ervoor dat het dorp veel groeide in die tijd. Het aantal inwoners in
woonplaats Elst is tussen 2013 en 2020 met 1.080 personen toegenomen, van 21.440 inwoners in
2013 tot 22.520 inwoners in 2020 (AlleCijfers, 2021). In tabel 13 is de groei van het dorp tussen 2004
en 2019 weergeven. Bij de uitbreiding van Elst is het identieke dorpse karakter behouden.
2004
2019
Groei
Aantal inwoners 17.080 (KadastraleKaart.com, sd) 22.170 (KadastraleKaart.com, sd) + 5.090
inwoners (22,2%)
Aantal woningen 6.705 (KadastraleKaart.com, sd) 9.185 (KadastraleKaart.com, sd) + 2.480 woningen (37%)
Tabel 13 Groei Elst

Figuur 23 Groei woningen Elst (KadastraleKaart.com, sd)
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Figuur 24 Groei aantal inwoners Elst (KadastraleKaart.com, sd)

Uit deze resultaten is te concluderen dat Elst heel veel is gegroeid en zal blijven groeien de
aankomende jaren. Het is gelukt om het unieke dorpse karakter van Elst te behouden. Hieruit blijkt
dat het doel is behaald.
Vergelijking Elst en Bathmen
Als we kijken naar Elst en Bathmen zijn er een aantal overeenkomsten. Beide dorpen liggen dicht bij
een stad waardoor deze dorpen populair zijn als woonplaats voor mensen buiten die steden. Elst is
in een periode van 15 jaar gegroeid van 17.080 tot 22.170 inwoners dus met ongeveer 5080
inwoners gegroeid, een groei van ongeveer 30%. Bathmen wil in een periode van 15 jaar groeien van
5.800 inwoners naar ongeveer 7.500 inwoners, een groei van ongeveer 29%. De percentages zijn
even groot terwijl het gaat over een verschillend aantal inwoners. Ondanks dat het inwoneraantal
veel groter is dan dat Bathmen wil halen, blijft het mogelijk om te vergelijken omdat ze dezelfde
percentage groei hebben doorgemaakt. Elst wilt zich net zoals Bathmen ook huizen bouwen voor
starters en het ligt net zoals Bathmen naast een snelweg en naast een treinspoor. Elst vindt het net
zoals Bathmen belangrijk dat het dorpse karakter niet verloren gaat. Zo is te zien dat ondanks de
grootteverschillen het toch mogelijk blijft om uit te breiden en het dorps karakter te behouden. De
gemeente had als eerste het dorps karakter geanalyseerd voordat ze gingen bouwen. Dit is terug te
zien in de uitbreiding door de bouwstijl en met mede doordat ze de landschappelijke overgang en
groene buffer richting steden wouden behouden. Ook willen ze het sociale aspect behouden mede
door participatieprojecten bij gebieden te houden zoals bij De Pas.
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2.4 Blaricum
Blaricum is een dorp in Noord-Holland dat grenst aan de provincie Utrecht. Ook ligt het in het
streekgebied het Gooi. Even kort de geschiedenis van Blaricum; Blaricum is een dorp dat al langer
bestaat, waarschijnlijk al voor de 10e eeuw. De eerste echte vermelding was echter in 1342.
Blaricum kreeg in 1400 haar eigen kerk nadat haar bewoners gebruikt maakte van de kerk in het
buurdorp Laren. Blaricum had in 1494 zo’n 300 inwoners. Daarna is zij uitgegroeid tot 715 inwoners
in 1622 (Wikipedia, 2021). Een aantal eeuwen later is Blaricum uitgegroeid tot een dorp met 11.953
inwoners (Centraal Bureau voor de Statistiek, sd).
Situatiebeschrijving
Blaricum zat in 1996 nét boven de 10.000 inwoners. Maar tot aan zeker 2010 was er een daling qua
inwoners. Volgens het CBS was 8995 inwoners in 2010 het laagste aantal inwoners sinds die daling.
Blaricum heeft dus een daling van inwoners meegemaakt, maar uit de structuurvisie van 2010 is
beschreven wat Blaricum nodig heeft om een vitaal dorp te blijven. Een belangrijk aspect uit de
structuurvisie is dat de kleinschaligheid en het dorpse gevoel worden behouden. Ook met oog op
klimaatverandering is er aandacht nodig voor groene en blauwe structuren.

Figuur 25 Analyse Blaricum (Gemeente Blaricum, 2010)

In figuur 25 is te zien hoe de verschillende plekken in Blaricum worden gezien en welke kwaliteiten
deze plekken hebben. Zo is te zien dat er nog veel groen is, door een bos- en heidegebied. Maar ook
door de weilanden die aanwezig zijn, met name rond de A27. Blaricum kent 2 centrum achtige
gebieden. ‘Oude Dorp’ en ‘Bijvanck’. Van deze twee is Oude Dorp het oudste stuk centrum en gebied
van Blaricum. Hier zijn oude boerderijen en klinkerweggetjes te vinden. Terwijl Bijvanck een wijk uit
de jaren 70 is en waar een groot winkelcentrum te vinden is.
Uit de structuurvisie zijn zes doelstellingen gehaald, hieronder de belangrijkste toegelicht
(Gemeente Blaricum, 2010):

70

3. Recreatie verbeteren
Het buitengebied van Blaricum wordt meer gebruikt voor recreatie. Hierdoor zal de levendigheid en
het draagvlak van de voorzieningen toenemen (in de centrumgebieden). Er wordt gefocust op
kwalitatief hoogwaardige en kleinschalige recreatie, dus geen massatoerisme en recreatie.
In het buitengebied zijn fiets-, wandel- en ruiterroutes zijn waar veel gebruik van gemaakt wordt.
Ook het centrum wordt hierbij opgenomen.
5. Handhaven dorps karakter
Ruimtelijke ordening
▪
▪
▪
▪

Groen en natuur worden beschermd en beheerd
Woonbeleid wordt uitgevoerd en Blaricummermeent wordt ontwikkeld
Boerderijen, klinkerwegen, lage hagen en bomen worden beschermd en zijn beeldbepalend
Kwaliteit groen en speelgelegenheid Bijvanck zijn speerpuntenbeleid

6. Streven naar evenwichtige bevolkingsopbouw
Voor een levendige gemeenschap zijn verschillende doelgroepen nodig. Jong, oud, vermogend en
minder vermogend. Iedereen kan terecht in Blaricum. Iedereen kan een woning vinden en het
aanbod sluit aan bij de vraag, dus ook voor starters en ouderen. Ook is er aandacht voor
doorstroming van de woningmarkt.

Figuur 26 Stedenbouwkundig plan Blaricummermeent (DeBlaricummerMeent,
2005)

Hoewel er geen specifiek cijfer is genoemd met hoeveel Blaricum wil groeien zijn deze doelstellingen
wel van belang om te kunnen groeien. Ook wordt er een uitbreiding van een nieuw gebied
genoemd: de Blaricummermeent, waar in 2005 een stedenbouwkundig plan (DeBlaricummerMeent,
2005) voor is gemaakt. Door dit gebeid uit te breiden worden er ook mogelijkheden voor de
toekomst gecreëerd. Een eventuele uitbreiding voor aan de andere kant van de snelweg ligt dan
voor de hand. Met het plan van de Blaricummermeent wordt ook een jachthaven en strandje
bedacht, zodat Blaricum ook op het gebied van recreatie meer te bieden heeft.
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Resultaat
In 2005 was het definitieve masterplan voor de Blaricummermeent af. Het plan van toen moest
zorgen voor circa 750 extra woningen. Dat is later bijgesteld tot ongeveer 1000. Dit kwam door de
crisis van 2008. Hierna bleek dat er minder behoefte was aan bedrijvigheid op de daar voor
bedoelde kavels. Hierdoor zijn een aantal van die kavels omgezet om ook woningen op te bouwen.
Er is een zeer divers aanbod van woningen in de wijk. Zo was er een aanbod van vrij kavels, tweeonder-een-kapwoningen, rijtjeshuizen en appartementen. Ook zijn er zorgwoningen geschikt voor
senioren. De woningen bevinden zich in een groene en blauwe omgeving door de structuur waar het
op is ontworpen.

Figuur 27 Blaricummermeent tijdens de bouw (DeBlaricummerMeent, 2005)

Aantal
inwoners
Aantal
woningen

2012
9.038 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, sd)
3.888 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2020)

2020
11.540 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, sd)
5.075 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2020)

Groei
+ 2.502 inwoners (27,7%)
+ 1.987 woningen (30%)

Tabel 14 Groei Blaricum

Figuur 28 Woningtype 2 (DeBlaricummerMeent, 2005)
Figuur 30 Woningtype (DeBlaricummerMeent, 2005)

Figuur 29 Woningtype 3 (DeBlaricummerMeent, 2005)
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Vergelijking Blaricum en Bathmen
Bathmen en Blaricum hebben een aantal dingen gemeen. Zo liggen zij allebei dicht bij een snelweg.
Hoewel Blaricum hier vrijwel tegen aan gelegen is. Ook hebben ze allebei de groene en blauwe
structuren. Ook hier weer het ene dorp meer dan het andere. In Bathmen is dit de Schipbeek en
Blaricum ligt aan het Eemmeer. Ook is de nieuwe wijk Blaricummermeent grotendeels gelegen aan
een nieuwe rivier. Ook vinden de dorpen het belangrijk dat het dorpse karakter niet verloren gaat.
De groei van Blaricum is best extreem, maar heeft op een goede manier uitgepakt. De nieuwe wijk is
nog steeds ‘dorps’ op de manier van Blaricum. Ook zijn er verschillende woningen gebouwd om aan
de verschillende vraag te voldoen. Dit kan door vrijstaande woningen, rijtjeshuizen en
appartementen.
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2.5 Twello
Twello is een relatief groot dorp ten oosten van Deventer. Het dorp heeft 13.113 inwoners en is in
een tijdsspan van 7 jaar met 387 inwoners gegroeid (AlleCijfers, 2020). 64% van de woningen in
Twello zijn koopwoningen en 31% is sociale huur. De grootste bevolkingsgroep zijn de 45 tot 65jarigen en vlak daarna zitten de 65-plussers. Sinds het jaar 2000 zijn er 1608 extra woningen
gebouwd in Twello (Dienst voor het kadaster en de openbare registers, 2021). Voor het dorp Twello
worden twee uitbreidingsplannen besproken, het plan van ‘ABC van een dorp’ en ‘De Schaker’.
Situatiebeschrijving
In 2001 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het plan ‘ABC van een dorp’ in Twello. Onder
dit plan vallen het Stationskwartier, Sikkeplein en De Veldjes (Gemeente Voorst, sd). De planlocatie
ligt op het voormalige terrein van de varkensslachterij Dumeco in het midden van het dorp. Deze
uitbreiding is dus niet gebeurt aan de randen van het dorp, maar midden in het dorp. Het plan was
genomineerd voor een Stib Award van WPM/Vastgoedmarkt. In totaal werden er 250 woningen
gebouwd waarvan 30% sociale huur 60% grondgebonden en 40% appartementen (ABC Concept,
sd). “In het stedenbouwkundig plan is goed en uitgesproken nagedacht over hoe men in een hoge
woningdichtheid toch dorpse elementen kan toepassen. Met de uitstekende ligging (in het centrum
van Twello, goed bereikbaar en dichtbij voorzieningen) en de unieke mix van functies en wonen voor
alle doelgroepen in een kleine gemeente (Gemeente Voorst, sd)”. De uitbreiding van ABC van een
dorp is 100% gerealiseerd en is gebouwd tussen 2003 en 2013.

Figuur 31 Stedenbouwkundig plan ABC van een dorp Twello (ABC Concept, sd)

De Schaker is een nieuwbouwwijk aan de zuidoost kant van Twello. De Schaker bestaat uit 320
nieuwbouwwoningen, verdeeld over 4 buurten. Schakerveld, de Hoffelijkheid, de Fliertbuurt en de
Boomgaard. Deze nieuwbouwwijk bestaat niet uit één aaneengesloten gebied, maar uit 4
opzichzelfstaande buurten met ieder zijn eigen karakter. In Schakerveld komen rij- en
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hoekwoningen, appartementen en rug-aan-rug woningen. Alle woningen van Schakerveld zijn al
verkocht. De Fliertbuurt biedt zowel huur als koopwoningen en een variatie aan rijwoningen, 2
onder 1 kap woningen en zelf te bebouwen kavels. De Hoffelijkheid biedt kavels met veel groen
eromheen. Ook zijn alle woningen opgeleverd en de tuinen al aangelegd. De Boomgaard is gebouwd
om een groenstrook met bomen, waar de focus van deze buurt op ligt. Alle woningen/kavels in de
Hoffelijkheid en de Boomgaard zijn verkocht. Alle woningen in de Schaker zijn zonder gasaansluiting
gebouwd. De Schaker ligt op 5 minuten fietsafstand van het station.

Figuur 32 Woning Hoffelijkheid

Figuur 34 Woning Boomgaard

Figuur 33 Woning Flierbuurt

Figuur 35 Woning Schakerveld

Resultaat
De 320 extra woningen door het plan ‘De Schaker’ in Twello zijn niet genoeg om aan de
woonwensen van het dorp te voldoen. Het uitbreiden van Twello is noodzakelijk. Aan de noordzijde
van Twello zijn er twee stukken grond met de meeste potentie, maar de vraag is of de gehele
woningbehoefte daarmee gerealiseerd kan worden. Twello blijft onverminderd in trek door de
locatie. Twello ligt tussen Apeldoorn en Deventer in en zorgt hier voor meer ontspanning en een
groenere woonomgeving. Twello is dus heel aantrekkelijk voor mensen die in Deventer of Apeldoorn
werken, of voor mensen die kinderen hebben.
Aantal
inwoners
Aantal
woningen

2005
11.550 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2013)
4.665 (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2013)

2019
13.024 (AlleCijfers,
2020)
5.757 (AlleCijfers, 2020)

Groei
+ 1.474 inwoners (12,8%)
+ 1.092 woningen (23,4%)

Tabel 15 Groei Twello
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Vergelijking Twello en Bathmen
In de dorpsvisie van de gemeente Deventer uit 2016 werd ervan uitgegaan dat het aantal inwoners
van Bathmen in de toekomst zal gaan krimpen, maar de inwoners uit Bathmen zijn het hier niet mee
eens. Bathmen wil groeien tot maar liefst 7500 inwoners, het dorp jong en vitaal houden en het dorp
zijn karakter behouden. De huidige situatie is dat er Twello is meer dan twee keer zo groot als
Bathmen met meer dan 13.000 inwoners. Het grootste verschil tussen Bathmen en Twello is dat
Twello tussen Apeldoorn en Deventer in ligt en daarom een goede locatie is om te gaan wonen in
een rustige omgeving. Bathmen ligt alleen dichtbij Deventer, waardoor je minder mensen trekt dan
Twello. Het voordeel hiervan is dat dit een goed marketingpunt is. Mensen die in Deventer werken
en in een rustige omgeving willen wonen, kan de doelgroep zijn.
Het doel wat ze wilden bereiken, namelijk zichzelf van de woningbehoefte voorzien, is nog niet
geheel bereikt. Met de nieuwe wijk de Schaker zijn er dus 320 woningen bijgebouwd, maar voor
2030 is er alsnog een woningtekort. De gemeente Voorst is nu aan het kijken hoe ze dit probleem
gaan aanpakken.
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2.6 Teteringen
Teteringen is een voormalig kerkdorp van de gemeente Breda in de provincie Noord-Brabant. Het
dorp ligt tussen Breda en Oosterhout in. Het dorp wordt omgeven door uiteenlopende
landschappen. Het ligt in een groene omgeving tussen de Vrachelse heide en de Teteringse Heide,
die een grote zandverstuiving omvat. Daarnaast zijn er in het dorp ook enkele historische
boerderijen die gebouwd zijn tussen 1600 en 1850 (Wikipedia, z.d.). Het is een goed dorp om te
wandelen, fietsen, mountainbiken, golfen en voor uitgebreider shoppen ligt Breda dichtbij. Het dorp
kent vier basisscholen, een weekmarkt, verschillende sportverenigingen, een dorpshuis, een
supermarkt en 3 buslijnen. Daarnaast heeft het een oppervlakte van 335 hectare en had in 2020
7.960 inwoners (AlleCijfers, 2021).
Situatiebeschrijving
In de structuurvisie 2009 van Breda wordt beschreven dat Teteringen er in de jaren 2007-2009, 500
woningen bij zal moeten krijgen, en in de jaren 2010-2019 1900 (Breda, Structuurvisie Breda 2020,
2009). Er moet dorps gebouwd worden met een hoge mate van flexibiliteit en faseerbaarheid.
Hierdoor kon er beter worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.
De meeste woningen worden gerealiseerd in het gehele gebied Breda Noordoost, inclusief de
bebouwde kom van Teteringen en het buitengebied (Breda, Gemeente Breda, z.d.). Het bestaat uit
twee delen, het oostelijke deel wordt begrensd door de bestaande bebouwing van Teteringen in het
oosten, de Waterakkkers in het westen, de Groenstraat in het noorden en de Nieuwe Kadijk in het
zuiden. Dit nieuwe plangebied wordt de Bouverijen genoemd en biedt ruimte aan ca. 650 woningen
en een brede school. Inmiddels is fase 5D in aanbouw en is fase 8B in ontwikkeling, het plan heeft
behoorlijke vertraging opgelopen door de crisis in 2014. Naar schatting zal de wijk eind 2022 klaar
moeten zijn. De wijk is te verdelen in twee helften, noord en zuid. Daarbinnen zijn vier deelplannen
gemaakt, het multifunctionele centrum De Mandt is gevestigd in het midden van de wijk. Hierbij zijn
ook enkele appartementen en woningen gerealiseerd.
Ondanks dat er 650 woningen gerealiseerd moesten worden wilde het dorp zijn dorpse karakter
behouden. De woningen hebben allemaal een kap en een andere uitstraling, hierdoor sluiten ze
goed aan bij de bestaande bebouwing van Teteringen. Een groot deel van de wijk heeft het concept
waarbij de huizen met de achterkant om parkeerhofjes zijn heen gebouwd, hierdoor staan de auto’ s
niet in het zicht. De gemeente is op dit idee gekomen door middel van een prijsvraag. De
doelstellingen die zijn opgesteld voor Bouverijen zijn als volgt:
1. 650 woningen realiseren, verspreid over meerdere clusters.
2. Realisatie multifunctionele accommodatie, denk hierbij aan een basisschool, opvang,
sociaal-maatschappelijke ruimte en een bibliotheek.
3. Realisatie van ruimtelijke verbindingszones tussen de bestaande dorpsrand en de
toekomstige Waterakkers (Breda, Bouverijen-Woonakker, z.d.).
De noordelijke helft van de wijk is een mix van grondgebonden woningen, koop en
sociale/middeldure huur, dit zal ook in het zuidelijke deel toegepast worden (Verlinden, 2019). De
woningen vallen in verschillende prijscategorieën, van 272.000 t/m 699.000
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In deze afbeeldingen is een voorlopig ontwerp van
Bouverijen zichtbaar. Het plangebied bestaat uit een
groen raamwerk wat een groen stedelijk gebied wordt.
De opbouw bestaat uit terpen met een maximaal
aantal woningen dit zorgt voor een dorpse opzet. Het
plan bestaat uit meerdere fases die worden
uitgevoerd. Hierbij een aantal voorbeelden van fase
5D.
Fase 5D

Figuur 36 Voorlopige indeling Boeverijen (Breda, BouverijenWoonakker)

Figuur 37 Fase 5D (Ontwikkeling)

Fase 5D is een afwisselend plan, er is een grote diversiteit aan woningen. Zo kent deze fase
vrijstaande woningen maar ook tweekappers en hoekwoningen in verschillende groottes.
De woningen hebben een moderne
maar toch sfeervolle uitstraling.
Het is een strakke architectuur met een
dorpse uitstraling. De meeste woningen
kennen twee opstelplaatsen op eigen
terrein. Het zijn energie neutrale
woningen voorzien van energielabel A.
De woningen hebben verschillende
voorgevels voor een afwisselend
straatbeeld.

Figuur 38 Sfeerimpressie woningen fase 5D (Ontwikkeling)
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Wat extra beelden van de wijk Bouverijen (Ontwikkeling).

Figuur 39 Woning Bouverijen (Ontwikkeling)

Aantal
inwoners
Aantal
woningen

2011
5.180 (Centraal Bureau
van de Statistiek, 2014)
2.110 (Centraal Bureau
van de Statistiek, 2014)

Figuur 40 Overzicht plangebied (Ontwikkeling)

2019
7.785 (AlleCijfers, 2021)

Groei tot nu toe
+ 2.605 inwoners (50,3%)

3.126 (AlleCijfers, 2021)

+ 1.016 woningen (48,2%)

Tabel 16 Groei Teteringen

Uit de gegevens van het CBS wordt duidelijk dat het dorp Teteringen in de afgelopen jaren flink is
gegroeid. Dit komt deels door de wijk Bouverijen maar ook door de bouw van andere plannen.
Vergelijking Teteringen en Bathmen
Als men de dorpen Bathmen en Teteringen gaat vergelijken wordt duidelijk dat ze veel
overeenkomsten hebben. Beide dorpen liggen in de buurt van een grote stad. Het is een groen
gebied en hebben ongeveer een gelijke hoeveelheid inwoners. Teringen is een mooie referentie voor
het dorp Bathmen, in de afgelopen jaren hebben ze een soortgelijke groei doorgemaakt waar
Bathmen naar streeft. Met een plan zoals Boeverijen kan Bathmen de gestreefde hoeveelheid
woningen halen met als belangrijk doel het dorpse gevoel te behouden. Echte resultaten van de wijk
zijn er nog niet omdat het nog steeds in aanbouw is. Wat wel opvalt is dat Teteringen steeds meer
aan de stad Breda aangegroeid, het wordt langzamerhand een aanhangsel van de Breda. Ondanks
dat het dorp het dorpse karakter wil behouden is de vraag hoe dat zal zijn als het dorp langzaam
vastgroeit aan de stad.
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