
Juli 2011
12

1

Verder in dit nummer

Pagina 2: Het Bosveld ondergaat 

metamorfose

Pagina 3: Buurtconciërges Vogelbuurt in 

nieuw jasje, Bestemmingsplan Ulft Noord 

West, woningen Bomenbuurt in verkoop

Pagina 4: Buurten met... William Bannink

BRUISEND
VERNIEUWT

De vernieuwing van de Vogelbuurt en de ontwikkeling van de Biezenakker zijn initiatieven van Wonion en gemeente Oude IJsselstreek

Vernieuwing wijk Vogelbuurt/Biezenakker in volle gang 
Als je rondloopt in de Vogelbuurt/Biezen

akker zie je dat er op diverse plekken 

gewerkt wordt aan een nieuwe wijk. Wat is 

er al gebeurd en wat gaat er nog komen?

verleggen van de kabels en leidingen in deze 

buurt. Begin 2012 gaat vervolgens de ingrij

pende renovatie van de woningen van start.

Ingrijpende renovatie Vanegwoningen in De 
Parkbuurt en De Gaarden
Inmiddels zijn we ook gestart met de voor

bereidingen voor de ingrijpende renovatie 

van de zogenaamde Vanegwoningen in 

De Parkbuurt (Lijsterstraat, Kolibriestraat, 

Kwartellaan en Merellaan) en De Gaarden 

(Kwartellaan, Zwaluwpad, Merellaan, 

 Sperwerstraat en Eksterstraat). Dit zijn in 

totaal 115 woningen. Wij verwachten, 

 volgens planning, dat we in 2012 starten  

met de werkzaamheden aan deze woningen 

en dit zal doorlopen tot medio 2013.

Bouw energieneutrale woningen in 
Bomenbuurt
In 2010 is gestart met de nieuwbouw van 

Bomenbuurt; een groene, moderne en toe

komstgerichte buurt waar energie neutrale 

woningen worden gebouwd. Het hoogste punt 

nadert en de verwachting is dat de woningen 

eind 2011/begin 2012 opgeleverd worden. 

Renovatie 40 woningen in De Parkbuurt
Half mei 2011 startte bouwbedrijf Goldewijk 

met de renovatiewerkzaamheden aan de 

woningen in De Parkbuurt, één van de nieuw 

te vormen buurten binnen de Vogelbuurt/ 

Biezenakker. Woningen in de Vinkenstraat, 

Merellaan, Eksterstraat en de Hogeweg krij

gen een vernieuwd gevelbeeld. Ze worden 

geïsoleerd waardoor het energielabel van de 

woningen verhoogd wordt van D naar B. Ook 

krijgen de woningen mechanische ventilatie. 

Bij mechanische ventilatie voert een ventila

tiesysteem de binnenlucht continu naar 

 buiten af. Eind 2011 zijn de renovatiewerk

zaamheden afgerond. 

Ingrijpende renovatie woningen Het Bosveld
De voorbereidingen voor de ingrijpende reno

vatie van de woningen in Het Bosveld, het voor

malig Valkenhof, zijn volop in gang. Na de zomer 

starten we met de realisatie van een modelwo

ning, vervolgens start de sloop van zes wonin

gen en 12 garageboxen en starten we met het 

Groot onderhoud Kwartellaan en Mezenpad
In 2010 zijn we gestart met de eerste werk

zaamheden in het kader van de wijkvernieu

wing: de groot onderhouds werkzaamheden 

aan de woningen in de Kwartellaan en het 

Mezenpad. Deze werkzaamheden zijn in 

 hetzelfde jaar nog afgerond.

Herinrichting openbare ruimte Kwartellaan 
en Mezenpad
Inmiddels is ook de herinrichting van de 

openbare ruimte in de Kwartellaan en het 

Mezenpad en de aanleg van het nieuwe riool 

in volle gang. Denk bij herinrichting van de 

openbare ruimte aan het opnieuw inrichten 

van de groenvoorzieningen, parkeerplaatsen 

en de bestrating. Deze werkzaamheden kun

nen voor veel overlast zorgen voor bewoners, 

met name wanneer de riool werkzaamheden 

uitgevoerd worden. Wij verwachten dat de 

nieuwe bestrating en het aanleggen van het 

nieuwe riool eind 2011 zijn afgerond. Begin 

2012 vervolgen we de herinrichting met het 

inplanten van groen stroken, het aanleggen 

van gazons en het planten van bomen. 

 Vervolgens richten we in het voorjaar van 

2012 de speelplaatsen in dit gebied in. 
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Het Valkenhof  wordt omgetoverd tot een buurt met een open structuur. Een buurt in 

een groene, natuurlijke omgeving, genaamd Het Bosveld. In deze nieuwsbrief geven we 

u alvast een voorproefje van het vernieuwde Bosveld.

Woningen 
Bomenbuurt  
in verkoop

Bestemmingsplan Ulft 
Noord West

Buurtconciërges Vogelbuurt  
in nieuw jasje

Wonion heeft buurtconciërges aangesteld die zich bezig houden met het onderhoud van 

leegstaande woningen in de wijk, de tuinen daar omheen en de groenstroken van Wonion 

in de wijk. De buurtconciërges leveren een belangrijke bijdrage aan het leefbaar houden 

van de wijk. Deze buurtconciërges werkten voor het ISWI. Inmiddels hebben zij een aan

stelling gekregen bij Groenwerk XL. Er verandert voor bewoners in de wijk weinig, want de 

buurtcongierges blijven dezelfde klussen oppakken. In het team zijn een paar personele 

wijzigingen geweest, maar verder blijft alles hetzelfde. Het verschil is dat de medewerkers 

herkenbaar zijn aan de bedrijfskleding en bedrijfsbus van Groenwerk XL.

De buurtconciërges in de Vogelbuurt krijgen een nieuw jasje: ze zijn sinds 1 april 

niet meer te herkennen aan het logo van het ISWI, maar aan dat van Groenwerk XL. 

werkzaamheden. We beginnen met de realisa

tie van een modelwoning, vervolgens start de 

sloop van zes woningen en 12 garage boxen. 

Ook worden in het najaar de kabels en leidin

gen verlegd. Nadat de werkzaam heden aan 

de woningen zijn  afgerond,  starten we met de 

aanleg van een nieuw rioolstelsel en de herin

richting van de openbare ruimte. Denk bij 

 herinrichting van de openbare ruimte aan het 

inrichten van de groenvoorzieningen, de 

 parkeergelegenheid en de bestrating. Na de 

zomer presenteert de gemeente Oude IJssel

streek het herinrichtingsplan. De ingrijpende 

renovatie van de woningen in Het Bosveld en 

de herinrichting van de aangrenzende open

Het Bosveld ondergaat metamorfose

Op donderdag 16 juni is tijdens de selectie 

van bouwpartijen, het consortium onder lei

ding van aannemersbedrijf Nijhuis uit Rijssen 

gekozen voor de ingrijpende renovatie van 

de woningen in Het Bosveld.  Een deskun

dige jury heeft uit drie plannen het plan van 

aan nemersbedrijf Nijhuis gekozen tot het 

best passende plan. De bewoners, verenigd 

in werkgroep Het Bosveld, hebben hun voor

keur doorgegeven aan wijkconsulent Vivian 

van Trienen. Zij heeft met haar stem in de 

jury de voorkeur van bewoners meegeno

men. Aannemersbedrijf Nijhuis is een ‘oude 

bekende’, zij hebben namelijk ook de renova

tie van de Schrijversbuurt in Gendringen 

gedaan. Dit was een succesvolle renovatie!

Werkzaamheden aan woningen  
De complete voor en achtergevel wordt 

vervangen waarbij bewoners veel keuze

mogelijkheden krijgen tussen diverse 

combinaties. Ook krijgen de bergingen een 

andere plek. Daarnaast gaan we vijf levens

loop bestendige woningen bouwen op de 

koppen van enkele rijtjes. De gehele buurt 

ondergaat  op deze manier een complete 

metamorfose en ziet er straks veel opener uit.  

Start vernieuwing Het Bosveld
Half augustus starten we met de realisatie van 

een modelwoning en na de zomer starten de 

Vivian van Trienen
Wijkconsulent Wonion: 

“Bent u benieuwd hoe de woningen in 

Het Bosveld eruit komen te zien na de 

metamorfose of bent u wellicht geïnteres

seerd in wonen in deze prachtige, groene 

buurt? Wij laten u graag zien hoe de 

nieuwe buurt eruit komt te zien, daarom 

is er op donderdag 7 juli een extra 

openstelling van wijkservicepunt Het 

Vogelnest. Het Vogelnest is op 7 juli 

geopend van 15.00 tot 19.30 uur. U bent 

van harte welkom om te komen kijken!”

Momenteel bouwt Klomps 61 energie

neutrale woningen in Bomenbuurt.  

22 tweeonderéénkap koopwoningen  

en 39 huurwoningen. Begin juni gaf het 

bouwbedrijf, samen met de gemeente, 

Wonion en omwonenden, de officiële  

aftrap voor het bouwplan. Begin juli  

start de verkoop van de woningen. 

Energieneutraal wonen
De woningen in Bomenbuurt zijn energie

neutraal. Dit betekent dat bewoners hier 

kunnen wonen tegen zeer lage energie

kosten. De woningen wekken namelijk even

veel energie op, als ze gebruiken, bij zuinig 

energieverbruik. De benodigde energie voor 

verwarming, koeling, warm water en ventila

tie wordt uit duurzame energiebronnen 

gehaald zonder het milieu te belasten. 

Een woning kopen in Bomenbuurt
De koopwoningen hebben een woon kamer 

met wintertuin, een keuken met bergings

kast en een doorgang van de wintertuin naar 

de garage. De eerste verdieping heeft drie 

slaapkamers waarvan 1 ruime slaapkamer en 

een badkamer. De kavels zijn ruim opgezet 

en bieden de mogelijkheid om te parkeren 

op eigen terrein. 

Interesse in een koopwoning in 
Bomenbuurt? 
Begin juli start de verkoop van de koop

woningen. Bij Alliance Makelaars in Ulft  

en bij Seesink Makelaars in Dinxperlo kunt  

u terecht voor meer informatie over de 

woningen. Houd de website  

www.vogelbuurtbiezenakker.nl en  

www.bomenbuurtulft.nl in de gaten  

voor meer informatie. 

Op 23 juni 2011 heeft de gemeenteraad het 

bestemmingsplan Ulft Noord West vast

gesteld. Een bestemmingsplan is een kaart of 

tekening waarop de bestemmingen zijn aan

gegeven. Daarbij kan worden omschreven 

waaraan die bestemmingen moeten voldoen. 

Bijvoorbeeld: wat mag er gebouwd worden? 

Of komt er een weg, parkeerplaats of groen? 

Waar mag ik het gebouw of de grond voor 

gebruiken?

Vernieuwing Vogelbuurt onderdeel van 
bestemmingsplan
In het bestemmingsplan Ulft Noord West is 

de vernieuwing van een groot deel van de 

Vogelbuurt geregeld. Zo kunnen woningen 

op het terrein van de voormalige kringloop

winkel worden gebouwd en kunnen de 

woningen met bijbehorende bergingen in 

Het Bosveld (het voormalige Valkenhof) 

ingrijpend worden gerenoveerd. Ook zijn  

de nieuwe wijkontsluitingswegen (door

getrokken Nachtegaallaan en Parkietstraat) 

opgenomen in dit bestemmingsplan. Na de 

beroepstermijn die nu loopt, wordt het 

bestemmingsplan onherroepelijk.

bare ruimte is begin 2013 afgerond. In 2014 

gaan we starten met de sloop en vervangende 

nieuwbouw van 20 woningen.

Interesse in wonen in Het Bosveld?
Het Bosveld wordt een prachtige buurt om in 

te wonen! Een aantal woningen in Het Bosveld 

staat op dit moment leeg.  Binnenkort start de 

verhuur van de woningen, zodat nieuwe 

bewoners een keuze kunnen maken tussen de 

verschillende mogelijkheden die er zijn in het 

ontwerp van de woningen. Wilt u graag meer 

informatie over wonen in Het Bosveld? 

Neemt u dan contact op met wijkconsulent 

Vivian van Trienen op  telefoonnummer 

(0315) 69 60 45 of v.vantrienen@wonion.nl.

Reageren op een huurwoning?  
Inkomensgegevens bij de hand
Als u op een huurwoning van Wonion  

reageert dan is het belangrijk dat u uw  

inkomensgegevens bij de hand heeft, want 

Wonion is namelijk verplicht uw inkomen te 

controleren. Hebt u een herstructureringsloop-

urgentieverklaring? Dan wordt uw inkomen 

tijdens het aanbiedingsgesprek wel gecon

troleerd, maar u wordt hierop niet  

afgewezen. Hebt u een herstructurerings-

urgentieverklaring, maar wordt uw woning niet 

gesloopt? Dan is de toewijzing van uw 

woning afhan ke lijk van uw inkomen en  

kunnen wij u alleen een woning toewijzen 

die past bij uw inkomen. Kijk voor meer  

informatie hierover op www.wonion.nl
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Buurten met... William Bannink

Volgens William Bannink zit het in de aard van veel bewoners van het Valkenhof om 

mee te praten met de plannen voor de Vogelbuurt en de Biezenakker. “Ik denk dat  

Het Bosveld straks één van de allermooiste plekjes wordt.”

Vogelbuurt / Biezenakker
Postbus 145, 7070 AC Ulft
Telefoon: (0315) 69 60 00
info@vogelbuurtbiezenakker.nl
www.vogelbuurtbiezenakker.nl 

Deze nieuwsbrief houdt  
u op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de 
Vogelbuurt/Biezenakker. 

Tekst: Ester Helming, 
Marleen Oldenhave
Interview: Jeroen Schwartz
Ontwerp: LaVerbe, Nijmegen
Fotografie: Roel Kleinpenning
Drukwerk: Drukkerij Loor BV

Toen William van Wonion de uitnodiging 

kreeg bij de plannenmakers ‘aan te schuiven’, 

greep hij die met twee handen aan: hij werd 

lid van de werkgroep voor Het Bosveld (het 

voormalige Valkenhof). “Ik heb een eigen 

mening en ik kom daar graag voor uit. Als je 

wilt dat er iets ten goede verandert, moet je 

niet blijven stilzitten.” 

Het duurde even voordat de werkgroep op 

volle sterkte was, omdat bewoners aanvanke

lijk wantrouwend waren. William snapte die 

terughoudendheid wel. “Veel buurtbewoners 

van het Valkenhof hebben in het verleden 

erg hun best gedaan om er een fijne buurt 

van te maken, hoewel dat niet altijd makke

lijk is geweest. Soms was er tegenwerking en 

zelden was er een luisterend oor. Ook werden 

beloftes niet altijd nagekomen. Wonion liet 

juist merken dat de stem van de bewoners 

wel telt. Wonion staat open voor ons en 

 stimuleert de bewoners juist te zeggen wat 

ze vinden. En van die samenwerking plukken 

we als bewoners de vruchten.”

Vanaf het najaar zal de verandering in het 

Valkenhof zichtbaar zijn. Dan begint de sloop 

(van zes woningen en de garageboxen). 

 Vervolgens worden de overige woningen 

gerenoveerd. “Het belangrijkste is dat de aan

nemer rekening houdt met de wensen van 

de bewoners.” De werkgroep heeft gelet op 

wat er aan de buiten en de binnenkant van 

de woningen moet veranderen. “Van de bin

nenmuren tot de kozijnen. Van de ramen tot 

en met de plaatsing van de thermostaat. Dat 

kan doordat we goed hebben geluisterd in 

de buurt. We zijn letterlijk de verschillende 

woningen doorgelopen, het brede en het 

smalle type, om te kijken wat er in de toe

komst beter kan.”

Nu het stedenbouwkundig plan er is en een 

aannemer is geselecteerd, zal de werkgroep 

van het Bosveld zich vooral bezig houden 

met de openbare ruimte. “Opnieuw moeten 

er belangrijke keuzes worden gemaakt, zoals 

over de ligging van de speeltuin, de aanwe

zigheid van de bomen en het groen. Daar

over gaan we als werkgroep nadenken, 

samen met Wonion, gemeente  

en met de bewoners van het Valkenhof.”

William (30) wist ruim drie jaar geleden 

 precies waaraan hij begon. Een poosje had 

William in Silvolde gewoond maar nu kwam 

hij terug naar zijn geboortedorp, niet ver van 

waar hij was opgegroeid vandaan. Naar het 

Valkenhof, een bijzonder buurtje.

 

Het Valkenhof en omgeving heten straks 

Het Bosveld. En dat niet alleen natuurlijk:  

de buurt wordt grondig vernieuwd en 

op geknapt. William was al voor zijn verhui

zing naar het Valkenhof van die plannen op 

de hoogte: “Ik wist dat er tot en met 2015 van 

alles zou gaan gebeuren. Dat er iets gaat ver

anderen, is volgens mij ook hard nodig. Ik 

woon op een geweldige plek, maar mijn huis 

is net als veel andere woningen dringend toe 

aan een renovatie.”
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