
Woonwensenonderzoek Megchelen



Welkom op de digitale dorpsavond Megchelen

• Opening door Roel Hunting – Comité Leefbaarheid Megchelen en lid 
werkgroep Wonen

• Even voorstellen andere aanwezigen vanavond

• Hoe werkt het vanavond; chat mogelijkheid voor vragen en reacties

• Vooraf gestelde vragen 

• Uitkomsten woonwensenonderzoek is woonopgave



Proces; waar staan we nu! 



Zoektocht naar mogelijke locaties voor 
woningbouw

1. Er moet een duidelijke aantoonbare behoefte zijn 

2. Vervanging grote woning door kleinere nieuwe woningen

3. Bestaande gebouwen verbouwen tot woningen

4. Inbreiding voor uitbreiding

5. Omwonenden goed betrekken bij de planvorming



Aantal inwoners Megchelen  – 3% daling in zeven jaar!



Behoefte 

WOONWENSENONDERZOEK



Effecten op 
langere termijn 

WOONWENSENONDERZOEK 



Woonwensenonderzoek



Werkwijze inventarisatie woonwensen

In mei / juni 2020 zijn 18  gesprekken gevoerd 

Doel gesprekken: - woonwensen noteren t.a.v.: 

- type woning, 

- huur of koop, 

- bestaande woning of nieuwbouw

- gewenste locatie en / of melden locatie

- gewenste prijsklasse

- huidige woning in Megchelen of daar buiten

- mogelijkheid van doorstroming verkennen



Resultaten Woonwensenonderzoek 

• 21  gesprekken gevoerd  → 15 koopwoningen en 5 huurwoningen

Prijsklasse Binnen 
2 jaar

Binnen 
3 jaar

Later Totaal

< 225.000 2 0 0 2

225.000 – 325.000 6 1 1 7

> 325.000 1 3 2 6

Huurwoning 
< 752 euro p/m 

2 1 1 4

Huurwoning
> 752 euro p/m

0 0 1 1

Totaal 11 5 5 21



Resultaten Woonwensenonderzoek 

• 21 gesprekken gevoerd 

Type woning Totaal Bestaande 
bouw

Nieuwbouw Flexwoning

Seniorenwoning 2 1 1 0

Vrijstaande 
woning

10 6 4 0

Starterswoning 5 3 2 0

Twee onder een 
kap

4 2 2 0

Totaal 21 12 9 0



Resultaten Woonwensenonderzoek 

• 21 gesprekken gevoerd

Meedoen in een CPO-project? Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap

Ja 18

Nee 2

Weet nog niet 1



Verkenning mogelijke locaties ter invulling van de 
opgehaalde woonbehoefte

Uitgangspunten:

- zo veel mogelijk binnen de wooncontour Megchelen

- betaalbare woningen voor starters en senioren

- type woning (appartement, rijtje (hoek- of tussenwoning, 
tweekapper of vrijstaande woning)

- landschappelijke inpassing / openbaar groen 

- bestaande woningen / gebouwen slopen en nieuwbouw



Woonplan Megchelen – Vier locaties woningbouw

• Locatie 1; Elfrink - Julianaweg 24a

• Locatie 2; Boeklagen - Groeneweg 1a

• Locatie 3; Bekker - Nieuweweg 2 & Julianaweg 1

• Locatie 4; Venhorst - Sportlaan, Julianaweg, Nieuweweg, Beuningstraat



Wooncontour Megchelen

3

4

1 2



Locatie 1; Elfrink - Julianaweg 24a

Bestaande situatie:                                       Nieuwe situatie:



Locatie 1; Elfrink - Julianaweg 24a

• Sloop bijgebouwen en plaatsen 1 vrijstaande woning



Locatie 2; Boeklagen - Groeneweg 1a

Bestaande situatie: Nieuwe situatie:

verbouwen schuur / stal tot 
levensloopbestendige huurwoning



Locatie 3; Bekker - Nieuweweg 2 & Julianaweg 1

Bestaande situatie:



Locatie 3; Bekker - Nieuweweg 2 & Julianaweg 1

Bestaande situatie: Nieuwe situatie:



Locatie 4; Venhorst - Sportlaan, Julianaweg, 
Nieuweweg, Beuningstraat





Park ‘Meghlo’
Megchelen:

Megchelen: het dorp aan de oostelijke rand van Nederland, tussen de rivieren de Oude IJssel en de Lander en aan drie zijden omring door Duitsland. Zoals 

zoveel dorpen in de gemeente Oude IJsselstreek, is het dorp voortgekomen uit één van de nederzettingen op de hoger gelegen rivierduinen die gevormd 

zijn door de voorlaatste ijstijd.

Meghlo was rijk aan bos en begroeiing, vandaar ook de naam. De naam Megchelen betekent; 

Meg, Megcht = groot/machtig & Lo = bos. In oude documenten wordt er vermeld dat de abdij van de Slangenburg hout gekocht heeft in Meghlo.

Lang was het een oud stroomgebied van de Rijn. Aangewaaid zand vermengde zich met afgezette rivierklei van de Rijn, waardoor hier rijke zavelgronden 

ontstonden. 

Op deze vruchtbare gronden ontstonden vanaf de middeleeuwen landgoederen en landbouwbedrijven en in de 19e eeuw een boomkwekerij. De historie 

van de firma Louis Venhorst aan de Julianaweg in Megchelen gaat terug tot 1830. Dit is de plek waar dit plan is ontstaan. 

Kwekerij / Park:

De kwekerij van Venhorst heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de regio. Tot in de wijde omtrek staat de naam garant voor kwalitatief hoogwaardige 

producten, vakmanschap en service.

Sinds de jaren 80 is er aan de rand van het dorp een prachtig, uniek park ontstaan met een oppervlak van ca. 8ha. met een grote collectie bijzondere loof-

en naaldbomen, heesters en Rhododendrons. Deze collectie is uniek in zijn soort en zou bewaard moeten blijven voor de toekomst. 

Hier ligt nu ook een mogelijkheid om dit arboretum te verbinden aan een grotere opgave. In de huidige tijd van klimaatverandering, verdroging, teloorgang 

van biodiversiteit en gebrek aan groen in dorpen en steden is dit dé kans om het park te verbinden aan het dorp. Het park kan ook de verbindende schakel 

worden tussen het dorp en zijn bewoners, het landschap en Huis Landfort. Huis Landfort wordt momenteel in oude glorie hersteld, inclusief het koetshuis 

en het oude historische park dat is ontworpen door David Jan Zocher. Deze botanische verbintenis geeft een enorm kwaliteitsimpuls aan het dorp en zijn 

omgeving.

Woonbehoefte:

In (het dorp)Megchelen is er de laatste jaren een grote behoefte ontstaan aan nieuwbouwlocaties voor starters. 

Ook is er behoefte aan doorstroomwoningen en levensloopbestendige huizen om jongelui de mogelijkheid te bieden hier in het dorp te kunnen blijven 

wonen. 

Aan de randen van het park liggen de productievelden van de firma Venhorst die gunstig gelegen zijn ten opzichte van een bestaande woonwijk van tot het 

dorp. Hier kunnen wooneenheden gebouwd worden. In het park zelf zouden er vier luxueuze buitenplaatsen gebouwd kunnen worden om het park tot in 

lengte van jaren te kunnen behouden. 

Het onderhoud van dergelijke parken is kostbaar, het is dan ook noodzakelijk dat de dragers hiervan de buitenplaatsen zullen gaan worden, in de vorm van 

een stichting in combinatie met een vrijwilligerspool. 

Bouwen naar behoefte:

Met moderne vormen van het inrichten van woonwijken is in dit plan ook rekening gehouden. De starterswoningen kunnen van hout of andere 

vernieuwende materialen of van traditionele baksteen gemaakt worden. Naast de manier van bouwen is ook de prijs van de bouwkavels van groot belang. 

Megchelen zou een voorbeeld kunnen zijn om natuurinclusief wonen en leven te laten zien. In samenspraak met de jeugd gaan we op zoek naar een plan 

dat past bij de huidige tijd. 

Wonen, gecombineerd met een tuinkas, een moestuin en/of een voedselbos past helemaal bij deze tijd. 

Ook het toepassen van dakbegroening, gevelgroen en landschapstypisch bouwen (met het reliëf van de omgeving een gebouw inpassen) kan hier toegepast 

worden. De ontwikkeling rondom park ‘Meghlo’ geeft hiervoor alle ruimte.



Park ‘Meghlo’
Economisch/ toerisme:

Wij zijn van mening dat, door het park op een verantwoorde manier te exploiteren er ook economische kansen 

ontstaan voor een horecapaviljoen met een bijzonder terras onder de bomen en met een unieke plantencollectie 

rondom. Over de lange historie (190 jaar) van de firma Venhorst zou een klein museum ingericht kunnen worden 

in een oude ‘Venlokas’. De plek zal aantrekkelijk zijn voor bezoekers die al naar Huis Landfort, de DRU en kasteel 

Anholt komen. 

De toeristisch recreatieve verbinding zal de in deze sector werkzame bedrijven, zoals ‘Waar het wondert’, SVR 

campings, bio-boerderijen/-verkooppunten, maar ook ‘Venhorst Plant’ een impuls geven.

Energie:

In de directe omgeving van de kwekerij en het park ‘Meghlo’ ontstaat er een kans om een 2,5ha. groot Solarveld 

aan te leggen, compleet in het groen; met wadi’s en een kruidenveld en omringd door meidoornhagen. 

Megchelen kan hiermee in één slag energieneutraal worden.

Landschap en natuur:

Met de komst van het park ‘Meghlo’ en de verbinding met Huis Landfort door fiets- en wandelpaden, ontstaat de 

mogelijkheid om het landschap op een natuurlijke wijze te verfraaien in de sfeer van het verderop gelegen 

‘Engbergen’. Door het enorme succes van dit gebied zal er een prachtig overloopgebied ontstaan vanuit Ulft en 

Gendringen richting Megchelen en Anholt, met Schloss Wasserburg en het bijbehorende park. 

Door de beekloop de Leubgraaf (een aftakking van de Kleefse Graaf) meer te laten meanderen ontstaat er niet 

alleen een natuurlijke aankleding, maar komt er ook meer waterberging in het gebied. Dit komt de gehele flora en 

fauna in het gebied ten goede en voorkomt mogelijk verdere verdroging van het landgoed rondom Huis Landfort. 

In de directe omgeving kan door deze ontwikkeling ook ruimte ontstaan voor een agrarisch bedrijf met een meer 

natuurinclusieve vorm van landbouw. 

Het dorp:

In het algemeen kan Megchelen profiteren van deze prachtige ontwikkeling. Bijvoorbeeld door herinrichting van 

de huidige horecalocatie van Ter Voert midden in het dorp. Het biedt kansen voor eventueel een Bed & Breakfast

of om een andere vorm voor (woon)zorg te realiseren. 

Tevens ontstaat er een mooie kans voor de Stichting vrienden van de Martinuskerk. De kerktoren zou opengesteld 

kunnen worden en voor bezoekers worden gebruikt als uitkijkpunt over de omgeving en/of kunnen uitnodigen 

voor een klimavontuur.

In de omgeving kunnen allerlei nieuwe overnachtingsvormen ontstaan. Denk hierbij aan eco-lodges, een glamping

of een boomhuttenhotel op de voormalige bedrijfsterreinen van Klein en Ter Voert naast park ‘Meghlo’, maar ook 

een fraaie beeldentuin en een ‘land art’ omgeving zou het totaalplan verder op kunnen stuwen.





Aanleiding;  nalatenschap

De aanleiding voor dit document is het nalatenschap dat de familie Venhorst voor Megchelen wil realiseren. Kwekerij 
en plantencentrum Louis Venhorst & Zn. BV kent een lange historie van ca. 190 jaar op de huidige locatie te 
Megchelen. 

Gedurende haar bestaan is de kwekerij geleidelijk gegroeid naar haar huidige omvang. Na jaren van opvolging door een 
volgende generatie Venhorst, komt hier binnenkort (na 4 generaties) een einde aan. De Kwekerij en het 
plantencentrum zullen niet voortgezet worden in zijn huidige vorm en de familie Venhorst heeft besloten dat ze, nu de 
bedrijfsactiviteiten eindigen, graag wat willen nalaten aan de gemeenschap van Megchelen. 

In de afgelopen jaren is hier reeds een start mee gemaakt door de kwekerij geleidelijk om te vormen tot een park met 
daarin een grote diversiteit aan bomen van diverse soorten en maten. Het groene geraamte van het park is dus 
aanwezig en ook zijn er reeds padenstructuren en ruimtes gecreëerd om het park makkelijker begaanbaar te maken en 
een ruimtelijker opzet, meer open karakter/openheid te geven.

De familie Venhorst wil de nu ca. 10ha. grote kwekerij, welke aan de oostzijde op een aantal plekken aansluit bij de 
bebouwde kern van Megchelen en aan de westzijde overgaat naar het agrarisch gebied hier mooi en goed op laten 
aansluiten. Een diversiteit in gebruik en functionaliteit, passend bij de vraag vanuit de gemeenschap en aansluitend bij 
het groene gedachtengoed van de familie.

Er wordt gezocht naar een combinatie van elementen, waarbij het dienen van de leefgemeenschap in de breedste zin 
van het woord en het voorzien in de aanbinding met het toeristisch recreatief netwerk gerealiseerd wordt. 
Hierbij valt dan te denken aan een bomenpark/botanische tuin, een diversiteit in bebouwingseenheden t.b.v. wonen & 
zorg, kleinschalige horeca & overnachtingsmogelijkheden, knooppunt in het toeristisch recreatief netwerk en het 
bieden van een sterke basis om aanpalende initiatieven te ontwikkelen om de leefbaarheid van Megchelen 
toekomstbestendig te maken. 

Enkele mogelijke aanvullende ontwikkelingen en initiatieven; Megchelen energieneutraal d.m.v. een energiepark, 
uitkijkpunt Megchelen/omvorming van de kerktoren tot uitkijkpunt, klompenpaden door het landschap/aanbinding
agrarisch gebied, ontwikkelen natuurzone aan de oostzijde van Megchelen van noord naar zuid/aansluitend op 
Landfort en Engbergen, e.d.

In dit document willen wij een eerste aanzet doen voor de globale gebiedsvisie voor de gronden van Kwekerij Louis 
Venhorst & Zn. BV. Daarnaast worden ook de mogelijke aanpalende initiatieven kort belicht om een idee te geven van 
de verdere mogelijkheden in en voor de omgeving.





Locatie - Kwekerij Louis Venhorst & Zn. BV

Luchtfoto Kwekerij Louis Venhorst & Zn. BV

Aanduiding;

- Projectgebied



Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Aanduiding;

- Projectgebied





Geomorfologische kaart

Geomorfologische kaart

Leesbaar maken van het 
landschap.

Deze reliëfkaart laat het 
landschap leven. 
Heel scherp tekenen zich de 
hoogteverschillen, steilranden, 
oude stroomgebieden met z’n 
prachtige restgeulen af. 

Hieruit ontstaan fantastische 
kansen tot herstel van onze 
omgeving. 



Hoogtekaart
Hoogtekaart

Deze hoogte-/reliëfkaart geeft 
duidelijk aan waar de lager en 
hoger gelegen gronden liggen in 
Megchelen en omgeving.

Het is duidelijk te zien dat het dorp 
Megchelen op de hogere gronden 
gelegen is. 

Ook zijn duidelijk de lager gelegen 
gronden in de omgeving te zien. 
Deze geven een goed beeld van de 
oude stroomgebieden van de Rijn.

Het projectgebied is aan de rand 
van de bebouwde kom van 
Megchelen gelegen en ligt op de 
hoger gelegen gronden. 



Verbinding Anholt - Megchelen - Gendringen

Fietspad Doesburg - Bocholt

Doorkijk naar een grotere ontwikkeling, de verbinding 
tussen DRU, het Engbergen, het Kluunpad over de 
Zwanenburg, verbindingen creëren met Anholt en het 
park ‘Meghlo’.

Door het realiseren van een fiets en wandelverbinding 
tussen Doesburg en Bocholt(Dld.), langs het stroomgebied 
van de Oude IJssel. 

De eerste te realiseren link vanaf het dorp Megchelen Park 
‘Meghlo’ richting het Huis Landfort.

Door middel van het transformeren van het gebied in een 
natuurinclusief gebied, ontstaan er fantastische kansen, 
landschap herstel, wandel- en fietsverbinding, Bio-/ 
keuterboer, Landart-park, nieuw landgoed geeft de 
verbinding door middel van het park een botanisch 
karakter tussen het Zocherpark en het park ‘Meghlo’, 
J.D. Zocher pad.





Vlekkenplan omgevingsvisie



Visie bebouwingsplan
Bebouwingsplan
Bouwen voor en naar behoefte voor de 
diverse doelgroepen. 
Variëteit en diversiteit in bebouwings-
en woonvormen. 
Duurzaam en levensloopbestendig.  
Voor een toekomstbestendig en 
leefbaar Megchelen.

Fase 1
- Starterswoningen (12st.)
- Vrijstaande woningen (15st.)
- Boerderijwoningen (2st.)
- Schuurwoningen (2st.)

Fase 2
- Buitenplaatsen (4st.)
- Zorgwoningen (8st.)
- Horeca (1st.)
- Museum (1st.)

Fase 3
- Sequoia eco-lodges (4st.)

Fase 4 (buiten projectgebied)
- Landschapstypische woning (1st.)

Fase 4

Fase 1 t/m 3



Starterswoningen Vlasakker III



Starterswoningen Vlasakker III



Starterswoningen Vlasakker III
Starterswoningen
Op het meest zuidelijk gelegen stuk kwekerij, gelegen aansluitend aan huidig 
woongebied Vlasakker II worden een twaalftal starterswoningen gesitueerd in 
het groen. 

Het perceel wordt als een geheel beschouwd waarop de starterswoningen 
diagonaal gesitueerd worden, waarbij contact met groen & omgeving, 
ruimtelijkheid, duurzaamheid en belangrijke pijlers zijn. 
De bestaande grote groene elementen/bomen worden zo veel mogelijk 
behouden en de woningen krijgen op een bij de woning gesitueerd terras na, 
geen eigen buitenruimte.

Het perceel wordt beschouwd als gezamenlijk eigendom. Het terrein zal 
eenzijdig ontsloten worden vanaf de Nieuwe weg. Op het terrein wordt 
hoeveelheid verharding zoveel mogelijk beperkt en het auto-parkeren 
geclusterd gesitueerd aan de rijnbaan. De woningen zullen middels op een 
natuurlijke wijze ingepaste paden bereikbaar zijn.

De bebouwing/starterswoningen zullen op eigentijdse wijze compact 
vormgegeven worden. Klimaatbestendigheid, duurzaamheid, 
toekomstbestendigheid en smartliving zijn naast eerder genoemde pijlers 
belangrijke uitgangspunten.

De woningen zijn aan de rand van Megchelen gesitueerd om goed aan te 
sluiten bij de bestaande bebouwing. Circulariteit van de bebouwing en 
voorzieningen dragen er aan bij dat de locatie aangebonden kan worden aan 
de achterliggende fruitgaard.



Vrijstaande woningen (1) Achter de 
voetbalvelden



Vrijstaande woningen (1) Achter de 
voetbalvelden



Vrijstaande woningen (1) Achter de 
voetbalvelden

Vrijstaande woningen
Op de kwekerij gelegen naast het voetbalveld wordt een woonstraat 
aangelegd met 9 grondgebonden vrijstaande woning gesitueerd op 
percelen tussen de ca. 400m²/500m².

De aan te leggen woonstraat sluit aan de zuidzijde aan op de Nieuwe weg 
en de aanwezige woonstraat Vlasakker II.  Het zal een éénrichtingsstraat 
worden met een keerlus aan de zijde van de Sportlaan.
Middels een voetpad zal ook ontsluiting voor traag verkeer (voetgangers en 
fietsers) mogelijk zijn aan de zijde van de Sportlaan. 

De vrijstaande woningen kennen een variatie in uitstraling, passend binnen 
een eenduidige vormgeving en materialisatie.  

Naast de 9 vrijstaande woningen aan de nieuw te realiseren woonstraat 
worden er ook nog twee vrijstaande woningen bij de entree van de 
Starterswoningen, één op het perceel van Harry Venhorst, twee aan de 
Sportlaan en één aan de Julianaweg (naast18c) gerealiseerd.

De uitstraling en vormgeving van deze 6 vrijstaande woningen dient 
afgestemd te worden op het bestaande straatbeeld en hier bij aan te 
sluiten.



Vrijstaande woningen (2) 
Sportlaan/Nieuweweg



Vrijstaande woningen (2) 
Sportlaan/Nieuweweg



Vrijstaande woningen (2) 
Sportlaan/Nieuweweg

Vrijstaande woningen
Op de kwekerij gelegen naast het voetbalveld wordt een woonstraat 
aangelegd met 9 grondgebonden vrijstaande woning gesitueerd op 
percelen tussen de ca. 400m²/500m².

De aan te leggen woonstraat sluit aan de zuidzijde aan op de Nieuwe weg 
en de aanwezige woonstraat Vlasakker II.  Het zal een éénrichtingsstraat 
worden met een keerlus aan de zijde van de Sportlaan. Middels een 
voetpad zal ook ontsluiting voor traag verkeer (voetgangers en fietsers) 
mogelijk zijn aan de zijde van de Sportlaan. 

De vrijstaande woningen kennen een variatie in uitstraling, passend binnen 
een eenduidige vormgeving en materialisatie.  

Naast de 9 vrijstaande woningen aan de nieuw te realiseren woonstraat 
worden er ook nog twee vrijstaande woningen bij de entree van de 
Starterswoningen, één op het perceel van Harry Venhorst, twee aan de 
Sportlaan en één aan de Julianaweg (naast18c) gerealiseerd.

De uitstraling en vormgeving van deze 6 vrijstaande woningen dient 
afgestemd te worden op het bestaande straatbeeld en hier bij aan te 
sluiten.



Boerderijwoningen Beuningstraat
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Boerderijwoningen Beuningstraat
Boerderijwoningen
Aan de Beuningstraat, ter hoogte van nr. 2&4, wordt een 
woonboerderij gerealiseerd waarin twee wooneenheden 
gesitueerd zijn. De woonboerderij dient passend bij het 
straatbeeld en de naastgelegen woonboerderij 
vormgegeven te worden.

Behorend bij de woonboerderij zal een hobbyschuur 
gesitueerd worden die behoord bij de twee 
wooneenheden, welke binnen de nieuwe erfinrichting 
passend bij de omgeving gesitueerd is.



Schuurwoningen Sportlaan



Schuurwoningen Sportlaan



Schuurwoningen Sportlaan
Schuurwoningen
Op de bestaande kwekerij staat aan de achterzijde van Beuningstraat nr.4 
nog een oude boeren vee-schuur en melkstal. Deze twee oude schuren 
zijn momenteel onderdeel van een grotere schuur met een moderne en 
functionele uitstraling. 

De moderne schuur is in 1996 gebouwd en verbindt de twee oude schuren 
aan elkaar  waarbij de binnenzijde opgetrokken is uit staal en steen en de 
buitenzijde afgewerkt met plaatwerk.

Het plan is om de oude boeren schuur te slopen en de oude melkstal weer 
zichtbaar te maken door de grotere moderne schuur deels zorgvuldig te 
demonteren en de bestaande binneninrichting te kunnen hergebruiken 
waar mogelijk.  
Er kunnen dan binnen de huidige contouren van de schuur een tweetal 
wooneenheden ontstaan met een gezamenlijke overdekte semi open 
tussenruimte waar ook de schuren behorend bij de woningen aan 
gekoppeld zijn.  De vormgeving en materialisatie zal eigentijds zijn maar 
tevens passen en afgestemd worden op de omgeving. 

De schuurwoningen zullen vanuit de Beuningstraat bereikbaar worden 
vanaf de Sportlaan.



Buitenplaatsen in het park Venhorst
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Buitenplaatsen in het park Venhorst
Buitenplaats
Verspreid over de huidige gronden van de kwekerij zullen een viertal 
buitenplaatsen gerealiseerd worden. Dit zijn grotere 
wooneenheden/landhuizen met bijgebouwen die gesitueerd zijn op een 
relatief groot grondstuk van ca.4000m².

De vormgeving en uitstraling van de bebouwing op de buitenplaatsen dient 
eenduidig te zijn waarbij iedere buitenplaats natuurlijk zijn  eigen karakter 
heeft.
Werken met een standaardisering in afmetingen van bouwelementen maar 
met een grote variatie in positionering van de diverse elementen evenals 
bebouwingshoogte draagt bij aan een uniforme maar ook gevarieerde 
karakteristieke en herkenbare uitstraling. 

Groene uitstraling en een moderne vormgeving zijn de uitgangspunten 
waarbij de situering van de bebouwing op de percelen behorend bij de 
buitenplaatsen de ruimtelijkheid bepaald maar ook sterk afhankelijk is van 
de aanwezige groene elementen/bomen.    

De bebouwing dient op te gaan in het groen waarbij deze in elkaar 
vervlechten. Het toepassen van natuurlijke groene elementen als 
vegetatiedaken en vegetatiewanden draagt bij aan deze vervlechting.  

Het beperken van de hoeveelheid verharding en privé buitenruimte rond de 
bebouwing en het overvloeien van de buitenplaats in het park waarin het 
gesitueerd is draagt bij aan de samenhang en eenheid van het geheel.



Zorgwoningen in het park
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Zorgwoningen in het park
Zorgwoningen
Op de locatie waar nu de kassen van de kwekerij gesitueerd zijn, 
zal een deel van de kassen verdwijnen en ruimte maken voor het 
inpassen van een zorggebouw aan de rand van het park.  
Binnen dit zorggebouw zal ruimt zijn om een achttal kleinschalige 
zorgwoningen te realiseren die allen voorzien zijn van eigen 
voorzieningen maar daarbij tevens gebruik kunnen maken van de 
gezamenlijke ruimten binnen het gebouw. 

Het zorggebouw wordt onderdeel van een grote zorgvoorziener 
uit de omgeving die voorziet in de zorgbehoefte van de bewoners 
van de woningen. 

De zorgwoningen zijn bedoeld voor zorgbehoevende inwoners 
van Megchelen en dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp 
door te voorzien in de behoefte die er bij deze doelgroep reeds 
aanwezig is. 



Horeca paviljoen
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Horeca paviljoen

Horeca
In het park zal ruimte geboden worden om een kleinschalig horeca 
etablissement te beginnen, dat voornamelijk gericht is op de dagtoerist. 
De uitspanning zal een bijzonder vormgegeven gebouw met bijbehorend 
terras zijn dat past bij de uitstraling en sfeer van het park en omgeving. 
Een eyecatcher in het park dat uitnodigt om te bezoeken, plaats te nemen 
en een versnapering te nuttigen.

Tevens zal er in dit gebouw ruimte zijn om een conferentie, vergadering of 
feestje te houden. Hierdoor wordt het gebouw veelzijdig inzetbaar en 
heeft het naast de functie voor de dagtoerist ook een functie voor de 
gemeenschap van Megchelen.

De reeds in de omgeving aanwezige omliggende bebouwing in de vorm 
van schuren op aanpalende percelen kan een mogelijke toegevoegde 
waarde voor de horeca zijn. Deze kunnen geschikt gemaakt worden voor 
ondersteunende dienstverlening voor de horeca waardoor de 
horecavoorziening in het park beperkt kan blijven qua omvang en impact 
op het park. Waarbij wel alle gevraagde diensten van de horeca geleverd 
kunnen worden maar op een slimme, moderne en innovatieve wijze 
waarbij gewerkt wordt op een in vele vormen duurzame manier.
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Museum / oude kas
Museum
De bestaande kassen van de kwekerij bieden de mogelijkheid om 
de rijke historie van de Familie Venhorst en de kwekerij / 
plantencentrum te tonen. 

Door een deel van de kassen te behouden en hierin een 
kleinschalig museum in te richten, kan de ca. 190jaar historie van 
de Kwekersfamilie Venhorst in woord en beeld getoond worden.
Een duidelijk, helder en krachtig beeld van de ontwikkeling die 
het kwekers-vak gedurende de laatste twee eeuwen de familie 
en het bedrijf heeft doen veranderen en floreren in hun kennis 
en kunde. 

Ook kan hier een informatiecentrum over het park, de 
ontstaansgeschiedenis van Megchelen en de directe omgeving 
komen.  Hier kan tevens op een kleinschalig wijze een 
verkoopcentrum voor een klein maar divers scala aan planten 
ingericht worden. 



Overnachting / recreatief verblijf
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Overnachting / recreatief verblijf
Sequoia lodges
Aan de noordzijde van het park worden in het nieuw te realiseren 
voedselbos met fruitgaard en moestuin een viertal Seqoia lodges
gerealiseerd.  

De lodges worden op een natuurlijke wijze ingepast in dit deel 
van het park. Ze worden deels ondergronds geplaatst waarbij het 
groen doorloopt over de lodges.

De lodges worden minimaal ingericht en ingezet voor de verhuur 
aan toeristen die een overnachtingsplek zoeken voor één nacht. 
Er kan bijvoorbeeld gebruik van worden gemaakt door mensen 
die een overnachting boeken via trekkershut.nl. 

De lodges refereren qua naam aan de boomsoort Sequoia 
(Mammoetboom) waarmee gerefereerd wordt naar de van 
oudsher aanwezige binding van de Familie Venhorst met Amerika 
en de Sequoia die daar in bepaalde streken veel voor komt. De 
Fam. Venhorst heeft deze boomsoort ook her en der verspreid 
over de kwekerij staan. 
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Landschapstypische woning

Landschapstypische woning
Verderop in Megchelen aan De Groene weg, een zijweg van de 
Julianaweg, is het plan opgevat om in de van nature aanwezige 
steilrand in het maaiveld een landschapstypische woning te 
realiseren.

Deze woning zal zo gesitueerd, vormgegeven en gematerialiseerd 
worden dat deze opgaat in de omgeving.

Aanbinding met het te realiseren natuurlijke en natte gebied rond 
de achterliggende watergang draagt bij aan de inpassing van de 
woning in het landschap.





Visie Park ‘Meghlo’

Park ‘Meghlo’
De uitgebreide visie voor de oude kwekerij, nu Park ‘Meghlo’, is in het begin van dit document uitvoerig beschreven. De diversiteit aan elementen die in het park 
voorzien worden om het park levendig en toekomstbestendig te maken zijn benoemd, maar de echte inhoud van het park zelf is daarin nog wat onderbelicht 
gebleven. 
Door de historische ontwikkeling van het oorspronkelijke agrarische land naar kwekerij heeft de familie Venhorst  jarenlang haar bedrijfsactiviteiten kunnen 
uitbouwen en uitvoeren. 

De afgelopen jaren zijn de kwekerijwerkzaamheden al wat afgebouwd en is men begonnen met het realiseren van een parkachtige omgeving. De voormalige 
kwekerij is daarbij, door het deels behouden van eigen gekweekte bomen al omgevormd naar een park. Dit park was tevens nog in gebruik als zijnde operationele 
kwekerij met productievelden, waarbij rekening is en werd gehouden met de toekomst door een grote diversiteit, verscheidenheid en willekeurig geplaatste bomen 
te behouden voor de toekomst. 

Gedurende de laatste jaren is er dus een goede basis gelegd voor een mooi toekomstbestendig park met een grote afwisseling in boomsoorten, open ruimten, 
paden, e.d.
De bedoeling is dat dit park  een echte groene beleving gaat worden, waarbij deels de aanwezige facetten van het kwekerijverleden behouden blijven, maar ook 
ruimte is om rond te dwalen, te leren, kleinschalige evenementen te houden,  elkaar te ontmoeten en te verblijven. Het park moet de kans krijgen zich te 
ontwikkelen tot een volwaardig en volwassen park dat in lengte van jaren een meerwaarde voor de leefgemeenschap van Megchelen is, maar ook een trekpleister 
wordt voor de toeristisch recreatieve sector.  De groene drager zal de diversiteit in zelfgekweekte boomsoorten zijn, waardoor het tevens een soort Arboretum zal 
zijn.



Masterplan



De kern van Park “Megchlo”



Parkeren, museum en zorg in Park “Megchlo”



De starterswoningen in Park “Megchlo”



Vrijstaande woningen van Park “Megchlo”







Match behoefte en aanbod woonprogramma

Locatie Starters-
woning

Zorg-
woning

Boerderij
Schuur-
woning

Senioren-
huur-
woning

Senioren-
koop-
woning

2 onder 1 
kap
woning

Vrij-
staande
woning

Totaal

1 1 1

2 1 1

3 3 1 4

4 12 8 4 15 38

Totaal
aanbod

15 8 4 1 1 16 44 

Behoefte 5 1 1 4 10 21

Aanbod woningen



Namen en rugnummers koppelen aan plannen

Deelnemers Woonwensenonderzoek hebben voorrang in:

• Inschrijven voor een bepaald plan via interesse-formulier, 
invullen vóór 15 februari 2021

• Ontwikkeling via CPO



Geplande vervolg stappen 

• Reacties inventariseren tot 15 februari 2021

• Maart 2021 bespreking in College B&W

• Maart 2021; vaststelling Woonprogramma Megchelen en start 
procedure bestemmingsplan wijziging

• Maart 2021 start verdere uitwerking en koppeling namen en 
rugnummers aan de vier gepresenteerde plannen

• Maart 2022, prognose start bouw woningen

• Maart 2023, prognose woningen gereed



Vragen beantwoorden / reacties geven
Nog nieuwe vragen? 

Stuur vóór 15 februari 2021 mail naar: 
petervanheek@dkkgelderland.nl


