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Typisch Dalfsen en het Kerkplein 
 
De werkgroep Typisch Dalfsen heeft in 2013 samen met Atelier Overijssel het rapport Typisch Dalfsen 

opgesteld. De visie daarin is nog steeds leidend voor de deelnemende partijen binnen Typisch Dalfsen 

evenals de genoemde kernkwaliteiten van het dorp Dalfsen, die wij graag willen behouden en versterken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het rapport is een aantal opgaven benoemd, waaronder de opgave: “hoe zorg je ervoor dat het 

Kerkplein het kloppend hart van het centrum wordt?” 

Daarover zijn we eind 2014 en in 2015 in gesprek gegaan met omwonenden. Daarnaast is 

landschapsarchitect Alexander Bijl, in het kader van zijn stageopdracht, gevraagd om de ideeën die er 

leven in beeld te brengen. Een ontwerper eigen, heeft hij ook zijn eigen ideeën hierin verwerkt, maar de 

grote lijn van de ideeën die er leven bij de deelnemende organisaties binnen Typisch Dalfsen en bij de 

omwonenden zit er wel degelijk in. 

 

Wat heeft dit proces in ieder geval opgeleverd: 

• Het College van Kerkrentmeesters is aangehaakt bij Typisch Dalfsen en heeft meegedacht  

• Ieder vindt dat het Kerkplein het kloppend hart van het dorp moet zijn 

• Een gedurfd concept behoort tot de mogelijkheden 

• De eigenaar van de Grote Kerk stelt zich flexibel op: als een gedragen ontwerp vraagt om een andere 

indeling van het terrein en het plein, dan is daarover te praten 

• Een betere verbinding van de toren met het plein is een belangrijke punt   

• Invulling met meer terrassen en horeca zou mooi zijn, wanneer de potentie hiervoor in het dorp 

aanwezig is (dit blijkt na studies niet zo te zijn) 

• Verblijfsfunctie verbeteren en shared space voor de weggebruikers 

• Groen hart door de bomen en groene invulling  

• Autoluw en parkeergelegenheid: in relatie tot het hele centrum kijken naar de mogelijkheden. 

In het persbericht van 26 oktober 2015 staat verder goed verwoord hoe de ideeën in het ontwerp tot 

uiting zijn gekomen. 

 
Het persbericht van maandag 26 oktober 2015 
 

Het Kerkplein als kloppend hart van Dalfsen 
Op maandag 26 oktober heeft de werkgroep Typisch Dalfsen haar plan gepresenteerd aan de 

gemeenteraad voor het Kerkplein in Dalfsen. De verenigingen binnen Typisch Dalfsen, het College van 

Kerkrentmeesters en omwonenden hebben het pleinontwerp aangeboden aan de voorzitter van de 

Dalfsen: het enige dorp aan de Vecht!! 

Kernkwaliteiten: 

• Compacte historische kern 

• Dorpse schaal van bebouwing 

• Onregelmatige rooilijnen 

• Steegjes en doorkijkjes 

• Kleinschalige functiemenging 

• Toegankelijke winkelkern met gratis parkeren 

• Voorzieningen voor bezoekers en bewoners 

 

Visie Typisch Dalfsen 

 

Maak Dalfsen (be)leefbaar voor bewoners en 

bezoekers door: 

Een goed bereikbare, compacte kern met 

duidelijke, aantrekkelijke entrees, uniforme 

openbare ruimte, een herkenbare winkelstraat en 

een centraal plein – het historische hart van 

Dalfsen, een kloppend dorpshart 
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raad bovenop een ellipsvormige taart. Daarnaast kregen de voorzitters en alle partijen een rapport met 

daarin het ontwerp met uitgebreide toelichting. 

 

In januari 2013 heeft de werkgroep Typisch Dalfsen haar visie op het centrum van Dalfsen gepresenteerd 

aan de gemeente Dalfsen. Eén van de belangrijke opgaven uit de visie van Typisch Dalfsen betrof het 

Kerkplein: maak van het Kerkplein het kloppend hart van Dalfsen.  

 

Reuring, activiteiten en ruimtelijke consequenties 

De werkgroep Typisch Dalfsen is in gesprek gegaan met omwonenden en met het College van 

Kerkrentmeesters en daaruit bleek dat iedereen graag wil dat het Kerkplein wordt aangepakt en dat het 

een levendig plein wordt, een plein waar je naar toe getrokken wordt, waar je graag een rondje om de 

kerk wilt lopen. In 4 avonden zijn de ideeën op tafel gekomen. Meer reuring, meer levendigheid, 

gezelligheid, speelgelegenheid, et cetera.  Ideeën genoeg. Maar hoe ziet het er dan uit als je die ideeën 

zichtbaar gaat maken? Welke ruimtelijke consequenties brengt dat met zich mee? Alexander Bijl, 

landschapsontwerper, is bereid gevonden om de ideeën zichtbaar te maken in het kader van zijn 

masterstudie landschapsarchitectuur. Hij heeft een ontwerp gemaakt voor het Kerkplein, waarin de 

ideeën verwerkt zijn waar de betrokkenen achter staan.  

 

Typisch Dalfsen 

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Ondernemend Dalfsen, Historische Kring Dalfsen, 

Plaatselijk Belang Dorp Dalfsen en de Vrienden van Dalfsen. De werkgroep heeft het ontwerp aan de 

gemeenteraad gepresenteerd en hoopt dat de raadsleden eveneens het belang zien om het Kerkplein 

binnen afzienbare tijd te verbeteren. De aangesloten organisaties bij Typisch Dalfsen gaan daarover graag 

in gesprek met de gemeenteraad, mede in het kader van de op te stellen gemeentelijke centrumvisie voor 

de dorpskern van Dalfsen.  

 

Over het concept 

De Grote Kerk, gelegen op een hooggelegen zandplaat, wordt nog eens extra opgetild door het nu schuin 

en laagliggende maaiveld achter het muurtje op te hogen en horizontaal te maken en af te zomen met 

een band van Bentheimer 

zandsteen. Dit wordt een rand 

waar je op kunt zitten. Het huidige 

muurtje verdwijnt. Het “optillen” 

van de kerk staat symbool voor het 

belang van de kerk in de 

gemeenschap en voor het belang 

van de kerk voor het centrum van 

Dalfsen. De Bentheimer zandsteen 

geeft er nog een extra historisch 

tintje aan daar deze in het 

verleden over de Vecht naar het 

westen vervoerd werd. 
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De kerk heeft een grote invloed op haar omgeving, zowel fysiek als  emotioneel en symbolisch. De kerk wil 

midden in de samenleving staan en heeft daar haar invloed op. Als een steen gegooid in het water 

vormen zich kringen. De ellipsvorm van de kerk zet zich door in de zitrand van Bentheimer zandsteen rond 

de kerk, in de bestrating daar weer omheen, de afwateringsgoot en in het meubilair en de aankleding van 

het plein. De kringen maken de verbinding met de omgeving, met Dalfsen. De ellipsvorm is ook terug te 

vinden in de Blauwe Bogen, deze zijn verwerkt in de brede metalen afwateringsgoot.  

 

De kerk in de samenleving, ook verbeeld door meer verbinding te maken tussen het plein en de toren, 

meer openheid. Het gebied voor en naast de toren is geschikt voor podiumactiviteiten, vlakke en in de 

bodem weggewerkte waterelementen verlevendigen het plateau voor de toren. Natuurlijk is de 

hellingbaan voor mindervaliden niet vergeten. 

 

Het plein en het gebied rond de kerk, waar meer reuring mag komen, is geschikt voor terrassen, 

speelvoorzieningen, kunstuitingen, popup horeca, kiosken e.d. Waar evenementen en markten mogelijk 

zijn en waar het aantrekkelijk is om naar toe te gaan. Kinderen zijn ook van harte welkom, in 

speelmogelijkheden in de buurt van terrassen is voorzien. 

 

Verkeer en parkeren 

Een meer aantrekkelijke inrichting, meer flexibiliteit, efficiënter parkeren, parkeerplaatsen met groene 

lage heggen ter plaatse van de bomen, waardoor de auto’s minder opvallen. Het Kerkplein is een autoluw 

plein. Niet aantrekkelijk om er te gaan rijden, maar wel goed bereikbaar als je er moet zijn. Als je slecht 

ter been bent of anderszins niet mobiel of als je weinig tijd hebt en even snel naar een winkel of bank 

moet. Kenmerkend voor het dorp Dalfsen: horecavoorzieningen en winkels zijn goed bereikbaar met 

parkeren in de nabijheid. Het Kerkplein is zodanig ingericht dat voetgangers, fietsers en auto’s dezelfde 

ruimte gebruiken waarbij vanzelf rekening wordt gehouden met de ander: gedeeld ruimtegebruik door 
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verschillende verkeersstromen ofwel Shared Space met overal eenrichtingverkeer voor auto’s. De 

verkeersafwikkeling is overigens alleen goed te krijgen in relatie tot het hele centrum. En wanneer zijn er 

genoeg parkeerplaatsen, ook voor bewoners? Dat verdient een grondig onderzoek in het kader van de 

centrumvisie, in samenspraak met alle belanghebbenden. 

 

Groen 

De aanwezige bomen zorgen ervoor dat het kloppende hart ook een groen hart is, passend bij een groen 

Dalfsen. Maar aan de voorzijde bij de toren mogen best een paar bomen weg, om een beter zicht op de 

toren te krijgen, om het plein en de toren meer in verbinding met elkaar te brengen. Met hagen en 

plantvakken wordt het plein verder vergroend en ingedeeld. Deze plantvakken hebben de vorm van de 5 

kernen in het logo van de gemeente Dalfsen. 

Lang niet iedereen is trouwens blij met de huidige lindebomen: zij geven veel afval, met gladheid tot 

gevolg, zij zijn erg groot geworden en ontnemen het zicht op de kerk in de zomer, enz. Maar zou dit niet 

te verbeteren zijn met grondig onderhoud? De leilindes die te pas en te onpas zijn geplaatst op het plein 

verbergen nogal wat mooie gevels en verminderen het zicht op het plein: in het ontwerp zijn deze 

verwijderd. 


