Dorpskwaliteitkaart Hellouw
Terugdringen verkeershinder

Nieuwe
verkeersentree

Woningen op voetbalveld

Dorpshart

Hellouw groeit
op eigen wijze

Deze Dorpskwaliteitskaart is een product van
het project ‘Dorpen groeien op eigen wijze’.
Bijbehorende rapportage geeft toelichting

Hoofdlijnen:

op deze kaart.

Woningbouw
langs bomenlaan

Graaf Reinaldweg (regionale hoofdweg)
Bestaande hoofdstraat voor dorpsbeeld

Landschapsversterking

Trekker van dit project is

Nieuwe hoofdstraat voor dorpsbeeld

Dorpsbelang Hellouw.

Nieuwe verkeersentree
Begeleidende beplanting toevoegen
Terugdringen hinder werkverkeer

Begeleiding:
• Vereniging Kleine Kernen Gelderland

Vlakken (zoekzones nieuwe functies)

• Gelders Genootschap

Dorpsplein en gemeenschappelijke

Sport

voorzieningen

Kwaliteiten van Hellouw
Dorpsbewoners beschrijven Hellouw als een vriendelijk dorp.
Men prijst de rust. Karakteristiek voor het dorp is het grote aantal
ondernemers. Hellouw kent een bloeiend sociaal leven waarbij
met name de voetbalvereniging een belangrijke rol speelt.

Landschapsversterking

Korfhoeve

Molen in de polder

Woningbouw en woon-werk combinaties

Financiering:

Versterken dijklint en boerderijlint in combinatie

• Gemeente Neerijnen

met wonen en woon-werk combinaties

• Provincie Gelderland

(landschapsversterking)

Hellouw
rond 1900 >

Verleden en nu

Knelpunten en bedreigingen

• Hellouw is een waaldorp, gelegen aan
de westrand van de Betuwe;
• Het landschap ten noorden van Hellouw
is gekenmerkt door grote openheid.
• Dichter bij de Waal is het landgebruik
gevarieerd en zijn hoogstamboomgaarden
en heggen van oudsher beeldbepalend;
• Dijkwoningen en het oude dorp (de Terp)
benadrukken het lintvormige karakter van
het oude Hellouw;
• De steenfabriek heeft een duidelijke
stempel gedrukt op de latere ontwikkeling
van het dorp.

• Te weinig starterswoningen waardoor
jonge mensen wegtrekken;
• Dalend voorzieningenniveau;
• Matige inpassing in het landschap:
open dorpsrand;
• Toegang tot het dorp is gevaarlijk en
leidt het verkeer door smalle straten.

Open dorpsrand
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Smalle wegen

Uitnodiging hard rijden

• Gelderse Milieufederatie

Sportvoorzieningen

Terugdringen verkeershinder

De Terp

• Landschapsbeheer Gelderland

Augustus 2008

Voetbalveld

Bij alle ontwikkelingen in en rond Hellouw
dient het door de dorpsbewoners gewenste
toekomstbeeld centraal te staan:
Hellouw is:
• een levendig dorp
• een levensloopbestendig dorp
• een ondernemend dorp
• een bereikbaar dorp
• een landschappelijk ingepast dorp
• een rustig dorp

Toegang tot Hellouw

Karakteristieke boerderij

Uiterwaarden

Uitgangspunten visie

Inrichting van het dorp

Bouwen naar behoefte: bouwen voor mensen
die sociaal en/of economisch gebonden zijn
aan Hellouw. In het bijzonder bouwen voor
starters en ouderen.

In de ruimtelijke visie wordt niet aangegeven
waar woningen moeten komen. Wel zijn
zoekzones aangegeven waar ze kunnen
komen, afhankelijk van de behoefte op dat
moment.

Versterken eigen karakter Hellouw: bouwen
passend bij Hellouw, opzetten landschapsprojecten door en voor bewoners.
Versterken leefbaarheid: creëren dorpshart,
vergroten van recreatiemogelijkheden voor
bewoners.

Dorp in actie

• Nieuwe entree vanaf de Graaf Reinaldweg;
• Langs Graaf Reinaldweg ter hoogte van
het dorp komen aan beide kanten bomen;
• Gemeenschappelijke functies komen
zoveel mogelijk in de omgeving van de
kruising Korfgraaf en de Beatrixstraat /
Irenestraat;
• Bij deze kruising kan een nieuw dorpsplein
worden aangelegd;
• Aan de westkant van Hellouw komt een
nieuwe bomenlaan ter ontlasting van
verkeer, verfraaiing van dorpsrand en
ontsluiting van nieuwe bouwlocaties;
• Tussen deze nieuwe bomenlaan en het
bestaande dorp is ruimte voor nieuwbouw;

Nieuwe bomenlaan westkant dorp

• Ten westen van bomenlaan is ruimte voor
‘groene’ functies, zoals het voetbalcomplex;
• Als het voetbalcomplex wordt verplaatst,
biedt het bestaande voetbalveld ruimte
voor woningbouw;
• Nieuwbouw op beperkte schaal langs de
Korfgraaf en langs de Waalbandijk kan
bijdragen aan landschapsversterking.

Landschap
Versterken van (beleving van) landschap door:
• Verfraaien dorpsrand;
• Aanleg en onderhoud landschapselementen;
• Recreatiemogelijkheden voor bewoners.
Wandelpaden:
• Smalle onverharde paden;
• Langs bestaande en nieuw aan te leggen
groene elementen;
• Met eenvoudige recreatieve voorzieningen.
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