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Beste buurtbewoner, 
In dit speciale nummer van de Wijkkrant van DiNO is er alle 
aandacht voor de bouwplannen voor woningen aan de 
Imboslaan op het terrein van de voormalige MAVO. In 
Dieren is een grote behoefte aan (betaalbare) woningen. 
Omwonenden zijn reeds langer betrokken bij het plan en 
hebben daarop hun visie gegeven. Naar aanleiding daarvan 
is het bouwplan aangepast. Het oorspronkelijke plan is qua 
oppervlakte ingekrompen. Het gaat nu om 35 woningen, 
waaronder 10 sociale huurwoningen. Er wordt in maximaal 
4 lagen gebouwd. 
Omwonenden hechten ook waarde aan het bos waarin het 
bouwplan is gesitueerd. De duiding door de gemeente van 
‘bosje’ doet onvoldoende recht aan de situatie. De 
gemeente heeft aan wijkplatform DiNO gevraagd het 
voortouw te nemen in de communicatie. Er zullen 
informatieavonden komen, die in de Regiobode worden 
aangekondigd. Het voorgestelde bouwplan is te vinden op 
https://www.rheden.nl/Bibliotheek/Documenten/Inwoner
s/Wonen_leefomgeving/PlanImbos/Startnotitie_herstart_
Imboslaan.pdf 

 

BOUWPLAN IMBOS, DENK MEE! 
Als u mee wilt denken over de woningbouwplannen 
Imboslaan stuur dan vóór 1 oktober uw reactie naar 
dino@dierennoordoost.nl met uw naam en emailadres. 

Graag horen we van u of u mee wilt praten en werken aan 
het advies dat wij als wijkplatform uitbrengen aan de 
gemeente. Begin oktober ontvangt u dan een uitnodiging 
om te brainstormen over dit bouwplan en een advies op te 
stellen. 

Deze speciale DiNO-krant is tot stand gekomen in 
samenwerking tussen gemeente, wijkbewoners en 
wijkplatform. 

Het bestuur van vereniging Wijkplatform DiNO 
 
Doe mee met uw wijkplatform 
DiNO is de vereniging van wijkbewoners die werkt aan de 
verbetering van het woon- en leefklimaat in onze wijk. In 
de werkgroepen Communicatie, Verkeer, Schoonste 
Groene Wijk, Buurtpreventie en het Energieteam wordt 
gewerkt aan verbetering van de communicatie, de 
verkeersveiligheid, het schoonhouden van de wijk, het 
onderhoud van het groen, het voorkomen van crimina-
liteit, inbraak en vandalisme en het gezamenlijk inkopen 
van energiebesparende maatregelen.  
Er is dringend behoefte aan meer actieve leden in de 
werkgroepen buurtpreventie, energieteam en schoon & 
groen. Wilt u ook meedenken en meehelpen om ervoor te 
zorgen dat onze wijk schoon, veilig en plezierig blijft? Meldt 
u dan aan voor een van de werkgroepen of het bestuur, of 
schuif eens aan bij een DiNO-bijeenkomst in de Drieschaar. 
DiNO-bijeenkomsten worden in de oneven maanden 
gehouden op donderdagavond 19.30 uur in wijkcentrum 
De Drieschaar. Het vergaderschema staat op onze website 
www.dierennoordoost.nl. 

Wijkplatform DIEREN NOORDOOST 
Secretariaat : Daaf van Beveren (427730) 
Email  : dino@dierennoordoost.nl 
Website  : www.dierennoordoost.nl 
Twitter  : @wpfDiNO, @DiNOVeilig 
Facebook : DiNO Dieren 
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Wethouder Ronald Haverkamp: waarom 
de gemeente graag woningen wil 
bouwen aan de Imboslaan in Dieren 

“Waarom moet er hier 
gebouwd worden”, 
hoor ik sommige men-
sen zeggen. Ik snap, 
dat als je gewend bent 
aan een bosje in je 
buurt, het lastig is dat 
een gedeelte daarvan 
plaats moet maken 
voor woningbouw. 
Maar we hebben deze 
woningen écht nodig. 
Het woningtekort in 
Nederland is groot en 
zal de komende jaren 
alleen nog maar toe-
nemen. En dat geldt 

ook voor onze gemeente en ook in het dorp Dieren is er 
behoefte aan woningen. Daarom willen we de komende 
jaren circa 550 woningen bouwen in onze gemeente.   

Levensloopgeschikte woningen 
Eén van de geschikte woningbouwlocaties is dit voormalige 
schoolterrein aan de Imboslaan waarbij u in de buurt 
woont. Er heeft hier immers al bebouwing gestaan. Hier is 
volgens ons plek voor 35 woningen. Dieren heeft al te 
maken met een sterke mate van vergrijzing, maar er zijn 
nog te weinig levensloopgeschikte woningen waar 
senioren naar toe kunnen verhuizen. Daarom willen we 
hier ook levensloopgeschikte woningen bouwen. Dit 
betekent niet dat er alleen maar senioren mogen wonen, 
maar wel dat de woningen geschikt blijven als de bewoners 
minder mobiel worden. Ik spreek vaak (oudere) mensen in 
Dieren die op zoek zijn naar kleinere woningen en die ze 
helaas niet kunnen vinden. Dit zou een mooie plek voor 
deze Dierenaren kunnen zijn.  

Doorstroming op de woningmarkt 
Er komen hier woningen die passen bij de woningbehoefte. 
Woningen voor verschillende soorten huishoudens en in 
verschillende prijsklassen. De woningen voegen echt iets 
toe aan de woningen die we al hebben in het dorp Dieren. 
Ze gaan zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. 
Want deze nieuwe bewoners laten woningen achter waar 
andere mensen weer een huis kunnen vinden die passen 
bij hun levensfase.  

Ik hoop dat u mee wilt helpen deze woningen te realiseren. 
Dit kan door aan het wijkplatform DiNO te vertellen wat u 
van de randvoorwaarden vindt en misschien heeft u ook 
nog goede suggesties om het plan beter te maken. Na de 

zomer hoop ik het advies van het wijkplatform te 
ontvangen. Alvast bedankt voor de moeite en een fijne 
zomer!  

Met vriendelijke groet,  

Ronald Haverkamp  

Wethouder ruimtelijke ordening 

 

Denk mee over de randvoorwaarden 
voor de herstart van het bouwen aan de 
Imboslaan 

Op de locatie aan de Imboslaan in Dieren wil de gemeente 
graag woningen bouwen die passen in de mooie groene en 
natuurlijke omgeving. Er zijn nog heel weinig plekken in 
onze gemeente waar we huizen kunnen bouwen. Maar de 
vraag naar woningen neemt wel toe. De Imboslaan is één 
van die weinige locaties die in aanmerking komt omdat er 
vroeger bebouwing (een school) was op deze plek. We 
willen woningen realiseren in overleg met de omgeving. 
Daarom hebben we het wijkplatform DiNO gevraagd om bij 
u, omwonenden, op te halen wat u van de gemeentelijke 
uitgangspunten vindt en of u nog aanvullingen heeft. Wij 
zijn benieuwd naar uw reacties!  

Wat is er gebeurd 
In 2017 begonnen we met het maken van een 
woningbouwplan voor de locatie aan de Imboslaan. Op  
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basis van o.a. input van omwonenden en andere 
belangstellenden is er via een ontwikkelcompetitie een 
winnend plan uit de bus gekomen. Een aantal 
omwonenden was het echter niet eens met dit plan. Zij 
vonden de plek waar de gemeente wilde bouwen te groot. 
Na gesprekken met de buurt hebben we de plek verkleind, 
zodat deze bijna overeenkomt met het bouwterrein van de 
voormalige school. Daarnaast pleitte de naaste buurt voor 
meer aandacht voor de ecologische, groene en 
cultuurhistorische waarde van het bosje aan de noordzijde 
van het plan.  

Planproces opnieuw 
Naar aanleiding van de reacties uit de buurt, is besloten het 
planproces opnieuw te doen, rekening houdend met de 
gemaakte opmerkingen. De gemeenteraad is hiermee in 
mei unaniem akkoord gegaan en heeft daarbij de volgende 
uitgangspunten meegegeven.  

Gemeentelijke uitgangspunten 
1. Het te ontwikkelen gebied bestaat uit de voormalige 

toegangsweg van de school en het gebied ten oosten 
daarvan tot aan de begraafplaats en wordt aan de 
noordzijde begrensd door de kadastrale 
perceelsgrens van de voormalige school en aan de 
zuidzijde door de Imboslaan. De oppervlakte van het 
plangebied beslaat zo’n 1,65 ha. Het ten noorden en 
westen van het plan gelegen bosgebied wordt dus 
niet meegenomen in deze startnotitie. 

 
2. Er worden 35 woningen gerealiseerd. 
3. Er mag maximaal in vier lagen gestapeld worden (een 

hoogte van circa 12-13 m vanaf maaiveld).  
4. Er moeten minimaal 10 sociale huurwoningen 

worden gerealiseerd. Vivare wil deze woningen 
realiseren. 

5. De duurzaamheids- en klimaatadaptatie opgave komt 
nadrukkelijk en herkenbaar tot uitdrukking in de 
bebouwing en terreininrichting. Een BREEAM score 2 
‘good’ en 0 op de meter woningen zijn hierbij de 
minimale vereisten. In de ontwikkeling van het plan 

worden steeds de opties voor niveau 3 en 4 ook 
meegenomen, zodat de raad uiteindelijk 3 varianten 
voor besluitvorming krijgt voorgelegd: met twee, drie 
en vier sterren BREEAM score. 

6. De groene karakteristiek van park en bos zijn 
dominant in de opgave. (Bijlage 1 en 2 op de 
volgende pagina geven inzicht in de ecologische 
waarde van het bosgebied) 

7. Er wordt bezien of een fietsverbinding vanaf de 
Imboslaan naar het fietspad Cederlaan-Meidoornlaan 
mogelijk is, waarbij natuurwaarden en de ruimte voor 
woningbouw worden meegewogen. 

8. In het bouwplan is aandacht voor 
levensloopgeschiktheid, zodat de woningen, ook op 
de lange termijn voor verschillend doelgroepen 
kunnen worden ingezet. 

9. Bij de ontwikkeling worden de principes van 
natuurinclusief bouwen toegepast waarmee de 
nieuwe bebouwing positief bijdraagt aan de 
natuurwaarden in het gebied. 

Klaassen/BPD is de bouwer 

Bouwbedrijf Klaassen/BPD was de winnaar van de 
ontwikkelcompetitie voor dit plan. We willen dit bedrijf 
vragen op basis van de samen met u opgestelde 
randvoorwaarden een nieuw plan te maken. Natuurlijk zal 
ook het maken van het (definitieve) plan in overleg met de 
buurt gaan.  

 
Hoe verder 
1. November 2020: advies van de buurt is binnen 

2. Winter 2020: opstellen kadernota, hierin staan de 
randvoorwaarden waaraan het plan moet voldoen  

3. Voorjaar 2021: vaststellen kadernota door de raad 

4. Voorjaar 2021 maken concept stedenbouwkundig plan 
door Klaassen/BPD  

5. Voorjaar 2021: bespreken concept stedenbouwkundig 
plan met omgeving  

6. Zomer 2021: gereed stedenbouwkundig plan  

7. Na zomer 2021: bestemmingsplan opstellen en in 
procedure brengen met een formele inspraakprocedure  

8. 2022/2023: eerste schop in de grond 

Kijk voor meer informatie op www.rheden.nl/planimbos   

 

 

 

 

http://www.rheden.nl/planimbos
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Imbos bouwplan 

 
De gemeente wil graag gaan bouwen in het bos. Dit zijn 
plannen die er al jaren liggen en die nu opnieuw actueel 
zijn. Elders in deze krant hebt u al kunnen lezen over de 
plannen en de beweegredenen van de gemeente daarbij. 
Als buurtbewoners worden we nu betrokken om mee te 
denken. Laten we dat dan ook doen! 

Ten opzichte van eerdere plannen, is het te bebouwen 
gebied in het bos al een stuk terug gebracht. Een hele 
verbetering; het gaat om een stukje mooie natuur en het 
zou zonde zijn om dat te verliezen. Er is al zoveel 
bebouwing bij ons in de buurt. Toch wil de gemeente graag 
nog meer woningen realiseren, onder andere op dit 
terrein. De eerste kaders daarvoor liggen er nu. Wat zijn de 
aandachtspunten die wij, van DiNO en Stichting Behoud 
Bos in Dieren (SBBiD), daarbij zien? 

• Kan er gebouwd worden zonder het omliggende 
natuurgebied aan te tasten en, zo ja, hoe? 

• ‘Het bosje’ (volgens de gemeente) is in onze optiek 
een zeer waardevol bos. Zie ook de bijdrage in deze 
krant van buurtbewoner de heer J. Hekman. 

• Wij maken ons zorgen over de hoogte van de 
bouwplannen (er wordt gesproken over 4 woonlagen) 
en over hoe je een energie neutrale woning hier gaat 
bouwen. 

• Wij zijn benieuwd naar de wijze van ontsluiting en 
verwachten in het vervolg ook zeker betrokken te 
blijven. 

 
DiNO is gevraagd op te treden namens de buurt en vanuit 
de buurt een advies uit te brengen over de kaders die er nu 
liggen. Daarvoor werkt DiNO samen met SBBiD, maar 
graag, en eigenlijk allereerst, ook met alle buurtbewoners! 
Wilt u meedenken over de plannen? Of simpelweg 
allereerst meer weten over wat de plannen zijn? U kunt dat 
kenbaar maken bij DiNO via dino@dierennoordoost.nl. 

Als u zich vóór 1 oktober 2020 aanmeldt, kunnen we onze 
krachten bundelen en zorgen dat er een advies namens de 
omwonenden bij de gemeente ligt voor 1 november 2020. 
We horen graag van u. 

Werkgroep Schoon & Groen 

 
 

 
 

Word donateur 
Aanmelden als donateur kan via dino@dierennoordoost.nl 
Dat kan ook door minimaal € 5,- over te maken op IBAN 
NL59 ABNA 0602 3741 54 t.n.v. het wijkplatform DiNO. 
U ontvangt dan ook regelmatig de digitale nieuwsbrief en 
uitnodigingen voor de vergaderingen. 

• Als er gebouwd gaat worden op deze locatie dan 
willen wij als buurt graag meedenken met de 
wijze waarop de nieuwbouw eruit komt te zien. 

• Het bosje volgens de gemeente is in onze optiek 
een zeer waardevol bos. Lees de onderbouwing 
door het stuk van buurtbewoner J. Hekman in 
deze krant. 

• Wij maken ons zorgen over de hoogte van de 
bouwplannen en over hoe je hier een energie 
neutrale woning gaat bouwen. 

• Wij zijn benieuwd naar de wijze van ontsluiting 
en verwachten in het vervolg ook zeker 
betrokken te blijven. 

• Denkt u mee en helpt u mee een advies op te 
stellen aan de gemeente? 
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Natuur in Dieren 

De afgelopen jaren staan de bosgebieden in de wijk Dieren 
Noordoost in de belangstelling. Deze bosgebieden verho-
gen in bijzondere mate het woon- en leefklimaat in de wijk. 
Dieren die normaal niet in een woonwijk voorkomen zien 
we regelmatig in Dieren Noordoost. 

Historie 
Gedurende de jaren zeventig en tachtig van de afgelopen 
eeuw is de wijk Dieren Noordoost ontwikkeld. Het was in 
noordelijke richting de laatste uitbreiding van het dorp. Het 
gebied had voornamelijk een agrarische invulling (kampen-
landschap) in combinatie met bos en heide. De wijk Dieren 
NO is gerealiseerd met behoud van het grotere bosgebied 
tussen de Harderwijkerweg en het Priesnitzfietspad en de 
kleinere stukken bos weerszijden van de Meidoornlaan. 
Dankzij het behouden van alle bestaande bosgebieden is 
Dieren Noordoost groen, leefbaar en ecologisch interes-
sant. Een belangrijke voorwaarde van de provincie in 
verband met de goedkeuring van de twee bestemmings-
plannen die de uitbreiding Dieren Noordoost mogelijk 
maakten was het sparen van deze bosgebieden. De bos-
gebieden zijn overblijfselen van de vroegere natuurlijke 
invulling van het gebied. Deze invulling was een mix van 
heide en bomen als eiken, berken en dennen. Tot in de 
eerste helft van de twintigste eeuw stond het bos voor een 
deel ten dienste van de agrarische omgeving als 
hakhoutbos. Hier werd het hout geoogst voor agrarische 
doeleinden. De groter uitgroeiende eikenstammen op de 
zogenaamde hakhoutstoven werden gebruikt voor de 
bouw van agrarische gebouwen.  

Het bovenstaande is belangrijke informatie wanneer we de 
huidige plannen voor woningbouw in het bos willen 
beoordelen. 

 

Bosbewoners 
Nadat het hakhout haar functie verloor konden de meer-
stammige eikenhakhoutstoven uitgroeien. Het bos werd 
daarmee ecologisch in hoge mate interessant voor vogels 
en zoogdieren. De oude dennen die zijn overgebleven uit 
de negentiende eeuw herbergen de nodige holenbroeders 
als de bosuil en spechtensoorten. Behoudens de bosuil, de 
ransuil en de ook regelmatig terugkerende buizerd verblij-
ven er vier soorten spechten. Ook is er een populatie 
eekhoorns, is de boommarter regelmatig waargenomen en 
er wordt gedurende de zomeravonden door velen genoten 
van het spel van jagende vleermuizen. Verder zijn de 
ringslang en de hazelworm bewoners van het bos tussen 
het Priesnitzfietspad en de Breukinklaan. Veel mensen 
geven de door hen waargenomen soorten door aan de 
daarvoor ingerichte waarnemingswebsites. Het doel hier-
van is inzicht te verkrijgen in de verblijfsplaatsen van 
verschillende soorten en beheerders kunnen het beheer 
op de waarnemingen afstemmen. Helaas is aan dit beheer 
laatste afgelopen decennia weinig aandacht besteed.. 

 

Blijvende natuur 
Een voorwaarde van de provincie ten aanzien van de 
realisatie van Dieren Noordoost was dat het bosgebied 
tussen het Priesnitzfietspad en de Harderwijkerweg slechts 
toegankelijk mocht zijn door middel van een wandelpad 
met aan weerszijden een houten afzetting. Het bos zou 
worden gespaard van verdere inloop zodat dieren niet 
werden verontrust en een ecologisch evenwicht zich 
ongestoord kon ontwikkelen. Ten gevolge van vernieling 
en veronachtzaming van het beheer ervan is het wandel-
pad verloren gegaan en is er een veelheid van, in sommige 
gevallen, paden tot 10 meter breed ontstaan. Dit wille-
keurige gebruik van het bos doet zowel de oude bomen als 
de oude bosbodem geen goed. Daarbij komt nog dat het 
uitlaten van honden in het bos zorgt voor fosfaattoename 
in de bodem waardoor het voor de oude bomen onmisbare 
microleven en de oorspronkelijke bosflora in snel tempo 
verdwijnt. Ook zorgen loslopende honden voor onrust van 
de in het wilde levende dieren. 
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In meer gemeenten in Nederland probeert men tegen-
woordig natuur en bewoning naast elkaar te laten bestaan. 
Meestal lukt dit goed. Het vraagt vooral verstandig gebruik 
van de natuur. Een hoofdmaatregel is daarom gereguleerd  

gebruik. Dit betekent dat mensen en verkeer enerzijds en 
natuur anderzijds niet in elkaar opgaan maar naast elkaar 
bestaan.  Meer voorlichting door, of misschien bij gebrek 
aan kennis, namens de gemeente zou voor de instand-
houding van ‘onze’ bosgebieden een middel kunnen zijn 
om het samengaan van mensen en natuur succesvol te 
maken.  

Rond 1980 was de oppervlakte van de van het Veluwebos 
‘losgeweekte’ bosgebieden als in Dieren Noordoost 300 
hectare. Een deel ervan had woonbestemming. Deskun-
digen van provincie en een aantal gemeentelijke eigenaren 
bestudeerden de mogelijkheid om alle bosgebieden te 
sparen. Een voorbeeld was in dit verband de invulling van 
Dieren Noordoost. Destijds heeft een aantal gemeenten dit 
goede voorbeeld gevolgd. 

Cultureel erfgoed 
De afgelopen 15 jaren zijn oude en bijzondere bos- en 
natuurgebieden geïnventariseerd in opdracht van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ruim 2% van het 
Nederlandse areaal van bos en natuur is geïdentificeerd en 
geregistreerd als Groen Cultureel Erfgoed. De bedoeling 
ervan is zoals het geval is voor alle geregistreerde erfgoed, 
het beschermen van dit erfgoed zodat het voor toe-
komstige generaties behouden blijft. Ook Dieren bezit dit 
erfgoed. Vanwege de bijzondere en zeer oude bos-
gebieden in Dieren Noordoost zijn ook deze aangewezen 
als cultureel erfgoed. Dit in samenhang met het oude bos 
rond het Leihuis en de zeer oude, naar schatting meer dan 
200 jaren oude eiken tussen de Harderwijkerweg en het 
Leihuis. De ouderdom van de aanwezige eikenhakhout-

stoven gaat ook terug tot zo’n 200 jaar. Het gaat hier 
dus om belangrijk en oud genetisch materiaal. 

Ontwikkelingen 
Het is de vraag of woningbouwplannen zoals die 
bestaan in het deel waar voorheen de Mavo was 
gevestigd matchen met het bewaren van het erfgoed, 
waaronder de eiken-hakhoutstoven en de kwetsbare 
ecologische waarde van het te handhaven bos. Ook 
speelt mee dat de bouwlocatie aan de oostzijde 
grenst aan een tweetal bewoonde dassenburchten. 
Een recent uitgevoerd natuuronderzoek door een 
ecologisch bureau wijst uit dat de gemeente van de 
provincie ontheffingen zal moeten krijgen voor het 
ontwikkelen van de bouwlocatie. Ontheffingen 
worden verleend afhankelijk van de noodzaak voor 
de bouw. Deze noodzaak zal worden afgewogen aan 
de ecologische waarden van het gebied en te 

verwachten effecten op beschermde dieren en/of planten. 
Een optie die de gemeente onderzoekt is een fietspad door 
het bosgebied vanaf de bouwlocatie naar de noordzijde. 
Ook de effecten hiervan zullen meegewogen worden; 
verlichting, geluid van scooters e.d. De Wet 
Natuurbescherming stelt voorwaarden aan dergelijke 
ingrepen in de vorm van minimaal te handhaven afstanden 
tot onder meer bomen waarin vogels broeden of 
regelmatig verblijven. Het lijkt erop dat de gemeente 
weliswaar geen beren op haar weg naar woningbouw zal 
tegenkomen, doch op z’n minst dassen, ringslangen, 
hazelwormen, vleermuizen en cultureel erfgoed.  

J. Hekman 
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Foto-impressie bos en voormalig MAVO terrein aan de Imboslaan 
 

   
 

  
 

   
 

    


