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Toelichting  op het Masterplan Vogelbuurt/Biezenakker Ulft 
 
Betrokkenheid bewoners bij Masterplan 

Vanaf september 2007 zijn bewoners betrokken bij de planvorming voor de 
Vogelbuurt/Biezenakker. Dit gebeurde tijdens informatiedagen, bewonersavonden, via punaises 
prikken en stickers plakken, door enquête in te vullen of door een bericht achter te laten op de 
website www.vogelbuurtbiezenakker.nl. Suggesties en voorstellen van zowel de bewoners, 
belanghebbenden, de gemeente en Wonion zijn gebundeld tot een Masterplan. Tot en met de 
laatste wijzigingen in het plan is een klankbordgroep van bewoners betrokken geweest. Zelfs 
begin oktober zijn nog wijzigingen doorgevoerd met aanzienlijke consequenties voor de 
sloopopgave na commentaar van de klankbordgroep. Op 28 en 29 oktober 2008 zijn bewoners 
ven de Vogelbuurt, omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd om kennis te nemen van de 
plannen en vragen te stellen tijdens inloopbijeenkomsten. Van te voren hebben de bewoners van 
de Vogelbuurt bericht gehad wat er met hun woning zou gebeuren; sloop, renovatie of groot 
onderhoud. Ook de particuliere huiseigenaren hebben informatie over de herstructurering 
gekregen. De bijeenkomsten zijn door zeker 900 bewoners bezocht. Over het algemeen 
reageerden de bewoners positief op de plannen. Er werden relatief veel vragen gesteld over de 
noodzaak van het verdwijnen van de garageboxen. Ook werd er regelmatig gevraagd naar de 
toekomstige functie van de kringloopwinkel. Op dit moment is daarover in het plan nog niets 
opgenomen. De gekozen locatie voor de multifunctionele accommodatie (MFA) is goed 
ontvangen. Dat nog niet bekend is hoe de MFA ingevuld zal worden, vonden bewoners niet 
vervelend. Ook werd de groenverdeling enthousiast ontvangen: de locaties voor trapvelden en 
groen zijn goed gekozen volgens de bewoners. 

1.  
Uitwerkingsniveau Masterplan 

Het masterplan voor de Vogelbuurt is uitgewerkt tot op kavelniveau. Voor de Biezenakker is de 
uitwerking tot het niveau van buurtidentiteiten uitgevoerd. In de groene long ertussen is ruimte 
voor de voetbalclub Ulftse Boys, een multifunctionele accommodatie (MFA) en waterretentie voor 
hemelwaterafvoer. 

2.  
Sloop en nieuwbouw 

In de Vogelbuurt worden 242 woningen gesloopt. Hieronder vallen 9 woningen van particulieren. 
Er komen 150 woningen terug. In de Biezenakker komen circa 260 woningen.  
Voor het aantal woningen in de sociale huisvesting is uitgegaan van minimaal het behoud van de 
huidige aantallen conform de Woonvisie. Dit houdt in dat in de Vogelbuurt 233 sociale 
huurwoningen worden gesloopt. Van de nieuwbouw zullen 110 in de categorie sociaal vallen. In 
de Biezenakker worden 50 woningen gebouwd door Wonion. Daarnaast kan in het centrum van 
Ulft een surplus van 50 sociale appartementen (90 van de 120 appartementen vallen in de sociale 
sector) worden aangewend als vervanging voor de Vogelbuurt. Wonion heeft toegezegd de 23 
nog ontbrekende sociale woningen in andere plannen binnen de gemeente te realiseren.  

3.  
Uitwerking uitgangspunten 

De klankbordgroep vond het belangrijk dat: 

• er meer variatie in woningtypen komt; 

• er geen lange aaneengesloten huizenrijen zouden komen. 

• herkenbare straten zouden ontstaan; 

• er voldoende groen in en om de wijk zou komen; 

• de ‘groene long’ ook een groen karakter houdt; 

• er voldoende speelgelegenheid komt voor kinderen en jongeren; 

• de parkeerdruk in de Vogelbuurt verminderd zou worden; 

• Vogelbuurt en Biezenakker worden 1 wijk 

• de MFA goed bereikbaar zou zijn; 
4.  
 

In het masterplan is hier invulling aan gegeven door: 

• de nieuwe infrastructuur geeft een directe aansluiting op de Oude IJsselweg en verbindt 
Vogelbuurt Biezenakker rechtstreeks met het centrum van Ulft. De hoofdverkeersontsluiting 
loopt langs de MFA. Ze takt enerzijds aan op de Parkietstraat en anderzijds via een weg 
parallel aan het Oerseveld en vervolgens op de Nachtegaallaan. Door deze 
hoofdontsluitingen worden de Vogelbuurt en de Biezenakker met elkaar verbonden, maar 
krijgt de Vogelbuurt ook 2 nieuwe ingangen die zorgen voor een betere spreiding van het 
verkeer. Voor de veiligheid zullen ook deze nieuwe wegen binnen de 30 km zone vallen.  
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• Voor fietsers wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd over de Lijsterstraat. Oerseveld en 
Biezenakker blijven als langzaamverkeersroutes gehandhaafd; 

• het ontstaan van 3 nieuwe kleinere buurten in de Vogelbuurt veroorzaakt door de nieuwe 
infrastructuur, elk met een eigen sfeer. De buurten krijgen een centraal gelegen buurtplek met 
en groene uitstraling. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met een speelveld; 

• Het aantal speelvelden is getoetst aan het speelruimtebeleidsplan 2007 – 2012  

• de ‘groene long’ die door de Vogelbuurt en Biezenakker wordt omsloten. Deze moet nog 
nader ingevuld worden; 

• Het openbaar gebied in de Vogelbuurt wordt opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe 
materialen. De uitstraling zal vergelijkbaar zijn met de uitstraling die in de Schrijversbuurt in 
Gendringen wordt gerealiseerd; 

• het aantal parkeerplaatsen neemt toe door verdunning van het aantal woningen, sloop van 
garageboxen en die ruimte aanwenden voor openbare parkeerplaatsen en het anders 
inrichten van de openbare ruimte; 

• terugbouwen van veel levensloopbestendige woningen, waardoor mensen ook met een 
zorgvraag langer in de wijk kunnen blijven wonen en er meer variatie komt in het soort 
woningen. Ook duurdere woningen worden in de wijk gebouwd, zodat mensen een 
wooncariëre kunnen maken in de eigen wijk; 

• huizenrijen bestaan uit maximaal 6 woningen; 

• eventuele bebouwing nabij de Vogelzangweg buiten het masterplan te laten. Hier bevinden 
zich percelen waar wel WVG op rust. Na verdere uitwerking van het plan in de ‘groene long’ 
kan bepaald worden of hier bebouwing wenselijk is. 

 
 


