
Verslag dorpswandeling Hoornaar 

 

Op donderdagmiddag 23 juni jl. brachten de 

leden van de projectgroep Omgevingsvisie 

Giessenlanden een bezoek aan het dorp 

Hoornaar. De dorpsraad verwelkomde de leden 

van de projectgroep hartelijk. Al fietsend door 

en langs het dorp toonde de dorpsraad de 

kwaliteiten, de ontwikkelingen en de 

openstaande wensen uit Hoornaar aan de 

projectgroep. Onderstaand het verslag van de 

dorpsschouw. 

 

1. Recreatieplas de Donk 

Hoornaar wordt gekenmerkt door het natuurschoon. roen in de kern en weidse landschappen dragen bij 

aan het prettige woon- en leefklimaat in Hoornaar. De natuur wordt ook gebruikt voor 

recreatiedoeleinden. Zo zijn hetNatuurbad de Donk en het buitengebied bij uitstek geschikt om te 

wandelen. Vanaf de Lutjeswaardsemiddenweg kijk je uit over het evenemententerrein waar de 

Fokveedag wordt georganiseerd, een groot en befaamd boerenlandfeest. Op dit moment wordt het plan 

uitgevoerd voor een nieuw wandelpad vanaf het dorp naar de Donk (zie ook punt 3). 

 

2. Kaaspakhuis en ontwikkelplan fam. Jongkind 

In Hoornaar is het prettig wonen. De commissie Wonen van de Dorpsraad verspreidde een enquête om de 

woonbehoeften en woonwensen van de inwoners in Hoornaar te toetsen. Hieruit kwam naar voren dat er 

behoefte is aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. In Hoornaar heeft een constant of licht 

groeiend bewonersaantal de voorkeur. Als oplossing voor het woontekort worden met trots de locaties 

Kaaspakhuis, de Gouden Leeuw en de boerderij van fam. Jongkind genoemd. Er is hier gekozen voor het 

gebruiken van leegstaande bedrijfsgebouwen om meerdere nieuwe woningen in te realiseren. 

Voldoende bedrijvigheid is een toegevoegde waarde in Hoornaar als het gaat om het creëren van 

levendigheid en welvaart. Woningbouw heeft niet per se de voorkeur boven bedrijvigheid.  

In het dorp komt op een aantal plaatsen nog bedrijvigheid voor. Deze locaties kunnen in de toekomst 

voor wonen benut worden na het verplaatsen of beëindigen van het bedrijf. Daarbij is wel de 

kanttekening dat het verdwijnen van deze bedrijven niet altijd positief is, omdat bedrijvigheid in het 

belang is van de leefbaarheid in het dorp. 

 

3. Wandelpad ‘het Oranjepad’ 

Het Oranjepad dient als wandelpad van de Dorpsweg naar de Lage Giessen en als recreatiebron. Door te 

hard rijden in het dorp en te parkeren op plekken waar dat niet mag ontstaan onveilige situaties. Het 

dorp moet goed bereikbaar zijn voor het bestemmingsverkeer, maar geen doorgaande route zijn voor 

omgevingsverkeer. Door een extra verbinding te maken met recreatieplas ‘de Donk’ ontstaat een 

verlengde recreatiemogelijkheid en een veilige wandel- en fietsroute naar het dorp. Een andere oplossing 

is het aanleggen van een parkeerterrein of een verhoogd trottoir.  

 

4. Woonbuurten Giessenland en Visserland 

In Hoornaar wonen ruim 1.750 mensen. Van oudsher staat de bebouwing aan de uitvalswegen Dorpsweg, 

Groeneweg en de Lage en Hoge Giessen. Deze wegen strekken zich als vingers het ‘groene’ buitengebied 

in. In Hoornaar bestaat een grote verscheidenheid aan woningen, maar er is nog altijd vraag naar nieuwe 

woningen. Belangrijke aspecten bij het creëren van woningen zijn: 

 voldoende parkeergelegenheid; 



 bouwen naar behoefte; 

 kiezen voor inbreidingslocaties in plaats van uitbreidingslocaties om het waardevolle groen rondom 

het dorp zo veel als mogelijk te behouden; 

 (weidse) doorzichten tussen de bestaande bebouwing behouden en creëren; 

 geen hoogbouw, maximaal 9 meter; 

 niet-authentieke woningen voorzien in de vraag, maar hebben niet de voorkeur. 

 

5. Kruising Hoornaar 

De kruising functioneert als entree (visitekaartje) van het dorp. Bij herstructurering van deze (deels 

onbebouwde) locatie zijn de volgende wensen van belang: 

 behoud karakter van het dorp;  

 waarborgen van verkeersveiligheid; 

 bescherming van water en groen; 

 verbinding van wijken en voorzieningen. 

 

6. Dirk IV – plein 

Het dorp Hoornaar zou in de toekomst kunnen dienen als knooppunt voor omliggende dorpen. Hoornaar 

beschikt over goede voorzieningen die behouden moeten blijven. Het Dirk IV – plein is een 

ontmoetingsplek door de ligging van winkels en horeca. Er zijn wensen voor het verbeteren van de 

inrichting van het plein Dirk IV. De voorzieningen moeten  elkaar versterken en ontwikkelingen horen een 

kans te krijgen. Verder kunnen de kansen voor het dorp als steunpunt voor andere dorpen worden 

versterkt door passende evenementen en recreatie te realiseren.   

 

Hoornaar moet streven naar voldoende werkgelegenheid en een gezonde economie. Het is een 

uitgesproken wens om kleine ondernemers een kans te bieden zich in Hoornaar te vestigen. Daarnaast wil 

men dat grote bedrijvigheid zich naar de rand van het dorp verplaatst.  

 

7. Binnenstebuitenpad 

Het Binnenstebuitenpad is een landweg die in Noordeloos ligt. Inwoners van Hoornaar gebruiken dit pad 

om te fietsen en te wandelen. Vanaf het pad bestaat een prachtig zicht op het buitengebied. Een van de 

wensen van het dorpsberaad is om de eigenheid van het buitengebied te bewaren. Dit kan onder andere 

door de bestaande verkaveling en het karakter van het (veen)landschap te behouden.  

 

 


