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De Rikker is een prettige, groene woonomgeving 
voor mens en dier. De kenmerkende landschappe-
lijke kwaliteiten van het kampenlandschap 
geven het gebied een unieke woonkwaliteit. 
Binnen dit landschappelijke raamwerk ontwik-
kelen we meerdere buurtjes met een eigen dorpse 
identiteit en verschillende woningtypes: voor elk 
wat wils!
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Landschappelijk raamwerk



Spelen en water

Typisch Winterswijk: landschap

Beoogde sfeer

De bestaande bomen zijn grotendeels onderdeel van 

bestaande houtsingels. Deze houtsingels leveren als 

grotere groenstructuren een grote bijdrage aan de 

ecologische waarde binnen het plan. Het behoud 

ervan is daarom essentieel. Alleen ten behoeve van de 

ontsluiting is de kap van enkele bomen noodzakelijk. 

Daarnaast planten we zowel in het landschappelijk 

raamwerk als binnen de woonvelden nieuwe bomen 

aangeplant. Daarmee verlengen én versterken we 

bestaande groenstructuren. De bomen geven de 

openbare ruimte een groen en schaduwrijk karakter. 

We kiezen daarbij voor een variatie aan (inheemse) 

soorten ten behoeve van een toekomstbestendige 

inrichting!

In het landschappelijk raamwerk zijn wadi’s en 

greppels gesitueerd om water te bergen. Regenwater 

wordt zoveel mogelijk bovengronds afgevoerd naar 

de wadi’s en greppels, waarna het kan infiltreren. 

De wadi’s en greppels zijn verbonden met het 

bestaande waterstelsel ten westen en oosten van het 

plangebied. 

Samen spelen is gezond voor kinderen. Ook in de 

nieuwe wijk mogen speelgelegenheden uiteraard 

niet ontbreken. Voor kinderen van 0-6 jaar zijn er 

verschillende speelplekken aanwezig. Voor kinderen 

van 6-12 jaar is er één centrale speelplek aanwezig, 

in de centrale groenzone. 

Bloemrijk grasland in de openbare ruimte Mantel-zoom vegetatie door middel van heesters langs de randen Een natuurlijke basis met bloemrijk grasland Gefaseerd maaien, delen kort houden voor de steenuil

De Rikker is een natuurinclusieve woonwijk. In het land-

schappelijk raamwerk is ruimte om bestaande structuren 

in te passen en te versterken. Daarbij zetten we in op een 

aantal kansrijke doelsoorten waarvoor we het leefgebied 

versterken. Dit doen we in de inrichting van de openba-

re ruimte, met de alom aanwezige groene hagen en met 

maatregelen in de bebouwing.  Ook willen we toekomstige 

bewoners inspireren om met de inrichting van hun tuinen 

een steentje bij te dragen aan een klimaatadaptieve en na-

tuurinclusieve Rikker!

Zo maken we van de Rikker een prettige woonbuurt voor 

mens en dier!

Natuurinclusief

Inspiratie voor een natuurinclusieve en klimaatadaptieve tuin
Bloeiende planten toepassen
• Beemdkroon 
• Zonnehoed
• Kattekruid
• Salie
• Lavendel
• IJzerhard
• Vrouwenmantel
• Kogeldistel

Ruimte voor water Regenwater opvangen Ruimte voor wildernis

Ruimte voor bomen Groene erfafscheidingen

Haag
• Gewone beuk
• Haagbeuk
• Meidoorn
• Veldesdoorn 

Inheems
• Zoete kers
• Meidoorn
• Notenboom
• Beuk
Uitheems
• Schijnaccacia
• Krentenboompje

Toegankelijkheid voor de egel Ruimte voor insecten

Groen



De hoofdontsluiting van de RIkker ligt aan de 

Jachthuisweg. Vanaf de kruising met de Kobstederstraat 

ligt deze parallel aan de bestaande weg, zodat we de 

bestaande houtsingel/struweel kunnen inpassen.

Hiervandaan ontsluiten we alle buurtjes. 

Of er een verbinding voor autoverkeer met de Rijnstraat 

komt, daar moet de gemeente nog een besluit over 

nemen. Hiervoor zijn diverse varianten verkeerskundig 

onderzocht. 

De resultaten uit het verkeersonderzoek worden momen-

teel besproken met de gemeente. Het besluit wordt voor-

afgaand de vaststelling van het bestemmingsplan door 

de gemeente genomen. 

In elke straat is aan één zijde een goed toegankelijke 

stoep. De voet- en fietspaden sluiten aan op bestaande 

structuren, zodat er een goede aansluiting op 

Winterswijk en het buitengebied is. Een ommetje door  

de nieuwe woonbuurt te voet of een rondje op de fiets zijn 

daarmee goed mogelijk. 

De verharding bestaat uit gebakken klinkers. Dit is een 

duurzaam materiaal, dat tevens een dorpse uistraling 

geeft. Parkeerplaatsen zijn waar mogelijk uitgevoerd in 

grasbetonsteen. Zo weinig mogelijk verharding, maar wel 

een goed toegankelijke buurt is het devies! 

Verkeer
en parkeren

Voorbeeld van een straatprofiel met gebakken klinkers op de rijbaan en betonklinkers op trottoir

Fietssuggestiestroken op de rijbaan

Parkeren op grasbetonsteen Losliggend fietspad door de groenzone

Kolkloze straten, water oppervlakkig afvoeren Laadpunten koppelen aan lantaarnpalen

Opsluiting is rijwielpadband

Profielen
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A

B

B

C
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• De realisatie van circa 200 woningen in 

Winterswijk zal niet in één keer  

plaatsvinden, maar fasegewijs verlopen. 

• De opdeling in woongebieden maakt een 

goede fasering mogelijk.

• We denken er daarbij aan om allereerst 

het gebied ten zuidoosten (nummer 1 op de 

kaart) te realiseren om een goede afron-

ding van het deel ten zuiden van de Kobste-

derstraat te realiseren. 

• Daarna heeft een kloksgewijze ontwikke-

ling (nummer 2 t/m 5) op dit moment de 

voorkeur, zodat er wat betreft woningtypes 

steeds een afwisselend aanbod kan worden 

geboden.

Proces & fasering

Fasering

Om de realisatie van het project De Rikker mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.  

Een onderdeel van het bestemmingsplan betreft het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan omvat de kaders en 

uitgangspunten voor de uitstraling van het gebied en de te realiseren bouwwerken binnen het project. Het beeldkwaliteits-

plan van De Rikker is op participatieve wijze opgesteld. Dit wil zeggen dat met inspraak vanuit bijeenkomsten met  

de klankbordgroep de kaders en uitgangspunten zijn bepaald. De klankbordgroep bestaat uit een gezelschap van ca. 30 

personen,  bestaande uit omwonenden van het plangebied en belangstellenden voor een nieuwbouwwoning in het project.

Voorafgaand aan het participatietraject heeft in het najaar van 2019 een algemene informatie bijeenkomst 

plaatsgevonden in theater De Storm. Doel van deze bijeenkomst was het breed informeren over het intitiatief tot  

woningbouwontwikkeling op de projectlocatie De Rikker te Winterswijk. 

Voor afstemming van de kaders en uitgangspunten voor verdere uitwerking van de plannen hebben er drie  

bijeenkomsten met de klankbordgroep plaatsgevonden. 

• 1e bijeenkomst, 11 november 2021:  

toelichting project; verkeer, groen en fasering en proces(planning), werksessie referentiemateriaal  

beeldkwaliteit woningen en gebied.

• 2e bijeenkomst, 16 december 2021:  

samenvatting van 1e bijeenkomst, toelichting op wat er met opmerkingen en overige input is gebeurd a.d.h.v.  

een planpresentatie. Plenair overleg over wensen, kansen en verbeterpunten en bespreken vervolgstappen. 

• 3e bijeenkomst, 10 mei 2022:  

presentatie van het beeldkwaliteitsplan als resultaat van twee bijeenkomsten met de klankbordgroep.  

Plenair overleg over het beeldkwaliteitsplan. 

 

Algemene informatie inloopbijeenkomst, 27 september 2022 (vandaag). Het informeren van geinteresseerden,  

de klankbordgroep en overige belanghebbenden over diverse onderwerpen als onderdeel van het stedenbouwkundig-  

en beeldkwaliteitsplan. 

Planning op hoofdlijnen:

• Afronding participatietraject met klankbordgroep,  

27 september 2022;

• Ontwerpbestemmingsplan De Rikker ter inzage,  

4e kwartaal 2022;

• Vaststelling bestemmingsplan De Rikker door gemeenteraad,  

2e kwartaal 2023;

• Start verkoop woningen en kavels De Rikker, Fase 1,  

3e kwartaal 2023

• Start bouw woningen De Rikker, Fase 1,  

1e kwartaal 2024



Jachthuisweg

Zuidoost

Noordoost

Kobstederstraat

De Es Zuidwest

Noordelijke straat

Per buurtje leggen de we de beoogde sfeer en uitstraling 

van de bebouwing en de tuinen vast in het beeldkwali-

teitsplan. Zo zorgen we voor voldoende variatie en sa-

menhang in elk buurtje. Sommige buurtjes sluiten aan op 

de omgeving, anderen krijgen een eigen onderscheidende 

beeldkwaliteit. 

Beeldkwaliteit


