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1. Inleiding  

1.1. Aanleiding 

Stichting De Noordmanshoek (een bewonersinitiatief) heeft de ambitie om 

een duurzaam landgoed te realiseren op De Noordmanshoek in Wijhe. De 

businesscase voor de realisatie van dit landgoed is op 31 januari 2021 

ingediend. Onderdeel hiervan is de realisatie van 30 woningen op het 

landgoed. Kort samengevat leest u hieronder de kernwaarden  uit deze 

businesscase. 

- Energie wordt lokaal opgewerkt en benut. Op het landgoed is plaats 

voor educatie hierover; 

- Duurzame bebouwing waarbij biobased materialen worden gebruikt;  

- Duurzaam landgebruik met een rijk, zelfvoorzienend ecosysteem. 

Hiervoor wordt o.a. een voedselbos aangelegd.  

In de zomer van 2021 heeft het college van B&W gevraagd of de Stichting 

mee wil werken aan een onderzoek om de mogelijkheden voor meer 

woningbouw te verkennen. Het college staat voor de opgave om (versneld) 

meer woningen te bouwen. Daarom heeft het college de stichting gevraagd 

om hieraan mee te werken. De stichting wil meewerken onder de volgende 

voorwaarden: 

• de regie van het onderzoek ligt bij de Stichting; 

• extra woningbouw mag de visie en de kernwaarden van het 

landgoed niet aantasten.  

Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad van Olst-Wijhe ingestemd 

met het onderzoeken van de mogelijkheden tot extra woningbouw binnen 

het landgoed De Noordmanshoek. 

Dit rapport beschrijft het proces en de resultaten van het onderzoek. Aan 

dit onderzoek is invulling gegeven door verschillende scenario’s voor 

vormgeving (Stedelijke burcht Havezate, Ruggengraat met lanen en 

Geworteld wonen) te vergelijken, waarbij is gekozen voor het concept 

Geworteld wonen. Vervolgens is met 3 varianten (50, 80 of 110 woningen) 

onderzocht hoeveel woningen passen binnen de visie op het landgoed. 

Hiervoor heeft de businesscase van de stichting uit 2021 als uitgangspunt 

gediend. Vanuit deze 3 varianten is gekeken hoeveel woningen passen 

binnen de visie het landgoed: het voorkeursalternatief. In het 

voorkeursalternatief is wonen geïntegreerd met het landgoed.   

Voor de uitvoering van dit onderzoek is een projectgroep gevormd 

bestaande uit de vier bestuursleden van de stichting, Natuur en Milieu 

Overijssel (NMO), gemeente Olst-Wijhe en Bureau Ruimtewerk. Begin 2022 

is architect Huub van Laarhoven (Van Laarhoven Combinatie Architectuur 

en Landschap) geselecteerd om de invulling te geven aan deze opgave.  
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1.2. Locatiebeschrijving 

Ten noorden van Wijhe, tussen de spoorlijn Zwolle-Deventer en de 

Rijksstraatweg (N337), ligt De Noordmanshoek: een open agrarisch gebied 

van circa 25 hectare (Figuur 1). Dit gebied is ooit aangekocht door de 

gemeente Olst-Wijhe om ontwikkeld te worden als bedrijventerrein. Deze 

ontwikkeling heeft nooit plaatsgevonden en De Noordmanshoek wordt nu 

gepacht door boeren. In het zuidelijke deel is Zonnepark De 

Noordmanshoek reeds gerealiseerd. Aan de randen van het plangebied 

liggen een aantal woningen langs het Anem, een hondenvereniging, een 

woonwagenkamp en de vleeswarenfabriek Stegeman.   

 

Figuur 1: Ligging De Noordmanshoek 

1.3. Leeswijzer 

Dit rapport is een vervolg op de businesscase van 2021, maar is zelfstandig 

te lezen. De uitgangspunten van de businesscase zijn ook in dit rapport 

opgenomen. Hoofdstuk 3 gaat hier verder op in.  

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het gevoerde proces. De kernwaarden 

van het landgoed zijn beschrijven in hoofdstuk 3. De uitkomst van de 

ruimtelijke verkenningen komt in hoofdstuk 4 aan de orde waarna in 

hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het ruimtelijk ontwerp en het aantal 

woningen dat past binnen (de visie) van het landgoed. 

Naast dit rapport zijn de volgende documenten beschikbaar: 

Lit 1: Inrichtingsschets De Noordmanshoek opgesteld door Van Laarhoven 

Combinatie Architectuur en Landschap  d.d. 15 juli 2022; 

Lit 2: Toelichting De Noordmanshoek “Wonen in het landgoed van de 

toekomst, d.d. 15 juli 2022 opgesteld door Van Laarhoeven Combinatie 

Architectuur en Landschap d.d. 15 juli 2022; 

Lit 3: Akoestisch onderzoek V1.0 naar de mogelijkheid van nieuwe 

woningen in De Noordmanshoek, Dethmers geluidsadvies d.d. 22 juni 

2022; 

Lit 4: Notitie Aerius berekening woningbouw De Noordmanshoek, 

Ecogroen, 11 juli 2022;  

Lit 5: Verkeersafwikkeling De Noordmanshoek, Bonotraffics d.d. april 2022, 

Bonotraffics 
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2. Het proces  

Het onderzoek naar de mogelijkheden van extra woningbouw op het 

landgoed is stapsgewijs uitgevoerd. Allereerst zijn verschillende scenario’s 

voor vormgeving onderzocht (werksessie 1 en 2) en vanuit deze scenario’s 

is toegewerkt naar een voorkeursalternatief.  

Werktafels 
Vanwege de verschillende invalshoeken die het onderzoek naar extra 

woningbouw met zich meebrengt zijn er meerdere werktafels opgericht 

voor de verkenning van specifieke thema’s zoals ruimtelijke aspecten 

(bijvoorbeeld ontsluiting, geluid, hinderafstanden), de woningbouwopgave 

en participatie. Hier zijn de thema’s binnen een kleinere, specialistische 

kring besproken om de diepgang op te kunnen zoeken.  

Werksessies 
De input vanuit de werktafels is meegenomen in 3 integrale werksessies 

waar gezamenlijk is nagedacht over de uitkomsten van de werktafels, 

invulling van het gebied, uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling, 

uitstraling van de woningen en het voorkeursalternatief. Afhankelijk van de 

inhoud van de werksessies sloten belanghebbenden aan. Bij één of 

meerdere sessies zijn aangehaakt:  

- Stichting De Noordmanshoek  

- Wageningen University & Research  

- Natuur en Milieu Overijssel  

- Van Laarhoven Architecten  

- Stichting Voedselbosbouw Nederland  

- Waterschap Drents Overijsselse Delta  

- Salland Wonen  

- BonoTraffics  

- Het Oversticht 

- Diverse disciplines vanuit de Gemeente Olst-Wijhe 

Los van de werktafels en werksessies zijn er afzonderlijk gesprekken 

gevoerd met provincie Overijssel, Goed Veur Mekare, Studio Vers Bestuur, 

Ecogroen, Dethmers Geluidonderzoek, ProRail, Jan Willem van de Groep, 

BuyerGroup, UV techniek van Remmen en Stichting Ygdrasil.  

Betrekken inwoners 
Het landgoed is een burgerinitiatief en we willen inwoners zoveel mogelijk 

betrekken bij de invulling van het landgoed. Middels diverse bijeenkomsten 

voor (direct) omwonenden en inwoners van de gemeente is hier invulling 

aangegeven. We hebben geluisterd naar zorgen en ideeën en deze waar 

mogelijk meegenomen in het onderzoek. De werkwijze en  aanpak is van 

tevoren vastgelegd in een participatiestrategie. In de strategie zijn de 

volgende (sub)doelen opgenomen. 

1) Stakeholders kunnen hun belangen (vooraf) aangeven, zodat deze 

worden meegenomen in het ontwerp. Daarbij is er in de communicatie 

en de weging van belangen meer aandacht voor de mensen die het 

meest dichtbij wonen, dan voor reacties van verder weg. 

2) Lokale geïnteresseerden en anderen met kennis en ideeën raken meer 

verbonden, kunnen een initiatief inbrengen en (indien passend en van 

toegevoegde waarde) op onderdelen coproduceren met de 

projectgroep. Zo vergroten we de maatschappelijke waarde en maken 

we het project beter en meer iconisch als voorbeeld voor anderen. 

3) Gemeenteraad en college wordt gedurende het onderzoek 

geïnformeerd door o.a. uitnodigingen voor informatie bijeenkomsten, 

raadsbrieven en bijpraatsessie. 
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Omwonendenbijeenkomst 7 april 

 

 De volgende participatie/communicatie momenten hebben 

plaatsgevonden:  

- veldbezoek met Studio Vers Bestuur (januari 2022) 

- nieuwsbrieven: met update van de stand van zaken (maandelijks) 

- klankbordgroep bijeenkomsten (maandelijks) 

- informeren omwonenden (februari / maart 2022) en juli 2022) 

- enquête voor alle geïnteresseerden (startfase, 141 keer ingevuld) 

- presentatie college (5 april 2022 en 31 mei 2022)  

- gezamenlijke bijeenkomst omwonenden (7 april 2022 en 7 juli 

2022) 

- open dag voor inwoners van de gemeente Olst – Wijhe waarbij de  

concepten zijn gepresenteerd (23 april 2022) 

- enquête na aanleiding van presentatie concepten (23 keer 

ingevuld) 

- sessie gemeenteraad (17 mei 2022) 

De aandachtspunten uit de gesprekken met de omgeving, organisaties en 

andere belanghebbenden zijn zoveel mogelijk meegenomen voor de keuze, 

onderbouwing en uitwerking van het voorkeursalternatief. De resultaten 

van de eerste enquête en tweede enquête zijn online te bekijken.  

  

Open dag 23 april 

https://kwiksurveys.com/r/ZiOsqZ9o
https://kwiksurveys.com/r/972UPIX3
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3. Kernwaarden landgoed 

In de businesscase uit 2021 is de visie voor het landgoed vastgelegd en 

ruimtelijk vertaald naar het schetsontwerp van het landgoed. In de 

businesscase zijn de volgende kernwaarden vastgelegd voor het landgoed: 

1. Energie lokaal opwekken en benutten 

2. Duurzaam wonen 

3. Nieuwe vormen van voedselproductie en natuur 

4. Recreatie en publiek 

 

De tekst in het onderstaande kader geeft de essentie van het landgoed 

weer.  

Energie lokaal opwekken 

Energie wordt voor dit landgoed lokaal opgewekt en benut. Daarbij krijgt 

energieopwekking een invulling vanuit het energietuinconcept. Dit zijn 

multifunctionele plekken waar de opwek van groene energie wordt 

samengebracht met andere functies. De Noordmanshoek is opgenomen als 

één van de eerste 3 locaties waar het energietuin concept is ontwikkeld. 

Verder is in het zuiden van de Noordmanshoek een zonnepark van 6,5 ha 

gerealiseerd door de coöperatie Goed Veur Mekare, onderdeel van het 

landgoed, dat in grote mate bijdraagt aan de energieopwekking voor  de 

gemeenschap in Wijhe.  

Duurzaam wonen 

Het wonen op het landgoed is duurzaam. Hiermee wordt enerzijds bedoeld 

dat de woningen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn (autarkisch) en 

gebruik wordt gemaakt van (bij voorkeur lokale) en natuurlijke materialen 

(biobased). Ook zijn er gemeenschappelijke voorzieningen (bijvoorbeeld 

werk- of logeerruimtes) wanneer de eigen woningen deze ruimte (tijdelijk) 

niet biedt.  

Het wonen op het landgoed is ook sociaal duurzaam. Hiermee bedoelen we 

dat verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld jong/oud) wonen op het 

landgoed en dat gemeenschappelijke voorzieningen de sociale cohesie 

versterkt.  

Nieuwe vormen van voedselproductie en natuur 

Het landgebruik richt zich op innovatieve vormen en modellen. Een 

concrete onderdeel van landgebruik is het agrarisch voedselbos en de 

Landgoed De Noordmanshoek is een nieuw type landgoed dat energieopwekking, 

natuur, wonen, voedselproductie en recreatie verbindt. De opzet van het landgoed 

is gebaseerd op bestaande landschapsstructuren. Zo worden bestaande lijnen en 

randen in het landschap gebruikt en versterkt met beplanting en er worden nieuwe 

singels gerealiseerd om oude structuren weer zichtbaar te maken. Net als andere 

landgoederen in de omgeving kent landgoed De Noordmanshoek een sterke 

structuur die wordt aangezet met lanen en bomensingels. Dit vormt zogezegd het 

casco. Binnen het casco kent het gebied een hoge afwisseling van functies met 

verschillende uitstraling en mate van open- en geslotenheid. Door de sterke 

structuren ontstaan zichtlijnen die de verschillende functies en landmarks met 

elkaar verbinden. Het woongedeelte van het landgoed is compact opgezet en heeft 

een tuin-/parksfeer. Buiten de privétuinen zijn deze ruimtes openbaar 

toegankelijk. De wandelpaden slingeren hier doorheen en verbinden het 

woongebied met de overige functies op het landgoed, zoals het voedselbos, de 

nattere graslanden, akkerbouw en op enige afstand het zonneveld. Voor de 

verdeling van functies is gekeken naar de bodemkwaliteit en waterhuishouding 

van het gebied. Hierdoor ligt de kwekerij wat hoger op de rand van een oude 

rivierduin en wordt het nattere deel ingericht om optimaal bij te dragen aan de 

natuurlijke habitats en de biodiversiteit. De wandelpaden lopen door de 

boomsingels en lanen en volgen de rationele vakverdeling. Zo kunnen bezoekers 

van het landgoed de diversiteit aanschouwen zonder de functionele waarden te 

verstoren. Tekst: Merel Enserink, lanschapsarchitect 
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kwekerij. Dit zal zich ontwikkelen tot een rijk, zelfvoorzienend ecosysteem 

met een lokale voedselproductie.  

Bij duurzaam landgebruik binnen de Noordmanshoek staan in ieder geval  

de volgende elementen centraal: 

• zorg voor de levende bodem; 

• duurzame vastlegging atmosferische CO2 via regeneratieve 

landbouw; 

• duurzame vastlegging atmosferische CO2 in houtige biomassa; 

• aanplant en beheer van ‘polyculturen’; 

• zorg voor voldoende schoon water. 

 

Recreatie en publiek 

De Noordmanshoek gaat zich via een breed aanbod aan producten, 

diensten en belevenissen richten op uiteenlopende doelgroepen. Hierbij is 

ook het aanbieden van educatie rondom de kernwaarden van het landgoed 

belangrijk. De ambitie is daarbij dat de lokale bevolking zich mede-eigenaar 

voelt van het landgoed door te recreëren, werken of op andere manier bij 

te dragen aan Landgoed De Noordmanshoek. 

 

Hiernaast is het schetsontwerp gepresenteerd dat onderdeel is van de 

businesscase uit 2020. Dit schetsontwerp dient als basis voor dit 

onderzoek.  

  

Figuur 2: Schetsontwerp van landgoed De Noordmanshoek 
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4. Onderzoek woningbouwmogelijkheden 

4.1. (potentiële) Ruimtelijke belemmeringen 

In samenwerking met de Gemeente Olst-Wijhe is tijdens de Werktafel 

Ruimte invulling gegeven aan de ruimtelijke kaders, belemmeringen en 

risico’s. Deze zijn bij verdere uitwerking van het landschap en de 

woningbouwscenario’s als uitgangspunt genomen . Hieronder zijn de 

functies in de omgeving weergegeven die beperkend (kunnen) zijn voor 

woningbouw op het landgoed. 

1) Stegeman is een vleesverwerkend bedrijf, waar in het vigerend 

bestemmingsplan ‘Wijhe Noord, herziening omgeving Jan 

Meesterweg’ (vastgesteld in 2014) milieucategorie 3.2 aan is 

verbonden (richtafstand van 100 meter). In dit onderzoek is een 

afstand van de woonbebouwing tot Stegeman van meer dan 200 

meter aangehouden. Daarnaast zijn andere woningen in de 

omgeving op kortere afstand van het bedrijf gebouwd. De 

verwachting is dat nieuwe woningen  niet beperkender zijn voor de  

bedrijfsvoering van Stegeman dan de al bestaande woningen. 

Stegeman heeft tevens een gasontvangstation met een 

plaatsgebonden risicocontour van 15 meter. 

2) Groot Koerkamp (tuincentrum) is permanent gesloten, maar op 

deze locatie is in het bestemmingsplan nog steeds een tuincentrum 

van milieucategorie 3.1 (50 meter) toegestaan. Deze contour ligt 

op grote afstand van de beoogde bebouwing. 

3) HDV Wijhe is een hondendressuurterrein met een milieucategorie 

van 3.1 en een richtafstand van 50 meter. Deze vereniging ligt aan 

de (zuid)west grens van het plangebied. De contour ligt op grote 

afstand van de beoogde bebouwing. 

4) Provinciale weg N337 (Rijksstraatweg) heeft 2 rijstroken en 

ontvangt daarmee middels art. 74 Wet geluidhinder een 

geluidzone van 250 meter. 

5) Spoorweg Deventer – Zwolle begrenst de oostzijde van het gebied. 

De spoorweg heeft geen PAG-indicatie of plaatsgebonden 

risicocontour, maar wel een zone van 200 meter waarin akoestisch 

onderzoek en een verklaring van het groepsrisico nodig is. Verder 

is in het kader van goede ruimtelijke ordening belangrijk dat ook 

aan trillinghinder wordt meegenomen in het vervolgonderzoek.  

6)  Een aandachtspunt is de voormalige vuilstort (buiten het 

plangebied) bij het huidige hondendressuurterrein. Dit valt buiten 

het plangebied, maar kan gevolgen hebben bij 

graafwerkzaamheden voor de aanleg van infrastructuur langs dit 

terrein. 

 

Op de locatie zijn in het verleden diverse onderzoeken uitgevoerd (bodem 

en archeologie). In het kader van dit onderzoek is gekeken of geluid en 

stikstof beperkend is voor woningbouw. De resultaten van deze 

onderzoeken zijn samengevat in de tabel op de volgende pagina.  

 

 

 



Tabel 1: Onderzoeken 

Om te komen tot een omgevingsvergunning of bestemmingsplan, dienen de volgende onderzoeken te worden gedaan: 

- vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven (NGE); 

- ecologisch onderzoek (quickscan Flora en fauna + eventueel vervolgonderzoek); 

- archeologisch (proefsleuven) onderzoek en actualisatie milieukundig bodemonderzoek; 

- quickscan trillingshinder ivm spoorlijn (geen verplichting, wel wenselijk); 

- vervolgonderzoek geluidwerende maatregelen. 

   
 
 

  

Onderzoek Status Belangrijkste uitkomsten 

Grond technisch 
onderzoek 

Definitief Op basis van dit onderzoek zijn kansrijke locaties voor activiteiten (recreatie/woningbouw) afgebeeld (Bijlage 5). 

KLIC oriëntatieverzoek Definitief Uit het KLIC oriëntatieverzoek naar kabels en leidingen in en rondom het gebied blijkt dat er geen grote obstakels 
liggen. Aandachtspunt is de Vitens waterleiding (125mm) die gelegen is meteen ten westen van het zonnepark. 

Geluidonderzoek (zie 
Lit 3) 

Definitief  Uit de onderzoeksresultaten blijkt, dat er geen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB voor wegverkeer. Voor railverkeer treedt in het oostelijk deel van het project bij ongeveer 14 grondgebonden 
woningen (20% van het totale aantal woningen in het project) wel een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
van 55 dB op. De hoogst optredende waarde bedraagt 59 dB. Bij deze 20% van de woningen is het verplicht te 
onderzoeken of er geluidwerende maatregelen in de gevel noodzakelijk is, om zodoende een binnen niveau te 
realiseren in de verblijfsruimten die lager of gelijk is aan 33 dB. Ook kan het college een besluit Hogere waarde 
afgeven bij de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Aerius berekening (zie 
Lit 4) 

Definitief Uit de berekening blijkt dat er voldoende ruimte is voor intern salderen doordat landbouw grond uit productie wordt 
genomen en een nieuwe functies worden toegekend die een (minimale) stikstof uitstoot tot gevolg hebben.  

Verkeerkundig 
onderzoek (zie Lit 5) 

Definitief Er bestaan 2 ontsluitingsalternatieven voor autoverkeer: 
1) Over de sloot van het Waterschap aansluiten op het Anem 
2) Via de westkant van het zonneveld aansluiten op de Jan Meesterweg 

Beide wegen zijn qua regelgeving technisch mogelijk maar de ontsluiting op Jan Meesterweg kruist op vrachtverkeer 
van Stegeman wat een onveilige situatie brengt. Optie (1) is daarom geadviseerd. Ook heeft het verkeerskundig 
onderzoek opgeleverd dat een aanpassing van het Anem niet nodig is. 

Archeologie -
inventariserend 
onderzoek 

Verouderd; evt. 
update bij 

bestemmingsplan 
procedure 

In 2009 is er een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek naar archeologie uitgevoerd. De resultaten zijn 
opgenomen in de archeologische verwachtingskaart van OIst-Wijhe. Tijdens het booronderzoek zijn met name op de 
hoger gelegen oeverwal archeologische indicatoren aangetroffen. Indien archeologische resten verstoord dreigen te 
worden geraakt door toekomstige graafwerkzaamheden, dan wordt een vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm 
van een proefsleuvenonderzoek. Het overige gebied heeft een lage archeologische verwachting, hier wordt geen 
verder vervolgonderzoek aanbevolen (17,5 ha). De woningen zijn geprojecteerd in het gebied met een lage 
archeologische verwachtingswaarde. Een deel van de werkzaamheden (o.a. infrastructuur) bevindt zich binnen de 
hoge verwachtingswaarde. Bij werkzaamheden in het gebied zal moeten worden aangetoond dat de betrokken 
archeologische waarden door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen. 
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Verkeer- en ontsluitingsalternatieven 
Verkeerskundig onderzoek is uitgevoerd door Bonotraffics. Zij hebben 

informatie geleverd over de verkeerssituatie en capaciteit van wegen 

rondom het gebied en twee ontsluitingsalternatieven voor gemotoriseerd 

verkeer voorgesteld (Figuur 3). Ontsluiting is een verkeerskundige term 

voor de verkeersroute om een woonwijk of plaats in- of uit te rijden.  

De eerste optie is een ontsluiting over een huidige sloot van het waterschap 

op het Anem. Het alternatief is een route langs het westen van het 

zonneveld die aansluit op de Jan Meesterweg. Hier is echter onvoldoende 

ruimte om een veilige situatie te kunnen realiseren tussen het verkeer van 

de Noordmanshoek en het vrachtverkeer van Stegeman. Daardoor heeft 

eis tijdens werksessie 2 de voorkeur uitgesproken voor een ontsluiting op 

een aansluiting via het Anem de voorkeur. De optie Jan Meesterweg wordt 

wel meegenomen als route voor fiets- en wandelverkeer. Het kan dan 

tegelijkertijd dienen als tweede ontsluiting voor calamiteitenverkeer. Een 

andere mogelijke calamiteitenroute is langs het Anem ten noorden van het 

plangebied. Er heeft afstemming met het Waterschap plaats gevonden 

over het aanleggen van een duiker onder de (toekomstige) ontsluiting. 

Hiervoor heeft het Waterschap akkoord gegeven. 

Vanuit het participatietraject bleek vanuit de omwonenden veel 

enthousiasme voor de fiets- en wandelverbinding met Wijhe. Als 

toevoeging wordt daarom in het vervolgproces ook onderzocht of een fiets- 

en wandelverbinding langs het oosten van het zonneveld of langs het spoor 

mogelijk is. Uit verkennende gesprekken met ProRail bleek de realisatie van 

een fiets- en wandelverbinding langs het spoor een goede mogelijkheid.  

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek van Bonotraffics is de capaciteit 

van Het Anem voldoende is wanneer om de extra verkeersbewegingen 50, 

80 of 110 woningen op te vangen.  

 

 

 

 

  

Figuur 3: Ontsluitingsalternatieven Jan Meesterweg en het Anem 



4.2. Woonscenario en woonprogramma 

Drie woonscenario’s 
Bij de werktafel wonen zijn drie scenario’s voor landschappelijk inpassing 

uitgewerkt om te kijken hoe 50 – 80 – 110 woningen geplaatst kunnen 

worden op het landgoed. Dit zijn: 

1) Stedelijke burcht Havezate: hier zijn de woningen verspreid in drie 

clusters over het landgoed. 

2) De ruggengraat met lanen: hier zijn de woningen verspreid in 

verschillende langgerekte lanen over het landgoed. 

3) Geworteld wonen: hier zijn de woningen gecentreerd op 1 locatie.  

De uitwerking van deze scenario’s staat op de volgende pagina. Op deze 

onderstaande afbeeldingen is de variant van 110 woningen uitgewerkt, 

maar dezelfde scenario’s zijn toepasbaar voor 50 of 80 woningen. Dit zal 

zorgen voor een verkleining van de cirkels of lanen.    

Voorkeursscenario 
In een gezamenlijke werksessie en in de projectgroep is gekozen voor 

scenario 3 Geworteld wonen. Dit scenario doet het meest recht aan de 

eerdere plannen van het landgoed en de visie van de stichting. Door de 

gecentreerde ligging is ook het ruimtebeslag minder door de clustering van 

gedeelde voorzieningen, woningen en overige infrastructuur. De woningen 

hebben in dit scenario de minste invloed op de andere functies die nodig 

zijn om het landgoed binnen de visie te realiseren. Ook draagt het scenario 

Geworteld wonen bij aan het versterken van de sociale cohesie. Door de 

woningen  rondom een plein te plaatsen, is er meer interactie (en daarmee 

sociale cohesie) tussen bewoners.  

 

 

Het scenario Geworteld wonen heeft daarnaast de volgende voordelen:  

• Parkeren kan aan een zijde van de woonvorm worden geplaatst. 

Daarmee wordt de binnenkant van de wooncirkel autoluw met 

goede gevolgen voor het woon- en leefklimaat. 

• Geworteld wonen staat een efficiënte plaatsing van 

publieke/gedeelde voorzieningen toe. Hierdoor blijft meer ruimte 

behouden voor de kernwaarden en een goede landschappelijke 

inpassing van wonen in het landgoed. 

• Verbinding houden met de rest van het landgoed. Het moet geen 

losstaand wijkje worden midden in het landgoed.  

In hoofdstuk 5 is het voorkeursscenario (geworteld wonen) verder 

uitgewerkt naar het voorkeursalternatief. 

Woonprogramma 
Vanuit de Werktafel Wonen en gesprekken uit het participatieproces is het 

woonprogramma opgesteld. De basis hiervoor was de Woonvisie 2022-

2025 van de gemeente Olst-Wijhe, waar wordt ingezet op een goede mix 

van verschillende soorten woningen, voor verschillende doelgroepen. 

Daarnaast is als uitgangspunt genomen dat 85% van de woningen 

grondgebonden is. In de onderstaande tabel is het woonprogramma 

gepresenteerd:  
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Type Inhoud in 
m3 

Percentage in het 
woonprogramma 

Waarvan 
sociale huur 

Waarvan 
onder de 
NHG 
grens 

Klein 175 – 225 30% 20%  

Middel 275 – 325 40% 0 % 15% 

Groot 475 -525 30% 0 % - 

 

  

Tabel 2: woningbouwprogramma 
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4.3. Uitgangspunten vanuit werktafels en werksessies 

Vanuit de werktafels en werksessies is nagedacht over de invulling van 

verschillende thema’s binnen het landgoed. Hiervoor zijn tijdens deze fase 

verschillende keuzen gemaakt die als uitgangspunt zijn gebruikt voor het 

ontwerpproces. De uitgangspunten zijn hieronder toegelicht.  

Energie opwekken, voedselproductie en natuur 
De Noordmanshoek gaat ver in zijn duurzaamheidsambitie . Het doel is om 

een vooruitstrevend landgoed in te richten dat laat zien hoe (autarkisch) 

wonen, werken, recreëren, voedsel produceren en energie opwekken nu 

mogelijk is. De volgende uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd:  

• De kernwaarden (hoofdstuk 3) staan voorop; 

• Het energietuinenconcept wordt ingepast in en rondom het 

woongebied in combinatie met educatie, recreatie en natuur; 

• Het voedselbos, kwekerij en de tuinderij hebben een oppervlak 

minimaal 9 hectare om bedrijfseconomisch haalbaar te zijn. 

Wonen 
De invulling van wonen binnen het landgoed is een hoofdvraag van deze 

onderzoeksfase. Het moet goed aansluiten op de rest van het gebied en 

niet afdoen van de kernwaarden van het landgoed. Met dit in gedachten 

zijn de volgende keuzes gemaakt: 

• De woningen worden zoveel mogelijk zelfvoorzienend en met 

natuurlijke materialen (biobased) gerealiseerd;  

• De woningen krijgen een hoogte van 3 bouwlagen (in centrum); 

• Rondom het woongebied wordt een overgangszone ingericht die 

een logische, geleidelijke overgang biedt naar de agrarische 

functie, natuur, enzovoort.  Binnen deze zone worden passende 

functies zoals water, energietuinen, speelvoorziening en natuur 

ingepast; 

• De groen- en waterstructuur van het gebied lopen door het 

woongebied en verbinden dit aan de rest van het landgoed; 

• Het is belangrijk dat de lobben met woningen, binnen het scenario 

geworteld wonen, onderscheidend en herkenbaar ten opzicht van 

elkaar zijn voor een goede ruimtelijke inpassing en 

herkenbaarheid.  

 

Parkeren en ontsluiting 
Volgens de beleidsregels parkeren Olst-Wijhe (2015) geldt een 

parkeernorm van 1,6 bij appartementen (klein appartement) en 1,8 bij 

woonwijken in het middensegment.  Voor De Noordmanshoek wordt de 

parkeernorm verlaagd, vanwege de ambitie om het aantal auto’s terug te 

brengen. Hieraan wordt bijgedragen door het woonscenario in te vullen 

met het gedachtegoed dat auto’s niet het middelpunt zijn, maar de 

leefbaarheid. In plaats daarvan wordt gericht op een autoluw gebied met 

beperkte parkeermogelijkheden. De beschikbare parkeerplaatsen zijn 

bestemd voor deelauto’s en ouderen en/of gehandicapten die dichtbij huis 

moeten parkeren. Direct buiten het woongebied wordt een 

gemeenschappelijke parkeervoorziening gerealiseerd. Wel is elke woning 

met de auto bereikbaar. Er is gerekend met een parkeernorm van 1,3 

uitgaande van een 1 auto per woning en 0,3 voor bezoekers. 
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De ontsluiting van het landgoed wordt als volgt ingericht: 

• Gemotoriseerd verkeer wordt ontsloten via het Anem waarbij het 

tracé van de watergang van het Waterschap wordt gevolgd. De 

watergang van het Waterschap wordt voorzien van een duiker. Zie 

hiervoor het onderzoek  naar aanleiding van het onderzoek van  

Bonotraffics. 

• Realiseren van een fiets/wandel verbinding met Wijhe en het 

station Wijhe. De mogelijke opties zijn ingetekend op bijgevoegde 

tekening. Het realiseren van een directe route naar het station is 

een belangrijke voorwaarde om beperkt het autobezit mogelijk te 

maken.  

• Wandelpaden leiden mensen door het gehele landgoed en zijn 

openbaar toegankelijk. 

  



4.4. Van voorkeursscenario naar voorkeursalternatief 

 

Inleiding 

In paragraaf 4.2 is toegelicht waarom is gekozen voor het 

voorkeursscenario: “geworteld wonen”  

Vervolgens is gekeken wat de ruimtelijke gevolgen zijn bij 50, 80 en 110 

woningen. Hierbij is gebruik gemaakt van de uitwerking van het concept 

geworteld wonen bij 60 en 110 woningen. De varianten zijn te vinden in 

bijlage 10. Bij bepalen van de ruimtelijke gevolgen zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd:  

• 0,8 hectare van de inpassing aan de noordzijde van het zonneveld 

wordt gebruik voor de invulling van het landgoed de 

Noordmanshoek.  

• Voor de kernwaarden van het landgoed is 20 hectare nodig. Deze 

20 hectare is als volgt opgebouwd: 

o 7,6 hectare zonneveld inclusief landschappelijk inpassing; 

o 9,4 hectare voor voedselproductie, fruitgaard, kwekerij en 

tuinderij (inclusief opstallen); 

o 1,4 hectare voor natuur (o.a. wilgengriend); 

o 1,6 hectare voor energietuin en recreatief groen. 

• In het ontwerp is een overgangszone gerealiseerd tussen de 

woonbebouwing en het overige deel van het landgoed die kan 

dienen als gemeenschappelijke tuin voor de bewoners, waar 

recreatief groen een invulling krijgt en watercompensatie (10%) 

wordt gerealiseerd. 

Variant voor uitwerking voorkeursalternatief 

De benodigde oppervlakten per variant zijn deze vergeleken met het totale 

oppervlak (24,81 ha) dat beschikbaar is voor de ontwikkeling van De 

Noordmanshoek. De benodigde oppervlakten per onderdeel en het 

verschil tussen beschikbaar en benodigd land, zijn te vinden in tabel 3.  

Uit de berekening blijkt dat niet genoeg ruimte beschikbaar is voor 80 en 

110 woningen binnen het landgoed. Daarvoor is respectievelijk 0,024 en 

0,097 hectare te weinig. De variant van 50 woningen valt daarentegen in te 

passen met 0,05 hectare resterend. Tussen de varianten van 50 woningen 

en 80 woningen ligt een verschil in resterend oppervlak, waardoor twee 

extra varianten aan de berekening zijn toegevoegd. Hieruit is gebleken dat 

60 en 70 woningen ook mogelijk zijn, met respectievelijk 0,26 en 0,01 

hectare resterend.  

Op grond van het ruimtegebruik is gekozen binnen het scenario Geworteld 

wonen de variant van 70 woningen verder uit te werken als 

voorkeursalternatief.  

Tabel 3:  Resterend oppervlak per woonvariant 

 

Oppervlak per variant (ha) 

Element 50 60 70 80 110 

Kernwaarden landgoed 20 20 20 20 20 

Woningen 1,13 1,30 1,46 1,63 2,12 

Verkeer & ontsluiting 1,36 1,39 1,43 1,46 1,56 

Overgangszone landgoed/wonen 1,29 1,36 1,43 1,51 1,69 

Water 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

      

Totaal van elementen 24,30 24,55 24,80 25,05 25,78 

Oppervlak van landschap 24,81 24,81 24,81 24,81 24,81 

Resterend oppervlak 0,51 0,26 0,01 -0,24 -0,97 
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5. Woningbouw

Toelichting op het ontwerp van de voorkeursvariant 

De Noordmanshoek is een voorbeeld van een nieuw landgoed wat niet 

bestaat uit enkele riante woningen, maar waar het gezamenlijk kunnen 

wonen in balans met de natuur een belangrijk uitgangspunt is. Iconisch qua 

landgoed maar ook de in de natuur ingebedde bebouwing. 

Inspiratiebeelden voor het centrale plein, de bebouwing, woongebieden en 

een landgoed zijn toegevoegd in bijlage 12. Het geheel is vooral 

toekomstgericht: met zicht op een nieuwe tijd waarbij de natuur de 

levensader is voor onze nieuwe samenleving en autarkie 

(zelfvoorzienendheid) een belangrijk uitgangspunt is. Zowel de natuur als 

de manier van wonen speelt hierbij een belangrijke rol.  

Het wonen aan kleine pleintjes stimuleert het sociale contact en heeft als 

doel de kans op eenzaamheid te verkleinen. Het welbevinden van de 

bewoner en de bezoeker wordt mede bepaald door natuurlijke vormen (de 

organische vormen van de bebouwing zorgen voor een betere inpassing 

van de bebouwing in het groen/de natuur) en natuurlijke gezonde 

materialen. (Kalkhennep, groene daken, lavakorrels, glasschuim, 

houtskeletbouw, inlands hout, houtvezelplaat, schelpen, leem, riet).  

De biodiversiteit is voor een gezonde woonomgeving ook een belangrijk 

aspect, maar ook natuurlijk de energie voorziening en hergebruik van 

regenwater.  We houden in het ontwerp rekening met energiebesparende 

maatregelen door optimaal te isoleren, compact te bouwen en zongericht 

te bouwen (slaapkamers aan de noordzijde).  

Belangrijke uitgangspunten om te komen tot een eigentijds landgoed zijn: 

4) Er is eenheid tussen bebouwing, landgoed en de rest van de 

omgeving; 

5) Uitgangspunt is circa 70 woningen. De grootte en 

woningbouwverdeling is naar verhouding gelijk aan die bij de opzet 

van 110 woningen; 

6) De ruimte tussen de lobben (wooneilanden) krijgt een groene 

invulling en dringt door tot het centrum van het woongebied. 

7) Elke woning is per auto bereikbaar; 

8) Parkeren moet niet bepalend zijn in het zicht en gebruiksgenot, 

vandaar dat gekozen is om het parkeren zoveel mogelijk buiten het 

woongebied te houden. Hierbij bevinden zich ongeveer zes 

parkeerplaatsen bij ieder woongebied die vooral beschikbaar zijn 

voor hulpbehoevende bewoners; 

9) Parkeernorm is 1,3. Dit betekent in totaal 91 parkeerplaatsen. 

10) Bij elke lob zijn opstelplaatsen voor vuilcontainers beschikbaar in 

overleg met gemeente; 

11) De overgangszone functioneert als tuin voor de inwoners, maar is 

openbaar; 

12) De routing van de auto’s is een eenrichtingsweg om het 

hoofdgebouw heen. De inrichting van deze weg is die zoals bij  een 

woonerf en hoofdzakelijk aangelegd zodat hij voldoet aan de eisen 

voor brandweerauto’s, ziekenwagen, vuilniswagen en 

verhuiswagen. Dus met éénrichtingsverkeer rijd je van woongebied 

(lob) naar woongebied; 

13) De openbare ruimte zoveel mogelijk inrichten volgens het principe 

van “shared space”. 
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14) De overgang van het hardere woongebied naar het zachte 

landschap is een heel natuurlijk en soepele overgang, door een 

aantal kenmerken die er al zijn te benoemen, te versterken of terug 

te brengen als verwijzing.  

 

Hiernaast is de toekomstige inrichting gevisualiseerd.  
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6. Conclusie  

 

Aan de hand van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken 

- Het is mogelijk om binnen de visie van de stichting extra woningen 

toe te voegen aan het landgoed De Noordmanshoek. Wanneer 

voor de inpassing gebruik wordt gemaakt van het concept 

“geworteld wonen” waarbij de woningen geconcentreerd en in de 

vorm van een waterkristal in het landgoed geplaatst worden, is er 

sprake van effectief gebruik van de beschikbare grond en blijven 

andere functies mogelijk; 

- Met de opgestelde uitgangspunten (zie hoofdstuk 4.3) is ruimte 

voor circa 70 woningen binnen het landgoed. Bij dit aantal 

woningen is er voldoende ruimte voor de andere functies en 

worden de kernwaarden van het landgoed niet aangetast; 

- Bij ontwerp is sprake van verschillende woningtypes voor 

verschillende doelgroepen. Hiermee wordt invulling gegeven aan 

de woonvisie van de gemeente Olst – Wijhe.  

- De stedenbouwkundige invulling zorgt voor een betrokkenheid 

tussen de bewoners en versterkt de sociale cohesie.  

 

Een belangrijke vervolgstap is het financieel doorrekenen van het plan.  

- 

 


