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In 2008 heeft het bestuur van de dorpsbelangenorgani-
satie Baaks Belang (BB) besloten om een dorpsplan op te 
stellen voor Baak. Zoals bekend stelt Baaks Belang zich 
ten doel om een bijdrage te leveren aan het leefklimaat 
van Baak. Met het opstellen van een dorpsplan wil Baaks 
Belang planmatig aangeven op welke wijze ze dit de 
komende 10 jaar gaat uitvoeren.

Er is door het bestuur een organisatie samengesteld 
bestaande uit Kristel Kleinikkink, Werner Willemsen en 
Ruud Campman (projectleider) Dit team is ondersteund 
door twee adviseurs van de Vereniging Kleine Kernen 
(VKK) Petra Vervoort en Carlijn Savelkouls. Carlijn is 
gedurende de tweede fase vervangen door 
Henny Hermans. Vanuit de gemeente, die het project ook 
financieel hebben ondersteund, hebben we ondersteu-
ning gehad van dhr. Jan Otten. Het organisatieteam heeft 
een Plan van Aanpak opgesteld dat als leidraad heeft 
gefunctioneerd voor het gehele proces. Het Plan van 
Aanpak is gebaseerd op de methodiek van de VKK.

Het dorpsplan is gemaakt met inbreng van en voor de 
inwoners van Baak. Om voldoende representativiteit te 
verkrijgen in het plan is een dorpswerkgroep samenge-
steld bestaande uit mensen uit het dorp die als een goede 
afspiegeling van de samenleving kan worden beschouwd. 

De volgende bewoners hebben zitting gehad in de 
dorpswerkgroep:
Tineke Herfkens Theo Huetink   
Ans Berendsen Robin Hendriks 
Rob Wiskamp Tom Joling
Chayenne Tebbens Marcel Ratering  
Sylvia Gerritsen Engelien Hendriks 
Yvonne van Leussen Hans Tomassen
Everdien Schut Harry Coobs   
Cleo Doornbosch-Hubers

Het dorpsplan is in 2009 opgesteld. De acties die 
beschreven zijn in het dorpsplan krijgen een uitwerking in 
de periode 2010 tot 2020. Het bestuur van Baaks Belang 
heeft hierin een initiërende taak. Zij zal de acties zoveel 
mogelijk laten uitvoeren in samenwerking met de Baakse 
gemeenschap. Ook zal zij de bevolking periodiek 
informeren over de voortgang. 
Het bestuur van Baaks Belang wil hierbij iedereen die 
bijgedragen heeft aan de totstandkoming van dit dorps-
plan van harte bedanken. Zonder de enthousiaste mede-
werking van de bewoners, die op vrijwillige basis deel 
hebben uitgemaakt van de dorpswerkgroep, was dit plan 
er niet gekomen. 

Bestuur Baaks belang
Mei 2010
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Inleiding

Het dorp Baak is een van de wat minder opvallende dorp-
jes in het noordwestelijke deel van de Achterhoek. Pas na 
uitvoeriger orientatie wordt duidelijk dat het dorp een erg 
vriendelijke uitstraling heeft met fraaie uitzichten in het 
landschap en een aantal bijzondere plekken. Voorbeelden 
zijn de Sint Martinuskerk, Huize Baak, vele historische 
boerderijen en de ruïne van Baak. De bevolking vormt een 
hechte gemeenschap met intensieve sociale verbanden. 
Dit uit zich ondermeer in een groot aantal verenigingen 
en festiviteiten. Noaberschap speelt een grote rol in de 
gemeenschap.

Om een impuls te geven aan de verbetering van het 
leefklimaat van Baak heeft het bestuur van Baaks Belang 
het initiatief genomen om een dorpsplan op te stellen. 
Hiervoor is een dorpswerkgroep ingesteld. In dit dorps-
plan wordt aangegeven welke kwaliteiten voor het dorp 
belangrijk zijn en welke knelpunten er zijn. In de vorm 
van uit te voeren acties kan in de periode van 2010 - 2020 
gewerkt worden aan de verbetering van het leefklimaat. Het dorpsplan begint met een  kort overzicht van de 

geschiedenis van Baak, de huidige ligging en het land-
schap rond Baak. Met het hoofdstuk Acties begint het 
inhoudelijk deel van het dorpsplan. Aangegeven wordt 
dat de acties onder te verdelen zijn in zeven thema’s. 
Per thema is in een situatieschets beschreven hoe de 
huidige situatie is en welke knelpunten er zijn. Vervol-
gens wordt de visie op het thema beschreven en per 

onderwerp de acties die voortkomen uit de visie.
Tenslotte worden nog eens alle uit te voeren acties in 
een schema weergegeven. Deze zullen gedurende de 
komende 10 jaar geagendeerd worden in de bestuurs-
vergaderingen van Baaks Belang. 
Gedurende het proces zijn nog veel meer concrete 
suggesties gedaan die van belang zijn bij de uitwerking 
van de acties. De suggesties worden bewaard.
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Geschiedenis en landschap

Geschiedenis

Het kerkdorp Baak
Het dorp Baak is omstreeks het jaar 1000 ontstaan. De 
naam Baak is mogelijk een verbastering van het Germaan-
se woord “Baka” wat heuvelrug betekent. Op deze hogere 
rug in het stroomgebied van de IJssel is een nederzet-
ting gesticht. Rond het jaar 1200 hebben de bewoners 
een houten katholieke kapel gebouwd die later in 1362 
vervangen is door een stenen kapel, vernoemd naar de 
heilige Nicolaas. De kapel maakte deel uit van de parochie 
Steenderen en is  gebruikt tot de reformatie. Nadien is 
deze in verval geraakt. Op dit moment is aan de Hofstraat 
alleen nog de ruïne te zien.
Na de reformatie is Baak vanaf ca. 1700 een zelfstan-
dige parochie, waarvan Steenderen en Wichmond deel 
uitmaken. Aanvankelijk is achter het Bobbink een houten 
kerkschuur gebouwd die in 1772 vervangen is door een 
stenen kerk op de plaats waar nu Concordia staat. De kerk 
is hiermee dus enkele honderden meters verplaatst in de 
richting van Huize Baak. 

 In 1836 wordt deze kerk gerestaureerd en uitgebreid tot 
de omvang van het huidige Concordiagebouw. In 1890 
bouwt de parochie de huidige grote St. Martinuskerk op 
de plaats waar vroeger het huis van de familie Herfkens 
stond. De kerk is deels gefinancierd met een legaat van de 
toenmalige kasteelbewoners, de familie Van der Heijden.

Het landgoed Baak
Het jaartal van de aanleg van het kasteel is niet precies 
terug te vinden. Historisch wordt het jaartal 1190 gezien 
als het begin van Baak. In dat jaar tekende een zekere 
Bertold van Baeck als getuige de acte waarmee de Graaf 
van Gelre aan Zutphen stadsrechten verleent. Na de 
families Van Baeck, Van Hackfoort, Van Raesfeld en 
Westerfold neemt in 1691 Baron van der Heijden het 
kasteel over. In 1843 bestond het landgoed uit een 
gerestaureerd landhuis, 1300 ha grond met bos, lande-
rijen, woningen en boerderijen in de voormalige gemeen-
ten Steenderen en Hengelo. Ook kasteel Doornenburg en 
enkele havezaten maakten er deel van uit. 
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De gemeenschap Baak
De kasteelheer was ook de oprichter van de Marke van 
Baak, een bestuurlijke organisatie die gemeenschappelijke 
agrarische gronden met een omvang van zo’n 300 ha. in 
exploitatie had. De Marke was verantwoordelijk voor de 
toewijzing van het gebruik van de gronden aan particu-
liere boeren. Ook het beheer van de wegen en waterlo-
pen hoorde bij die verantwoordelijkheid. In het begin van 
de 19e eeuw heeft de Marke de eerste school opgericht 
aan de Beukenlaan. Later is een nieuwe school gebouwd 
aan de Dollemansstraat die ook door leerlingen uit Toldijk 
gebruikt werd. Met een eigen parochie, een eigen school, 
de Marke en het Huize Baak met landgoed heeft Baak een 
duidelijke, zelfstandige positie gehad in deze omgeving. 
Naderhand is dit nog uitgebouwd met een eigen Boeren-
leenbank en een Coöperatie.
Eind 19e eeuw scheiden de parochies Steenderen en 
Wichmond zich van Baak af. De gemeenschappelijke 
school aan de Dollemansstraat voor Baak en Toldijk is in 
1920 vervangen door een school aan de Wichmondse-
weg. In 1927 kende deze school zo’n kleine 40 leerlin-
gen. Het dorp Baak bestond voor de oorlog uit verspreid 
liggende woningen en een kleine concentratie woningen 
aan de ZE weg. Er waren toen zo’n 500 inwoners. 

Tot 1950 overstroomde grote delen van Baak elke winter 
via de Baakse Overlaat. Na de afsluiting ervan is Baak 
sterk gegroeid met de aanleg van veel woningen aan de 
Wichmondseweg, de Helmichstraat, de Van der Heijden-
straat, de Pastoor Bouwhuisstraat en de Leeuwenkamp. 
Nadien is Baak veranderd van een boerengemeenschap in 
een forensendorp. 

Vanaf die tijd is ook het verenigingsleven tot bloei geko-
men. Begin jaren vijftig zijn talrijke verenigingen opge-
richt zoals de voetbal-, biljart- en gymnastiekvereniging. 
Na de viering van 100 jaar kerk en 800 jaar Baak in 1990 
zijn daar het openluchtspel en de toneelvereniging bij-
gekomen. Niet onvernoemd mag blijven het hoogtepunt 
in Baak: de jaarlijkse kermis op de eerste maandag van 
oktober. Wagenbouwers en jeugd zorgen elk jaar weer 
voor een grote optocht waar de omgeving voor uitloopt. 
Een ander belangrijk element in de gemeenschap is de in-
zet van vrijwilligers in de verschillende besturen en in het 
bijzonder bij de Martinuskerk. De kerk is in de afgelopen 
jaren volledig gerestaureerd, waarbij tevens een scheiding 
is aangebracht tussen religieus en een niet-religieus deel. 
Voor de invulling van het laatste deel zoekt Baak nog een 
passende oplossing.
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Ligging van Baak

Het kerkdorp Baak ligt in het noordwestelijk deel van de 
Achterhoek op circa 10 km ten zuiden van Zutphen en 
maakt deel uit van de gemeente Bronckhorst. De meest 
nabij liggende dorpen zijn Steenderen, Bronkhorst, 
Vierakker, Wichmond, Hengelo en Toldijk. De dorpskern 
ligt aan de Oostzijde van de ZE-weg bij de 
Sint Martinuskerk. Door het dorp loopt de provinciale 
weg A314, die Zutphen verbindt met Doetinchem. Beide 
plaatsen vervullen met een groot aantal voorzieningen, 
een regionale functie voor de inwoners van Baak. Midden 
in Baak bevindt zich het kruispunt van de 
Zutphen-Emmerikseweg en de regionale verbindings-
wegen naar Vorden en naar Steenderen. Aan de zuidzijde 
van Baak ligt het bedrijventerrein Dambroek.

Landschap

Baak ligt in het rivierenlandschap van de IJssel. In het 
Zuidelijk deel bevindt zich een stelsel van stroomruggen, 
afgewisseld met kom- en broekgronden. De Bakermark 
maakt hier deel van uit. In het westelijk deel van Baak 
heeft de IJssel voor een aantrekkelijk open gebied gezorgd 
met de Bakerwaard als belangrijkste deelgebied. Aan 
de Oostzijde grenst Baak aan het dekzandlandschap dat 
een bosrijke omgeving vormt, grenzend aan Hengelo en 
Vorden. Baak, en met name het bedrijventerrein 
Dambroek, is gelegen op een zandige hoogte ofwel 
een enk of es. Dit gebied wordt wel het Baaksche Veld 
genoemd. Het gehele grondgebied wordt doorsneden 
door enkele beken zoals de Baakse Beek, de Oosterwijkse 
Vloed en de Bakerwaardsche Laak. Ten slotte draagt de 
aanwezigheid van Huize Baak, met haar landerijen en 
bosgebieden bij aan de schoonheid van Baak. 

Er zijn enkele karakteristieke gebouwen in Baak. De 
monumentale Sint Martinuskerk is het meest dominant in 
het dorp aanwezig. Daardoor is het dorp Baak al van veraf 
zichtbaar in het landschap. 

Aan de oostzijde van de dorpskern ligt het landhuis Baak. 
Huize Baak is het landhuis van een voormalig landgoed 
met waterpartijen, parkgebied, bossen, landerijen en   
enkele boerenhoeves. De wildwal wordt nu gebruikt als 
toegankelijk wandel- en fietspad. Aan de westkant van 
de ZE-weg ligt de ruïne van Baak. Het is een voormalige 
kapel waarvan slechts de toren nog zichtbaar aanwezig 
is. De toren verkeert in een vervallen staat. Tenslotte zijn 
er nog vele oude boerderijen in en rond Baak aanwezig 
waarvan de meesten recentelijk zijn opgeknapt en voor-
zien van fraaie tuinen en boomgaarden. Daarbij neemt de 
boerderij “Hof te Baak” als bewoningsplaats uit de vroege 
Middeleeuwen een bijzondere plaats in als toenmalig Hof 
van de graven van Gelre (sinds 1339) 
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Thema´s

De dorpswerkgroep heeft zich geconcentreerd op de 
onderwerpen die vanuit de schouw en op de ideeënavond 
naar voren kwamen als kwaliteiten en knelpunten die van 
belang zijn voor het behoud en verbetering van het leef-
klimaat van Baak.  De onderwerpen hebben we ingedeeld 
in 7 thema’s:

• 1 - Woonbeleid

• 2 - Basisvoorzieningen

• 3 - Economische bedrijvigheid

• 4 - Verkeer en veiligheid

• 5 - Woonomgeving

• 6 - Vrijetijdsvoorzieningen

• 7 - Sociaal leven

De thema’s worden hieronder beschreven en toegelicht. 
Per thema zal een situatieschets, een visie en een 
uitwerking met maatregelen / acties worden 
geformuleerd.
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1-Woonbeleid
Situatieschets

Het thema woonbeleid is welhaast het belangrijkste 
onderwerp voor ons. Vooral het aanbod van huisvesting 
voor jongeren is een probleem. Jongeren dreigen hierdoor 
uit Baak te verdwijnen, wat een bedreiging vormt voor de 
leefbaarheid van de dorpsgemeenschap. Zo zal er zonder 
jonge gezinnen onvoldoende toekomst voor de 
basisschool zijn.

In de demografische gegevens van Baak wordt duidelijk 
dat er een groot aandeel jonge mensen aanwezig is (31% 
is jonger dan 25 jaar). Na analyse van de woningvoorraad 
komen we tot de conclusie dat er een groot tekort is in het 
woonaanbod van koophuizen tot € 160.000,- en in de 
categorie van € 160.000,- tot € 200.000,- en dat er een 
overschot bestaat aan woningen duurder dan € 350.000,-  
Het gevolg hiervan is dat Baakse jongeren die op zoek zijn 
naar een betaalbare woning niet in Baak kunnen slagen en 
noodgedwongen buiten Baak gaan zoeken. 
Er is in het concept nieuwbouwplan Tuinderij Hubers re-
kening gehouden met de aanleg van 8 starterswoningen. 

Het contract met de projectontwikkelaar is inmiddels 
ondertekend. Uitwerking en vergunningsaanvragen 
moeten binnen enkele jaren afgewikkeld worden.
Ook voor de huursector wordt scheefgroei in het aanbod 
geconstateerd. Er is te weinig aanbod in het goedkopere 
segment ten opzichte van het aantal jonge mensen. De in 
Baak operationele woningbouwcorporatie Sité Woon-
diensten verkoopt huurwoningen, maar vult het aanbod 
niet aan met de bouw van nieuwe huurwoningen. Er is 
wel een overschot aan seniorenwoningen, maar deze zijn 
niet beschikbaar voor jongeren.
Het gebrek aan betaalbare huurwoningen wordt boven-
dien veroorzaakt door het toewijzingsbeleid, dat door 
de woningbouwcorporatie wordt gevoerd. Deze maakt 
geen onderscheid tussen woningzoekenden uit Baak 
en uit andere plaatsen. Daardoor worden beschikbare 
huurwoningen toegewezen aan gezinnen die geen enkele 
band hebben met de dorpsgemeenschap. Baakse jongeren 
die in Baak willen blijven en daar een band mee hebben 
moeten hun heil elders zoeken en raken zo verloren voor 
de dorpsgemeenschap.

(De hierboven genoemde feiten zijn afkomstig uit een analyse die gemaakt 
is door een van de themagroepen van de dorpspwerkgroep. De analyse is 
terug te vinden op de website van Baaks Belang.)

Visie

Vraag en aanbod van woningen moeten in evenwicht zijn 
om alle bewoners van Baak de kans te geven in hun dorp 
te blijven wonen. Met name  moet er meer aanbod aan 
huurwoningen en koopwoningen voor Baakse jonge-
ren komen. Men staat open voor mensen die van buiten 
komen en die zich in Baak willen vestigen. Dit mag echter 
niet ten koste gaan van de woongelegenheid voor mensen 
uit de eigen gemeenschap.

Maatregelen

Huurwoningen
Regelmatig moet worden geinventariseerd wat de actuele 
huurwoningbehoefte is. Om te waarborgen dat in de 
toekomst jonge mensen een betaalbare woning vinden 
in Baak is het noodzakelijk, dat het toewijzingsbeleid 
voor huurwoningen wordt gewijzigd. Hiervoor is overleg 
nodig met Site Woondiensten en met de gemeente 
Bronckhorst om voor de korte en lange termijn oplossin-
gen te vinden. Hierin moet tevens worden gewezen op de 
afspraken die  zijn gemaakt in de gemeentelijke woonvisie 
2008.  
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Naast wijziging van het toewijzingsbeleid voor huur-
woningen kunnen oplossingen gezocht worden in het 
beschikbaar stellen van seniorenwoningen voor jongeren, 
het stopzetten van de verkoop van huurwoningen totdat 
nieuwbouw van goedkope huurwoningen wordt 
gerealiseerd.

Koopwoningen
Wat betreft het aanbod van koopwoningen is het van 
belang dat bij elk bouwproject rekening gehouden wordt 
met de vraag naar starterswoningen. In de eerste plaats is 
het na 5 jaar wachten van belang dat plan Hubers wordt 
gerealiseerd waarmee een leefbaarheidsinjectie wordt 
gegeven aan het dorp.  Met de gemeente moet overleg 
plaatsvinden over bouwen naar behoefte en aanpassing 
van de gemeentelijke woonvisie teneinde te komen tot 
een betere afstemming van het aanbod op de vraag en hoe 
de gemeente dit de komende jaren gaat inventariseren. 
Ook kan de gemeente nadrukkelijker gebruik maken van 
handvatten die men heeft zoals de wet voorkeursrecht, 
om zelf woningen te bouwen. De gemeente kan 
eventueel de rol van projectontwikkelaar op zich nemen 
zodat bouwen naar behoefte makkelijker wordt. Om dit 
goed  met de gemeente en Sité Woondiensten af te 

stemmen is periodiek overleg nodig waarin steeds de 
actuele behoefte richtinggevend kan zijn voor het te 
voeren beleid. Mogelijke locaties voor nieuwbouw 
bevinden zich aan de oostkant van de ZE weg, de wei bij 
boer Heijtink en het Baakse Veld.

Uitvoering

Belangrijk is dat  Sité en de gemeente samenwerken om te 
komen tot een woonbeleid en concrete bouwplannen die 
toegesneden zijn op de huidige en toekomstige woon-
behoeften. Overleg met de Dorpsbelangenorganisatie is 
daarbij zeer gewenst. Baaks Belang kan een initiërende rol 
spelen om deze partijen bij elkaar te brengen t.a.v. Baakse 
plannen.
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2-Basisvoorzieningen
Situatieschets

Basisvoorzieningen zijn van groot belang voor de leef-
baarheid in een dorpsgemeenschap. In Baak zijn nog een 
paar basisvoorzieningen aanwezig, maar het aantal voor-
zieningen is in de loop van de tijd afgenomen. Daarom 
koestert men de basisvoorzieningen die er nog zijn en wil 
zij deze behouden en op enkele punten aanvullen.
We prijzen ons gelukkig met een eigen basisschool, die 
een belangrijke rol speelt in het sociale leven. Wat betreft 
de medische zorg is Baak aangewezen op de voorzienin-
gen in Steenderen en Zutphen. De winkelvoorzieningen 
zijn minimaal. Op dit moment is er, met uitzondering van 
de Winkel van Sinkel en een electrazaak , geen winkel 
meer in Baak, omdat hiervoor geen economische ba-
sis meer is. Er is wel een bescheiden markt met enkele 
kramen op dinsdagmiddag.  Behoud  en uitbreiding van de 
wekelijkse markt is belangrijk. Openbaar vervoer is vooral 
van belang voor jongeren die niet over een eigen auto be-
schikken en elders een opleiding volgen of een werkkring 
hebben. Ook zijn er twee brievenbussen, een pinauto-
maat, enkele zitbanken en komt op woensdagmiddag de 

bibliobus op het parkeerterrein bij Herfkens. Tenslotte is 
er een  katholieke kerk in het dorp die in belangrijke mate 
bijdraagt aan het leefklimaat in Baak. In en rond de kerk 
worden vele feesten en evenementen gehouden en er 
vinden vanuit de kerk vele initiatieven plaats die bijdragen 
aan het sociale leven. De helft van het kerkgebouw staat 
op dit moment leeg en heeft geen functie. Een werkgroep 
onderzoekt de mogelijkheden om aan dit deel van de 
kerk een dorpshuisfunctie te geven. Het vinden van een 
nieuwe functie voor dit deel van het gebouw is van vitaal 
belang voor het voortbestaan van de kerk.

Visie

Het huidige niveau van basisvoorzieningen moet behou-
den blijven en op enkele punten worden verbeterd. De 
economische haalbaarheid is hierbij randvoorwaarde. Met 
betrekking tot het verbeteren van het leefklimaat vragen 
met name de volgende voorzieningen om verbetering:

Markt:
Op dinsdagmiddag wordt er markt gehouden naast hotel/
café Herfkens. Dit is een particulier initiatief van de eige-

naar, die zijn parkeerterrein en een elektrische aansluiting 
beschikbaar stelt. De markt heeft een sociale functie 
omdat het een informele ontmoetingsplek voor bewoners 
is. De locatie is gunstig, omdat ook passanten die over de 
provinciale weg reizen de markt bezoeken, wat de omzet 
van de markthouders vergroot. Momenteel staat er een 
viskraam, een vleeskraam, een groentekraam en een kaas-
kraam. Er is behoefte aan uitbreiding met een bakkers- en 
een bloemenkraam. 

Voor de toekomst moet de markt worden behouden. 
Daarom is het belangrijk dat de markt bij de gemeente en 
de marktvereniging een formeel karakter krijgt zodat het 
voortbestaan niet afhankelijk is van de private initiatiefne-
mer. Het aanleggen van een openbare stroomvoorziening 
/ electriciteitskast en het regelen van het beheer hierover 
zijn de belangrijkste basisvoorwaarden voor de conti-
nuiteit van de markt. Eventueel kan het terrein worden 
opgeknapt met wat snoei- en opruimwerk en kan bekeken 
worden of een vergroting mogelijk is.

Omdat deze ontwikkeling van groot belang wordt geacht 
voor de leefbaarheid vinden we dat de gemeente hierin 
een belangrijke verantwoordelijkheid heeft.
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Openbaar vervoer:
Momenteel is er een busverbinding tussen station 
Zutphen en station Doetinchem waarvan met name 
jongeren gebruik maken om naar hun opleidingsinstituut 
te reizen. Ook is deze busverbinding belangrijk om met 
openbaar vervoer de voorzieningen in Zutphen, zoals het 
ziekenhuis, te bereiken. Deze bus rijdt vooral overdag. 
Na 19.00  uur is het moeilijk om met openbaar vervoer de 
bestemming te bereiken. Vooral voor de jongeren is het 
belangrijk, dat zij ’s avonds thuis kunnen komen. 

Daarom is overleg nodig met de gemeente en de openbaar 
vervoersmaatschappij over verruiming van de rijtijden. 
Overwogen kan worden om als dorp aan te sluiten bij het 
project Dorpsauto. Hiertoe is het echter wel noodzakelijk 
dat er voldoende mensen gebruik van zullen maken.

De pinautomaat
Aan het pand waarin Concordia is gevestigd is een 
pinautomaat geplaatst. Deze wordt veelvuldig gebruikt. 
De verlichting is niet voldoende. Deze moet worden 
vervangen door een sterkere lamp. 

Uitvoering

Ten behoeve van de uitvoering van genoemde 
maatregelen is het bestuur van Baaks Belang de initiatief-
nemer.
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3-Economische 
     bedrijvigheid
Situatieschets

Baak is van oudsher een agrarische leefgemeenschap. De 
gehele dorpseconomie met vele toeleveringsbedrijven 
was gericht op de agrarische sector. Tot in de 20e eeuw 
telde Baak niet meer dan 500 inwoners. Na 1950 zijn er 
in de dorpskern vele burgerwoningen gebouwd en is het 
karakter veranderd van een boerengemeenschap naar een 
forenzendorp. In die periode is het bedrijventerrein 
Dambroek aangelegd en vond men in Baak en wijde 
omgeving werkgelegenheid. De aanleg van het bedrijven-
terrein en woningen betekende een gunstig vestigings-
klimaat voor vele gezinnen. In het buitengebied van Baak 
hebben de agrarische bedrijven een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Op dit moment is de agrarische 
bedrijvigheid volop aanwezig in het buitengebied. 
Recentelijk ontwikkelen zich toeristische initiatieven als 
nevenfuncties van agrarische bedrijven (zoals boerengolf, 
kamperen bij de boer).

Visie

Baak is gesteld op haar dorpse karakter en haar bijzondere 
landschap. Hierin past geen grootschalige bedrijvigheid. 
Economische ontwikkelingen moeten daarom passen 
binnen het kleinschalige karakter en het landschap en 
agrarische bedrijvigheid niet verstoren. Geringe 
uitbreiding van het bedrijventerrein Dambroek wordt 
geaccepteerd. Ontwikkelingen binnen de Bakerwaard ten 
behoeve van grootschalige zandwinning en de plaatsing 
van een windmolenpark zijn niet gewenst. Kleinschalige 
zandwinning t.b.v. natuuraanleg en wandelpaden, waarbij 
de agrarische functie in stand blijft, is acceptabel evenals 
initiatieven voor kleinschalige windmolens en 
bijvoorbeeld met turbines in de Baakse Beek.

Uitbreiding Dambroek
Er bestaat nog behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte. 
Een uitbreiding kan een positieve bijdrage leveren aan 
het leefklimaat in Baak. Een geringe uitbreiding moet wel 
voldoen aan een aantal voorwaarden:

• Uitbreiding alleen voor kleine bedrijven met een 
 ruimtebeslag tot 0,5 ha. Dit komt overeen met 
 handhaving volgens de huidige categorie 3.
• Ondernemers die zich vestigen moeten betrokkenheid 
 hebben met Baak.
• Bij het plan voor uitbreiding van het bedrijventerrein 
 moet een landschapsarchitect worden betrokken die 
 zorg draagt voor een goede inpassing in het landschap 
 zodat het geheel een verrijking wordt voor het dorp.
• Elke bedrijfskavel moet worden voorzien van een 
 dienstwoning die bestemd is voor de ondernemer 
 met zijn gezin.

Bovenstaande sluit aan bij het huidige bestemmingsplan 
voor het Dambroek. Voorkomen moet worden dat de 
bebouwing aan de Hofstraat, de ruïne en het landgoed 
Hof te Baak ingesloten raken. Voorgesteld wordt om de 
ontwikkelingen kritisch te volgen, waarbij rekening wordt 
gehouden met bovengenoemde visie en voorwaarden. De 
huidige bewoners en belanghebbenden moeten worden 
betrokken bij de plannen.
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Plannen Bakerwaard
Afgelopen jaren werden er plannen ontwikkeld voor 
grootschalige zandwinning, in combinatie met waterber-
ging, natuur of grootschalige verblijfsrecreatie. Dergelijke 
plannen worden als ongewenst ervaren omdat men de 
grote, natuurlijke, open ruimte en de cultuurhistorische 
waarde wil behouden. Andere nadelige effecten zijn 
onder meer een te grote verkeersstroom en parkeerpro-
blemen, langdurige geluidsoverlast, een te grote hoeveel-
heid plaatsen voor verblijfsrecreatie tussen Zutphen en 
Doesburg en een verlies aan ruimte voor landbouw. Deze 
punten komen de leefbaarheid niet ten goede en wegen 
niet op tegen enkele positieve effecten zoals bijvoorbeeld 
extra arbeidsplaatsen en mogelijkheden voor nieuwe 
horeca.

Plannen voor kleinschalige ontwikkelingen van zandwin-
ning die resulteren in een kwalitatief beter ingerichte 
Bakerwaard worden wel gewaardeerd. Er worden wel 
de volgende eisen gesteld: meer natuurbeleving, meer 
wandelpaden, betere landbouwmogelijkheden en een 
minimum aan verkeers- en geluidsoverlast.

Plannen voor het plaatsen van windmolens vinden wij 
niet gewenst omdat deze te veel negatieve invloed heb-
ben. Genoemd worden horizonvervuiling, geluidsover-
last, verstoring van het alom gewaardeerde landschap 
en bedreiging van trekvogels die gebruik maken van de 
IJsselvallei. In de toekomst ontstaat wellicht een grotere 
vraag naar alternatieve energiebronnen zoals biomassa-
energie, zonne-energie en windenergie. Indien zich 
ontwikkelingen voordoen voor productie van alternatieve 
energie dan staat kleinschaligheid van deze projecten 
voorop. Grootschaligheid betekent een te grote aantasting 
van de leefbaarheid van een klein dorp als Baak.

Uitvoering

Voorgesteld wordt dat het bestuur van Baaks Belang 
de ontwikkelingen kritisch gaat volgen zodat zich geen 
ontwikkelingen voordoen die strijdig zijn met bovenge-
noemde visie en voorwaarden.
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4-Verkeersveiligheid

Situatieschets

De Provinciale weg Zutphen - Emmerikseweg (N314) 
loopt dwars door de bebouwde kom van Baak. Op de 
kruising met de  verbindingswegen naar Steenderen 
en Vorden is een rotonde aangelegd voor een betere 
afwikkeling van het verkeer. Gedurende de laatste jaren 
wordt de ZE-weg drukker en vooral het vrachtverkeer 
neemt toe. Dit wordt deels veroorzaakt door de aanwe-
zigheid van de aardappelfabriek AVIKO in Steenderen. 
Al het vrachtverkeer naar deze fabriek rijdt via de Baakse 
rotonde. Daarom  wordt het voor fietsers en wandelaars 
(veel schoolgaande kinderen) steeds onveiliger om deze 
weg over te steken.

Ook op andere plaatsen zijn er voor fietsers, wandelaars 
en spelende kinderen onveilige verkeerssituaties. Zo 
wordt er binnen de bebouwde komt in sommige straten 
te hard gereden. En op de uitvalsweg naar Wichmond / 
Vorden is te weinig fietsruimte voor de vele schoolgaande 
kinderen.

Visie

Er wordt veel gefietst in Baak voor schoolgang, woon / 
werk, voor sportactiviteiten en voor vrijetijdsdoeleinden. 
Vanuit milieuoverweging en gezondheidsbelang is dit 
gewenst. De veiligheid in Baak en omgeving moet vooral 
voor fietsers en voor kinderen worden gegarandeerd.

Oversteken ZE-weg
De ZE-weg wordt vaak overgestoken voor schoolgang en 
voor de bereikbaarheid van sportvoorzieningen zoals de 
voetbalvelden en het zwembad. Oversteken is gevaarlijk 
omdat er geen veilige oversteekplaatsen zijn aangelegd. In 
overleg met de school, gemeente  en de provincie moeten 
op nader te bepalen locaties oversteekplaatsen worden 
aangelegd m.b.v. kanalisatiestrepen en waarschuwings-
borden voor overstekende kinderen. Ook kan gedacht 
worden aan het aanleggen van een vluchtheuvel om het 
oversteken veiliger te maken. De locatie bij Herfkens leent 
zich hiervoor in combinatie met herinrichting Wichmond-
seweg / ZE-weg. 

De bestaande oversteekmogelijkheid bij de rotonde is 
niet veilig genoeg. Wandelaars en fietsers kunnen niet 

gescheiden oversteken. Mede door relatief hoge aanrij-
snelheid van auto’s maar ook van scooters en bromfietsen 
ontstaan onveilige situaties. Een definitief veilige oplos-
sing is de aanleg van een fietstunnel vanaf de Steenderen-
seweg tot aan het doodlopende stuk van de Wichmondse-
weg (langs Herfkens).

Vrijliggende fietspaden
De plannen voor de aanleg van een parallelweg langs de 
ZE-weg naar Zutphen zijn in een vergevorderd stadium. 
De planning is dat de aanleg plaatsvindt in 2010 en 2011. 
Deze voorziening wordt door de bevoegde instanties en 
door alle mensen als zeer gewenst aangemerkt, maar de 
veiligheid van fietsers komt door het landbouwverkeer in 
het geding. Daarom wordt benadrukt dat de aanleg van 
een een vrijliggend fietspad noodzakelijk blijft en niet 
vervangen moet worden door een parallelweg waar ook 
landbouwverkeer rijdt.

Daarnaast is een oversteek gepland ter hoogte van de 
Bontekoeweg waar de fietsers vanuit Zutphen naar Baak 
moeten oversteken. Gezien de snelheid van het gemotori-
seerde verkeer (80 km) wordt dit als onveilig beschouwd. 

oversteken ZE-weg Baak
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De voorkeur gaat ernaar uit om het vrijliggende fietspad 
door te trekken tot aan de bebouwde kom van Baak en 
de oversteek hier te laten plaatsvinden binnen de 50-km 
zone.

De weg naar Wichmond en Vorden wordt veel gebruikt 
door scholieren en leden van sportclubs. Deze weg wordt 
door de mensen uit Baak en omliggende kernen ervaren 
als onveilig voor fietsers, omdat de weg smal is en er geen 
vrijliggend fietspad is. Met name het gedeelte vanaf het 
kruispunt met de Beukenlaan richting Vorden tot aan de 
Oosterwijkse Vloed is onoverzichtelijk. Om schoolgaand 
fietsverkeer vanuit Baak (en Steenderen) naar Vorden 
en Wichmond veiliger te maken wordt een vrijliggende 
fietsverbinding als zeer gewenst beschouwd. Hierbij moet 
ook controle plaatsvinden op de snelheid van scooters 
en bromfietsen. Als een fietspad niet haalbaar is dan kan 
worden gedacht aan het afsluiten van deze weg voor 
doorgaand vrachtverkeer met uitzondering van 
bestemmingsverkeer.

Ook het fietsen over de rotonde van Baak wordt niet in 
alle richtingen als voldoende veilig ervaren, mede als 
gevolg van het gebruik van voetgangers van de 

fietsstroken. De huidige fietsstroken zijn te smal. Dit 
onderwerp moet onder de aandacht gebracht worden van 
gemeente en provincie. 

Parkeren langs de ZE-weg
Er werd te veel geparkeerd op het fietspad langs de 
ZE-weg. Hierdoor ontstonden onveilige situaties voor 
fietsers. Sinds de wijkagent vaker controleert doet het 
probleem zich minder vaak voor. Toch blijft het altijd een 
zwak punt. De wijkagent zal verzocht worden om de 
handhaving van het parkeerverbod in stand te houden.

Te hoge snelheid binnen de bebouwde kom
Op enkele plaatsen in het dorp wordt te hard gereden. 
Met name op de Pastoriestraat en de Pastoor Bouwhuis-
straat  als aanvoerwegen naar de school en Concordia 
(pinautomaat). Ook vanaf kruising Wichmondseweg/
Pastoriestraat tot aan Bobbinkstraat. Het is gewenst dat 
snelheidsverminderende maatregelen worden getroffen 
door aanleg van drempels en / of wegversmallingen. In 
overleg met de gemeente moet worden bekeken welke 
wijze de voorkeur geniet.

Onveilige verkeerssituaties
Op enkele locaties wordt onveiligheid ervaren in 
verkeerssituaties. Genoemd zijn:
Onveilige situatie bij de school, Scherpe hoek in de 
Bobbinkstraat, het ontbreken van een wandelstoep tus-
sen Concordia en de parkeerhavens, splitsing Pastoor 
Teubnerstraat - Vordenseweg, splitsing Dolfingweg - 
industrieterrein (combinatie van tweerichtingsverkeer 
op fietspad, bromfietsers en bocht in de weg), splitsing 
ZE-weg – industrieterrein (rotonde gewenst) en fietspad 
langs Dolfingweg ter hoogte van de Molenweg tot aan 
de rotonde verbreden zodat er vanuit beide richtingen 
gebruik van kan worden gemaakt.

Uitvoering

Geadviseerd wordt om een werkgroep aan te stellen die 
de aangegeven knelpunten verder gaat inventariseren 
en concretiseren om deze vervolgens te bespreken met 
gemeente, provincie en wijkagent om tot gepaste 
oplossingen te komen.

ZE-weg Baak
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5-Woonomgeving

Situatieschets

Baak ligt in een bijzonder mooi en gevarieerd landschap. 
Dit landschap is van alle kanten goed waarneembaar 
vanuit de bebouwde kom. Het draagt daarmee bij aan de 
leefkwaliteit voor de inwoners. Deze kwaliteit willen we 
dan ook behouden. Ook wordt de aanwezigheid van het 
dorpskarakter met kenmerkende plekken en gebouwen 
als de Sint Martinuskerk, Huize Baak, de hertenwei, de 
ruïne van Baak en vele oude boerderijen zeer gewaar-
deerd. De belangrijkste kernkwaliteiten van het dorp zijn 
landelijk wonen, groen, rust en veiligheid. Hierin passen 
geen woningbouw rondom de kerk en geen grootschalige 
ingrepen in het buitengebied.  Maar er zijn ook ergernis-
sen over sommige aspecten. Zo scoort de overlast van 
honden- en kattenpoep en het zwerfafval hoog. Ook 
storen veel mensen zich aan het slechte onderhoud van 
het openbaar groen en van de trottoirs. Vooral in de 
winter wordt overlast ervaren omdat er op enkele plek-
ken te weinig straatverlichting aanwezig is. Verder zijn er 
wensen over herinrichting en herbestemming van enkele 
locaties, zoals de ruïne van Baak.

Visie

De ligging van Baak in een mooi landschap, de vele fraaie 
gebouwen en plekken met uitzichten naar buiten leve-
ren een woonkwaliteit op die moet worden behouden. 
Belangrijke punten die verder bijdragen aan dit woonkli-
maat zijn veiligheid, voldoende schone speelruimte voor 
kinderen, goed onderhouden openbare ruimte en rust.
Verbetering moet plaatsvinden t.a.v. het groenonder-
houd, zwerfafval, honden- en kattenpoep, de straatver-
lichting en de inrichting van twee locaties.

Groenonderhoud. De mensen in Baak houden van net-
heid en orde. Een propere bevolking stelt eisen aan het 
onderhoud aan de openbare voorzieningen. Het niveau 
van onderhoud is te laag. Er staat te veel onkruid en open 
plekken worden niet op tijd aangevuld met nieuw plant-
materiaal. Ook de trottoirs worden onvoldoende onder-
houden en onkruidvrij gemaakt. Soms zijn de trottoirs 
slecht  toegankelijk door overhangende struiken en hagen 
die onvoldoende worden gesnoeid in de aangrenzende 
particuliere tuinen. 

De bospercelen die grenzen aan het dorp zijn slecht 
begaanbaar omdat op de paden veel dode takken liggen 
en er vaak brandnetels groeien. Ook zijn de paden soms 
modderachtig bij nat weer.  Ook de  wegbermen wor-
den bij de gevaarlijke punten onvoldoende gemaaid. Dit 
belemmert het zicht van de weggebruikers waardoor de 
verkeersveiligheid in het geding is. De onkruiden in de 
bermen verspreiden zich over aangrenzende landbouw-
gronden, hetgeen voor de boeren nadelig is. Ook geven 
de ongemaaide bermen een onverzorgd beeld.

Een ander aspect is de bestrijding van de eikenproces-
sierups in laanbomen. Dit vindt alleen nog maar plaats 
binnen de bebouwde kom in de buurt van openbare 
gebouwen. Bestrijding, ook in het buitengebied, is voor 
de leefbaarheid van belang. 

Maatregel: Genoemde knelpunten moeten worden 
opgelost. Om dit te bereiken is het gewenst om een goed 
overzicht te maken van plekken die slecht onderhouden 
zijn. Met de verantwoordelijke beherende partijen zoals 
de gemeente, de boseigenaren en soms ook de particulie-
ren moet besproken worden hoe de knelpunten moeten 
worden opgelost.

luchtfoto Baak groenonderhoud
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Zwerfafval Er ligt veel afval in de bermen van de invals-
wegen, vooral langs de fietspaden. Jaarlijks wordt in maart 
door de jagers veel zwerfvuil geraapt in het buitengebied. 
Ook wordt 1 maal per jaar een schoonmaakdag georga-
niseerd. Ondanks deze acties blijft er te veel vuil in de 
bermen achter.
Maatregel:  Op enkele plekken kunnen blikvangers 
geplaatst worden. Ook kan worden onderzocht of er twee 
maal per jaar een schoonmaakdag kan worden georga-
niseerd, eventueel in samenwerking met de basisschool. 
Ook is het wenselijk dat meer mensen meedoen. Er zal 
misschien meer bekendheid gegeven moeten worden aan 
deze schoonmaakdagen. 

Honden- en kattenpoep
De mensen hebben veel overlast van hondenpoep. Vooral 
bij kinderspeelplekken en op trottoirs leidt dit tot erger-
nis. Ook kattenpoep is in tuinen en bij kinderspeelplekken 
een probleem. 
Maatregel: Op de eerste plaats kan in de dorpsfolder 
een zin worden opgenomen die een beroep doet op alle 
inwoners om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
Daarnaast kan met de gemeente gekomen worden tot de 
aanwijzing van een hondenlosloopzone gecombineerd 
met de nodige voorzieningen zoals bijvoorbeeld auto-
maten met plastic zakjes. Het plaatsen van extra ver-
bodsbordjes kan wellicht ook een bijdrage leveren. Het 
wijzigen van de APV (algemene politieverordening) om 
verplichtstelling te regelen voor het meenemen van een 
schepje of plastic handschoen is ook een optie.  Handha-
ving door politie en elkaar aanspreken op ieders verant-
woordelijkheid zijn instrumenten die kunnen bijdragen 
aan het oplossen van het probleem.

Straatverlichting
Vanuit milieuoverwegingen (stroomgebruik en licht-
vervuiling in de nacht) voert de gemeente het beleid 
de straatverlichting te beperken. Er zijn echter enkele 
plekken binnen de bebouwde kom die als te donker en 
onveilig worden ervaren en waar de huidige verlichting 
te wensen overlaat. Op sommige plekken kan dit worden 
opgelost door een extra lantaarnpaal te plaatsen. 
Maatregel: Met een inventarisatie van de donkere plek-
ken kan in overleg met de gemeente gekomen worden tot 
het plaatsen van enkele nieuwe lantaarnpalen.
Eveneens in overleg met de gemeente moet worden ge-
zocht naar mogelijkheden om tot een lager stroomgebruik 
te komen. Gedacht kan worden aan het verminderen van 
het aantal lichtmasten of het doven danwel dimmen van de 
verlichting na 24.00 uur. Instandhouding van de veilig-
heid is hierbij wel van belang.  

Verlichting van de kerk
Vanuit de grote waarde van de Sint Martinuskerk voor 
het dorp wordt het aanlichten van de kerktoren wenselijk 
geacht. Het geeft een meerwaarde aan de markante toren.
Maatregel: Met het kerkbestuur overleggen hoe dit ge-
realiseerd kan worden. Voorwaarde is dat gekozen wordt 
voor energiezuinige en duurzame verlichting die op van 
tevoren vastgestelde tijden brandt.

Herinrichting aansluiting Wichmondseweg - ZE-weg
In de huidige situatie is de Wichmondseweg nabij café 
Herfkens afgesloten voor doorgaand verkeer. Alleen fiet-
sers kunnen hiervan gebruik maken. Deze ingang is ook 
opgenomen in de Kastelenroute waardoor veel recreatieve 
fietsers hier Baak binnenkomen. Ook veel schoolgaande 

fietsers maken gebruik van deze entree. De huidige wijze 
van afsluiting past niet goed bij het intensieve gebruik. 
Ook wordt de inrichting van dit hoekje/pleintje als onaan-
trekkelijk ervaren.
Maatregel: In overleg met de gemeente en de aanwonen-
den moet gekomen worden tot een voorstel voor herin-
richting en opname in de prioriteitenlijst van herinrich-
tingswerken van de gemeente. 

oversteek ZE-weg
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Herinrichting van de ruïne van Baak
Rond het jaar 1200 hebben de inwoners van Baak een 
houten kapel gebouwd op de plaats waar nu de ruïne 
staat. In het jaar 1362 is deze vervangen door een stenen 
kapel die vernoemd is naar de heilige St. Nicolaas. De 
kapel was onderdeel van de parochie Steenderen. De 
kapel is tot de reformatie gebruikt en is daarna verval-
len tot een ruïne waarvan de toren nog te zien is aan de 
Hofstraat. In de volksmond wordt hij ook wel de Dom van 
Baak genoemd.

Tegen de achtergrond van het cultuurhistorisch belang 
voor Baak verdient de ruïne meer aandacht. Momenteel 
zit hij weggestopt achter gebouwen en is niet toegankelijk 
voor publiek, waardoor hij te weinig zichtbaar en beleef-
baar is. Restauratie en het opruimen van de schuurtjes 
is nodig om het oorspronkelijke aanzicht weet terug te 
krijgen. Vanuit toeristisch motief is het gewenst om bij de 
ruïne een pleisterplaats of een TOP-locatie (toeristische 
opstapplaats) te ontwikkelen waar historische informatie 
wordt verstrekt en die gebruikt kan worden als rustplaats 
voor fietsers en wandelaars. Na deze opknapbeurt kan 
de voormalige kapeltoren als de Dom van Baak bekend-
heid krijgen. Verder zal Baak moeten nadenken over de 
toekomstige bestemming en gebruik van de toren.
In samenspraak met de eigenaar, de gemeente, monu-
mentenbelang en omwonenden kunnen voorstellen 
worden uitgewerkt voor het opknappen en herinrichten.

Uitvoering

Genoemde knelpunten vragen om een goede voorbe-
reiding, inventarisatie en analyse voordat deze kunnen 
worden voorgelegd aan de aangegeven instanties. Gead-
viseerd wordt om een werkgroep Woonomgeving aan te 
stellen die periodiek bij elkaar komt om deze voorberei-
dingen uit te voeren en om in overleg te treden met 

de instanties om de knelpunten op te lossen. Zij kan ook 
zelf acties voorbereiden met de bevolking om plekken op 
te knappen.

ruïne van Baak



Dorpsplan Baak 2010/2020
21

6-Vrijetijdsvoorzieningen

Situatieschets

De aanwezigheid van vrijetijdsvoorzieningen speelt een 
grote rol binnen de gemeenschap, omdat deze gelegen-
heid geven voor sociale contacten. Het dorp kent een 
breed scala aan recreatieve en sportieve activiteiten en er 
worden feesten georganiseerd.  Zo is er een speeltuintje, 
een trapveld, een jeu de boulesbaan en zijn er enkele 
fietsroutes aanwezig. Voor sportactiviteiten kan men 
terecht bij Concordia, de voetbalvereninging Baakse Boys, 
een toerclub, een gymnastiekvereniging en  voor buiten-
activiteiten bij het Jeugd- en Jongerenwerk. Voor culturele 
activiteiten zijn er een toneelvereniging, de Stichting 
Openluchtspel en een kerkkoor. Daarnaast zijn er nog 
verenigingen voor onder andere kaarten, biljarten, darts, 
klootschieten, een carnavalsvereniging en de Kermis- en 
Oranjevereniging. 

Er zijn twee cafe’s in het dorp en er worden regelmatig 
evenementen gehouden zoals b.v. de kermis, het paas-
vuur, Koninginnedag, een rommelmarkt en een kerst-
markt. De jaarlijkse kermis wordt ervaren als een van de 

belangrijkste evenementen. Vele inwoners en kinderen 
zijn al enkele maanden van te voren bezig met de wagen-
bouw. 

De voetbalvereniging Baakse Boys dreigt te vertrekken uit 
Baak. De oorzaak hiervan is de krimp in het ledenaantal.  
Dit zou zeer nadelig zijn voor het sociale leven. Een oplos-
sing moet worden gevonden om dit te voorkomen.
Er is meer behoefte aan voorzieningen voor individuele 
vrijetijdsbeleving. Zo is er behoefte aan meer mogelijkhe-
den voor dorpsommetjes en aan speelgelegenheid. Voor 
jongere kinderen is er een speeltuin, maar voor oudere 
kinderen is te weinig uitdaging en zijn er te weinig ont-
moetingsruimtes.

Visie

De aanwezigheid van vrijetijdsvoorzieningen draagt 
bij aan een beter leef- en vestigingsklimaat voor onder 
meer gezinnen met kinderen waardoor een evenwichtige 
opbouw van de bevolking gehandhaafd blijft. Op enkele 
punten kan het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen wor-
den verbeterd. Deze hebben betrekking op het volgende: 

Verbetering speelgelegenheid
Een opknapbeurt van de speeltuin 
De bestaande speeltuin voor jongere kinderen is aan een 
opknapbeurt toe en wordt in 2010 gerenoveerd. Van be-
lang  hierbij is om de inrichting af te stemmen op kinderen 
tot 12 jaar. 

Het openstellen van het schoolplein 
Het schoolplein heeft diverse speelvoorzieningen.die ook 
aantrekkelijk zijn voor kinderen tot 12 jaar. Het is gewenst 
dat het plein wordt opengesteld om deze leeftijdscatego-
rie ook meer speelgelegenheid te geven. Om tegemoet 
te komen aan enkele bezwaren zoals kans op vernieling 
en overlast zou de inrichting zich moeten richten op de 
jeugd tot 12 jaar.  Het is een beschermde omgeving met 
sociale controle waardoor het juist geschikt is voor deze 
categorie. Met de plaatsing van enkele banken kan de plek 
tevens een ontmoetingsfunctie vervullen voor de ouders. 
Jeugd ouder dan 12  jaar moet elders een plek hebben. 
Het is belangrijk dat hierover gesproken wordt met de 
school en omwonenden omdat recentelijk is gebleken dat 
de schoolleiding en sommige mensen in de buurt deze 
ontwikkeling niet gewenst vinden.

speeltuin Baak
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Herinrichten van het trapveld
Voor de jongeren tussen  12 en 18 jaar kan het bestaande 
trapveldje aantrekkelijker worden gemaakt door aanvul-
ling met nieuwe voorzieningen. Het trapveld moet vol-
doende uitdaging bieden voor deze categorie zodat deze 
kinderen zich niet elders gaan vervelen en dan vernielin-
gen aanrichten. Gedacht kan worden aan een scatebaan, 
een fietscrossbaan en een basketbalveld.  Het trapveld 
kan ook functioneren als een ontmoetingsplek voor deze 
jongeren. 

Als enkele banken en / of een picknicktafel worden ge-
plaatst kan deze plek tevens dienst doen als pleisterplaats 
voor wandelaars en fietsers. De aantrekkelijke locatie met 
ondermeer zicht op Huize Baak leent zich hier goed voor. 
Voorwaarde is dat het trapveld bruikbaar blijft voor de 
jaarlijkse kermis.

In overleg met de grondeigenaar / pachter en de gemeen-
te wordt geprobeerd tot een verbeterde inrichting van het 
trapveld te komen.

Speelvoorzieningen plan Hubers
In het kader van de woninguitbreiding van plan Hubers 

worden speelvoorzieningen geplaatst. Bij voorkeur  wor-
den deze gericht op kleine kinderen.

Wandelroutes
Het is gewenst dat er enkele wandelommetjes kunnen 
worden gemaakt rond Baak. Er zijn diverse wandelpa-
den aan de rand van het dorp, maar deze zijn niet altijd 
goed toegankelijk. Van enkele paden is het voortbestaan 
onzeker, zoals het wandelpad op de Singelwal en bij de 
Bontekoeweg. Anderen worden  niet altijd even goed on-
derhouden waardoor ze weinig of niet worden gebruikt.

Maatregelen
In de eerste plaats is overleg nodig met de eigenaren of 
beheerders over het toegankelijk houden en onderhouden 
van de bestaande paden. Daarnaast kan gezocht worden 
naar  nieuwe kansen voor wandelpaden. Zo liggen er 
mogelijkheden bij het hertenkamp en achter het vakantie-
huisje Harenberg. Bij het hertenkamp worden bij voor-
keur de bruggen bij de vijvers teruggebracht om het eiland 
weer toegankelijk te maken en krijgt de hertenschuur een 
onderhoudsbeurt. Eventueel kunnen hier banken worden 
geplaatst voor wandelaars om uit te rusten.

In overleg met boseigenaren,  agrariërs en het Waterschap 
zouden “nieuwe paden” kunnen worden aangelegd of 
opengesteld langs houtwallen, over boerenland en langs 
de waterlopen. Overlast van loslopende honden en ver-
storing van het wild zijn hierbij mogelijke knelpunten. 
Met de aanleg van de paden kunnen routes worden 
uitgezet en indien gewenst in het veld aangegeven. Op 
speciale wandelkaarten van Baak en omgeving kunnen de 
routes worden ingetekend. Ze kunnen door de lokale en 
regionale VVV’s worden verspreid. Een mogelijkheid is 
ook om de routes via een paneel op een centrale plaats in 
het dorp kenbaar te maken. 

Uitvoering

Voorgesteld wordt om een tijdelijke werkgroep te 
formeren die in overleg met de school, de gemeente en 
de grondeigenaar / pachter van het trapveld komt tot uit-
werking van bovengenoemde punten. Aangeraden wordt 
om in ieder geval ouders van kinderen uit verschillende 
leeftijdscategorien hierin te betrekken.

trapveld Baak
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7-Sociaal leven

Situatieschets

De mensen zijn tevreden over het sociale leefklimaat in 
Baak. Het verenigingsleven is zeer omvangrijk en draagt 
in bijzondere mate bij aan het sociale leefklimaat. Enkele 
belangrijke instituties zijn de kermis, het voetbal, Con-
cordia, De parel van Baak en de vele vrijwilligers. Onder 
het thema vrijetijdsvoorzieningen wordt dit uitvoeriger 
beschreven. Ook het noaberschap wordt als belangrijk 
ervaren voor de leefbaarheid in het dorp.  Er wordt erkend 
dat het begrip noaberschap verandert . Het gaat tegen-
woordig vooral om burenhulp, zorg voor je omgeving, het 
onderhouden van contact met mensen in je buurt, zorg 
voor de zieken en  oudere mensen e.a. De vrees bestaat 
dat deze vormen van noaberschap verdwijnen, ondermeer 
door de komst van steeds meer bewoners van buiten de 
oorspronkelijke gemeenschap.

Visie

De mensen hechten veel waarde aan aspecten van het 
noaberschap en dat wil men behouden. De invulling van 
dit gebruik is echter anders geworden dan bijvoorbeeld 
50 jaar geleden. Gezocht moet worden naar een eigen-
tijdse wijze van invulling van het noaberschap om daar-
mee de saamhorigheid en het dorpsgevoel te versterken.
De dorpswerkgroep van Baak wil enkele stimulerende 
maatregelen nemen voor een eigentijdse invulling van het 
noaberschap. Deze maatregelen hebben betrekking op de 
volgende onderwerpen:

Nieuwe inwoners van Baak
De mensen willen graag dat nieuwkomers het sociale 
leven inclusief het noaberschap respecteren en eraan 
deelnemen. Daarom willen ze dat de nieuwkomers beter 
worden geïnformeerd over de verschillende sociale activi-
teiten en gewoonten.  Een eerste actie is het samenstellen 
van een dorpsfolder met alle informatie over Baak en haar 
bewoners. De dorpsfolder wordt verdeeld onder alle in-
woners. Nieuwkomers krijgen de folder aangereikt door 
een buurtcontactpersoon als gebaar van welkom.

Concordiagebouw Baak

basisschool St. Martinus
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Hulpbehoevenden
In de discussies over noaberschap is gesproken over men-
sen die door ouderdom, eenzaamheid of andere oorzaken 
in een isolement dreigen te geraken. De vraag is of wij dat 
altijd goed signaleren en in de gaten hebben. In de praktijk 
blijkt dat het moeilijk is om bedoelde mensen te traceren. 
De dorpswerkgroep is van mening dat het onderhouden 
van contacten met hulpbehoevenden voldoende aandacht 
heeft onder de bevolking. Mede onder invloed van de 
vergrijzing wil de dorpswerkgroep toch een actie opne-
men in het dorpsplan om te komen tot een beter systeem 
van signalering ter verbetering van de contacten met deze 
groep mensen.

Vanuit de kerk bestaat al sinds lange tijd het gebruik om 
mensen die langdurig ziek zijn een bezoek te brengen. 
Deze bezoeken worden gebracht aan leden van de kerk 
maar ook aan niet leden.  De bezoeken worden afgelegd 
door de bezoekersgroep. Het werk van deze bezoekers-
groep wordt erg op prijs gesteld. Er is geconstateerd dat 
het bestaan ervan slechts op kleine schaal bekend is. Te-
vens is genoemd dat de groep behoefte heeft aan nieuwe 
leden / vrijwilligers. Het is gewenst dat ook mannen en 
jongere mensen zich voor deze bezoekersgroep aanmel-
den. 

Maatregel: De dorpswerkgroep vindt het wenselijk dat de 
bezoekersgroep breder bekend wordt en dat de drempel 
lager wordt om je aan te melden voor een bezoek. Het is 
tevens gewenst om beter te communiceren met de bevol-
king waardoor makkelijker leden / vrijwilligers te werven 
zullen zijn. Het opstellen van een folder kan hieraan wel-
licht bijdragen. 

Hierbij kan worden overwogen om contact op te nemen 
met de Lions uit de gemeente Bronckhorst, die daar wel-
licht in bij kunnen staan. Tevens wordt voorgesteld om in 
overleg met de bezoekersgroep te komen tot een uitbrei-
ding van de bestaande doelgroep met    hulpbehoevenden 
die in een isolement dreigen te raken. Samenwerking met 
de Stichting Zonnebloem, de kerk, de ouderenwerker in 
Steenderen, de thuiszorgorganisatie Sensire en de oude-
renbond is hierbij gewenst. 

De jongeren
Jongeren in de leeftijdscategorie 6 – 18 jaar hebben 
onvoldoende mogelijkheden om zich in de directe nabij-
heid van de woning te vermaken. De dorpswerkgroep wil 
maatregelen nemen die er toe leiden dat deze jongeren 
zich in de directe woonomgeving beter kunnen vermaken. 
Gedacht wordt aan de inrichting van een ontmoetings-
plaats / speelplaats voor genoemde categorie op of nabij 
het trapveld. Dit aspect van sociaal leven heeft veel relatie 
met het eerder beschreven  thema vrijetijdsvoorzieningen. 
Een andere suggestie is om een hobby-werkplaats in te 
richten in samenwerking met een van de bedrijven. Toe-
zicht zou kunnen plaatsvinden door een vrijwilliger.

Uitvoering

Voor de uitvoering van genoemde maatregelen is het 
bestuur van Baaks Belang de initiatiefnemer. 
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THEMA ACTIES DOELSTELLING WIE

WOONBELEID
   
1 Meer aanbod van goedkopere Bieden van voldoende woningen Baaks Belang 
 huurwoningen en starterswoningen voor de jongeren uit Baak met Sité en gemeente

BASISVOORZIENINGEN
   
2 Formaliseren en uitbreiding  Behoud marktaanbod Baaks Belang
 van de bestaande markt  met gemeente en Herfkens

3 Verruiming van de rijtijden van het  Verbeteren van de bereikbaarheid van Baak Baaks Belang met
 openbaar vervoer uit Zutphen en Doetichem gemeente en vervoersmaatschappij

4 Verbeteren van de verlichting van de pinautomaat Verbeteren veiligheid Baaks Belang
   met bestuur Concordia

5 Zoeken van een oplossing voor het achterste Verbeteren leefklimaat Kerkbestuur, Stichting Parel van Baak
 deel van de kerk  en Baaks Belang

ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID
   
6 Ontwikkelingen over Bakerwaard kritisch volgen Behoud van de bestaande kwaliteit door  Baaks Belang
  grootschalige ontwikkelingen tegen te houden 

7 Ontwikkelingen over  uitbreiding van Dambroek Uitbreiding met kleinschalige familiebedrijven Baaks Belang
 kritisch volgen  is gewenst

VERKEERS-VEILIGHEID
   
8 Oversteekplaatsen aanleggen op de ZE- weg Verbeteren veiligheid kinderen en wandelaars Werkgroep Verkeersveiligheid met
   gemeente, provincie en wijkagent

9 Aanleg vrijliggende fietspaden Verbetering veiligheid fietsers en Werkgroep Verkeersveiligheid met
  schoolgaande kinderen gemeente, provincie en wijkagent

10 Blijvende aandacht voor parkeren langs de ZE-weg Garanderen veiligheid fietsers Werkgroep Verkeersveiligheid met
   gemeente, provincie en wijkagent

11 Aanleg snelheidsremmende voorzieningen Verbeteren veiligheid ouderen en spelende Werkgroep Verkeersveiligheid met
 op enkele straten binnen de bebouwde kom kinderen gemeente, provincie en wijkagent

12 Verbeteren veiligheid op 5 locaties in het Verbeteren veiligheid Werkgroep Verkeersveiligheid met
 dorp - nader onderzoek gewenst  gemeente, provincie en wijkagent

Schematisch overzicht van acties
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Schematisch overzicht van acties [vervolg]

THEMA ACTIES DOELSTELLING WIE

WOONOMGEVING
   
13 Verbeteren onderhoud openbaar groen Verbeteren van het aanzicht van het dorp Werkgroep woonomgeving
   met gemeente

14 Verbetering onderhoud bospercelen en bospaden Verbetering aanzicht en recreatief gebruik Werkgroep 
   met boseigenaren

15 Vaker maaien van de wegbermen Verbetering veiligheid en aanzicht Werkgroep
   met provincie en gemeente

16 Plaatsing van extra blikvangers Vermindering zwerfvuil Werkgroep
   met gemeente en provincie

17 Vaker een schoonmaakdag organiseren -  Vermindering zwerfvuil Werkgroep
 eventueel samen met de school  met huidige organisatie

18 Aandacht vragen voor  terugdringen overlast Verminderen overlast honden en katten Werkgroep met gemeente
 honden en katten via meerdere media  

19 Aanwijzing van een hondenlosloopzone Verminderen overlast honden Werkgroep met gemeente

20 Plaatsing enkele lantaarnpalen op donkere locaties Verbeteren veiligheid Werkgroep met gemeente

21 Overleg gemeente over vermindering Verminderen energiegebruik en lichtvervuiling Werkgroep met gemeente
 openbare verlichting vanuit milieuoverweging

22 Aanbrengen verlichting kerktoren Verbetering dorpsaanzicht Werkgroep
   met kerkbestuur

23 Herinrichting aansluiting Wichmondseweg -  Verbetering dorpsaanzicht Werkgroep
 ZE-weg bij cafe Herfkens  met gemeente en aanwonenden

24 Restauratie van de  ruïne van Baak en nadenken Verbeteren van de zichtbaarheid en beleving  Werkgroep
 over toekomstige functie van de  ruïne van Baak met eigenaar en bewoners

26
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THEMA ACTIES DOELSTELLING WIE

VRIJETIJDS-VOORZIENINGEN
   
25 Opknapbeurt speeltuin Verbeteren speelgelegenheid Werkgroep speelvoorzieningen
   met gemeente

26 Open stellen schoolplein Verbeteren speelgelegenheid Werkgroep
   met schoolbestuur

27 Herinrichting trapveld Verbeteren speelgelegenheid Werkgroep met grondeigenaar /
   pachter en gemeente

28 Plaatsing voorzieningen horend bij Verbeteren speelgelegenheid Werkgroep
 woningbouwplan Hubers  met gemeente

29 Aanleg wandelroutes Verbeteren wandelmogelijkheden rond Baak Werkgroep wandelroutes 
  voor bewoners met grondeigenaren

SOCIAAL LEVEN
   
30 Ontwikkeling dorpsfolder Verbetering relatie met nieuwe bewoners Baaks Belang

31 Verbeteren bekendheid van bezoeksersgroep Verbetering contacten met ouderen en Baaks Belang
 d.m.v. vervaardigen folder hulpbehoevenden

32 Uitbreiding bestaande doelgroep van de Risico verkleinen van eenzaamheid en isolement Baaks Belang met
 bezoekersgroep met alleenwonende bij ouderen Stichting Zonnebloem, de kerk,   
 hulpbehoevenden  ouderenwerker, Sensire en  
   Ouderen bond  

Schematisch overzicht van acties [vervolg]
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Verantwoording, Doel en 
Werkwijze

Het eerste doel van het dorpsplan is het aangeven van 
de kwaliteiten die bepalend zijn voor het leefklimaat. 
Deze kwaliteiten moeten worden behouden of worden 
verbeterd. Het document geeft aan op welke wijze het 
dorp verbeteringen wil aanbrengen. Een ander doel is 
het vergroten van het saamhorigheidsgevoel. Vanaf het 
begin worden alle bewoners zoveel mogelijk betrokken 
bij het samenstellen van het dorpsplan. De uiteindelijke 
visie zal naar verwachting breed gedragen worden door 
de gemeenschap. Dit bevordert het benodigde draagvlak. 
Ten slotte is het dorpsplan een communicatiemiddel naar 
andere partijen en organisaties waarin duidelijkheid wordt 
gegeven over wat de bevolking van belang acht voor 
een kwalitatief goed leefklimaat en wat er leeft onder de 
bevolking.

Bij het opstellen van het dorpsplan is gebruik gemaakt van 
de methode die de Vereniging van Kleine Kernen voor dit 
doel heeft ontwikkeld. Het proces is begeleid door twee 
onafhankelijke adviseurs die ondermeer bewaken dat 
systematische afwegingen worden gemaakt en de 
verschillende belangen worden meegewogen.

De dorpswerkgroep heeft op 16 april 2009 een schouw 
door het dorp gedaan. Gedurende deze schouw zijn meer-
dere locaties in het dorp en in het buitengebied bezocht. 
Op de locaties werd gediscussieerd over de kwaliteit en de 
betekenis voor de dorpsgemeenschap.

Ook is een bezoek gebracht aan de basisschool en is met 
de kinderen gesproken over het leefklimaat. Zij hebben 
een grote hoeveelheid tekeningen gemaakt die de kinder-
wensen laten zien. Op basis van de schouw en de tekenin-
gen werden de eerste thema’s en discussieonderwerpen 
gekozen, die werden voorgelegd aan de inwoners. 

Op 26 mei 2009 werd een ideeënavond georganiseerd 
in de zaal van Café Herfkens. Alle inwoners van Baak zijn 
uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst ideeën aan te le-
veren die in het dorpsplan moeten worden meegenomen. 
De avond werd bezocht door circa 60 mensen. Hiervan 
maakte ook de dorpswerkgroep en een vertegenwoordi-
ging van het bestuur van Baaks Belang deel uit. Namens 
de gemeente waren de heren Jan Otten en wethouder 
Glasbergen aanwezig. De inzet en de betrokkenheid op de 
ideeënavond was goed en er zijn vele ideeën naar voren 
gekomen die in voorliggend plan verwerkt zijn.

Hierna kwam de dorpswerkgroep in 2009 nog 13 keer 
bijeen om de verschillende thema’s en onderwerpen te 
bespreken. Er werd een selectie gemaakt van de onder-
werpen die door de bewoners het meest waren benoemd. 
Deze onderwerpen zijn geanalyseerd door bespreking 
van de achtergronden en door verzamelen van informatie 
over de huidige situatie en overheidsplannen.’ Vervolgens 
werden deze onderwerpen  uitgewerkt in verschillende 
visies en benodigde acties om tot verandering te komen. 
Deze uitwerkingen zijn opgenomen in dit dorpsplan. 
De actielijst is voor de uitvoeringsperiode 2010 – 2020 
richtinggevend voor de agenda van het bestuur van Baaks 
Belang.

In het voorjaar van 2010 werd het conceptplan besproken 
tijdens een klankbordbijeenkomst met vertegenwoordi-
gers van organisaties die nodig zijn om de plannen te rea-
liseren. Zij werden uitgenodigd om ideeën aan te dragen 
waarmee de plannen haalbaar gemaakt kunnen worden. 
Ook is een tweede bijeenkomst voor de bewoners ge-
houden, waarin zij nogmaals de gelegenheid kregen een 
bijdrage te leveren aan het dorpsplan.
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