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Locatie Koesteeg 2a, Dalfsen (Bron: QGIS)
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Het plangebied betreft kavels 1527, 1528 en 1830 en 
ligt aan de noordzijde van de noord-zuid georiën-
teerde hoofdroute door Dalfsen, de Koesteeg. 

De kavels 1527 en 1528 bevatten de Natuurboerderij 
Lindehoeve met een hoofdgebouw en diverse schu-
ren, dierenverblijven en een moestuin. Het terrein is 
voor een deel begrensd met houtwallen en aan de 
oostzijde een bosrand die de verbinding vormt met 

landgoed Gerner. De westzijde - Koesteeg-zijde - is 
begrensd met een fietspad en een beek. 

Kavel 1830 is een onbebouwde landschappelijke 
kamer. De noord en zuidzijde van deze landschap-
pelijke kamer zijn begrensd met houtwallen. De 
westzijde - Koesteeg-zijde - is begrensd met een 
fietspad en een beek. De oostzijde is begrensd met 
een bosperceel dat behoort bij landgoed Gerner.

1. SITUATIE

Luchtfoto met kadastrale aanduiding.
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De initiatiefnemer, de Vechtdal Brouwerij in samenwerking met Natuurboerderij Lindehoeve,  wil het perceel 
Koesteeg 4 uitbreiden met de Vechtdal Brouwerij die momenteel elders in Dalfsen is gevestigd. Alle functies die 
momenteel in de Lindehoeve zijn gevestigd worden daarbij behouden en versterkt. Het sociaal programma dat 
nu al aanwezig is op de Lindehoeve wordt uitgebreid door de vestiging van de brouwerij op dit perceel.  

De initiatiefnemer, de familie Koggel,  wil het perceel Koesteeg 2A transformeren naar een perceel met één 
woning en enkele zorg-vakantiewoningen met gemeenschappelijke ruimte - in de vervolgtekst is deze opgave 
‘het zorgpark’ genoemd. 

Het totale project wordt ontwikkeld in nauwe samenhang tussen de Vechtdal Brouwerij en de familie Koggel. 
Daarmee is er behoefte aan een visie om de ontwikkelingen op juiste wijze op elkaar te kunnen laten aanslui-
ten. Het totale project ligt niet in het buitengebied,  maar ligt op een bijzondere locatie aan de rand van Dalfsen 
en vraagt om inzet van ruimtelijke kwaliteit. 

2.1 Beleid provincie

Provincie Omgevingsvisie en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

De locatie is gelegen in het oude hoevenlandschap. De ambitie is het kleinschalige, afwisselende oude hoe-
venlandschap vanuit de verspreid liggende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. Knooperven waarop 
verschillende functies samenkomen kunnen in dit landschap nieuwe kwaliteiten toevoegen.  Nieuwe ontwikke-
lingen dragen bij aan behoud en accentuering van de dragende structuren (groenstructuur en routes). 

De locatie is gelegen in een mixlandschap waarin de verschillende functies als wonen, werken en recreatie 
samen kunnen gaan. De ligging op de overgang van stad naar land, lust en leisure laag, heeft potenties. Woon-, 
werk-, en recreatiemilieus kunnen met routes en landschappelijke structuren verbonden worden. De ambitie 
is er op gericht integrale projecten te stimuleren waarin (stedelijke) programma’s en landschappelijk raamwerk 
worden ontwikkeld en gerealiseerd.

2.2 Beleid gemeente

Landschapsontwikkelingsplan, sociale transformatie ‘dichter bij de kern’

De locatie ligt in een kleinschalig essen/kampen landschap. Het beleid geeft aan dat bij ontwikkeling het land-
schap daardoor zou moeten versterken. Dat houdt in:  het versterken van de esranden en de karakteristiek 
van de structuur van de erven. De locatie ligt aan de rand van Dalfsen en zou in een groter perspectief bekeken 
moeten worden.

Daarnaast wordt er in Dalfsen onder het motto ‘dichter bij de kern’ gestreefd naar fijn wonen, werken en leven 
voor alle doelgroepen in Dalfsen. De huidige invulling van de Lindehoeve in combinatie met het zorgpark 
versterkt met nieuwe extra functies het aandeel duurzaamheid, sociale werkgelegenheid, ontspanning en een 
zorgvraag. Daarmee komt Dalfsen dichter bij de kern.

2. OPGAVE
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Locatie Koesteeg 2A waar het zorgpark wordt ontwikkeld

Essen - Kampen landschap van de gemeente Dalfsen

Locatie Koesteeg 4, de Lindehoeve.
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1890: Met de buitens en landgoederen in blauw aangeduid, plangebied in rood (bron: Topotijdreis)

3.1 Landschap

Het landschap van Dalfsen is gevarieerd en heeft een afwisseling van een rivierdal van de Vecht met uiterwaar-
den, zandruggen met escomplexen en bossen, kleinschalige kampenlandschappen en heidegronden (veelal 
bebost). Het landschap heeft een rijkdom aan voorname boerderijen, grote en kleine buitens, landgoederen, 
en ook kastelen.  Vroeger bestond er naast kasteel Rechteren ten zuiden van de Vecht ook kasteel Gerner iets 
ten zuiden van het plangebied. Veel huizen en structuren van aanleg zijn verdwenen, maar veel is ook nog 
zichtbaar in deze tijd.
Het totaal geeft een sfeer van een lommerrijk landschap waarin landbouw, landgoederen en natuur sterk 
verweven zijn.

Huis Gerner kent een rijke historie. Het oorspronkelijke adelijke huis met gracht, lag ten zuiden van waar nu 
de Kampmansweg loopt en een industrieterrein is gevestigd.  Voor dit advies is de historie van het huis aan 
de Gerner Es, uit 1930, van belang. Het huis is gebouwd in opdracht van de heer Johan Frederik Baron van 
Haersholte. De bouwer was een lokale ondernemer, de heer Stokvis uit Oudleusen. Het interieur werd ingericht 
met waardevolle onderdelen uit andere adelijke huizen, zoals de haardpartijen. 

Na vertrek van de eigenaren kwam Landgoed Gerner in handen van het ministerie van WVC en diende het 
onder andere als opvanghuis voor de cliënten van Philadelphia . Daarna kwam het in bezit van een verzeke-
ringsmaatschappij, die het in 1997 verkocht aan de heer en mevrouw J. Bosch- van der Linde. Zij hebben aan de 
achterzijde het oude pand uitgebreid met hotelkamers en voor zichzelf een nieuw huis aan de rand van het bos 
laten bouwen. 

3. ANALYSE
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Huidige situatie restaurant ‘De Barones’. 

‘t Huis Gerner in 1729 ooit gelegen aan de huidige 
Kampmansweg. (bron: de baronesdalfsen.nl/historie)

1930: Het echtpaar Amoene van Holthe tot Echten en de Zwolse 
baron Van Haersolte verhuisde (vanwege ziekte) naar het nieuwe 
Huize Gerner, de huidige locatie van restaurant De Barones. 
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1925 1935

De locaties zijn onderdeel van een kleinschalig kampenlandschap dat wordt gekenmerkt door de afwisseling 
van akkers, weiden, singels, bomenrijen, boomgaarden en verspreid liggende erven.

1925: Ten zuiden van het met rood aangemerkte plangebied ligt de oost-west gelegen zandrug met essen  (bron: topotijdreis)
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Schematische weergave van de kwaliteiten: een slingerend pad als drager. 
Hieraan bosschages aan de oostzijde, weides aan de westzijde. 
Clusters aan het slingerende pad. Aan de zuidzijde erven in het lint.

Kwaliteit en ruimtelijke uitgangspunten

Locatie en landschap

Het landschap heeft door de tijd veel wijzigingen ondergaan, veelal geleidelijk. Er kan worden geconcludeerd 
dat de sfeer een combinatie is van landelijk agrarisch (kleinschalig) met de allure van een landgoed. Deze 
combinatie maakt de dorpsrand van Dalfsen uniek. Daarmee is het waardevol om met deze aanwezige invals-
hoek door te ontwerpen. Agrarisch landschap en parkaanleg zijn sterk met elkaar verweven. Open en besloten 
ruimtes wisselen elkaar daarin af. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van een ‘dooradering’ die landschappelijk 
veel te bieden heeft. 

De bebouwing is ingetogen op erfplekken en kent accenten op ‘adelijke’ plekken. 

De structuur van de parkaanleg van Huize Gerner is al een lange tijd herkenbaar. Ook de sfeer van het klein-
schalige landschap blijft aanwezig. Ondanks dat er een tijd geweest lijkt te zijn waarbij het meer open van 
karakter was, is nu - door de ontwikkeling van de Lindehoeve - de kleinschaligheid teruggebracht. 

4. ADVIES

Handhaven en versterken van de 
volgende landschappelijke kwaliteiten:

• Structuur anno 1930 - deze is nog 
goed ervaarbaar;

• Een verwevenheid van landelijk 
agrarisch en de allure van een land-
goed  - dit is uniek in een dorpsrand;

• Agrarisch gegroeid en in parkaanleg 
ontworpen - doorzetten van aanwe-
zige kwaliteit;

• Kleinschalig, afwisseling;
• Dooradering, fijn netwerk openbaar 

toegankelijk.
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De groene randzone van de wijk Gerner Es loopt door het klein-
schalige landschap van de zone Koesteeg. 

Bestaande en nieuwe ontwikkelingen koppelen aan de drager, 
verweven sfeer van allure van een landgoed en agrarisch 
landelijk.

De huidige dikkere bosstructuur scheidt de ten oosten gelegen sportactiviteiten van de agrarische activiteiten 
en herbergt tevens de allure van het landgoed dat huize Gerner met zich meebrengt. Waar deze gesloten 
bosstructuur de Koesteeg ontmoet is een open groenstructuur (oostzijde van de Koesteeg) ontwikkeld die 
zich vanaf het bedrijventerrein ten oosten van de kern Dalfsen  - de Kampmansweg - uitstrekt naar het bui-
tengebied aan de noordkant van Dalfsen. Deze open groenstructuur takt af ter plaatse van de Gerner Es en 
dooradert de nieuwe wijk De Gerner Marke en in aansluiting daarop Oosterdalfsen. 
Daarmee zijn er veel aanleidingen voor aanhechting aan bestaande structuren maar ontbreekt er een duide-
lijke drager in het plan die de verschillende onderdelen aaneen rijgen. De oude, nog steeds aanwezige, route 
door het bos van de Haersolteweg naar de Gerner Es vormt deze drager. Deze vormt een veilige verbinding van 
de wijk De Gerner Marke naar de nieuwe sociale ontwikkeling ter plaatse van de Lindehoeve, de zorgvakantie-
woningen en restaurant de Barones (Huize Gerner) en sluit aan op reeds aanwezige verbindingen. Deze drager 
is uitsluitend bestemd voor langzaam verkeer en hecht de aanwezige kwaliteiten in de dichtere bosstuctuur 
aan de toegankelijkheid  en openheid van de sociale activiteiten. De markering van de drager, in combinatie 
met de nieuwe en bestaande toegangen, versterken daarbij het unieke karakter van de genoemde verweven-
heid van landelijk agrarisch en de allure van het landgoed. 
De Koesteeg functioneert als belangrijke ecologische drager voor het verbinden van de kern met het 
buitengebied.

Haersolteweg

Gerner Es

Ko
es

te
eg



12 Erfconsulentenadvies 2631/2632 DS, Koesteeg 2A+4 Dalfsen

Principes voor ruimtelijke ontwikkeling

Op locatie zijn door de tijd de sferen van Huize Gerner, met zijn adelijke allure. en de landelijke agrarische 
setting van de Lindehoeve met elkaar verweven geraakt. Daarmee is een karakteristieke eigenheid ontstaan 
die versterkt zou moeten worden. In de huidige situatie is deze relatie in sferen voelbaar, maar (nog) niet vol-
doende benut. Beide sferen verliezen hierdoor aan kwaliteit. Op termijn is er een risico dat zonder een helder 
ontwerpprincipe - geënt op deze locatie - het landschap en de unieke kwaliteit minder afleesbaar zal worden. 
Om het verlies van deze kwaliteit tegen te gaan en het eigenzinnige karakter te versterken dienen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen de volgende  uitgangspunten gehanteerd te worden:

• Doorontwerpen op sfeer van verwe-
venheid landelijk agrarisch en adelijke 
allure;

• Benutten structuren van parkaanleg 
Huize Gerner en westelijke agrarische 
kleinschalige landschap; 

• Ontwerpen op dooradering voor 
fiets en voet, benut de potentie voor 
beleving in de huidige setting van 
omzooming met woningen;

• Zicht vanaf de Koesteeg en 
Haersolteweg op de Lindenhoeve en 
het zorgpark;

• Nieuwe bebouwing in de basis 
ingetogen agrarisch, ‘gestrooid’ in het 
landschap. In uitwerking met details, 
accenten met allure. Dit in relatie tot 
Huize Gerner;

• Nieuwe aanleg in de basis ingetogen 
agrarisch, opgaand in het landschap. 
In uitwerking met details, accenten 
met allure. Dit in relatie tot Huize 
Gerner;

• De twee plekken Koesteeg (2A en 4) 
gaan een verbinding aan met Huize 
Gerner, in routing en in beeldtaal. De 
locaties worden op een bescheiden 
wijze met elkaar in relatie gebracht. 
Het oude kronkelende toegangspad 
als drager. Het aanwezige water, de 
vijver bij de Lindenhoeve, kan hierbij 
mogelijk ook als drager dienen.
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De nieuwe functieverdeling binnen de groenstructuur versterkt de gewenste kleinschaligheid van het gebied. 
De drager verbindt de locaties aan de Koesteeg met Huize Gerner.

Ko
es

te
eg

• Gerner Es

• Haersolteweg
zichtlijnen

, ecologisch beheer gericht op biodiversiteit
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Schematische indeling tot een samenhangend concept.
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Principes optimalisatie biodiversi-
teit en inpassing 
Vechtdal Brouwerij

De locatie van de Lindehoeve wordt aangepast om de 
Brouwerij te kunnen inpassen op de locatie van een 
bestaande schuur. Daarvoor wordt de noordelijke 
entree vanaf de bestaande parkeerplaats aange-
past zodat van daaruit de kleinschalige distributie 
plaats kan vinden. Hiervoor wordt een slingerend 
erfpad doorgetrokken naar de achterzijde van het 
hoofdgebouw en de nieuwe brouwerij. Met behoud 
van struweel en singels als draagstructuur dient de 
landschappelijke kamer een ruimtelijke verbinding 
aan te gaan met het zuidelijk beoogde zorgpark en 
het noordelijk gelegen buitengebied. Denk daarbij aan 
bijvoorbeeld het verwijderen van onderbegroeiing. 
Zodat tussen de bomen door gekeken kan worden.  
Daarnaast kunnen openingen in de singels vrije door-
kijkjes bieden. 

De volgende onderdelen dienen worden opgenomen:
1. Maak het slingerende bospad (de drager) onder-

deel van de hele routing;

2. Paden laten aansluiten op paden van het 
zorgpark;  

3. Aanplant van enkele bloeiende heesters ‘ont-
vangst’ (allure landgoed);

4. Eventueel een eenvoudig hekwerk als entree;
5. Verbinden ruimtes, struweel en singels als struc-

tuur behouden. Nutsfunctie van de boomgaard 
uitbreiden;

6. Ontwerp onderkomen Vechtdal Brouwerij in 
relatie (sfeer) tot de Lindehoeve en de bestaande 
schuren;

7. Aangepaste dierenverblijven in gekoppelde 
schuren passend bij het erf;

8. Doortrekken kronkelend pad voor distibutie;
9. Zicht geven ter plaatse van de doorlopende open 

groenstructuur;
10. Aanplant Lindes langs de rij- en wandelroute;
11. De vijver bij de Lindenhoeve onderdeel van de 

‘ontvangst’ laten zijn, als (zicht op) openplek 
vanuit het bos. Dit kan op natuurlijke wijze wor-
den ingepast;

12. Bestaande grote bomen (kastanjes) vrijzetten en 
opnemen in het pad richting Lindehoeve.
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Overige aandachtsputen
• Helder ontwerp voor een hoofdroute over het terrein;
• De moestuin wordt verplaatst om ruimte te maken voor de brouwerij. De huidige entree van de moestuin 

(poort van beukenhaag) kan worden opgenomen in de route over het terrein; 
• Landgoed Gerner wordt als het ware vergroot, het erf maakt daar onderdeel van uit. De sfeer en het 

karakter mogen dit uitstralen;
• De Lindehoeve heeft in de basis een boerenkarakter met details van een landgoed. Dit geldt voor 

inrichtingselementen als paden, hekken en erfscheidingen. Maar ook voor verlichting, fietsenstalling en 
markeringen. Hierbij wordt aangesloten op de bestaande elementen in kleur en materialen;

• Aandacht voor natuur op het erf door de plaatsing van takken/steen/bladerhopen, kleine laagtes, etc. 
Behoud van extensieve ‘rommelhoeken’ waar inheemse planten kunnen groeien. Plaatsen van nestkasten;

• Natuurinclusief en duurzaam bouwen. Dit geeft ecologisch een meerwaarde. Daarvoor kan de toolbox 
www.bouwnatuurinclusief.nl  worden ingezet. Dit is een website voor architecten, gemeenten, project-
ontwikkelaars en woningbouwcorporaties, maar ook voor particulieren. Je kunt er informatie en inspiratie 
vinden over heel verschillende aspecten van natuurinclusief bouwen; 

• De bosrand en de entree vanaf de drager krijgt een uitstraling, passend bij het landgoed.

Huidige entree van de moestuin handhaven en referenties voor een nieuwe toegangsweg en het pad als drager.
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Referentie voor bescheiden hekwerk als toegang tot de Lindehoeve.

Referenties voor bescheiden verlichting.
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Bestaande schuur wordt uitgebreid en daarna in het geheel 
in gebruik genomen door Vechtdal Brouwerij.

Bestaande dierenverblijven worden vervangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaand aanzicht natuurboerderij De Lindehoeve 

 

De dierenverblijven

Dierenverblijven zijn bijgebouwen die zich manifesteren als kleine compacte elementen met een heldere 
eenvoudige hoofdvorm. Ze bestaan uit maximaal één bouwlaag al dan niet met kap en kunnen met elkaar zijn 
verbonden. De kleuren en materialen ogen natuurlijk en zijn passend bij het erf - zoals bijvoorbeeld zwart hout. 
De dierenverblijven kunnen zowel klassiek als modern uitgevoerd worden. 
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Referentie Vechtdal Brouwerij.

Vechtdal Brouwerij

De brouwerij heeft een agrarisch karakter en manifesteert zich als schuur behorende bij het hoofdgebouw.  
Het nieuwe onderkomen bestaat uit een rechthoekige plattegrond of schakelingen daarvan. De kap heeft een 
heldere vorm (steile zadelkap, eventueel met wolfseinden). Het gebouw heeft een lage goothoogte en bestaat 
uit maximaal één bouwlaag. Het gebouw is sober gedetailleerd, maar kan accenten bevatten waarin waarin de 
allure van het bijbehorende landgoed terugkomt. Accenten kunnen twee bouwlagen bevatten. De kleuren en 
materialen ogen natuurlijk en zijn passend bij het erf - zoals bijvoorbeeld zwart hout. De vorm volgt daarbij de 
functie. De brouwerij kan zowel klassiek als modern uitgevoerd worden. 
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Principes optimalisatie biodiver-
siteit en inpassing ruimtelijke 
inpassing zorgpark

Het zorgpark wordt ingepast in een eigen landschappe-
lijke kamer om de kleinschaligheid te versterken. Met 
behoud van struweel en singels als draagstructuur dient 
de landschappelijke kamer een ruimtelijke verbinding 
aan te gaan met het noordelijke gelegen erf van de 
Lindehoeve en het zuidelijk gelegen weiland. Denk 
daarbij aan bijvoorbeeld het verwijderen van onder-
begroeiing. Zodat tussen de bomen door gekeken kan 
worden.  Daarnaast kunnen openingen in de singels 
vrije doorkijkjes bieden.  De kamer is ingedeeld met een 
(naar het zuiden verplaatste) boomgaard en open (pluk)
weide waarin de zorgvakantiewoningen zich als een 
erf manifesteren. Door het verdikken van de zuidelijke 
houtwal richting bos kan de woning geplaatst worden in 
een boskamer. Daarmee neemt deze geen prominente 
plaats in de ontstane openheid in, maar trekt zich terug 
in zijn eigen open plek. Met één slingerend pad door de 
boomgaard worden het zorg-erf en de woning bereikt 

waar plaats voor parkeren uit het zicht is opgenomen.

De volgende onderdelen dienen worden opgenomen:

1. Maak het slingerende bospad (de drager) onderdeel 
van de hele routing;

2. Paden laten aansluiten op paden van de Lindehoeve;  
3. Aanplant van enkele bloeiende heesters ‘ontvangst’ 

(allure landgoed);
4. Eventueel een eenvoudig hekwerk als entree;
5. Verbinden ruimtes, struweel en singels als struc-

tuur behouden. Nutsfunctie van de boomgaard 
uitbreiden;

6. Ontwerp woning in relatie (sfeer) tot het bos. Met 
nieuw bos ontwerpen;

7. Ontwerp zorgeenheden in relatie met de groene 
buitenruimte, hoofdvolume gericht op de weg, 
gebouwen onderdeel van buitenruimte, verzonken 
paden en terras (wel vlak);

8. Verplaatsen van de boomgaard;
9. Zicht geven ter plaatse van de doorlopende open 

groenstructuur.
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Overige aandachtsputen
• Landgoed Gerner wordt als het ware vergroot, het nieuwe erf maakt daar onderdeel van uit. De sfeer en 

het karakter van het nieuwe zorgpark mogen dit uitstralen.
• Het zorgpark krijgt basis een boerenkarakter met details van een landgoed. Dit geldt voor inrichtingsele-

menten als paden, hekken en erfscheidingen. Maar ook voor verlichting, fietsenstalling en markeringen. 
Hierbij wordt aangesloten op de noordelijk gelegen Lindehoeve in kleur en materialen.

• Aandacht voor natuur op het erf door de plaatsing van takken/steen/bladerhopen, kleine laagtes, etc. 
Behoud van extensieve ‘rommelhoeken’ waar inheemse planten kunnen groeien. Plaatsen van nestkasten.

• Natuurinclusief en duurzaam bouwen. Dit geeft ecologisch een meerwaarde. Daarvoor kan de toolbox 
www.bouwnatuurinclusief.nl  worden ingezet. Dit is een website voor architecten, gemeenten, project-
ontwikkelaars en woningbouwcorporaties, maar ook voor particulieren. Je kunt er informatie en inspiratie 
vinden over heel verschillende aspecten van natuurinclusief bouwen. 

• De bosrand en de entree vanaf de drager krijgt een allure passend bij het landgoed.

Referenties van landschappelijke sferen, doorzichten, (half)verharding, beplanting.
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Referentie voor bescheiden hekwerk als toegang tot het zorgpark.

Referenties voor bescheiden verlichting.



23 Erfconsulentenadvies 2631/2632 DS, Koesteeg 2A+4 Dalfsen

Referenties paden en toegangswegen van (half)verharding of karresporen. Hierbij wordt aangesloten op de sfeer en materialisering van 
de Lindehoeve.

Referentie boswoning met goothoogte op 1 bouwlaag en knik in 
de gevel op 1,5 bouwlaag. 

Referentie boswoning met goothoogte op 1 bouwlaag en ver-
hoogd maaiveld. 

De boswoning

Het karakter van de boswoning is ingetogen, elegant en bezit een heldere eenvoudige hoofdvorm. De woning bestaat 
uit één of anderhalve bouwlaag al dan niet met kap. Bij het toepassen van een kap wordt een lage goothoogte op één 
bouwlaag toegepast. De kleuren en materialen ogen natuurlijk - zoals bijvoorbeeld hout - zodat ze opgaan in het bos. 
Het is ook mogelijk de woning in een lichte kleur uit te voeren, dan vraagt het om subtiele details van adelijke allure. De 
woning kan zowel klassiek als modern uitgevoerd worden. Bijgebouwen zijn altijd ondergeschikt aan de woning.
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Referentie zorgpark

Het zorgerf

Het zorgerf heeft een agrarisch karakter en manifesteert zich als boerenerf. Daarmee wordt het onderdeel van zijn 
omgeving en sluit daarop aan in vorm en karakter. Het erfcluster bestaat uit gebouwen met een heldere hoofdvorm 
gepositioneerd rond een gemeenschappelijke centrale plaats. Het erf bezit één hoofdgebouw dat georienteerd is op de 
Koesteeg. 
Het hoofdgebouw bestaat uit een fors/stevig basis volume met rechthoekige plattegrond. De kap heeft een heldere 
vorm (steile zadelkap, eventueel met wolfseinden) en doet mee met de lengterichting van de kavel. Het hoofdgebouw 
heeft een lage goothoogte van maximaal één bouwlaag. De voorgevel is rijkelijker gedetailleerd dan de achtergevel, 
waarin de allure in de details terugkomt. 
De overige gebouwen ogen en gedragen zich als bijgebouwen en zijn sober gedetailleerd en gaan op in hun omgeving. 
Ze hebben een andere – bij voorkeur donkerder - kleur/materiaal dan de woning. De vorm volgt daarbij de functie. 
Bijgebouwen zijn altijd ondergeschikt. 
De gebouwen kunnen zowel klassiek als modern uitgevoerd worden. 
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Vechtdal Brouwerij

De ontwikkeling voor de Vechtdal Brouwerij en de uitbreiding van de dierenverblijven ter plaatse van Koesteeg 
4 sluiten goed aan bij de totale functie die het gebied krijgt. Vooral in samenhang met de ontwikkeling van het 
zorgpark bij Koesteeg 2A kan het zowel programmatisch als ruimtelijk een interessante meerwaarde voor het 
gebied opleveren. 

Zorgpark

De ontwikkeling voor zorg-vakantiewoningen met gemeenschappelijke ruimte en een woning ter plaatse van 
Koesteeg 2A sluit goed aan bij de totale functie die het gebied krijgt. Vooral in samenhang met de ontwikkeling 
bij de Lindehoeve kan het zowel programmatisch als ruimtelijke een interessante meerwaarde voor het gebied 
opleveren. 

De ontwikkeling biedt een kans de kwaliteit van de huidige Lindehoeve te verbinden met het landgoed rondom 
huize Gerner. Daarnaast versterkt het de open groenstructuur vanaf het bedrijventerrein ten oosten van de 
kern Dalfsen naar het buitengebied en draagt bij aan het versterken van het kleinschaliger karakter dat is 
ingezet. 

Door de nieuwe bebouwing van zowel de Lindehoeve als het zorgpark te laten aansluiten bij de omgeving in 
bebouwingstypologie, materialisering en uitstraling zal er een éénheid ontstaan in het gehele plangebied. 
Daarnaast wordt er door de aansluiting van paden en routes een fijnmazig netwerk gecreëerd wat de toegan-
kelijkheid van het gebied verruimt en aantrekkelijker maakt voor recreatief gebruik. Daarbij ontstaat er een 
veilige langzaamverkeerroute van de woonwijk De Gerner Marke naar de Lindehoeve. De samenwerking van 
verschillende plaatselijke ondernemingen versterken daarnaast de sociale cohesie van het hele dorp en dragen 
bij aan multifunctioneel gebruik en bijzondere maatschappelijke evenementen. 

5. CONCLUSIE
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