ruimte

CreËEr jouw

De dynamiek van het dorp,
de rust van het veld

Nieuwe
structuur

Ten zuiden van Vosbergen en De Zuiling
ligt Elsterveld. De gemeente wil dit
gebied beter gaan gebruiken, ook voor
de bestaande omliggende buurten.
Dit kan door hier een landschappelijke
overgangszone tussen het dorp en
buitengebied te creëren.

Het huidige agrarisch gebruik
omsluiten we straks met een
structuur van landschap en groen.
Deze structuur wordt dé drager van
een overgangszone van dorp naar
buitengebied.

Om op deze plek (aan de zuidwestzijde
van Elst) een kwalitatieve overgangszone
te maken, is eerst ontwerpend onderzoek
verricht. Het onderzoek kent als
grondgedachte ‘vanuit de plek denken’.
We hebben goed onderzocht wat de
kwaliteiten en bedreigingen zijn voor
Elsterveld en haar omgeving. Op basis
van dit onderzoek zien we mogelijkheden
voor een nieuwe structuur en ruimte voor
nieuwe functies. Het is de strategie om
verbindingen te leggen tussen het dorp
en het buitengebied. Dat kan door de
nieuwe structuur te realiseren en daarna te
gebruiken met en voor de nieuwe functies.

De gemeente wil graag inwoners en
belanghebbenden in een vroegtijdig
stadium informeren en betrekken bij het
onderzoek. In deze folder leest u meer
over de ambitie en het visiebeeld van
Elsterveld en aan de hand van beeldverhalen nemen wij u mee in de
mogelijkheden die Elsterveld kan bieden.

Dit nieuwe landschap gaat een
meerwaarde genereren voor inwoners van de omliggende buurten
Vosbergen, De Zuiling en Kersenbongerd. Hier moeten mensen kunnen
spelen, rusten en recreëren. Tevens kan
binnen de nieuwe landschappelijke
structuur in de toekomst (nabij of wat
verder weg) een beperkt aantal nieuwe
(‘gebouwde’) functies een plek krijgen.
De structuur zoals die volgt uit het
ontwerpend onderzoek, is verbeeld
in een visiebeeld. Dit is geen exacte
verkaveling. Het geeft een concept
weer met daarin een mogelijke
ordening van functies die passend
zijn om deze overgangszone vorm
te geven.
Het visiebeeld ziet u
op de volgende pagina.
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Visiebeeld Elsterveld

Legenda
Legenda
Woonveld oost (lange termijn:
potentie voor nieuw woongebied)
Ecologisch wonen
P

Groene zichtas
Route gemotoriseerd verkeer

P

Route langzaam verkeer

P

PMaatschappelijke functie

Water (zeeg), oevers met rietkraag
Waterpartij parkvijver
P

Bosperceel
P

Waardevolle zichtrelatie
P

Solitaire bomen
Overgangszone naar open landschap

Roel, Kirsten,
Bo en Thijn
Levendig gezin dat woont in Elsterveld

‘Omdat we milieubewust
leven belangrijk vinden,
hebben we ecologische
materialen gebruikt
en maken de huizen
gebruik van duurzame
energiebronnen’
Wij zijn een levendig gezin van vier, bij
ons in huis is er altijd wel rumoer en dat
komt met name door onze twee actieve
kinderen Bo van zes jaar en Thijn van acht
jaar. Mijn vrouw heet Kirsten en ik ben
Roel. Woonplezier halen wij uit een ruim
opgezette woning met een fijne tuin.
Belangrijk is dat we hier in Elsterveld de
kans kregen een ecologische woning te
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bouwen. Past prima in de landschappelijke
omgeving. Samen met vier andere gezinnen
hebben we dit samen opgepakt. Het was
geen gewone projectontwikkeling, maar
‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’
waarbij we samen onze huizen vorm konden
geven. Omdat we milieubewust leven
belangrijk vinden, hebben we ecologische
materialen gebruikt en maken de huizen
gebruik van duurzame energiebronnen
(zon en aardwarmte).
Kirsten maakt zich altijd sterk voor de buurt.
Zij is nu voorzitter van het wooncollectief in
deze buurt. Na de bouwfase organiseert ze
nu leuke dingen voor de buurt. We wonen
in zelfstandige woningen met voldoende

privacy. Toch leidt het wooncollectief tot
gezelligheid met de buren om ons heen.
Daarnaast vinden we een stukje sociale
controle ook wel prettig.
Bo en Thijn vinden het heerlijk om
lekker buiten op straat te spelen met de
buurkindjes of vriendjes en vriendinnetjes
van school. Het trapveldje en een speeltuin
met kabelbaan zijn favoriet! Het watertje in
de buurt vinden ze ook helemaal geweldig
zijn, de kinderen zijn echte waterratten. Als
we zin hebben gaan Kirsten en ik lekker
mee, maar de kinderen vermaken zich ook
zonder ons prima. Daarnaast hebben ze
allebei hun zwemdiploma en maken we
ons geen zorgen.

Hanneke

Liefhebber van tuinieren,
gaat in Elsterveld haar eigen
volkstuin bijhouden

‘Mijn kinderen
wil ik de beste
voeding geven’
Ik ben Hanneke, 37 jaar en ik woon
in De Zuiling met mijn gezin. Al jaren
ben ik dol op koken en dan met name
koken met biologische producten.
Ik vind die producten lekkerder,
puurder en het is gezonder. Mijn
kinderen wil ik de beste voeding
geven. Daarom wil ik graag mijn
eigen volkstuin dichtbij met allerlei
heerlijke zelfgekweekte groenten en
fruit. In mijn eigen tuin heb ik daar
helaas geen ruimte voor.
Ik heb een vrij hectische baan bij
een notariskantoor. Naast het werk is
ontspanning dus echt belangrijk voor
mij. De tuin induiken vind ik heerlijk,
dan vind ik rust. Met sporten heb ik
niet zoveel, met tuinieren wel dus
daar heb ik mijn sport van gemaakt.
Het bijhouden van een volkstuin geeft
je ook veel voldoening, je staat er
versteld van hoe snel stekjes groeien
tot een volwaardig kruid of volgroeide
groente!
Een volkstuin is ook erg gezellig, want
er zijn vaak andere tuinierliefhebbers
aan het werk in hun eigen moestuin.
Het uitwisselen van ideeën over
elkaars tuinen geeft me energie!

Mark

Woont in het centrum Elst,
zoekt rust en recreatie in Elsterveld

‘Ik heb gezien dat de Elsterveldse Zeeg
heel geschikt is om in te vissen’
Een paar weken geleden heb ik in het
crematorium in Elsterveld afscheid
moeten nemen van mijn geliefde
tante. Ik ervaarde het crematorium
en de directe omgeving als passend
en rustgevend. Ik vind het een
heel logische plek, goed ingepast
in het landschap, niet op een
bedrijventerrein of zo.
Vroeger moest ik hiervoor ver weg naar
Dieren of Beuningen, maar als inwoner
van Elst vind ik het logisch dat dit

Gezin De Jong
inwoners van de Eshof zij gaan in de
weekenden in het gebied recreëren

Wij zijn een gezin met drie jonge
kinderen. Op zondag gaan we vaak met
z’n allen er op uit. Lekker het bos in,
picknicken, zwemmen of fietsen. Dat
vinden de kinderen helemaal geweldig.
Wij wonen in Elst en we vinden het
prettig om in de buurt te recreëren.
Elsterveld is voor ons een fijne plek

soort voorzieningen nu ook tussen de twee
steden aanwezig zijn. Ook goed bereikbaar
met auto en OV.
Ik denk dat ik over een paar weken in
Elsterveld ook eens ga vissen. Ik ben namelijk
een enorme visliefhebber. Vissen doe ik
al jaren. Alleen vissen of met een vriend,
beide vind ik geweldig. Ik heb gezien dat de
Elsterveldse Zeeg hiervoor geschikt gemaakt
is, met flauwe oevers en een steigertje.
Lekker dichtbij ook, vanaf mijn huis aan de
Dorpsstraat kan ik er op de fiets naar toe.

‘Lekker het bos in,
picknicken, zwemmen
of fietsen ’
om op zondag lekker te picknicken in het
park en met de kinderen te voetballen.
Een mooi wijds park met hier en daar wat
voorzieningen voor de kinderen, dat is hoe
wij Elsterveld ervaren.
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Ria en Theo

Gepensioneerd echtpaar, uit Elsterveld

‘Natuur en ruimte hebben
een goede uitwerking
op ons; het is een
vruchtbare energie’

de benodigde voorzieningen te hebben.
Dat komt omdat Ria en ik zoveel mogelijk
met de fiets willen doen. De auto gebruiken
we minimaal, we sparen het milieu zoveel
we kunnen en daarnaast houdt fietsen ons
jong! De auto gebruiken we voornamelijk
nog om onze twee kanjers op te halen. Lisa
en Bas, onze kleinkinderen. Ook zij vinden
het heerlijk om met opa en oma in Elsterveld
het bos in te gaan of kikkervisjes te vangen.

Rust, natuur en ruimte hebben een goede
uitwerking op ons; het is een vruchtbare
energie. Ria en ik zijn erg te spreken over het
gedenkpark bij het crematorium. We vinden
het belangrijk dat dit soort plekken er zijn.
Het is een plaats waar saamhorigheid en
respect bij elkaar komen. Dat zorgt voor
ruimte en rust. Geen hekken, geen overlast,
goed toegankelijk en daardoor passend bij
de groene omgeving.

Nu Ria en ik gepensioneerd zijn, kunnen
we in Elsterveld van onze welverdiende
rust genieten. Dingen ondernemen die
we voorheen nooit zouden doen, oude
hobby’s weer oppakken, dat soort dingen
daar is nu tijd voor. We hebben allebei hard
gewerkt in ons leven, in het onderwijs. Ria
als onderwijzeres in het Speciaal Onderwijs
en ik als rector op het Voortgezet Onderwijs.
We vinden het heerlijk om ruim te wonen
in een groene omgeving. Een grote tuin
voor jezelf, maar met name een landelijk
uitzicht dat daarop volgt is voor ons
puur woongenot. We houden van het
landschappelijke karakter, maar we vinden
het wel prettig om op relatief korte afstand

Contact
Wilt u meer informatie over Elsterveld?
Ga dan naar: www.overbetuwe.nl
U kunt ons ook bereiken
per mail: info@overbetuwe.nl,
telefoon: (0481) 362300
of schrijf naar:
antwoordnummer 175, 6660 VB Elst.
Heeft u ideeën of suggesties voor
Elsterveld? Laat het ons weten. Graag
vóór 15 april 2015. Dan kunnen we
dit nog meenemen in ons onderzoek.
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