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Beste inwoners van Posterenk,

Gefeliciteerd met het DOPP, het DorpsOntwikkelingsPlan Posterenk! Een 
gezamenlijke krachtsinspanning van u als inwoners van het mooie Posterenk. 
Ondanks belemmeringen door corona is er in de afgelopen twee jaar met veel 
passie gewerkt aan dit toekomstplan voor uw dorp. Het is altijd verrassend 
en hoopgevend om te zien hoeveel energie en wijsheid er los komt als je zo’n 
traject start. Dat wordt door de dorpswerkgroep ook benoemd. Hulde aan de 
leden ervan die met veel enthousiasme ervoor hebben gezorgd dat dit DOPP 
nu gepresenteerd kan worden.

De basis van dit plan is de cultuurhistorie van Posterenk, staand op de 
schouders van onze voorouders. Dat is een mooi uitgangspunt en bovendien 
een mooi beeld om voor ogen te hebben! Cultuur(historie) als basis: als bodem 
in plaats van de kers op de taart! 

Ik zeg vaak: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Ook in Posterenk zie ik 
dat: bij de Wilpermolen gaat het dak eraf, tijdens NL Doet stonden de kinderen 
met borstel en emmertje in de hand klaar om de speeltoestellen te poetsen 
en het dorp laat grote betrokkenheid zien bij de jaarlijkse herdenking van de 
Bevrijding. Ook andere thema’s pakt Posterenk met verve op: de Voorster 
Energie Strategie en de verbreding van de A1, om een paar grote en intensieve 
trajecten te noemen. Posterenkers zijn erbij en voelen zich betrokken. Soms 
met een geheel eigen visie, maar altijd met een positieve grondhouding om de 
belangen van hun dorp te behartigen. 

Met dit ontwikkelingsplan voor en door de Posterenkers gaan jullie de toekomst 
in. Als inhoudelijk vertrekpunt, zoals jullie zelf mooi verwoordden. En start dus 
een nieuwe fase: de uitvoering van het plan! Dat gebeurt met vallen en opstaan 
(want dat is menseigen), met geven en nemen en vooral met heel veel positieve 
energie. 
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Waar we kunnen, zullen wij u als gemeente natuurlijk ondersteunen. Zo werken 
we samen verder aan de toekomst van uw mooie dorp!

Paula Jorritsma-Verkade
Burgemeester gemeente Voorst
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1. Inleiding en aanleiding
Eind 2019 nam het bestuur van de belangenvereniging Posterenks Belang 
e.o. (PBO) het besluit om een DorpsOntwikkelingsPlan (DOPP) te maken1. 
In dat besluit zit de overtuiging dat het voor Posterenk goed is om op enkele 
belangrijke maatschappelijke thema’s zèlf als bewoners een visie en plan te 
ontwikkelen om meer regie te krijgen over de ontwikkeling van ons dorp voor 
de komende jaren. 

Er liggen drie belangrijke redenen aan dit besluit ten grondslag. In en rondom 
Posterenk deden en doen zich regelmatig ontwikkelingen voor waarop wij als 
dorp veel meer grip willen hebben. Denk aan thema’s als woningbouw in het 
dorp, de verbreding van de A1, Duurzaamheid & Klimaat en de plannen voor 
Recreatie & Toerisme. Het is onze overtuiging dat we beter proactief op dit 
soort thema’s als dorp een eigen visie ontwikkelen, zodat we beter voorbereid 
een actievere bijdrage kunnen leveren waar het gaat over impactvolle 
ontwikkelingen voor Posterenk. Een tweede belangrijke reden ligt besloten in 
de reeds van kracht zijnde Participatiewet en de naderende Omgevingswet. 
Daarin wordt uitgewerkt dat bij impactvolle onderwerpen de overheid verplicht 
wordt om de direct betrokken burger als stakeholder een actieve rol te geven. 
De derde reden ligt besloten in de overtuiging dat je als inwoner (mede) 
‘eigenaar’ bent over de ontwikkeling van je eigen dorp. Deze drie redenen 
sterkten ons om een start te maken met de ontwikkeling van een DOPP. 
Daarbij een methode te kiezen waarin we eerst het initiatief bij de bewoner 
leggen, dus een “Bottom Up” methode, in plaats van de veelal klassieke 
manier van werken waarin je als dorp geconfronteerd wordt met een aantal 
veelal al uitgewerkte plannen. Een veel gedeelde ervaring was bovendien dat 
je direct al vanuit een gevoelde (informatie)achterstand mee mocht doen aan 
een proces met te weinig ruimte voor eigen inbreng. 

Deze methode van werken leggen we ook verder uit in paragraaf 9. Tijdens 
de Ledenvergadering van januari 2020 is dit voorstel door de leden positief 
ontvangen en werd de werkgroep DOPP ingesteld. 

1 Voorstel Lange termijn Dorpsplan Posterenk; December 2019; Bestuur PBO
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Mede op advies van onze contactpersoon bij de Gemeente Voorst, de heer 
Chris Frencken is contact gezocht met de Vereniging Dorpshuizen en Kleine 
Kernen (DKK) en dat heeft ertoe geleid dat we twee DKK procesbegeleiders 
mochten inzetten in dit project.

In dit boekje wordt na deze inleiding beschreven welke onderwerpen 
Posterenk kiest om uit te werken en hoe we dat gaan doen.  Daarna worden 
deze afzonderlijk beschreven. Daarbij willen we eenduidig bij de onderwerpen 
vier vragen uitwerken: 

 ¢ Welke VISIE hebben we 
 ¢ WAT gaan we doen de komende jaren
 ¢ HOE gaan we dat aanpakken 

Bij elk onderwerp starten we met een beschrijving van de huidige situatie -van 
Posterenk.
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We wensen je veel leesplezier toe.  

Mei 2022; Werkgroep DOPP (op de foto van rechts naar links)
Gert Nijhof, Joop Jansen (DKK), Ank van der Bilt (DKK), Michaël Kool, Martijn 
Pol, Thijs Hoekman, Mieke Oostveen, Frans Pol (Janneke Bolijn ontbreekt)
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Bij de eerste keus van de uit te werken onderwerpen is gebruik gemaakt van 
drie bronnen. Allereerst is deze vraag gesteld bij de PBO ledenvergadering 
van januari 2020. Verder werd vanuit het bestuur PBO ook aangegeven welke 
onderwerpen zij belangrijk vond en als derde is dit een belangrijk eerste 
onderwerp van gesprek geweest in de DOPP werkgroep. Bovendien werd 
daarbij ook een “Schouw” georganiseerd. Praktisch betekende dit dat de 
leden van de Werkgroep DOPP per fiets op locatie de diverse onderwerpen 
hebben bekeken en besproken. Dit leverde een lijst op van de volgende 
onderwerpen: 

 ¢ Landschappelijke herinrichting Posterenk
 ¢ Samenwerking organisaties Posterenk
 ¢ Infrastructuur Posterenk, wegen bestrating, verlichting en 

verkeersveiligheid
 ¢ Sociaal Domein
 ¢ Woningbouw Posterenk
 ¢ Recreatie & Toerisme
 ¢ Duurzaamheid & Klimaat 
 ¢ A1 verbreding 

Als eerste zijn in de Werkgroep DOPP de acht benoemde onderwerpen kort 
uitgewerkt aan de hand van de vragen: 

 ¢ Beschrijf de huidige situatie.
 ¢ Wat zou daarin veranderd moeten worden. 
 ¢ Hoe kunnen we dit aanpakken.  

We stelden vast dat het wel om véél onderwerpen ging. In april 2021 vond 
een groots opgezette digitale ‘KICK-OFF’ plaats en daar bleek ook nog eens 
dat meerdere Posterenkers dat ook constateerden. Het lukte niet om voor alle 
werkgroepen ‘Trekkers’ te vinden met voldoende leden voor de werkgroepen. 

Al met al leidde dat tot de volgende besluiten: 
 ¢ De onderwerpen A1 verbreding, Woningbouw en Klimaat & 

Duurzaamheid staan al langere tijd intensief bij het bestuur PBO op de 
agenda en zij zullen zorgdragen voor nadere uitwerking van de tekst voor 

2. De keus voor de DOPP onderwerpen 
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een DOPP eindproduct. Specifieke werkgroepen daarvoor worden dus 
niet ingesteld.

 ¢ Het onderwerp Landschappelijke Herinrichting vormt een belangrijke 
basis voor onderwerpen als Woningbouw, A1 verbreding, Klimaat & 
Duurzaamheid. We zullen dan ook daaruit uitgangspunten destilleren 
die mede als vertrekpunt dienen voor de betreffende uitwerking per 
onderwerp voor de komende jaren. 

 ¢ Voor het onderwerp Sociaal Domein is het niet gelukt een ‘Trekker’ te 
vinden en tevens waren er te weinig aanmeldingen voor een in te stellen 
werkgroep. Besluit is dat we voortbouwen op de activiteiten die er 
rondom dit thema reeds zijn in Posterenk.

 ¢ Voor de overige vier onderwerpen zijn “Trekkers” benoemd en vormden 
zich werkgroepen. 

In de volgende paragrafen zullen we per onderwerp stilstaan bij de 
inhoudelijke resultaten en voorstellen.  
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3. Landschappelijke Herinrichting Posterenk
3.1 Historie
Uit landschapskaarten is duidelijk te zien dat Posterenk is ontstaan op een 
grotere, hoger gelegen Enk met aan weerszijden het kampenlandschap 
met de lager gelegen beekdalen (Fliert en Twellose beek). Ons dorp is 
ontstaan op een kruising van oude landwegen, rond de Wilpermolen (1736) 
op de hoger gelegen Enk (zie ook figuur 3.1). Het heeft haar naam te 
danken aan een “Post op de Enk” wat oorspronkelijk als grenspost werd 
gehanteerd. Opvallende landschapskenmerken zijn de rondom de Enk 
gelegen boerenerven met haar lager gelegen hooilanden in de beekdalen 
en de hoger gelegen akkers. Kenmerkend voor de erven is het ensemble 
van gebouwen en beplanting. Beplanting bestaat uit streekeigen elementen 
zoals hagen, heggen, houtwallen, fruitboomgaarden, lei- of solitaire bomen 
en hakhoutbosjes. Een ander type landschap rondom Posterenk zijn de drie 
landgoederen met haar bossen, lanen en landbouwgronden. Na 1970 heeft 
het landschap grote veranderingen ondergaan als gevolg van verstedelijking 
en schaalvergroting van de landbouw. Kenmerkende landschapselementen 
zoals houtwallen en singels zijn sindsdien grotendeels verdwenen. Daarnaast 
heeft de aanleg van de A1 grote invloed gehad op ons dorp en het 
landschap. Vanwege de noodzakelijke zandwinning, is de waterplas Bussloo 
ontstaan.

3.2 De huidige situatie
Veel kenmerken en kernkwaliteiten zijn in de basis nog steeds aanwezig, 
ondanks de afname van diversiteit en een aantal landschapselementen.

3.3 Wat is onze Visie
De rijke cultuurhistorie van ons gebied is een cruciaal onderdeel van onze 
identiteit. 
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Onze visie is als volgt:

Deze visie is uitgewerkt in de volgende landschapstypen 

Voor Posterenk en haar omgeving, samen met boeren, burgers en 
buitenlui een landschap vormen met behoud en waar mogelijk ver-
sterking van de kenmerkende landschapselementen. Een essentieel 
aspect hierbij is de verrijking van de biodiversiteit. 

Kampenlandschap: 

De Enk:  

T.a.v. het dorp op de 
Enk: 

Landgoederen-
landschap: 

Bussloo:

A1:

Herstel kleinschalig landschap - Beplante erven en wegen 
- Houtwallen, hagen en knotwilgen op kavelgrenzen- 
Beken voorzien van begeleidende beplanting - Afwisseling 
land(bouwkundig)gebruik.

Behoud openheid van de Enk met landbouwfunctie en 
kruidenrijke akkerranden - Versterken randen Enk door 
opgaande beplanting - Behoud voormalige landwegen met 
smal (onverhard) profi el, hagen en kruidenrijke bermen.

Behoud zichtlijnen - Compacte uitbreiding, Enkweg geen 
lintbebouwing - Vergroening tuinen, solitaire bomen in de 
straat, afkoppeling hemelwater, etc.  
Instandhouding- bossen, lanen, tuinen en landbouwgronden 
- Klimaatbestendig en bio divers - Behoud zichtlijnen en 
doorzichten.

Behoud parkachtige en groene karakter - Parkeren 
landschappelijk ingepast en reclame-uitingen ingetogen - 
Vergroting biodiversiteit en natuurbeleving door bijv. ruigere 
kruidenrijke grasvelden.

T.h.v. Posterenk geluidscherm en aantal bosblokken - 
Beperken zicht op snelweg door bijv. aanplant struweel 
op taluds, bosblokken/bomenrijen aan voet talud en/of 
opgaande beplantingsstructuren in omliggend landschap.
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3.4 Wat gaan we doen
Vanuit de visie is er een eerste aanzet gemaakt om tot een concreet 
uitvoeringsprogramma te komen. Dit is een doorvertaling van de visie naar 
uitvoeringsgerichte projecten. Een levend document met ‘laaghangend fruit’ 
(concrete projecten die op korte termijn te realiseren zijn) en projecten voor 
de langere termijn. Vanuit de werkgroep zijn er al drie prioritaire projecten 
geselecteerd: Omloopje en entree viaduct, Landschappelijk inpassing A1 en 
Versterking cultuurlandschap met hagen, struweel, houtwallen, knotwilgen 
etc. Overige projecten op de lijst zijn:  laanbeplanting, vergroening tuinen, 
kruidenrijke bermen, beek begeleidende beplanting, bloemrijke akkerranden. 
De complete lijst vind je op onze Facebookpagina: KijkinPosterenk.

Naast de uitvoeringsgerichte projecten is het van belang om de 
Landschapsvisie Posterenk te delen met, en omarmd te laten worden door 
de gemeente. Bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, 
infrastructuur, landbouw, klimaatadaptatie, etc. kan er door middel van de 
visie gestreefd worden naar een goede landschappelijke inpassing.

 Figuur 3.1: visie per landschapstype
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3.5 Hoe gaan we dat aanpakken
Om de projectenlijst te kunnen realiseren moet er een organisatiestructuur 
worden opgezet. Van daaruit kunnen werkgroepen samengesteld worden 
om de realisatie / uitvoering op te pakken. Om de visie goed te verankeren 
in het (gemeentelijk)beleid zullen er overleggen gevoerd moeten worden 
tussen gemeente Voorst en Posterenk. Als er gebiedsontwikkelingen zijn die 
het landschap van Posterenk raken zal in overleg iemand van de werkgroep 
aansluiten om onze visie uit te dragen.

Wil je meer weten over de landschappelijke visie Posterenk, de projecten of   
wil jij je opgeven, raadpleeg dan Facebookpagina:

Met dank aan de leden van de werkgroep: 
Janneke Bolijn, Martijn Pol, Michaël Kool, André Hulscher, Thijs Hoekman, 
Frans Pol, Mieke Oostveen, Gert Nijhof, Jeroen Bessels, Jet Manuputty, 
Alfons van den Belt.

Ook dank aan Carine ten Cate, Landschapsarchitect bij Royal Hasskoning en 
Ben Roeterd, Beleidsmedewerker Gemeente Voorst.

facebook.com/KijkinPosterenk
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4. Verkeersveiligheid & Infrastructuur
4.1 De huidige situatie
De werkgroep vindt dat de verkeersveiligheid in Posterenk op een aantal 
punten verbeterd kan worden. Verschillende wegen in Posterenk zijn niet voor 
alle gebruikers veilig genoeg. Gemobiliseerde voertuigen houden zich veelal 
niet aan de maximumsnelheid. Bij file op de A1 wordt Posterenk vaak als 
sluiproute gebruikt om via de Fliertweg weer in te voegen op de A1.

4.2 Samenstelling Werkgroep
Wim Broekhof, Marleen Dashorst, Nolda Rutenfrans, Edwin Boerkamp, Rick 
van der Linde, Ank van der Bilt (DKK).

4.3 Wat is onze Visie
De visie is dat bewoners (incl. kinderen), bezoekers (toeristen, wandelaars, 
fietsers) zich veilig door Posterenk kunnen bewegen. Bestemmingsverkeer zal 
zich aanpassen aan de aangegeven snelheid en doorgaand verkeer wordt om 
de kern heengeleid. 

4.4 Wat gaan we doen
1. Maak de bestaande rondweg herkenbaar voor al het   

gemotoriseerde verkeer
 ¢ Met rondweg bedoelen wij: Kneuterstraat, Knibbelallee en Fliertweg 

(verkeer vanaf de Kar / A1 bij Bredenoord). Door erkenning te geven 
aan de bestaande rondweg en daar passende maatregelen aan te 
verbinden (verkeersluwer maken Posterenk), door al het doorgaande 
verkeer vanaf Twello richting Voorst, af te wikkelen via de Fliertweg en 
omgekeerd verkeer vanaf Voorst, richting Twello, via de Breuninkhofweg, 
Kneuterstraat, Knibbelallee en Fliertweg. 

 ¢ Ingang Posterenk naar Molenallee via een soort van ovatonde of 
duidelijke belijning. 

Posterenk is een WOONOMGEVING en géén DOORGANGSWEG.
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 ¢ Knibbelallee voorrangsweg maken (niet de Molenallee).
 ¢ Enkweg minder toegankelijk maken als doorgangsweg.
 ¢ Routeplanners (Google Maps) aan laten geven dat doorgaand verkeer door 

Posterenk niet gewenst is.

2. Bussloo te voet en op de fiets veilig bereikbaar
 ¢ Enkweg volledig maximum snelheid 30 km (de auto is te gast).
 ¢ Ruime fietsstraat of fietsstrook met wandeltrottoir langs de hele weg.
 ¢ Borden aan beide kanten: Doorgaand verkeer niet toegestaan, enkel voor 

aanwonenden en bestemmingsverkeer.

3. Snelheid beperken in de kern
 ¢ Handhaven op snelheid (alle verkeer max. 30 km, dus ook elektrische fiets, 

scooter etc.).
 ¢ Wegen optisch versmallen of meer drempels plaatsen.
 ¢ Vergroening inpassen om snelheid eruit te halen. 

4. Kruispunt / toegang tot IJssalon
 ¢ Maak de drempel hoger, zodat er afgeremd moet worden.
 ¢ Paaltjes handhaven zodat de bocht niet afgesneden kan worden.

5. Veiliger oversteekpunten vanuit Posterenk naar Wilp, Twello,  Bussloo
 ¢ Iordensweg (van en naar Twello)
 ¢ Molenallee – Knibbelallee
 ¢ Enkweg – Kneuterstraat

6. Het trottoir is geen parkeerplek voor auto’s (veiligheid stoep)
 ¢ Iordensweg
 ¢ Grotenhuisweg
 ¢ Molenallee
 ¢ Enkweg
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7. Aandacht voor verlichting, inrichting en straatbeeld
¢ Branduren (energie & duurzaamheid)
¢ Oplaadpunten

4.5 Hoe gaan we dat aanpakken 
We hebben geen concreet plan opgesteld om dit aan te pakken, maar 
zien wel raakvlakken met de werkgroep “Landschappelijke Herinrichting”. 
Hieronder hebben we ook een aantal ideeën uitgewerkt.

Maak de bestaande rondweg herkenbaar voor 
al het gemotoriseerde verkeer.

Snelheid beperken in de kern

Huidige situatie
Molenallee vanuit Posterenk heeft nu 
voorrang op de rondweg Knibbelallee.

Huidige situatie
o.a. de Molenallee is een brede straat.

Mogelijke oplossing
Knibbelallee richting Fliertweg een 
doorgangsweg. Hierdoor is de 
sluiproute door Posterenk minder 
aantrekkelijk. Zeker als ook de Enkweg 
minder toegankelijk wordt gemaakt als 
sluiproute.

Mogelijke oplossing
Wegen aankleden met meer groen of 
parkeervlakken toevoegen.
Wegen optisch versmallen door meer 
groen toe te voegen.
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Recreatie/toeristische plekken te voet en op de fi ets 
veilig bereikbaar (o.a. Bussloo, speeltuin, IJssalon).

Veiliger kruispunt / toegang tot IJssalon

Huidige situatie
De Enkweg wordt nu vaak gebruikt als 
sluiproute.

Trottoir houdt op na bebouwde kom.

Huidige situatie
Vanuit de Molenallee richting Iordensweg 
is het kruispunt onoverzichtelijk.

Mogelijke oplossing
Maak van de Enkweg een fi etsstraat. 
Auto te gast.

Mogelijke oplossing
Paaltjes hanteren zodat de bocht richting 
IJssalon niet afgesneden kan worden.

Drempel verhogen.
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5. Recreatie & Toerisme
5.1 De huidige situatie
In en rond Posterenk zijn er diverse mogelijkheden om te recreëren. Er wordt 
onderscheid gemaakt in dagrecreatie en verblijfsrecreatie.

Dagrecreatie: Bewoners en Toeristen kunnen binnen Posterenk en 
omgeving o.a. op verschillende manieren genieten van dagrecreatie zoals het 
Recreatiegebied Bussloo met duiken, suppen, kanoën, zeilen, Pitch en Putt, 
Golf, Wellness.
Onze omgeving beschikt ook over mooie fi ets- en wandelroutes en 
paardrijden behoort ook tot de mogelijkheden.  
Daarnaast bevinden zich in de omgeving van Posterenk een aantal historische 
en monumentale objecten: o.a. onze Wilpermolen, de grootste en oudste 
stellingmolen van de provincie Gelderland , Groot en Klein Noordijk, 
Landgoed De Lathmer en diverse historische boerderijen. Tevens worden 
er diverse evenementen georganiseerd vanuit het dorp en daarbuiten. Denk 
bijvoorbeeld aan de activiteiten georganiseerd door Pampus, Leisureland en 
onze eigen dorpsevenementen. 

Verblijfsrecreatie: Op dit moment bestaat de verblijfsrecreatie van Posterenk 
en omgeving uit campings, Bed & Breakfasts, vakantiewoningen en een hotel.



21

5.2 Samenstelling Werkgroep
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

 ¢ Ingrid Hulscher (Kampeerhoeve Bussloo)
 ¢ Kasper Blanksma (bewoner)
 ¢ Frans Lieferink (bewoner)
 ¢ Gert Nijhof (B&B Cottage Bussloo)
 ¢ Mieke Oostveen (B&B Cottage Bussloo)

5.3 Wat is onze Visie

Passend bij de schaal dat wil zeggen kleinschalig: klein van omvang (ruimtelijk 
en aantallen bezoekers), relatief weinig tot geen impact op de omgeving.

5.4 Wat gaan we doen
Waar we ons met name op willen richten is het promoten van dagrecreatie 
en verblijfsrecreatie en de onderlinge samenwerking bevorderen. Zowel voor 
bewoners als voor toeristen.

Routes promoten: Denk hierbij o.a. aan fietsroutes, wandelroutes, 
kanoroutes, paardenroute, klompenpad (in ontwikkeling) en routes met 
streekproducten in combinatie met activiteiten. 

Promoten van particulieren initiatieven: Rustpunt, straatverkoop/kraampjes 
aan de weg met lokale/streek producten.

Historische en monumentale objecten promoten: o.a. Wilpermolen, 
historische boerderijen. Maar denk hier bijvoorbeeld ook aan objecten die nog 
helemaal niet bekend zijn maar wel historische waarden hebben.

“Recreatie en Toerisme passend bij de schaal en het karakter van het 
dorp en haar groene omgeving waarbij rust en reuring in balans is”
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Kleine ondernemingen promoten: Ons dorp en omgeving beschikt over 
een groot aantal kleine creatieve ondernemingen. Cursussen en workshops 
schilderen, energie coach etc.;

Dorpsevenementen promoten: Denk aan activiteiten van Pampus, Carnaval, 
Sinterklaas, Winterdorp. 

Evenementen uitbreiden: Gedacht kan worden aan een Winter- of 
Zomermarkt met streekproducten of een wandel meerdaagse. 

Rust en reuring: Gezien diverse ontwikkelingen in de omgeving van ons dorp 
is rust maar ook reuring een aandachtspunt. De balans tussen leefbaarheid 
en toerisme is essentieel.   

Verblijfsrecreatie: behouden zoals het nu is echter wel de onderlinge 
samenwerking bevorderen om elkaar te versterken. 

5.5 Hoe gaan we dat aanpakken
Tijdens een brainstorm sessie is de werkgroep op de volgende ideeën 
gekomen:

 ¢ Toeristische en streek informatie over ons dorp en omgeving bundelen 
bijvoorbeeld met behulp van een  app. Dit in samenwerking met o.a. Kijk 
in Kernen en Visit de Veluwe. 

 ¢ Informatieborden bij monumenten plaatsen.
 ¢ Hap en stap en/of trap naar lokale ondernemers. 
 ¢ Verhalen vertellers in de Wilpermolen.
 ¢ Toeristische wegbewijzering met behulp van een QR code
 ¢ Rust waarborgen door nauwer contact met gemeente en organisaties en 

controle op nachtelijke festivals.
 ¢ Huidige verblijfsrecreatie in Posterenk en omgeving versterken door 

betere communicatie.  
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¢ Met campinghouders en BB samen regelen dat inkomend en vertrekkend 
verkeer middels routebeschrijvingen en navigatie zo min mogelijk door het 
dorp Posterenk gaat. 

Voor wat betreft de ontwikkelingen rondom Recreatiegebied Bussloo sluit de 
werkgroep zich aan bij het standpunt van het PBO. Zie paragraaf 7.5. Dit past 
binnen de visie van Recreatie & Toerisme.
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6. Samenwerking organisaties Posterenk
6.1 De huidige situatie
Posterenk heeft geen voorzieningen zoals een school, kerk of dorpshuis. 
Interessante vraag is of we de Wilpermolen als Dorpshuis/huiskamer kunnen 
gaan gebruiken. Een prachtige en mooie centrale plek in het dorp. Posterenk 
kent meerdere stichtingen, verenigingen en werkgroepen met vele vrijwilligers. 
Ook heeft Posterenk sinds 8 jaar een DorpsContactPersoon (DCP), die vooral 
een verbindende opdracht heeft. Een tweede vraag is of binnen Posterenk 
meer samenwerking bewerkstelligd kan worden tussen de organisaties 
met elk jaar een afgestemd activiteitenplan en tevens meer afstemming 
bij de inzet van vrijwilligers. Voordeel hiervan is dat je voor Posterenk en 
omgeving een ‘overload’ aan activiteiten voorkomt en de gevraagde inzet van 
vrijwilligers efficiënter verdeelt. Laatste onderwerp is een efficiënter digitale 
communicatiestructuur te bedenken. Vanuit deze drie vragen stemden 
besturen in met de geformuleerde opdracht. 

6.2 Samenstelling werkgroep
Leo Harmsen, Joachim Reuzel, Marleen Dashorst, Lidwien Maes, Ernst Jan 
de Leau, Frans Pol. 

6.3 Wat is onze Visie
Mooie relatie met de Titel van DOPP: “Posterenk goed voor elkaar” 

6.4 Wat gaan we doen
Vereniging PBO en Stichting Behoud Wilpermolen gaan intensiever 
samenwerken en benoemen een “Commissie Actief Posterenk” (CAP). 
In de CAP zitten leden van PBO en Stichting Behoud Wilpermolen, de DCP, 
aangevuld met bewoners uit Posterenk. De opdracht luidt: Jaarlijks maakt de 
CAP een overzicht van activiteiten voor Posterenk e.o., met een overzicht van 

Middels activiteiten, vrijwilligerswerk en noaberschap is Posterenk 
verenigd 
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de inzet van vrijwilligers. De CAP werkt uit hoe de Wilpermolen kan worden 
ingezet als “HUISKAMER VOOR POSTERENK”. Met een beheersstructuur, 
planning en inzet van vrijwilligers. Plus hoe dit alles financieel geregeld kan 
worden. De CAP doet ook aan kennisopbouw wat betreft “Subsidieland” 
als vraagbaak en doorverwijsfunctie voor werkgroepen. Deze laatste taak 
ligt vooral bij de DCP. De CAP verkent ook wat op termijn de mogelijkheden 
zijn voor de oprichting van een Coöperatieve Vereniging Posterenk. Eerste 
opdracht voor de CAP is haar opdracht uit te werken en dit ter accordering 
voor te leggen aan de besturen van PBO en Wilpermolen. 
‘HUISKAMER VOOR POSTERENK”
Een tweede deel van de opdracht heeft betrekking op de vraag of de 
Wilpermolen kan fungeren als “HUISKAMER VOOR POSTERENK”. PBO 
en Stichting Behoud Wilpermolen verkennen de mogelijkheden daartoe 
conform de daarvoor vastgestelde notitie2. Dit vergt nader onderzoek naar 
ontwerpeisen en bouwkundige mogelijkheden. Eerst wordt de restauratie van 
de Wilpermolen gerealiseerd om daarna “De Huiskamer voor Posterenk” op 
te pakken.  

6.5 Hoe gaan we dat aanpakken 
6.5.1 Benoeming CAP
In de eerste helft van 2022 wordt de CAP benoemd en deze wordt 
voorzien van een heldere opdracht en randvoorwaarden. De CAP zal na de 
zomervakantie 2022 een eerste voorstel voorleggen aan de besturen van 
PBO en Stichting Behoud Wilpermolen. 

6.5.2 Ontwerpen Programma van eisen: (PVE)
In eerste helft van 2022 wordt een Commissie benoemd die in opdracht 
van de Besturen van PBO en Stichting Behoud Wilpermolen een PVE mag 
ontwerpen wat na de zomervakantie wordt voorgelegd aan de twee besturen. 
Op basis van een vastgesteld PVE wordt een architect gevraagd een eerste 
bouwkundig ontwerp te maken. 
Met dit eerste concept wordt na vaststelling in de twee besturen overleg 
gepleegd met de Gemeente Voorst. 

 2  De Huiskamer voor Posterenk; april 2021; DOPP
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6.5.3 Toewerken naar vergunning
In 2021 zijn reeds verkennende gesprekken gevoerd met de Gemeente 
Voorst en zodra het bouwkundig ontwerp er ligt zullen we deze verkenning 
voortzetten met als doel toe te werken naar een vergunning.  

6.5.4 Verkenning naar subsidies
In 2021 zijn reeds verkennende gesprekken gevoerd met de Gemeente 
en Provincie om zicht te krijgen op de subsidie-mogelijkheden. Dit zal in 
2022 opnieuw worden opgepakt wanneer we meer zicht hebben op de 
bouwkundige mogelijkheden en werkzaamheden. 

6.5.5 Organisatorische inbedding CAP en communicatie

PBO E.O.

Activiteiten 
Posterenk

ACTIEF 
POSTERENK

Instelling “Commissie ACTIEF POSTERENK”

Activiteiten 
Posterenk

ACTIVITEITENPLAN POSTERENK
HUISKAMER POSTERENK

Afstemming inzet Vrijwilligers

ST. WILPERMOLEN

Activiteiten 
Posterenk
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Digitale Communicatie Posterenk in schema:

Activiteiten Posterenk en actuele informatie

Kijk In Posterenk
KIP

PBO
KLEIN 

PAMPUS
BEVRIJ-

DING
WINTER
DORP

DOPP
ETC.

WILPER
MOLEN

WIEKEND
WEILAND
FESTIVAL
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7. Overige DOPP onderwerpen
In paragraaf 2 zijn de acht gekozen DOPP onderwerpen benoemd en vier 
daarvan zijn uitvoerig beschreven in de daarop volgende paragrafen. In deze 
paragraaf 7 gaan we in op de vier resterende onderwerpen t.w. Sociaal 
Domein, Woningbouw, A1 verbreding en Klimaat & Duurzaamheid. Voor deze 
vier onderwerpen zijn geen werkgroepen benoemd en dat had meerdere 
redenen. Allereerst hebben we in de DOPP Werkgroep moeten vaststellen 
dat we met relatief veel onderwerpen aan de slag wilden waarvoor te weinig 
menskracht zich kon vrijmaken om de gevraagde werkgroepen te bezetten. 
Verder gold voor de onderwerpen Woningbouw, A1 verbreding en Klimaat 
& Duurzaamheid dat dit reeds meerdere jaren de volle aandacht had van 
het PBO bestuur. Dit heeft tot het besluit geleid om hiervoor geen aparte 
werkgroepen in te stellen, maar deze vier onderwerpen wèl nader in hun 
actualiteit te beschrijven. In Paragraaf 7.5 wordt specifiek ingegaan op het 
standpunt van PBO m.b.t. Recreatiegebied Bussloo. 

7.1 Sociaal Domein
Posterenk is een Dorp waar het Noaberschap een belangrijk ingeburgerde 
kernwaarde is. Met behoud van elkaars ruimte en sociale vrijheid willen we 
in het Dorpsplan deze kernwaarde minstens borgen maar het liefst verder 
uitbouwen naar een nog dieper gedragen waarde.  Dit alles ook met een nog 
beter effect op de leefbaarheid, sociale veiligheid en cohesie in Posterenk. 
Maar ook ter bestrijding van belangrijke maatschappelijke zorgpunten als 
vergrijzing, vereenzaming en sociaal isolement.
 
Posterenk heeft in haar Dorpsplan van 2013 3 de volgende visie 
vastgesteld:

 

In Posterenk kan elke burger zo lang mogelijk op een veilige en 
gezonde wijze leven met een volwaardige en vanuit eigen kracht 
ingezette participatie, dit ondersteund door de werking van het 
sociale netwerk binnen Posterenk.

3 Dorpsplan Posterenk; Goed en Gezond samenleven in Posterenk en Bussloo; april 2013
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We hebben in 2013 binnen de thema’s (sociale) veiligheid, gezondheid 
en bewegen meerdere werkgroepen ingesteld die ook nu nog op diverse 
manieren invulling geven aan de praktische uitwerking van deze visie.

Om enkele voorbeelden te noemen: 
 ¢ In Posterenk is wekelijks een wandelgroep actief.
 ¢ Alle nieuwe inwoners worden geïntroduceerd in het dorp en hartelijk 

begroet met een bosje bloemen.
 ¢ Jaarlijks worden alleenstaanden en de oudere inwoners uitgenodigd voor 

een gezellige maaltijd.
 ¢ Er is een natuurlijk oog voor eenzaamheid. 
 ¢ Diverse activiteiten worden georganiseerd zoals kaarten, sjoelen, 

koersballen. 
 ¢ Posterenk heeft haar “veiligheidsapp” ingericht en deze werkt al meerdere 

jaren succesvol. 

We stellen vast dat Posterenk in lijn met het door de 
Gemeente Voorst vastgestelde beleid (Sociaal domein; 
Kadernota) invulling geeft aan haar onderwerp ‘Sociaal 
Domein’.     

7.2 Woningbouw 
In 2013 is het Ontwerp Bestemmingsplan Posterenk goedgekeurd door 
de Gemeenteraad Voorst. Na een door de Provincie ingelaste bouwstop 
mocht er vanaf 2016 weer worden gebouwd en voor Posterenk betekent dit 
praktisch dat het project ‘De Hoge Enk’, met 28 woningen in voorbereiding 
is. Bij dit proces is PBO actief betrokken. PBO heeft in 2017 een enquête 
uitgezet en deze was mede sturend voor de invulling. Dat gold ook voor de 
eerder door PBO vastgestelde uitgangspunten. Dit zijn criteria die gelden als 
toetsend kader voor de invulling van de bouwplannen in Posterenk, dus ook 
voor de komende jaren. 
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Woningbouw en Landschappelijke Herinrichting Posterenk.  
Een van de DOPP projecten die in 
paragraaf 3 is beschreven is het project 
Landschappelijke Herinrichting Posterenk. 
De hierin uitgewerkte visies vormen een 
belangrijke basis voor meerdere DOPP 
onderwerpen zo ook voor het onderwerp 
Woningbouw. Gelet op de fase waarin we 
nu zitten met “De Hoge Enk” is het voor de korte termijn niet nodig om onze 
visie rondom Woningbouw te herijken. Het is wel van belang om binnen de 
komende vijf jaar in Posterenk opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over de 
vraag of de huidige visie en uitgangspunten geactualiseerd moeten worden. 
Daarin vormen dan de beschreven visie en uitgangspunten vanuit het project 
Landschappelijke Herinrichting Posterenk belangrijke richtinggevende  kaders. 

7.3 A1 Verbreding
De A1 wordt verbreed van tweemaal drie naar tweemaal vierbaans en in 
eerste instantie was de planning voor het traject Apeldoorn richting Afslag 
Twello de periode 2024/28 . Dit is inmiddels veranderd en de planning 
is nu 2023/2025. Posterenk heeft sinds de aanwezigheid van de A1 
actief een rol gespeeld vooral waar het gaat om de geluidshinder. Bij de 
bestemmingsplanprocedure heeft PBO met vele Posterenkers ook een 
Zienswijze ingediend en het resultaat daarvan is:

 ¢ Geluidsscherm wordt geplaatst aan de zuidzijde A1 vanaf afrit Wilp Twello 
richting De Paal. De afmeting is verlengd echter niet geheel conform 
het voorstel PBO. PBO stelde voor tot aan de Paal dit te realiseren. Er 
is in overleg met de Gemeente een vervolgonderzoek uitgezet naar de 
mogelijkheid om het huidige scherm te gebruiken om het gat te dichten 
richting De Paal. Helaas waren de kosten daarvan te hoog en het College 
heeft daar geen goedkeuring aan gegeven. Wel wordt het scherm 
verhoogd naar 3 meter.

 ¢ In de Zienswijze heeft Posterenk nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de 
‘vergroening’ van de gehele zuidzijde van de A1 en daarbij de ‘Parkway’ 
visie van RWS te verlaten. 
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A1 verbreding en Landschappelijke Herinrichting Posterenk             
Het is in overleg met de Gemeente Voorst gelukt om in 2019 specifiek voor 
Posterenk een project te starten Landschappelijke Herinrichting Posterenk. 
PBO heeft daarin de keus gemaakt om dit project als onderdeel op te nemen 
in de DOPP. We worden daarbij ondersteund door de Beleidsmedewerker 
Ben Roeterd van Gemeente Voorst en Carien ten Cate, Landschapsarchitect 
van Royal Hasskoning. Een prachtig project waarin vanuit een historisch 
perspectief wordt gekeken naar 
de landschap pelijke kwaliteits-
verbetering van Posterenk en 
omgeving. In dat project heeft de 
verbreding A1 een speciale plek 
gekregen en voorstellen daaromtrent 
worden in paragraaf 3 uitgewerkt.   

7.4 Klimaat & Duurzaamheid 
Nederland werkt aan de Regionale Energie Strategie (RES), verdeeld in 30 
regio’s. De Gemeente Voorst vormt samen met zes gemeenten de Clean Tech 
Regio. Daarin moet worden gewerkt aan richtinggevende uitspraken hoe we 
samen kunnen voldoen aan de landelijk vastgestelde opdracht.  Vandaaruit 
heeft de Gemeente Voorst het initiatief genomen voor de ontwikkeling 
van de Voorster Energie Strategie (VES). PBO is vanaf de start in 2019 
actief betrokken bij dit proces en het is van belang dat Posterenk ook een 
standpunt inneemt hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren. PBO heeft 
zich daarin sterk gemaakt om initiatieven vanuit de dorpen te laten komen 
met een faciliterende rol bij de Gemeente. Inmiddels is VES en RES afgerond 
en het is nu aan de Rijksoverheid om daarmee tot een vervolgbesluit te 
komen. Gemeente Voorst is tevens een project gestart om gemeentebreed 
gasloos te worden. In 2021 zijn daarvoor twee Pilot projecten gestart en we 
wachten af wanneer Posterenk daarvan onderdeel wordt. 
In het kader van de DOPP is het niet gelukt om een werkgroep in te richten. 
PBO heeft aangegeven de opgehaalde standpunten te ondersteunen met 
toevoeging van enkele aanvullingen: 
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 ¢ Hanteer bij de VES wel de juiste gebiedsindeling en daarin behoort 
Zonnepark Gooiker tot het Postadres Wilp/Posterenk. Gelet op de 
omvang van dit Zonnepark (37HA) wijst PBO andere grootschalige 
projecten in haar omgeving af.

 ¢ PBO geeft géén medewerking aan overige zonnepark projecten in haar 
omgeving, geïnitieerd door commerciële partijen.

 ¢ PBO is voorstander om allereerst te kiezen voor het leggen van 
zonnepanelen op daken, zowel particulier alsook op daken van bedrijven.

 ¢ PBO heeft gewezen op de mogelijkheden van zonnepanelen aan de 
geluidsschermen in het kader van de A1 verbreding. 

 ¢ PBO ondersteunt verkenningen vanuit het dorp naar mogelijkheden van 
coöperatieve energieprojecten, ontstaan vanuit burgerinitiatieven. 

 ¢ PBO wijst op de uitkomsten van het project Landschappelijke 
Herinrichting Posterenk. De daarin vastgestelde visies zijn ook 
richtinggevend voor het onderwerp Duurzaamheid & Klimaat.       

 
7.5 Standpunt PBO m.b.t. ontwikkeling Recreatiegebied Bussloo
In het voorjaar 2020 is een proces “Gebiedsontwikkeling Recreatiegebied 
Bussloo” gestart en daarin heeft PBO een actieve rol gehad. Aanvankelijke 
doelstelling was om samen met alle stakeholders een Masterplan te 
ontwikkelen welke als toetsingskader kan fungeren voor de ontwikkelingen 
van Recreatiegebied Bussloo. Dit gehele proces is na veel politiek tumult 
eind 2021 stopgezet. In februari 2022 is door de gemeenteraad Voorst een 
motie aangenomen waarin het College de opdracht krijgt om het proces 
voor de ontwikkeling van een Masterplan opnieuw op te pakken. PBO had 
daartoe samen met de Belangenverenigingen ABWA en Bussloo een voorstel 
ingediend middels een concept Motietekst. De drie Belangenverenigingen zijn 
bereid opnieuw een actieve rol daarin te vervullen. Zij zullen dat doen vanuit 
de volgende visie en standpunten: 

“Recreatiegebied Bussloo, onze groene Parel, waar de natuur 
voorrang krijgt”
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Daarin zit voor ons, aangevuld met de DNA waarden RUST-GROEN-RUIMTE 
onze diepe overtuiging om ons sterk te maken voor de ontwikkeling van 
Recreatiegebied Bussloo met als uitgangspunten:  

 ¢ Hoofdfunctie blijft DAGRECREATIE en geen VERBLIJFSRECREATIE.
 ¢ De natuur met haar DNA waarden RUST-GROEN-RUIMTE zijn 

vertrekpunt en vormen een sterker uitgangspunt dan de economisch 
gedreven uitgangspunten.

 ¢ De omliggende dorpen zijn onderdeel van alle ontwikkelingen en worden 
daarom altijd betrokken.

Voor aanvullende informatie verwijzen we naar het plan Gebiedsontwikkeling 
Recreatiegebied Bussloo4. 

 4  Gebiedsontwikkeling Recreatiegebied Bussloo; oktober 2021
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8. Methode van werken
De werkgroep DOPP heeft in februari 2020 een verkennend gesprek gevoerd 
met Peter van Hees van DKK. Doelstelling was te verkennen of wij gebruik 
konden maken van DKK en haar methodiek. Vrij snel bleek dat onze plannen 
over de aanpak naadloos aansloten bij de DKK methodiek5. Dit kwam tot 
uiting in enkele gedeelde kernwaarden.  

 ¢ Elk dorp bepaalt haar eigen thema’s. 
 ¢ Je wacht niet af maar denkt zelf na over de voor jouw dorp belangrijke 

ontwikkelingen.
 ¢ Je reageert als dorp proactief op belangrijke maatschappelijke thema’s. 
 ¢ Het dorp bepaalt in eerste instantie zelf haar gewenste toekomstbeeld.
 ¢ Dit alles versterkt de ‘Leefbaarheid’ van Posterenk omdat het gevoel van 

eigenaarschap een positieve invloed daarop heeft. 
 ¢ Voor de uitvoerbaarheid hebben we vervolgens mensen o.a. van de 

Gemeente nodig met wie we samen werken aan de uitvoeringsplannen.    

5 Brochure ‘Een Dorpsontwikkelingsplan maken; December 2018; DKK Gelderland
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Via de DKK hebben we Ank van der Bilt en Joop Jansen als 
Procesbegeleiders toegewezen gekregen en zijn aan de slag gegaan. Daarbij 
hebben we gebruik gemaakt van het DKK Stappenplan en deze bestaat uit:

 ¢ Voortraject en start.
 ¢ De schouw.
 ¢ Bewoners betrekken middels Kick-Off en klankborden.
 ¢ Maken van eerste concept ontwerpen en de presentatie daarvan aan de 

bewoners.
 ¢ Schrijven van concept versie DOPP en presentatie daarvan. 
 ¢ Afronding DOPP product. 
 ¢ Uitvoerplannen in nauwe afstemming met o.a. Gemeente.   

COVID 19 impact
We waren amper gestart toen de Corona pandemie ons proces vreselijk 
verstoorde. Dit had vele negatieve effecten op de voortgang. Erg jammer 
was het dat we veel minder gebruik hebben kunnen maken van fysieke 
bijeenkomsten. Desondanks zijn we tevreden met ons resultaat, dit ook vanuit 
het besef dat dit toch een blijvend en doorlopend proces is.  
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9. Vervolg op weg naar afstemming 
en uitvoering

Na intensief overleg met elkaar hebben we vastgesteld hoe we als inwoners 
van Posterenk vinden dat ons dorp het best vormgegeven kan worden.  Niet 
alleen nu maar zeker ook in de toekomst. Bij die vaststelling alleen kan het 
natuurlijk niet blijven. Een aantal zaken kunnen we zelf prima in eigen beheer 
oppakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de invulling van de Huiskamer in de 
Molen. 

Voor andere zaken en dan vooral die in de openbare ruimte, hebben we 
andere partners hard nodig. Rijkswaterstaat, de Provincie, grondeigenaren en 
natuurlijk de gemeentelijke organisatie. Zowel politiek als ambtelijk. Gelukkig 
is de relatie met hen al jarenlang uitstekend en we kunnen er op vertrouwen 
dat ze ook in dit traject weer constructief met ons willen meedenken. Over de 
prioritering en de feitelijke realisatie van onze plannen, wensen en soms eisen 
gaan we op korte termijn het gesprek aan met de betrokken partners. 

Voor die gesprekken zal per onderwerp opnieuw een beroep op de inwoners 
worden gedaan. Daarbij moet worden opgemerkt dat de uitgewerkte plannen 
in de DOPP niet in beton gegoten zijn. Met de uitgewerkte visies en plannen 
hebben we als Posterenk wel een inhoudelijk vertrekpunt van waaruit we het 
gesprek aangaan.  

De werkgroep DorpsOntwikkelingsPlan Posterenk mag dan zijn werk 
hiermede hebben afgerond, maar dit is tevens het startpunt van de 
werkgroep Uitvoering DorpsOntwikkelingsPlan Posterenk, onze eigen DOPP.
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Nawoord

Als werkgroep DOPP hebben wij gedurende het gehele proces prettig 
kunnen samenwerken en veel van elkaar kunnen leren. We werden soms 
positief verrast hoeveel kennis over verschillende onderwerpen in ons dorp 
aanwezig was. En dat niet alleen, men wilde die kennis ook delen en voor de 
gemeenschap inzetten. Soms was het ook niet haalbaar vanwege corona om 
elkaar fysiek te ontmoeten maar dankzij de moderne technieken wisten we 
die momenten toch praktisch te pareren. Wij willen iedereen, in het bijzonder 
de diverse werkgroepen, daarvoor bedanken. Wij rekenen en vertrouwen erop 
dat in het uitvoeringstraject diezelfde betrokkenheid er weer zal zijn. 

De titel van het DOPP is immers niet voor niets “Goed voor elkaar”. 

Rest ons dank uit te spreken naar Ank van der Bilt, Joop Jansen en Odile 
Jansen die ons vanuit DKK op een heel natuurlijke en passende wijze hebben 
begeleid in dit boeiende proces. Dit dankjewel geldt zeker ook voor Chris 
Frencken vanuit de Gemeente Voorst.  

Posterenk, mei 2022
Werkgroep DOPP
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Dank u wel voor uw bijdrage


