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Luchtfoto van Teuge met plankaart nieuwe woningbouw er in gemonteerd

KANSKAART TEUGE

INLEIDING
AANLEIDING EN DOEL
Teuge is een klein dorp ten noorden van Twello, tussen Apeldoorn
en Deventer. De meeste mensen zullen het kennen van de luchthaven. Teuge is een zeer gelaagd dorp met een rijke ontstaansgeschiedenis. Het dorp heeft een erg sterk sociaal dorpsleven met
veel verenigingen en een groot gevoel van nabuurschap. Ruimtelijk kent het dorp echter weinig samenhang. Het mist ruimtelijk
verbindende structuren die het dorp met al zijn kleurrijke sferen
meer tot één maakt. In deze kanskaart worden hier handvatten
voor geboden, want: ‘we gaan de vleugels uitslaan’.
Om dit te realiseren kunnen de ontwikkelingen in het dorp benut
worden. Er gebeurt immers veel in Teuge en er zal nog veel gebeuren in en rondom het dorp. Zo komt er een nieuwe woonwijk van
maar liefst 90 woningen en er zijn bijzondere plekken die speciale
aandacht nodig hebben. Eén daarvan is de voormalige Fliegerhorst
Teuge. In camouflagestijl door de Duitsers gebouwd, noodopvang
voor Molukkers, gebruikt voor defensieve doeleinden en nu een
vrije woonplek voor een ecologische woongroep. De bouwkundige
staat wordt slechter, maar de ligging tussen twee agrarische bedrijven maakt een nieuwe functie lastig. Landschappelijk kan er
ook nog wel wat verbeterd worden. Aan de westzijde is het uitloopgebied Weteringse Broek aangelegd, van een puur agrarisch
gebied getransformeerd naar een landschappelijk, ecologisch en
recreatief interessant gebied. Het zou mooi zijn als het dorp Teuge
hier nog meer mee verbonden wordt. Maar ook aan de andere zijde
van het dorp kan de relatie met het landschap versterkt worden.
Daar ligt de gekanaliseerde Kromme beek en moet de Rijksstraatweg overwonnen worden als landschappelijke en fysieke barrière
tussen het noorden en zuiden van het dorp.

WERKWIJZE
De ‘Kanskaart Teuge’ is in opdracht van de gemeente Voorst opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met
Steeenhuis Meurs en DaF Architecten. Bij het opstellen is nauw
samengewerkt met het dorpsbelang Teuge en de bewoners van
Teuge. Daartoe zijn drie werksessies georganiseerd waarin met de
kaarten op tafel gezamenlijk aan de slag is gegaan.
LEESWIJZER
Voorliggend rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel
wordt ingegaan op de huidige kwaliteiten en opgaven. Daartoe
wordt eerst teruggekeken naar de ontstaansgeschiedenis van het
dorp om van daaruit op de huidige situatie te reflecteren en kwaliteiten en opgaven te benoemen. In deel twee wordt ingegaan op
deze opgaven en worden kansen voor de toekomst benoemd.
Achtergrond bij deze kanskaart is het historisch narratief opgesteld door Marinke Steenhuis en de analyse van de Duitse Fliegerhorst door Catherine Visser. Deze zijn als onderdeel van deze
verkenning opgesteld en bieden meer achtergrond en informatie.
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DEEL 1
KWALITEITEN
EN OPGAVEN
Aan de hand van vijf thema’s/tijdslagen worden vanuit de rijke geschiedenis van het dorp
de huidige kwaliteiten en opgaven in beeld gebracht, als basis voor de toekomstvisie.
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H A LT E P L A A T S H A LV E R W E G E
APELDOORN EN TEUGE
Op de eerste kaarten staat Teuge aangegeven als ‘Op ten Thuegh’.
Het dorp ligt halverwege Apeldoorn en Deventer en is ontstaan als
halteplaats tussen deze twee steden. Herberg de Zwaan vormde als
overnachtingsplek het centrum van het kleine lintdorp.
Het buurtschap lag op de kruising van twee ‘hessenwegen’. Dit
zijn 17e eeuwse handelswegen tussen Noord Duitsland en Oost Nederland richting Utrecht. Hessenwegen hebben hun benaming te
danken aan Duitse kooplieden uit de buurt van Kassel en Hessen.
De karren die ze gebruikten hadden een bredere spoorweidte dan
in Nederland was toegestaan, daarom hadden ze hun eigen routes, grotendeels over woeste grond. Langs deze oude handelsroute
werd later de Rijksstraatweg aangelegd.
In verband met de Wegenverkeerswet werd de Rijkstraatweg in de
jaren ‘30 geschikt gemaakt voor toenemend autoverkeer. Hierbij
werd onder andere een aantal bochten afgesneden en het oude lint
kwam aan een parallelweg te liggen. Nu vormt de N344 een doorgaande weg, dwars door het dorp. De oude wegtracés met kenmerkende laanbeplanting zijn nog goed herkenbaar in het landschap.
Tussen de oude en de nieuwe weg ligt een groene ‘brink’, nu in
gebruik als dierenweide.

Ansichtkaart Herberg de Zwaan 19e eeuw

Deventer

In de jaren ‘70 werd het voormalige lintdorp uitgebreid met een
woonwijk aan de Parmentierstraat, Bleriotstraat, Zwanenpad,
Hessenlaan.

Apeldoorn

LIGGING IN DE IJSSELVALLEI
Kaart uit de 17e eeuw met de Hessenweg van oost naar west, Teuge met rode cirkel
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Kwaliteitenkaart: Oude dorpslint
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KWALITEITEN

O P G AV E N

Restanten van het oude dorpslint met karakteristieke (deels
monumentale) lintbebouwing, waaronder de voormalige
herberg de Zwaan.

Verminderen van de barrièrewerking van de N-weg door de
oversteekbaarheid te verbeteren.

(Historische) laanbeplanting langs de voormalige
Rijksstraatweg (nu grotendeels parallelweg).
Klinkerbestrating van het oude lint (huidige parallelweg).
Groene brink tussen de nieuwe N344 en het oude lint.
Oude wegtracés met laanbeplanting (Beukelaarsweg)

Versterken van de verbinding tussen de noord- en
zuidzijde alsook de oost- en westzijde van het dorp.
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Karakteristieke lintbebouwing met leilindes

Laanbeplanting langs de parallelweg, voorheen de Rijksstraatweg

Voormalige herberg de Zwaan

Oud wegtracé met kenmerkende laanbeplanting richting de Hartelaar, Beukelaarsweg

KANSKAART TEUGE

Dissonant aan het dorpslint

Groene brink tussen de parallelweg en de N344

Relatief uniform / weinig locatiespecifieke woonwijk uit de zeventiger jaren.

Rotonde als westelijk entree van Teuge
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Kaartbeeld 1880 met omcirkeld de zwerm van boerderijen
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HET DORP
ZONDER CENTRUM
Vanuit het ontstaan als halteplaats heeft Teuge zich verder ontwikkeld tot een ‘zwermdorp’ van verspreide boerderijen. Deze
karakteristieke hoeves zijn grotendeels nog in het landschap aanwezig, denk aan de Beukelaar of het Middelste Zand.
Het dorp had geen kerk, zoals bijvoorbeeld de dorpen Wilp en
Twello dat wel hadden en had ook geen ‘dorpscentrum’. Ook nu
is er geen sprake van een duidelijk centrum, maar van meerdere
plekken in het dorp waar ruimte is voor activiteiten en ontmoeting
(bijvoorbeeld de school en het verengingencluster). Er zijn geen
voorzieningen in het dorp aanwezig zoals een winkel.
Kenmerkend in de tijd van het zwermdorp was het samenwer25-11-2013
kingsverband van boeren, ‘Marken’ genoemd. Gezamenlijk wordt
het land bewerkt en geoogst, door mankracht en gereedschap te
delen. Waarschijnlijk is deze historische organisatiestructuur de
oorsprong van de sterke sociale cohesie van het huidige dorp.

Kaart omstreeks 1750. Veel omliggende dorpen met kerk, Teuge zonder.

Nu is het rijke dorpsleven dé grote kwaliteit van Teuge. In de
openbare ruimte zijn echter relatief weinig plekken voor ontmoeting, denk aan het verenigingencluster waar parkeren domineert
en er weinig verblijfskwaliteit is. Ook het interne netwerk van
het dorp kan verbeterd worden. Met name de weg de Zanden (als
belangrijkste verkeersroute dé ruggengraat van het dorp) wordt
genoemd als verkeersonveilig en onaantrekkelijk voor wandelaars
en fietsers.
Met de komst van 90 nieuwe woningen, wat op de schaal van Teuge heel veel is, is het de vraag of er voor het behoud van de sterke
sociale verbinding niet ook een wat sterkere ruimtelijke structuur
nodig is.

De Beukelaar
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Kwaliteitenkaart: Het dorp zonder centrum
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KWALITEITEN
Sterk sociaal dorpsleven met veel verenigingen en een groot
gevoel van ‘nabuurschap’
Verenigingencluster (met het dorpshuis, sportvelden en
clubgebouwen) en de school (met omliggende trapveldje,
speeltuin, moestuin, dierenweide) als de centrale
ontmoetingsplaatsen.
Karakteristieke hoeves rondom het dorp, zoals de Beukelaar.

17

O P G AV E N
Realiseren van meer ruimte voor ontmoeting. Dit kan door
de verblijfskwaliteit van de openbare reuimte te vergroten
en mogelijk nieuwe ‘dorpscentra’ toe te voegen. Het
ontwikkelen van één dorpscentrum past niet bij het dorp.
Versterken van het interne dorpsnetwerk (voetpaden
en fietsroutes) als verbinding tussen de verschillende
centrale plekken in het dorp.
Vergroten van de verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid
van de weg de Zanden voor wandelaars en fietsers.
Mogelijk ontstaat er met de dorpsuitbreiding ook genoeg
‘massa’ voor wat meer voorzieningen in het dorp.
Bijvoorbeeld een kleine buurtwinkel/café in combinatie
met een afhaalpunt apotheek en onlinebestellingen,
betaalautomaat etc.
Versterken relatie tussen dorp en ommeland met hoeves.
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Het parkeren domineert bij het verenigingencluster

Recent aangelegd vrijliggend wandelpad en laanbeplanting langs zuidelijk deel de Zanden

Noordelijk deel weg de Zanden, weinig ruimte voor fietsers en wandelaars

Speeltuin, trapveldje, dierenweide en moestuin bij de Zaaier

KANSKAART TEUGE

Onaantrekkelijke route tussen twee hekken

Sportvelden

Mogelijke doorsteek tussen het oude lint en de nieuwe woonwijk

Nieuwbouw clubgebouw Peco, aan oostzijde van het verengingencluster
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1965: ontwikkeling luchthaven rondom de Haverkamp

1990: verdere uitbreiding naar oosten en westen. Verlegging de Zanden naar het zuiden.

1975: uitbreiding naar het oosten met nieuwe hangars en verlenging banen

2015: verder uitbrediing richting het oosten. Grote omlegging Kromme beek en de Zanden

KANSKAART TEUGE
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LUCHTHAVEN
TEUGE
In 1935 wordt aan de noordzijde van Teuge, op het 45ha grote terrein ‘Het Haverkamp’, een vliegveld aangelegd op initiatief van
burgemeester baron A.C. van der Feltze van de gemeente Voorst.
De grasvlakte werd kort gehouden door een kudde van 200 schapen, die in de nabije boerderij ‘Het Kleine Haverkamp’ waren
ondergebracht. Aan het einde van de dertiger jaren stonden aan
de zuidzijde van de grasvlakte een clubgebouw en een hangar. Het
terrein lag relatief hoog, dus was droog. Na de oorlog werd Teuge
aanvankelijk gebruikt voor recreatief verkeer, vanaf de jaren zestig
kwam er steeds meer beroepsluchtvaart. Sinds een paar jaar ligt er
een langere baan, zodat er grotere vliegtuigen kunnen landen. Er
zijn diverse hangars bijgebouwd.
De luchthaven is een zeer bepalende ontwikkeling geweest voor
Teuge en vormt nu een belangrijk onderdeel van de identiteit van
het dorp, met een aantal zeer bijzondere functies. De luchthaven
gaat echter weinig relatie aan met het dorp. De bebouwing ligt met
de achterkant naar het dorp geörienteerd en het vliegveld vormt
een barriere tussen het dorp en het landschap aan de noordzijde. De Kromme beek en de Zanden zijn helemaal omgelegd. Er is
momenteel ook weinig ruimte en passende voorzeiningen voor de
beleving van de luchthaven.
Er speelt veel rondom het vliegveld. Met name de beoogde groei
van luchthaven Lelystad heeft mogelijk een groot effect. Veel is
nog onzeker en er wordt in deze visie daarom niet in detail op
ingegaan. Wel is duidelijk dat dit grote invloed kan hebben op het
hele dorp. Kansen ontstaan als toekomstige ontwikkelingen worden gekoppeld aan het versterken van de belevingsaspecten van
het vliegveld en de landschappelijke inpassing en verankering in
de omgeving.

Symbolisch plek voor de Nederlendse geschiedenis: de terugkeer naar Nederland
van1936
Koningin Juliana en haar dochters na de oorlog.

hangar

De eerste aanleg van de luchthaven

boerderij Het kleine Haverkamp

clubgebouw
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Kwaliteitenkaart: Luchthaven Teuge
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KWALITEITEN

O P G AV E N

Sterke identiteit voor het dorp.

Versterken van de belevingsaspecten van de luchthaven
door aantrekkelijke uitkijkpunten te realiseren met
passende voorzieningen.

Bijzondere functies en bedrijvigheid gekoppeld aan de
luchthaven.
Openheid van de luchthaven met graslanden gebruikt door
weidevogels.

Groenere inpassing van de zuidrand van de luchthaven
richting het dorp om zo het zicht op de luchthaven en de
achterkanten van de loodsen, alsook de geur van kerosine
dampen wat te verzachten. Dit is te combineren met een
groenere inpassing van de weg de Zanden.
Verminderen van de barrièrewerking van de luchthaven
tussen het dorp en het landschap te noorden daarvan,
door aanleg routes.
Verbeteren van de entree van de luchthaven.
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Weinig ruimte voor ‘beleving’ van de luchthaven

Betonplaten op de oude rollerbaan bij het verenigingencluster

Onduidelijke entree naar de kijkhoek

Openheid van de luchthaven

KANSKAART TEUGE

Zicht vanaf het verenigingencluster, niet op het vliegveld maar tegen een muur aan

Huidige uitkijkpunt met ingezakte bankjes

Loodsen en parkeren bepalen het beeld

Omgelegde Kromme beek en de Zanden
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ensemble sectie C

C

B

ensemble sectie B

A
ensemble sectie A
Luchtfoto RAF

DaF-architecten, Rotterdam
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D U ITS E A N N E X AT I E
Tijdens de tweede wereldoorlog is de luchthaven geannexeerd door
de Duitsers en zijn drie militaire complexen aangelegd (sectie A, B
en C). De gebouwen werden vormgegeven als boerderijen, zodat zij
vanuit de lucht niet herkenbaar zouden zijn om te bombarderen.
Dwars op de Rijksstraatweg ontstond een nieuwe utilitaire structuur van bomenlanen, bospercelen en erven. De secties werden
gezoneerd: wonen in het zuiden en vliegveld techniek in het noorden. In totaal werden 36 gebouwen en 5 bunkers gebouwd.
Naast camouflage techniek was de aanleg ook onderdeel van een
landschappelijke en maatschappelijke visie, gericht op het zich
thuis laten voelen van de nieuwe bewoners: ‘Hij nestelt zich er en
is klaar om zijn nieuw thuis lief te hebben en te verdedigen”. Met
deze aanleg ontstaat na het lintdorp en de verspreide boerderijen
voor het eerst een ‘dorpskom’ in Teuge.

Kantine Teuge, 1-jarig bestaan Christelijke Vrouwenvereniging FKI, 1953"
Kaart zuidelijk MOB-complex en overzichtskaart van de drie secties

In 1951 kwamen 12.500 Molukse KNIL-militairen naar Nederland.
Ze zouden hier tijdelijk verblijven en werden daarom opgevangen
in kampen. Ook de MOB-complexen in Teuge werdern hiervoor
gebruikt. In 1957 werd duidelijk dat het verblijf permanent zou
zijn. De Molukkers werden daarom overgeplaatst naar speciaal
daarvoor gebouwde woonwijkjes. De meeste van de 351 Molukkers
uit Teuge verhuisden naar Twello.
Het noordelijk en zuidelijke MOB complex is nog grotendeels
aanwezig, het middelste is grotendeels verdwenen met nog maar
één boerderij. Het zuidelijke terrein wordt nu bewoond door de
eco-tribe, die een duurzame levenstijl nastreven. Hun bewoning
wordt door de huidige eigenaar gedoogd, maar er is een wens het
terrein te herontwikkelen.

Molukse opvang op de MOB-complexen
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Kwaliteitenkaart: Duitse Fliegerhorst
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KWALITEITEN

O P G AV E N

Grote cultuurhistorische waarde van de gebouwen,
beplantingsstructuren en stedebouwkundige /
landschappelijke ordeningsprincipes.

Beter leesbaar maken van deze laag van de geschiedenis
en benutten van de oude structuren zoals de lanen en
‘centrale punten’ voor meer verbindingen in het dorp.

Kenmerkende ordening van de gebouwen rondom centrale
punten. In sectie B de verdwenen hangar met de betonbaan
naar het vliegveld, in de sectie A ide centrale ‘brink’ met
bomen en de officieersmess, in sectie C de weg de Zanden
met driesprong.

Herontwikkeling van het zuidelijk MOB-complex dat
recht doet aan de cultuurhistorische waarde en de
bewoningsgeschiedenis van de Duitsers, Molukkers en
Eco-tribe, die zich allen kenmerken door collectiviteit.

Kenmerkende positionering van de gebouwen op het
terrein met variatie in richting /oriëntatie van de gebouwen
(overhoeks). Er is geen privé buitenruimte. Houtwallen en
paden geven structuur aan het collectief terrein.
Kenmerkende architectuur, die in volume lijkt op boerderijen.
De gebouwen hebben stalen luiken, zeer dikke muren en
betonnen verdiepingsvloeren met slechts een lichte houten
kap. De gebouwen hebben hoge gevels met een regelmatige
raamindeling en een streng karakter. Van dichtbij lijken ze niet
op de de traditionele gelderse boerderijen in de omgeving.
Er zit een interessante typologische variatie in de gebouwen.
Sommige van de gebouwen hebben nog veel originele details.
Rijke geschiedenis van de Molukse bewoning van de MOBcomplexen.
Eco-tribe als toonbeeld van een duurzame levensstijl.
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Camouflage boerderij in sectie C

Verscholen ligging van sectie A

Enige bewaarde camouflage boerderij in sectie B

Zicht vanaf het zuidelijk MOB complex, over de Rijksstraatweg naar sectie B

KANSKAART TEUGE

Gebouw 7: Keuken / Bakkerij
Gebruik van sectie A door de eco-tribe, moestuin

Ambonstraat

Ambonstraat, MOB- complex sectie A

Gebouw 17
Ambonstraat
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Bomenlaan langs gebouw 7 en electirciteitshuis? Gee
Gebouw 10 op het MOB-complex sectie A

Bomenlaan, MOB-complex sectie A

Gebouw 12
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Landschappelijke ligging van Teuge

KANSKAART TEUGE

S T R AT E G I S C H E L I G G I N G I N
HET BUITENGEBIED
Teuge ligt vandaag de dag nog steeds heel strategisch tussen
Apeldoorn en Deventer en nabij Twello. Het dorp wordt erg gewaardeerd als dorpse woonomgeving, maar toch nabij de nodige voorzieningen. Dit uit zich onder andere in de grote aantrekkingskracht van
basisschool de Zaaier en de sportverenigingen, waar zelfs kinderen
uit Apeldoorn naar toe willen, maar ook in de snelle verkoop van de
nieuwbouw.
Het dorp heeft een groen en luw karakter. De omgeving is grotendeels in agrarisch gebruik, maar wordt ook steeds belangrijker als
uitloopgebied voor Apeldoorn, zeker met de oostelijke uitbreiding
van de Zuidlanden.
Het landschap kent twee gezichten. Aan de westzijde liggen de meer
grootschalige, jongere heide/broekontginningen. Het is een opener
landschap met een redelijk rationele verkaveling. De weteringen die
in noord-zuidrichting afwateren zijn karakteristiek. Hier is recent
het natuurgebied de Weteringsebroek ontwikkeld. Aan de oostijde
ligt het kleinschaligere kampen- en landgoederenlandschap van
lanen, houtwallen, boscomplexen en beeklopen in noord-zuidrichting. Hier wordt de dorpsrand gevormd door de Kromme Beek, die
is gekanaliseerd en omgelegd en nu ecologisch en recreatief minder
interessant.
De recreatieve ontwikkeling is op gang gekomen met campings,
horeca, b&b etc.Verder in de omgeving het Woudhuis, de levenstuinen van Groot Henschoten en het openluchttheater KIJK. Er zijn
routes die het dorp verbinden met haar omgeving, maar dit netwerk
kan nog wel aangevuld en verfijnd worden. Een deel van de spoorwegovergangen zijn recent gesloten en de verwachting is dat ProRail
meer overgangen op termijn wil sluiten.

Oostelijke uitbreiding Apeldoorn

Natuurgebieden rondom Teuge
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Kwaliteitenkaart: Strategische ligging in het buitengebied
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KWALITEITEN

O P G AV E N

Strategische ligging tussen Apeldoorn en Deventer, nabij
Twello. Goed ontsloten aan de N344.

Benutten strategische positie van Teuge en verder
uitbouwen recreatief potentieel.

De afwisseling van het meer open, rationele landschap aan de
westzijde en het meer besloten landschap aan de oostzijde.

Verbeteren van het recreatieve netwerk en de verbinding
tussen Teuge en omgeving.

Ecologisch, landschappelijk en recreatieve kwaliteit van het
recent ontwikkelde natuurgebied Weteringsebroek.

Vergroten ecologische en recreatieve betekenis Kromme
Beek.

Recreatieve netwerk van informele klompenpaden dwars
door het landschap.

Voorkomen dat de spoorlijn een barrière vormt in het
landschap bij sluiting van spoorwegovergangen.

Recreatieve voorzieningen en bezienswaardigheden in de
omgeving.
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Fietsroute naar de Weteringsebroek

De genormaliseerde Kromme beek

Klompenpad dwars door het landschap

Afgesloten spoorwegovergang richting de Hartelaar

KANSKAART TEUGE

Horeca de Hangar

Openluchttheater KIJK, aangelegd aan het eind van de onderbroken weg de Zanden

Recent aangelegd natuurgebied Weteringsebroek

De Grote Wetering
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Kwaliteitenkaart Teuge (zie voor legenda voorgaande themakaarten)

KANSKAART TEUGE

S A M E N VAT T I N G K WA L IT E IT E N E N O P G AV E N
KERNKWALITEITEN

R U I M T E L I J K E O P G AV E N

•

Sterke sociale samenhang met een actief dorpsleven.

•

•

Zeer rijke, gelaagde geschiedenis met de luchthaven en
MOB-complexen als bijzondere identiteit

•

Realiseren van meer ruimte voor het dorpsleven als dé kracht
van Teuge.

•

Strategische ligging in het buitengebied tussen Apeldoorn, De-

Verbeteren van de oversteekbaarheid van de Rijkstraatweg en de
verbinding tussen de zuid-noordzijde en oost-westzijde van het

venter en Twello.

dorp.
•

Groenere inpassing weg de Zanden als de hoofdontsluiting van
het dorp en veiliger/aantrekkelijker maken voor langzaamver-

RUIMTELIJKE KWALITEITEN
•

Het verenigingencluster en de school met aangrenzende speel-

keer.
•

weide/moestuin/boomgaard als belangrijkste ontmoetingsplekken in het dorp
•

Versterken van de belevingsaspecten van de luchthaven met een
heldere entree en aantrekkelijke uitkijkpunten.

•

Restant oude dorpslint met bomenlaan, karakteristieke (deels

Betere inpassing van de zuidrand van de luchthaven richting het
dorp en verminderen barrière-werking van de luchthaven rich-

monumentale) lintbebouwing en groene brink

ting het noorden.

•

Interne dorpsnetwerk van informele routes

•

Herontwikkeling zuidelijk MOB-complex

•

Vliegveld Teuge als belangrijke identiteit van het dorp met bij-

•

Versterken recreatieve verbindingen met de omgeving.

zondere functies
•

Cultuurhistorisch waardevolle restanten van de Duitse Fliegerhorst / camouflagedorp met bijbehorende stedebouwkundige /
beplantingsstructuur

•

Natuur- en landschapsschoon in de omgeving van het dorp,
waaronder met name het recent ontwikkelde Weteringsebroek
en de bossen/landgoederen.

•

Agrarisch landschap met kenmerkende historische hoeves

•

Recreatieve routes en voorzieningen
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DEEL 2
KANSEN
Voortbouwend op de bestaande kwaliteiten worden antwoorden gezocht voor de geformuleerde
opgaven met als hoofddoel het versterken van de ruimtelijke samenhang en het beter beleefbaar
maken van de bijzondere gelaagdheid van Teuge.
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De kernkwaliteiten van Teuge zoals beschreven in het vorige deel
worden nu niet optimaal benut en uitgedragen. Hoe sterk de sociale verbindingen zijn, zo zwak is de ruimtelijke samenhang in
het dorp. Het dorp lijdt aan een zekere versplintering, al vormen
de kleinschaligheid en het ongedwongen karakter ook de kracht
van het dorp. Ook de rijke geschiedenis met onder andere de MOB
complexen is niet goed afleesbaar en de potenties van de luchthaven en de strategische ligging tussen Apeldoorn/Deventer en
Twello worden niet optimaal benut. Het doel van de Kanskaart
Teuge is daarom het versterken van de samenhang en ontwikkelpotentie van Teuge, met als uitgangspunt de eigenheid van het
dorp. Om hier invulling aan te geven zijn een aantal kansen benoemd, die hierna nader worden toegelicht.

OVERZICHT KANSEN
1. Opwaarderen oude dorpslint
2. Herinrichting de Zanden en zuidrand luchthaven
3. Versterken interne dorpsverbindingen
4. Herontwikkeling zuidelijk MOB-complex
5. Aanvullen recreatieve routenetwerk
6. Op weg naar een duurzaam dorp
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OPWAARDEREN
OUDE DORPSLINT
Teuge is van oorsprong een lintdorp. Met de aanleg van de N344 is
het karakter van het lintdorp sterk veranderd. Door het oude lint
op te waarderen en de oversteekbaarheid te verbeteren ontstaat
meer samenhang tussen de oost- en westzijde en noord- en zuidzijde van het dorp.

KANSEN
Bescherming van karakteristieke (en deels monumentale)
lintbebouwing.
Vergroenen voortuinen. Denk aan landschappelijke hagen
en (fruit)bomen.
Behoud en aanvullen laanbeplanting.
Inzetten op bloemrijke bermen.
Kunst op de rotonde als herkenbaar entree van het dorp.
Behoud ‘brink’ als open, groene plek aan het lint.
Op termijn herontwikkelen ‘dissonanten’ aan het lint.
Voorzien van de historische gebouwen met
informatiebordjes (bv. herberg de zwaan).
Verbeteren oversteekbaarheid door nieuwe
oversteekplaatsen toe te voegen.
De oude weg waaraan het dorp is ontstaan herkenbaar
houden (huidige parallelweg), o.a. klinkerbestrating.
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INRICHTING DE ZANDEN EN
ZUIDRAND LUCHTHAVEN
De Zanden is de ruggengraat van het dorp wat betreft de ontsluiting. Het is echter nu niet aantrekkelijk voor langzaam verkeer en
wordt als onveilig ervaren. Door een vrijliggend fiets/voetpad aan
te leggen kan dit verbeterd worden. Een groenere inpassing met
laanbeplanting maakt de weg aantrekkelijker en kan ook snelheidsremmend werken. Deels is dit recent al gebeurd. Het aanvullen van laanbeplanting draagt ook bij aan het vergroenen van de
zuidrand van de luchthaven.
Door een fietspad aan de zuidzijde van de Zanden aan te leggen,
kan eenvoudig en veilig worden aangesloten op paden het dorp in.
Dit sluit ook goed aan op het fietpad vanaf de Weteringsebroek en
op het vrijliggende fietspad vanaf Peco naar het oosten. Er is aan
de zuidrand echter weinig ruimte, tenzij de weg versmald wordt.
Alternatieven zijn het leggen van het fietspad aan de overzijde van
de watergang (geen eigendommen gemeente) of aan de noordzijde
van de Zanden.
Door de ruimte tussen de Zanden en de loodsen/hangars in te
planten met een bomenweide (gras met verspreide boomgroepen)
onstaat een robuustere inpassing van het vliegveld. Deels is dit
eigendom van de luchthaven, afstemming is nodig. Door hiervoor
notenbomen en fruitbomen te kiezen kan deze zone tevens als
dorpsboomgaard fungeren. Dit kan doorgezet worden rondom het
verenigingencluster om hier meer samenhang te realiseren.
Het maken van een helder entree van de luchthaven en het verbeteren van de mogelijkheden om het gebied te beleven vergroot de
aantrekkingskracht en daarmee ook de economische potentie van
de luchthaven. De oude boerderijbunkers kunnen hier een rol bij
spelen.

KANSEN
Aanvullen laanbeplanting langs de Zanden. In beschikbare
ruimte tussen hangars/loodsen en de Zanden aanvullen
met verspreide boomgroepen (bomenweide).
Aanleg vrijliggend fietspad langs de Zanden.
Verbeteren oversteek voor fietsers vanaf de
Weteringsebroek in combinatie met verbeteren van de
entree van de luchthaven (incl. bebording).
Aanleg ‘dorpsboomgaard’ (fruit, noten etc.) rondom
het verenigingencluster en langs de zuidrand van de
luchthaven.
Ontwikkelen aantrekkelijke kijkpunten bij de luchthaven.
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Er zijn twee modellen voor de herinirichting van
de Zanden onderzocht:
1. Versmallen van de weg en de ruimte die daardoor ontstaat benutten voor de aanleg van een
vrijliggend fietspad.
2. Aanleg van een vrijliggend fietspad ten zuiden
van de huidige watergang, óver het huidige
weiland, sportvelden en verenigingencluster.
Hiervoor is eigendom van derden nodig.
In alle modellen wordt uitgegaan van het vergroenen van het gebied tussen de Zanden en de luchthavenbebouwing.
A) Huidige situatie de Zanden langs het verenigingencluster.

C

B
A) Mogelijke inrichting: aanplant laanbeplanting en haag tussen de Zanden en parkeerterrein. Versmallen van de weg in combinatie
met aanleg vrijliggend fietspad.

A

A) Mogelijke inrichting: aanplant laanbeplanting en haag tussen de Zanden en parkeerterrein.Aanleg fietspad aan zuidzijde van de
watergang, over het terrein van het verenigingencluster.

KANSKAART TEUGE

B) Huidige situatie de Zanden langs de sportvelden.

C) Huidige situatie de Zanden langs de slaapfabriek en het weiland.

B) Mogelijke inrichting: aanplant laanbeplanting en bomenweide tussen de Zanden en de
luchthaven. Versmallen van de weg in combinatie met aanleg vrijliggend fietspad.

C) Mogelijke inrichting: versmallen van de weg in combinatie met aanleg vrijliggend fietspad.
Aanplant laanbeplanting

B) Mogelijke inrichting: aanplant laanbeplanting en bomenweide tussen de Zanden en de luchthaven.Aanleg fietspad aan zuidzijde van de watergang, over het terrein van de sportvelden.

C) Mogelijke inrichting: aanleg fietspad aan zuidzijde van de watergang, over het weiland. Aanplant laanbeplanting.
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VERSTERKEN INTERNE
DORPSVERBINDINGEN
De kracht van Teuge is het sterke dorpsleven. Ruimtelijk kent het
dorp echter weinig samenhang. Door de aanleg van lanen, het
benutten van de oude rollerbaan als nieuw verbindend element in
noord-zuidrichting en en het maken van nieuwe ‘dorpsommetjes’
ontstaat een sterker ruimtelijk kader. Met de herontwikkeling van
het zuidelijk MOB-complex (zie later) ontstaat in aanvulling op
het verenigingencluster en de school een nieuwe dorpse ontmoetingsplek. Zo realiseren we meer ruimte voor het dorpsleven.
De openbare ruimte bij het verenigingencluster is nu niet aantrekkelijk. Dit kan verbeterd worden. Denk aan verblijfskwaliteit,
een verbindende padenstructuur, het verwijderen van hekken, een
betere inpassing van het parkeren mogelijk ook met dubbelgebruik en het versterken met de relatie met de luchthaven enerzijds
en het dorp anderzijds. Zie schets op pagina 53.
Er zijn nu geen voorzieningen in het dorp. Met de ontwikkeling
van de nieuwe woonwijk, ontstaat hier wellicht wel voldoende
draagvlak voor. Denk aan kleinschalige voorzieningen zoals een
geldautomaat en een afhaalpunt voor online aankopen en/of apotheek of een kleine dorpswinkel/streekmarkt. Dit zou gekoppeld
kunnen worden aan één van de drie dorpscentra, of op termijn
mogelijk bij de centraal gelegen camouflageboerderij sectie B.

.

KANSEN
Benutten van de oude rollerbaan als nieuwe noordzuid verbinding in het dorp. Tussen luchthaven,
verenigingencluster, nieuwe woonwijk (waar de baan ook
herkenbaar als lijn in is opgenomen), het oude lint en het
zuidelijk MOB-complex.
Aanleg van verbindende lanen.
Zuidelijk MOB-complex als nieuwe dorpse
ontmoetingsplaats ontwikkelen.
Aanleg van dorpsommetjes: nieuwe verbindende schakels
Opwaarderen openbare ruimte rondom het
verenigingencluster.
Ruimte voor kleinschalige voorzieningen zoals een
geldautomaat, afhaalpunt of streekmarkt.
Aandacht voor verlichting van de openbare ruimte in het
dorp.

Er zijn al veel aantrekkende functies zoals het cluster
‘dorpsvertier’ met het vliegtuig, het dorpshuis, TKV Teuge
en Peco. De Zaaier en het oude vliegveld met Take Off zijn
K A N S K A A R T T E U ook
G E ankerpunten van Teuge. In het midden komt straks
Park van Teuge een verblijfsgebied met veel groen en oude
bomen. De boerderij van Oleman, het laatst overgebleven
gebouw van de Fliegerhorst, neemt hier een bijzondere plek
in en kan wellicht op termijn meer een dorpsfunctie krijgen.
In het zuiden ligt het MOB-terrein sectie A met zijn eigen
sfeer. Als dit complex straks een meer publiek karakter
krijgt met bijvoorbeeld een plek voor bijeenkomsten en een
museum, dan zal dit ook een aantrekkende werking hebben.
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Ontbrekende schakels
Om de ommetjes aantrekkelijk te maken ontbreken een
aantal fysieke schakels. De verbinding tussen Fokkerstraat
en Rollerbaan is nu als dun padje vormgegeven. Dit zou
sterker als route kunnen
worden
aangezet,oude
bijvoorbeeld
Impressie
doorzetten
rollerbaan in nieuwe woonwijk
met een pad van betonplaten die aan het vliegveld verleden
refereert. Aan het eind van de Ambonstraat is een pad met
een brug nodig om de verbinding met de Bolkhorstweg
te maken. Vanaf de Bolkhorstweg kan men over de
Rijksstraatweg oversteken naar de nieuwe woonwijk langs
het elektriciteitshuisje. Deze route is nu wel mogelijk maar
nog niet als zodanig vormgegeven. Het voetpad langs de
Zanden en de twee oversteken over de drukke Rijksstraatweg
dienen prettiger en veiliger gemaakt te worden.
DaF-architecten
11

Dorpsommetjes

0
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1000 meter

Impressie uitkijkpunt kop van de oude rollerbaan
Impressie kruising N344 bij zuidelijk MOB-complex

De oude rollerbaan kan de basis vormen voor een nieuwe noord-zuid verbinding in het dorp. Het verbindt de verschillende tijdslagen in het dorp. De oude betonplaten van de rollerbaan liggen er grotendeels nog. Het voorstel is om deze te behouden en de oude rollerbaan zo een stoere, herkenbare uitstraling te geven. Door het aanleggen/versterken van laanbeplanting en routes ontstaat een nieuwe
verbinding en dorpsommetje. Op termijn kan mogelijk het laatste gebouw van MOB sectie B een meer publieke functie krijgen als schakel in het dorp tussen nieuw en oud.
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Mogelijke herinrichting van het verengingencluster om hier de verblijfskwaliteit te verbeteren. Behoud van de rollerbaan en ontwikkelen tot verbindend element in noord-zuidrichting. Parkeren groener
inpassen met hagen. Aanplant verbindende dorpsboomgaard.
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MOB Ontwikkelen vanuit
bestaande kracht
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gemeenschapshuis met
museum / verhalenhuis /keuken
houtovens

waterzuivering

logeerhuizen

Defentiehal

werkruimte
keuken / opslag

woningen
hakhout

hakhout

atelier werkruimte
opslag

speelbos met klimboom en
hutten
Huidige inrichting en gebruik van het terrein

moestuin

De collectieve gedachte als uitgan
Gedurende de bewogen gesch
tekent zich steeds het collectiev
complex af. In de oorlog, na de
gemeenschap er woonde en nu
het terrein bewoond door mense
(noodgedwongen) sterk verbond
idee van gemeenschap uit zich
ruimtelijk: Vanaf het begin zijn d
en de keuken plekken waar het
intensief afspelen. Belangrijker is
komt op de schaal van Teuge of zel
om hier een Moluks herinneringste vestigen. Het mess gebouw zou
of zelfs horeca functie kunnen k
het Moluks herinneringscentrum
is nader onderzoek nodig naar pr
beheersvormen. De rocket massiv
passen bij een dergelijke ontw
is ideaal voor groepen, denk
bewoners.

Besloten en anders
Het collectieve leven van het
in een zekere beslotenheid a
betreed kom je een eigen we
bezoek. De grote bomen en vele
tempel
verwilderen geven het terrein
sprookjesbos, enigszins geheimzin
gebied anders is komt ook tot ui
van de bewoners, hun kleding en
die ze her en der geplaatst hebben
MOB terrein zal ook ten tijde van
tijde van de oorlog het geval gewe
leven is veel bekend. Het zou goe
van de plek breder voor het vo
toekomstige ontwikkeling moeten
eigen karakter van het terrein koe
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HERONTWIKKELING
ZUIDELIJK MOB-COMPLEX
Het MOB terrein sectie A heeft zoals gezegd een bijzondere bewoningsgeschiedenis en is nog heel compleet. Hier is sinds de oorlog
geen gebouw gesloopt. Daardoor doet zich hier de kans voor om een
uniek collectief gebied met een sterke historische identiteit te ontwikkelen.
Gedurende de bewogen geschiedenis van het terrein tekent zich
steeds het collectieve karakter van het MOB complex af. In de oorlog,
na de oorlog toen de Molukse gemeenschap er woonde en nu met de
ecotribe, steeds is het terrein bewoond door mensen die lief en leed
delen en (noodgedwongen) sterk verbonden zijn met de plek. Bij toekomstige herontwikkeling is het de aanbeveling dit collectieve karakter te behouden.
Het collectieve leven van het MOB complex speelt zich in een zekere beslotenheid af. Als je de Ambonstraat betreed kom je een eigen
wereld binnen, je bent op bezoek. De grote bomen en vele struiken
die hier mogen verwilderen geven het terrein het karakter van een
sprookjesbos, enigszins geheimzinnig en spannend. Dat het gebied
anders is, komt ook tot uitdrukking in de levenstijl van de bewoners,
hun kleding en de kunstzinnige objecten die ze her en der geplaatst
hebben. Het ‘anders zijn’ van het MOB terrein zal ook ten tijde van de
Molukse kamp en ten tijde van de oorlog het geval geweest zijn.
Wil het MOB-comlex iets betekenen voor Teuge als geheel dan zal het
zich meer moeten openen en verbindingen aan moeten gaan met de
rest van het dorp. Dit kan in de eerste plaats doormiddel van routes,
maar ook de collectieve voorzieningen zoals de moestuin, het speelbos en de tempel hebben de potentie uit te groeien tot voorzieningen
waar ook mensen van het dorp gebruik van kunnen maken. Dit zal
zorgen voor meer uitwisseling, verbinding en openheid.

KANSEN
Openstelling van het terrein doormiddel van een openbare
route, het verwijderen van hekwerken en het openen van
het zicht op het terrein vanaf de N344.
Herontwikkeling van het terrein vanuit de historische en
huidige kwaliteiten. Zie geformuleerde ontwerpprincipes.
Ontwikkelen van een gemengd, (deels) collectief
programma.
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RUIMTELIJKE ONTWERPPRINCIPES
•
•
•
•
•

•
•
•

Openstellen terrein
Aanleg route over het terrein. Vanaf de Rijkstraatweg, over de Anbomstraat
en aan de achterzijde aansluiten op de Bokhorstweg.
Meer openheid realiseren vanaf de Rijkstraatweg.
Behoud en herstel laanbeplanting als ruimtelijk kader: tweezijdig langs de
Ambonstraat (inclusief carrée en aftakking)
Verharding minimaliseren. Kies voor zoveel mogelijk graspaden naar bebouwing. Verharding van de hoofdroutes in één vlak aanbrengen (gebakken
klinkers). Geen stoep. De auto is te gast.
Parkeren in kleine clusters op halfverharding verspreid over het terrein.
Carré met de moestuin als centrale collectieve ruimte behouden.
Behoud collectieve karakter. Bij herontwikkeling en uitgifte kavels geen
harde tuinafscheidingen realiseren. Semi-privé ruimtes zijn wel mogelijk,
afgeschermd door houtwallen.

KANSKAART TEUGE

P R O G R A M M AT I S C H E U I T G A N G S P U N T E N
•
Gemengd (deels collectief programma) ontwikkelen met
ruimte voor verschillende bewoningsgroepen.
•
De Molukse gemeenschap heeft aangegeven zich nog sterk
verbonden te voelen met de plek. Mogelijk is ruimte voor een
herinneringsmuseum.
•
Kies in ieder geval voor de mess voor een publieke functie.
Denk aan een Moluks herinneringsmuseum, een gemeenschapshuis, theetuin, aanschuifmaaltijden, verkoop van
streekproducten e.d.
•
Hergebruik van de bestaande bebouwing met beperkte aantallen bijgebouwen.
•
Behoud van de ‘militaire ongenaakbaarheid’ van de bebouwing. Voorkom aanbouwen en het openen van de gevel. De
daken bieden meer vrijheid, gezien de lichte constructie die al
op een aantal plaatsen is aangetast.
•
De naast gelegen agrarische bedrijven vormen een beperking
voor toekomstig gebruik. Herbestemming biedt hier mogelijk
ruimte.
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De kavels aan de Rijksstraatweg lijken relatief eenvoudig los ontwikkeld te kunnen worden. Daarbij zijn de volgende ontwerpprincipes van belang:
•
Woonkavels zijn niet toegeëigend. Ze vormen onderdeel van
een doorlopend collectief domein.
•
Auto ontsluiting vanaf het MOB-complex (achterzijde).
•
Fiets/voetpad
vanaf de Rijksstraatweg via een klinkerpad dat
MOB Aanbevelingen
Erven
naar beide kopgevels loopt.
•
Geen tuinafscheiding met schuttingen of formele hagen.De
begrenzing van het woonkavel is half open met bomen en een
Woonkavel:
aan de zij en achterkant.
•
Ontsluiting van de struikenhaag
gebouwen via een klinkerpad
dat naar beide
loopt. dubbele bomenrij langs de N344.
• kopgevels
Aanplant
•
Dubbele bomenrij langs de weg.
• van Eventuele
clusteren bijv. door hergebruik sanitair
•
De begrenzing
het woonkavel isbijgebouwen
met een
half open bomen engebouwen.
struikenhaag aan de zij en
achtekant. Woonkavels zijn niet toegeëigend. Ze
•
Parkeren
in kleine
vormen onderdeel
van
een doorlopend
collectiefclusters op half-verharding
•
•
•

domein.
Geen tuinafscheiding met schuttingen of formele
hagen.
Bijgebouwen clusteren bijv. door hergebruik
sanitair gebouwen.
Parkeren in kleine clusters op half-verharding.

Meer openheid vanaf de
Rijksstraatweg met
een gemengde bomenhaag

In de
zekere
worde
collect
Afzon
Het l
toegan
De ho
struct
De ge
behou
zijn. E
gebou
hergeb
Aanbo
minde
omdat
plekke
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Tracés op kaart zijn indicatief
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A A N V U L L E N R E C R E AT I E V E
ROUTENETWERK
Om de recreatieve betekenis van Teuge en omgeving te versterken
wordt voorgesteld het recreatieve routenetwerk en bijbehorende
voorzieningen te versterken. In de basis ligt er al een uitgebreid
routenetwerk. Doormiddel van een aantal ontbrekende schakels
kan dit verfijnd worden. Zie voorstellen op de kaart hiernaast.
Op een aantal plaatsen liggen nu klompenpaden, waar ook behoefte is aan fietsroutes. Het is zonde om deze informele paden,
waar je echt onderdeel bent van het landschap om te vormen naar
brede asfalt fietspaden. Middenweg is de aanleg van schelpenpaadjes, die zowel voor fietsers als wandelaars aantrekkelijk zijn.
In het voorstel hiernaast worden twee klompenpaden omgevormd
naar fietspaden, maar worden ook twee nieuwe klompenpaden
aangelegd.
Een bijzonder recreatief rustpunt en tevens uitkijkpunt op de
luchthaven wat nu niet goed wordt gebruikt is het openluchttheater KIJK!. Hier zou een (onbemand) rustpunt ontwikkeld kunnen
worden met watertappunt en informatievoorziening. Mogelijk
zou vanuit de omliggende campings bij mooi weer een kiosk bemand kunnen worden. Op termijn zou door aanleg van een goed
ingepaste parkeerplaats en basisvoorzieningen zoals toiletten het
gebied echt opgewaardeerd kunnen worden.

KANSEN
Aanvullen recreatieve routenetwerk met ontbrekende
schakels. Kies voor gedifferentieerde routes.
Verbeteren recreatieve voorzieningen KIJK!
Inzet op behoud spoorwegovergangen.

Fietsroute, verhard

Fietsroute, schelpenpaadjes

Aan de oostzijde van het dorp ligt de gekanaliseerde Kromme
Beek. Gedeeltelijke hermeandering en aanleg van natuurlijke oevers i.c.m. met een wandel/fietspad zou een grote winst zijn.
Punt van aandacht zijn de spoorwegovergangen, die deels recent
gesloten zijn en waarvan verwacht wordt dat er op termijn meer
gesloten zullen worden.

Wandelroute, klompaden
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OP WEG NAAR
EEN DUURZAAM DORP
De ambitie is om alle projecten duurzaam te ontwikkelen en toekomstbestendige keuzes te maken. Door dit “op z’n Teuge’s” te doen
kan hiermee ook de samenhang en identiteit van het dorp worden
versterkt. Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor collectieve projecten, in aansluiting op de sterke sociale cohesie in het dorp.
Energiebesparing: Grote winst is te boeken bij de bouw van de nieuwe
woonwijk (energieneutraal bouwen). Ook zou hier bijvoorbeeld een
warmtenet aangelegd kunnen worden. Probeer dergelijke maatregelen alsnog zoveel mogelijk in het plan door te voeren. Daarnaast
kunnen bestaande woningen aangepast worden, denk aan isolatie of
mogelijk aanpassing van gevels (dit kan gecombineerd worden met
het versterken van de Teugse identiteit van de nu vrij ‘standaard’
woningen). Op het gebied van mobilitiet kan veel gewonnen worden
door goede oplaadpunten van electrische fietsen en auto’s en goede
(snel)fietsroutes richting Twello, Apeldoorn en Deventer. Faciliteer
carpoolplaatsen en deelauto’s. Doormiddel van bijvoorbeeld streekmarkten en ruimte voor wonen en werken ontstaat een meer circulaire economie van producten uit de streek. Dit is zeker gezien er nu
geen winkels in het dorp zijn interessant.
Eenergieopwekking: Op grote dakoppervlakten is ruimte voor zonne-energie (hangars luchthaven, openbare gebouwen, agrarische
bebouwing). Indien nu constructief niet mogelijk in ieder geval bij
her/nieuwbouw. Dit kan collectief worden ontwikkeld (Zonrijk Teuge). Mogelijk is op lange termijn ook ruimte voor een zonneveld op
de luchthaven. Agrariërs zouden gezamenlijk een biomassavergister
kunnen realiseren. Passend in het landschap zou nieuwe beplanting
toegevoegd kunnen worden (biomassa, bv hakhout). Eventueel ruimte voor kleine zonnevelden ingepast tussen nieuwe houtsingels en
boscomplexen.

KANSEN
Nieuwe woonwijk energieneutraal doorontwikkelen.
Energiebesparing door woningverbetering en slimme meters.
Duurzame mobiliteit faciliteren met oplaadpunten electrische
voertuigen en goede/snelle routes.
Directer koppelen van producten doormiddel van
streekmarkten en ruimte voor wonen/werken.
Zonne energie op grote dakoppervlakten (bv luchthaven,
school, verenigingengebouwen).
Biomassavergister, collectief van aantal agrariërs.
Oprichten van een energie coöperatie: Collectief inkopen van
groene stroom of ontwikkelen collectieve energieopwekking.
Eco-tribe als showcase en ambassadeur.
Kleinschalige biomassateelt (hakhout) en evt. zonnevelden in
combinatie met landschapsversterking.
Groene daken en afkoppelen hemelwaterafvoer.
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Voorbeeld van energieleverende akkerbouw: zonnepanelen op het dak, kleine windturbine en
zonnevelden zijn enkele mogelijkheden waarmee een boer tevens energieleverancier kan worden.

Overzicht van een aantal mogelijke energiemaatregelen op huishoudenniveau.
In blauw worden de besparingsmaatregelen weergeven, wat in de tekening
wand- en glasisolatie betreft. In roze worden de warmtemaatregelen getoond;
omgevingswarmte d.m.v. een warmtepomp, warmte-koude opslag (voor
seizoensfluctuaties), zonne-boilers en een waterstofketel. In groen wordt de
warmtevoorziening op basis van biomassa getoond. In geel wordt weergegeven wat
betrekking heeft op elektriciteit: PV-panelen en elektriciteitsopslag in de accu van
een elektrische auto.

Voorbeeld van zelfvoorzienende melkveehouderij: mest van de koeien wordt in de monovergister
omgezet naar gas. Dit gas wordt in een warmtekrachtkoppeling verbrand en omgezet naar warmte
en elektriciteit. Hiermee wordt de boerderij energieneutraal. Het restproduct wordt als meststof
weer op het land gebracht. Zo ontstaat er een cyclisch zelfvoorzienend systeem.

KANSKAART TEUGE

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Zonnepark de kwekerij Hengelo

Streekmarkt

Zonnepanelen op daken

Duurzame mobiliteit
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Groene daken

Slimme meters

Voorbeelden energie coöperaties
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PROJECTVOORSTEL

TIJD

ACTOREN

FINANCIËN

Aanleg schommel/zweefbanken bij uitkijkpunt luchthaven:

2018

Eco-tribe, luchthaven

Gemeente / Luchthaven

2020

Algemeen belang Teuge, Energierijk Voorst,

Provincie en gemeente in het

sportverenigingen, lokale ondernemers, burgers.

kader van de energietransitie.

Trekker: Arvid Prigge

Eigen bijdrage ondernemers

kunstproject van de eco-tribe
Energiecentrale Teuge. Ontwikkelen duurzame energie: het ‘nul op de
meter dorp’.

en inkomsten uit exploitatie.
Natuurtempel op het zuidelijk MOB-complex als bruikbare ruimte

2018

Eco-tribe

Sluitende exploitatie

2018

Eco-tribe en lokale ondernemers, kunstenaars,

N.t.b.

voor lezingen, workshops, meditaties, yoga, huwelijken, andere
ceremoniële bijeenkomsten, natuur-educatie plek (ter vervanging van
het natuurhuis in Apeldoorn dat sinds een aantal jaar gesloten is)
etc.
Organisatie streekmarkt / ambachtsmarkt. Jaarlijks, of mogelijk
vaker.
Opwaarderen dorpslint en vergroenen voortuinen. Bewoners

ambachtslieden.
2018

Bewoners, stichting Gelders Landschap, gemeente

betrekken bij beplantingsplan voor eigen erf en omliggende openbare

Stichting Gelders landschap,
Gemeente

ruimte. Voorbeeld Beemte Broekland, ‘Klein Drenthe’ tussen
Drostendijk en Terwoldseweg.
Bloemrijke bermen langs het oude dorpslint. Start met aanplant

2018

Bewoners, gemeente, provincie

bloembollen nog dit najaar.
Kunst op de rotonde.

Eigen bijdrage bewoners en
bijdrage Gemeente

2017

Provincie, gemeente, rotonde commissie

Subsidie Prins Bernardfonds,
inkomsten reclameborden,
vrijwilligers

Straatverlichting donkere delen van Teuge, met name westelijk deel
luchthaven.
Eerste concrete projectvoorstellen, gedaan tijdens het derde atelier

2018

Bewoners vliegveld, bedrijven, luchthaven

N.t.b.
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VAN IDEE NAAR
WERKELIJKHEID
In de Kanskaart Teuge worden opgaven en kansen voor de toekomst benoemd. Het is nadrukkelijk geen einddocument, geen
blauwdruk, maar een groeidocument dat inspiratie biedt voor een
duurzame ontwikkeling van het dorp. Om het gedachtegoed breed
te delen wordt een website ontwikkeld. Deze zal interactief zijn,
zodat er ruimte is om ideeën toe te voegen en door te ontwikkelen.
Zo blijft de Kanskaart dynamisch. Ook maakt de website resultaten
zichtbaar, dat kan gevierd worden! De Gemeente zal een bijdrage
leveren aan het ontwikkelen van de website, om vervolgens door
het dorp zelf te worden onderhouden.

Om kansen te concretiseren kan een ‘kansenkaartje’ worden
opgesteld (zie voorbeeld hieronder). Hierin wordt aangegeven wat
het project omhelsd, op welke termijn het speelt, welke actoren
betrokken zijn en hoe de financiering wordt geregeld. Per project
is het belangrijk dat er een eerste aanspreekpunt/trekker is, die
het project onder zijn of haar hoede neemt. De kansenkaartjes die
al tijdens het derde atelier zijn ingevuld, zijn hiernaast samengevat.
Titel
Beschrijving project

Om de kansen (op termijn) te realiseren is samenwerking nodig
tussen de dorpsbewoners, verenigingen, ondernemers, het Algemeen Belang Teuge, de gemeente en alle overige initiatiefnemers
en betrokken partijen. Het Algemeen Belang Teuge zal optreden
als ambassadeur en waken over het gedachtegoed, de gemeente
kan faciliteren als het gaat om subsidies en inhoudelijke expertise
en mogelijk kan werk met werk maken, bijvoorbeeld door projecten te koppelen aan regulier onderhoud en beheer, maar het dorp
zelf is nu primair aan zet.
De reeks van drie ateliers die in het kader van deze kanskaart zijn
georganiseerd kunnen de basis vormen voor de oprichting van de
‘Werkplaats Teuge’, waarin het Algemeen Belang Teuge samen
met initiatiefnemers regelmatig bijeen komen om werk te maken
van de realisatie van de Kanskaart.

TIJD

ACTOREN

BEELD / PLANKAART

Voorbeeld ‘Kansenkaartje’

GELD
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COLOFON
De ‘Kanskaart Teuge’ is opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met Steenhuis Meurs en DaF Architecten,
in opdracht van de gemeente Voorst.
Amersfoort, september 2017
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Gepke Heun
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Catherine Visser
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Als bijlage bij dit rapport horen:
•
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