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Het bedrijfsleven van Ermelo mag wel gezien

aantrekkelijk buitengebied worden benut. Daarnaast

koerswijziging met betrekking tot het bedrijventerrein

worden als één van de belangrijke motoren van de

gaat het zeker ook over duurzaamheidsthema’s, zoals de

Kerkdennen inhoudt. Met als belangrijkste zinsnede:

lokale samenleving. De BedrijvenKring Ermelo (BKE)

energietransitie, natuurinclusiviteit en een gezonden werk-

“Daarom is de stip op de horizon dat Kerkdennen voor

vertegenwoordigt al sinds 1966 een belangrijk deel van

en leefomgeving.

2050 omgevormd wordt tot een woonwijk en zal met de

dat bedrijfsleven, naast de winkeliers, middenstanders

Als BKE hebben we daarom het initiatief genomen om, op

op Kerkdennen gevestigde bedrijven gezocht worden naar

en de recreatieondernemers in Ermelo. Als ondernemers

basis van een eerste stukje onderzoek, te komen tot deze

geschikte (regionale) alternatieven voor vestiging.”

in Ermelo voelen we ons nauw verbonden met het dorp

startnotitie ‘Toekomstgericht Ondernemersklimaat Ermelo’

We onderkennen als BKE zeker de onderliggende

en de inwoners. Zoals bekend is de beschikbaarheid

die specifiek in gaat op deze thema’s en meekoppelkansen

vraagstukken (woningbouw, bereikbaarheid, leefbaarheid)

van voldoende en passende bedrijfshuisvesting een

voor het dorp. Met de gedachte om deze in maart aan de

en problemen rond dit terrein, maar gezien hier nog heel

thema dat de afgelopen jaren steeds belangrijker is

politiek aan te bieden.

recent een forse opwaardering van het openbare gebied

geworden. Voor meerdere bedrijven in Ermelo is het

heeft plaats gevonden en de daar gevestigde bedrijven

zelfs een fors knelpunt geworden. Bedrijven worden

D E E E RST E STA P P EN

de afgelopen jaren veel toekomstgerichte investeringen

hierdoor belemmerd is hun groei, bereikbaarheid en

In de Omgevingsvisie was het van groot belang om

hebben gedaan, was dit toch wel een bijzondere

investeringen in verduurzaming worden uitgesteld.

nu ruimte te creëren voor de noodzakelijke nieuwe

ontwikkeling.

Daarom is een passende bedrijfshuisvesting één van de

huisvesting en daarom hebben we de partijen hier

Wij hebben daarom gelijk de handschoen opgepakt om

belangrijkste thema’s in onze Visie 2030. In de afgelopen

vooruitlopend op geïnformeerd. In het vigerende beleid

ook deze ontwikkeling een plek te gegeven in deze

maanden is in de lokale politiek de Omgevingsvisie als de

lopen we steeds tegen grote belemmeringen aan, terwijl

startnotitie.

Gebiedsagenda aan de orde geweest. De BKE heeft zich

elders in de provincie in vergelijkbare situaties wel

ingespannen om de belangen van de ondernemers van

mogelijkheden worden geboden. Een aanpassing van de

Kortom, wat betreft de BedrijvenKring Ermelo biedt de

Ermelo bij alle politieke partijen aan de orde te stellen.

Omgevingsvisie was voor nu dus van groot belang. We

huidige ambities van de ondernemers en politieke wensen,

zijn ontzettend verheugd dat er in de gemeenteraad op

een sterke basis om verschillende maatschappelijk en

A ANTR EKKEL I J K ONDE RN E ME RS K LIMAAT

26 januari jl. een amendement in de Raad is aangenomen

ruimtelijke thema’s naar aanleiding van deze startnotitie

Uitgangspunt van de BKE is dat bestaande, lokale

die luidt: “We gaan in Ermelo op zoek naar nieuwe

verder te onderzoeken. Deze startnotitie vormt een brede

ondernemers in Ermelo willen blijven, en er sprake is

werklocaties voor lokale bedrijven, waarbij het idee van

en lokaal gedragen basis om aan de gehele politiek in

van een doorlopende vraag naar ruimte door lokale

de locatie langs de A28 wordt meegenomen.” Wat ons

Ermelo te laten zien wat er met ‘De kracht van Ermelose

bedrijven. In onze Visie 2030 hebben we al eerder een

betreft een hele positieve ontwikkeling waar we in nabije

verbinding’ tot stand kan worden gebracht in ons dorp.

voorschot genomen op het idee van een ‘Ecopark’ langs

toekomst graag samen met het (nieuwe) College van B&W

de A28. Er is alleen meer nodig om het gehele thema

en de Gemeenteraad invulling aan willen geven zodat de

Reinald van Ommeren, voorzitter Bedrijvenkring Ermelo

goed in beeld te brengen. Het gaat daarbij niet alleen

uitwerking hiervan naadloos aansluit bij de behoefte van de

(BKE)

over bedrijfshuisvesting, maar gaat tegelijkertijd ook over

lokale ondernemers.

meekoppelkansen waarmee de noodzakelijke ruimte

In diezelfde raadsvergadering werd overigens ook

voor woningbouw, de bereikbaarheid van het dorp en

een amendement aangenomen die een bijzondere
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H ISTORIE

In de middeleeuwen is onder andere de oude kerk

S P O REN VA N EEN O U D L A ND S CHA P

V ER HAAL VAN EEN ‘ VELUWS CH ’ E N CLAVE

gebouwd, die dateert uit ca. 1006 en is dan ook één van

De ondergrond en ontstaansgeschiedenis hebben het

De basis van het huidige voorkomen van Ermelo stamt uit

de oudste kerkgebouwen van de Veluwe. Aan de rijke

dorp Ermelo gevormd tot wat het nu is. Al deze elementen

de voorlaatste ijstijd. Een dik ijspakket uit noorden stuwde

zandgronden heeft Ermelo zijn naam te danken. De eerste

samen bepalen het karakter van Ermelo.

de bodem in het midden van Nederland omhoog, waardoor

naamsvermelding uit de 9e of 10e eeuw heette Ermelo

Ermelo lag gedeeltelijk op het plateau van de stuwwal.

het Veluwemassief ontstond. Ermelo ligt gedeeltelijk op

Irminlo. Waarin Irmin voor goddelijke, verheven, groot staat

In de prehistorie waren de Veluwse stuwwallen een

een plateau. Vanaf dit hoge punt zijn een aantal droge

en lo voor de zandgrond gelegen bos. Ermelo is in de loop

belangrijke bewoningsconcentratie, echter veranderde

dalen te vinden, die zijn ontstaan door het smeltende water

der tijd vooral gegroeid in zuidwesterlijke richting, dit omdat

dat vanaf de middeleeuwen. Het leven op de droge

dat in het landschap sneed. Deze smeltwaterdalen vormen

de grond hier natter was.

zandgronden was niet gemakkelijk, de bewoningvoorkeur

laagtes in het landschap.

schoof naar de meer natte gebieden. Hierdoor is, buiten de
dorpen en gehuchten, het grote natuurgebied De Veluwe

Relatief rijke zandgronden zijn tussen Ermelo en Garderen

ontstaan.

naar boven gestuwd, waardoor het al vroeg een
aantrekkelijke vestigingsplek was. Dit is terug te zien in

Deze ontwikkeling is terug te zien in de historische

de vele Prehistorische grafheuvels die in en om Ermelo te

wegenstructuur en bebouwing. De oude kerk ligt niet meer

vinden zijn.

centraal. Ermelo is voornamelijk gegroeid richting het zuidOP HET P L ATE AU VAN D E STU WWAL

In de 19e eeuw wordt een deel van de heide ontgonnen
tot landbouwgrond, of omgezet tot bos: de jonge
landbouwontginningen en jonge bossen. Andere gebieden
worden niet in cultuur gebracht, zoals de oude Veluwse
bossen en sommige heidevlaktes.

E E N OUDE NEDER ZETT IN G
In de 19e eeuw zijn er opgravingen gedaan in Ermelo,
daaruit is gebleken dat ongeveer 4000 jaar geleden
het klokbekervolk zich had gevestigd in Ermelo. Dit volk
begroef de doden in grafheuvels, die nog terug zijn te
vinden in het Veluwse landschap.
Hierna hebben de Romeinen tijdelijk een marskamp gehad
in Ermelo, waar nog een deel van in het landschap te zien
is.

Kaart van stuwwallen en smeltwaterafzettingen op de Veluwe
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weste, richting de nattere gronden.

1850
1900
1950
1975

L EGENDA
Historische wegen
Open ruimtes in het kamerlandschap

2020

Groen in het kamerlandschap
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Randen van het bos
Bouwjaren van oud (rood) naar jong (blauw)

3. INTR O D UCTI E ‘SC H UI F P UZ Z E L’

L EGENDA
Voorzieningen
Bedrijven
Bedrijventerreinen
Sportvoorzieningen
Vakantieparken
Infrastructuur
Treinstation
Fietsnetwerk
Gemeentegrens
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1.

Erf

1.1

Afkoppelen

1.2

Onttegelen (verwijderen verharding)

x

de ontwikkeling van het nieuwe bedrijvenpark ‘Ecopark

1.3

groene erfafscheiding

x

Horst’ ontstaan meekoppelkansen ten aanzien van

1.4

Halfverharding (grind, doorgroeitegel)

x

echter zit het zo goed als vol en ontbreekt het aan

verduurzaming, bereikbaarheid, energie en natuur. Een

1.5

Bloem- en kruidenrijke vegetatie

x

sterk landschappelijk raamwerk die het Ecopark met

1.6

Bodemstructuurverbetering

‘schuifruimte’. Bedrijven hebben geen ruimte voor groei

1.7

Regenschutting/-ton

en nieuwe bedrijven krijgen de kans niet om zich hier te

het omliggende landschap verankerd biedt ruimte voor

vestigen. Het andere bedrijventerrein, Kerkdennen, moet in

waterberging, recreatieve routes, gezonde werkomgeving,

2.

Gebouwen

2050 een woonwijk zijn. Dit betekend dat de bedrijven die

versterken van de biodiversiteit en vormt een sterke

2.1

Groene gevel

x

x

hier nu zijn gevestigd voor die tijd verhuist moeten zijn naar

identiteit. Ruimtevraag voor parkeren kan worden overdekt

2.2

Groen dak

x

x

2.3

Retentiedak

x

een andere locatie. De vraag naar ruimte en een doorkijk

met zonnedaken, langs de randen kan waterberging

2.4

voor de lange termijn speelt niet alleen voor bedrijven op

komen en bermen met vegetatie die bijdragen aan de
biodiversiteit.

B EDRIJ V EN IN ERMELO

direct langs de snelweg A28 ligt. Hierdoor wordt het

Op de voorgaande pagina is te zien dat er twee

vrachtwagenverkeer binnen het dorp gereduceerd. Met

bedrijventerreinen binnen Ermelo zijn. Veldzicht is een
populair bedrijventerrein in het noorden van de gemeente,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Afkoppelen

x

x

2.5

Regenton

x

2.6

Drempel of verhoogd vloerpeil

2.7

Geveltuin

x

2.8

Lichte gevelkleuren

x

D UURZAAM E N K L I M AATADAP T I E F

2.9

Zonwering

x

Om ruimte te geven aan de groei van bedrijven, het

Bij een bedrijventerrein wordt al snel gedacht aan een

2.10

Zonnepanelen

simuleren van verduurzaming en de transformatie

groot, verhard en monofunctioneel terrein. De ambities

van Kerkdennen, is er een vestigingslocatie nodig

voor het Ecopark liggen anders; het wordt een duurzaam

3.

Watersysteem

3.1

Natuurvriendelijke oever

dat toekomstperspectief biedt. Als Ermelo de huidige

en klimaatadaptief bedrijventerrein waar naast werken,

3.2

Verbreden watergang

succesvolle bedrijven en de daaraan gekoppelde

ruimte is voor natuur, energie en recreatie. Bedrijven

3.3

Passende vegetatie

3.4

Open water (nieuw)

4.

Watersysteem

bedrijven slimme goederen, afval en energie stromen op te

4.1

Natuurvriendelijke oever

De BedrijvenKring Ermelo heeft al eerder een idee gehad

zetten.

4.2

om een nieuwe bedrijfslocatie te ontwikkelen dat ruimte

In tabel 1 zijn maatregelen opgenoemd die kunnen worden

biedt aan Ermelose ondernemers die ‘klem’ zitten op

ingezet bij het duurzaam en toekomstbestendig vormgeven

hun huidige locatie of moeten verhuizen door bijv. de

van het terrein en/of gebouw. Op de volgende pagina staan

toekomstige transformatie van Kerkdennen. Hiervoor is een
voorstel gedaan voor een nieuw ‘Ecopark Horst’. Om de

de betreffende bedrijventerreinen maar ook voor bedrijven
gevestigd in het centrum en buitengebied.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Plantvakken of borders

x

x

x

4.3

Bloem- en kruidenrijke vegetatie

x

4.4

Verlaagde groenstroken

x

x

x

4.5

Halfverharding (grind, doorgroeitegel)

x

x

ter inspiratie een aantal meekoppelkansen.

5.

Infrastructuur

Een sterke ecologische en gezonde uitstraling van het

5.1

Weg in V-profiel (holle weg)

x

5.2

Smallere wegprofielen (d.m.v. eenrichtingsverkeer, buiten de wijk parkeren, eenzijdig
troittoir i.p.v. beide zijden)

x

5.3

Bloem- en kruidenrijke bermen

5.4

Halfverharding (groene parkeerplaatsen)

werkgelegenheid wil behouden, is die nieuwe ruimte hard

die zich op het terrein gaan vestigen hebben de ambitie

nodig.

energie neutraal te zijn en in samenwerking met andere

‘schuifpuzzel voor werkend Ermelo’ te kunnen leggen, is

Ecopark trekt de gewenste bedrijven aan die zoeken naar

het nieuwe bedrijvenpark nodig.

een dergelijke sterke identiteit en hun ambities daarin

De ligging van het park is ideaal, aangezien het

zichtbaar maken en het zien als hun visitekaartje.

Energie

Droogte

Waterveiligheid

Wateroverlast

Biodiversiteit

Hitte

MAATREGELEN D UURZAAM EN
TOEKOMSTBESTEND I G ONTWERPEN

x

x

x
x

x

x

x

x

tabel 1
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DUU RZA ME M OBILIT E IT

VE RT I CAL E B E P L AN T I N G

SL I M DAK

ov-netwerk + fietsverbinding + wandelnetwerk

biodiversitieit + isolatie + hoogwaardig uitstraling

waterberging + energie opwekken + verblijfsplek

V ERTICA LE LANDBOUW

GRO E N I N D E O P E N B AR E R U I M T E

SL I M PAR K E R E N

duurzaam + efficient ruimtegebruik + locale productie

waterberging + verkoeling + gezonde werkomgeving (CO2

waterinfiltratie + energie opwekken + overdekt parkeren

opname)
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4. K ANSEN V R I J KO M EN D E LO CAT IE S
2

3

1

1
4
2

1

1

2

3

L EGENDA
Ecopark Horst
Ondernemers in het buitengebied
Ondernemers binnen het dorp
Ondernemers op Veldzicht
Ondernemers op Kerkdennen
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ONDERN EMERS BINN EN HE T D ORP
Het dorp Ermelo kenmerkt zich door een kleinschalige en
fijnmazige structuur met veel groen. Binnen deze dorpse
structuur zijn bedrijven gevestigd die qua maat, schaal
en verkeersaantrekkende werking minder wenselijk zijn
geworden en beter passen op een bedrijventerrein.

GAMMA
& GERT VAN DEN BERG

De vrijkomende locaties bieden kansen om bijv. de
woningbouwopgave, vergroening en klimaatadaptatie
een plek te geven. De verkeersbewegingen worden
verminderd waardoor de leefbaarheid in het dorp
toeneemt.
Disclaimer: Voor de ondernemers waarmee geen gesprek
is gevoerd, is de vrijheid genomen om deze bedrijven te
noemen omdat ze exemplarisch leken voor de situatie in
Ermelo.
1.

Gamma en Autobedrijf Gert van den Berg
Op deze locatie bevindt zich momenteel de Gamma en
autobedrijf Gert van den Berg. Deze plek is zeer geschikt
voor woningbouw. De twee bedrijven kunnen verplaatsen
naar Ecopark Horst en de Gamma zou eventueel een
Gamma City kunnen worden.

Gamma en Autobedrijf Gert van den Berg schetsontwerp
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2. BRONKHORST

1.

2.

Auto Bronkhorst
Deze locatie ligt ook op een ideale plek voor woningbouw,
op dit moment is hier een autodealer gevestigd. Het
verhuizen naar Ecopark biedt kansen voor dit bedrijf in de
vorm van meer aanzien langs de snelweg.
GAMMA
& GERT VAN DEN BERG

Auto Bronkhorst schetsontwerp

2. BRONKHORST
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1.

ONDERN EMERS IN H ET BUIT E NGE BIE D
Rondom de dorpen liggen verspreid in agrarische
landschap verschillende type bedrijven met elk hun eigen
dynamiek. Een aantal van die bedrijven zijn klein begonnen
maar zien door hun succes de vraag naar meer ruimte
toenemen. Verrommeling of te grote gebouwde volumes
in dit relatief open landschap vormen een risico voor dit
landschap. Door deze bedrijven een alternatief te bieden in
het Ecopark komen aantrekkelijke locaties vrij waar naast
bijv. nieuwe, kleinschalige woningbouw ook nieuwe natuur
gerealiseerd kan worden en recreatieve functies een plek
kunnen krijgen.
Disclaimer: Voor de ondernemers waarmee geen gesprek
is gevoerd, is de vrijheid genomen om deze bedrijven te
noemen omdat ze exemplarisch leken voor de situatie in

ALBERT VAN DER HORST

Ermelo.
1.

Albert van der Horst
Houtbewerkings- en handelsbedrijf Albert van der
Horst is gevestigd in het buitengebied van Ermelo.
Met zowel zakelijke als particuliere klanten is het
leveringsgebied 15km rond de locatie. Het bedrijf ziet geen
groeimogelijkheden op zijn huidige locatie, ook ervaren ze
logistieke problemen met zware vrachtwagens die over de
smalle buitenwegen moeten verplaatsen. Een alternatief
voor deze locatie is kleinschalige woningbouw.

2.

Fa. Kamphorst
F.a. Kamphorst is een grond- en sloopwerk en
afvalverwerking locatie. Het bedrijf is dichtbij een
school gevestigd wat niet goed samen gaat met de vele
vrachtbewegingen over de smalle buitenwegen. Ook de
groei die de huidige locatie biedt is beperkt.
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2. FA. KAMPHORST

1.

3.

BouwPartner Pieper
BouwPartner Pieper is een bouwmaterialen groothandel,
gevestigd in het buitengebied van Ermelo. De klanten
en circa 30 medewerkers komen voornamelijk uit Ermelo
en omgeving. De locatie van Pieper wordt echter steeds
minder goed bereikbaar en groeit bijna uit zijn jasje.
Verplaatsen naar Ecopark Horst is dus een mooie kans.
Pieper is een voorloper op het gebied van trends
en ontwikkelingen. Het huidige pand wordt al jaren
verwarmd en gekoeld met aardwarmte. Daarnaast zijn er
zonnepanelen aangebracht, waarmee Pieper elektriciteit
genereert. De ambitie is om naast zelf energie neutraal te
werken, ook samen te werken met andere ondernemers
om zo het Ecopark duurzaam te maken.
Naast de visie van het Ecopark is de locatie ook gunstig
voor het bedrijf. De bereikbaarheid langs de snelweg
zal zorgen voor minder verkeersbewegingen in het
buitengebied. Ook de mogelijkheid om reclame te maken
langs de snelweg trekt Pieper. Het plan is om een diepe
kavel van ongeveer 2 hectare te realiseren, met de
voorzijde richting de snelweg.

BouwPartner Pieper schetsontwerp
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BOUWPARTNER PIEPER

3.

4.

Hopcon, Horsterweg
Metaalbewerking Hopcon op de Horsterweg is volledig
uit zijn jasje gegroeid. Een alternatief voor deze locatie
is kleinschalige woningbouw of tiny houses, die passen
binnen de korrel van de omgeving.

Hopcon schetsontwerp

4. HOPCON
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ONDERN EMERS OP V E LDZICHT
Veldzicht is een bedrijventerrein met een heldere opzet
en goede ontsluiting. Er is er een grote diversiteit aan type
bedrijven met een afwisselende omvang van kavels. Een
aantal succesvolle bedrijven wil in Ermelo blijven maar zij
hebben onvoldoende ruimte en/of versnipperde kavels, wat
hen weerhoudt van het verwezenlijken van hun gestelde
ambities. Door het verplaatsen van grote bedrijven wordt
er ruimte gecreëerd voor kleinschaligere, startende
ondernemers. Ook de buitenruimte en gebouwen kunnen
dan ingericht en vormgegeven worden conform de huidige
duurzaamheidsambities.

1.

St. van de Brink
Transportbedrijf St. van den Brink vervoert met name in
Benelux en is trendsetter op het gebied van duurzame

1.

ST. VAN DE BRINK

transport. Als logistieke dienstverlener wordt er continu
geïnvesteerd in het wagenpark en vrachtwagens. Er wordt
gezocht naar efficiëntere transportbewegingen, het aantal
kilometers terugdringen, efficiënter ruimtegebruik en het
verduurzamen van de processen. De focus van St. van den
Brink ligt dus op duurzaamheid en innovatie.
Het transportbedrijf heeft 3 vestigingen. In Ermelo zit de
grootste vestiging met 4 hectare grond, gevolgd door
Wormerveer met 3 hectare en Lelystad met één hectare.
Ondanks deze ruime vestigingen zit de uitbreiding en groei
vast en zijn ze opzoek naar meer ruimte. In Ermelo worden
er al extra losse percelen bij gehuurd om vrachtwagens
te kunnen parkeren. Al die losse locaties zijn verre weg
van efficiënt. Voor Alex van den Brink, algemeen directeur
van St. van den Brink, zou het ideaal zijn om in Ermelo op
één locatie te kunnen vestigen. Het transportbedrijf heeft
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1.

ST. VAN DE BRINK

merendeels chauffeurs en medewerkers uit Ermelo. Van
de 800 medewerkers werken er 450 vanuit de vestiging
in Ermelo. Deze medewerkers wonen in hoofdzaak op de
Noord Veluwe binnen een straal van 15 km vanaf Ermelo.
De ambities en ontwikkelingen van St. van den Brink en het
EcoPark sluiten nauw op elkaar aan. Het transportbedrijf
ziet verschillende kansen om de verduurzaming binnen
de onderneming door te zetten. Dit jaar worden de eerste
elektrische trucks in gebruik genomen en is het doel om
25% van het brandstofgebruik gereduceerd te hebben. Op
dit moment rijden al 30 vrachtwagens op LNG. Dit is een
vloeibaar aardgas en heeft in vergelijking met diesel een
CO2 reductie van 15%. Daarnaast liggen er op het pand in
Wormerveer al 3000 zonnepanelen en wordt het verwarmd
en gekoeld door warmtepompen. St. van den Brink is op
dit moment dus o.a. gevestigd op industrieterrein Veldzicht
en zou willen verplaatsen naar Ecopark Horst. Daar kan het
bedrijf onder één dak gevestigd worden op een perceel
van ongeveer 8-10 hectare.
De voordelen hiervan zijn niet alleen voor St. Van den Brink,
maar ook voor Ermelo. De ongeveer 150 vrachtwagens,
die ieder bijna twee tot drie keer heen en weer rijden,
zullen via de snelweg meteen het bedrijf kunnen bereiken.
Dat zijn dus 300-400 transportbewegingen minder in en
rondom het dorp. De vrijkomende locaties op Veldzicht
kunnen worden verkavelt en gebruikt door kleinere
bedrijvigheid binnen Ermelo.
2.

Autobedrijf Schouten
Kan niet meer groeien op de huidige locatie. Is nu
gevestigd aan de entree van Veldzicht. De huidige locatie
kan worden verkaveld of voor een kantoor op zichtlocatie.
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SCHOUTEN

2.

3.

HortiPro
HortiPro is een bedrijf dat zich specialiseert in de
ontwikkeling en distributie van natuurlijke, duurzame
en biologische gewas bestrijding. Deze ontwikkelde
bestrijding vervangt de chemische middelen met een grote
milieudruk. Met het oog op de toekomst en ontwikkelingen
op het gebied van milieu, zou HortiPro zich heel graag
vestigen op het Ecopark.
Gerco Overweg, directeur van HortiPro, zou met zijn bedrijf
graag willen blijven in Ermelo. Vanuit emotionele waarde,
omdat het bedrijf hier is gestart. Daarnaast is Ermelo een
betaalbare gemeente binnen Nederland.
HortiPro zou zich graag willen vestigen op het Ecopark. Dit
omdat de huidige locatie van het bedrijf geen mogelijkheid
tot groei en uitbreiding kent. Een andere belangrijke
beweegreden is het imago van het bedrijf, wat perfect
past bij de visie van het Ecopark Horst. HortiPro staat
voor duurzaamheid en dit willen zij zo duidelijk mogelijk
uitstralen. De ambitie is om een pand te realiseren dat
volledig energie neutraal is en een groene uitstraling
heeft. Belangrijk voor hen is dat de bedrijven die op het
Ecopark komen dezelfde visie en ambities bij zich dragen.
De locatie Van HortiPro zou bij de entree van het Ecopark
kunnen, omdat de uitstraling van het gebouw representatief
is voor het park. De kavel die HortiPro voor zich ziet is
ongeveer 3000 - 4000 m2.
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3. HORTIPRO

ONDERN EMERS OP KE RKDE NNE N
Kerkdennen ligt aan de rand van het Dorp, omkaderd door
een robuuste groenstructuur met direct aangrenzende
woningbouw. De politiek heeft besloten dat het terrein
in 2050 naar woningbouw getransformeerd moet zijn.
Om die doelstelling te halen is het van belang om nu
de ondernemers een toekomstperspectief te bieden.
Investeren in hun huidige locatie is wellicht niet meer
rendabel en die investeringen kunnen beter ingezet in de
ontwikkeling op het nieuwe Ecopark Horst.
Er staan al verschillende ontwikkeling op de planning in
Kerkdennen, zoals de verplaatsen van het zwembad en
de nieuwbouw van de school. Het transformeren van dit
gebied is een traject op de lange termijn maar waar nu
al de eerste aanzet voor gedaan kan worden. In deze
startnotitie is een aanzet gedaan voor een landschappelijk
raamwerk waarbinnen ontwikkelingen gefaseerd een plek
kunnen krijgen. Deze opgave vraagt om een sterke visie
en toekomstperspectief dat nadere studie en uitwerking
vraagt. Een aantal van de huidige ondernemers willen
graag meedenken hoe zij een nieuwe plek kunnen krijgen
en daarmee de transformatie van Kerkdennen naar een
woongebied vorm kunnen geven.

1.

Stoutenbourg BV
Stoutenburg BV heeft geen noodzaak tot verhuizen. Echter
is Kerkdennen onlangs opgewaardeerd. Mits het financieel
haalbare (lees aantrekkelijk) is wil dit bedrijf verhuizen naar
een nieuwe geschikte locatie binnen de gemeente.
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1.

STOUTENBOURGH

5. K ER K DE N NEN
De politiek heeft een amendement aangenomen waarin
staat dat Kerkdennen in 2050 tot een volwaardig
woongebied is getransformeerd met onderschikt
kleinschalige werkplekken. Om dat te kunnen
verwezenlijken, moet dat traject nu in gang worden gezet.
Huidige ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn
en in hoeverre ze nog kunnen investeren in hun huidige
locatie. De transformatie is een traject dat tijd vraagt met
een helder eindbeeld waar stapsgewijs naartoe wordt
gewerkt. Het definiëren van heldere uitgangspunten helpt
om nu te sturen op ontwikkelingen die bijdragen aan de
transformatie. In deze startnotitie is een eerste aanzet
gedaan dat nog onvolledig is en niet overal antwoorden op

INPASSING

TY POLOGIE

GR OENE KA ME R

Blijvende bedrijven en historische woningen

Combinatie van wonen en werken

Groene straatjes, plekken en omgeving

HE LDER E STR UCTUUR

ONTMOETEN

ENER GIENEUTR AAL K E RK DE N N E N

Ontsluiting via Herderlaan en Oude

Centraal gelegen ontmoetingsplek met de

Zelfvoorzienend woon-werk gebied

Telgterweg

supermarkt en andere voorzieningen

heeft, maar geeft wel inzicht in de kansen.

R UIMTELIJ KE P RIN CIPE S
Kerkdennen ligt prachtig aan de rand van Ermelo dat
kansen biedt om dit landschap het plangebied in te trekken
en daar een aantrekkelijk en gezonde buitenruimte mee
vorm te geven. Het landschap als drager die woonsferen
definieert en het sociale dorpsleven faciliteert. De wijk richt
zich op de mens waarin de auto een ondergeschikte rol
speelt. De auto aan de randen en geclusterd geparkeerd
met centraal gezonde, aantrekkelijke groene leefruimtes
waar diverse woningtypes aan liggen. Door slim met
energie om te gaan kan Kerkdennen zelfvoorzienend
worden en, als de regelgeving het toelaat, zelfs
energieleverend worden.
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WO N E N IN H E T PA R K K E R K DE NNE N
•

Boskamers definiëren verschillende
woonsferen.

•

Groene interne parkstructuur verbindt de
woningen, autovrij met het omliggende
landschap.

•

Verschillende woningtypes en
doelgroepen door afwisseling van
woning met tuin, appartementen en
bijzondere parkwoningen (kleine
buitenruimte maar aan het park)

•

Buitenruimte gericht nodigt uit tot
spelen en ontmoeten den draagt
bij aan gezondheid en gaat uit van
klimaatmitigatie.

L EGENDA
Functie: wonen/werken
Functie: wonen
Hoofdontsluiting
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Kerkdennen, ruime opzet met verschillende functies
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Kerkdennen, bosrand
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6. ECO PA R K H O R ST
Ecopark Horst ligt in het landschap grenzend aan de
snelweg en is dus goed ontsloten. Een aantal grote
bedrijven willen ambassadeur worden van het Ecopark
en het hun nieuwe vestiging als ‘pioniers’ deze duurzame
ambities vorm geven. Vervoersbewegingen door het dorp
en door het buitengebied worden tot het minimum beperkt
door de directe verbinding met de snelweg.

R UIMTELIJ KE P RIN CIPE S
Landschap vormt de basis voor het Ecopark. Water
structuren worden doorgezet en verbreedt met ruime
natuurvriendelijke oevers aangevuld met gebiedseigen
beplanting en recreatieve wandelpaden die het Ecopark

PO L DER STR UCTUUR

H OOGTES

GROENE ADER

Landschappelijke inpassing bedrijventerrein

Heldere opbouw bouwhoogtes

Heldere groene hoofdroute

R EPR ESE NTATIEVE ZIJDEN

ONTMOETEN

ENER GIENEUTR AAL ECO PA RK

Reclame richting de snelweg, respresentatief

Centraal gelegen ontmoetingsplek en HUB

Zelfvoorzienend industrieterrein

richting de polder

als verbinder van het terrein

met het open landschap verbindt.
Tussen de snelweg en de eerste bebouwing is het
landschap zichtbaar, grote wanden direct aan de snelweg
moet voorkomen worden. Lans de snelweg komen
accenten waarna de bebouwing qua hoogte afbouwt
richting het open landschap.
Het groen- blauwe netwerk vormt op aantal plekken ruimte
om te ontmoeten waar mogelijkheden zijn voor publieke
functies zoals kleinschalige horeca, werkateliers en
infocentrum.
Een ‘smartgrid’ van energie, afvalstromen en goederen
biedt kansen voor onverwachte samenwerkingen tussen
bedrijven onderling. Hierdoor kunnen nieuwe allianties
ontstaan die de identiteit en positie van het Ecopark
versterken. Het Ecopark kenmerkt zich straks door
een sterke relatie met het landschap en een unieke
samenwerking tussen bedrijven onderling.
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E C O PA R K H O R ST,
LA N D SC H A P P E LIJK VE R A NK E R D
•

Water en groen vormen de dagers van
het Ecopark.

•

Ruimte profielen waar zowel
bereikbaarheid als recreatie, natuur en
klimaatadaptatie een plek krijgt.

•

Logistiek en parkeren gebeurt binnen
de kavel, zorgvuldig vormgegeven en
landschappelijk ingepast.

•

Meekoppelkansen worden optimaal
benut om zo efficiënt mogelijk
ruimtegebruik toe te passen
(zonnendaken boven parkeren, groene
gevels, ruime groene bermen voor
waterberging en biodiversiteit)

•

Zicht richting de snelweg
manifesteert zich door groene gevels,
hoogteaccenten landschappelijk
ingepast met terughoudende reclame
uitingen.

•

Het Ecopark biedt ook aantrekkelijke,
doorgaande fiets- en wandelroutes.

L EGENDA
Representatieve zijde aan snelweg (reclame)
Representatieve zijde aan polderlandschap
Hoofdontsluiting
Potentiële windmolens
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Open landschap met bestaande houtwallen

3.

BouwPartner Pieper

HortiPro

3.

Z IJ W ILLE N E C O PA R K HO R ST
VO R M GE V E N

St. van de Brink 1.

•

Een aantal succesvolle ondernemers uit
Ermelo willen zich heel graag vestigen
op het toekomstige Ecopark Horst.

•

Zij zijn bereidt flink te investeren
in duurzame gebouwen, een
klimaatadaptief ingerichte buitenruimte
en onderlinge samenwerkingen

FA S E 1

aangaan.
•

FA S E 2

Samen met deze bedrijven wordt
de hoge ambitie ten aanzien van
klimaatadaptiatie, energie, gezondheid
en natuur vormgegeven.

•

Ecopark Horst wordt een spraakmakend
bedrijvenpark met een sterke identiteit
waar bedrijven graag willen zitten, niet
alleen voor hun imago maar ook om
werknemers een gezonde en prettige
werkomgeving te bieden.
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R E FERENTIEBEELDEN BUIT E NRUIM T E E COPARK HORST
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R E FERENTIEBEELDEN ARCHIT E CT UUR E COPARK HORST
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7. CO NCLU SI E
Ermelo biedt een aantrekkelijk vestigings- en

Tevens ontstaat er ruimte voor bedrijven die vanuit het

ondernemersklimaat. In het kader van deze Startnotitie

dorp of het buitengebied zoeken naar een locatie met

zijn er door BedrijvenKring Ermelo concrete gesprekken

groeiruimte. Hiermee komen locaties in het dorp en in het

gevoerd over de kansen en ambities van ondernemers

landelijk gebied vrij waar andere functies een plek krijgen

■ De ambities van de gemeente ten aanzien van
Kerkdennen vorm te geven;

en hoe ze deze binnen Ermelo vorm willen geven. Het

zoals woningbouw, natuurontwikkeling, ontmoetingsruimte

■ Het dorp te ontdoen van vrachtverkeer;

merendeel van de ondernemers wil heel graag in Ermelo

en recreatieve functies.

blijven ondernemen, het personeel komt veelal uit de

ST IP OP D E HO R I ZO N

Ermelo en omgeving.

Voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein
Uit gesprekken blijkt dat een aantal grote ondernemers

en de transformatie van Kerkdennen is een lange adem

zoals St. van de Brink, BouwPartner Pieper en HortiPro

nodig. Om Kerkdennen in 2050 als woongebied gereed te

zich graag op een nieuwe locatie vestigen en bereid

hebben zijn nu de eerste verkenningen nodig. Tevens zijn

zijn te investeren in duurzame gebouwen en een

er bedrijven zoals St. van de Brink die toekomstperspectief

klimaatadaptieve inrichting van de buitenruimte. Zij willen

nodig hebben. Gaan ze elders naartoe verhuizen of

in Ermelo blijven ondernemen en zien de meerwaarde van

hebben ze zicht om op termijn een geheel nieuw,

een locatie op het Ecopark, omdat een bedrijventerrein

duurzaam bedrijf neer te zetten op Ecopark Horst?

met een duurzaam en gezonde uitstraling bijdraagt aan het

Een stip op de horizon en een weg daarnaartoe hebben

imago van het bedrijf. Het imago als ondernemer, maar ook

de ondernemers nodig om nu strategische beslissingen te

zeker ook als toekomstige werkgever.

maken en investeringen af te wegen.
De politiek is aan zet om zich te committeren aan deze stip

Er moet worden bezien hoe de bestaande windmolen

op de horizon en het goede vestigingsklimaat te behouden

plannen van Prowind de doelstellingen van het Ecopark

en te versterken.

kunnen ondersteunen. De combinatie van de bedrijven op
het Ecopark met de windmolens vergt nader onderzoek.

LOKAAL D R AAGVL AK
De gemeente Ermelo heeft bepaald dat Kerkdennen in

De ontwikkeling van het Ecopark Horst biedt huidige

2050 getransformeerd moet zijn. Als er alternatieven

ondernemers een toekomstperspectief op de lange termijn

worden geboden zoals de ontwikkeling van het Ecopark

en vormt een oplossing voor de bedrijven die op termijn

Horst blijkt door alle gesprekken met ondernemers dat

weg moeten uit Kerkdennen. Deze bedrijven kunnen naar

er draagvlak is en dat men bereidt is te verhuizen en te

het Ecopark Horst of een plek krijgen op vrijkomende

investeren. Deze startnotitie is meer dan alleen een idee,

locaties op Veldzicht. Door de transformatie van

het is een lokaal gedragen voorstel om:

Kerkdennen en nieuwbouw van Ecopark, ontstaat er tussen
de bedrijventerreinen verschillende verhuisbewegingen.
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■ De huidige ondernemers een toekomstperspectief te
bieden;

■ Banen te behouden binnen het dorp;
■ Nieuwe locaties in het dorp en in het buitengebied vrij
te spelen voor nieuwe functies zoals wonen, recreatie,
natuur en verblijven.

O P R O E P AAN D E P O L I T I E K
De BedrijvenKring Ermelo wil de politiek oproepen om
op basis van deze notitie het stokje over te nemen en
mee te denken over het vasthouden van succesvolle
Ermelose bedrijven. De ondernemers en de gemeente
hebben elkaar nodig om ambities waar te maken en te
kunnen blijven ondernemen. Daarvoor moeten keuzes en
beleid worden gemaakt. Een helder standpunt over een
toekomstbestendig, duurzaam en gezond Ecopark Horst
biedt ondernemers zekerheid. De bedrijvenkring gaat
graag samen met de gemeente concreet aan de slag met
de volgende stap. We brengen deze startnotitie daarom
graag in bij het (nieuwe) college en de raad om het te
agenderen.

T ITEL

Ermelo startnotitie, Toekomstgericht Ondernemersklimaat Ermelo ‘Ecopark Horst’
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