
Format verslag digitale bijeenkomst Omgevingsvisie gemeente Dalfsen  

Datum:   20 oktober 2020 

Gebied/kern:  Hoonhorst en omgeving      

Host/Gespreksleider: BügelHajema  

Actief deelgenomen: 4 personen 

Waardenkaart deelgebied (niet bij themasessies): duurzaamheid verwerken in verhaal 

 Wat wordt gewaardeerd aan Hoonhorst is de groene omgeving rondom Hoonhorst, waarin je 

in alle rust kunt genieten van en recreëren in de natuur. Waar een balans is tussen 

activiteiten en rust. Een omgeving die gevormd is door boerenbedrijven en landgoederen, 

welke beide belangrijk zijn voor dit gebied. De Vecht en verschillende zandpaden lopen door 

dit landschap heen.  

 Belangrijke ontwikkelingen hier zijn de spanning tussen beheer gemeente + maaien boeren 

vs. de natuur en de dijkversterking. 

 Kern Hoonhorst wordt gekenmerkt door een oude molen, wat dient als centrum van het dorp. 

Ook de levendigheid van het dorp, het verengingsleven en het Naoberschap moeten wij 

koesteren en trots op zijn. Wij moeten proberen dit in stand te houden. Er is een slag te slaan 

in de recreatieve aantrekkelijkheid van de kern zelf, de kwaliteiten in de omgeving zijn er al 

(fiets- wandelpaden, natuur, historische elementen, de molen).  

 Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor ons dorp, hierbij hebben wij voorop gelopen 

en dit willen wij graag door ontwikkelen. Dit kenmerkt ons dorp. De gemeente zien wij hier als 

gebiedspartner. 

 Zorgvuldig omgaan met de groei van het dorp (geen forenzen dorp), dat dit binnen proporties 

gebeurt. Het behouden van ‘veldjes’ voor ontmoeting. 

Waardenkaart gemeente Dalfsen  

 Bijzondere uitkijkpunten rondom Hoonhorst  

 Bijzondere natuur rondom de oude Vechtsteeg (historische as) 

 Landgoederen specifiek benoemen 

 Cultuurhistorie/cultuurhistorisch landschap 

 Natuurwaarden (behouden bijzondere weidevogels) 

 Geschiedenis zie je om je heen, je hoeft niet persé het museum in 

 De trechterbekers 

 Anjerpunt Kappers/Ontmoetingsplekken 

 Biologisch kweken/boeren > twee boeren 

 De duurzame dorpen van Dalfsen 

 Steilrand, de hoge horst, als rivierduin, kun je volgen. Koelmansstraat, huize den Berg, loopt 

door het landschap. Daar heb je het ontstaan aan te danken als Hoonhorst zijnde. ‘Backbone’ 

van het landschap.  

Te behouden / aandachtspunten 

 Stilte > dus geen laagvliegroute 

 Scholen behouden, voor de levensvatbaarheid van het dorp.  

 Verenigingsleven en voorzieningen.  

 De levendigheid van het dorp! 

 Het mooie gebied om Dalfsen heen 

 

Dit zou mijn omgeving beter maken : Opgaven/specifieke vragen 

 Starterswoningen om de jeugd te behouden, ieder jaar een paar (voor jong en oud). 

 Voor verschillende doelgroepen moeten  



 Aandacht voor het centrum, troosteloos (plein is geen ontmoetingsplek).  

 Uitbouwen van duurzaamheid, nog meer daken benutten. Dit kenmerkt het dorp.  

 Water vasthouden, tegen droogte 

 Schoolroute Koelmansstraat naar Zwolle, licht?  

 Aandacht voor verkeersveiligheid 

 

Gemeente nodig voor 

 Grotere projecten 

 Als partner, nodig (in gesprek, uitwisselen kennis, tips etc.). 

 Instandhouding voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit. 

 Steun bij complexe (duurzame) projecten voor projectleiding en financieel advies. 

 

Reacties op samenvatting + belangrijkste resultaten Mentimeter-verslag 

 

 De stipjes op de kaart staan niet in de legenda. 

 


