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2 februari 2018 

Groen licht voor toekomstplannen Veldwijk! 

GGz Centraal is blij met de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering van 1 februari waarin de 

‘structuurvisie landgoed Veldwijk’ is vastgesteld. 

Het was een uitermate spannende avond voor GGz Centraal. De vaststelling van de structuurvisie, 

waar lang aan is gewerkt, was al een paar keer doorgeschoven op de agenda. 

Albert:  

‘We begrijpen goed dat de raad een plan van zo’n omvang heel zorgvuldig behandelt maar voor ons 

begon de tijd te dringen. Het is hard nodig te investeren in veilige en eigentijdse gebouwen voor onze 

patiëntenzorg op Veldwijk. Doordat de structuurvisie nu is vastgesteld staat het sein op groen en 

kunnen we van start met het realiseren van onze plannen. We trekken hierin graag samen op met 

het college, de ambtelijke organisatie en de ingestelde Themacommissie Veldwijk van de raad. We 

kunnen nu belangrijke vervolgstappen zetten.’   

----- 

25 januari 2018 

vaststelling structuurvisie essentieel voor start herontwikkeling Veldwijk 

Op donderdagavond 1 februari a.s. staat in de gemeenteraad van Ermelo de ‘structuurvisie 

Landgoed Veldwijk’ op de agenda. Een heel belangrijk moment voor GGz Centraal. We vroegen de 

nieuwe directie van de Veluwe waarom zij het zo belangrijk vinden dat de gemeenteraad deze 

structuurvisie donderdag vaststelt. Ook de cliëntenraad vroegen we om een reactie. 

Alie van den Berg, directeur behandelzaken:  

‘We willen de patiëntenzorg voortdurend verbeteren en ontwikkelen. Daarbij kun je bijvoorbeeld 

denken aan investeringen in de gebouwen die we op Veldwijk nog gebruiken om cliënten te 

behandelen. Al werken we steeds meer ambulant - in de wijk of bij de mensen thuis -  soms is een 

korte opname op Veldwijk nodig.   De afdeling ‘high intensive care’ in het Johannesbos willen we 

daarom graag moderniseren. Ons idee is om dit gebouw net als de Oosterhoorn en Zonneweide te 

vervangen door nieuwbouw. Een van onze speerpunten is het terugdringen van dwang- en 

drangmaatregelen. Om separaties zo min mogelijk te hoeven toepassen zijn optimale gebouwen 

nodig. Een eigentijds gebouw is ook meer helend voor cliënten.   Beukenrode is van buiten een mooi 

gebouw maar van binnen is het vervallen. In de Zuidwest hoek, waar we de zorg gaan concentreren, 

willen we een nieuw Beukenrode realiseren waar cliënten en hun familie terechtkunnen voor allerlei 

activiteiten. Het zou een wijkgebouw kunnen zijn voor iedereen die op en om het landgoed woont, 

graag zelfs. Onze cliënten hebben baat bij integratie en sociale betrokkenheid. Die betrokkenheid 

ervaar ik zeker in Ermelo!  

De ontwikkelingen staan nu in de wachtstand omdat de structuurvisie eerst moet worden 

vastgesteld. We staan te popelen om de zorg verder te ontwikkelen in functionele en eigentijdse 

gebouwen.’  

Leen Kievit, directeur bedrijfsvoering:   

‘We hebben op Veldwijk door de afbouw van bedden al een aantal jaren veel meer gebouwen dan 

https://cms.ggzcentraal.nl/?path=/content/documents/ggzcentraal/oude-website-niet-meer-gebruiken/merken/toekomst-veldwijk/actueel/actueel


we nodig hebben. Hierover ging GGz Centraal jaren geleden in gesprek met de gemeente Ermelo. Er 

volgde een lang en zorgvuldig traject om te komen tot een structuurvisie. Deze visie stelt de kaders 

voor verdere herontwikkeling vast. Om te komen tot die visie werden inspraaksessies georganiseerd 

om ideeën op te halen. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit Ermelo hield steeds de 

vinger aan de pols. Een jaar geleden lag de eerste concept-structuurvisie ter inzage bij de gemeente 

en konden inwoners reageren. Sinds april vorig jaar is de structuurvisie in behandeling in het college. 

We begrijpen natuurlijk dat de raad een plan van zo’n omvang heel zorgvuldig behandelt, maar 

hopen nu echt op groen licht.  

Om te kunnen investeren ten gunste van de cliëntenzorg, zoals Alie schetst, hebben we geld nodig. 

Zo simpel is het. Die investeringen zijn nu berekend op 19 tot 20 miljoen. We hebben de opbrengst 

op basis van de huidige structuurvisie keihard nodig om onze ambities te kunnen realiseren. Zoals het 

huidige plaatje er uitziet zijn de banken bereid om ons te helpen met de verdere financiering. We 

balanceren daarmee net op de rand van wat financieel mogelijk is. En daarom is de vaststelling van 

de structuurvisie donderdag zo belangrijk!’ 

Cliëntenraad Veluwe & Veluwe Vallei:   

‘Wij ondersteunen de visie van GGz Centraal van harte en vinden het belangrijk dat de 

behandelgebouwen voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Daarnaast geeft de structuurvisie een 

nieuwe kans aan de integratie van het dorp naar Veldwijk en van Veldwijk naar het dorp. Uitstel van 

het besluit zou in het nadeel zijn van de cliënten. Wij hebben alle vertrouwen dat GGz Centraal en de 

gemeente met de plannen op het goede spoor zitten.’ 

----- 

6 september 2017 

intentieovereenkomst verkoop ‘De Hooge Riet’ 

GGz Centraal en Heijmans Vastgoed zijn verheugd te kunnen melden dat onlangs de 

intentieovereenkomst is getekend voor verkoop van ‘De Hooge Riet’. Het gaat om grond en 

verschillende monumentale gebouwen ten oosten van het spoor in Ermelo die door Heijmans 

worden herontwikkeld. 

structuurvisie  

Een jaar geleden ging GGz Centraal met verschillende potentiële kopers in gesprek. In die periode 

werd door de gemeente Ermelo nog hard gewerkt aan de structuurvisie, die met behulp van 

verschillende inspraakrondes tot stand kwam. Zodra de structuurvisie door de gemeente is 

vastgesteld, naar verwachting later dit jaar, komt er in afstemming met de gemeente een 

stedenbouwkundig plan en een eventuele bestemmingswijziging. 

kansrijke ontwikkelingen  

‘Wij zijn blij met deze voorgenomen verkoop en hopen van harte dat de gemeenteraad binnenkort 

instemt met de structuurvisie. Het is voor ons een belangrijke eerste stap om het prachtige landgoed 

een nieuwe toekomst te geven!’ vertelt Albert van Esterik, voorzitter van de raad van bestuur van 

GGz Centraal. ‘ De ambulantisering van de zorg in de GGZ heeft zijn sporen achtergelaten op onze 

terreinen Veldwijk en Zon & Schild. In nauwe samenspraak met gemeenten en partners in het 

zorgnetwerk hebben wij een koers uitgezet die moet leiden tot een herbestemming die past bij onze 

zorgvisie. Er zijn veel kansrijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg, samen met andere 

zorgaanbieders. En zeker ook mogelijkheden om wonen op het landgoed geïntegreerd vorm te 

geven. Deze ontwikkelingen geven een belangrijke impuls aan onze zorgorganisatie. Daarnaast geeft 



het ons de ruimte om te investeren in noodzakelijke nieuwbouw van voorzieningen ten behoeve van 

onze kernactiviteiten in Ermelo.’   

zorg blijft aanwezig  

‘De structuurvisie is leidend en bepaalt uiteindelijk wat in dit gebied wel en niet mag’, legt Hans 

Hoepel, directeur vastgoed a.i., uit. ‘De gebouwen die wij nu verkopen zijn leeg of komen op korte 

termijn leeg. Het gebied is ruim 8 hectare groot en de gebouwen omvatten samen ruim 10.000 

vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Het gaat om De Hooge Riet, Hoogstede, Heesteroord, De 

Rietzoom, De Boshoek en patiëntenwoningen aan de Hortensialaan. (foto's) Korper Seba, De 

Riethorst en het Mortuarium worden thans verhuurd; Heijmans neemt deze huurcontracten over bij 

de definitieve verkoop. GGz Centraal  blijft aanwezig op het landgoed Veldwijk ten westen van het 

spoor’, benadrukt Hoepel. ‘Sterker nog, per  1 september is een aantal afdelingen uit Amersfoort 

overgekomen in het nieuwe centrum voor psychotherapie, onder andere in de Zonneweide. We 

maken plannen voor de ver- en nieuwbouw van zorggebouwen op Veldwijk. De  investeringen in de 

zorg op het landgoed gaan hand in hand met verkoop van gronden en gebouwen ten behoeve van 

herontwikkeling.’ 

respect voor monumenten  

‘Voor ons is dit een unieke kans’, vult Peter van der Gugten, directeur van Heijmans Vastgoed, aan. 

‘Met respect voor de monumenten en het parkachtige karakter willen wij deze parel van Ermelo 

graag nog beter bij het dorp betrekken. We hebben nog geen vaststaande invulling en gaan 

verschillende opties uitwerken. We betrekken daarbij belanghebbenden en omwonenden. We 

denken bijvoorbeeld aan het realiseren van appartementen en (zorg)woningen voor verschillende 

doelgroepen. De parkachtige setting leent zich goed voor kinderen en senioren.’  

betrouwbare partner  

‘Wij zijn blij dat Heijmans Vastgoed het gebied wil ontwikkelen’, aldus Hoepel. ‘Het is een 

betrouwbare partner. Heijmans ontwikkelt en transformeert zowel binnen- en buitenstedelijke 

locaties tot aangename, veilige en multifunctionele plekken, door intensief samen te werken met 

bewoners, overheden en corporaties. Het resultaat levert bewoners goede voorzieningen, een 

groene openbare ruimte en eigentijdse woningen op. Kortom, een partij aan wie wij de verdere 

ontwikkeling van dit bijzondere gebied waar wij zo lang verantwoordelijk voor zijn geweest, met een 

gerust hart toevertrouwen.’ 

----- 

25 april 2017 

structuurvisie Veldwijk en de Hooge Riet 

De concept Structuurvisie voor Veldwijk en de Hooge Riet in Ermelo heeft van 5 januari tot en met 

15 februari 2017 ter inzage gelegen. Met dit bericht informeren wij u over het proces dat sinds die 

tijd heeft plaats gevonden, en wat de vervolgstappen zijn in de besluitvorming. 

nota van inspraak  

Alle ingediende inspraakreacties zijn door de gemeente Ermelo behandeld en in de Nota van 

Inspraak van beantwoording voorzien. Op 19 april 2017 heeft het college ingestemd met deze nota 

en de gewijzigde structuurvisie.  

De inspraakreacties hebben geleid tot een aantal wijzigingen in de structuurvisie. In de Nota van 

Wijzigingen leest u welke aanpassingen doorgevoerd zijn ten opzichte van de concept-structuurvisie. 



Voor zowel de nota van wijzigingen als de vernieuwde structuurvisie verwijzen wij u naar de website 

van de gemeente Ermelo: www.ermelo.nl/toekomstveldwijk. 

vervolg  

De commissie Infrastructuur en Ruimte van de gemeente Ermelo zal de structuurvisie landgoed 

Veldwijk bespreken op 16 mei 2017 om 19.30 uur. Op 8 juni 2017 besluit de gemeenteraad 

vervolgens of zij over gaat tot vaststelling van de gewijzigde structuurvisie.  

Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. Op 1 mei 2017 beslist de agendacommissie welke 

onderwerpen er in de commissie Infrastructuur & Ruimte behandeld worden. 

----- 

10 januari 2017 

geslaagde bijeenkomst structuurvisie Veldwijk 

Op maandagavond 9 januari organiseerde de gemeente Ermelo samen met GGz Centraal een 

informatieavond. De concept structuurvisie voor de toekomst van landgoed Veldwijk is gereed. De 

inzageperiode is gestart en tijdens deze avond konden inwoners informatie inwinnen. 

Er is grote betrokkenheid bij het landgoed, er kwamen zo'n 200 belangstellenden. Er werden veel 

vragen gesteld, met name over de mogelijkheden tot wonen op het landgoed. De structuurvisie ligt 

tot 15 februari ter inzage. Na de vaststelling wordt het stedenbouwkundig plan opgesteld. 

----- 

4 januari 2017 

structuurvisie Veldwijk en de Hooge Riet ter inzage 

De concept Structuurvisie voor Veldwijk en de Hooge Riet is gereed. De visie is vrijgegeven voor 

inspraak en de officiële inspraakperiode start met ingang van 5 januari 2017. 

De visie geeft de kaders en de randvoorwaarden aan waarbinnen nieuwe ontwikkelingen op termijn 

een plek kunnen krijgen op de terreinen in Ermelo. Aan GGz Centraal biedt de structuurvisie alle 

ruimte om de eigen zorgfuncties op Veldwijk goed vorm te geven. Daarnaast biedt de visie een 

helder kader voor de transformatie van de overtollige gebouwen en terreindelen.   

inspraakperiode  

De officiële inspraakperiode start met ingang van 5 januari en loopt tot en met 15 februari 2017. 

In bijgevoegde infographic leggen we de procedure rond de structuurvisie uit. De concept-

structuurvisie is al in te zien op www.ermelo.nl/toekomstveldwijk. 

informatiebijeenkomst   

Op maandag 9 januari aanstaande organiseren de gemeente Ermelo en GGz Centraal samen een 

informatiebijeenkomst over de structuurvisie. De bijeenkomst wordt gehouden in de Dialoog, 

Raadhuisplein 4 in Ermelo. Na een korte presentatie gaan wij graag met je in gesprek over de 

toekomst van Veldwijk en De Hooge Riet.  

programma  

19.00 uur: inloop en koffie/thee  

19.30 uur: korte presentatie en toelichting structuurvisie in de theaterzaal  

20.00 uur: informatiemarkt  in de foyer en gelegenheid om vragen te stellen 

De gemeente Ermelo en GGz Centraal nodigen je van harte uit voor de deze bijeenkomst. 

http://www.ermelo.nl/toekomstveldwijk
https://cms.ggzcentraal.nl/?path=/content/documents/ggzcentraal/oude-website-niet-meer-gebruiken/merken/toekomst-veldwijk/actueel/actueel
https://cms.ggzcentraal.nl/?path=/content/documents/ggzcentraal/oude-website-niet-meer-gebruiken/nieuws/2017/01/structuurvisie-veldwijk-en-de-hooge-riet-ter-inzage
http://www.ermelo.nl/toekomstveldwijk


----- 

23 december 2016  

Structuurvisie Veldwijk en de Hooge Riet 

De Structuurvisie voor Veldwijk en de Hooge Riet is in concept gereed. De visie is besproken in de 

raadscommissie en in het college en naar verwachting wordt de visie begin januari 2017 ter inzage 

gelegd. 

De visie geeft de kaders en de randvoorwaarden aan waarbinnen nieuwe ontwikkelingen op termijn 

een plek kunnen krijgen op de terreinen in Ermelo. Aan GGz Centraal biedt de Structuurvisie de 

ruimte om de eigen zorgfuncties op Veldwijk goed vorm te geven. Daarnaast biedt de visie een 

helder kader voor de transformatie van de overtollige gebouwen en terreindelen.   

Op maandag 9 januari aanstaande organiseren de gemeente Ermelo en GGz Centraal samen een 

informatie bijeenkomst over de structuurvisie. De bijeenkomst wordt gehouden in de Dialoog, 

Raadhuisplein 4 in Ermelo. Na een korte presentatie gaan we graag in gesprek over de toekomst van 

Veldwijk en De Hooge Riet. 

programma  

Het programma ziet er als volgt uit: 

19.00 uur: Inloop en koffie/thee 

19.30 uur: Korte presentatie en toelichting structuurvisie in de theaterzaal 

20.00 uur: Informatiemarkt  in de foyer en gelegenheid om vragen te stellen 

De gemeente Ermelo en GGz Centraal nodigen u van harte uit voor de deze bijeenkomst.  

----- 

november 2016 

structuurvisie Veldwijk en de Hooge Riet 

Ten behoeve van de herontwikkeling van Veldwijk en de Hooge Riet gaf de gemeente Ermelo een 

extern adviesbureau de opdracht om een Structuurvisie op te stellen. Deze is nu in concept gereed. 

De visie kwam tot stand in overleg met GGz Centraal, bewoners, ondernemers en andere 

belanghebbenden. De visie geeft de kaders en de randvoorwaarden aan waarbinnen nieuwe 

ontwikkelingen op termijn een plek kunnen krijgen op de terreinen. 

De Structuurvisie geeft een toekomstbeeld waarbij naast behoud van de zorgfunctie ook ruimte 

wordt geboden aan nieuwe kwalitatief hoogwaardige functies die aansluiten bij de behoefte van de 

Ermelose samenleving en bij de behoeften van het gebied.  

Aan GGz Centraal biedt de Structuurvisie alle ruimte om de eigen zorgfuncties op Veldwijk goed vorm 

te geven. Daarnaast biedt de visie een helder kader voor de transformatie van de overtollige 

gebouwen en terreindelen.   

Op basis van de landschappelijke zones in het gebied, is het plangebied opgedeeld in drie 

deelgebieden: het bosgebied in het noorden, in het midden het monumentale parkbos (campus) en 

in het zuiden het coulissen landschap.  

In het noorden ligt de nadruk op behoud. De visie gaat uit van extensief recreatief gebruik en 

versterking van natuurwaarden. Op enkele plekken kan in de toekomst ruimte ontstaan voor 

https://cms.ggzcentraal.nl/?path=/content/documents/ggzcentraal/oude-website-niet-meer-gebruiken/merken/toekomst-veldwijk/actueel/actueel
https://cms.ggzcentraal.nl/?path=/content/documents/ggzcentraal/oude-website-niet-meer-gebruiken/merken/toekomst-veldwijk/actueel/actueel


zorgvuldig ingepaste nieuwe bebouwing.  

In het middengebied ligt de nadruk op herbestemming. De monumentale opzet van het gebied blijft 

in tact en dit deelgebied zal benut worden voor nieuw economische en maatschappelijke functies. 

Daarnaast zijn in het middengebied twee ontwikkelzones gelegen, waar ruimte is voor het zorgvuldig 

inpassen van nieuwe bouwvolumes en functies.  

In het zuidelijke deel ligt de nadruk op herontwikkeling. Naoorlogse zorggebouwen zullen 

plaatsmaken voor nieuwe woonmilieus en combinaties van wonen met zorg. De nieuwe bebouwing 

zal te zijner tijd zorgvuldig worden ingepast in het landschappelijke en cultuurhistorische raamwerk. 

planning  

Om tot de definitieve Structuurvisie te komen moeten nog een aantal stappen doorlopen worden. 

De concept structuurvisie is op 1 november 2016 behandeld in het College van B&W en wordt 

meningsvormend besproken in de Raadscommissie Infrastructuur en Ruimte van dinsdag 29 

november 2016. Na besluitvorming wordt de concept Structuurvisie gedurende 6 weken ter inzage 

gelegd voor inspraak. Maandag 9 januari 2017 organiseert de gemeente Ermelo in samenwerking 

met GGz Centraal een informatiebijeenkomst over de visie. 

Na vaststelling van de structuurvisie, naar verwachting in april 2017, geven we verdere invulling aan 

de deelgebieden. 

----- 

6 oktober 2016 

de Hooge Riet 

Als gevolg van de krimp in de zorg is GGz Centraal voornemens om de Hooge Riet te vervreemden. 

Dit geldt voor zowel het terrein van ca 9 hectare als voor de gebouwen die zich op het terrein 

bevinden. 

Het terrein met daarop een aantal (rijks-)monumenten als de Hooge Riet, de Rietzoom en de 

Riethorst maakt onderdeel uit van het centrum van Ermelo. Hier ligt dan ook een kans om het 

instellingsterrein te transformeren tot een levendig onderdeel van het centrum met groene 

kwaliteiten. Er wordt gezocht naar een duurzame en kwalitatief hoogwaardige invulling. Daarbij 

wordt onder andere gedacht aan functies als wonen, zorg, onderwijs en horeca al dan niet in 

combinatie met elkaar. 

Het verkoopproces van De Hooge Riet wordt begeleid door het makelaarskantoor Jones Lang Lasalle. 

De termijn om biedingen te doen is in juli verstreken. Wij hopen eind 2016 duidelijkheid te hebben 

over de toekomstige eigenaar en het beoogde gebruik. 

----- 

31 augustus 2016 

ontwikkelen gebiedsvisie Veldwijk 

Delen van de landgoederen Veldwijk en De Hooge Riet worden in de nabije toekomst 

herontwikkeld. Het accent op de terreinen verschuift daarbij van zorg naar andere functies zoals 

wonen en nieuwe economische bedrijvigheid. Deze herontwikkeling vindt plaats in nauwe 

samenwerking met de gemeente Ermelo en een van de eerste stappen is het opstellen van de 

gebiedsvisie. De gemeente Ermelo heeft daarvoor de opdracht gegeven aan een extern 

projectbureau. 

https://ermelo.notubiz.nl/document/4415537/1/Concept-structuurvisie_Landgoed_Veldwijk_Concept_structuurvisie_e160038837
https://cms.ggzcentraal.nl/?path=/content/documents/ggzcentraal/oude-website-niet-meer-gebruiken/merken/toekomst-veldwijk/actueel/actueel
https://cms.ggzcentraal.nl/?path=/content/documents/ggzcentraal/oude-website-niet-meer-gebruiken/merken/toekomst-veldwijk/actueel/actueel


In maart 2016 werd gestart met het maken van een analyse van de mogelijkheden, ambities en 

kansen op het gebied van wonen, werken, natuur, voorzieningen enzovoort. Daarbij werd rekening 

gehouden met de bestaande kwaliteiten van het landschap. De analyse is uitgewerkt tot een 

(concept) gebiedsvisie voor de landgoederen Veldwijk en De Hooge Riet. In de gebiedsvisie staan 

geen concrete plannen, maar wordt de richting aangegeven waarbinnen nieuwe ontwikkelingen op 

termijn een plek kunnen krijgen. 

Om vervolgens tot de definitieve gebiedsvisie te komen moet nog het een en ander gedaan worden. 

De visie wordt momenteel verder verfijnd en na de zomer behandelt het college de ontwerp-

gebiedsvisie waarna de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte deze in oktober 2016 

meningsvormend  bespreekt. Nadat de raadscommissie met de ontwerp-visie heeft ingestemd, geeft 

de gemeente deze vrij voor inspraak. De ontwerp-gebiedsvisie ligt dan gedurende 6 weken ter 

inzage. Begin november organiseren de gemeente Ermelo en GGz Centraal gezamenlijk een 

informatiebijeenkomst over de visie. 

In het kader van het tot stand komen van de visie brachten we op 27 mei een inspirerend 

werkbezoek aan de GGZ-locatie Duin & Bosch bij Castricum. Duin & Bosch is onderdeel van de 

Parnassia Groep, bekijk de foto's. 

Duin & Bosch heeft de afgelopen jaren een stapsgewijze transformatie ondergaan, waarbij de oude 

structuur van het landgoed zoveel mogelijk in ere hersteld is en kregen enkele van de twintig 

rijksmonumenten op het landgoed een nieuwe functie ten behoeve van de zorg. Ook zijn verouderde 

zorgcomplexen stapsgewijs vervangen door passende nieuwbouw. De rijksmonumenten die niet 

meer geschikt zijn voor de zorg kregen een nieuwe functie en/of een nieuwe eigenaar. Zo is in een 

bestaand pand een ondernemerscentrum opgezet, waar zich zo’n 50 ondernemers hebben 

gehuisvest. Daarnaast zijn en worden kleinschalige groene woonwijken gerealiseerd. Deze nieuwe 

ontwikkelingen maken het herstel en het behoud van het landgoed mogelijk.  

----- 

9 december 2015 

samenwerking krijgt vorm 

Op 8 december 2015 tekenden de gemeente Ermelo en GGz Centraal een 

samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de zorgterreinen Veldwijk en de Hooge 

Riet. De handtekeningen werden gezet door Albert van Esterik, raad van bestuur van GGz Centraal, 

en Jan van den Bosch, wethouder gemeente Ermelo. 

Als gevolg van grote veranderingen in de zorg, bouwt GGz Centraal bedden af. De organisatie wil 

sommige behandelprogramma’s concentreren en wil zorg dichtbij haar cliënten leveren. Dat heeft 

tot gevolg dat veel gebouwen en delen van Landgoed Veldwijk en de Hooge Riet een andere 

bestemming kunnen krijgen. Belangstellenden worden daarom uitgenodigd om met ideeën te 

komen. Om de kwaliteiten van het landgoed te behouden gaan GGz Centraal en de gemeente Ermelo 

de herontwikkeling gezamenlijk uitvoeren. 

wat is het belang van deze samenwerking?  

Albert van Esterik licht toe: “Landgoed Veldwijk ligt in het hart van Ermelo en de doelstelling is dat 

het ontwikkeld wordt tot een mooi, bij het dorp passend geheel. Gedacht wordt daarbij aan 

woningbouw. Maar ook bewoning met herstelondersteunende zorg blijft onderdeel van Veldwijk. 

We willen anderen graag een kans geven om iets te ontwikkelen op Veldwijk. Dit biedt ook financiële 

ruimte voor nieuwe ontwikkelingen ten gunste van de zorg voor onze cliënten”.   

https://cms.ggzcentraal.nl/?path=/content/documents/ggzcentraal/oude-website-niet-meer-gebruiken/merken/toekomst-veldwijk/actueel/actueel


Jan van den Bosch licht toe: “Het Landgoed Veldwijk met zijn zorgtaken heeft in de loop van vele 

decennia een bijzondere rol gespeeld in de ontwikkeling van Ermelo. Een ontwikkeling die in 

positieve zin heeft bijgedragen aan de Ermelose cultuur en samenleving. Gelet op de ontwikkelingen 

in de zorg is nu het moment daar om samen met GGz Centraal naar de toekomst van dit prachtige 

landgoed te kijken. Een toekomst die kansen voor woningbouw en nieuwe economische functies met 

zich meebrengt. Kansen die hand in hand gaan met de zorgtaken die op het landgoed blijven en met 

behoud van de aanwezige landschappelijke en monumentale kwaliteiten”. 

Door de ondertekening is de samenwerking officieel gestart. In het afgelopen half jaar zijn 

verkennende gesprekken gevoerd om te inventariseren welke ideeën er zoal zijn om Veldwijk ‘een 

tweede leven te geven’. Begin 2016 zal gestart worden met het opstellen van een gebiedsvisie en 

naar verwachting zal de doorlooptijd van de planontwikkeling anderhalf jaar duren. 

----- 

5 november 2015 

een tweede leven voor Veldwijk! 

U bent als inwoner van Ermelo van harte uitgenodigd voor een brainstormbijeenkomst over de 

toekomst van landgoed Veldwijk op donderdag 12 november van 19.30 tot 21.00 uur, in de 

Lucaskerk op Veldwijk. Denkt u met ons mee? 

Veranderingen in de zorg hebben niet alleen gevolgen voor cliënten maar ook voor het vastgoed (er 

komen veel gebouwen leeg te staan) en de financiering. Om de patiëntenzorg en het landgoed 

Veldwijk een toekomst te geven wil GGz Centraal de zorgfuncties op Veldwijk behouden. Daarvoor is 

het nodig om delen van het terrein en een aantal gebouwen  af te stoten. Dat biedt nieuwe kansen! 

Samen met de gemeente en vooral samen met u willen we nadenken over een mogelijke nieuwe 

invulling. 

Op 12 november gaan we graag met u als inwoner van Ermelo in gesprek om ideeën op te halen, 

elkaar te inspireren en de visie richting te geven. 

----- 

8 juni 2015 

toekomst landgoed Veldwijk 

Landgoed Veldwijk maakt een belangrijk onderdeel uit van de gemeente Ermelo. Met het oog op 

de toekomst van de zorg aan de ggz cliënten én de toekomst van het landgoed, ontwikkelt GGz 

Centraal de komende periode een nieuwe ‘integrale gebiedsvisie’ voor Veldwijk. Uiteraard in 

nauwe samenspraak met alle belanghebbenden. 

Als eigenaar van de grond en de gebouwen heeft GGz Centraal te maken met grote veranderingen in 

de zorg en financiering. Het aantal bedden zal steeds verder worden afgebouwd en de zorg vindt 

meer en meer plaats in de wijken.  

Hierdoor heeft GGz Centraal nu al meer gebouwen dan ze strikt genomen nodig heeft. Daarnaast is 

een aantal gebouwen verouderd en niet meer ‘geschikt’ als zorglocatie. GGz Centraal ziet zich voor 

de uitdaging gesteld het aantal vierkante meters zo efficiënt mogelijk te benutten in moderne 

gebouwen die aan de eisen van deze tijd voldoen. Gebouwen en grond die niet meer ten dienste 

staan van de patiëntenzorg, zullen worden beoordeeld op de mogelijkheden tot herontwikkeling. 

https://cms.ggzcentraal.nl/?path=/content/documents/ggzcentraal/oude-website-niet-meer-gebruiken/merken/toekomst-veldwijk/actueel/actueel
https://cms.ggzcentraal.nl/?path=/content/documents/ggzcentraal/oude-website-niet-meer-gebruiken/merken/toekomst-veldwijk/actueel/actueel


Om te horen welke ideeën er in de gemeente leven en wat voor de inwoners van Ermelo belangrijk 

is, ging GGz Centraal woensdagavond 3 juni in gesprek met de gemeenteraadscommissie 

Infrastructuur en Ruimte. Na een korte wandeling over het terrein vond een besloten bijeenkomst 

plaats in de Lukaskerk. Daar wisselden de raadscommissieleden en vertegenwoordigers van GGz 

Centraal in een open en prettige sfeer talrijke ideeën uit over de mogelijkheden tot herontwikkeling 

van het landgoed. De meest kansrijke daarvan worden nu eerst op haalbaarheid getoetst. Naar 

verwachting zal dit begin 2016 uitmonden in een ‘nota van uitgangspunten’. In de tussentijd wil GGz 

Centraal in contact komen met andere belanghebbenden. Na de zomer staan bijvoorbeeld een 

gesprek met de cliëntenraad en een bijeenkomst met de inwoners van Ermelo op stapel. 

----- 


