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De Vecht, De Vecht

Met je wegen krom of recht

Met je wei en akkerland 

Je bomen langs de kant

Het is voor ons het beloofde land.

De Vecht, De Vecht 

Het is voor ons het beloofde land.
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Het dorp De Vecht is op de topografische kaart niet meer dan een kleine stip gelegen op een kruispunt van wegen. Het 
buitengebied wordt verbeeld als een gevarieerde groene ruimte waarin enkele weteringen liggen. Maar als je een kijkje gaat 
nemen dan zie je dat het stipje eigenlijk een heel levendig dorpje is met een rijk verenigingsleven.

De topografische kaart geeft dus geen inzicht in de kwaliteiten en gevoelens die binnen het dorp leven. De bewoners hebben 
hun eigen kijk op het dorp en hechten waarde aan de objecten die voor hen het dorpsbeeld bepalen, hierin speelt de historie 
vaak ook een rol. Bij het ontwikkelen van een toekomstvisie is deze belevingswaarde van essentieel belang. Het vormt een 
gezamenlijk uitgangspunt, waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van plannen. De belevingswaarde is alleen 
niet iets tastbaars, het leeft in de hoofden van mensen. Daarom is het belangrijk om dit te onderzoeken en weer te geven op 
een dorpskaart. 

De dorpskaart is een levendige plattegrond waarop zowel zichtbare zaken zoals de kerk en het café te zien zijn, als onzichtbare 
belevingen zoals de sterke onderlinge band of de gevaarlijke verkeerssituaties. De beleving van het dorp is belangrijker dan 
hoe het in werkelijkheid is. Dit betekent dat maat en schaal niet per definitie realistisch zijn. Iets wat op de topografische 
kaart ver van het dorp ligt, kan op de dorpskaart bijna in het dorp liggen, wanneer de bewoners vinden dat het bij het dorp 
hoort. Andersom is ook mogelijk: wanneer iets niet beleefd wordt, dan komt het ook niet op de kaart. Verder worden de 
ontwikkelingen binnen en buiten het dorp weergegeven, want dit houdt de bewoners ook bezig. 

In dit boekje wordt de dorpskaart van De Vecht inhoudelijk verklaard. De symbolen zijn per onderwerp gesorteerd en verder 
toegelicht. In het eerste hoofdstuk wordt stil gestaan bij de eerste indruk van het dorp. In het tweede hoofdstuk wordt de 
ondernemendheid van De Vecht in beeld gebracht. Daarna komt in hoofdstuk 3 de verschillende geloven aan bod. Hoofdstuk 4 
gaat over de kern en hoofdstuk 5 over het buitengebied van De Vecht. Hoofdstuk 6 geeft de verbondenheid met de omliggende 
dorpen en steden weer. In hoofdstuk 7 worden de punten toegelicht die overlast of zorgen geven. Tot slot volgt in hoofdstuk 8 
een totaalbeeld van De Vecht.

Inleiding
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Scheiding van geloven 
Van oorsprong is De Vecht een katholiek dorp. Nog steeds zijn er bijvoorbeeld 
de katholieke basisschool, de carnavalsvereniging en de voetbalvereniging 
die speelt op zondag. De mensen in het dorp voelen zich over het algemeen 
betrokken bij de katholieke gemeenschap, al is dit niet direct vanuit 
een geloofsovertuiging. Aan de rand van het dorp staat een kerk van de 
gereformeerde gemeente. De mensen die naar deze kerk gaan, wonen 
voornamelijk buiten de dorpskern en houden zich wat meer afzijdig van de 
dorpsgemeenschap. Zij hebben ook een eigen school aan de rand van het dorp.

Verbondenheid
De verbondenheid tussen de bewoners is groot. Er heerst een sterk 
saamhorigheidsgevoel, maar men staat ook open voor nieuwe inwoners. 
Nieuwe inwoners worden gemakkelijk in de dorpsgemeenschap opgenomen en 
betrokken bij de activiteiten. Er zijn veel verenigingen in het dorp en er worden 
verschillende activiteiten georganiseerd. Doordat De Vecht een klein dorp is, 
kent iedereen elkaar goed. 

1. Zo wordt De Vecht beleefd

Afwisselend landschap 
De Vecht ligt precies op de grens van de Veluwe naar de IJsselvallei. Dit 
betekent dat er in De Vecht een scheiding is te zien tussen aan de ene kant 
het romantische landschap en aan de andere kant het open landschap. Het 
romantische landschap wordt gekenmerkt door bosjes en houtwallen, vormloze 
kavels en kronkelende wegen. Het open landschap wordt gekenmerkt door 
strakke rechte kavels en wegen. 
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2. De Vecht is ondernemend

Garage 
Garage “de Vecht” is opgericht in 1952 en is sinds 1979 in handen van de 
huidige eigenaren. Vroeger diende dit gebouw als meelcoöperatie. 

Agrariërs 
Landbouw speelt een belangrijke rol in De Vecht. Er bevinden zich veel 
agrarische ondernemers in deze omgeving. In het buitengebied wordt veel mais 
geteeld ten behoeve van de veehouderij, de maisvelden zijn erg opvallend in 
het najaar. Door de agrarische bedrijven rijden er ook veel landbouwvoertuigen 
op de wegen. 

Café de Groot & Zn. 
Het café staat op de plaats waar vroeger de herberg stond die ontstaan is rond 
1700. Rond 1903 sloeg het noodlot toe en brandde de toenmalige herberg 
af. Vanwege de goede locatie is het gebouw herbouwd. Dit gebouw staat nu 
bekend als café De Vecht. Het dorp is in de loop van de tijd om het café heen 
ontstaan. De plek vormt tot op de dag van vandaag het middelpunt van het 
dorp, waar men kan bijpraten onder het genot van een drankje. Tegenwoordig 
is er ook een zalencentrum naast het café waar allerlei festiviteiten worden 
gehouden.  
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Manege
Manege Pothoven is een groot en modern bedrijf voor de ruitersport dat net 
buiten de dorpskern ligt. De manege heeft voldoende faciliteiten voor de 
paarden en ruiters. Ook is er een professioneel instructieteam die alle ruiters 
begeleidt bij de lessen. Er wordt les gegeven in dressuur, springen en pony 
rijden. Verder biedt de manege de mogelijkheid om je paard of pony in pension 
te stallen.

Kwekerij
In het buitengebied van De Vecht is er naast agrarische ondernemers ook een 
boomkwekerij aanwezig. Ten westen van De Vecht ligt boomkwekerij Schimmel 
die bloemen, planten en bomen kweekt. 

Camping
Ten westen van De Vecht in het buitengebied ligt een boerencamping genaamd 
Het Veldhoentje. Deze camping biedt 25 plaatsen en heeft een oppervlakte 
van 0,7 ha. De camping heeft als doelgroep mensen boven de 50 jaar, die hier 
willen genieten van het platteland. 
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Sportvereniging V & L
Belangrijk voor De Vecht is sportvereniging V&L, het voetbalveld en de kantine. 
Veel Vechtenaren zijn hier regelmatig te vinden. Vooral de jongeren zijn erg 
betrokken bij de sportvereniging. Zelfs jongeren van buiten De Vecht komen 
hier om te voetballen. Activiteiten zoals de avondvierdaagse, Koninginnedag en 
het Pinksterfeest worden hier ook gevierd. Los van de nationale feesten worden 
er ook feesten georganiseerd voor de jeugd. 

Overige verenigingen 
Erg opvallend voor De Vecht zijn de vele actieve verenigingen. Voor jong 
en oud worden veel activiteiten georganiseerd. Zo is er voor de ouderen 
bejaardengymnastiek en een ouderensoos voor ontmoeting en ontspanning. 
Ook wordt er één keer per jaar een carnavalsoptocht georganiseerd door de 
Carnavalsvereniging. Andere verenigingen zijn onder andere de toneel-, dart-, 
biljart- en majorettevereniging.   
Een aantal verenigingen zijn gevestigd in het zalencomplex van café de Vecht 
en een aantal in de bredeschool Antonius.
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Nederlands Hervormde Kerk  
Net binnen de dorpskern staat de Nederlands Hervormde kapel de Bethel.
De kapel in De Vecht hoort bij de Hervormde gemeente die gevestigd is in 
Terwolde. In de Bethel wordt maandelijks een dienst gehouden. 

Katholieke kerk met pastorie
De st. Antoniuskerk is in 1920 gebouwd en is één van de eerste gebouwen van 
De Vecht. Hierdoor is de kerk zeer kenmerkend voor De Vecht. Toch gaan er 
maar weinig mensen uit de dorpskern naar deze kerk. Naast de kerk staat de 
oude pastorie. Deze wordt niet meer bewoond door een pastoor. Achter de kerk 
ligt de begraafplaats van De Vecht. 

3. Geloven in De Vecht

Gereformeerde Gemeente 
De gereformeerde kerk ligt buiten de dorpskern. In 1908 is het eerste 
kerkgebouw van deze gemeente gebouwd. In 1953 werd er naast de bestaande 
kerk een nieuwe kerk gebouwd. Deze kerk wordt vooral bezocht door mensen 
uit het buitengebied en uit de wijde omgeving. De gereformeerde gemeente 
bestaat uit ongeveer 800 leden en is bezig met een verbouwing vanwege het 
groeiende aantal leden. 
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Lintbebouwing
De dorpskern van De Vecht heeft zich in oost-westelijke richting ontwikkeld. De 
woningen liggen als een lint in het landschap langs de doorgaande weg. 

Kastanjeboom
Naast het kruispunt middenin het dorp staat een grote kastanjeboom. Deze 
boom is voor veel bewoners een belangrijk kenmerk van De Vecht. Vlak voor 
kerst komt het dorp bijeen om de lichtjes in de boom te ontsteken, zodat deze 
wordt omgetoverd tot de grootste kerstboom van de omgeving. Zelfs vanaf de 
snelweg A50 is de boom dan te zien. 

Het kruispunt
Het dorp heeft zich vanuit het kruispunt ontwikkeld. Rond 1700 was er sprake 
van een pleisterplaats, Door de opkomst van de Hanzesteden maakten veel 
mensen gebruik van de verbindingsweg tussen Deventer en Apeldoorn. Bij het 
kruispunt vestigde zich een herberg, die werd gebruikt als rustpunt. Vandaag de 
dag is het kruispunt nog steeds het middelpunt van het dorp. De handelsroute 
liep van noord naar zuid, opvallend is dat het dorp zich juist van oost naar west 
heeft ontwikkeld.

4. In de kern van De Vecht
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Nieuwbouw voor jongeren
Al enige jaren is er in De Vecht behoefte aan starterwoningen. De jongeren 
die in het dorp zijn opgegroeid willen zich hier zelf ook graag vestigen. De 
gemeente Voorst heeft in haar woningbouwprogramma 40 nieuwe woningen 
gepland in de nabije toekomst. Over niet al te lange tijd zullen de eerste 25 
woningen worden gebouwd. In een tweede fase zullen er op een andere locatie 
nog eens 15 huizen gebouwd worden. 

Villa’s
De dorpskern is uitgebreid met een aantal grote moderne woningen. In deze 
woningen vestigen zich vooral mensen van buitenaf die op het platteland willen 
wonen. Deze woningen zijn onbetaalbaar en te groot voor de jongeren van De 
Vecht.

Afbakening kern De Vecht
De ingangen van de dorpskern worden gemarkeerd met bloembakken. Het dorp 
wordt meer beleefd in de breedte waardoor deze bloembakken wat verder weg 
staan. 
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Gereformeerde school Eben Haëzer 
De gereformeerde school ligt net buiten de dorpskern. Ruim 300 leerlingen 
bezoeken deze school vanwege het christelijke onderwijs. De kinderen komen 
voornamelijk uit het buitengebied en vanuit de wijde omgeving. 

Bredeschool Antonius
Deze school ligt in het dorp naast de katholieke kerk. Kinderen uit de 
dorpskern en het buitengebied gaan naar deze school. Op de school zijn 
een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, het onderwijs en een aantal 
verenigingen actief. Het streven van de school is om 4 groepen te behouden. Dit 
betekent dat ze nieuwe gezinnen willen aantrekken vanuit de grensgebieden. 
Ook vanuit nieuwbouwwijk Zuidbroek hopen ze kinderen aan te trekken om in 
De Vecht naar school te gaan. De school heeft een katholieke grondslag.
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Romantisch landschap
Het buitengebied ten westen van De Vecht wordt getypeerd als een 
kampenlandschap. Dit houdt in dat het landschap een romantisch uiterlijk heeft 
door kleinschalige percelen, wat versterkt wordt door houtsingels, houtwallen 
en versnipperde bosopstanden. De beplanting bestaat voornamelijk uit eiken, 
berken en populieren. Kenmerkend voor dit deel van het gebied zijn verder de 
slingerende wegen. 

Open landschap 
Rondom de dorpskern is het landschap vrij open. In het oosten wordt het 
buitengebied getypeerd door rechte kavels die zijn ontstaan tijdens de 
ontginning van het gebied. De beplanting bestaat voornamelijk uit wilgen en 
populieren. Kenmerkend voor dit deel van het gebied naast de openheid zijn 
ook de rechte wegen.

Weteringen
In de omgeving van De Vecht lopen veel snelstromende weteringen die zorgen 
voor de afwatering in het gebied. Deze weteringen zijn zeer kenmerkend 
geworden voor het landschap. Voor De Vecht is de Grote Wetering kenmerkend 
omdat deze door het dorp heen stroomt en omdat er vrijwel langs de hele oever 
laanbeplanting aanwezig is. De Grote Wetering geeft de middenas van de kern 
haar karakteristieke uiterlijk.

5. Het buitengebied van De Vecht
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Avervoorde
Avervoorde is een herenboerderij die omstreeks 1500 is gebouwd. Avervoorde 
werd vroeger ook wel Overvoorde genoemd. De boerderij kreeg deze naam 
omdat het aan de overkant van de voorde (wetering) lag. Van oorsprong was 
het een huis midden in het bos waar de rentmeester pacht in ontvangst nam. 
Door ontginning van de bossen kwamen veel landbouwgronden vrij. Er werd 
een schuur tegen het landhuis aan gebouwd. Vanaf dat moment heeft het 
Avervoorde dienst gedaan als boerderij.

Het hagelkruis
Naast boerderij Avervoorde staat een hagelkruis. Dit is een monument dat 
stamt uit 1570. Het staat er ter nagedachtenis aan een jongen van adel die in 
de buurt is verdronken. Het kruis staat op een akkerland waar soms maïs en 
wintertarwe wordt verbouwd. Wanneer er geen maïs wordt verbouwd is het 
kruis enigszins te zien vanaf de weg. Op het kruis staat een wapenschild met de 
naam A. van Limburger.

(Halle)boerderij
In het gebied staan veel halleboerderijen. Dit type boerderij vind je in Midden-
Nederland. Ze zijn gebouwd in de 12e en 13e eeuw, toen bisschoppen 
veenmoerassen en wouden gingen ontginnen. De woning en schuur vormen 
één grote ongescheiden ruimte. Aan één zijde, of aan beide zijden van de 
schuur is een stal. Het vee staat met de koppen naar het midden van het huis. 
De boerderij heeft een middendeel onder de nok met erboven een zolder en 
de zogenaamde balkenslop. Dit is een opening waardoor de oogst naar boven 
wordt gestoken. 
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Hooischuur
Rondom De Vecht staan veel oude boerderijen die kenmerkend zijn voor 
deze omgeving. Ook zijn er nog een aantal hooibergen, die komen al sinds 
de Middeleeuwen in dit gebied voor. Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen 
steeds meer van deze hooibergen door de sterk veranderende bedrijfsvoering 
in het boerenbedrijf. De laatste jaren groeit de belangstelling voor deze 
cultuurhistorische elementen en worden er verschillende exemplaren 
gerestaureerd of herbouwd. 

Landbouw ontwikkelingsgebied
Ten noorden van De Vecht is er een landbouw ontwikkelingsgebied vastgesteld. 
(LOG) Dit gebied is aangewezen voor intensieve veehouderij en grootschalige 
landbouw. Deze ontwikkeling wordt voor De Vecht niet gezien als een grote 
bedreiging. 

Weteringsebroek
Ten oosten van de nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn is een stedelijk 
uitloopgebied gepland: het Weteringsebroek. Het doel van dit uitloopgebied 
is mensen uit de stad een plek geven om te recreëren. Verschillende thema’s 
binnen het project zijn vitale landbouw, natuurontwikkeling, landschap, water 
(berging), recreatie en wonen.



24



25

Recreatieve trekpleister
In Apeldoorn zijn veel recreatieve voorzieningen aanwezig. Voor 
activiteiten zoals zwemmen en uitgaan gaat men naar Apeldoorn, ook zijn er 
pretparken en natuurparken te vinden zijn.

Twello
Twello is het grootste dorp van de gemeente Voorst. Veel mensen uit De 
Vecht gaan hier naar toe voor verschillende voorzieningen die niet in het dorp 
aanwezig zijn, zoals winkels en scholen. 

Apeldoorn
Aan de andere kant van de snelweg A50 ligt de stad Apeldoorn. Apeldoorn 
breidt uit met nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Op het moment 
wordt de woonwijk Zuidbroek gebouwd met 3000 woningen, deze zal tegen 
de snelweg aan komen te liggen. De afstand van de woonwijk tot De Vecht is 
goed te overbruggen, zodat kinderen in De Vecht naar de school en de voetbal 
kunnen komen. 

6. De Vecht verbonden met de stad
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Winkels
In De Vecht zijn geen winkels voor de dagelijkse boodschappen. Er is wel een 
rijdende winkel, maar het tijdstip waarop de winkel langs komt is erg laat en de 
spullen zijn prijzig. Daarom gaan de mensen voor boodschappen naar Twello, 
Teuge of Apeldoorn. Sommige mensen zouden graag een winkel zien, maar 
begrijpen dat deze geen bestaansrecht kan hebben door te weinig klandizie.

Werkgelegenheid
Er zijn betrekkelijk veel ondernemingen aanwezig voor een klein dorp als De 
Vecht. Toch moeten veel inwoners van De Vecht voor een studie of werk naar de 
omliggende steden.

Voortgezet onderwijs
Doordat er in De Vecht alleen basisscholen aanwezig zijn moeten de jongeren 
voor de middelbare school uitwijken naar steden als Apeldoorn en Twello. 
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Geen openbaar vervoer
Naast café de Groot en zn. staat een bushalte, er stopt alleen geen bus. 
Wel kan er gebruik worden gemaakt van een belbus. Het ontbreken van het 
openbaar vervoer wordt in het dorp niet gezien als erg hinderlijk. Men is het 
gewend om de auto of de fiets te gebruiken. 

Gevaarlijk kruispunt
Het kruispunt midden in De Vecht wordt ervaren als erg onveilig. Het is namelijk 
niet overzichtelijk en er wordt te hard gereden. Ook heeft het grote landbouw- 
en vrachtverkeer problemen om de bocht te maken. Fietsers en met name 
kinderen komen daarbij in de knel. Naast het kruispunt wordt ook de situatie bij 
de basisschool genoemd als gevaarlijk.

Fietsers op de weg
De wegen rondom De Vecht zijn vrij smal. Ook wordt er te hard gereden door 
onder andere het sluipverkeer en groot landbouwverkeer. Dit betekend dat 
het voor fietsers en wandelaars erg gevaarlijk is. Dit is reden tot zorg, omdat 
groepen jongeren op de fiets naar school gaan. Met name richting Twello 
is er geen goede fietsroute voor hen. Daarnaast kent het gebied ook veel 
fietsrecreatie. Speciale fiets- en wandelpaden kunnen voor meer veiligheid 
zorgen. 

7. Overlast in De Vecht 
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Geluidsoverlast A50 
Ten westen van De Vecht ligt de snelweg A50. Enkele inwoners van De Vecht 
hebben last van geluidshinder door de snelweg. Men is bang dat het erger 
wordt wanneer er een geluidswal wordt aangelegd aan de kant van Apeldoorn. 
Hierdoor zal het geluid namelijk worden weerkaatst richting De Vecht.

Geluidsoverlast vliegveld Teuge
Ten zuiden van De Vecht ligt vliegveld Teuge. Het is in 1934 gebouwd en 
bedoeld voor burgervluchten van binnen- en buitenland. Tot nog toe mogen 
er alleen vliegtuigen landen die niet meer dan 6000 kilogram wegen. Dit 
zal in de toekomst veranderen, ook zijn er plannen om de vlieguren uit te 
breiden. Momenteel ondervinden de inwoners van De Vecht weinig hinder 
van het vliegveld. In de zomermaanden zijn er zweefvliegactiviteiten en 
parachutesprongen. De parachutesprongen vinden plaats boven het dorp 
en worden gezien als kenmerkend voor De Vecht. De bovengenoemde 
ontwikkelingen kunnen echter gaan zorgen voor geluidsoverlast. 

Verkeersopstopping Eben Haëzerschool
Veel van de kinderen die naar de Eben Haëzerschool gaan worden per 
touringcar naar school gebracht. Dit zorgt geregeld voor oponthoud, wanneer 
de school begint of uitgaat.
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In de voorgaande hoofdstukken is de Dorpskaart ontleed in onderdelen. 
In het volgende hoofdstuk worden deze onderdelen weer samengevoegd tot een totaalbeeld van De Vecht.
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8. Totaalbeeld van De Vecht

Karakteristiek aan De Vecht is de sterke verbondenheid. De bewoners hebben een groot saamhorigheidsgevoel en zijn 
erg ondernemend, dit komt tot uitdrukking in de vele verenigingen die het dorp telt. De verenigingen komen samen in de 
Bredeschool of in Café De Groot. Het café heeft een centrale rol in het dorp als ontmoetingsplek en ligt ook centraal in het dorp 
aan het kruispunt. Wanneer bewoners wordt gevraagd wat kenmerkend is aan De Vecht, dan wordt meestal als eerste het café 
genoemd.
De jongeren van De Vecht voelen zich sterk betrokken bij het dorp, zij willen zich graag in het dorp vestigen. De plannen voor 
de bouw van starterswoningen houdt de gemoederen al jaren bezig. 
Ondanks de sterke verbondenheid is er op het gebied van geloof een scheiding te ervaren. Er staan drie kerken in De Vecht, de 
katholieke kerk en de gereformeerde gemeente zijn het grootst. De gereformeerden hebben over het algemeen weinig binding 
met het dorp, dit komt doordat de meesten buiten het dorp wonen. Daarnaast hebben de gereformeerden ook een andere 
leefwijze dan de katholieken, bijvoorbeeld voetballen in De Vecht is voor hen ondenkbaar, omdat de wedstrijden op zondag 
gespeeld worden.  

De Vecht ligt tussen de Veluwe en de IJssel, dit zorgt voor een afwisselend landschap. Aan westkant is er een romantisch 
landschap met kromme wegen, bosjes en houtwallen. Aan oostkant is er een open landschap met strakke kavels, weteringen 
en rechte wegen. Het dorp is ontstaan vanuit het kruispunt en de herberg die er vroeger stond. Het dorp heeft zich daarna in 
oostwestelijke richting ontwikkeld als een lintdorp. Dit is opvallend, want de oudste boerderijen liggen langs de weg van het 
noorden naar het zuiden. De woningen staan dus voornamelijk langs de doorgaande weg van oost naar west. Deze weg wordt 
gebruikt door sluipverkeer, wat met een vrij hoge snelheid door het dorp rijdt. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, met name 
voor de schoolkinderen en de vele fietsers die in de omgeving recreëren. 
 
De Vecht is een klein dorpje, daarom zijn de bewoners voor winkels, werk en studie aangewezen op de omliggende dorpen en 
steden. De uitbreiding van Apeldoorn met de woonwijk Zuidbroek biedt kansen. De afstand tot De Vecht is namelijk goed te 
overbruggen, zodat kinderen naar de Bredeschool of de voetbalvereniging kunnen komen. Ook ontwikkelt Apeldoorn ten zuiden 
van De Vecht het stedelijk uitloopgebied de Weteringsebroek, waar mensen uit de stad naartoe gaan om te recreëren. Dit 
uitloopgebied biedt mogelijkheden voor het dorp om te profiteren van recreatie. 

Om de kwaliteiten van De Vecht ook in de toekomst te behouden is er een visie opgesteld, deze is te lezen in het rapport: 
‘Ontwikkelingsplan De Vecht’





Bijlage: Dorpskaart


