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Masterplan voor de Vogelbuurt en Biezenakker

Kijk ook op: www.vogelbuurtbiezenakker.nl

Masterplan



De Vogelbuurt/Biezenakker: Masterplan

Zoals u weet hebben Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek de  

handen ineen geslagen en zijn een paar jaar geleden begonnen met  

de planontwikkeling voor de Vogelbuurt/Biezenakker. Nu is het zover: 

het Masterplan voor de Vogelbuurt/Biezenakker is gereed. 

Wij hebben uw wensen en ideeën 
verzameld en hebben op basis 
van deze informatie een plan 
voor de wijk opgesteld.

Het Masterplan laat de nieuwe inde-

ling van de wijk zien met voorzieningen, 

openbare ruimten, voldoende ruimte 

voor groen en een gevarieerd aanbod aan 

woningen. We kijken al jaren uit naar een 

concreet plan dat laat zien hoe de nieuwe 

Vogelbuurt/Biezenakker eruit gaat zien 

en nu ligt dit voor u. We zijn ons er van be-

wust dat de indeling van de nieuwe wijk 

ingrijpend voor u kan zijn. Ondanks dat 

zijn we ervan overtuigd dat dit Masterplan 

de basis vormt voor een nieuwe, verfris-

sende en bruisende Vogelbuurt/Biezen-

akker, waar het in de toekomst goed en 

prettig wonen is. 

Herstructurering van deze wijk is een zeer 

groot project, iets waar goed over nage-

dacht moest en moet worden. Dat konden 

wij niet alleen, want u als bewoner weet 

bij uitstek hoe het is om in de Vogelbuurt/

Biezenakker te wonen en te leven. Daarom 

hebben wij u het afgelopen jaar gevraagd 

mee te denken, mee te praten en mee te 

doen. Er zijn bewonersbijeenkomsten en 

werksessies geweest waarin u de mogelijk-

heid had om de sterke en zwakke punten 

van de wijk aan te geven. Ook is er een 

klankbordgroep in het leven geroepen, 

waaraan wij onze plannen toetsten. Velen 

van u hebben van deze gelegenheden 

gebruik gemaakt en hebben actief mee-

gepraat, meegedacht en meegedaan. Voor 

deze inbreng en betrokkenheid willen wij 

u hartelijk bedanken. Wij hebben uw wen-

sen en ideeën verzameld en hebben op 

basis van deze informatie een plan voor 

de wijk opgesteld. 

Samen met u zijn we tot een plan gekomen. 

En samen zullen we de komende jaren 

het plan verder ontwikkelen en uitvoeren. 

Een plan met één belangrijk doel: prettig 

wonen in de Vogelbuurt/Biezenakker.
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Het uiteindelijk doel is om één nieuwe 

wijk te maken. Er is voor de Vogelbuurt  

en de Biezenakker één plan gemaakt.  

Op deze manier kan de nieuwe wijk 

profiteren van van verschillende (nieuwe) 

voorzieningen.

‘’Hart van Oer’’
De eigen identiteit van de Vogelbuurt en 

Biezenakker samen is van groot belang. 

De landschappelijke kwaliteit van de 

Biezenakker, oorspronkelijk ‘Het Oer’ 

speelt door de historische betekenis en 

uw waardering een belangrijke rol in de 

toekomstige stedenbouwkundige struc-

tuur. Uit de bewonerssessies is het idee 

ontstaan om hier een centraal park te 

maken voor Vogelbuurt en Biezenakker. 

Door de ligging vormt ’het groene Hart 

van Oer’ letterlijk de schakel tussen beide 

gebieden. Belangrijke (fiets)verbindin-

gen met bijvoorbeeld de dorpskern, het 

buitengebied en omliggende woonge-

bieden lopen bovendien langs het park. 

Het park is bij uitstek de nieuwe centrale 

ontmoetingsplek voor het plangebied 

Vogelbuurt/Biezenakker. Het park smeedt 

beide gebieden aaneen en krijgt bij 

voorkeur een multifunctioneel karakter 

met sport-, cultuur, maatschappelijke- en 

onderwijsfuncties: een ’multifunctioneel 

hart’ voor Oer. 

Denk mee, praat mee, doe mee
U bent vanaf september 2007 erg betrok-

ken geweest bij de planvorming voor de 

Vogelbuurt/Biezenakker en hebt uw stem 

laten horen: tijdens informatiedagen en 

bewonersavonden, via punaises prikken 

en stickers plakken, door de enquête in te 

vullen of door een bericht achter te laten 

op de website www.vogelbuurtbiezen-

akker.nl. Suggesties en voorstellen van 

zowel de bewoners, belanghebbenden, 

gemeente Oude IJsselstreek als Wonion 

zijn gebundeld tot een Masterplan.

Het Masterplan voor de 
Vogelbuurt/Biezenakker is gereed. 

Aanleiding
De Vogelbuurt/Biezenakker is verouderd en 

voldoet niet meer aan de eisen van deze 

tijd. Dit geldt zowel voor de woningen als 

voor de openbare ruimte. De woningen 

sluiten niet meer aan op de huidige en 

toekomstige woonwensen van bewo-

ners. De meeste huidige woningen zijn 

bestemd voor gezinnen. In de nieuwe Vo-

gelbuurt/Biezenakker willen we een meer 

gevarieerd woningaanbod creëren, waar 

woningen te vinden zijn voor verschillen-

de doelgroepen. Daarnaast gaan we meer 

verschillende woningtypen realiseren. 

Ten slotte is ook de openbare ruimte aan 

herstructurering toe: er zijn parkeerpro-

blemen in de wijk en het openbare groen 

straalt weinig uit.

Eén plan voor de Vogelbuurt  
en de Biezenakker 
Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek 

gaan gezamenlijk de Vogelbuurt herstruc-

tureren en de Biezenakker ontwikkelen. 
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Het Masterplan 

Het Masterplan toont, op hoofdlijnen, op welke wijze wij de 

vernieuwde Vogelbuurt en de nieuwe wijk Biezenakker samen 

willen gaan ontwikkelen. Er komt een nieuwe hoofd verkeers-

ontsluiting door de wijk. Deze hoofdontsluiting begint bij de 

Oude IJsselweg en loopt vervolgens langs het centrale park. 

Ze takt enerzijds aan op de Parkietstraat en anderzijds via een 

parallel weg langs het Oerseveld op de verlengde Nachtegaal-

laan. Door deze hoofdontsluiting worden de Vogelbuurt en de 

Biezenakker met elkaar verbonden, maar ook krijgt de huidige 

Vogelbuurt twee nieuwe ‘ingangen’ die zorgen voor een betere 

spreiding van het verkeer door de buurt.

De Vogelbuurt/Biezenakker: Masterplan

Masterplan Vogelbuurt/Biezenakker
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Luchtfoto plangebied

Het Masterplan toont, op hoofdlijnen, op welke wijze we de vernieuwde 
Vogelbuurt en de nieuwe wijk Biezenakker willen gaan ontwikkelen. 

heid aan woningtypen. In feite zijn dit 

nieuwe ‘buurten’ die door middel van 

kleuren zijn aangegeven. De verschillende 

sferen geven richting aan de uit te werken 

deelplannen.  De meeste buurten krijgen 

een centraal gelegen buurtplek die zo zal 

worden ingericht dat ze aansluit bij de 

gewenste sfeer. De wegen Oerseveld en 

Biezenakker zijn belangrijke langzaamver-

keersroutes. Vooral aanwonenden maken 

gebruik van deze weg, doorgaand auto-

verkeer wordt zo veel mogelijk geweerd.

Uitgangspunten voor 
het Masterplan:

 Meer diversiteit in de woningvoor-

raad: meer keuze voor bewoners;

 verschillende woonmilieus met 

verschillende woonsferen: van 

dorps tot groen wonen;

 meer verschillende bewoners-

groepen;

 meer specifieke woonvormen  

voor senioren en starters;

 een zorgvuldige afweging tussen 

behoud, renovatie en nieuwbouw;

 nieuwe duurzame woningen;

 zoveel mogelijk voorkanten aan de 

straat ;

 centrale ligging voorzieningen  

op het gebied van sport, cultuur 

en onderwijs;

 het vervlechten van de Vogelbuurt 

en de Biezenakker, zodanig dat er 

sprake is van één wijk.

Het toekomstige multifunctionele cen-

trum (cultuur – sport – onderwijs) en de 

Ulftse Boys maken deel uit van het cen-

trale park. Rondom het centrale park zijn 

verschillende woongebieden gesitueerd 

met zoveel mogelijk een eigen herkenbare 

woonsfeer en met een grote verscheiden-



Wegen, groen en water 

Welzijn en voorzieningen 
Maatschappelijke voorzieningen zijn 

van groot belang. Naast de aanwezig-

heid van basisvoorzieningen dragen 

zij in belangrijke mate bij aan de 

leefbaarheid en sociale samenhang 

in de wijk. De voorzieningen op het 

gebied van sport, cultuur en onderwijs 

krijgen een centrale ligging in het 

park. Het sportcomplex van de Ulftse 

Boys blijft in de Biezenakker.

Duurzaam bouwen
Twee belangrijke doelen voor de 

Vogelbuurt en Biezenakker zijn het 

realiseren van kwalitatief goede 

woningen in een duurzame woon-

omgeving. De woningen worden 

duurzaam gebouwd of gerenoveerd. 

Dit betekent dat er gebruik wordt 

gemaakt van materialen die voor 

een lagere belasting van het milieu 

zorgen. Een duurzame woning heeft 

een gezond binnenklimaat en een 

laag energieverbruik. 
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Wegen, groen en water 
De Vogelbuurt en de Biezenakker worden één wijk. Er komt een nieuwe wijkentree voor 

autoverkeer, die vanaf de Oude IJsselweg aansluit op de Parkietstraat en via de Kemper-

manstraat naar het centrum gaat en op de Nachtegaallaan naar het noordoosten van 

Ulft. Deze routes worden ingericht als 30 km-zone. Naast deze hoofdwegen hebben een 

aantal straten een verkeersfunctie en worden andere straten vooral ingericht als kind-

vriendelijke en verkeersveilige woonstraten. 

Wegenstuctuur

De Vogelbuurt/Biezenakker: Masterplan



Herstructurering van 
de Vogelbuurt omvat:

 Veilig en duidelijk stratenpatroon: 

verschil tussen de hoofdroutes en 

woonstraten; 

 meer veilige fiets- en wandelmogelijk-

heden, minder  drempels;

 minder van hetzelfde: kleinere 

buurten met een herkenbare eigen 

identiteit;

 minder snippergroen, grotere aaneen-

gesloten plekken en goed te onder-

houden;

 duidelijke groenplekken, ingericht 

voor verschillende leeftijdscatego-

rieën en met ruimte voor ontmoeting;

 diverse goede verbindingen met het 

toekomstige woongebied op de Bie-

zenakker en met het centrum van Ulft;

 minder woningen, meer ‘lucht en 

ruimte’ in de buurt; 

 meer verschillende woningtypen;

 extra parkeergelegenheid buiten 

bestaande wegen, meer parkeren op 

eigen erf en waar mogelijk minder in 

de straat.

Biezenakker en Oerseveld worden ge-

zien als belangrijke fietsverbinding met 

aansluitingen naar het centrum (via de 

Lijsterstraat en langs de begraafplaats)  

en naar Silvolde (via de Schoolstraat).

Het plan biedt verschillende mogelijk-

heden om kleinere of grotere “rondjes” 

te wandelen of te fietsen. Mooie routes 

naar het centrum, bijvoorbeeld langs de 

begraafplaats of onderlangs de huidige 

Valkenhof, krijgen bijzondere aandacht.

Het openbare gebied in de Vogelbuurt 

wordt opnieuw ingericht en voorzien van 

nieuwe materialen. Het nog te maken 

ontwerp voor de openbare ruimte biedt 

de mogelijkheid om de straten een inrich-

ting te geven die past bij de functie van 

de straat en het beoogde karakter van de 

buurt. Het zal duidelijk zijn dat hoofdont-

sluitingswegen een andere inrichting 

zullen krijgen dan woonpaden of bijvoor-

beeld de ‘fietsstraat’ (Lijsterstraat). Het zal 

duidelijk zijn dat veiligheid een belangrijk 

uitgangspunt moet zijn bij het inrichten van 

de straten. Een veiligheidsaspect is al vast-

gelegd namelijk dat voor het gehele plange-

bied een 30 km zone van toepassing is. 

Verspreid door de wijk komen kleinere en 

grotere ‘groene’ plekken voor die een ken-

merkende en passende inrichting krijgen, 

bijvoorbeeld om te spelen of elkaar te 

ontmoeten. Daarnaast zal worden gezocht 

naar mogelijkheden om ook de wegen in 

de huidige Vogelbuurt een ‘groen’ karakter 

te geven. Daarbij moet natuurlijk aandacht 

zijn voor voldoende parkeerplaatsen. Door 

het toenemende autogebruik is in de loop 

der jaren het parkeren in de Vogelbuurt 

een steeds groter knelpunt geworden. In 

het plan wordt de parkeerdruk verminderd 

door goede parkeeroplossingen te bieden 

in de straten, door het maken van privé 

parkeerplaatsen en door het introduceren 

van parkeerkoffers.

Het water langs de Oude IJsselweg zal 

worden verbreed en worden voorzien van 

natuurlijke oevers. Een deel van het regen-

water uit de nieuwe wijk zal rechtstreeks 

hier naar toe worden afgevoerd. Onder-

zocht wordt of in het park ook schoon 

regenwater kan worden opgevangen door 

hier bijvoorbeeld een vijver aan te leggen.

Het groen en het landschap van de Biezenakker met onder andere de
sportvelden van de Ulftse Boys zijn erg belangrijk in uw (woon)beleving. 
Daarom een centraal gelegen wijkpark ‘het groene hart van Oer’. 
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Voorbeeld fietsstraten
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Herstructurering Vogelbuurt

Uitwerkingsplan Vogelbuurt

Belangrijke veranderingen in de Vogelbuurt 

hangen nauw samen met de doorgetrok-

ken Nachtegaallaan en Parkietstraat. Aller-

eerst omdat van deze wegen een ‘dorps 

lint’ wordt gemaakt met aan weerszijden 

nieuwe woningen. Bij de uitwerking van 

de woningen, maar ook bij de inrichting 

van de straten wordt er speciaal op gelet 

om deze een groen en ‘Ulfts’ karakter te 

geven met bijvoorbeeld vrijstaande en 

twee-onder-één kapwoningen. Zulke 

straten komen nu nog niet of nauwe-

lijks in de Vogelbuurt voor en delen de 

huidige Vogelbuurt in feite op in drie 

(kleinere) deelgebieden. Deze deelgebie-

den, nieuwe buurten, krijgen alledrie een 

ander karakter door type en vorm van de 

bebouwing en door de inrichting van de 

woonomgeving met, centraal in alle buur-

ten, een eigen groene (speel)plek. Met 

name deze centrale groenplekken krijgen 

in de uitwerking een heel eigen karakter. 

Omdat de doorgetrokken Nachtegaal-

laan en Parkietstraat belangrijke door-

snijdingen zijn dwars door de huidige 

vogelbuurt, worden ook de ‘lange straten’ 

onderbroken. Dit is vooral goed zichtbaar 

in de Kwartellaan.

De Vogelbuurt/Biezenakker: Masterplan

Proefverkaveling
Om te onderzoeken hoe en 

wat terug te bouwen is een 

zogenaamde ‘proefverkave-

ling’ opgezet. Deze geeft een 

eerste indruk van de moge-

lijkheden en van de verschil-

lende woningtypen in de 

nieuwe wijk. 

Bijvoorbeeld meer twee-

onder-één kapwoningen  

en levensloopbestendige  

woningen met een slaap- 

kamer en badkamer op  

de begane grond.

Kaart Proefverkaveling
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Kaart herstucturering Vogelbuurt
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Toelichting per plangebied 

De Gaarden
Dit is het nieuwe noordelijk deel van de 

Vogelbuurt. Hier zitten de meest opvallen-

de veranderingen in de rand. Zo worden 

bijvoorbeeld alle zogenoemde ‘platte 

Vaneg’ woningen aan de Eksterstraat 

gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

Aan de Sperwerstraat, die qua inrichting 

erg gaat veranderen en vooral autoluw 

wordt gemaakt, is een nieuwe groenplek 

gedacht. Door van deze plek een ‘boom-

gaard’ te maken, sluiten we aan bij het 

landschappelijk-landelijke karakter van de 

directe omgeving. Hier vandaan bestaat 

namelijk een directe (zicht)verbinding met 

het gebied van de erven aan de overkant 

van het Oerseveld. De nieuwe buurt ont-

leend hieraan haar naam: De Gaarden. 

De bebouwing die ingesloten wordt door 

Kwartellaan, Eksterstraat en Sperwerstraat 

blijft voor het grootste deel intakt. Een 

groot deel van de bewoners parkeert in de 

toekomst haar auto op het binnenterrein, 

waarvoor twee toegangen worden ge-

maakt en aanwezige garageboxen worden 

gesloopt. 

Het beoogde landschappelijk-landelijke 

karakter van dit deelgebied heeft geleid 

tot de boomgaard als beeldbepalend 

element in de buurt. Bij de verdere uitwer-

king van de plannen kan dit karakter als 

inspiratie dienen om met u na te denken 

over bijvoorbeeld de architectuur en het 

gebruik van ‘groente, fruit en bloemen’ bij 

de inrichting van het (binnen)gebied. Zo 

krijgt dit gebied, samen met u, een heel 

eigen gezicht.

Parkbuurt
Het middendeel krijgt, waar het kan, een 

opener en groener karakter. Daarvoor wor-

den soms bouwblokken ‘geknipt’, worden 

op verschillende plekken nieuwe wo-

ningen toegevoegd en wordt een nieuw 

‘buurtparkje’ voorgesteld op de hoek van 

de Merellaan en de Lijsterstraat, midden in 

dit deelgebied. Dit wordt een belangrijke 

speelplek voor de kleinere kinderen uit 

de buurt. Door dit buurtparkje, maar ook 

door de ligging letterlijk aan de rand van 

het “groene hart”, wordt het nieuwe wijk-

park en dit gebied gezien als ‘Parkbuurt’. 

De Lijsterstraat is een belangrijke verbin-

ding met het park en wordt grotendeels 

ingericht als ‘fietsstraat’. Voorgesteld wordt 

om deze, in het verlengde van de Lijster-

straat, door te trekken tot voorlangs de 

toegang tot het terrein van de Ulftse Boys. 

Belangrijk voor de eenheid en herkenbaar-

heid van de parkbuurt is de vorming van 

‘straten’. Hiervoor worden de plantsoentjes 

tussen Parkietstraat/Vinkenstraat en aan 

de Akkerstraat opgeheven. De verschil-

lende straten, elk met een verschillende 

sfeer en beleving, maken de buurt tot een 

eigen en herkenbaar geheel. Omdat elke 

straat een eigen, zoveel mogelijk groen 

gezicht krijgt, past in de toekomstige 

parkbuurt een grote variatie aan architec-

tuur. In het gebied komen al relatief veel 

‘eigen woningen’ voor. Daarnaast zullen 

verschillende architecten bij renovatie- en 

nieuwbouwplannen worden ingezet. Op 

een aantal plekken wordt overwogen om 

extra parkeerplaatsen op binnenterreinen 

te realiseren, bijvoorbeeld tussen Akkers-

traat en Vinkenstraat. 

Het Bosveld
Hoewel een aanzienlijk deel van de wonin-

gen aan het huidige Valkenhof zal blijven 

bestaan, zal de buurt wel een ander karak-

ter krijgen. De huidige onduidelijkheid wat 

betreft voor- of achterkant zal verdwijnen 

door voordeuren in het zicht te brengen 

en bergingen te verplaatsen naar de ‘ach-

tertuin’. Door de situering van nieuwbouw 

zal bovendien het aantal achtertuinen dat 

grenst aan de openbare ruimte afnemen. 

In de nieuwe situatie ontstaan een 

(nieuwe) woonstraat over de huidige 

schoollocatie die uitkomt op de Hofstraat, 

een ‘woonpad’ in het verlengde van de 

huisnummers 52 t/m 55 en een groten-

deels bestaand hofje (huisnummers 18 t/m 

41). De weg voorlangs huisnummers 42 

t/m 45 wordt doorgetrokken en krijgt een 

tweede aansluiting op de doorgetrokken 

Parkietstraat. 

Door de aanwezigheid van een woon-

straat, een woonpad en een hofje heeft 

de buurt verschillende gezichten, maar 

wat ze gemeen hebben is dat ze allen 

letterlijk uitkijken op de ‘bos-zone’ aan de 

zuidzijde. Waar nodig worden daarvoor 

enkele woningen gesloopt. De bijzondere, 

bestaande omgevingskwaliteit wordt zo 

onderdeel van de woonbeleving. In de 

herinrichting van de woonomgeving kan 

er vervolgens naar worden gestreefd om 

deze sfeer van ‘wonen in en aan het bos’ 

ook het woongebied in te trekken:”buiten 

wonen”, maar wel dicht bij het centrum.



Sloopkaart
Sloopkaart

Sloopkaart
Op de sloopkaart vindt u de totale sloop-

opgave voor de Vogelbuurt.

Wij zijn ons er van bewust dat de indeling 

van de nieuwe Vogelbuurt en de maatre-

gelen die wij daarvoor treffen, ingrijpend 

voor u kunnen zijn. Wij zijn ervan over-

tuigd dat dit Masterplan de basis vormt 

voor een nieuwe, verfrissende en bruisen-

de Vogelbuurt/Biezenakker, waar het in de 

toekomst goed en prettig wonen is. 

Wonion heeft in goed overleg met leden 

van de huurdersvereniging en de wijkraad 

een Sociaal Plan opgesteld. In het Sociaal 

Plan zijn de rechten en plichten van huur-

der en verhuurder vastgelegd. Daarnaast 

zullen medewerkers van Wonion en de 

gemeente Oude IJsselstreek gedurende 

het herstructureringsproces, voortdurend 

met u in gesprek gaan, om samen goede 

oplossingen te vinden voor knelpunten.

Maar desondanks is en blijft de ingreep 

fors. In totaal worden er 240 woningen 

gesloopt en vervangen door circa 150 

nieuwe woningen. 

Om te onderzoeken hoe en wat terug te 

bouwen is een zogenaamde ‘proefver-

kaveling’ opgezet. Deze geeft een eerste 

indruk van de mogelijkheden en van de 

verschillende woningtypen in de nieuwe 

wijk (zie de proefverkaveling op pagina 8).
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Vragen?
Hebt u vragen? Wijkconsulent 

Vivian van Trienen houdt 

iedere dinsdag van 14.00 tot 

16.00 uur en iedere donder-

dag van 11.30 tot 13.30 uur 

spreekuur in het Vogelnest 

aan de Parkietstraat 1 in Ulft. 

Tevens kunt u voor  
vragen terecht bij:
Wonion

Boterstraat 2, Varsseveld

(0315) 69 60 00

Gemeente Oude IJsselstreek

Staringstraat 25, Gendringen

(0315) 292 292

Oktober 2008

Deze brochure is samen-

gesteld in het kader van  

voorlichting aan bewoners. 

Aan de inhoud van deze  

brochure kunnen geen  

rechten worden ontleend.

De komende maanden maken wij een 

planning waarin wij aangeven, wanneer 

wij welke deelgebieden gaan uitvoeren. 

Vervolgens werken wij, samen met archi-

tecten en bewoners, per deelgebied de 

plannen verder uit. 

Zodra we hier mee beginnen ontvangt 

u van ons een uitnodiging om deel te 

nemen in een klankbordgroep. 

Informatie over de herstructure-
ring van de Vogelbuurt/Biezenak-
ker vindt u ook op de websites:
www.vogelbuurtbiezenakker.nl 
en www.wonion.nl.

Hoe nu verder?


