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Samenvatting kernvisie Wonen Gorssel
 en Joppe 
Extra woningen en visie gemeente Lochem 

De vraag naar woningen is hoog. We hoeven het nieuws maar te raadplegen en zien diverse berichten over de 
toenemende woningbehoefte. Binnen onze regio (de Cleantech Regio, verder CTR) ligt de woningvraag ongeveer 
40% hoger dan in 2018 verondersteld was1. Binnen de CTR zijn eind 2020 nieuwe afspraken gemaakt hoe onze 
regio hierop kan en wil inspelen. De afspraken zijn vastgelegd in de regionale woonagenda Cleantech Regio 2020.
De inzet is gericht op het versnellen van de woningbouw en het voorbereiden van nieuwe bouwplannen als 
antwoord op de krapte op de woningmarkt. Binnen de CTR worden de komende jaren tot 2030 15.600 woningen 
gebouwd. Dit is 5000 meer dan in 2018 is afgesproken. Inclusief Deventer betekent dat circa 21.000 nieuwe 
woningen.

Belangrijk uitgangspunt voor de hernieuwde woningbouwopgave is “sterke steden, vitale kernen”. Het spreekt 
daarin voor zich dat verreweg de belangrijkste woningbouwopgave zich concentreert bij de grote kernen in onze 
regio: Apeldoorn, Deventer en Zutphen. 
Dat laat onverlet dat ook onze gemeente daarin een rol speelt en niet in de laatste plaats ook wil spelen. Voor 
Lochem is voorzien in 1.300 woningen tot 2030. Dat is ruim 400 woningen méér dan in 2018 afgesproken. Om 
deze woningen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, wordt gestreefd naar een plancapaciteit van 30% extra 
om vertraging van plannen en planuitval op te kunnen vangen. Het totaal komt daarmee op 1.700 woningen.

Voor zo’n 700 woningen bestaan al plannen. Daarnaast wordt verondersteld dat er nog initiatieven ontstaan voor 
200 tot 300 woningen op transformatielocaties in de kernen binnen de gemeente. De ervaring leert dat dit soort 
autonome processen jaarlijks tot een aantal van 20 à 30 woningen leiden. Dit wordt niet nader gespecificeerd 
naar kernen. 

1 Primos prognose CTR 2020. 
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Het streven van de kernvisies is om voor de resterende 700 tot 800 woningen plancapaciteit te vinden, door nieuwe 
woningbouwlocaties aan te wijzen. Het behouden en versterken van de vitaliteit van onze kernen vormt voor 
ons een belangrijke doelstelling. Het bouwen van extra woningen is daarvoor een basis. Gelijk aan het motto 
vanuit de regio werken wij vanuit onze gemeente op ons schaalniveau met het motto “Sterke kernen en een 
vitaal platteland”. We willen voor al onze kernen de vitaliteit zoveel mogelijk in stand houden. De vitaliteit van 
onze kernen laat zich niet eenvoudig in een definitie vatten. Voor ons gaat het vooral om de sociale samenhang 
en de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen, waarbij we ons realiseren dat dit in kleine kernen niet 
alleen door voldoende woningen bereikt kan worden. Per kern kan het begrip anders worden ingevuld. Daarover 
zijn we en gaan we nog verder in overleg met de dorpsraden van onze kernen en de inwoners. 

Op hoofdlijnen zien we in onze kernen een stabilisatie of kleine groei van de bevolking, maar ook een verdere ver-
grijzing van de bevolking. Gesprekken met onze inwoners leren dat alle kernen de wens hebben vooral jongeren 
en eigen inwoners de mogelijkheid te geven om in hun dorp of kern te kunnen blijven wonen, of jongeren en 
jonge gezinnen de kans te geven om terug te keren. Daarvoor is onder andere een (betaalbaar) woningaanbod 
nodig voor deze groepen. In de kernvisie wonen wordt daarop ingezet.

Gorssel

Aantal woningen
Hiervoor is al benoemd dat we tot 2030 ruimte zoeken voor 700 tot 800 extra woningen. Voor de kern Gorssel 
voorzien we circa 100 tot 120 extra woningen. Daarnaast is in Gorssel sprake van al bestaande woningbouwplannen 
voor 38 woningen. Sommige plannen zijn al bekend en worden ten uitvoer gebracht (de harde plannen). Voor andere  
plannen is nog geen sprake van een definitief bestemmingsplan, maar is wel duidelijk wat wordt beoogd (de zachte 
plannen). Tot slot zijn er plannen die nog in een vroeg stadium zijn en waarvan ook voor de gemeente nog geen 
duidelijkheid bestaat hoe en in welke aantallen woningen gebouwd gaan worden (plannen in initiatieffase). 
Totaal voorzien we voor Gorssel tot 2030 in 38 plus 100 à 120 nieuwe woningen, dus in totaal circa 138 tot 158 
woningen. (Zie ook hoofdstuk 4)

Doelgroepen
In de huidige woonvisie wordt uitgegaan van 30% woningen in het goedkope segment. In de kernvisie wonen Gorssel 
streven we naar een hoger percentage van 50% in het betaalbare segment. Ook zien we met 25% een belangrijke 
rol voor het middensegment weggelegd en met 25% voor duurdere woningen. Tot slot wil de gemeente stimuleren 
dat tenminste 30% van de nieuwe woningen levensloopbestendig is (zie hoofdstuk 4). 
 
Locaties
We gaan uit van meerdere potentiële locaties waar de 100 a 120  nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. 
De locatie Mogenzomp is als inbreidingsgebied aangemerkt, waar ca. 30 woningen gerealiseerd kunnen worden.  
Aan de west en zuid- en oostzijde is in een schil rondom de bestaande bebouwing nieuwe woningbouw mogelijk. 
Aan de noordoostzijde is een groter uitbreidingsgebied voor de toekomstige woningbouw mogelijk. 
Niet alle potentiële locaties zijn nodig voor de 100 tot 120 nieuwe woningen. Keuzen worden onder meer gemaakt 
op basis van de resultaten van de participatie met de inwoners. 
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Sturing en rol gemeente Lochem
Gemeente zal een regierol vervullen en zorgdragen voor een goede samenhang en coördinatie tussen de ontwikke-
lingen. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn onder meer een optimale stedenbouwkundige en landschappelijke 
invulling van de woningbouwlocaties , een duidelijke fasering en een woningbouwprogrammering. 

We hebben vanuit onze gemeente een aantal sturingselementen die we zullen inzetten.
 
• In de eerste plaats heeft het college van B&W een zogenaamd Wvg-besluit genomen. Dit betekent in het kort 

dat onze gemeente het eerste recht heeft de gronden te kopen en te exploiteren ten behoeve van woningbouw.
 
• Wanneer de gronden worden ontwikkeld door private partijen zullen we afspraken maken en overeenkomsten afsluiten 

met private ontwikkelaars. In de afspraken zullen we onder meer vastleggen de ruimtelijke uitgangspunten voor 
de betreffende locatie en niet in de laatste plaats de doelgroepen waarvoor gebouwd moet worden.

 
• Derde instrument, dat we als gemeente in alle situaties in zetten is het bestemmingsplan, of straks onder de 

nieuwe Omgevingswet; het omgevingsplan. Daarin zullen we, waar juridisch mogelijk, sturen op doelgroepen/
woningtypen en de ruimtelijke uitgangspunten. 

Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, blijven we in overleg met onze dorpsraden voor onze kernen.  We zullen 
ook met hen bezien waar (bij)sturing nodig en mogelijk is.
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1.  Inleiding

De gemeenteraad van Lochem heeft op 3 september 2018 de Woonvisie Lochem 2018-2025 vastgesteld. Met die 
woonvisie geeft de gemeente op hoofdlijnen haar woonbeleid weer. In deze Kernvisie wonen Gorssel gaan we 
dieper in op de woonopgaven voor de kern. 

1.1  Doel kernvisie wonen en opbouw 

De gemeente Lochem realiseert zich dat de kracht van de kernen zit in het ‘noaberschap’. Ondernemingszin en de 
betrokkenheid bij de leefbaarheid van de kernen zijn belangrijk. Vanuit wonen kan hieraan een bijdrage worden 
geleverd door gerichte toevoeging van woningen. De woningbehoefte is groot en bewoners uit de kernen geven 
aan graag in de eigen kern te willen wonen. De gemeente wil graag in gesprek blijven met de bewoners over de 
woningbouwopgave in de kernen. Gerichte toevoegingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren, vooral waar het 
gaat om het voorzien in de woonbehoefte van de eigen bewoners.

Figuur 1: Ligging studiegebied
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Opbouw
In hoofdstuk 2 is een korte ruimtelijke analyse van Gorssel opgenomen. De resultaten worden gebruikt voor het 
aanwijzen van een zoekzone voor woningbouwmogelijkheden in Gorssel, die in hoofdstuk 5 wordt beschreven. 
De zoekzone woningbouw is naast de ruimtelijke overwegingen, ook gebaseerd op bevolkingsaantallen; de 
groei en/of afname van de bevolking in de kern Gorssel. Deze is opgenomen in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in de verwachte woningbehoefte. Op basis van regionale woningmarkt-
onderzoeken en analyses. Maar ook op basis van de lokale situatie in Gorssel. De Dorpsraad Gorssel heeft het 
initiatief genomen voor het uitvoeren van een woonenquête. De resultaten daarvan (zie paragraaf 3.3) vormen 
ook een basis voor het aantal te bouwen woningen en de doelgroepen waarvoor gebouwd moet worden.
In hoofdstuk 5 worden de zoekzones voor woningbouw gepresenteerd. Binnen de zoekzones wordt een keuze 
gemaakt voor nieuwe woningbouwlocaties tot 2030 en voor welke doelgroepen gebouwd kan worden.

1.2  Participatie en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht - Awb 

Participatie
De kernvisie wonen wordt in samenspraak met de inwoners van Gorssel tot stand gebracht. Dit eerste concept 
van juni 2021 vormt een eerste aanzet. Het heeft nog niet een formele status, maar doet slechts voorstellen. Zowel 
in aantal te bouwen woningen, maar ook voor locaties, doelgroep en sturingsmogelijkheden.

Planproces kernvisie Wonen
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

vooroverleg, participatie dorpsraden        
Afronden voorontwerp kernvisie 
Participatie bewoners kernen
Verwerken reactie bewoners
Terugkoppeling dorpsraden
Awb-procedure kernvisie
 ontwerp ter visie legging
  verwerken zienswijzen
  vaststelling gemeenteraad

juni juli augustus september oktober

De kernvisie wonen Gorssel vormt een uitwerking van de genoemde woonvisie. De uitgangspunten uit de woon-
visie blijven van kracht. Maar de veranderende woningmarkt vraagt om een actualisatie van woningaantallen.

Doel van de kernvisie is om per kern helderheid te geven over de opgaven op het gebied van wonen. Hoe bereiken 
we een woonaanbod dat aansluit bij de behoefte van de gemeente Lochem en in dit geval voor de kern Gorssel?
Het gaat om de nieuwbouwopgave, zowel in aantallen woningen als in woningtypen. We benoemen de locaties 
die in aanmerking kunnen komen voor woningbouw. Ook gaat het om vaststellen van de minimale benodigde 
voorraad aan sociale huurwoningen.. 

De kernvisie wonen beperkt zich tot het thema wonen en de kern Gorssel, met direct omliggende gronden. Het 
concept geeft een eerste aanzet en benoemt de mogelijkheden voor toekomstige woningbouw. In aantallen, 
mogelijke locaties en voor welke doelgroep. Er is ruimte voor wijzigingen, aanpassingen en aanvullingen. In het 
bijzonder kan de participatie leiden tot andere keuzen. Zie ook navolgende paragraaf.
De kernvisie heeft betrekking op de kern Gorssel en de direct aangrenzende gronden. Een visie op wonen in het buiten- 
gebied valt buiten het bereik van de kernvisie wonen Gorssel. In de op te stellen omgevingsvisie voor de gehele 
gemeente Lochem komt het thema wonen in het buitengebied aan de orde.
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Een eerste versie van de kernvisie is besproken met de werkgroep wonen, waarin onder meer ook de dorpsraad 
is vertegenwoordigd.
Het eerste concept is aangepast  tot een voorontwerp kernvisie wonen. Ook dan is er géén sprake van een eindversie. 
Inwoners wordt nadrukkelijk gevraagd mee te denken met de verschillende voorstellen, opgenomen in het  
voorontwerp. Dit gebeurt in een participatietraject dat in augustus en begin september  2021 plaats zal vinden. 

De opmerkingen die worden gemaakt in de participatie worden verwerkt tot een ontwerp kernvisie wonen. 
Pas in die fase is er sprake van een formeel voorstel vanuit de gemeente voor de toekomstige woningbouw, in 
aantal, type en locatie.

Afdeling 3.4 van de Awb
De kernvisie wonen Gorssel doorloopt, zoals hiervoor vermeld, het participatietraject. De inbreng vanuit inwoners 
en belanghebbenden in het participatietraject wordt verwerkt.
De gemeenteraad stelt daarna de kernvisie wonen Gorssel vast. De raad bereid de visie voor met toepassing van 
afdeling 3.4 van de Awb. Dat betekent dat de visie eerst in ontwerp wordt gepubliceerd en dat belanghebbenden 
daar een zienswijzen op in kunnen dienen.
Vervolgens weegt de gemeenteraad alle zienswijzen en stelt op basis daarvan de kernvisie wonen vast. Tegen de 
kernvisie kan geen beroep worden ingesteld. Dat kan pas bij de uitvoering van het beleid uit de visie. Dat is bij een 
procedure voor een nieuw bestemmingsplan of bij een besluit op een aanvraag omgevingsvergunning.
 

1.3 Totstandkoming kernvisie wonen Gorssel
 
In het verleden nam de overheid vaak het initiatief voor ontwikkelingen en betrok daar de inwoners bij in de vorm 
van ‘burgerparticipatie’. Nu gebeurt dat vaak andersom. Op tal van terreinen nemen bewoners zelf meer verant-
woordelijkheid en ontplooien zelf activiteiten. In veel gevallen is de gemeente daarbij slechts één van de partners. 
Er is sprake van ‘overheidsparticipatie’. De rol van de gemeente verandert naar stimuleren, begeleiden en eventueel 
toetsen van initiatieven die bewoners of anderen nemen.

In Gorssel is dit tot uitdrukking gekomen in de betrokkenheid van de dorpsraad Gorssel. De dorpsraad heeft onder 
meer een enquête samengesteld, om inzicht te krijgen in de woonwensen van de bewoners in Gorssel (zie ook para-
graaf 3.3). In 2019 is een werkgroep wonen samengesteld. Daarin is ook de dorpsraad Gorssel vertegenwoordigd. 
In dat kader is met de gemeente gesproken over de toekomstige woningbouw in Gorssel. Op verzoek van de dorps-
raad zijn in december 2020 ook jongeren betrokken in de werkgroep. De werkgroep wonen bestaat uit:
• een vertegenwoordiging van Dorpsbelang Gorssel;
• twee jongeren;
• woningbouwcorporatie IJsseldal Wonen (1 persoon);
• Stichting Vastgoed zorgsector (VGZ) (1 persoon);
• de gemeente Lochem.

De werkgroep is een aantal malen bijeen geweest. Een eerste concept van een aantal hoofdstukken is in juni 
2021 door de dorpsraad van opmerkingen voorzien. Het eerste concept van de kernvisie wonen is begin juli 2021 
besproken met de werkgroep wonen De opmerkingen zijn verwerkt in het voorontwerp van de kernvisie, die de 
participatie zal doorlopen.
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2.1 Historie en ruimtelijke structuur Gorssel

Gorssel is ontstaan op een kruispunt van 
wegen. De eerste bebouwing vinden we 
op de kruising van de Hoofdstraat/Joppe- 
laan. Gorssel was in hoofdzaak een agra-
risch dorp, gelegen tussen de enk en het bos 
en heidegebied op een hoge rug, begrensd 
door de Dommer- en Flierderbeek. De 
eerste bebouwing is met name ontstaan 
rond de kerk en langs de Hoofdstraat en 
de Joppelaan. De enige verharde weg 
die door Gorssel voerde, was de weg van 
Deventer naar Zutphen; de huidige Hoofd-
straat. Later ontstond ook lintbebouwing 
langs de Molenweg, Joppelaan en Nijver-
heidsstraat. Aan het begin van de vorige 
eeuw nam de bebouwing in omvang toe. 
De bebouwing langs de Hoofdstraat is ver-
der geïntensiveerd. In het midden van de 
twintigste eeuw is het netwerk van wegen 
met lintbebouwing verder verdicht. Toe-
gevoegd zijn onder meer de Lindelaan, 
Esdoornlaan, Parallelweg, Amelterweg en 
de Van der Capellenlaan.

Een ingreep die van groot belang was voor 
de ontwikkeling van het dorp is de verleg- 
ging van de weg van Zutphen-Deventer 
in westelijke richting. De provinciale weg  
wordt druk bereden en vormt een barrière 
tussen de westelijk gelegen buurten en de 
oostelijk gelegen kern. Woningbouwuit-
breidingen vonden daarna met name aan 
de noord- en oostzijde van het centrale 
deel van het dorp plaats. De laatste uit-
breiding is de wijk Grooterkamp, aan de 
zuidzijde van de kern. 

2.  Karakterisering Gorssel 

Figuur 2: Historische situatie Gorssel. Situatie achtereenvolgens van 
links naar rechts 1900,1925,1950,1975,2000 en 2020 
(bron: www.Topotijdreis.nl) 
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2.2 Stedenbouwkundige structuur

De landschappelijke situatie rond Gorssel is van grote invloed op de belevingswaarde van het dorp. Aan de ene 
kant de weidse open uiterwaarden en aan de andere kant de uitgestrekte boscomplexen. Met name deze boscom-
plexen met uitlopers tot diep in het dorp bepalen het groene karakter van de kern.

De Hoofdstraat vormt samen met de Joppelaan de belangrijkste verkeersader van het dorp. Het grootste deel van 
de voorzieningen is in de dorpskern (deelgebied A) en aan de Hoofdstraat gesitueerd. Het betreft dan zowel de 
dorpsvoorzieningen in de sfeer van de horeca, detailhandel, dienstverlening, museum MORE en voorzieningen in 
de sfeer van bijzondere woonvormen.

Het gebied rond de Hoofdstraat ontleent zijn ruimtelijke kwaliteit aan een combinatie van verschillende bouwstijlen. 
Hier is sprake van functiemenging, van een goede afwisseling van groen en bebouwing en is een aantal beeldbe-
palende historische gebouwen gesitueerd.

Het gebied ten westen van de Hoofdstraat (deelgebied B) vertoont de kenmerken van een overgangsgebied. 
In de oorspronkelijke situatie was het een overgangsgebied tussen de Hoofdstraat met voorzieningen en het 
buitengebied. Aan deze geleidelijke overgang is een eind gekomen met de aanleg van de N348. Het dorpsgebied 
is hier nu voorzien van een harde begrenzing, waardoor dit gebied nu volwaardig deel uitmaakt van het dorp. 
Het karakter van het overgangsgebied is nog wel steeds duidelijk te zien. Door de bebouwingsdichtheid, de 
verschijningsvorm van de bebouwing en de aanwezigheid van groene, open ruimte met semi-agrarisch gebruik. 

Figuur 3. Stedenbouwkundige hoofdstructuur Gorssel
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In het meest noordelijke deel van Gorssel, ten noorden van de Molenweg, wordt vrijwel uitsluitend gewoond. 
Daarvan afwijkende functies komen nauwelijks voor. Het gebied is dan ook vooral als functionele eenheid 
herkenbaar, ruimtelijk gezien is sprake van een aaneenschakeling van bebouwings- en groenelementen waarin 
vooral op basis van het wegenpatroon enkele kleinere deelgebieden te onderscheiden zijn. Herkenbaar als 
deelgebieden zijn het gebied noordelijk van de Elfuursweg, omgeving Meidoorn’ straat-Acaciaplein, omgeving 
Noorseweg-Mezenstraat en de Molenweg.

Meer oostelijk richting buitengebied wordt het gebied noordelijk van de Elfuursweg (deelgebied C) gekenmerkt door
een royale opzet van de bebouwing en de grote hoeveelheid groen. De royale beplanting direct aan de Elfuursweg 
zorgt voor een directe scheiding met de omliggende woonbebouwing. 

De omgeving van de Meidoornstraat-Acaciaplein (deelgebied D) is ook een gebied met veel groen en heeft een 
dorpsachtig karakter. 

De omgeving van de Noorseweg-Mezenstraat is (deelgebied E) een gebiedje dat, vergeleken met andere deel-
gebieden, een hoge woningdichtheid kent. Ook is sprake van weinig openbaar groen. De Molenweg met aan-
liggende bebouwing is een straat die binnen het gehele dorpsgebied een duidelijke herkenbare plaats inneemt. 
Het middengedeelte vervult vooral een woonfunctie. Het park met aansluitend het weiland op de hoek van de 
Molenweg en de Esdoornlaan vormt een bijzonder element binnen het gebied. Zowel de belevingswaarde van dit 
groen als de open ruimte te midden van de dorpsbebouwing onderstrepen het belang van dit gebied. 

De woonbebouwing in het zuidoostelijke deel (deelgebied F), wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van 
bebouwing en groen. Temidden van de buurt ligt een open groene ruimte; de locatie Mogezomp. Het betreft een 
weiland waarop bebouwing van een voormalig agrarisch bedrijf is gelegen.  De agrarische bedrijfsvoering is al 
enige jaren gestopt. Het karakter van een agrarische enclave midden in het dorp is echter bewaard gebleven.

Figuur 4. Verwijzing ruimtelijke deelgebieden
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Ten westen van de N348 (Deventerweg) (deelgebied G) ligt een klein woonbuurtje. Door de  manier 
waarop de Deventerweg loopt is het helemaal geïsoleerd komen te liggen. De bebouwing aan de 
Veerweg is sterk wisselend van karakter en vooral aan de noordzijde geconcentreerd. Het betreft 
overwegend woonbebouwing. Vanwege de decentrale ligging komt deze buurt niet in aanmerking 
voor verdere ontwikkeling/uitbreiding. 

Tenslotte is ten oosten van de kern Gorssel (deelgebied H), ten zuiden van de Joppelaan, een afzonderlijk 
deelgebied gelegen. Het gebied omvat een aantal vrijstaande woningen op royale bospercelen, 
waardoor sprake is van “wonen in het bos”. Door de wat afzonderlijke ligging en de rustige sfeer die 
het gebied uitademt, heeft het gebied een bijzonder karakter. 

De laatste woonwijk is de wijk Grooterkamp (zuidelijk van deelgebied F), aan de zuidzijde van Gorssel. 
Met ruim 75 woningen is hier een substantiële uitbreiding gerealiseerd. 
De woongebieden verschillen onderling  in opbouw en woningtypen. Toch hebben ze allemaal dezelfde 
karakteristieke sfeer die bepaald wordt door bebouwing met een relatief kleine korrelgrootte. 

De groenstructuur met open plekken in het bestaand bebouwd gebied en de laanbeplanting langs 
de wegen, de relatief ruime opzet van de wegprofielen en bebouwingsstructuur, het aantrekkelijke 
dorpscentrum en niet in de laatste plaats, met de omliggende bossen zijn bepalend voor de kwaliteit 
van de woonomgeving in Gorssel. Wel is waarneembaar dat de latere uitbreidingswijken minder groen 
hebben ten opzichte van de eerder gebouwde woongebieden. 
 
 
2.3  Samen leven

Gorssel heeft een dorpse sfeer en ook een regionale functie met winkelaanbod, verenigingen en voor-
zieningen die daarbij passen. Het is prettig winkelen in de sfeervolle dorpskern met z’n brede aanbod 
van zowel stijlvolle als praktische winkels. Gorssel heeft een actief en gevarieerd verenigingsleven. Het 
dorp biedt veel medische, sociale en maatschappelijke voorzieningen en publieke diensten.

De belangrijkste voorzieningen zijn te vinden rond de Hoofdstraat en het zuidelijke gedeelte van de 
Molenweg. Het aanbod van voorzieningen is voldoende afgestemd op de omvang van het dorp. Winkels,  
horeca en sociaal-culturele voorzieningen met inbegrip van sport en onderwijs zijn genoeg aanwezig. 
De voorzieningen zijn in het algemeen van een goede kwaliteit. Het dorp, haar bevolking en haar dienst- 
verlening hebben enorm geprofiteerd van de komst van Museum MORE. De positieve ontwikkelingen 
rond de aantrekkende werking van het Museum sijpelt door. Dit is te zien in het hele dorp en al haar 
aspecten, maar vooral in de dienstverlening en de voorzieningen.
Voor de voorzieningen in het dorp die het moeten hebben van de eigen - en met name jongere - bewoners 
zijn minder gunstig. Dit komt door de vergrijzende bevolking. Tennis en binnensporten kampen met een 
afnemend ledental en actieve sportbeoefenaren. Voetbal heeft profijt van de groei van het vrouwen- 
voetbal en staat er beter voor. Het zwembad “De Boskoele” dat grenst aan het buitengebied van Gorssel 
krijgt steeds meer een regionale aantrekkingskracht. Het zwembad is op warme zomerdagen vooral in 
trek bij bewoners van Gorssel. Gebruikers van recreatieterreinen uit de directe omgeving van Gorssel, 
Eefde, Epse komen ook naar het zwembad. Ook bewoners van verder weg gelegen plaatsen weten de 
weg naar dit zwembad te vinden. Het is dan ook een uitdrukkelijke wens van dorpsgenoten en buur-
dorpen dat een zwembad in de nabijheid van Gorssel kan worden behouden. (bron; vrij uit; Denkend 
aan Gorssel dorpsplan).
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2.4  Denkend aan Gorssel; dorpsplan Gorssel 2018-2023

In het dorpsplan staan de kwaliteiten van Gorssel en een groot aantal uitgangs- en actiepunten op verschillende 
onderwerpen.
In het plan is aandacht besteed aan het thema wonen. Op basis van het woningmarktonderzoek uit 2017 was 
voor Gorssel voorzien in de bouw van 45 nieuwe woningen.
Conclusie was dat het totaal aantal van 45 woningen in het woningmarktonderzoek te laag is om alle woon-
wensen tot 2030 te realiseren. In het plan wordt de wens uitgesproken de komende jaren woningbouwloca-
ties aan te wijzen voor zo’n 100 woningen.

Starterswoningen, dat wil zeggen goedkope eengezinswoningen, zijn nodig om de jeugd die in Gorssel wil blijven, 
te kunnen laten wonen. Te denken valt aan niet meer dan 25 woningen in deze categorie, die geleidelijk op de 
markt gebracht worden. Daarnaast is behoefte aan (middel)dure vrijstaande woningen om mensen van buiten 
die in Gorssel willen komen wonen, een huis te bieden. Ook is behoefte aan ruimere, goed toegankelijke apparte- 
menten. Zo kunnen senioren die hun (te) grote of moeilijk toegankelijke woning willen verlaten gaan wonen in 
een appartement in de buurt van de voorzieningen. Daarmee komen hun woningen vrij voor jongere gezinnen. 

De openbare ruimte in Gorssel en in het bijzonder de groenplekken vormt een belangrijke kwaliteit van het dorp. 
Een groene omgeving draagt actief bij aan welzijn en gezondheid. Deze nodigt immers uit tot ontmoeting, 
ontspanning en beweging. Ouderen treffen elkaar tijdens hun dagelijkse ommetje. Buiten spelen, in de buurt 
of in een uitdagende speeltuin, is heel belangrijk voor het gezond opgroeien van kinderen. Zo staat het in het 
dorpsplan.

Eindconcept - Kernvisie Wonen Laren & Exel Eindconcept - Kernvisie Wonen Laren & Exel Voorontwerp - Kernvisie Wonen Gorssel
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3.1  Ontwikkeling bevolking

Het aantal inwoners van Gorssel2 bedroeg in de periode 2010 tot 2013 ongeveer 3.850 en is daarna toegenomen 
tot 4.050 inwoners in 2017. Ongetwijfeld heeft de uitvoering van het uitbreidingsgebied Grooterkamp bijgedragen 
aan de groei. De laatste jaren is sprake van een lichte daling van het inwonertal. Dat aantal was op 1 januari 2021 
3.9982,  ofwel 11,8% van het totaal van de gemeente Lochem. 

Ondanks toevoeging van nieuwe eengezinswoningen in de afgelopen decennia is sprake van een toenemende 
groep ouderen. In 2010 bedroeg het percentage inwoners ouder dan 65 jaar in de gemeente Lochem 19%, in 
2020 was dit gegroeid tot 26,6%. Naast de vergrijzing neemt de huishoudengrootte verder af terwijl het aantal 
eenpersoonshuishoudens toeneemt. Dat betekent dat sowieso al meer woningen nodig zijn om hetzelfde aantal 
mensen te huisvesten.

3. Bevolkingsgegevens en woningbehoefte

Figuur 5: Bevolkingsontwikkeling Gorssel. Bron Gemeente Lochem.                                                 De buurten behorend bij Gorssel,  
                                                                                                                        volgens CBS indeling

2 Onder Gorssel verstaan we de kern Gorssel (buurt 2620400) en verspreide huizen Gorssel (buurt 2620407),bron CBS.
3 Voor navolgend bevolkingsanalyse is gebruik gemaakt van gegevens tot en met 2020, die ten tijde van de  opstelling van de kernvisie wonen 
    beschikbaar waren. Het cijfer per 1 januari 2021 is voorlopig.



Voorontwerp - Kernvisie Wonen Gorssel
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3.2  Bevolkingsopbouw

In de leeftijdsopbouw van de Gorsselse bevolking zien we een over het algemeen ouder wordende bevolking. Dat 
geldt voor de hele gemeente Lochem. Meer dan de helft van de inwoners (56,9%) is 50-plusser, terwijl dat in 2010 
nog maar 48,3% was. Het aandeel 65-plussers ligt in Gorssel op precies een derde (33,3%). In de hele gemeente 
Lochem is dit 26,6% en in Nederland als geheel 19,5%.
Gorssel is in leeftijdsopbouw een van de oudere kernen van de gemeente. De jongere leeftijdsgroepen (tot en 
met 50 jaar) zijn in het laatste decennium allemaal kleiner van omvang geworden. De oudere leeftijdsgroepen 
zijn gegroeid. De sterkste groei vond plaats in de leeftijdsgroep 66-75 jarigen en (vooral) de groep van 76-plussers.

Onder Gorssel verstaan we de kern Gorssel en verspreide huizen Gorssel. Dit volgens de eerder genoemde CBS-wijk
en buurtindeling. De kern Gorssel heeft in 2020 3.520 inwoners, de verspreide huizen Gorssel tellen 485 inwoners.
De leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar omvat in de kern Gorssel 36% van de inwoners. Dit is aanzienlijk meer dan in 
het buitengebied (28%). Voor de leeftijdsgroep 45-65 jaar zijn de percentages ongeveer omgekeerd. Het aandeel 
inwoners in de leeftijd tot 25 jaar is in het buitengebied met 27% duidelijk groter dan in de kern (22,5%).

Figuur 6. Bevolkingsopbouw Gorssel. Bron: CBS. Buurten 2620400 en 2620407

Tabel 1: Inwoners Gorssel naar buurt (Bron CBS4)

Figuur 7. Leeftijdsopbouw bevolking 2020. Kern versus verspreide huizen Gorssel.

4  Het CBS rondt de cijfers per buurt af op vijftallen, waardoor verschillen bij optelling kunnen ontstaan.



5   Tot de Randstad worden de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland gerekend.
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3.3  Vestigers en vertrekkers  

Het aantal mensen dat vertrekt uit gemeente Lochem of zich vestigt bepaalt of sprake is van een bevolkingsafname 
of –toename. Door de leeftijdsopbouw van Lochem, maar ook van de Gorsselse bevolking, komen meer mensen 
te overlijden dan geboren worden. Daardoor kent gemeente Lochem een sterfteoverschot. Zonder instroom door 
migratie zou een bevolkingsafname te zien zijn in plaats van de huidige groei van de bevolking.

Als we inzoomen op Gorssel (de kern en de verspreide huizen in het buitengebied) dan zien we dat in de periode 
2014 t/m mei 2021, 1.856 personen naar Gorssel zijn verhuisd.

Een groot deel hiervan (28%) is afkomstig uit één van de grote gemeenten in Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, 
Zutphen). Dat is duidelijk meer dan gemiddeld in de gemeente Lochem (18%), maar minder dan vanuit de Steden-
driehoek naar Eefde of Epse verhuist (zie figuur 8). Het aandeel vestigers uit de gemeente Lochem is wat kleiner 
(26%), ruim onder het gemiddelde van alle kernen. De groepen die zich vestigen vanuit de overige gemeenten 
(23%) en vanuit de Randstad5 (18%) zijn wat kleiner, maar nog steeds omvangrijk. Het aandeel vestigers uit het 
buitenland is met 6% bescheiden, maar wel wat hoger dan gemiddeld.

Tabel 2: Bevolkingsontwikkeling in de gemeente Lochem (Bron CBS en gemeente Lochem)

Figuur 8: Herkomst vestigers
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Het merendeel van de personen (61%) dat zich heeft gevestigd is jonger dan 50 jaar, ten tijde van de verhuizing. 
50 Jaar of ouder is dus 39%. Dat is flink hoger dan het gemiddelde voor de hele gemeente (31%) en het hoogste 
percentage van alle kernen in de gemeente. Vooral de vestigers uit de gemeente Lochem behoren vaak tot de 
categorie 50-plussers (53%), een veel hoger aandeel dan gemiddeld in de gemeente. Ook de vestigers uit de overige 
gemeenten zijn vaak 50-plusser (38%). Het aandeel 50-plussers bij de vestigers uit de Randstad is 35%, vergelijk-
baar met het gemiddelde in de gemeente.

3.4 Onderzoek werkgroep wonen dorpsraad Gorssel

De werkgroep wonen van de dorpsraad Gorssel heeft in samenwerking met de gemeente Lochem een onderzoek 
opgesteld om de woonwensen in Gorssel te peilen. Hiervoor zijn vragenlijsten uitgezet en is een apart onderzoek 
onder de jongeren gehouden. Doel van het onderzoek is de woningbehoefte in Gorssel in kaart te brengen. In de bijlage 
is de samenvatting van de enquête resultaten van de dorpsraad opgenomen. Het onderzoek naar de woonwensen 
heeft een grote respons opgeleverd. Totaal kwamen 378 reacties binnen op het algemene onderzoek en 73 reacties 
op het speciale onderzoek onder jongeren. Bijna 70% van de reacties kwam van inwoners uit de kern van Gorssel. 
Een kleine 20% kwam vanuit het buitengebied, 6% kwam uit de rest van de gemeente en er waren ook enkele reac-
ties van elders uit het land. De meeste reacties (bijna 80%) kwamen van woningeigenaren en 20% van huurders.
Van de actieve deelnemers bij het algemene onderzoek was bijna de helft ouder dan 60 jaar. Ruim 71% van de 
huishoudens was een huishouden zonder kinderen.

Figuur 9: Vestigers naar herkomst voor alle kernen in de gemeente Lochem

Voorontwerp - Kernvisie Wonen Gorssel

Figuur 10: Aandeel 50-plus vestigers naar herkomst
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Belangrijkste resultaten
Bijna 56% van de deelnemers heeft aangegeven binnen nu en 10 jaar te willen verhuizen. Ruim 35% wil zelfs binnen 
nu en twee jaar al verhuizen. Het merendeel van de potentiële verhuizers (70%) wil graag in Gorssel blijven wonen, 
of juist daar naar toe verhuizen. De reden voor de verhuiswens is bij 30% dat men kleiner wil gaan wonen. Ook is bij
een groot deel van de deelnemers een zorgvraag of gezondheidsreden de reden van de verhuiswens.
Mensen zoeken naar zowel koopwoningen (65%) als huurwoningen (35%). Bij de huurwoningen zoeken 119 mensen
een woning tot € 750 euro per maand. 70 mensen zoeken een woning boven dit bedrag. Bij de kopers ligt het 
zwaartepunt tussen € 250.000 en € 500.000 voor een woning. Maar ook daaronder en daarboven is sprake van 
een duidelijke behoefte.
Het type woning dat gezocht wordt is divers. Het gaat van vrijstaande woningen (25%) tot 40 personen die graag 
een bouwkavel zouden willen kopen. Ook opvallend is de vraag naar levensloopbestendige woningen en de vraag 
naar grote en kleine appartementen. In het algemene kan worden geconcludeerd dat de vraag divers is.

Jongerenonderzoek
Aan jongeren zijn ook vragen gesteld. Meer dan de helft van de jongeren woont op dit moment nog thuis. De 
helft van de reagerende jongeren (73) heeft een betaalde baan. Het merendeel van de jongeren wil heel graag 
in Gorssel blijven wonen waarbij de verbondenheid met het dorp de belangrijkste reden is. De jongeren spreken 
allemaal hun grote zorg uit over het vinden van een betaalbare woning. Zij zien in de praktijk geen mogelijkheid 
om een betaalbare woning te vinden. Compacte eengezinswoningen, kleine appartementen en ook Tiny Houses
worden genoemd als woonwens. Meer dan 50% spreekt de wens uit voor ruime eengezinswoningen. Een nieuw-
bouwplan zien velen als de beste woonwens. In ieder geval is de belangrijkste wens om gewoon in Gorssel te 
kunnen blijven wonen. Maar 4% van de jongeren heeft Gorssel wel gezien en trekt liever de wijde wereld in.
Gezien de huidige woningmarkt is er ook vraag naar betaalbare huurwoningen. Daarbij wordt aangegeven dat 
deze wel aan de eisen van nu moeten voldoen. De jongeren maken hun zorg bekend over de woningmarkt. Door 
veel belangstelling van buitenaf worden jongeren uit Gorssel weggedrukt en krijgen zij geen kans om in hun eigen 
dorp te blijven wonen.

Wensen woon- en leefomgeving
Voor jongeren spelen goede voorzieningen zoals scholen en sportfaciliteiten en een groene omgeving een belang-
rijke factor bij de voorliefde om in Gorssel te blijven wonen. In het algemene onderzoek is de groene woon- en 
leefomgeving een belangrijke waarderingsfactor voor Gorssel. Hier kunnen mensen verblijven en activiteiten 
ondernemen. Mensen willen het groene karakter, wat Gorssel zo bijzonder maakt, graag behouden. Ook parkeren 
dichtbij huis is een wens van velen. Van de ondervraagden wil 30% graag met gelijkgezinden wonen. Overige 
wensen waren er ook, zoals energieneutraal wonen en een ecologische wijk op kleine schaal. Bijzonder is ook een 
veel terugkerende woonwens van luxe appartementen die geschikt zijn voor senioren. 
Het merendeel van de bewoners van Gorssel ziet de natuur en rust als belangrijk pluspunt. Dat is het beeld dat 
uit het onderzoek van de dorpsraad naar voren komt. Dat komt overeen met een eerder onderzoek uit 2018 van 
het bureau Moventem. Inwoners van de hele gemeente is gevraagd waarom men in de gemeente Lochem woont. 
Deelnemers aan de onderzoek uit Gorssel antwoorden in 46% van de gevallen ‘Natuur/Omgeving/Rust’. Na Almen 
is dat de hoogste score van een kern op dit aspect.

bron; Moventem. 2018, Rapportage Wonen
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4.  Woningbehoefte en woningbouwlocaties

4.1 Woningbehoefte gemeente Lochem 2020-2030 en verder 

Woonvisie Lochem 2018-2025
In de Woonvisie Lochem 2018-2025 is voor de gemeente een schatting gemaakt van de woningbehoefte in de  
periode 2015-2030. De sterkste groei werd verwacht in de eerste vijf jaar. Sinds 2015 is met ruim 500 nieuw gebouwde 
woningen6 daadwerkelijk een flinke stap gezet om aan de behoefte te voldoen. Voor de periode na 2020 werden toen 
veel kleinere aantallen nodig geacht.

Cleantech regio en Lochem tot 2030
De indertijd (in 2017) gemaakte inschatting van kleinere behoeftes na 2020 lijkt nu achterhaald. De Woonagenda van 
de Cleantech Regio is in 2020 geëvalueerd en herijkt. In december 2020 is de conclusie getrokken dat de nieuwe voor-
spelling van de woningbehoefte voor de regio duidelijk hoger is dan de voorspelling die in de regionale Woonagenda 
2018 is gebruikt. Het gaat om meer dan 40% over een periode van tien jaar.

1.300 woningen gewenst
In de herijkte Woonagenda is rekening gehouden met het woningtekort per gemeente. Bovendien is met Lochem (maar  
ook met Brummen, Heerde en Voorst) een maatwerkafspraak gemaakt. De behoeftevoorspelling is op het niveau van 
kleine gemeenten namelijk niet altijd nauwkeurig. Per saldo komt het gewenste aantal woningen voor de gemeente 
Lochem in de regionale Woonagenda uit op 1.300: 600 woningen volgens PRIMOS7, 400 vanwege het inlopen van het 
woningtekort en 300 volgend uit de maatwerkafspraak8. Dit geldt voor de periode 2021-2030.

6  per saldo, dat wil zeggen het resultaat van toevoegingen en onttrekkingen aan de woningvoorraad.

7 Het PRIMOS model levert een prognose van bevolking en huishoudens per gemeente en daarbinnen naar wijk en buurt, uitgesplitst naar 
geslacht en leeftijd, in een toekomstig jaar. De Primos prognose is op landelijk niveau consistent met de Nationale CBS prognose. Het 
model is er op gericht om de landelijke totalen te verdelen naar regio, gemeenten en daarbinnen naar wijk en buurt

8  “Bij Lochem is er een substantieel verschil tussen de woningbehoefteprognose tot 2030 van PRIMOS (ongeveer 600 woningen) en CBS 
prognose (ongeveer 1.200). We passen een correctie voor Lochem toe zodat de bandbreedte op het gemiddelde van de PRIMOS en de CBS 
prognose uitkomt en de woningbehoefte in dezelfde lijn groeit als gemiddeld in de regio.” (Uit de Evaluatie Woonagenda Cleantech Regio 
Bijlage 1).
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1.700 woningen plancapaciteit
Om tot het aantal van 1.300 woningen te komen is een overcapaciteit nodig om ook het gewenste aantal wonin-
gen echt te bouwen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarover eind 2020 in een 
kamerbrief 9 geschreven. Een planaantal van 130% is gewenst “om een grotere zekerheid te krijgen dat de benodig-
de woningbouwproductie gehaald kan worden”. Met extra planvoorraad kan vertraging van plannen en planuitval 
opgevangen worden. Voor de hele gemeente gaan we uit van 30% meer woningen. Met deze extra buffer zal de 
gemeente plancapaciteit moeten vinden voor een kleine 1.700 woningen.

De plannen die nu lopen
In december 2020 is een lijst gemaakt van de bestaande plannen in de gemeente Lochem. Daarbij is onderscheid 
gemaakt naar de fase waarin een plan zich bevindt. Die varieert van plannen in een conceptfase tot plannen die 
al in uitvoering zijn. Sommige projecten zijn nog niet verder dan de een eerste idee. Er is dan weleens met de 
gemeente gesproken, maar er is nog geen duidelijk plan ingediend. We gebruiken de volgende indeling:
• hard plan: vastgesteld of onherroepelijk bestemmingsplan;
• zacht plan: concept plan ingediend of ontwerp bestemmingsplan;
• initiatief.

De tabel laat zien dat er voor bijna 700 woningen een plan bestaat. Daarvan is meer dan een derde (37%) een hard 
plan en 42% een zacht plan. Ruim één op de vijf plannen (21%) is nog niet verder dan de initiatieffase.

De opgave
Voor 700 woningen bestaat een plan. Om het aantal van 1.700 woningen plancapaciteit te bereiken, moet dus 
nog voor 1.000 woningen ruimte worden gevonden. Een deel van deze nieuwe woningen past binnen bestaand 
stedelijk gebied. Wij verwachten nog plannen voor 200 tot 300 woningen binnen de kernen. Dan gaat het om 
plannen voor inbreiding of transformatie. Uit ervaring weten wij dat zulke plannen jaarlijks gemiddeld tot 20-30
woningen betreffen. Dit aantal verdelen wij niet onder in getallen voor de verschillende kernen.

Dit betekent een resterende opgave voor 700 tot 800 nieuwe woningen in de gemeente, tot en met 2030. Dit zijn 
de woningen buiten de bestaande bebouwingscontouren. De verdeling over de kernen vindt plaats op basis van:
• al bestaande ideeën, voor zover nog niet als initiatiefplan opgenomen;
• bevolkingsontwikkelingen zoals vergrijzing, verhuizing;
• de marktsituatie;
• ruimtelijke mogelijkheden.

9 Zie de Kamerbief voortgang versnelling woningbouw van 6 november 2020.

Tabel 3: Overzicht huidige plannen per kern naar fase, in aantallen



10 Gecombineerd met de 200 tot 300 woningen op inbreidings- en transformatielocaties komen we totaal op een plancapaciteit van 1.700 woningen.

Tabel 5: Overzicht huidige plannen, te realiseren plancapaciteit (exclusief inbreidings- of transformatielocaties) 
en totaal per kern10

4.2   Woningopgave Gorssel

In Gorssel zijn in de periode 2015-2020 (per saldo) 60 woningen nieuw gebouwd, waarbij sloop en andere ont-
trekkingen verwerkt zijn. Het merendeel daarvan is gerealiseerd in het plan Grooterkamp. Daarnaast zijn in het 
centrumgebied woningen gebouwd.

Zoals tabel 5 liet zien, zijn er in Gorssel plannen voor 38 woningen. Daarvan zijn er twee aangemerkt als hard plan, 
acht als zacht plan en de overige 28 als een initiatief.
Voor Gorssel is het voorstel om 100-120 woningen te realiseren, als bijdrage in de gewenste plancapaciteit van 
700-800 woningen voor de hele gemeente.

Het aantal van 120 woningen is ongeveer in lijn met de relatieve omvang van het aantal inwoners van Gorssel. De 
bevolking van Gorssel maakt ongeveer 13% van het totaal van Lochem uit. Het gewenste aantal woningen in Gorssel
is 15% van het gemeentelijk totaal. Er is ook een relatie met de ruimtelijke mogelijkheden van de kern Gorssel, waar 
in hoofdstuk 5 verder op ingegaan wordt.
De toevoeging van extra woningen bij de kernen komt ook voort uit de reacties op de eerste schets van de omgevings-
visie. Bewoners hebben als reactie daarop gezegd dat de bouw van extra woningen een belangrijk uitgangspunt moet
vormen voor de omgevingsvisie. Tegelijkertijd is door de insprekers in overgrote meerderheid aangegeven dat dit ook
voor de kleinere kernen geldt. Tot slot blijkt de behoefte aan woningen ook uit het in paragraaf 3.3 gepresenteerde 
onderzoek van de werkgroep wonen van de dorpsraad Gorssel.

Evaluatie en monitoring
De gewenste plancapaciteit geeft een beeld van de verdeling van de aantallen over de verschillende kernen op dit 
moment. Een verschuiving in aantallen en verdeling over de kernen is mogelijk. In hoofdstuk 5 laten we voor Gorssel
de geschikte c.q. mogelijke woningbouwlocaties zien. Of die locaties ook tot uitvoering komen zal in de loop van de
tijd duidelijk worden. Aanpassingen in aantallen en verdeling zijn ook in de loop van het proces mogelijk. Dat heeft te 
maken met voortschrijdend inzicht of onvoorziene omstandigheden doordat bijvoorbeeld locaties niet, of in mindere
mate in te vullen zijn.
We beoordelen en bespreken de voortgang van het woningbouwprogramma eens in de twee jaar. In regionaal ver-
band wordt de voortgang van de woningbouwprogrammering jaarlijks besproken. Beide kunnen ook leiden tot 
aanpassingen.

Tabel 4: Gerealiseerde woningen Gorssel in de periode 2015-2020
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4.3  Woningcorporaties

In Gorssel is IJsseldal Wonen de belangrijkste woningcorporatie11. Het woningbezit bestaat per 1 januari 2021 uit 
376 woningen. De woningen liggen allemaal in de kern Gorssel in het sociale huursegment: woningen met een 
huurprijs tot de liberalisatiegrens van € 752. Van deze woningen zijn 173 levensloopbestendig.

De woningcorporatie heeft uitbreidingsplannen in Gorssel. Op een termijn van ongeveer tien jaar wil IJsseldal zo’n 
50 woningen aan de voorraad toevoegen. Voor hen lijkt de markt voor levensloopbestendige en/of multifunctionele 
woningen13 het best geschikt. Deze woningen zijn zowel door starters, (kleine) gezinnen als senioren te gebruiken.

4.4  Wonen en zorg

In 2019 heeft BMC onderzoek gedaan naar de behoefte aan wonen en zorg in de gemeente14. Daarbij is het 
bestaande aanbod aan zorg in kaart gebracht, onderscheiden naar ‘met verblijf’ en als tussenvorm met een schei-
ding tussen wonen en zorg. Daarbij gaat het in het algemeen om een geclusterde woonvorm met zelfstandige 
woningen, waarbij naar behoefte ambulante zorg en ondersteuning geleverd kan worden, meestal vanuit een 
nabijgelegen zorginstelling.

Tabel 6: Overzicht huurwoningen IJsseldal Wonen, onderscheiden naar locatie, huurcategorie en levensloopbestendigheid 12

11 Ook Habion heeft woningbezit in Gorssel: 45 appartementen in De Borkel. Met hen zijn geen prestatieafspraken gemaakt.
12 Levensloopbestendigheid is hier opgevat als gelijkvloers: woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer op dezelfde verdieping.
13 Ook woningen die eenvoudig levensloopbestendig te maken zijn, door bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift, behoren hier toe.
14 Wonen en zorg in de gemeente Lochem: Een passend aanbod voor iedereen, 28 februari 2019.

Tabel 7: Overzicht zorgvoorzieningen in Gorssel



15 Langer fijn thuis wonen is een initiatief van de gemeente Lochem, in samenwerking met Stichting Welzijn Lochem, woningcorporaties IJsseldal Wonen en Viverion, 
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Sensire, Sutfene en Zorggroep Sint Maarten (locatie Gudula).
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In de gemeente Lochem zijn 646 plaatsen ‘zorg met verblijf’ beschikbaar en 446 als tussenvorm. In Gorssel komen 
relatief veel tussenvormen voor (123 woningen), verdeeld over de complexen De Borkel (Habion) en De Bloemenkamp 
(VGZ). Woningcorporatie Habion bezit ook het vastgoed van De Borkel waar de zorg met verblijf (psychogeriatrie en 
somatiek) wordt geboden door Sutfene. Stichting Jan Brand levert zorg voor verstandelijk gehandicapten in de Jan 
Brandhof en Everdinahof die hun eigendom zijn. Philidelphia is de zorgverlener voor verstandelijk gehandicapten 
in de Hassinkhof, die eigendom van IJsseldal Wonen is. 

In de gemeente Lochem wonen veel ouderen, vaak in een (grote) eengezinswoning. De meesten willen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen en hebben slechts beperkt zorg nodig. Door de ontwikkelingen op het gebied 
van het scheiden van wonen en zorg komt men ook pas bij een grote zorgbehoefte in aanmerking voor 24-uurszorg 
(zorg met verblijf).

De gemeente Lochem heeft in de Woonvisie aangegeven dat het ouderen en inwoners met een zorgvraag wil 
faciliteren door onder andere:
• de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen;
• ondersteuning van ouderen bij het langer zelfstandig thuis wonen;
• ruimte voor aanvullende kleinschalige woon-zorginitiatieven;
• passende huisvesting voor overige zorgdoelgroepen.

Het project Langer Fijn thuis wonen15 beoogt de grote groep ouderen te informeren over de mogelijkheden om bij-
voorbeeld met aanpassingen aan de woning langer zelfstandig in hun bestaande huis te blijven wonen. Maar het  
moet de ouderen ook stimuleren om na te denken over de toekomst, als aanpassingen niet mogelijk zijn of onvol-
doende soelaas bieden. In dat geval zouden ouderen gemotiveerd moeten worden om te verhuizen naar een beter 
geschikte woning en niet te wachten tot het niet meer gaat.

Dan moeten er wel geschikte, levensloopbestendige woningen zijn. Senioren met een verhuiswens worden 
gefaciliteerd door te sturen op de ontwikkeling van een geschikt woningaanbod voor senioren. Het gaat daarbij 
om herontwikkeling van bestaand vastgoed in de centra van alle kernen en om nieuwbouw. Niet alleen van 
appartementen, maar ook van grondgebonden levensloopbestendige woningen. Herontwikkeling van bestaand 
woon-zorgvastgoed heeft prioriteit bij de ontwikkeling van voor senioren geschikte woningen. De gemeente staat 
positief tegenover nieuwe, kleinschalige woon-zorginitiatieven, met name als ze de lokale vraag bedienen. Het 
uitgangspunt is dat het gaat om kwalitatief hoogwaardige woonconcepten, die bij voorkeur een nieuwe invulling 
geven aan bestaande locaties.

Voor het huisvesten van andere zorgdoelgroepen zal maatwerk worden geleverd, afgestemd op de (zorg)behoefte 
van deze inwoners.

Voorontwerp - Kernvisie Wonen Gorssel
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4.5  Woningbouwprogramma, typen en prijsklassen

Het onderzoek van de werkgroep wonen van de dorpsraad leert dat er behoefte is aan woningen. In het bijzonder 
voor betaalbare woningen (voor starters) en levensloopbestendige woningen. De vraag naar woningen is divers.
We gaan uit van maximaal ca. 160 nieuwe woningen voor de periode tot 2030.

• De woonvisie gaat uit van 30% in het betaalbare segment: sociale huur en sociale koop. Gezien de wensen en de 
leeftijd van de grote groep verhuisgeneigden in Gorssel, ligt het voor de hand om dit percentage als ondergrens 
ook voor Gorssel toe te passen. Een hoger percentage is echter mogelijk en wenselijk.

• De woningcorporatie heeft uitbreidingsplannen in Gorssel. Dit betekent dat de komende jaren het aantal woningen 
van de corporatie zal toenemen. Naar verwachting met ca. 50 woningen, waarmee het percentage van 30% betaal-
baar al wordt vervuld. 

• Dit laat onverlet, dat het wenselijk is ook in de koopsector betaalbare woningen te realiseren. In de woonvisie wordt
nog uitgegaan van € 190.000 voor een betaalbare koopwoning. De gestegen bouwkosten en eisen i.v.m. energie-
maatregelen maken het lastig om een kwalitatief volwaardige woningen te bouwen in die prijsklasse. De gedaalde
hypotheekrente maakt dat kopers voor dezelfde lasten een hogere prijs kunnen betalen voor een betaalbare
koopwoning. We verhogen deze grens daarom naar  € 220.00016. 

• De bouw van levensloopbestendige woningen, in het bijzonder voor de groep 65 plussers verdient in de program-
mering aandacht. Het realiseren van dit soort woningen kan een doorstroming op gang brengen. Bewoners die 
nu te groot wonen en (op termijn) kleiner zouden willen, maar wel levensloopbestendig, laten veelal een grotere 
gezinswoning achter die voor de doorstromende starters of jonge gezinnen interessant kan zijn. De gemeente 
zal de bouw van levensloopbestendige woningen in de nieuwe woonlocaties stimuleren en hierop sturen.

• In het prijssegment boven de betaalbaarheidsgrens, verdient ook de categorie middelduur de aandacht. Voor 
de middeldure huur (geliberaliseerd tot € 1.000 per maand) formuleert de gemeente in het algemeen geen 
specifiek beleid, omdat deze markt zeer beperkt is. In Gorssel zien we wel een marktvoor dit segment. Met de 
middeldure koop kunnen starters met een wat hoger inkomen of ‘doorstarters’ bediend worden. Als grens hier-
voor wordt de NHG-grens van € 325.00017 gekozen. Andere doelgroep binnen Gorssel is ook de senioren, die 
willen huren. 

Voorgaande verdeling is een indicatie en geldt voor alle woningbouwlocaties samen. Verschillen in locaties zijn daar-
mee mogelijk. Ook kunnen praktische redenen een rol spelen bij de realisatie op een locatie, zoals een minimum-
aantal van bijvoorbeeld vier of vijf woningen in een bepaalde categorie.

Tabel 8: Overzicht gewenste verdeling woningbouwproductie Gorssel.

16    De gemiddelde rente van nieuw afgesloten hypotheken bedroeg 2,67% ten tijde van de vaststelling van de woonvisie (september 2018, bron DNB). De gemiddel-
de hypotheeklast voor een starterswoning van € 190.000 bedroeg daar mee globaal zo’n  € 11.400/jaar, uitgaande van een lineaire aflossing, zonder hypotheekren-
teaftrek. Volgens de meest recente informatie (november 2020) van de DNB bedraagt de hypotheekrente inmiddels 1,89%. Met een zelfde maandlast van 

       € 11.400/jaar kan een koper dan een woning van  € 220.000 financieren. Deze grens wordt gemonitord en zo nodig aangepast aan marktontwikkelingen.
17  NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Met deze garantie kan een huizenkoper korting krijgen op de hypotheekrente, omdat het risico voor de bank door 

de garantie sterk wordt beperkt. De toegang tot de koopmarkt wordt hiermee verruimd.
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Voor de kern Gorssel is een ruimtelijk onderzoek uitgevoerd naar de potentiële woningbouwlocaties. In de 
bijlage is de rapportage van dit onderzoek weergegeven. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten 
beschreven.

5.1  Uitgangspunten nieuwe woningbouw

Inbreiden vs uitbreiden
De woonvisie Lochem gaat uit van: 
1. transformeren als eerste voorkeur. Benutten van reeds bebouwde locaties voor woningbouw;
2. dan inbreiden. Benutten van nog onbebouwde groene locaties;
3. vervolgens eventueel uitbreidingslocaties benutten. 

Ook de huidige structuurvisie gaat hiervan uit. In de huidige structuurvisie zijn volgende uitgangspunten opge-
nomen (zie ook figuur 9):
• Geen inbreidingslocaties voor woningbouw, waarbij afbreuk wordt gedaan aan het open groene karakter, behorend
 bij de karakteristieke groenstructuur;
• Herstructurering van bestaande locaties;
• Eventueel beperkte uitbreiding aansluitend aan Gorssel-Noord of locatie Bolderhoek.

5. Woningbouwlocaties en woningbouwprogramma

Figuur 11: Ruimtelijke uitgangspunten structuurvisie Gorssel.
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Deze uitgangspunten gelden op hoofdlijnen ook voor deze kernvisie wonen Gorssel. Een uitbreiding van 120 nieuwe 
woningen tot 2030 vraagt tegelijkertijd om een heroverweging. Met name voor de toekomstige woningbouw-
locaties.

1. Transformeren
Enkele herstructurerings- of transformatie locaties in het dorp kunnen worden benut. Deze transformatieloca-
ties hebben een eigen planproces. De verschillende initiatieven worden door initiatiefnemers ingediend en door 
gemeente beoordeeld. Bij een positieve beoordeling wordt een planologische procedure doorlopen, inclusief een 
participatietraject.
Het aantal woningen dat gemoeid gaat met de transformatielocaties telt niet mee in de 120 nieuwe woningen. 
Maar valt in de categorie 200 tot 300 woningen die voor dit soort locaties tot 2030 zijn gereserveerd

Accommodatiebeleid Gorssel
Het zogenaamde accommodatiebeleid doet uitspraken over mogelijke combinaties tussen maatschappelijke en 
woonvoorzieningen in het dorp. De kernvisie wonen Gorssel sluit aan bij de uiteindelijke afweging en keuzen die 
in het kader van het accommodatiebeleid worden gemaakt. De woningaantallen die hiermee zijn gemoeid vallen 
buiten de 120 nieuwe woningen of 38 woningen opgenomen in de bestaande plancapaciteit. 

Kinderdagverblijf Veldhofstraat
Een voorbeeld van een transformatielocatie betreft de herontwikkeling van het voormalig kinderdagverblijf aan 
de Veldhofstraat-Lijnbaan. Ter plaats is een initiatief dat uitgaat van een transformatie naar wonen. 

De Bloemenkamp
Ander inbreidingsinitiatief betreft de planontwikkeling van VGZ bij de Bloemenkamp. Initiatiefnemer is voornemens 
de bestaande appartementen te slopen en voorziet in vervangende nieuwbouw. Met daarin een plus in aantal 
woningen ten opzichte van de huidige situatie. In deze fase is geen sprake van een definitief plan. Wel is duidelijk dat  
initiatiefnemer wil voorzien in de bouw van appartementen in de middeldure en dure huur categorie, met zorg. 
De gemeenteraad van Lochem heeft in een aangenomen motie aangegeven dat het aantal sociale huurwoningen 
met de sloop of nieuwbouw gelijk moet blijven. De planvorming is nog niet duidelijk en zal los van deze kernvisie 
vorm krijgen. In dat kader zal ook worden beoordeeld in hoeverre het plan als passend wordt gezien. Zowel land-
schappelijk als stedenbouwkundig. Ook wordt daarin de aantallen en doelgroepen beoordeeld waarvoor de 
nieuwbouw bedoeld is.

In deze kernvisie wonen Gorssel worden navolgende randvoorwaarden benoemd:
• Het definitieve plan moet passen in de aangenomen motie van de gemeenteraad. Er moet worden voorzien in  

vervanging van het huidig aantal goedkopere huurwoningen. Dit hoeft overigens niet op de huidige locatie vorm 
te krijgen, maar kan ook elders in Gorssel worden gerealiseerd.

• Het aantal woningen dat gebouwd wordt met deze ontwikkeling staat los van de genoemde woningbouwplan-
nen voor Gorssel. Opgenomen in tabel 8 in paragraaf 4.2. De bouw van eenzelfde aantal woningen in de goed- 
kope huur/koop ten opzichte van de huidige situatie, wordt gezien als vervangende nieuwbouw. 

 Indien sprake is van extra woningen ten opzichte van de huidige situatie op de Bloemenkamp tellen deze mee in 
de 200 à 300 woningen in de gehele gemeente Lochem, die zijn voorzien voor transformatielocaties. Een eventueel  
extra aantal woningen wordt derhalve niet in mindering gebracht op de beoogde 120 nieuwe woningen in 
Gorssel. 

• Het uiteindelijke plan moet ook passen in de stedenbouwkundige en landschappelijke structuur van Gorssel en 
specifiek de hoofdstraat. 
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2. Inbreiden
Benutten van inbreidingslocaties  heeft als gevolg minder woningen in uitbreidingsgebieden. Hiermee wordt het 
buitengebied als het ware gespaard.  Daartegenover geldt dat inbreiden in Gorssel alleen plaats kan vinden ter 
plaatse van de huidige groene gebieden in het bebouwde gebied van Gorssel.  
In de huidige structuurvisie én de ruimtelijke analyse van het dorp (paragraaf 2.1) zijn deze groengebieden juist 
als waardevol en karakteristiek voor Gorssel aangemerkt. Gekozen wordt voor het behoud en open houden van de 
waardevolle karakteristieke groengebieden in de kern. Met uitzondering voor de locatie Mogezomp.

Locatie Mogezomp
Eén uitzonderring vormt de locatie Mogezomp  ten zuiden van de Veldhofstraat, nabij de Manegelaan. Deze loca-
tie leent zich voor de realisering van een aantrekkelijk woonmilieu.  Het gebiedje  is in de huidige situatie niet 
openbaar. In tegenstelling tot vele andere karakteristieke openbare groengebiedjes in de kern, is hier sprake van 
een particulier weiland. Er staan geen monumentale bomen op de locatie en er is geen sprake van hoogwaardige 
natuur in dit deelgebied. Mede ook omdat eigenaar heeft aangegeven woningbouw voor te staan wordt voor dit 
groengebied gekozen voor woningbouw, waarmee ook in mindere mate aanspraak op het buitengebied hoeft te 
worden gemaakt. Met een invulling van de locatie Mogezomp kunnen ca. 25 tot 30 woningen worden gerealiseerd.  
 
Kavelsplitsing
Het splitsen van kavels in meerdere woonheden is een vorm van inbreiden die in Gorssel extra aandacht behoeft. 
In Gorssel is sprake van relatief veel grotere woonkavels. Met name aan de randen en in de oostelijke woongebie-
den van de kern. Het opsplitsen van een grotere woonkavel in twee eenheden biedt uiteraard een mogelijkheid het 
aantal woningen te vergroten. Tegelijkertijd kan dit leiden tot een verdichting en afbreuk doen aan de ruimtelijke 
karakteristiek. Het beeld van grotere woningen, op royale kavels en veel groen wordt als waardevol gezien. 
Kavelsplitsing wordt niet gezien al middel voor het oplossen van de woningbehoefte. Zeker niet voor het goed-
kopere woonsegment. Dit gegeven en de afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit die kavelsplitsing tot gevolg kan 
hebben, maakt dat niet voor deze optie wordt gekozen. Alleen met maatwerk kan gebruik worden gemaakt van 
kavelsplitsing. 
Wel zien we mogelijkheden in of grenzend aan het centrumgebied, waar kavelsplitsing een mogelijkheid kan zijn. 
In dat geval moet sprake zijn van een toevoeging van meerdere woningen. Passend in het voorgestelde woning-
bouwprogramma (zie paragraaf 4.5).  Er moet immers ook sprake zijn van een positieve bijdrage in het terugdringen 
van het woningtekort. Splitsing van een grote kavel, met de toevoeging van bijvoorbeeld één enkele woning biedt 
geen oplossing voor de woningbehoefte. Zeker niet in relatie tot het gegeven dat splitsing van een kavel gepaard 
gaat met minder groen en veelal een ander bebouwingsbeeld. 
 
3. Uitbreidingslocaties
De bouw van ongeveer 120 woningen en voorgaande keuze betekent dat een substantieel  deel  in het huidige 
buitengebied gerealiseerd moeten worden. De mogelijke stedebouwkundige uitbreidingen moeten direct passen 
binnen en aansluiten op de stedenbouwkundige structuur. 
In deze kernvisie wonen Gorssel wordt in navolgende paragraaf een zoekzone woningbouw voor 2030 en verder 
aangewezen. Binnen de zoekzone kan op korte en lange termijn nieuwe woningbouwlocaties worden ontwikkeld. 
Voorgesteld wordt niet uit te gaan van één uitbreidingslocaties. Meerdere (kleinere) ontwikkelingen maakt een 
betere inpassing van de nieuwe woningbouw mogelijk

Voorontwerp - Kernvisie Wonen Gorssel
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5.2  Zoekzoneswoningbouw 2030 en verder 

In bijgaande visiekaart (figuur 11)  is aangegeven waar de toekomstige woninguitbreiding tot 2030 en verder 
mogelijk vorm kan krijgen. Afhankelijk van het aantal te bouwen woningen kan gekozen worden voor verschillende
 woningbouwlocaties.

De N348 wordt gezien als harde rand en een verdere uitbreiding westelijk van de N348 is niet voorzien. Mede ook 
vanwege de waardevolle open gebieden in dit landschap. 
Aan de noordzijde vormt de Dommerholtsweg een duidelijke stedenbouwkundige grens. Noordelijk van de Dom-
merholtsweg is niet voorzien in zoekzones voor woningbouw. 
De zoekzones voor woningbouw is gesitueerd:
• Aan de westzijde tussen de N348 en de Lijnbaan/Smitskamp. Hier kan een stedenbouwkundige afronding met 

woningbouw vorm krijgen. 
• Aan de zuidzijde van de Grooterkamp. Ook hier kan worden gekozen voor een nieuwe afronding van het dorp 

richting Kamperweg. Eventuele nieuwbouw in dit gebied moet  zorg dragen voor een optimale landschappe-
lijke overgang naar de bosgebieden, zuidelijk van de Kamperweg. De nieuwbouw zal geen ‘harde rand’ moeten 
vormen, maar een verweving tussen landschap en bebouwing. Een nieuwe ‘rafelrand’ waarin sprake is van een 
goede afwisseling tussen groen en bebouwing. 

• Aan de oostzijde is veelal sprake van een relatief zachte overgang van bebouwing naar het buitengebied. Met 
een zorgvuldige inpassing kan nieuwbouw worden toegevoegd en kan de verweving tussen bebouwing en 
landschap overeind blijven. Uitgangspunt is een afronding van de bebouwingskern waarin verweving tussen 
landschap en bebouwing centraal staat. Ook wel afronden met rafelranden genoemd. 

Figuur 12. Visiekaart zoekzones woningbouw Gorssel, 2030 en verder
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• De noordoost rand van de kern komt in aanmerking voor woningbouw. Onder meer vanuit stedenbouw en 
landschap bezien kan dit deel benut  worden voor een grotere woningontwikkeling. Toevoegen van bebouwing 
aan de noordoostkant kan vorm krijgen door groengebieden te introduceren binnen het nieuwe woongebied. En 
door in de nieuwe bebouwingranden te zorgen voor een optimale verweving tussen  landschap en bebouwing. 
Geen harde randen, maar een duidelijke afwisseling  tussen groen en woningen, die in elkaar overlopen. 

Uitgangspunt is een relatief lage woningdichtheid in de (rafel)rand bebouwing.  Een woningdichtheid van ca 15 
woningen per ha is het streven. Ter vergelijk; de wijk Grooterkamp kent een woningdichtheid van ca. 20 woningen 
per ha. Met een lagere woningdichtheid per ha kunnen ook beter klimaatadaptatie maatregelen (denk aan water, 
wadi’s, veel  groen met bomen) en biodiversiteit worden geborgd in de nieuwbouw.  .

De woningdichtheid kan per locatie variëren en is naast genoemd groen en landschap ook afhankelijk van de 
doelgroep waarvoor uiteindelijk wordt gebouwd

5.3 Woningbouwlocaties tot 2030

Volledigheidshalve benoemen we nog de transformatie en inbreidingslocaties.

Transformatielocaties
Voor de volledigheid benoemen we hier nogmaals dat woningbouwplannen, waarin bestaande bebouwing wordt 
getransformeerd naar woningen, een eigen planproces kennen. De aantallen vallen buiten de nieuwbouw van 
ongeveer 120 woningen. De locaties die zeker tot 2030 worden getransformeerd zijn locaties voortkomend uit het 
accommodatieplan, de ontwikkeling op de Bloemenkamp en voormalig kinderdagverblijf aan de Veldhofstraat. 
Naar verwachting worden er ook plannen ontwikkeld op de locatie van autobedrijf Brinks, Hoofdstraat 65. In voor-
gaande is al gemeld dat planvorming voor deze locaties ieder een eigen planologische procedure zal doorlopen.  

Inbreidingslocaties
Hiervoor is al benoemd dat de locatie Mogezomp als inbreidingslocatie benut kan worden. We gaan uit van ca. 
25 tot 30 woningen. In de vorm van rijen en twee onder een kap woningen. Met dit aantal kan er op het ruim 1 
ha grote perceel voldoende openbaar groen worden gerealiseerd. Met name aan  westzijde langs de historische 
trambaan moet sprake zijn van een voldoende brede groenstrook en goede landschappelijke inpassing van deze 
cultuurhistorische lijn. De bestaande boerderij blijft en kan worden ingepast in de nieuwe ontwikkeling.
De locatie is geschikt voor een invulling met woningbouw met een dorps woonmilieu. 

Uitbreidingslocaties tot 2030
Tot 2030 zijn ongeveer 120 nieuwe woningen nodig. Binnen de zoekzones woningen 2030 en verder (zie figuur 10).  
Voor de locatie Mogezomp wordt uitgegaan van ongeveer 25 à 30 woningen, zodat er ongeveer voor ca. 90 tot 95 
woningen ruimte moet worden gevonden. We gaan echter uit van een grotere ruimte reservering. Reden is dat we 
rekening willen houden met extra woningen die voortkomen uit onverwachte ontwikkelingen. 

We gaan uit van 30 % extra ruimte. Daarmee komen we op een ruimtebeslag voor ca. 120 woningen tot 2030. 
We gaan uit van 15 wo/ha. Dat kan per locatie overigens verschillen. Maar het is goed op voorhand ruimte te bieden 
aan groen in de nieuwe uitbreidingen. Het realiseren van groen sluit aan op de woonkwaliteiten in Gorssel, waar 
sprake is van relatief veel groene ruimten (ook wel de groene longen van Gorssel genoemd). 



32

Al met gaan we uit van een ruimteclaim van ongeveer 8 ha voor de nieuwe woningbouw tot 2030. In figuur 12 is aan-
gegeven waar we de komende 10 jaar denken woningbouw te kunnen ontwikkelen. Het totale oppervlak is groter
dan de benodigde 8 ha.  Nadere keuzen kunnen dan ook nog plaatsvinden. Mede ook op basis van de participatie.

Van west, naar zuid naar oost

Westelijke uitbreiding tussen de Smitskamp en N348     
Dit deelgebied, zuidelijk van de Lijnbaan en Smitskamp wordt beschouwd als potentiële woningbouwlocatie. 
Nummer 1 in figuur 12. De huidige stedenbouwkundige afronding van de kern  tussen de Smidskamp en de N348 kan 
met de toevoeging van woningbouw worden verbeterd. Toevoegen van woonbebouwing hoeft hier geen grote 
afbreuk te doen aan de landschappelijke waarden in dit gebied.  Hier kan ook worden gekozen voor rijenwoningen 
aan de binnenzijde (Smitskamp) en meer open bebouwing (twee onder een kap/vrijstaand)  langs de rand. Het 
gebied is in eigendom van de gemeente Lochem. 
Het geluid als gevolg van  de N348 maakt dat een afstand van minimaal 25 meter uit de weg nodig is.  

Het totale oppervlak van dit perceel is ca. 2,7 ha, maar kan niet volledig worden benut door de geluidproblematiek. 
Voorgesteld wordt een grotere afstand 30 tot 40 meter vanaf de N348 in acht te nemen.  Ongeveer 2.3 ha kan 
worden aangewend voor woningbouw. 

Figuur 13. Zoekzone woningbouw tot 2030. Nadere keuzen worden op basis van de participatie gemaakt
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Gorssel zuid
De totale omvang van dit gebied bedraagt ca. 4 ha. Nummer 2 in figuur 12. Woningbouw in dit deelgebied zal een nieuwe 
afronding van de kern tot gevolg hebben. In tegenstelling tot de bebouwingsrand van Grooterkamp zal in dat 
geval gekozen worden voor een open bebouwingsrand. Van groot belang hierin is zorg te dragen voor een goede 
overgang naar de zuidelijke bosgebieden. Verweving tussen landschap en woningbouw staat centraal. Alleen in 
lagere dichtheden kan dit worden gerealiseerd, met aan de een kleinere korrelgrootte. 

Gorssel oost (tussen Kwekerijweg en Elfuursweg)
In de gehele oostelijke strook komen verspreid liggende bos- en weidepercelen voor met af en toe bebouwing. 
Het gebied heeft visuele waarde door de afwisseling in ruimtebeleving. Deze bestaat enerzijds uit de afwisseling 
tussen open en dicht (resten van bos en agrarisch gebied), anderzijds uit de verschillende soorten beplanting die 
in het gebied aanwezig zijn. De ecologische waarde van het gebied ligt in het feit dat het gebied in zijn geheel 
aansluit op het achterliggende bosgebied. 

Woningbouw zou beperkt mogelijk zijn, mits rekening wordt gehouden met de aanwezige ecologische en visu-
eel-ruimtelijke waarden. Bijvoorbeeld door te bouwen in kleinere clusters (circa 10 woningen per cluster). 
Gezien het relatief geringe aantal woningen dat hier gebouwd kan worden, het kleinschalige karakter en de land-
schappelijke waarde wordt de oostelijke strook tot 2030 niet aangewend voor woningbouw. 
Wel is het mogelijk de strook westelijk van de Kamperweg, langs de bestaande bebouwing aan de Reuvekamp 
en Hoefslag te benutten voor woningbouw. Nummer 3 in figuur 12. Deze locatie sluit aan op de huidige steden-
bouwkundige structuur en kan een goede afronding van het dorp aan de oostzijde vormen. De oppervlakte van 
deze locatie is ca. 0, 8 ha.  Om een goede afronding te realiseren moet sprake zijn van een kleine korrelgrootte . Een 
invulling met vrijstaande en mogelijk enkele twee onder een kap woning. 

Gorssel noord oost
Aan de noordoost kant van de kern, tussen de Dommerholtsweg en de Elfuursweg is woningbouw mogelijk. Nummer 
4 in figuur 12. Op deze locatie kan een grotere uitbreiding worden gerealiseerd. In dat geval wordt niet gekozen voor 
een afronding van de huidige bebouwingsrand, maar voor een geheel nieuw uitbreidingsgebied. 
Een nieuwe uitbreiding zal ook hier rekening moeten houden met de stedenbouwkundige en landschappelijke 
kwaliteiten binnen Gorssel. In dit geval tweeërlei. Door het creëren van nieuwe groengebieden in de nieuwe woon-
buurt. En tegelijkertijd ook weer zorg te dragen voor nieuwe bebouwingranden met een optimale verweving 
tussen  landschap en bebouwing. Geen harde randen, maar een duidelijke afwisseling  tussen groen en woningen, 
die in elkaar overlopen.  
Het gebied is ca. 9 ha groot. 

5.4    Conclusie woningbouwlocaties  tot 2030

In figuur 12 zijn de potentiële locaties weergegeven. Voorkeur gaat uit naar een ontwikkeling van meerdere locaties.
Met de ontwikkeling van de locatie Mogezomp met ca. 25 à 30 woningen hoeft minder aanspraak op uitbreidings- 
locaties in het buitengebied worden gemaakt. Voor uitbreiding heeft de westkant tussen Lijnbaan/Smitskamp 
en N348 voorkeur. Een goede afronding van de dorpsrand is hier mogelijk, met de toevoeging van woningen. Het 
verkeer op de N348, en specifiek het verkeerslawaai,  maakt dat afstand ten opzichte van de weg nodig is. In de 
bijlage is een akoestisch onderzoek opgenomen. Een minimale afstand van 25 is nodig om te kunnen voldoen 
aan de normen uit de Wetgeluidhinder. In dat geval is op 4,5 meter waarneemhoogte de geluidsbelasting 63 dB. 
Indien deze locatie verder wordt uitgewerkt zal worden onderzocht  in hoeverre een grotere afstand kan worden 
gerealiseerd,  met eventueel geluidwerende maatregelen. 
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Figuur 14, Geluidscontouren vanwege wegverkeer op N348 (50 en 80 km/uur), inclusief 5 en 2 dB correctie conform art. 110g 
Wgh. Waarneemhoogte 4,5 m. bron Alcedo bv.

Daarnaast kan de locatie Gorssel noordoost worden ontwikkeld. In dit grotere uitbreidingsgebied bestaan ook 
mogelijkheden voor verschillende doelgroepen. Door het grotere oppervlak is het ook mogelijk de geprognosti-
ceerde woningaantallen te halen.

Tot slot kan met een goede afronding aan de oostkant, direct westelijk van de Kamperweg een aantrekkelijke 
dorpsrand worden gerealiseerd.

De participatie kan ook meer duidelijkheid bieden over voorkeuren vanuit Gorssel en een basis vormen voor 
een defi nitieve keuze.
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5.5    Rol gemeente Lochem

De keuze voor meerdere ontwikkellocaties betekent  dat er op verschillende locaties invulling  wordt gegeven aan 
de woningbouw in Gorssel voor de komende 10 jaar.
Vereist is een goede afstemming van de uitgangspunten en niet in de laatste plaats; een belangrijke regierol 
vanuit de gemeente. 
Gemeente zal een regierol vervullen en zorgdragen voor een goede samenhang en coördinatie tussen de ontwik-
kelingen. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn onder meer een optimale stedenbouwkundige en landschappe-
lijke invulling van de woningbouwlocaties , een duidelijke fasering en een woningbouwprogrammering conform 
hiervoor weergegeven. 

We hebben vanuit onze gemeente een aantal sturingselementen die we zullen inzetten.

• In de eerste plaats heeft het college van B&W een zogenaamd Wvg-besluit genomen. Op basis van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten heeft ons college de potentiële woningbouwlocaties (zie figuur 12) aangewezen.  
Dit betekent in het kort dat onze gemeente het eerste recht heeft de gronden te kopen en te exploiteren ten 
behoeve van woningbouw. Dit besluit geldt voor drie maanden en na bekrachtiging van de gemeenteraad voor 
de komende drie jaar.

• Wanneer de gronden worden ontwikkeld door private partijen zullen we afspraken maken en overeenkomsten 
afsluiten met private ontwikkelaars. In de afspraken zullen we onder meer vastleggen de ruimtelijke uitgangs-
punten voor de betreffende locatie. Denk aan (lagere) woningdichtheden, groen enzovoort.   Maar zeker niet in 
de laatste plaats de doelgroepen waarvoor gebouwd moet worden. Daarin zal het percentage woningbouw in 
het goedkopere segment centraal staan. Ook zullen we afspraken maken voor mogelijke voorrang voor wonin-
gen voor de eigen kernbevolking.  Het spreekt voor zich dat ook wij vanuit de gemeente daarbij gebonden zijn 
aan de wettelijke (on)mogelijkheden. 

• Derde instrument, dat we als gemeente in alle situaties in zetten is het bestemmingsplan, of straks onder de 
nieuwe Omgevingswet; het omgevingsplan. Daarin zullen we, waar juridisch mogelijk, sturen op doelgroepen/
woningtypen en de ruimtelijke uitgangspunten. 

• Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats,  blijven we in overleg met onze dorpsraden voor onze kernen. We 
zullen ook met hen bezien waar (bij)sturing nodig en mogelijk is. We stellen ons open op voor bijvoorbeeld 
cpo-inititatieven, waarin inwoners zelf met planontwikkeling komen, die passend is in de opgenomen uit-
gangspunten voor deze kernvisie.  Hetzelfde geldt voor nieuwe (tijdelijke) wooninitiatieven die bijdragen aan 
het terugdringen van het woningtekort en de vitaliteit van de kern. 



Eindconcept - Kernvisie Wonen Laren & Exel 

Bijlage 1.
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeenteraad van Lochem heeft op 3 september 2018 de Woonvisie Lochem 
2018-2025 vastgesteld. Hierin is op hoofdlijnen het woonbeleid weergegeven.  
Inmiddels is de woningmarkt veranderd. Vanuit regioverband wordt gepleit voor 
meer woningbouw. Ook in de gemeente Lochem.  
 
Inmiddels is er sprake van een grote woningbehoefte en is gemeente voornemens 
in haar verschillende kernen woninguitbreiding vorm te geven.  
Voor iedere kern wordt  een zogenaamde kern- of woonvisie opgesteld. Hierin 
wordt het woonbeleid, per kern, nader uitgewerkt; zowel aantallen, de woningtypen 
én niet in de laatste plaats, ook de (nieuwe) woonlocaties worden gepresenteerd. 
 
Voor de kern Gorssel wordt voorzien in nieuwe woningbouwlocaties. Deze 
ruimtelijke studie geeft inzicht in de locatie waar woningbouw in en rond Gorssel 
vorm kan krijgen. En niet in de laatste plaats, ook de randvoorwaarden waarbinnen 
de woningbouw plaats moet vinden.  
 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

In bijgaande figuur is de ligging van het plangebied gevisualiseerd. De ruimtelijke 
studie concentreert zich op eventuele woningbouwmogelijkheden rond en in de 
bestaande bebouwde kern Gorssel.  
 

 
 
Ligging plangebied 
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2 RUIMTELIJKE ANALYSE 

2.1 Historie 

2.1.1 Ontwikkeling Gorssel van 1850 tot 2020 

 
Gorssel is ontstaan op 
een kruispunt van 
wegen.  
De eerste bebouwing 
vinden we dan ook op 
de kruising van de 
Hoofdstraat/Joppelaan.  
 
Gorssel was in 
hoofdzaak een agrarisch 
dorp, gelegen tussen de 
enk en het bos en 
heidegebied op een 
hoge rug, begrensd door 
de Dommer- en 
Flierderbeek. De eerste 
bebouwing is met name 
ontstaan rond de kerk 
en langs de Hoofdstraat 
en de Joppelaan. De 
enige verharde weg die 
door Gorssel voerde, 
was de weg van 
Deventer naar Zutphen, 
de huidige Hoofdstraat. 
Later ontstond ook 
lintbebouwing langs de 
Molenweg, Joppelaan en 
Niiverheidsstraat. Aan 
het begín van de vorige 
eeuw is de bebouwing in 
omvang enigszins 
toegenomen. De 
bebouwing langs de 
Hoofdstraat is verder 
geïntensiveerd. De 
gerealiseerde spoorlijn 
Zutphen- Deventer 
heeft op de 
ontwikkelingen in 
Gorssel geen merkbare 
invloed gehad. In het 
midden van de 
twintígste eeuw is het 
netwerk van wegen met 
lintbebouwing verder 
verdicht. Toegevoegd 
zijn onder meer de 

 Figuur  Situatie achtereenvolgens van links naar rechts 

1900,1925,1950,1975,2000 en 2020 (bron: 
www.Topotijdreis.nl) 
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Lindelaan, Esdoornlaan, Parallelweg, Amelterweg en de Van der Capellenlaan. 
 
Aan de noordoostzijde van het dorp hebben zich ontginningen van het bos 
voorgedaan, voor het overige is de landschappelijke situatie van het dorp 
nauwelijks veranderd. Een ingreep die van groot belang was voor de ontwikkeling 
van het dorp is de verlegging van de weg van Zutphen - Deventer in westelijke 
richting. De relatie met de westelijk van het dorp gelegen enk ging verloren en 
woningbouwuitbreidingen vonden daarna met name aan de noorden oostzijde van 
het centrale deel van het dorp plaats.  
 
2.1.2 Stedenbouwkundige structuur  

De landschappelijke situatie rond 
Gorssel is van grote invloed op de 
belevingswaarde van het dorp. Aan de 
ene kant de weidse open uiterwaarden. 
Aan de andere kant de uitgestrekte 
boscomplexen. Met name deze 
boscomplexen met uitlopers tot diep in 
het dorp bepalen het groene karakter 
van de kern. 
 
De Hoofdstraat vormt samen met de 
Joppelaan de belangrijkste 
verkeersader van het dorp. Het 
grootste deel van de voorzieningen is 
aan de Hoofdstraat gesitueerd, hier is 
dan ook sprake van de dorpskern. Het 
betreft dan zowel de 
dorpsvoorzieningen in de sfeer van de 
horeca, detailhandel, dienstverlening en 
dergelijk, als voorzieningen in de sfeer 
van bijzondere woonvormen.  
Het gebied rond de Hoofdstraat 
ontleent zijn ruimtelijke kwaliteit aan 
een combinatie van verschillende 
bouwstijlen. Hier is sprake van 
functiemenging, van een goede 
afwisseling van groen en bebouwing en 
zijn een aantal beeldbepalende 
historische gebouwen gesitueerd.  
 
 

 
Het gebied rond de Hoofdstraat ontleent zijn ruimtelijke kwaliteit aan een 
combinatie van verschillende bouwstijlen. Hier is sprake van functiemenging, van 
een goede afwisseling van groen en bebouwing en is een aantal beeldbepalende 
historische gebouwen gesitueerd.  
Het gebied ten westen van de Hoofdstraat (deelgebied B, in navolgende figuur) 
vertoont de kenmerken van een overgangsgebied. In de oorspronkelijke situatie 
was het een overgangsgebied tussen de Hoofdstraat met voorzieningen en het 
buitengebied. Aan deze geleidelijke overgang is een eind gekomen met de aanleg 
van de N348. Het dorpsgebied is hier nu voorzien van een harde begrenzing, 
waardoor dit gebied nu volwaardig deel uitmaakt van het dorp. Het karakter van 
het overgangsgebied is nog wel steeds duidelijk te zien. Door de 

 
Stedenbouwkundige hoofdstructuur 
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bebouwingsdichtheid, de verschijningsvorm van de bebouwing en de aanwezigheid 
van groene, open ruimte met semi-agrarisch gebruik.  
In het meest noordelijke deel van Gorssel, ten noorden van de Molenweg, wordt 

vrijwel uitsluitend gewoond. 
Daarvan afwijkende functies 
komen nauwelijks voor. Het 
gebied is dan ook vooral als 
functionele eenheid 
herkenbaar, ruimtelijk gezien 
is sprake van een 
aaneenschakeling van 
bebouwings- en 
groenelementen waarin 
vooral op basis van het 
wegenpatroon enkele 
kleinere deelgebieden te 
onderscheiden zijn. 
Herkenbaar als deelgebieden 
zijn het gebied noordelijk van 
de Elfuursweg, omgeving 
Meidoorn' straat-Acaciaplein, 
omgevíng Noorseweg-
Mezenstraat en de Molenweg. 

Meer oostelijk richting buitengebied wordt het gebied noordelijk van de Elfuursweg 
(deelgebied C) gekenmerkt door een royale opzet van de bebouwing en de grote 
hoeveelheid groen. De royale beplanting direct aan de Elfuursweg zorgt voor een 
directe scheiding met de omliggende woonbebouwing.  
De omgeving van de Meidoornstraat-Acaciaplein (deelgebied D) is ook een gebied 
met veel groen en heeft een dorpsachtig karakter.  
De omgeving van de Noorseweg-Mezenstraat is (deelgebied E) een gebiedje dat, 
vergeleken met andere deelgebieden, een hoge woningdichtheid kent. Ook is 
sprake van weinig openbaar groen. De Molenweg met aanliggende bebouwing is 
een straat die binnen het gehele dorpsgebied een duidelijke herkenbare plaats 
inneemt. Het middengedeelte vervult vooral een woonfunctie. Het park met 
aansluitend het weiland op de hoek van de Molenweg en de Esdoornlaan vormt een 
bijzonder element binnen het gebied. Zowel de belevingswaarde van dit groen als 
de open ruimte te midden van de dorpsbebouwing onderstrepen het belang van dit 
gebied.  
De woonbebouwing in het zuidoostelijke deel (deelgebied F), wordt gekenmerkt 
door een aaneenschakeling van bebouwing en groen. Temidden van de buurt ligt 
een open groene Ruimte; de locatie Mogezomp. Het betreft een weiland waarop 
bebouwing van een voormalig agrarisch bedrijf is gelegen.  De agrarische 
bedrijfsvoering is al enige jaren gestopt. Het karakter van een agrarische enclave 
midden in het dorp is echter bewaard gebleven. 
 
Ten westen van de N348 (Deventerweg) (deelgebied G) ligt een klein woonbuurtje. 
Door de  manier waarop de Deventerweg loopt is het helemaal geïsoleerd komen te 
liggen. De bebouwing aan de Veerweg is sterk wisselend van karakter en vooral 
aan de noordzijde geconcentreerd. Het betreft overwegend woonbebouwing. 
Vanwege de decentrale ligging komt deze buurt niet in aanmerking voor verdere 
ontwikkeling/uitbreiding.  
 
Tenslotte is ten oosten van de kern Gorssel (deelgebied H), ten zuiden van de 
Joppelaan, een afzonderlijk deelgebied gelegen. Het gebied omvat een aantal 
vrijstaande woningen op royale bospercelen, waardoor sprake is van "wonen in het 

 
Ruimtelijke deelgebieden  
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bos". Door de wat afzonderlijke ligging en de rustige sfeer die het gebied uitademt, 
heeft het gebied een bijzonder karakter.  
 
De laatste woonwijk is de wijk Grooterkamp (zuidelijk van deelgebied F), aan de 
zuidzijde van Gorssel. Met ruim 75 woningen is hier een substantiële uitbreiding 
gerealiseerd.  
De woongebieden verschillen onderling  in opbouw en woningtypen. Toch hebben 
ze allemaal dezelfde karakteristieke sfeer die bepaald wordt door bebouwing met 
een relatief kleine korrelgrootte.  
 
De groenstructuur met open plekken in het bestaand bebouwd gebied en de 
laanbeplanting langs de wegen, de relatief ruime opzet van de wegprofielen en 
bebouwingsstructuur, het aantrekkelijke dorpscentrum en niet in de laatste plaats, 
met de omliggende bossen zijn bepalend voor de kwaliteit van de woonomgeving in 
Gorssel. Wel is waarneembaar dat de latere uitbreidingswijken minder groen 
hebben ten opzichte van de eerder gebouwde woongebieden. 
 

2.2 Conclusies 

Uit voorgaande analyse kunnen een aantal karakteristieken voor de Kern Gorssel 
worden gedestilleerd.  
 
Ruimtelijke karakteristieken kern Gorssel: 

- Over een lange tijdsperiode ontstaan mondjesmaat woningen langs de 
hoofdwegen.  

- De bebouwingsrand kenmerkt zich aan de oost- en zuidzijde als rafelrand, 
aan de west- en noordzijde daarentegen is er een duidelijk harde rand. 

- Tot 1954 ontstaan de woningen vooral langs de wegen. Hier hebben we 
vooral te maken met vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen 

- Na 1954 hebben we te maken met projectmatige invullingen tussen de 
hoofdwegen, die binnen relatief korte tijd ontstaan. In deze invullingen zien 
we veel meer rijen woningen ontstaan. 

De grootste kwaliteit van de kern Gorssel is de landelijke ligging tussen IJssel, 
beekdalen en bos- en landgoederengebied. De waardevolle bosgebieden dringen op 
veel plaatsen de kern binnen hetgeen een groene setting van woongebieden heeft 
opgeleverd (hier moet met name het oostelijk, geïsoleerd van de kern gelegen, 
bosgebied met woningen worden genoemd). Dit is dan ook een kernkwaliteit en 
kenmerk van Gorssel. Dit geldt eveneens voor de karakteristieke kern rondom de 
kerk, alsmede de Hoofdstraat die een positieve waardering krijgen toegekend. De 
onderlinge verhoudingen aan de Hoofdstraat en de afstemming tussen de 
verschillende elementen en functies is thans dermate evenwichtig dat de ruimtelijke 
kwaliteit als sterk kan worden aangemerkt.  
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3 TOEKOMSTIGE WONINGBOUW GORSSEL   

3.1 Woningbouwprogramma 

Conform de kernvisie wordt uitgegaan van ca. 120  nieuwe woningen voor de kern 
Gorssel tot 2030.  
 

3.2 Woningbouwlocaties 2030 en verder 

Transformatie 

Enkele transformatielocaties in het dorp kunnen worden benut. Het zogenaamde 
accommodatiebeleid doet uitspraken over mogelijke combinaties tussen 
maatschappelijke en woonvoorzieningen in het dorp. De kernvisie sluit aan bij de 
uiteindelijke afweging en keuzen die in het kader van het accommodatiebeleid 
worden gekozen.  
 

Inbreiden vs uitbreiden 

In het algemeen geldt het uitgangspunt ‘inbreiden voor uitbreiden’. Aanspraak 

maken op uitbreidingsgebieden rondom de kern, betekent per definitie dat een 
areaal buitengebied zal verdwijnen ten gunste van woningbouw. In Gorssel bestaan 
ook mogelijkheden  in te breiden, ter plaatse van de huidige nog open 
groengebieden in het dorp.  
In de huidige structuurvisie zijn volgende uitgangspunten opgenomen; 
 Geen inbreidingslocaties voor woningbouw, waarmee afbreuk wordt gedaan 

aan de open groene gebieden, behorend bij de karakteristieke groenstructuur.  
 Herstructurering van bestaande locaties. 
 Eventueel beperkte uitbreiding aansluitend aan Gorssel-Noord of locatie 

Bolderhoek. 
 
Deze uitgangspunten gelden ook voor deze kernvisie, met als gevolg dat de 
aangegeven karakteristieke groengebieden in het dorp open blijven en worden 
gehandhaafd. Met uitzondering van het gebied Mogezomp ten zuiden van de 
Veldhofstraat, nabij de Manegelaan. Deze locatie leent zich voor de realisering van 
een aantrekkelijk woonmilieu.  
 
Uitbreidingslocaties 

Voor het zoeken naar mogelijke uitbreidingslocaties is een aantal uitgangspunten 
geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de analyse van de in het 
voorgaande hoofdstuk beschreven ruimtelijke karakteristieken. 
De nieuwe woningbouwlocatie(s) zullen voornamelijk buiten het bebouwd gebied 
vorm moeten krijgen.  
De mogelijke stedebouwkundige uitbreidingen moeten direct passen binnen en 
aansluiten op de stedenbouwkundige structuur.  
 
Daarnaast is voor Gorssel beleid geformuleerd in de structuurvisie. In de 
structuurvisie is voor nieuwe woningbouw de noordoostrand van kern aangewezen. 
Langs de bestaande bebouwingsranden kan nieuwbouw komen. De bouw van ca. 
120 nieuwe woningen vraagt om een heroverweging, waarin ook andere 
bebouwingsmogelijkheden worden afgewogen.  
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Het gebied ten noorden van de kern Gorssel, ten noorden van de Dommerholtsweg,  
is gelegen op vrij hoge, vlakke delen van het dekzandlandschap en behoort tot de 
heideontginningslandschappen. Het gebied kenmerkt zich door openheid, waarmee 
het zich onderscheidt ten opzichte van de andere deelgebieden. Door deze grote 
openheíd en het licht glooiende verloop is dit gebied visueel-ruimtelijk waardevol. 
Ecologisch gezien is dit gebied minder waardevol omdat er slechts een beperkt 
aantal natuurlijke elementen voorkomen. Deze uitbreidingsrichting is minder 
geschikt voor woningbouw gezien de landschappelijke waarde, maar ook zeker 
gezien de duidelijke grens die de Dommerholtsweg nu vormt. Deze weg vormt nu 
een duidelijke scheiding tussen het dorp en het buitengebied. Vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt wordt de Dommerholtsweg dan ook als harde 
noordelijke bebouwingsgrens beschouwd. 
 
Aan de westzijde wordt de N348 als harde rand gezien. Verder westelijk bouwen 
betekent dat er nieuwe woonwijken/buurten westelijk van deze barrière plaats zou 
vinden. Vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt wordt  deze optie 
niet gekozen.  Cultuurhistorisch is in dit westelijke gebied sprake van open akkers 
opgebouwd uit kleinere kampen. De landschappelijke openheid is nog steeds 
aanwezig. Toevoegen van nieuwe woonbebouwing zal hier afbreuk aan doen.  
 
Gekozen wordt voor een afronding van de bestaande bebouwingsranden. In 
navolgende figuur is deze visie weergegeven. Aangegeven is een zoekzone 
waarbinnen nieuwe woonbebouwing plaats kan vinden. Tot 2030, maar ook in de 
periode daarna.  
- Aan de westzijde tussen de N348 en de Lijnbaan/Smitskamp. Hier kan een 

stedenbouwkundige afronding met woningbouw vorm krijgen.  
- Aan de zuidzijde van de Grooterkamp. Ook hier kan worden gekozen voor een 

nieuwe afronding van het dorp richting Kamperweg. Eventuele nieuwbouw in 
dit gebied moet  zorg dragen voor een optimale landschappelijke overgang 
naar de bosgebieden, zuidelijk van de Kamperweg. De nieuwbouw zal geen 
‘harde rand’ moeten vormen, maar een verweving tussen landschap en 

bebouwing. Een nieuwe ‘rafelrand’ waarin sprake is van een goede afwisseling 
tussen groen/ en bebouwing.  

- Aan de oostzijde is veelal sprake van een relatief zachte overgang van 
bebouwing naar het buitengebied. Met een zorgvuldige inpassing kan 
nieuwbouw worden toegevoegd en kan de verweving tussen bebouwing en 

 
Ruimtelijke uitgangspunten structuurvisie 
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landschap overeind blijven. Uitgangspunt is een afronding van de 
bebouwingskern waarin verweving tussen landschap en bebouwing centraal 
staat. Ook wel afronden met rafelranden genoemd.  

- De noordoost rand van de kern kan, vanuit stedenbouw en landschap bezien 
benut  worden voor een grotere woningontwikkeling. Toevoegen van 
bebouwing aan de noordoostkant kan vorm krijgen door groengebieden te 
introduceren binnen het nieuwe woongebied. En door aan de nieuwe 
bebouwingranden te zorgen voor een optimale verweving tussen  landschap 
en bebouwing. Geen harde randen, maar een duidelijke afwisseling  tussen 
groen en woningen, die in elkaar overlopen.  

Uitgangspunt is een relatief lage woningdichtheid in de (rafel)rand bebouwing.  Een 
woningdichtheid van ca 15 woningen per ha is het streven. Ter vergelijk; de wijk 
Grooterkamp kent een woningdichtheid van ca. 20 woningen per ha. Met een lagere 
woningdichtheid per ha kunnen ook beter klimaatadaptatie maatregelen (denk aan 
water, wadi’s, veel  groen met bomen) en de biodiversiteit beter worden geborgd in 
de nieuwbouw.  Aan de westzijde geldt dit principe minder en kan een 
uitbreidingslocatie in grotere dichtheid en meer traditionele bouwvormen. 
De woningdichtheid kan variëren per locatie en is naast genoemd groen en 
landschap ook afhankelijk van de doelgroep waarvoor uiteindelijk wordt gebouwd 

Van groot belang is om bij toekomstige woningbouw de kwaliteit van Gorssel ook in 
de nieuwbouw te introduceren. Belangrijk daarin zijn voldoende groen(gebieden) en 
het behoud van kleine korrelgrootte langs de wegen/randen.  
Verweving tussen landschap en woonbebouwing moet ook in de nieuwe 
uitbreidingen centraal staan.  
Tweede kenmerkende punt in Gorssel is de kleinere korrelgrootte van bebouwing 
langs de hoofdwegen. Vaak gaat het om twee onder een kappers en vrijstaande 
woningen. Alleen in de latere uitbreidingen is sprake van rijen. Langs de nieuwe 
buitenranden van de nieuwe woonontwikkelingen wordt gepleit om deze kleinere 
korrelgrootte te blijven toepassen.  
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3.3 Cultuurhistorie en landschap 

Zowel bij de keuze voor de gepresenteerde zoekzones en de verdere invulling van 
deze gebieden speelt cultuurhistorie en landschap een rol van betekenis 
 

Cultuurhistorie 

Op basis van de cultuurhistorie en landschapstypologie is gezocht naar mogelijke 
uitbreidingslocaties. De keuze voor de locaties wordt bepaald door de volgende 
uitgangspunten: 

- Uitbreiding is niet mogelijk in gebieden met zeer hoge cultuurhistorische 
waarde,  

- Uitbreiding is mogelijk in gebieden met hoge en middelhoge waarde, met 
inachtneming van aanwezige waardes. De waardes dienen te worden 
versterkt en uitbreiding dient op een kleinschalige wijze te worden 
gerealiseerd. 

- Uitbreiding is het meest geschikt in gebieden met lage waarde. 
In deze gebieden dient vooral veel aandacht te worden besteedt aan  
versterking van landschapskwaliteiten door versterking van natuur en 
landschapswaarden (bv. Inpassing van randen, natuurlijke 

  
Visiekaart uitbreiding woningbouw Gorssel, 2030 en verder 
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recreatiegebieden, terugbrengen oude wegenstructuur, natuurlijke 
waterlopen). 

 
De cultuurhistorische analyse is gebaseerd op de nota “….over de toppen der 

heuvels, langs den zoom van het bosch, door diepe holle wegen …’. Een 

cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Lochem. Opgesteld door RAAP in 
2018. 
De daarin opgenomen archeologische en cultuurhistorisch onderzoek vormt een 
belangrijke basis voor cultuurhistorisch beleid. Het onderzoek biedt waardevolle 
informatie waarmee het aspect cultuurhistorie goed kan worden meegenomen in 
nadere planologische afwegingen.  
 
In de cultuurhistorische waardenkaart is vooral aandacht besteed aan het zichtbare, 
landschappelijke en gebouwde erfgoed. De cultuurhistorische waardenkaart bestaat 
uit een tweetal kenmerkenkaarten (landschap en bouwkunst/stedenbouw), twee 
waarderingskaarten (landschap en bouwkunst/stedenbouw), zes themakaarten en 
een integrale ensemblekaart waarop de cultuurhistorische ‘toppers’ van Lochem zijn 

weergegeven. 

De waardering van het historisch cultuurhistorisch landschap is gebaseerd op een 
beoordeling op drie criteria:  

1. de gaafheid van de huidige topografie ten opzichte van de situatie omstreeks 
1850 c.q. de situatie ten tijde van de ontginning, dat wil zeggen type 
grondgebruik, verkaveling, percelering etc. 

2. de gaafheid van de huidige verticale dimensie in het landschap (fysiognomie) 
ten opzichte van de situatie omstreeks 1850 c.q. de situatie ten tijde van de 
ontginning, dat wil zeggen de openheid of geslotenheid van het landschap 
(aan- of afwezigheid van opgaand groen), de aanwezigheid van bebouwing, 
etc. 

3. de aanwezigheid van bijzondere kenmerken, waardoor het gebied een hogere 
waardering moet krijgen dan het op basis van andere twee criteria krijgt. 

 
Rondom Gorssel is sprake van wisselende cultuurhistorische waarden  

  
Waardering historisch cultuurlandschap.  
bron; cultuurhistorische waardenkaart Lochem,  RAAP 2018. 



Gemeente Lochem 13 NL.IMRO.  
Kernvisie Gorssel  Vastgesteld  
mRO b.v./ TOE / 08.401 – 2      / juni 2021   Besluitnr. 
 

Ten zuidwesten en noordoosten van Gorssel is sprake van een hoge waardering. 
Ten noordoosten is er sprake van hoge waardering door jonge heideontginning met 
landgoedkenmerken. 
Ten zuiden van Gorssel is er eveneens sprake hoogwaardige cultuurlandschappen 
In dit gebied is sprake van een droge kampontginning. 

 
De hoge waardering van het noordoostelijke gebied komt voort uit  de waardering 
die vanuit cultuurhistorisch landschap perspectief wordt toegekend aan jonge 
heideontginningen met landgoedkenmerken, aangeduid met ‘Ha3’ in bijgaande 
figuur ‘historisch cultuurlandschap’ (paars). In deze gebieden was het economisch 
interessant voor (landgoed) om bos aan te planten. Dit landschapstype bij Gorssel, 
maakte deel uit van de rationele verdeling van het gebied tussen Gorssel en ‘t 

Joppe.  Kenmerkend is onder meer het opgaande groen met landgoedkenmerken, 
dat veelvuldig voorkwam. 
 
Wanneer er gebouwd wordt in dit noordoostelijk gebied, tussen de Dommerholts-
weg en de Joppelaan zal een eventuele 
toevoeging van woningbouw de nodige 
aandacht vragen. Volbouwen van de rand zou 
namelijk betekenen dat deze cultuurhistorische 
waarden ter plaatse  beduidend minder goed 
waarneembaar meer is. Opgaand groen zal 
zichtbaar moeten zijn en nadrukkelijk een 
ruggengraat moeten vormen van de mogelijke 
woningbouw. 
 
Ook de mogelijke woningbouwlocaties aan de 
zuidzijde van de kern zijn aangeduid als gebied 
met een hoge cultuurhistorische waardering. 
Deze gebieden zijn aangemerkt als ‘droge 

kampontginning, enigszins regelmatig’ (kd5 in 

bijgaande figuur).  

  
Historisch cultuurlandschap.  
bron; cultuurhistorische waardenkaart Lochem,  RAAP 2018. 

 
Opgaand groen in de jonge heideontginningen 
met landgoedkenmerken. Bron; cultuur-
historische waardenkaart Lochem,  RAAP 2018  
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Het gaat veelal om droge en kleinschalige kampontginningen, die vaak ook wat 
lager in het landschap lagen. De bouwlandkampjes waren kleiner, er was een grote 
variatie aan grondgebruik op korte afstand (weilandjes, bosjes) en de structuur in 
de directe omgeving was enigszins regelmatig. De huidige toestand van deze 
ontginningen is zeer divers. De kleinschaligheid maakte de kleinschalige 
kampontginningen zeer kwetsbaar voor modernisering van de landschappen ten 
behoeve van de landbouw. Op een aantal plekken is het landschap daarom volledig 
overschreven.  
Het gebied ten zuiden van Gorssel is relatief hoog gelegen, met een zwak golvend 
reliëf en behoorde tot het esdorpenlandschap. Visueel ruimtelijke waarden zijn de 
openheid en het reliëf van het gebied.  De oorspronkelijke herkenbaarheid is hier 
niet optimaal (meer) aanwezig. De waardering die gegeven is in de 
cultuurhistorische waardenkaart is veeleer ingegeven vanuit het gegeven dat het 
gaat om landschappen waar de oorspronkelijke structuur nog vrij goed herkenbaar 
is, alhoewel de beplanting in uiteenlopende mate is afgenomen. De reden dat zij 
nog hoog scoren is dat hun structuur zich beter dan kleinschalige, onregelmatig 
verkavelde landschappen leende voor de moderne landbouw.  
Het vormt een overgangsgebied, waarin de laatste nieuwbouwwijk Grooterkamp is 
gelegen. Tussen deze nieuwbouw en de zuidelijke bosgebieden is het 
overgangsgebied nog goed waarneembaar en kwetsbaar voor mogelijke 
nieuwbouw. 
Dit geldt in mindere mate voor het gebied dat ingesloten ligt tussen de 
Grooterkamp en de N348, direct grenzend aan de bebouwing langs de 
Lijnbaan/Smidskap. De oorspronkelijke structuur is hier niet meer herkenbaar en 
vanuit stedenbouwkundige overwegingen kan relatief eenvoudig worden 
aangesloten op de bestaande bebouwing(structuur).  
 
Landschap 

De landschappelijke waarden en waardering hangt deels samen met de 
voornoemde cultuurhistorische analyse. 
Landschapstypologie wordt immers grotendeels gevormd door het oorspronkelijke 
cultuurlandschap. Oostelijk van Gorssel is tussen de Dommerholtsweg en Joppelaan 
sprake van jonge heideontginningen met landgoedkenmerken, aangeduid met ‘Ha3’  

in voorgaande figuur historisch cultuurlandschap.  De invloed van de landgoederen 
aan de oostzijde van de kern manifesteert zich verder in het zuidelijke gebied van 
de Joppelaan, waar sprake is van een landgoederenlandschap (Amelte en jong 
Amelte),  specifiek aangeduid als ‘jonge buitenplaats in heide- en 
broekontginningen’ (Lj3 in voorgaande figuur historisch cultuurlandschap).   
 
De invloed van de landgoederen op het landschap is eveneens waarneembaar op de 
themakaart ‘Landgoederen en buitenplaatsen” van de Cultuurhistorische 

waardenkaart van de gemeente Lochem. Het gebied oostelijk van de kern is hierin 
aangeduid als Landgoederenzone en specifiek ‘cultuurlandschappen met 

landgoedinvloeden’.  
 
 



Gemeente Lochem 15 NL.IMRO.  
Kernvisie Gorssel  Vastgesteld  
mRO b.v./ TOE / 08.401 – 2      / juni 2021   Besluitnr. 
 

Kenmerkend aan deze landschapstypologie oostelijk van de kern is de opgaande 
begroeiing, lanenstructuur, afwisseling tussen open en bosgebiedjes etc.  
 
Westelijk van de provinciale weg is sprake van een meer open gebied, de 
zogenaamde kampenontginningen, met open akkers en kleinere kampen (Kd2 in de 
figuur ‘historisch cultuurlandschap)    
In het verleden was veelal sprake van beplanting langs de randen van de percelen 
en daarmee ook verschillende kleinere kampen. Alleen de kern was een werkelijk 
open akker en langs de randen meer sprake van meerdere kampen, met de 
benoemde perceelsgrens beplanting.  
In de loop der jaren (eeuwen) is de erfrandbeplanting deels verdwenen en is 
veeleer sprake van grote(re) openheid en één grote open akker.  
 
In de huidige situatie is in dit westelijke deel, zeker in vergelijk met de benoemde 
gronden aan de oostzijde van de provinciale weg, sprake van meer openheid.  
 
Uitgangspunten woningbouwmogelijkheden vanuit landschap 

  
 Het gebied noordelijk van de Dommerholtsweg wordt gevrijwaard van 

woningbouw. De Dommerholtsweg wordt ook stedenbouwkundig gezien als 
een harde grens. Het noordelijk gelegen relatief open landschap wordt 
gehandhaafd.  

 Een relatief grootschalige woningbouwlocatie in het landgoederenlandschap 
langs de oostrand van Gorssel zal mogelijk afbreuk van het landschapsbeeld 
tot gevolg hebben. In dit landschapstype gaat voorkeur uit naar kleinere 

  
Themakaart Landgoederen en buitenplaatsen.  
Bron; Cultuurhistorische waardenkaat gemeente Lochem.  
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ontwikkellocaties, passend in het landschap.  In het bijzonder in het gebied 
tussen de Elfuursweg en de Kwekerijweg, in het oostelijke deel van de kern. 
Tussen de Dommerholtsweg en de Elfuursweg (Gorssel noordoost) kan met de 
nodige voorzorg een relatief grotere ontwikkellocatie worden gebouwd. Vanuit 
landschap gezien zal er echter in dat geval voldoende (openbaar) groen 
moeten worden gerealiseerd en een goede landschappelijke inpassing van de 
nieuwe bebouwingsrand.  

 Het meer open landschap, westelijk van de provinciale weg N348 blijft 
behouden en wordt niet aangewend voor woningbouwuitbreiding.   

 

3.4 Ecologie 

Voor dit locatieonderzoek is geen algemeen gebiedsdekkend ecologisch onderzoek 
uitgevoerd.  
Op basis van algemene kennis kan een algemeen beeld worden gegeven in de (on) 
mogelijkheden vanuit ecologisch perspectief.  
Het landgoederenlandschap zal naar verhouding ecologisch waardevoller zijn dan 
de gebieden direct westelijk van de provinciale weg. De potentiële ecologische 
waarde zal hoger zijn. Met name voor de fauna kan daarmee sprake zijn van 
actuele ecologische waarden. Indien echter de boomstructuur overeind kan blijven 
en wordt zorg gedragen voor voldoende groene begeleiding van de toekomstige 
woningbouwplannen kan het negatieve effect van woningbouw worden verkleind. 
 
Een deel van de bosgebiedjes oostelijk van de kern, tussen de Elfuursweg en de 
Joppelaan maken ook onderdeel uit van het Gelders natuurnetwerk. Bouwen in 
deze gebieden wordt niet voorgestaan.  
Vanuit ecologisch oogpunt is het de vraag in hoeverre de strook direct noordelijk 
van de Elfuursweg, die niet in het NNN gebied is gesitueerd, aangewend kan 
worden voor woningbouw. En verdere natuurinrichting, waarmee de twee NNN 
gebieden noordelijk van de Elfuursweg met elkaar worden verbonden, ligt meer 
voor de hand. Wanneer voor deze locatie zou worden gekozen voor 
woonontwikkeling, is een verbinding tussen de twee NNN gebieden een voorwaarde  
 
Als algemeen uitgangspunt geldt dat;  
 Gebieden die onderdeel uitmaken van het Gelders natuurnetwerk of de 

groene ontwikkelingszone dienen in de toekomst vrij te worden gehouden van 
bebouwing 

 Opgaande erfbeplanting en bosgebiedjes dienen (zoveel mogelijk) worden 
bespaard wanneer sprake is van woningbouwuitbreiding in deze gebieden.  

 
 

  
Gelders Natuur Netwerk  
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3.5  Milieu 

 
Geluid 
De geluidcontouren van de N348, vormt een milieufactor, waarmee rekening moet 
worden gehouden.  
In bijlage 2 zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek1 opgenomen. In de 
verdere planuitwerking zal het geluidsaspect een rol spelen. Streven is om een zo 
hoog mogelijk woon- en leefklimaat te realiseren.  
Vanwege wegverkeer op de N348 is de geluidsbelasting binnen het overgrote deel 
van het potentiële woongebied aan de westzijde van Grooterkamp en Smitskamp 
hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 63 dB. Voor woningbouw bestaande uit 2 
bouwlagen bedraagt de afstand tot de as van de N348 tenminste 25 meter. 
 
 
 
 
Met name voor de zuidelijke locatie is de cumulatieve geluidsbelasting op 4,5 meter 
boven maaiveld relatief hoog en zal vragen om een goede stedenbouwkundige 
invulling. 
 
 
Nog uitwerken  

                                           
1  KERNVISIE GORSSEl. Verkennend akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 
21-08163.R01.V01. Alcedo bv, januari 2021 

 
Figuur.  63 dB contour op 4,5 meter waarneemhoogte. Bron; Alcedo bv.  



3.6. Keuze uitbreidingsgebieden woningbouw tot 2030 

Op basis van de voorgaande analyse is gekeken naar de aanwezige 
uitbreidingsmogelijkheden rond het dorp en kan een keuze worden gemaakt in de 
toekomstige uitbreidingslocaties en mogelijke fasering.  
In bijgaande figuur zijn de potentiële woningbouwlocaties op hoofdlijnen in beeld 
gebracht. 

Zoekzones nieuwbouw Gorssel 

3.6.1. Transformatie en inbreiding locaties 

In de dorpskern is op verschillende plaatsen nog enkele mogelijkheden voor 
transformatie van de huidige bestemming naar een woonbestemming. Voor de 
gehele gemeente Lochem wordt daarin uitgegaan van 200 tot 300 woningen tot 
2030. In Gorssel zijn bekende potentiële locaties onder meer de locaties  
opgenomen in het accommodatiebeleid, voormalig kinderdagverblijf aan de 
Veldhofstraat/Lijnbaan. Deze woningbouwmogelijkheden vallen buiten de 120 extra 
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Inbreidingslocatie Mogezomp 
De kern Gorssel kenmerkt zich door enkele karakteristieke en landschappelijk 
waardevolle open groengebieden in de kern. In de huidige structuurvisie is het open 
houden van deze openbare groenplekken een belangrijk uitgangspunt.  
De locatie Mogezomp aan de Veldhofstraat vormt daarop een uitzondering. De 
locatie is niet openbaar en in particulier bezit. De locatie leent zich optimaal voor 
een invulling met woningbouw met een stedelijk woonmilieu. Woningtypen als 
traditionele rijenwoning en twee onder een kappers, mogelijk een kleiner 
appartement met studio’s etc v kunnen hier  een plek kunnen krijgen. Deze locatie 
maakt een invulling voor starters (mits financieel haalbaar) mogelijk.  
 
Naar schatting kunnen in dit gebied ca 30 woningen worden gerealiseerd.  
 
3.6.2 Uitbreidingslocaties woningbouw tot 2030 

 
Van west, naar zuid naar oost. 
 
Westelijke uitbreiding tussen de Smitskamp en N348.        
Dit deelgebied, zuidelijk van de Lijnbaan en Smitskamp wordt beschouwd als 
potentiële woningbouwlocatie. De huidige stedenbouwkundige afronding van de 
kern  tussen de Smidskamp en de N348 kan met de toevoeging van woningbouw 
worden verbeterd en hoeft geen grote afbreuk te doen aan de landschappelijke 
waarden in dit gebied.  Hier kan ook worden gekozen voor rijenwoningen aan de 
binnenzijde (Smitskamp) en meer open bebouwing (twee onder een kap/vrijstaand)  
langs de rand. Het gebied is in eigendom van de gemeente Lochem.  
Het geluid als gevolg van  de N348 maakt dat een afstand van minimaal 25 meter 
uit de weg nodig is.   
Het totale oppervlak van dit perceel is ca. 2,7 ha, maar kan niet volledig worden 
benut door de geluidproblematiek. Ongeveer 2.3 ha kan worden aangewend voor 
woningbouw.  
 
Gorssel zuid 
De totale omvang van dit gebied bedraagt ca. 4 ha. Woningbouw in dit deelgebied 
zal een nieuwe afronding van de kern tot gevolg hebben. In tegenstelling tot de 
bebouwingsrand van Grooterkamp zal in dat geval gekozen worden voor een 
zachter bebouwingsrand. Van groot belang hierin is zorg te dragen voor een goede 
overgang naar de zuidelijke bosgebieden. Verweving tussen landschap en 
woningbouw. Alleen in lagere dichtheden kan dit worden gerealiseerd, met aan de 
randen wederom de genoemde kleinere korrelgrootte.  
 
Gorssel oost (tussen Kwekerijweg en Elfuursweg) 
In de gehele oostelijke strook komen verspreid liggende bos- en weidepercelen 
voor met af en toe bebouwing. Het gebied heeft visuele waarde door de afwisseling 
in ruimtebeleving. Deze bestaat enerzijds uit de afwisseling tussen open en dicht 
(resten van bos en agrarisch gebied), anderzijds uit de verschillende soorten 
beplanting die in het gebied aanwezig zijn. De ecologische waarde van het gebied 
ligt in het feit dat het gebied in zijn geheel aansluit op het achterliggende 
bosgebied.  
Woningbouw zou beperkt mogelijk zijn, mits rekening wordt gehouden met de 
aanwezige ecologische en visueel-ruimtelijke waarden. Bijvoorbeeld door te bouwen 
in kleinere clusters (circa 10 woningen per cluster).  
Gezien het relatief geringe aantal woningen dat hier gebouwd kan worden, het 
kleinschalige karakter en de landschappelijke waarde wordt de oostelijke strook tot 
2030 niet aangewend voor woningbouw.  
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Wel is het mogelijk de strook westelijk van de Kamperweg, langs de bestaande 
bebouwing aan de Reuvekamp en Hoefslag te benutten voor woningbouw. Deze 
locatie sluit aan op de huidige stedenbouwkundige structuur en zou een goede 
afronding van het dorp aan de oostzijde vormen. De oppervlakte van deze locatie is 
ca. 0, 8 ha.  Deze locatie zal met een kleine korrelgrootte de afronding van de kern 
aan de oostkant vormen. Oftewel een invulling met vrijstaande en mogelijk enkele 
twee onder een kapper woning.  
 
Gorssel noord oost 
Aan de noordoost kant van de kern, tussen de Dommerholtsweg en de Elfuursweg 
is woningbouw mogelijk. Op deze locatie kan er voor worden gekozen een grotere 
uitbreiding te realiseren. In dat geval wordt niet gekozen voor een afronding van de 
huidige bebouwingsrand, maar voor een geheel nieuw uitbreidingsgebied.  
Een nieuwe uitbreiding zal ook hier rekening moeten houden met de 
stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten binnen Gorssel. In dit geval 
tweeërlei. Door het creëren van nieuwe groengebieden in de nieuwe woonbuurt. En 
tegelijkertijd ook weer zorg te dragen voor nieuwe bebouwingranden met een 
optimale verweving tussen  landschap en bebouwing. Geen harde randen, maar een 
duidelijke afwisseling  tussen groen en woningen, die in elkaar overlopen.   
Het gebied is ca. 9 ha groot.  
 
 
3.6.3 Conclusie woningbouwlocaties  tot 2030 

 
In figuur … zijn de potentiële locaties weergegeven. Voorkeur gaat uit naar een 

ontwikkeling van meerdere locaties. 
Met de ontwikkeling van de locatie Mogezomp met ca. 30 woningen hoeft minder 
aanspraak op uitbreidingslocaties in het buitengebied worden gemaakt.  
Voor uitbreiding heeft de westkant tussen Lijnbaan/Smitskamp en N348 voorkeur. 
Op deze locatie kan gemeente ook eenvoudig sturen op woningtype. Grond is in 
eigendom van gemeente. 
Daarnaast kan de locatie Gorssel noordoost tot ontwikkeling worden gebracht. In 
dit grotere uitbreidingsgebied bestaan ook mogelijkheden voor verschillende 
doelgroepen. Door het grotere oppervlak is het ook mogelijk de geprognosticeerde 
woningaantallen te halen. 
Tot slot kan met een goede afronding aan de oostkant, direct westelijk van de 
Kamperweg een aantrekkelijke dorpsrand worden gerealiseerd. 
 
De participatie kan ook meer duidelijkheid bieden over voorkeuren vanuit Gorssel 
en een basis vormen voor een definitieve keuze.  



Bijlage 2.

Akoestisch	onderzoek
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1 INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Lochem heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het 
betreft een verkennend akoestisch onderzoek voor een potentiële woningbouwlocatie in 
Gorssel. De globale ligging van de potentiële woningbouwlocatie is oranje omkaderd 
weergegeven in de figuur hieronder. 
 

 
Figuur 1 Globale ligging woningbouwlocatie 
 
In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van 
wegverkeerslawaai van de N348. 
 
Uitgangspunten van het onderzoek zijn de aangeleverde tekeningen van mRO en de van de 
provincie Gelderland ontvangen verkeersgegevens. In bijlage 1 is de tekening met daarop de 
situatie weergegeven en zijn de figuren uit het rekenmodel opgenomen.  
 

Planlocatie 
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2 WETTELIJK KADER 

2.1 Zones langs wegen 

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal 
situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een 
aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.  
 
De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en 
de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten 
weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn. 
 
Tabel 1 Zonebreedten 
Weg(en) Situatie Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 
N348 stedelijk 1 of 2 200 
 
Het voorliggende verkennend onderzoek richt zich alleen op de, met betrekking tot het 
plangebied, maatgevende wegen. 
 
In de buurt van de potentiële woningbouwlocatie bevinden zich ook 30 km/uur wegen. Deze 
wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. Het 
onderzoek richt zich daarom alleen op de geluidsbelasting van de wegen die genoemd zijn in 
tabel 1.  
 

2.2 Grenswaarden wegverkeerslawaai 

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels 
van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.  
 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per 
weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de 
geluidsbelasting hoger is, kan door het bevoegd gezag een hogere grenswaarde worden 
vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van 
dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. 
Voor een potentiële woningbouwlocatie in een stedelijk gebied bedraagt de hoogst mogelijke 
grenswaarde 63 dB.  
 
De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, 
gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde 
onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.  
Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald 
hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale 
geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere 
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grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een 
onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting. 
 

2.3 Stiller verkeer in de toekomst 

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de 
toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 
110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende 
geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 2 tot en met 4 dB bij wegen met 
een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder 
dan 70 km/uur.  
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3 WEGVERKEERSLAWAAI 

3.1 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn verkregen de provincie 
Gelderland via geldersverkeer.nl. De ontvangen gegevens zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
De gegevens betreffen gegevens voor het jaar 2019. Om de gegevens voor prognosejaar 2031 
te verkrijgen is op de etmaalintensiteiten van beide telvakken van de N348 een autonome 
groei gehanteerd van 0,5 % per jaar. 
 
In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens samengevat. 
Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in bijlage 3. 

 
Figuur 2 Verkeers- en verhardingsgegevens lokale wegen 2031 
 

3.2 Rekenmodel 

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard 
rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale 
model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en 
kruispunten opgenomen. 
 

N348  
14003 mvt/etm 

50 km/uur 

N348  
15995 mvt/etm 

80 km/uur SMA NL8 
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In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 
afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-
correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is 
opgenomen wordt verondersteld dat de bodem absorberend zacht is (bodemfactor 1,0). Voor 
de woningbouwlocatie is uitgegaan van een bodem die akoestisch half hard en halfzacht is 
(bodemfactor 0,5). Ter plaatse van de overige bebouwing rondom de woningbouwlocatie is 
een bodemvlak opgenomen met bodemfactor 0,7. 
 
Om de geluidscontouren te bepalen is in het rekenmodel op de planlocatie een grid gelegd op 
verschillende beoordelingshoogten. De beoordelingshoogte bedraagt 1,5, 4,5 en 7,5 meter, 
dit is representatief voor de begane grond, 1ste en 2de verdieping. 
 
In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. De 
invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.   
 

 
Figuur 3 Impressie rekenmodel 
 

3.3 Contouren 

De geluidscontouren ten gevolge van de N348 zijn in bijlage 4 weergegeven. Voor het 
wegverkeerslawaai ten gevolge van de N348 op telvak 28 (50 km/uur) en telvak 26   
(80 km/uur) is een correctie gehanteerd van respectievelijk 5 en 2 dB conform artikel 110g 
Wgh.  
 
De geluidscontouren worden als volgt omschreven: 

 Groen: de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (inclusief aftrek Wgh) wordt niet 
overschreden. Bebouwing is zondermeer mogelijk; 

 Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar er wordt voldaan aan de 
ten hoogste toelaatbare waarde van 63 dB (inclusief aftrek Wgh). Realisatie van een 
woonfunctie is mogelijk met ontheffing; 

 Rood: de ten hoogste toelaatbare waarde van 63 dB voor stedelijk gebied wordt 
overschreden. Realisatie van een woonfunctie is in dit gebied niet mogelijk, tenzij er 
ingrijpende maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld het toepassen van dove 
gevels. 
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3.4 Rekenresultaten en beoordeling  

De geluidscontouren vanwege het wegverkeerslawaai worden weergegeven in de figuren in 
bijlage 4. De geluidscontouren voor wegverkeer van de N348 (50 en 80 km/uur) worden 
respectievelijk inclusief 5 en 2 dB correctie gepresenteerd.  
 
N348 (50 en 80 km/uur) 
Zoals weergegeven in de figuren in bijlage 4 is vanwege wegverkeer op de N348 de 
geluidsbelasting binnen het overgrote deel van het plangebied hoger dan de 
voorkeursgrenswaarde. Binnen het plangebied is woningbouw bestaande uit 3 bouwlagen 
alleen mogelijk met ontheffing. In het noordoostelijk deel van het plangebied is, op circa   
190 meter afstand van de as van de N348, woningbouw tot een hoogte van maximaal   
2 bouwlagen zonder meer mogelijk. Tot circa 40 meter afstand van de as van de N348 is 
woningbouw bestaande uit 3 bouwlagen niet mogelijk tenzij er ingrijpende maatregelen 
worden getroffen. Voor woningbouw bestaande uit 2 bouwlagen bedraagt de afstand tot de 
as van de weg tenminste 25 meter. 
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4 CONCLUSIE 

In opdracht van de gemeente Lochem heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor 
een potentiële woningbouwlocatie in Gorssel. In dit onderzoek worden de geluidscontouren 
gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaai van de N348. 
 
Vanwege het wegverkeer op de N348 wordt op de potentiële woningbouwlocatie de 
voorkeursgrenswaarde overschreden. Ook wordt de maximale ontheffingswaarde 
overschreden. De overschrijding vindt plaats op alle drie de beoordelingshoogten (1,5 4,5 en 
7,5 meter). Binnen het plangebied is woningbouw bestaande uit 3 bouwlagen alleen mogelijk 
met ontheffing. Tot circa 40 meter afstand van de as van de N348 is woningbouw, bestaande 
uit 3 bouwlagen, niet mogelijk tenzij er ingrijpende maatregelen worden getroffen. Voor 
woningbouw bestaande uit 2 bouwlagen bedraagt de afstand tot de as van de weg tenminste 
25 meter. Vanaf circa 190 meter van de as van de N348 is woningbouw, bestaande uit 
maximaal 2 bouwlagen zonder meer mogelijk. 
 



 

 

BIJLAGE 1 FIGUREN 
 









 

 

BIJLAGE 2 VERKEERSGEGEVENS 
 



Verkeersintensiteiten motorvoertuigen en vrachtverkeer 2019, doorsnede, weekdag 

De groei op beide wegvakken is gemiddeld ongeveer 0,5 % per jaar (bron NRM-ON v2020). 

Op het kruispunt bij km 39 is de deklaag een SMA 0/6. Voor en na het kruispunt is de deklaag een SMA-NL8G+. 

Dit betekent: 2031 = GV2019 x 1,06 

wegnummer telvak telvak begin eind referentie 
omschrijving begin 
telvak omschrijving einde telvak 

  nummer   hmp hmp permanent     

N348 (80 km/uur) 26 N34826 36,5 39,0 N34826 Zutphenseweg Hoofdstraat Zuid 

N348 (50 km/uur) 28 N34828 39,0 40,2 N34830 Hoofdstraat Zuid Elfuursweg/Veerweg 

 

0-24 uur       07 - 19u       19 - 23u       23 - 07u       

licht middel zwaar totaal licht middel zwaar totaal licht middel zwaar totaal licht middel zwaar totaal 

13475,54 988,48 625,98 15090,00 10861,97 857,19 526,43 12245,59 1672,50 53,71 30,86 1757,07 936,75 78,74 71,86 1087,34 

11968,37 759,52 482,11 13210,00 9669,79 654,30 402,20 10726,30 1486,55 41,93 23,31 1551,79 814,52 61,18 56,20 931,91 
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AlcedoModelinformatie
21-08163

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01 kernvisie Gorssel 1,5 m

Model eigenschap

Omschrijving M01 kernvisie Gorssel 1,5 m 

Verantwoordelijke jordyb

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

    

Aangemaakt door jordyb op 21-1-2021

Laatst ingezien door jordyb op 29-1-2021

Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 1,5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50

29-1-2021 13:34:52Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo



AlcedoModelinformatie
21-08163

Commentaar

29-1-2021 13:34:52Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo



AlcedoGroepsreducties
21-08163

Rapport: Groepsreducties
Model: M01 kernvisie Gorssel 1,5 m

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  N348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    N348 50 km/uur 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

    N348 80 km/uur 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Wegdelen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29-1-2021 13:35:26Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo



AlcedoInvoergegevens grids
21-08163

Model: M01 kernvisie Gorssel 1,5 m
V01 - 21-08163

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

grid01 grids     1,50      0,00    5    5

29-1-2021 13:36:05Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo



AlcedoInvoergegevens wegen
21-08163

Model: M01 kernvisie Gorssel 1,5 m
V01 - 21-08163

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %MR(D) %MR(A)

101 N348 wegvak 26 80 km/uur   0,75   0 W4b SMA-NL8 --  80  80  80  15995,40   6,76   2,92   0,90 -- --

102 N348 wegvak 28 50 km/uur   0,75   0 W4b SMA-NL8 --  50  50  50  14002,60   6,77   2,93   0,88 -- --

29-1-2021 13:36:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo



AlcedoInvoergegevens wegen
21-08163

Model: M01 kernvisie Gorssel 1,5 m
V01 - 21-08163

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

101 --  88,70  95,19  86,15   7,00   3,06   7,24   4,30   1,76   6,61

102 --  90,15  95,80  87,40   6,10   2,70   6,57   3,75   1,50   6,03

29-1-2021 13:36:36Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Alcedo
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Bijlage 3.

Resultaten	woningenquête	werkgroep	wonen	dorpsraad	Gorssel	



Resultaten Onderzoek Woonwensen Gorssel 

 
Foto dorpsraad Gorssel.nl  

https://www.dorpsraadgorssel.nl/nieuws/wat-is-de-woonbehoefte-in-gorssel/ 

De Enquête naar de woonwensen Gorssel die onlangs is gehouden is inmiddels afgesloten en 
heeft een grote respons opgeleverd. Totaal zijn er 378 reacties geweest op de algemene 
enquête en 73 reacties op de speciale jongeren enquête.  

Er wordt ondertussen gewerkt aan het analyseren van de opgehaalde gegevens door de 
vertegenwoordigers van de dorpsraad Gorssel. De werkgroep woonwensen waarin ook de 
gemeente Lochem en IJsseldal-wonen zijn vertegenwoordigd willen gezamenlijk een visie op 
wonen in Gorssel nu en in de toekomst in beeld brengen.  

Bijna 70% van de geënquêteerden kwam uit de kern van Gorssel en een kleine 20% vanuit 
het buitengebied, 6% kwam uit de rest van de gemeente en ook enkele reacties elders uit 
het land. De meeste reacties bijna 80% kwam van woningeigenaren en 20% van huurders.  

Van de actieve deelnemers bij de algemene enquête was bijna de helft ouder dan 60 jaar 
wat gezien de samenstelling van de bevolking natuurlijk niet verassend is. Ruim 71% van de 
huishoudens betrof een huishouden zonder kinderen.  

Meer dan 50% wil binnen nu en 10 jaar verhuizen  

Verhuiswensen zijn er zeker want bijna 56% van de deelnemers heeft aangegeven binnen nu 
en 10 jaar te willen verhuizen, ruim 35% wil zelfs binnen nu en twee jaar al verhuizen. Als dat 
allemaal gaat gebeuren zullen er de komende jaren heel wat adreswijzigingen worden 
verstuurd. Het goede nieuws is dat 70% heel graag in Gorssel wil blijven wonen of juist daar 
naartoe wil verhuizen. 

Opvallend is ook dat de reden van de verhuiswens is dat bijna 30% kleiner wil gaan wonen, 
ook zijn bij een groot deel van de deelnemers een zorgvraag of gezondheidsreden de reden 
van de verhuiswens.  

 

https://www.dorpsraadgorssel.nl/nieuws/wat-is-de-woonbehoefte-in-gorssel/


Gorssel startte in 2014 met een groot project genaamd de Borkel, inmiddels is dit niet meer 

weg te denken uit het Centrum van Gorssel.  

 

Foto gorssel.nl 2014  

https://www.gorssel.nl/nieuws/143-voorbereiding-nieuwbouw-de-borkel-begonnen 

 

Er wordt zowel naar koopwoningen gezocht als ook naar huurwoningen (65/35), bij de 
huurwoningen zoeken 119 mensen een woning tot 750 euro per maand en 70 een woning 
boven dit bedrag. Bij de kopers ligt het zwaartepunt tussen de 250 en 500 duizend euro voor 
een woning maar ook daaronder en daarboven is een duidelijke behoefte.  

Het type woning wat gezocht wordt is divers en gaat van vrijstaande woningen (25%) tot 40 
personen die graag een bouwkavel zouden willen bemachtigen. Ook opvallend is de wens 
van levensloopbestendige woningen en de vraag naar grote en kleine appartementen. Indien 
er gebouwd gaat worden in Gorssel kan er zeer divers gebouwd worden blijkt uit dit 
onderzoek.  

Een dorp in het groen is de wens van jong en oud  

Wat mensen verder erg belangrijk vinden is een groene omgeving waar men kan verblijven 
en activiteiten kan ondernemen. Ook parkeren dichtbij huis is niet verassend een wens van 
velen. Diversiteit is niet bij iedereen een wens want 30% wil graag met gelijkgezinden 
wonen.  

Opvallende overige wensen waren er ook, zoals energieneutraal wonen en een Ecologische 
wijk op kleine schaal. Over het algemeen wil men zeker het groene karakter wat Gorssel zo 
bijzonder maakt graag behouden. Bijzonder is ook een veel terugkerende woonwens van 
luxe appartementen die geschikt zijn voor senioren wat duidelijk maakt dat ook hier de 
vraag erg varieert maar de behoefte om wat compacter te wonen er zeker is.  

Ook de jongeren lieten zich horen  

De uitkomsten van de jongeren enquête was natuurlijk anders al was het maar omdat er hier 
een andere vraagstelling was. Meer dan de helft van de jongeren woont op dit moment nog 
thuis en de helft van de reagerende jongeren heeft een betaalde baan. Het merendeel van 
de jongeren wil heel graag in Gorssel blijven wonen waarbij de verbondenheid met het dorp 

https://www.gorssel.nl/nieuws/143-voorbereiding-nieuwbouw-de-borkel-begonnen


de belangrijkste reden is. De meeste jongeren willen later ook een gezin stichten en zien hun 
kinderen graag in Gorssel opgroeien. Gorssel is dan misschien een vergrijsd dorp maar 
jongeren willen hier toch graag blijven wonen!  

Wel zijn er grote zorgen bij de jongeren want velen zien in de praktijk geen mogelijkheid om 
hier een betaalbare woning te vinden wat mooi neergezet werd door iemand in een krachtig 
statement: 

De jeugd heeft de toekomst maar niet in Gorssel  

Compacte eengezinswoningen kleine appartementen en ook Tiny-Houses worden genoemd 
als woonwens maar ook is er een heel duidelijke vraag naar ruime eengezinswoningen 
(>50%). Een nieuwbouwplan zien velen als ultieme woonwens maar in ieder geval is de 
belangrijkste wens om gewoon in Gorssel te kunnen blijven wonen. Slechts 4% van de 
jongeren heeft Gorssel wel gezien en trekt liever de wijde wereld in. 

Gezien de huidige huizenmarkt is er ook vraag naar betaalbare huurwoningen maar daarbij 
wordt ook aangegeven dat deze wel aan de eisen van de huidige tijd moeten voldoen. 

Moderne huurwoningen zoals in de wijk Grooterkamp Gorssel zijn ook nu nog erg gewild.  

 

Foto Gorssel.nl (2015) 

https://www.gorssel.nl/nieuws/1610-nieuwbouw-grooterkamp-nu-in-verhuur 

Ook is er angst dat men van de woningmarkt wordt weggedrukt doordat er veel 
belangstelling is van buitenaf en jongeren uit Gorssel zo totaal geen kans krijgen om in hun 
eigen dorp te blijven wonen.  

Ook goede voorzieningen worden genoemd zoals scholen en sportfaciliteiten en net als in de 
algemene enquête is ook een groene omgeving een belangrijke factor bij de voorliefde om in 
Gorssel te blijven wonen.  

Binnenkort zullen de uitkomsten verder geëvalueerd worden in de werkgroep waarbij alle 
wensen zullen worden besproken. De belangrijkste constatering is in ieder geval dat er een 
mooie toekomst is voor ons dorp waarbij we moeten letten op de kernwaarden die het dorp 
juist zo aantrekkelijk maken.  

Niet Publiceren voor 14-07-2020  
Dit bericht is verstuurd naar Weekblad de Gids en Gorssel.nl  

https://www.gorssel.nl/nieuws/1610-nieuwbouw-grooterkamp-nu-in-verhuur
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