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Naar aanleiding van het woningbouwplan voor de hoek Kon. Emmastraat/Kon. Julianalaan heeft u op 

grond van artikel 33 van het Reglement van Orde vragen gesteld. In deze brief beantwoorden wij uw 

vragen.  

 

Vr 1. Is er een integraal plan waar meerdere locaties ingetekend staan voor mogelijke 

nieuwbouw in Varsseveld? 

Vanaf eind 2018 is gewerkt aan de opzet voor het huidige woningbouwbeleid. Uit het Achterhoekse 

Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) van 2017 bleek dat er gemeentebreed tot 2023 

circa 300 huishoudens bijkomen en dat daarvoor circa 450 juiste woningen nodig zijn. Dat er meer 

woningen bijgebouwd moeten worden dan dat er huishoudens bijkomen heeft met de ‘mismatch’ in de 

bestaande voorraad te maken. Voor de kern Varsseveld specifiek ligt de behoefte op circa 100 

woningen tot 2023. Als vervolg op dit ‘behoefteplaatje’ is een verkenning gemaakt naar mogelijk 

geschikte locaties in Varsseveld, de hoek Kon. Emmastraat/Kon. Julianalaan maakt onderdeel uit van 

deze verkenning. De locatie Kon. Emmastraat/Kon. Julianalaan als potentiele woningbouwlocatie is 

verder uitgewerkt door adviesbureau BRO (verdere toelichting zie antwoord bij vraag 2.).  

 

Het door de raad vastgestelde kader van de (regionale) Kwalitatieve toetsingscriteria en de Lokale 

kwaliteitscriteria Woningbouw Oude IJsselstreek biedt voldoende houvast nieuwe 

woningbouwplannen te kunnen beoordelen. Het integrale plan bestaat daarmee in feite uit de 

combinatie van onderzoeken zoals bijvoorbeeld het AWLO en de criteria voor woningbouw. De 

onderzoeken geven het antwoord op vragen als: hoeveel woningen moeten er gebouwd worden en 

welke typen woningen vormen een kwalitatieve toevoeging. De criteria geven aan op welke locaties 

gebouwd kan worden en onder welke voorwaarden. Doordat er niet zoals in het eerdere 

woningbouwbeleid sprake is van een absoluut maximum aan ‘contingent’, kan de gemeente (ook voor 

de langere termijn) bouwen voor de aantoonbare behoefte.  

 

Vr. 2. Ik kan de bouwtekening voor de nieuwbouw Kon. Wilhelminastraat/ Kon. Emmalaan/ Kon. 

Julianalaan niet terugvinden in het RIS. Graag zou ik een kopie van de bouwplannen op deze 

locatie ontvangen.  
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Het woningbouwplan voor de Kon. Emmastraat/Kon. Julianalaan is in drie stappen tot stand gekomen, 

de bijbehorende documenten zijn als bijlage bijgevoegd.  

 

1. Eerste visiedocument van adviesbureau BRO 

2. Stedenbouwkundige opzet door architect Peter Masselink 

3. Aangepaste opzet met maximaal behoud openbaar groen 

 

De visie van BRO is input geweest voor de eerste bijeenkomst met omwonenden in april 2019. De 

visie bestaat uit een voortzetting van bestaande stedenbouwkundige structuur in de wijk met 

woningen direct aan de Kon. Emmastraat met daarachter privéachtertuinen. Daarmee zou al het 

openbare groen verdwijnen. Op de hoek van de Oranjestraat met de Kon. Julianalaan is een gebouw 

met een hoogteaccent voorzien, dit in het verlengde van het vml. Mulopand dat nu als kantoor in 

gebruik is. Het parkeren is via de Kon. Julianalaan ontsloten.  

 

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst met omwonenden in april, is architect Peter Masselink 

ingeschakeld om een eerste stedenbouwkundige opzet te maken, met daarbij de opdracht om zoveel 

mogelijk (openbaar) groen te behouden. In zijn stedenbouwkundige opzet is gekozen voor het concept 

van de ‘schoolcampus’ en wordt met drie bouwblokken het carré ‘afgemaakt’. De gekozen architectuur 

is een verwijzing naar de originele stijl van het vml. Mulopand. Het parkeren wordt halfverdiept 

opgelost onder de bouwblokken voor de starters, ontsloten via de Oranjestraat. De seniorenwoningen 

aan de Kon. Emmastraat hebben één bouwlaag en zijn er stukje naar achteren geplaatst zodat er aan 

de straatkant meer groen behouden kan blijven. De drie grote honingbomen aan de Kon. Emmastraat 

blijven behouden, op de hoek is ruimte gereserveerd voor een speeltuintje/trapveldje. Deze opzet is in 

juli 2019 aan de omwonenden gepresenteerd. 

 

In het najaar van 2019 en de lente van 2020 is het plan verder uitgewerkt en financieel van A tot Z 

doorgerekend. De stedenbouwkundige opzet van Peter Masselink bleek financieel niet uitvoerbaar 

i.c.m. met de gewenste betaalbaarheid voor de starters- en seniorenwoningen. Daarom is in mei 2020 

een aangepaste opzet gemaakt. De beoogde opzet bestaat uit een tweelaags bouwblok met in totaal 

zes starterswoningen aan de zijde van de Kon. Julianalaan, met parkeren groen ingepast en ontsloten 

via de Oranjestraat. Aan de zijde van de Kon. Emmastraat een vijftal seniorenwoningen van één 

bouwlaag, met parkeren groen ingepast en ontsloten via de zuidkant van de Kon. Emmastraat. In 

deze opzet is het te behouden groen gemaximaliseerd. Circa 70% van de kavel van in totaal 3500m2 

blijft openbaar groen, een groot aantal (volgroeide) bomen blijft bewaard. 

 

Vr. 3. a. Kan een park gebruikt worden als inbreidingslocatie? 

In de Lokale kwaliteitscriteria is onder 2.1 het kader voor zgn. inbreidingslocaties vastgesteld. Hier is 

woningbouw op onbebouwde locaties in de kern onder de volgende voorwaarden mogelijk, mits dit 

zorgvuldig gebeurd. 

 

Vr  3. b. Kan een park ook een reden zijn om af te zien van woningbouw op die locatie? 

Ja, dat is mogelijk. In de Lokale kwaliteitscriteria is specifiek aangegeven dat niet elke onbenutte 

inbreidingslocatie geschikt is voor woningbouw. Met toepassing van de criteria kan zorgvuldig worden 

afgewogen of een woningbouwplan passend binnen de context van de directe omgeving ervan is en 

dat het plan op alle relevante (ruimtelijke) aspecten van voldoende kwaliteit is.  
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Vr. 4. In hoeverre kan de gemeente het behoud van voldoende groen binnen de bebouwde kom 

bewerkstelligen?  

Deze vraag snijdt een breder vraagstuk dan alleen het woningbouwbeleid aan. De gemeente kan 

ruimtelijke regie voeren via het bestemmingsplan. Voor gronden die in particulier eigendom zijn kan de 

gemeente slechts de eigenaren tot ‘vergroening’ verleiden door bijvoorbeeld de bomenplan dat nu 

loopt. Voor onze eigen gronden kunnen wij zelf regie voeren en bij ruimtelijke ontwikkelingen inzetten 

op maximaal behoud van het aanwezig groen. Kwantitatief verlies aan meters groen kan opgevangen 

worden door in kwalitatief hoogwaardig groen te investeren. Bij onderhoud of een herinrichting van de 

openbare ruimte kan de gemeente investeren in het ‘vergroenen’. Het herinrichtingsplan voor het 

Kerkplein in Gendringen is hier een mooi voorbeeld van. 

 

Vr. 5.  Zorgcentrum Azora bevindt zich precies tegenover het openbaar groen. Is eraan gedacht 

dat veel ouderen dagelijks een wandeling zouden willen maken door het openbaar groen en dat 

het behoud ervan belangrijk is voor het welzijn van jong en oud?  

Dit is meegenomen in de planopzet. In de huidige planopzet blijft circa 70% van de kavel openbaar 

groen (strook van 15 meter diep). Deze strook kan ingezet worden om de kwaliteit van het groen en 

de beleving ervan de verhogen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van laanbeplanting en paden. 

 

Vr. 6.  Het openbaar groen aan de Kon. Wilhelminalaan/ Kon. Emmastraat/ Kon. Julianalaan lijkt 

op een park door de mooie ligging en prachtige bomen. Zijn er geen andere veldjes, die ook 

geschikt zijn maar die er niet mooi uitzien, waardoor inbreiding op minder bezwaren zal 

stuiten? 

De ervaring leert dat bijna geen enkel woningbouwplan zonder enige vorm van bezwaar doorgang 

vindt. Er mag daarom verondersteld worden dat omwonenden ook op andere inbreidingslocaties 

bezwaren zullen hebben tegen woningbouw.  

 

Vr. 7. Welke problemen ontstaan er als we niet bouwen op deze locatie? 

De raad heeft, unaniem, met de vaststelling van de (regionale) Kwalitatieve toetsingscriteria en de 

Lokale kwaliteitscriteria Woningbouw Oude IJsselstreek het woningbouwbeleid een nieuwe koers 

gegeven. Niet langer sturen op louter kwantiteit vanuit de krimpgedachte, maar sturen op kwaliteit en 

het inzetten op het oplossen van de ‘mismatch’ op de woningmarkt. De raad heeft dit nog aangevuld 

met de motie ‘Wonen en woningbouw in de gemeente Oude IJsselstreek’ welke eveneens unaniem is 

aangenomen. Hierin wordt het college opgeroepen woningbouw te versnellen en daarbij ook eigen 

gronden niet te vergeten. Het woningbouwplan Kon. Emmastraat/Kon. Julianalaan belichaamt op alle 

aspecten het door de raad vastgestelde woningbouwbeleid, is door de gekozen stedenbouwkundige 

opzet met maximaal behoud van groen en voorzieningen ‘zorgvuldig’ ingepast en wordt op eigen 

grond gerealiseerd waardoor de gemeente maximale regie heeft en daarmee kwaliteit kan afdwingen. 

Hier afzien van woningbouw levert vertraging op en maakt ons meer afhankelijk van plannen van 

particuliere eigenaren. 

 

Wij vertrouwen er op u met deze beantwoording voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college B&W 

 

 

Ben Hiddinga  
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Inleiding

Voor het onbebouwde perceel aan de Koningin Julianalaan, gelegen 

tussen de Oranjestraat en de Koningin Emmastraat te Varsseveld, 

zijn plannen deze in de toekomst te ontwikkelen tot woningbouw. 

Het gaat om het L-vormig perceel nummer 1805 bestemd als 

‘groen’ in het vigerende bestemmingsplan ‘Kom Varsseveld 2010’ 

onherroepelijk op 7 maart 2012. Het perceel is in gebruik als groene 

openbare ruimte met enkele speeltoestellen en een klein trapveldje. 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft BRO gevraagd ruimtelijke 

kaders op te stellen voor het terrein om toekomstige ontwikkeling te 

kunnen beoordelen op een goede ruimtelijke inpassing. 

Allereerst is gekeken naar de ligging van de plek in de wijk en 

de opbouw van de wijk. Vervolgens zijn de ruimtelijke kwaliteiten 

beoordeeld en verwerkt in een visie voor een toekomstige inpassing. 

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan



Analyse locatie Kon. Julianalaan - Kon. Emmastraat



Gebiedsvisie  Kon. Julianalaan - Kon. Emmastraat te Varsseveld 7

Analyse

Wijk ‘De Bettekamp’
De locatie is gelegen in de jaren ‘60 wijk ‘De Bettekamp’. De Prinses 

Marijkestraat en de Prinses Beatrixstraat dateren echter uit de jaren 

‘40. Deze straten zijn de eerste dwarsstraten op de lintbebouwing 

aan de Doetinchemseweg en bestaan voornamelijk uit vrijstaande 

woningen. Het groenplantsoen gelegen aan de Prinses Margrietstraat 

en Prinses Irenestraat is ontstaan vanuit de Prinses Marijkestraat. 

De wijk heeft zich vervolgens vanuit de Spoorstraat richting het 

westen verder ontwikkeld. De wijk kent twee belangrijke oost-

westverbindingen, Koningin Wilhelminalaan en Koningin Julianalaan, 

die de wijk vanuit de hoofdwegen rondom de wijk ontsluit.  

De zuidwestzijde van de wijk ‘De Bettekamp’ kenmerkt zich 

met name door projectmatige woningbouw, vooral in de sociale 

sector. Rijwoningen worden afgewisseld door twee-onder-een-

kap en vrijstaande woningen. Het woongebied kent een helder 

blokvormig stratenpatroon waarin het groenplantsoen aan de Prinses 

Margrietstraat en Prinses Irenestraat een prominente open plek is. 

Planlocatie 
Het plangebied is gelegen tussen de Oranjestraat, Koningin 

Julianalaan en de Koningin Emmastraat. De Oranjestraat heeft een 

doorgaande verkeersfunctie. De Koningin Julianalaan heeft een 

wijkontsluitingsfunctie en de Koningin Emmastraat is een woonstraat. 

Enkel de zuidzijde van het bouwblok is bebouwd met woningen 

georiënteerd op de Koningin Wilhelminalaan. De typologie en 

de rooilijn van de woningen zijn verschillend. De opbouw van de 

woningen is gelijk, namelijk twee bouwlagen met langskap in een 

eenvoudige hoofdbouwmassa. Daarnaast is een kantoorpand 

gevestigd dat gesitueerd is op de Oranjestraat. Dit pand neemt een 

eigen rooilijn en korrel aan binnen het bouwblok. 

De huidige invulling van het plangebied is groen in de vorm van 

gras en een aantal groepen van verschillende boomsoorten. De 

bomen zijn ruimtelijk niet relevant. Functioneel gezien hebben de 

bomen geen hoge ecologische waarde omdat ze geen onderdeel 

zijn van een groenstructuur. Enkel de drie bomen aan de Koningin 

Emmastraat kunnen door hun volwassenheid karakter geven aan 

een nieuwe ontwikkeling. De locatie is in het verleden nooit bebouwd 

geweest. 



Visie locatie Koningin Julianalaan - Koningin Emmastraat
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Ruimtelijke visie

Wijkinpassing
In de wijk zijn twee plekken die als openbare groenvoorziening 

dienen. Het groenplantsoen aan de Prinses Margrietstraat en 

Prinses Irenestraat heeft meer kwaliteit en betekenis voor de wijk 

dan de groenvoorziening op de planlocatie. Ook de waarde van 

het aanwezige groen heeft geen directe relatie met een grotere 

groenstructuur. Omdat het zuidelijke deel van het bouwblok binnen 

de wijk reeds bebouwd is, is een aanvulling van woningbouw binnen 

het bouwblok een logische keuze. Daarnaast kan de doorgaande 

Oranjestraat door bebouwing beter worden begeleid.  

Het rechte en strakke bouwblok is kenmerkend voor de wijk ‘De 

Bettekamp’. Door de omliggende rooilijnen te volgen, kan het 

bouwblok worden afgerond. 

Koningin Emmastraat
Dit betekent concreet dat er bebouwing aan de Koningin Emmastraat, 

gespiegeld aan de bestaande bebouwing, kan worden gesitueerd. 

Wanneer we kijken naar de oostelijk gelegen bouwblokken, zien we 

dat woningen met de zijgevels georiënteerd worden op de Koningin 

Julianalaan. Het is wenselijk hierop aan te sluiten. De bebouwing sluit 

aan bij de reeds bestaande bebouwing aan de Koningin Emmastraat. 

Dit betekent twee bouwlagen met een zadelkap in de langsrichting en 

een afwisseling tussen vrijstaande- en twee-onder-een-kapwoningen. 

Oranjestraat
Op de hoek van de Oranjestraat en Koningin Julianalaan mag het 

bouwvolume hoger en anders zijn dan in de rest van de wijk. Dit 

omdat deze bebouwing onderdeel wordt van de begeleiding van 

de doorgaande Oranjestraat. Een appartementencomplex is hier 

goed voorstelbaar. Om te voorzien in een goede begeleiding van 

de Oranjestraat, dient het gebouw tussen de 50% en 75% van de 

perceelsbreedte aan de Oranjestraat te beslaan als footprint. Het 

gebouw mag bestaan uit twee tot drie bouwlagen al dan niet afgerond 

met een kapconstructie. 

Het groene voorterrein van het kantoorgebouw aan de Oranjestraat 

wordt doorgetrokken tot aan de Kon. Julianalaan. De rooilijn van dit 

kantoorpand wordt doorgetrokken in het appartementencomplex. 

Deze rooilijn sluit aan op het hoekpand aan noordzijde van de 

Koningin Julianalaan. Hierdoor ontstaat een open groene ruimte waar 

de bebouwing op wordt georiënteerd. De nieuwe bebouwing wordt 

daarmee ingepast in een parkachtige sfeer aan de Oranjestraat.  

De parkeervoorziening van het appartementencomplex kan aan de 

achterzijde worden gesitueerd, tussen het woonblok aan de Koningin 

Emmastraat en het appartementencomplex aan de Oranjestraat.  



BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen



Studie naar de bouw van 10 woningen, 15 parkeerplaatsen, een groen plantsoen en speelmogelijkheden

architectenbureau : Peter Masselink avb bna opdrachtgever : Gemeente Oude IJsselstreek datum : 01/07/2019





N



Oranjestraat

Kon. Julianalaan

Oranjestraat

Kon. Emmastraat



Kon. Wilhelminalaan

Kon. Emmastraat

Wiggers vanaf plantsoen Emmastraat

Kon. Julianalaan







N



N



N



N





N

parkeren niet via

julianalaan ontsluiten

teveel belasting op omgeving

parkeren via oranjestraat

tegenover entree Den ES

Daar zijn al veel verkeersbewegingen

een aantal extra veroorzaakt

geen overlast



N

parkeren via oranjestraat
tegenover entree Den ES
Daar zijn al veel verkeersbewegingen
een aantal extra veroorzaakt
geen overlast

verdiept parkeren
zodat auto's uit het zicht zijn



N

hoek niet bebouwen
ivm boom

bebouwing
zoveel mogelijk
richting wiggers

bebouwing
zoveel mogelijk
richting wiggers

bebouwing
zoveel mogelijk
richting wiggers

bebouwing
zoveel mogelijk
richting wiggers

bebouwing
zoveel mogelijk
richting wiggers

profiel niet spiegelen

gebouwgrootte en lijn
van wiggers doorzetten

schaalovergang
naar overkant

hoek niet bebouwen
ivm boom

zicht in het gebouw

vanuit hier zicht
op het gebouw

gebouw moet automobilist
begeleiden



N

schaalovergang
naar overkant

zicht in het gebouw

vanuit hier zicht
op het gebouw

gebouw moet automobilist
begeleiden

zicht

zicht

zicht

zicht

zicht
zicht

ruimte
voor groen

ruimte
voor groen

ruimte
voor groen

ruimte
voor groen



N



N

schaalovergang
naar overkant

zicht in het gebouw

vanuit hier zicht
op het gebouw

gebouw moet automobilist
begeleiden

zicht

zicht

zicht

zicht

zicht
zicht

ruimte
voor groen

boom verdwijnt

groen verdwijnt

3 bomen
verdwijnen



D
r o

g
e

r
W

M

D
r o

g
e

r
W

M

43,93 m
2

43,93 m
2

C
2



Droger WM

Droger WM

C
2

56,40 m
2

56,40 m
2

44,40 m
2

83,05 m
2

44,40 m
2

83,05 m
2



C
2

59,97 m
2



Kon Julianalaan



oranjestraat Kon Emmastraat

oranjestraat emmastraat



De oorspronkelijke mavo

Typische kozijnen en de openheid van een schoolgebouw

De gele genuanceerde baksteen en de penanten die doorsteken geven een geleding van de gevel

Het flauw hellende dak heeft een vriendelijke uitstraling
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