
  

Kwaliteiten en 
kansen 
Leefbaarheidsonderzoek onder inwoners Exel 

en omstreken  

 

Wesley Aalbers 
Juli 2013 

In opdracht van:  

Belangenvereniging Exel en omstreken  

Vereniging Kleine Kernen Gelderland 

Radboud Universiteit Nijmegen 



1 
 

Samenvatting 

In Exel, een bescheiden dorp gelegen in de gemeente Lochem, sluit medio 2013 de basisschool. Deze 

ontwikkeling vormt een bedreiging voor de leefbaarheid van het dorp en omliggend gebied, vooral 

ook omdat het in een dergelijke kleine kern, Exel telt met al haar buitengebieden niet meer dan 700 

inwoners, meer is dan enkel een onderwijsinstelling. De basisschool is een belangrijke poot onder het 

sociale leven in de gemeenschap. Dit heeft de Belangenvereniging Exel en omstreken (BEO) aangezet 

tot het versterken van andere poten onder het sociale leven en de leefbaarheid van het gebied. 

Hierbij is behoefte ontstaan aan cijfermatige gegevens betreffende de kenmerken en wensen van de 

inwoners van Exel en omstreken, om activiteiten in het gebied richting te geven en houvast te bieden 

bij de taak als belangenbehartiger.  

Door een student Sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen is onder begeleiding van de 

Vereniging Kleine Kernen Gelderland een onderzoek uitgevoerd om deze zaken in beeld te brengen 

en de implicaties daarvan te duiden. Dit onderzoeksverslag is het resultaat daarvan. Thema’s als 

demografie, binding, werken, voorzieningen en wonen zijn aan de orde gekomen in een vragenlijst 

die hoofdzakelijk digitaal verspreid is onder de inwoners.  Doel was te komen tot een lijst concrete 

aanbevelingen en aandachtspunten. Met de ingevulde vragenlijsten van 101 inwoners van het 

gebied, is de volgende lijst geformuleerd: 

- Ontwikkel een sociale voorziening voor de jongeren van middelbare schoolleeftijd. Deze zijn 

relatief ruim vertegenwoordigd en kunnen op deze manier nog vele jaren betrokken worden 

bij de Exelse gemeenschap.   

- Blijf ook de jongere jeugd bij de gemeenschap betrekken. Laat niet alle sociale activiteiten 

met de school naar andere dorpen verdwijnen.  

- Probeer de oudere inwoners zoveel mogelijk een plekje binnen de Exelse 

gemeenschapsactiviteiten te geven. 

- Voor sommige verenigingen en voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op andere 

kernen. Houd dus ook oog voor de relevante ontwikkelingen op dit vlak in naburige kernen.  

- De binding en participatie in de gebieden die formeel buiten Exel vallen, is aanzienlijk. Zorg 

ervoor dat de gemeente en andere betrokken instanties zich hiervan bewust zijn als men in 

gesprek gaat; baken goed af waar het over gaat en voor welke gebieden/inwoners dit van 

belang zou kunnen zijn.  

- Zet in op het ontwikkelen van goede voorwaarden voor Het Nieuwe Werken in het gebied. 

Hierbij zijn betrouwbare en snelle verbindingen met het mobiele netwerk en het internet 

vereist, juist ook in het buitengebied.  

- Laat flexibiliteit het uitgangspunt zijn bij thema’s met betrekking tot wonen. De mogelijkheid 

om woningen te splitsen in meerdere wooneenheden biedt ruimte in te springen op een snel 

veranderende vraag en voorkomt leegstand. In de buitengebieden moet ook ruimte zijn om 

commerciële activiteiten te ontplooien.  

- Belangrijk is daarbij wel dat het karakter van het gebied behouden blijft, want juist de 

combinatie hiervan met ondernemerschap biedt kansen voor de toekomst. Inwoners 

waarderen het wonen in het gebied niet voor niets bijzonder hoog. 

- De kern biedt de beste plek voor nieuwbouw, om een levendige gemeenschap te versterken 

en het karakter van de buitengebieden niet aan te tasten. 
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- Evalueer op korte termijn de veiligheid van de belangrijkste fietsroutes vanuit het gebied 

naar de basisscholen in Lochem en Laren en probeer deze waar nodig te verbeteren.   

- Het leeuwendeel van de communicatie met BEO-leden kan in de toekomst prima via internet 

geschieden, zonder dat het bereik sterk afneemt.  

- Kijk, bij het ontbreken van OV-alternatieven, naar manieren om de Regiotaxi aantrekkelijker 

te maken voor inwoners die minder goed ter been zijn. 

 

In het achterliggende onderzoeksverslag leest u meer over de achtergrond, de onderzoeksopzet en 

de resultaten die tot deze lijst hebben geleid, alsmede een toelichting op de conclusies en 

aanbevelingen.  
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1. Achtergrond 

 

“Exel bestaat uit een kern en een groot buitengebied. Het buitengebied is gelegen tussen de spoorlijn 

en de Markeloseweg, oostelijk begrensd door de Bolksbeek en westelijk door de weg Holmershuizen, 

via de Juffersdijk, Boomkampsweg, Verwoldseweg, Dijkmansweg, langs de Huurnebeek en de N332 

tot aan de spoorlijn (…). In de kern en het buitengebied wonen respectievelijk circa 130 en 570 

mensen. Exel behoort tot de gemeente Lochem. De Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) 

heeft het gebied opgedeeld in negen buurten met elk een eigen contactpersoon (www.beo-exel.nl). 

Het landschap in en rond Exel is zeer afwisselend en behoort tot het zogenaamde coulissenlandschap. 

Dit houdt in dat door de beplanting en bebouwing het landschap het karakter heeft als ware het een 

toneel met coulissen. Wanneer men zich bevindt in een coulissenlandschap ziet men 

landschapselementen achter heggen en houtwallen verdwijnen en even later weer verschijnen.”  

Bron: Vóór de coulissen; Dorpsplan Exel. (2008) 

Volgens de BEO bevinden zich in Exel en omstreken ongeveer 370 huishoudens, waarvan er bijna 280 

aangesloten zijn bij de belangenvereniging. Volgens de gemeente Lochem staan er 129 huizen in 

Exels grondgebied, verdeeld over de wijken Exel Kom, Exel Tol en verspreide huizen Exel. Ondanks 

dat er een verschil is tussen de termen ‘huishoudens’ en ‘huizen’, waarbij het aantal huishoudens iets 

hoger kan liggen, is een discrepantie van ongeveer 240 op een relatief dunbevolkt gebied wel erg 

groot. Het blijkt dan ook dat gemeente en belangenvereniging verschillende gebiedsafbakeningen 

hanteren wanneer zij het hebben over Exel. De genoemde gemeentelijke afbakening van Exel beslaat 

ruwweg één derde van het gebied dat de belangenvereniging onder haar doelgebied verstaat. 

Opvallend daarbij is dat aan de westkant van de Rengersweg nog een klein gebied ligt dat door de 

gemeente wel tot Exel wordt gerekend, maar door de BEO niet. De beide afbakeningen en het 

verschil daartussen zijn in onderstaande afbeelding gevisualiseerd.  

Afbeelding 1. Gemeentelijke afbakening (gekleurd) en BEO-afbakening (blauwe lijn) Exel 
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Dit alles roept de vraag op wat nou eigenlijk wel Exel is en wat niet. Welke indeling is ‘juist’? Een vrij 

basale vraag, maar objectief moeilijk vast te stellen. Ook binnen de BEO leeft de vraag in hoeverre 

sommige buurten nou verbonden zijn met Exel of toch meer naar de grotere kernen Laren of Lochem 

trekken. Met name mensen die aan de noord- of zuidkant van het door de BEO gehanteerde gebied 

wonen, hoeven immers zelden in of nabij de kern te komen, daar men voor de dagelijkse 

boodschappen, zorg en eigenlijk vrijwel alle andere voorzieningen toch al naar de grotere kern gaat. 

Met het verdwijnen van O.B.S. Exel (sluiting medio 2013) wordt dit punt alleen nog maar heikeler.  

Voor het aanbieden van activiteiten en om te bepalen wie te betrekken bij het maken van plannen 

voor Exel, wil de BEO graag weten in hoeverre er in bepaalde buurten binding is met Exel. Ook in het 

kader van de belangenbehartiging naar met name gemeente kan deze informatie nuttig zijn. De BEO 

heeft het namelijk over een aanzienlijk groter gebied dan de gemeente Lochem als het over Exel 

gaat, maar niemand kan met zekerheid zeggen in hoeverre de buurten buiten de gemeentelijke 

afbakening van het gebied van belang zijn in besluitvorming omtrent Exel. Met cijfermatige gegevens 

in de hand is er een steviger basis voor gemeentelijk beleid en belangenbehartiging vanuit de 

belangenvereniging. Heel concreet is bijvoorbeeld de gemeentelijke subsidie voor het onderhoud van 

een speelvoorziening voor kinderen. De gemeente heeft deze voor Exel laten vervallen, omdat er een 

minimum van 25 kinderen in een bepaalde leeftijd per kern gehanteerd wordt. Gezien het verschil in 

afbakening is de vraag of er niet aan dit minimum of andere minima voldaan kan worden als blijkt dat 

mensen uit de buitengebieden toch meer naar Exel (willen) trekken.  

Eén van de thema’s die in ieder geval speelt in Exel, welke indeling ook gehanteerd wordt, is 

woningbouw. In het plan ’t Veld fase II, waarin enkele nieuwe woningen worden gerealiseerd in de 

kern, zijn nog enkele kavels vrij. Deze bevinden zich in het duurdere segment, evenals enkele andere 

beschikbare woningen in het buitengebied. De BEO heeft echter signalen opgevangen dat er vooral 

vraag is naar starterswoningen in Exel, onder meer bij jongere mensen die willen terugkeren in het 

gebied waar zij opgegroeid zijn. Een idee van de BEO om toch aan deze vraag te kunnen voldoen, is 

om de tweekappers te splitsen in driekappers.  

Naast ’t Veld fase II is tevens een pilot gaande om nieuwbouw onder de regeling functieverandering 

agrarische bebouwing (FAB) te clusteren nabij de kern, rond de locatie van de huidige basisschool. 

Dit houdt in dat (voormalige) agrariërs uit het buitengebied van Exel in ruil voor het slopen van een 

oud gebouw, bijvoorbeeld een in onbruik geraakte schuur, goedkope bouwgrond kunnen krijgen op 

de genoemde locatie. Onduidelijk daarbij is nog wat er met het schoolgebouw, dat met het 

verdwijnen van O.B.S. Exel in onbruik zal raken, gaat gebeuren. In de pilot is er bouwgrond 

beschikbaar nabij dit gebouw, maar is het gebouw zelf niet meegenomen. Dit betekent dat voor de 

realisatie van een aantal woningen onder de FAB-regeling een strook bomen gekapt moet worden, 

waar bij omwonenden enig bezwaar tegen is. Een suggestie van de BEO is om het schoolgebouw te 

slopen en de bouwkavels iets te verplaatsen, zodat er geen of minder bomen gekapt hoeven te 

worden. Bijkomend voordeel is dan dat er op de locatie van het schoolgebouw ruimte is om een paar 

starterswoningen te realiseren. Om de ideeën omtrent ’t Veld fase II en nieuwbouw onder de FAB-

regeling meer vorm te kunnen geven, hoopt de BEO in beeld te kunnen krijgen welke mensen 

interesse hebben in woonruimte in Exel en aan welke wensen dan ruwweg voldaan zou moeten 

worden.  
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Onder de mensen die reeds in Exel en omstreken wonen, leven wellicht ook bepaalde praktische 

wensen. De interesse van de BEO ligt dan niet zozeer bij de woonwensen, maar vooral bij de fysieke 

infrastructuur en werkgerelateerde wensen van de inwoners. Exel en het buitengebied vormen een 

bedrijvige combinatie. Een vermoeden vanuit de BEO is dat er relatief veel zzp’ers in het gebied 

wonen. Dit biedt kansen voor “Het Nieuwe Werken” (HNW), waar ook de gemeente Lochem in haar 

Ontwerp Structuurvisie 2012-2020 toekomst in ziet (Gemeente Lochem, 2012). Twijfelachtig is of de 

digitale infrastructuur in het buitengebied toereikend is om, ook in de toekomst, op een adequate 

manier digitaal thuiswerken mogelijk te maken. Ook laat de mobiele bereikbaarheid in zowel kern als 

buitengebied te wensen over, wat ook vanuit het oogpunt van veiligheid onwenselijk is. Dit alles in 

ogenschouw nemend is het raadzaam te onderzoeken hoeveel zzp’ers en thuiswerkers er in het 

gebied wonen, in welke mate er al thuisgewerkt wordt en welke behoeftes er zijn om één en ander 

mogelijk te maken of te verbeteren. Daarnaast spelen er ook doorlopend thema’s met betrekking tot 

de fysieke infrastructuur in en rond Exel. Met gegevens over de middelen waarmee bewoners zich 

verplaatsen, heeft de BEO een instrument in handen om de belangen van haar leden op dit punt in 

de toekomst beter te kunnen behartigen.  

Met het verdwijnen van de basisschool uit Exel, verdwijnt ook een bepaalde gemeenschapsfunctie. 

De school is een plaats waar mensen uit de gemeenschap zich verzamelen en een katalysator van 

gemeenschapsactiviteiten. De O.B.S. Exel organiseert immers naast het basisonderwijs ook onder 

meer de paasoptocht, de intocht van Sinterklaas en de kerstopvoering. De aanloop en activiteiten 

rond de basisschool zullen dus verdwijnen als er geen alternatief is, wat ingrijpende gevolgen kan 

hebben voor de levendigheid en de sociale cohesie in een kleine kern als Exel. Dit heeft de BEO ook 

genoopt tot snel handelen. Centrale rol hierbij speelt de plaatselijke horecavoorziening “HCR Exelse 

Molen”. Hier wil men, in samenwerking met de exploitant, een Kulturhus-achtige constructie in 

onderbrengen. In de ruimtes die nu niet gebruikt worden, komt het verenigingsleven bijeen en 

worden activiteiten voor de gemeenschap ontplooid. Op het internet worden alle activiteiten in Exel 

overzichtelijk bijeen gebracht, als een soort “Exel Plaza”. Dit alles moet versplintering tegengaan en 

de leefbaarheid van de gemeenschap als geheel ten goede komen. 

Voor de invulling van deze voorzieningen zijn een aantal zaken van belang. Allereerst wil de BEO 

inzicht krijgen in de aansluiting  op en vaardigheden van de Exelse bevolking met het internet. Niet 

enkel vanuit het oogpunt van Exel Plaza, maar ook om te kunnen bepalen of bijvoorbeeld het 

verenigingsblad in de toekomst digitaal verspreid kan worden en of er wellicht behoefte is aan een 

kleinschalige computercursus voor beginners. Daarnaast is de demografische samenstelling van de 

Exelse bevolking van bijzonder belang. Dit kan aanleiding geven tot het ontplooien van bepaalde 

activiteiten van een specifieke doelgroep, maar moet ook een houvast zijn om de inrichting van het 

Kulturhus-gedeelte duurzaam te maken. Zo kan er bijvoorbeeld behoefte zijn aan een ruimte waar 

tieners die nog niet welkom zijn in het café of die zich daar nog niet thuis voelen zich kunnen 

verzamelen. Als echter blijkt dat de aanwas van tieners in de komende jaren gering is, zal het 

inrichten van een ruimte specifiek voor deze doelgroep niet rendabel zijn. De wens om meer inzicht 

te krijgen in de demografische samenstelling van Exel en omstreken om richting te kunnen geven aan 

activiteiten leeft al langer, maar is met het verdwijnen van de gemeenschapsrol die de school vervult 

zeer acuut geworden.  

Omdat het oppakken van nieuwe activiteiten en het inrichten van de nieuwe 

gemeenschapsvoorzieningen meer van de BEO vragen, is de BEO ook zeer benieuwd naar de 
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bereidheid in de gemeenschap om actief te worden voor de belangenvereniging en de competenties 

die daaromtrent aanwezig zijn. Activiteiten die bij de school verdwijnen moeten nu door anderen 

georganiseerd worden, terwijl er door de BEO zelf ook nieuwe activiteiten ontplooid worden. De vrije 

ruimtes in de Exelse Molen moeten wellicht verbouwd en heringericht worden. Mogelijk krijgt zelfs 

de parkeerplaats voor de horecagelegenheid een andere invulling, waar ook mankracht in velerlei 

vormen voor nodig zal zijn. Daarnaast komen er op korte termijn naar alle waarschijnlijkheid ook op 

het bestuurlijke vlak in de vereniging plaatsen vrij. Zo is er behoefte ontstaan aan een inventarisatie 

van de mobiliseerbare aanwezige kennis en vaardigheden in het gebied.  

Samenvattend zijn al deze thema’s onder de twee centrale doelstellingen van de BEO te scharen; het 

behartigen van de belangen van het gebied en zijn inwoners en het actief bevorderen van de sociale 

cohesie in Exel en omstreken. De hoofdvraag in dit onderzoek sluit dan ook zo nauw mogelijk aan op 

de doelen zoals de BEO die voor zichzelf gesteld heeft, om zo de praktische implicatie van de 

conclusies te vergemakkelijken. Deze vraag luidt als volgt: 

“Wat zijn de implicaties van individuele kenmerken en wensen van de inwoners van Exel en 

omstreken voor het actief bevorderen van de sociale cohesie en het behartigen van de belangen van 

het gebied en zijn inwoners?”  

Alle onderwerpen die in de achtergrond aan de orde gekomen zijn, hebben op tenminste één van 

deze doelstellingen betrekking. De volgende onderwerpen zijn ruwweg te onderscheiden: 

demografie, binding, werken, voorzieningen en wonen. In het volgende hoofdstuk zal eerst de 

manier van dataverzameling aan de orde komen, alvorens de thema’s die in dit hoofdstuk aan de 

orde zijn gekomen verder geconcretiseerd worden.  
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2. Onderzoeksopzet 

 

Om de hoofdvraag van dit onderzoek zo adequaat mogelijk te kunnen beantwoorden, is gekozen 

voor het uitzetten van een enquête onder de inwoners van het gebied Exel en omstreken. Om het 

verzamelen en verwerken van de gegevens zo efficiënt mogelijk te doen, zowel qua tijd en 

inspanning als qua financiën, is ervoor gekozen om de enquête op het internet te zetten en is de 

respondenten verzocht deze digitaal in te vullen. Hierbij is gebruik gemaakt van Google Docs. Alle 

278 bij de BEO aangesloten huishoudens zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek. Omdat 

echter niet van alle leden een e-mailadres bekend was, zijn er onder de 65 adressen zonder bekend 

e-mailadres ook fysieke exemplaren van de vragenlijst en een begeleidende brief verspreid. Hierin is 

ook het verzoek verwerkt om, indien mogelijk, de vragenlijst digitaal in te vullen. Indien dat niet 

mogelijk was of mensen dat om welke reden dan ook liever niet wilden, konden zij de ingevulde 

enquête retourneren naar het kantoor van de Vereniging Kleine Kernen (VKK) Gelderland om deze 

door de onderzoeker digitaal in te laten voeren.  De overige 213 aangesloten huishoudens hebben 

een e-mail met toelichting en een link naar de digitale versie van de vragenlijst toegezonden 

gekregen. Daarnaast is de enquête tevens via de website van de BEO aangekondigd en toegankelijk 

geweest.  

De respondenten zijn via de e-mail voor het eerst benaderd op woensdag 24 april en de papieren 

exemplaren zijn in diezelfde week bezorgd door vrijwilligers van de BEO. Het verzoek was hierbij om 

de enquête uiterlijk maandag 6 mei digitaal in te vullen dan wel fysiek op te sturen. Vervolgens is op 

dinsdag 7 mei via de e-mail nogmaals een herinnering verstuurd, met het verzoek de enquête 

uiterlijk maandag 13 mei alsnog in te vullen, voor zover dat nog niet gedaan was. Ook niet-leden van 

de BEO uit het gebied konden de vragenlijst invullen. Zij zijn echter niet actief benaderd, maar 

kunnen via het bericht op de BEO-website of tips van de buren bij de enquête terecht zijn gekomen. 

Onduidelijk is echter in hoeverre dit is gebeurd. Hierdoor en vanwege het feit dat meerdere mensen 

binnen één huishouden aan de enquête deel konden nemen, is de relatieve respons niet exact aan te 

geven. Uiteindelijk zijn er 101 reacties binnengekomen, waarvan 10 via de papieren exemplaren.  

Doordat alle ingevulde vragenlijsten direct bij de onderzoeker terecht kwamen, zijn sociaal 

wenselijke antwoorden en non-respons zoveel mogelijk voorkomen. De vragenlijst kon al anoniem 

ingevuld worden, maar er was ook een formulier aan gekoppeld om de bereidheid zich in te zetten 

voor de gemeenschap te inventariseren (het resultaat hiervan is los van dit onderzoeksverslag 

gerapporteerd aan de BEO). Daarin is wel naar contactgegevens gevraagd indien respondenten 

positief reageerden. Derhalve was inzet van vrijwilligers van de BEO bij het digitaal invoeren van de 

ingevulde fysieke exemplaren van de vragenlijst onwenselijk, ook al omdat het met enkele gegevens 

uit de geanonimiseerde vragenlijst voor mensen binnen een dergelijke kleine gemeenschap niet 

moeilijk te achterhalen is wie wat heeft ingevuld. Door in de digitale vragenlijst met “verplichte” 

vragen te werken, respondenten krijgen dan automatisch een waarschuwing als ze een vraag hebben 

overgeslagen, is tevens het aantal missende waarden tot een minimum beperkt. 

Kopieën van de schriftelijke vragenlijst en de begeleidende brief zijn te vinden in Appendices A en B. 

Hierna zal voor de centrale thema’s en vragen in meer detail in worden gegaan op de belangrijkste 

resultaten.   
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3. Resultaten  

 

In dit hoofdstuk zijn per thema steeds eerst de belangrijkste resultaten uiteengezet en vervolgens 

geïnterpreteerd. De conclusies en aanbevelingen worden in het laatste hoofdstuk vanuit een breder 

perspectief nader behandeld.  

 

3.1 Demografie 

Tabel 1. Leeftijd respondenten en gezinsleden 

 Absoluut Relatief 

0-10 16 5,8 
11-15 20 7,3 
16-25 46 16,7 
26-35 7 2,5 
36-45 20 7,3 
46-55 82 29,8 
56-65 47 17,1 
66-75 29 10,5 

76+ 8 2,9 

Totaal 275 100 

 

Tabel 2. Geslacht respondenten 

 

 

Tabel 3. Huishoudtype respondenten 

 Absoluut Relatief 

Alleenstaand 7 6,9 
Samenwonend zonder kinderen 52 51,5 

Samenwonend met kinderen 40 39,6 
Verweduwd 2 2,0 

Totaal 101 100 
 

Met deze enquête is nog niet de helft van alle inwoners van het gebied Exel en omstreken in beeld 

gebracht. De gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (zie Appendix C) geven aan dat er 

in 2012 in het gebied tenminste 670 inwoners zijn verdeeld over de wijken Kern, Exel Tol, verspreide 

huizen Exel en verspreide huizen Ampsen (dit is de wijk onder het gekleurde gebied in het kaartje van 

afbeelding 1). De totale bevolking is echter nog een stukje groter dan dit getal, aangezien het gebied 

ten noorden van deze wijken tot aan de BEO-grens niet in deze gegevens is vertegenwoordigd. Het 

CBS heeft wel gegevens over de wijk waarin deze ligt, maar die wijk is aanzienlijk groter dan het 

gebied binnen de BEO-afbakening. Daarmee geven geaggregeerde demografische gegevens van deze 

wijk weinig informatie die relevant zijn voor het Exelse gebied.  

Desondanks geven de gegevens van het CBS wel veel nuttige informatie op het demografische vlak. 

In vergelijking met de resultaten van deze enquête bijvoorbeeld is nogmaals weerspiegeld dat 

 Absoluut Relatief 

Vrouw 42 41,6 
Man 59 58,4 

Totaal 101 100 
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jongere bevolkingsgroepen ondervertegenwoordigd zijn, wat een sterk effect lijkt te hebben gehad 

op het aantal kinderen dat binnen de onderzoekspopulatie is geconstateerd. De demografische 

gegevens uit de enquête geven aan dat het aandeel kinderen in de leeftijd 0-15 jaar in de bevolking 

op ongeveer 13% ligt, terwijl deze bij het CBS voor de wijken Kern, verspreide huizen Exel en Ampsen 

op respectievelijk 17%, 14% en 17% uitkomt. Relatief geen enorm verschil, zeker niet daar waar het 

onbekend is welk effect de wijk Exel Tol en het noordelijke deel van het BEO-gebied op deze cijfers 

zou hebben, maar absoluut een vrij significante op een gering bevolkingsaantal. Deze cijfers geven 

aan dat er in drie van de 5 wijken binnen het gebied al minstens 100 kinderen in de leeftijd 0-15 jaar 

zijn.  

Ook bij de volgende leeftijdsgroepen, die van 15-25 jaar en 25-45 jaar, is een 

ondervertegenwoordiging waarneembaar in de resultaten van de enquête als deze vergeleken 

worden met de gegevens van het CBS. Interessanter hierbij echter is een vergelijking van 

verschillende leeftijdsgroepen onderling. Wat daar namelijk opvalt, is dat het aandeel van een 

leeftijdsgroep met 15 geboortejaren (0-15) kleiner is dan dat van een leeftijdsgroep met 10 

geboortejaren (15-25). Hoewel dit past in het verdere patroon van de leeftijdsopbouw, daar het 

aannemelijk is dat de grotere groep van 45-65-jarigen vooral kinderen heeft in de leeftijdscategorie 

15-25 en de kleinere groep 25-45-jarigen vooral kinderen in de leeftijd 0-15, is het de vraag of dit 

patroon natuurlijk is ontstaan als gevolg van geboortegolven of het gevolg is van bijvoorbeeld 

migratiepatronen. Enerzijds lijkt het patroon overeen te komen dat van (late) babyboomers die in de 

jaren ’90 op hun beurt weer voor een stijging van het aantal geboortes zorgden, anderzijds zou men 

verwachten dat de leeftijdscategorie 25-45 dan omvangrijker zou zijn door de kinderen uit de 

tachtiger en late zeventiger jaren van de iets vroegere babyboomers. Hoewel de jongere 

bevolkingsgroepen in de gegevens uit de enquête ondervertegenwoordigd zijn, lijkt het patroon bij 

een onderling vergelijking van deze leeftijdsgroepen wel redelijk overeen te komen met de gegevens 

van het CBS. Dit heeft echter wel een aanzienlijke implicatie voor de diagnose van dit probleem. Het 

aandeel van 26-35-jarigen, mensen voornamelijk geboren in de jaren ’80, is namelijk veruit het 

kleinste.  

Het is daarom dan ook in het geheel niet uit te sluiten dat de leeftijdsopbouw van de Exelse 

bevolking het gevolg is van migratiepatronen. Wat de bevindingen mogelijk suggereren is dat een 

deel van de jongeren in het gebied tijdens of niet lang na hun studie naar elders verhuizen, alwaar ze 

eventueel gaan samenwonen, werken en kinderen krijgen. Vervolgens komt een deel terug zodra de 

kinderen ouder zijn, zo rond de middelbare schoolleeftijd. Na het afronden hiervan en een eventuele 

studie vertrekken deze weer, zodat de cirkel opnieuw begint. Dit zou meteen het relatief lage aantal 

0-10-jarigen ten opzichte van 11-15-jarigen verklaren, naast het relatief lage aantal late twintigers, 

dertigers en vroege veertigers. Het hoge aandeel 45-65-jarigen doet vermoeden dat het gebied 

daarnaast ook nieuwe mensen van buitenaf aantrekt waarvan de kinderen ouder of reeds uit huis 

zijn. Dit is ook in lijn met de algemene trends binnen de gemeente Lochem (Louter & van Eikeren, 

2012).  

In principe kan op deze manier en met de beperkte aanwas vanuit het Exelse gebied zelf prima de 

vitaliteit van de bevolking gewaarborgd worden. Cruciaal is daarbij echter wel dat de 

aantrekkelijkheid van het gebied voor gezinnen behouden blijft, zeker met de sluiting van de 

basisschool in de kern. Naast het onderhouden van een geschikt woningbestand, wat gezien het lage 

aandeel eenpersoonshuishoudens in ieder geval raadzaam is, kan een bloeiend sociaal en 
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verenigingsleven met voorzieningen voor jongeren sterk daaraan bijdragen. Als uitgegaan wordt van 

een conservatieve schatting, dat wil zeggen dat het meest noordelijke BEO-gebied niet meegenomen 

wordt in de demografische tellingen, zijn er op dit moment bijna 50 jongeren in de leeftijd 11-15 jaar. 

Hoewel dit aantal dan met een gemiddelde uitstroom van 10 per jaar niet in het geheel aangevuld 

kan worden volgens tellingen van de BEO (zie Appendix D), zal het in de komende 10 jaar met enkel 

de interne aanwas in principe voldoende blijven om een permanente voorziening voor jongeren in de 

toekomstplannen voor het gebied mee te nemen. Zoals reeds geconstateerd is het echter 

aannemelijk dat dit aantal ook nog eens met externe aanwas aangevuld zal worden. Bij een redelijke 

animo kan de levensvatbaarheid van een jeugdvoorziening dus nog jaren gegarandeerd worden, 

waarbij deze tegelijkertijd zal bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van de Exelse gemeenschap 

op middellange termijn.  

 

3.2 Binding  

Tabel 4. Respondenten naar buurt 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Respondenten naar betrokkenheid kern 

 Absoluut Relatief 

Exel 45 44,6 
Laren 19 18,8 

Lochem 18 17,8 
Allemaal evenveel 19 18,8 

Totaal 101 100 
 

Tabel 6. Respondenten naar deelname dorpsactiviteiten 

 Absoluut Relatief 

Altijd of bijna altijd 10 9,9 
Niet altijd, maar wel zeer regelmatig  28 27,7 

Niet vaak, maar wel af en toe 43 42,6 
Zelden tot nooit 20 19,8 

Totaal 101 100 
 

 

 

 Absoluut Relatief 
Kern 33 32,7 

Ampsen/Exelse Tol 13 12,9 
Armhoede 10 9,9 

Boomkampsweg/Holmershuizen 6 5,9 
Bouwhuisweg-Oost 8 7,9 
Bouwhuisweg-West 1 1,0 

Exelseweg/Hooislagen 9 8,9 
Verwolde-Noord 13 12,9 

Verwoldseweg/Kattendaal 8 7,9 

Totaal 101 100 
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Tabel 7. Betrokkenheid kern naar buurt 

 Exel Allemaal evenveel Laren Lochem Totaal 

Kern 23 6 2 2 33 
Ampsen/Exelse Tol 5 3 2 2 13 

Armhoede 1 0 0 9 10 
Boomkampsweg/Holmershuizen 1 2 3 0 6 

Bouwhuisweg-Oost 7 1 0 0 8 
Bouwhuisweg-West 0 1 0 0 1 

Exelseweg/Hooislagen 4 1 0 4 9 
Verwolde-Noord 0 4 9 0 13 

Verwoldseweg/Kattendaal 4 1 3 0 8 

Totaal 45 19 19 18 101 
 

Tabel 8. Deelname dorpsactiviteiten naar buurt 

 (Bijna) altijd Regelmatig Af en toe Zelden Totaal 

Kern 6 16 7 4 33 
Ampsen/Exelse Tol 1 1 8 3 13 

Armhoede 0 1 7 2 10 
Boomkampsweg/Holmershuizen 0 1 2 3 6 

Bouwhuisweg-Oost 2 2 4 0 8 
Bouwhuisweg-West 0 1 0 0 1 

Exelseweg/Hooislagen 0 1 7 1 9 
Verwolde-Noord 0 1 6 6 13 

Verwoldseweg/Kattendaal 1 4 2 1 8 

Totaal 10 28 43 20 101 
 

Tabel 9. Frequentie kernbezoek naar buurt 

 Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Zelden tot nooit Totaal 

Kern 33 0 0 0 0 33 
Ampsen/Exelse Tol 0 5 6 0 2 13 

Armhoede 0 1 4 5 0 10 
Boomkampsweg/Holmershuizen 1 1 2 1 1 6 

Bouwhuisweg-Oost 6 2 0 0 0 8 
Bouwhuisweg-West 0 0 1 0 0 1 

Exelseweg/Hooislagen 2 4 3 0 0 9 
Verwolde-Noord 0 3 7 1 2 13 

Verwoldseweg/Kattendaal 0 6 0 1 1 8 

Totaal 42 22 23 8 6 101 
 

Allereerst is het van belang de locatie van de wijken in het gebied Exel en omstreken te 

onderscheiden. De wijken Ampsen/Exelse Tol en Armhoede bevinden zich (grotendeels) ten zuiden 

van het door de gemeente Lochem als Exel beschouwd gebied, de wijken 

Boomkampsweg/Holmershuizen, Verwolde-Noord en Verwoldseweg/Kattendaal ten noorden 

daarvan. De overige wijken, Kern, Bouwhuisweg-Oost en –West en Exelseweg/Hooislagen, liggen in 

of nabij de kern en (grotendeels) binnen het door de gemeente als Exel beschouwde gebied. 

Desondanks zijn er geen al te grote verschillen qua respons. Met uitzondering van de kleinere wijk 

Bouwhuisweg-West en de grotere wijk Kern, komt het aantal respondenten in elke wijk uit rond de 

tien.  
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Het is na een blik op tabel 7 duidelijk dat de nabijheid van de kern een grote rol speelt in het zich 

sterker betrokken voelen bij Exel ten opzichte van de grotere plaatsen Laren en Lochem. Het is dan 

ook niet verrassend dat mensen in de wijken Kern en Bouwhuisweg-Oost veruit de meeste 

betrokkenheid bij Exel aangeven, terwijl inwoners van de verst van de kern gelegen wijken 

Armhoede, Verwolde-Noord en Boomkampsweg/Holmershuizen zich grotendeels betrokken voelen 

bij respectievelijk Lochem en tweemaal Laren. In de overige wijken, dus ook in de buiten het door de 

gemeente als Exel bestempelde gebied gelegen wijken Ampsen/Exelse Tol en 

Verwoldseweg/Kattendaal, is de betrokkenheid bij Exel minstens net zo groot of groter dan die bij de 

grotere kernen.  

Voor de mate waarin inwoners participeren in Exelse activiteiten is een soortgelijk patroon 

waarneembaar. Inwoners van de wijken Armhoede, Verwolde-Noord en 

Boomkampsweg/Holmershuizen geven relatief het vaakst aan zelden of hoogstens af en toe deel te 

nemen aan activiteiten die in Exel georganiseerd worden. Toch is het ook hier hoogstens de helft die 

aangeeft zelden tot nooit te participeren in Exelse activiteiten, terwijl een klein deel wel regelmatig 

of zelfs bijna altijd participeert in Exelse activiteiten. Los van het relatief grootste deel dat in deze 

wijken aangeeft zelden te participeren, verschilt men hierin nauwelijks van de andere wijken. Ook 

daar is af en toe de meest populaire keuze, met uitzondering van de veelal regelmatig participerende 

inwoners van de wijken Kern en Verwoldseweg/Kattendaal.  

De cijfers voor de frequentie waarmee de respondenten de kern van Exel bezoeken, zijn wat lastiger 

te interpreteren. De inwoners van de kern zelf buiten beschouwing gelaten, zijn de meest 

voorkomende bezoekfrequenties overal wekelijks of maandelijks. Alleen Armhoede schiet er negatief 

enigszins uit met een hogere frequentie jaarlijkse bezoekers, maar daar staat tegenover dat hier geen 

respondenten zijn die aangeven vrijwel nooit in de kern te komen. Vanwege de geringe verschillen 

tussen de wijken op deze variabele en het gegeven dat het niet exact aan te geven is waarvoor men 

de kern bezoekt, maakt dat de frequentie van kernbezoek weinig verschillen ten aanzien van de mate 

van betrokkenheid bij Exel markeert.  

Een analyse van het ledenbestand van de BEO maakt dat de verschillen nog verder vervagen. In 

Armhoede zijn bijvoorbeeld 28 van de 32 huishoudens aangesloten bij de Exelse belangenvereniging, 

ondanks hun ogenschijnlijk grotere verbondenheid met Lochem. In de wijk 

Boomkampsweg/Holmershuizen is exact de helft van het aantal huishoudens aangesloten bij de BEO 

en Verwolde-Noord zelfs ruim de helft, terwijl de inwoners van deze wijken toch aangaven iets meer 

richting Laren te trekken. Mogelijk is dit een indicatie dat de inwoners van deze wijken weliswaar 

meer betrokken zijn bij de grotere kernen omdat zij hier in hun dagelijkse levens vaker vertoeven, 

maar dat zij desondanks ook een sterke mate van betrokkenheid voelen bij het wel en wee van Exel. 

Een andere mogelijkheid is dat men zich niet zozeer verbonden voelt met de Exelse kern, maar dat 

men als inwoners van het buitengebied wel onder een soort Exelse vlag naar elkaar trekt.  

Hoe dan ook moet de conclusie zijn dat er wat voor valt te zeggen dat de gemeente de wijken 

Armhoede, Verwolde-Noord en Boomkampsweg/Holmerhuizen niet onder Exel schaart. Wel zijn er 

weinig argumenten om Ampsen en Verwoldseweg/Kattendaal al in eerste instantie buiten Exel te 

plaatsen, aangezien hier de mate van betrokkenheid met en participatie in Exel groter is. Daarnaast is 

het van belang dat de belangenvereniging en de gemeente zich realiseren dat men het niet altijd 

over hetzelfde heeft als het over Exel gaat en dat men dus, als zij in gesprek gaan, duidelijk moet 
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afbakenen waar men het exact over heeft en voor welke gebieden en/of mensen dit van belang is. 

De mate van participatie in Exelse activiteiten is namelijk zelfs voor de verst van de kern gelegen 

wijken verre van verwaarloosbaar, terwijl de BEO ook het merendeel van deze inwoners 

representeert.  

 

Tabel 10. Pearson correlaties tussen de centrale variabelen 

Variabele  1 2 3 

1. Leeftijd  -0,277* -0,160 

2. Betrokken Exel -0,277*  0,492* 

3. Activiteiten Exel -0,160 0,492*  

     *sig. < .01 

 

Wat binnen het thema van binding met Exel tevens interessant is, is de manier waarop leeftijd 

samenhangt met de betrokkenheid met en participatie in de Exelse gemeenschap. Om hier een 

indicatie van te krijgen, is ervoor gekozen om bivariate correlaties tussen de variabelen leeftijd, 

betrokkenheid en participatie te berekenen. Gezien de lage N en de exploratieve aard van het 

onderzoek, is het niet noodzakelijk te controleren voor overige kenmerken. De gevonden correlaties 

zijn weergegeven in tabel 10. Bij deze Pearson correlatiecoëfficiënten zijn niet zozeer de exacte 

scores belangrijk, maar gaat het vooral om de richting en significantie van de gevonden coëfficiënt. 

Een negatieve score indiceert een negatieve samenhang; dat wil zeggen dat een hoge(re) score op de 

ene variabele vaak samengaat met een lage(re) score op de andere. Een lage score voor significantie 

tenslotte wijst op een hoge mate van waarschijnlijkheid dat de variabelen onderling samenhangen. 

Deze score kan variëren tussen 0 en 1, waarbij een significantie van 0,01 indiceert dat met 99% 

zekerheid gesteld kan worden dat de gevonden relatie werkelijk bestaat.  

Uit deze tabel blijkt dat de mate van betrokkenheid met Exel significant negatief samenhangt met 

leeftijd. Dit betekent dat oudere inwoners van het gebied zich in mindere mate vooral betrokken 

voelen bij Exel, wat dus betekent dat jongere inwoners zich juist vaker Exelnaar voelen. Mogelijk 

speelt hierbij een rol dat de jongere respondenten vooral in de kern wonen, echter uit een 

aanvullende regressieanalyse blijkt dat leeftijd nog steeds significant negatief samenhangt met de 

mate van betrokkenheid met Exel. Het is dan ook niet geheel verrassend dat leeftijd ook negatief 

samenhangt met de mate van participatie, al is deze correlatie niet significant. Met een 

significantieniveau van 0,109 op een N van 101 is het echter zeer aannemelijk dat deze relatie wel 

degelijk bestaat.  

Deze resultaten brengen meerdere mogelijk implicaties met zich mee. Het gegeven allereerst dat 

ouderen minder participeren in Exelse activiteiten dan jongere inwoners is in principe logisch, maar 

daarom niet minder onwenselijk. Het gericht ontplooien van activiteiten voor ouderen kan helpen 

om de participatie in Exelse activiteiten te vergroten, om tegelijkertijd zo positief bij te dragen aan de 

betrokkenheid van de inwoner van het gebied met Exel, alsook aan de levendigheid van de kern en 

leefbaarheid van het gebied.  

Daarnaast is de grotere betrokkenheid met en participatie in Exel van jongere bewoners uiteraard 

een belangrijke kwaliteit om te onderhouden, maar in combinatie met de eerdere bevindingen met 
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betrekking tot de leeftijdsopbouw van de bevolking wellicht ook iets om in te investeren. Een 

bloeiend sociaal en verenigingsleven spreekt de jongere bewoner, veelal het gezin met kinderen, 

schijnbaar aan. Daarmee moet het behoud en de ontwikkeling van deze kwaliteit van Exel een 

speerpunt zijn in de leefbaarheidsplannen voor het gebied in de toekomst. Voor deze (potentiële) 

inwoners van het gebied kunnen activiteiten en voorzieningen voor kinderen en jongeren sterk 

bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied en misschien zelfs cruciaal zijn om de leefbaarheid 

voor deze inwoners en het gebied als geheel te behouden na het verdwijnen van de school en 

activiteiten die in het verlengde daarvan liggen. Een kind of jongere met allerlei activiteiten binnen 

de gemeenschap zal vervolgens ook betrokkenheid met het gebied kweken, zodat de kans groter is 

dat deze persoon op latere leeftijd weer terugkeert naar Exel of er misschien zelfs wel helemaal nooit 

vertrekt. Ook blijkt uit onderzoek dat ouders zich relatief vaak actief inzetten voor de gemeenschap 

(Whitham, 2012), zodat de leefbaarheid van Exel op verschillende vlakken en termijnen een 

stimulans zou kunnen krijgen door nu te investeren in deze groep. 

 

Tabel 11. Lidmaatschap verenigingen behalve BEO 

 Absoluut Relatief 

Geen 31 30,7 
1 23 15,8 
2 23 15,8 
3 16 5,9 
4 6 4,0 

5 of meer 2 2,0 

Totaal 101 100 

 

Tabel 12. Totaal bestede vrijwilligersuren per maand waarvan relevant voor het gebied 

 Respondenten  
absoluut 

Respondenten  
relatief 

Nederland 
relatief 

Uren  
absoluut 

Uren  
relatief 

Vrijwilligerswerk totaal 57 56,4 22,0 830 100 
Waarvan relevant voor gebied 47 46,5  332 40 

 

Tabel 13. Activiteit BEO 

 Absoluut Relatief 

Reeds actief 33 32,7 
Bereid actief 13 12,9 

Niet actief 55 54,5 

Totaal 101 100 

 

Dat participatie in verenigingsvorm een belangrijke sociale rol vervult in de gemeenschap, blijkt ook 

uit de cijfers met betrekking tot lidmaatschap en vrijwilligerswerk. De Exelse bevolking is zeer actief 

in het sociale verenigingsleven. Van de 101 respondenten geven 70 aan dat zij, naast de BEO, nog van 

tenminste één vereniging of ander soort club lid zijn. Sprekender zijn echter de zelfgerapporteerde 

cijfers over de mate waarin zijn vrijwilligerswerk verrichten voor deze verenigingen: 57 respondenten 

geven aan op regelmatige basis vrijwilligerswerk te verrichten, ruim de helft dus. In Nederland ligt dit 

percentage ruim twee maal zo laag. Gezamenlijk besteden deze respondenten maandelijks 830 uur 

aan vrijwilligerswerk.  
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Niet alleen is de Exelse bevolking zeer actief in het vrijwilligersleven, zij zet zich daarbij ook 

nadrukkelijk in voor de eigen gemeenschap: 47 van de 57 actieve respondenten heeft vrijwillige 

werkzaamheden die relevant zijn voor het gebied Exel en omstreken. Van de 830 uur die per maand 

aan vrijwilligerswerk besteed wordt, is 332 uur, oftewel 40%, relevant voor het gebied. Hierbij is nog 

altijd activiteit voor de BEO niet bevraagd. Ongeveer een derde van alle respondenten geeft aan 

reeds actief te zijn voor de BEO, waarbij nog eens 13 respondenten bereid zijn vrijwilligerswerk voor 

de belangenvereniging te gaan verrichten. Gezien het belang dat de inwoners van het gebied 

hechten aan het verenigingsleven is het echter verstandig niet alleen naar ontwikkelingen in het 

eigen dorp te kijken, maar ook ontwikkelingen bij verenigingen waarvoor in Exel niet voldoende 

potentieel is (te denken valt aan muziek- en sportverenigingen) in naburige kernen in het oog te 

houden. Zonder muziekkorps in Laren of volleybalvereniging in Lochem kan ook Exel als 

vestigingsplaats aan aantrekkelijkheid inboeten voor de actieve bewoner. Uiteraard geldt dit 

evenzeer voor overige voorzieningen waarvoor men op de andere kernen is aangewezen.  

 

3.3 Werken 

Tabel 14. Hoogst voltooide opleidingsniveau respondenten 

 Absoluut Relatief Relatief NL 

Geen of lager 2 2,0 5,6 
Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 19 18,8 22,0 

Lager en middelbaar voortgezet 8 7,9 
Middelbaar beroepsonderwijs 31 30,7 46,6 

Hoger voortgezet of voorbereidend wetenschappelijk 4 4,0 7,2 
Hoger beroepsonderwijs 25 24,8 12,2 

Wetenschappelijk 12 11,9 6,3 

Totaal 101 100 100 
 

Om een goed beeld te krijgen van de Exelse beroepsbevolking, is het relevant in eerste instantie naar 

het opleidingsniveau van de inwoners te kijken. Zeker in vergelijking met de volledige Nederlandse 

beroepsbevolking (cijfers berekend aan de hand van gegevens van het CBS) valt op dat de Exelnaar 

relatief hoogopgeleid is. Er wonen in het gebied ongeveer twee keer zoveel HBO’ers en WO’ers dan 

in de rest van Nederland. Hier kan ook in zekere mate sprake zijn van een selectie-effect, respons 

onder hogeropgeleiden is vaak hoger, echter deze bevindingen passen wel in het beeld van de 

gegevens die voor de gehele gemeente Lochem bekend zijn. Deze trekt relatief veel hogeropgeleiden 

aan (Hong Seng & Sikkema, 2012). Het relatief hoge aandeel LBO’ers is wellicht een gevolg van het 

agrarische karakter van het gebied; de land- en tuinbouwschool is vertegenwoordigd in deze 

categorie.  

 

Tabel 15. Arbeidsstatus respondenten 

 Absoluut Relatief 

Loondienst 34 33,7 
Zelfstandig 27 26,7 

Combinatie 4 4,0 
Werkzoekend 3 3,0 

Gepensioneerd/VUT 33 32,7 

Totaal 101 100 
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Tabel 16. Thuiswerken respondenten 

 Absoluut Relatief 

Ja 21 20,8 
Nee 70 69,3 

Wel interesse 10 9,9 

Totaal 101 100 
 

Het hoge opleidingsniveau van de beroepsbevolking in het gebied is een eerste indicatie van het 

potentieel voor Het Nieuwe Werken (HNW) in Exel. Hogeropgeleiden zijn bij uitstek de groep die mee 

(willen) doen aan dit fenomeen (Hong Seng & Sikkema, 2012). Dit idee wordt versterkt door het hoge 

aandeel ondernemers en kleine zelfstandigen. Met 27 van de 101 respondenten die aangeven 

zelfstandig te opereren en nog eens 4 respondenten die loonarbeid met een eigen bedrijf 

combineren, bestaat bijna de helft van de werkende Exelse bevolking uit, al dan niet zelfstandige, 

ondernemers. HNW is zeker voor de kleine zelfstandigen waarschijnlijk ideaal, daar zij geen extra 

middelen kwijt raken aan kantoorruimtes en reistijden.  

 

Tabel 17. Thuiswerken naar arbeidsstatus 

 

 

 

 

 

Tabel 18. Werkgebied zelfstandigen 

 Absoluut 

 Onbekend 2 
Agrarische sector 11 

Architectuur 1 
Consultancy 4 

Cultuur 1 
ICT 1 

In-/verkoop 2 
Juridisch 1 

Management 3 
Horeca 1 

Techniek 2 
Zorg 2 

 

 

 

 

 

 Thuiswerkend Niet thuiswerkend Totaal 

Loondienst 1 33 34 
Zelfstandig 16 11 27 

Combinatie 4 0 4 
Niet werkzaam 0 36 36 

Totaal 21 80 101 
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Tabel 19. Werkgebied thuiswerkers 

 Absoluut 

 Onbekend 2 
Agrarische sector 7 

Architectuur 1 
Consultancy 4 

Hovenier 1 
ICT 1 

Management 2 
Techniek 2 

Zorg 1 

 

Tabel 20. Interesse werken in gebouw met werkplekken 

 Absoluut Relatief 

Ja 7 6,9 
Nee, werk ongeschikt 28 27,7 

Nee, andere reden 37 36,6 
Niet van toepassing 29 28,7 

Totaal 101 100 
 

20 van de 31 zelfstandigen geven dan ook aan vanuit huis betaalde werkzaamheden te verrichten. 

Daarbij is er nog één in loondienst werkende respondent die aangeeft vanuit huis te werken. 

Tenslotte leert een vergelijking van de gerapporteerde werkzaamheden en de antwoorden op de 

vraag of men thuiswerkt of niet dat vijf van de elf zelfstandige agrariërs aangeven niet thuis te 

werken. Aannemelijk is echter dat men in de praktijk wel degelijk in de woning kantoor houdt, waar 

de administratie bijgehouden en contact met klanten en/of leveranciers onderhouden wordt. Los van 

deze traditionele thuiswerkers zijn er dus nog 14 respondenten al thuiswerkers in andere sectoren 

actief. Dit indiceert dat de voorwaarden voor HNW op dit moment in het bijzonder voor ruim 20% 

van de beroepsbevolking in het gebied van belang zijn, terwijl dit waarschijnlijk in de toekomst nog 

zal toenemen als agrarische bedrijfsvoering afneemt, verandert en nieuwe bedrijvigheid zich 

ontwikkelt in de buitengebieden.  

Nog eens tien respondenten geven aan wel vanuit huis te willen werken, maar dit nog niet te doen. 

Aan werken in een gebouw met collectieve werkplekken in het gebied is relatief weinig behoefte 

onder de Exelse beroepsbevolking, daar slechts zeven respondenten aangeven hier eventueel 

interesse in te hebben.  

 

Tabel 21. Bereik gsm naar thuiswerken 

 Niet van toepassing Zeer slecht Slecht Niet slecht, 
 niet goed 

Goed Zeer goed Totaal 

Thuiswerkend 0 0 6 7 7 1 21 
Niet thuiswerkend 2 14 17 15 30 2 80 

Totaal 2 14 23 22 37 3 101 
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Tabel 22. Bereik gsm naar buurt 

 Niet van 
toepassing 

Zeer 
slecht 

Slecht Niet slecht, 
niet goed 

Goed Zeer 
goed 

Totaal 

Kern 1 13 11 4 3 1 33 
Ampsen/Exelse Tol 0 0 0 2 11 0 13 

Armhoede 1 0 1 3 5 0 10 
Boomkampsweg/Holmershuizen 0 0 1 4 1 0 6 

Bouwhuisweg-Oost 0 1 4 2 0 1 8 
Bouwhuisweg-West 0 0 0 0 0 1 1 

Exelseweg/Hooislagen 0 0 0 3 6 0 9 
Verwolde-Noord 0 0 1 3 9 0 13 

Verwoldseweg/Kattendaal 0 0 5 1 2 0 8 

Totaal 2 14 23 22 37 3 101 
 

Tabel 23. Thuiswerken naar buurt 

 Werkt thuis 

Kern 3 
Ampsen/Exelse Tol 4 

Armhoede 3 
Boomkampsweg/Holmershuizen 1 

Bouwhuisweg-Oost 2 
Bouwhuisweg-West 1 

Exelseweg/Hooislagen 2 
Verwolde-Noord 2 

Verwoldseweg/Kattendaal 3 

Totaal 21 
 

Voor HNW zijn een goede, betrouwbare mobiele dekking en een snelle internetverbinding van 

essentieel belang (Hong Seng & Sikkema, 2012). Daarom is het relevant te kijken naar de fysieke 

spreiding van de thuiswerkers in het gebied, alsook naar de kwaliteit van de mobiele dekking in 

verschillende wijken. De thuiswerkers zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over het gebied. In elke wijk is 

minstens één respondent gevonden die aangeeft vanuit huis betaalde werkzaamheden te verrichten. 

Er zijn geen evidente verschillen tussen thuiswerkers en niet-thuiswerkers in de waardering van de 

mobiele bereikbaarheid in en rond de woning. Relatief lijken thuiswerkers de bereikbaarheid zelfs 

iets beter te vinden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de bereikbaarheid in en rond de eigen 

woning voor thuiswerkers van groter belang is, zodat zij meer energie stoppen in het kiezen van de 

beste apparaten en mobiele netwerken.  

Over het algemeen zijn de meningen met betrekking tot de mobiele bereikbaarheid in het gebied 

sterk verdeeld. 37 respondenten noemen de bereikbaarheid slecht of zeer slecht, tegenover 40 

respondenten die de bereikbaarheid goed of zeer goed noemen. Indien de gemeente daadwerkelijk 

in wil zetten op Het Nieuwe Werken, zijn deze cijfers echter wel lichtelijk zorgwekkend. In dit 

scenario is een uitstekende mobiele dekking een belangrijke vereiste, maar de verdeeldheid wijst 

erop dat de dekking wel degelijk nog regelmatig te wensen overlaat. Als we gaan kijken waar deze 

gebrekkigheid zich geografisch vooral manifesteert, valt op dat de bereikbaarheid met name in en 

rond de kern als ronduit slecht ervaren wordt. De wijken die verder van de kern afliggen, 

Ampsen/Exelse Tol, Armhoede en Verwolde-Noord, vormen positieve uitschieters.  



21 
 

Dit wijst erop dat de inwoners van deze gebieden de sterkere signalen bedoeld voor de kernen 

Lochem en Laren oppikken. Gezien echter de spreiding van de zelfstandige bedrijvigheid in het 

gebied, zou het een streven moeten zijn om in alle wijken binnen Exel tenminste deze cijfers te 

behalen. De centrale ligging van en slechte bereikbaarheid in de kern in ogenschouw nemend, is het 

verstandig om de mogelijkheden te onderzoeken om deze te verbeteren. Ook de omliggende wijken 

zullen hiervan profiteren en zo kan er een dekking ontstaan die voor de gehele bevolking een goede 

voorwaarde biedt om vanuit huis aan de slag te gaan. Hiervan zal het gebied niet alleen economisch 

op lange termijn profiteren, een betrouwbaar mobiel netwerk is ook essentieel bij calamiteiten en 

draagt dus bij aan de veiligheid van de inwoners.  

Goede voorwaarden voor Het Nieuwe Werken kunnen samen met het landschappelijke karakter een 

unieke combinatie vormen die het gebied aantrekkelijk maken voor mensen van buitenaf, maar 

kunnen er wellicht bovenal aan bijdragen dat studenten en jonge professionals in het gebied blijven 

wonen of er sneller terugkeren. Vanwege de flexibiliteit die HNW biedt, is dit fenomeen vooral ook 

ideaal voor werknemers of zelfstandigen met kinderen (Hong Seng & Sikkema, 2012). Daarom zal het 

scheppen van goede voorwaarden ook de leefbaarheid en vitaliteit van het gebied op langere termijn 

ten goede komen.  

Een tweede belangrijke voorwaarde is een snelle internetverbinding, daar veel werk steeds meer 

gedigitaliseerd raakt en communicatie via het internet geschiedt (Hong Seng & Sikkema, 2012). 

Glasvezel is daarbij veruit de meest geschikte optie. Hoewel de kern reeds aangesloten is op het 

glasvezelnetwerk, is dit in de buitengebieden niet of slechts indirect het geval. Ervaringen elders 

leren echter dat het ook in buitengebieden haalbaar kan zijn om glasvezelnetwerken aan te leggen 

(in Overijssel ligt er zelfs een akkoord om de komende jaren voor de hele provincie te investeren in 

glasvezelnetwerken voor zogenaamde ‘witte gebieden’). Verstandig is daarom om in meer detail de 

haalbaarheid hiervan in de Exelse buitengebieden te onderzoeken. Wellicht valt dit te combineren 

met de aanleg van glasvezel op andere plaatsen in de gemeente. Juist de Exelse buitengebieden 

kunnen immers een unieke combinatie bieden van wonen en werken in een authentiek 

landschappelijk gebied.  

Tenslotte is het van belang te signaleren dat er nu al relatief veel zelfstandigen in het gebied leven, 

wonen en soms ook werken. Dat betekent dat er veel potentie is voor HNW in Exel en het dus 

verstandig is dit gebied nadrukkelijk te betrekken in het uitwerken van relevante scenario’s in de 

gemeente Lochem, maar ook dat het daar niet ophoudt indien dat niet gebeurt. De BEO 

vertegenwoordigt reeds een aanzienlijk aandeel ondernemers en moet daar dus ook rekening mee 

houden als niet ingezet wordt op het verder ontwikkelen van deze kwaliteit in de toekomst van het 

gebied.  

 

3.4 Voorzieningen 

Tabel 24. Aansluiting op internet 

 Absoluut Relatief 

Ja 99 98,0 
Nee 2 2,0 

Totaal 101 100 
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Tabel 25. Activiteit op internet 

 Absoluut Relatief 

(Bijna) dagelijks 91 90,1 
Wekelijks 6 5,9 

Maandelijks 1 1,0 
Zelden tot nooit 3 3,0 

Totaal 101 100 
 

Tabel 26. Activiteit op sociale media 

 Absoluut Relatief 

Ja 36 35,6 
Nee 65 64,4 

Totaal 101 100 
 

In tabel 24 is te zien dat bijna de gehele Exelse bevolking over een internetaansluiting beschikt. 

Slechts 2 van de 101 respondenten geven aan thuis niet over een internetverbinding te beschikken. 

Dit zijn overigens respondenten met de respectabele leeftijden van 80 en 91 jaar. Er is daarbij nog 

één respondent die thuis wel over een internetverbinding kan beschikken, maar daar zelden of nooit 

gebruik van maakt (tabel 25). Ruim 90% van de Exelnaren gebruikt daarentegen dagelijks het 

internet, terwijl bijna alle anderen zich tenminste eens per week op het internet begeven. Sociale 

media zijn minder gangbaar, hoewel toch nog 36 van de 101 respondenten aangeven actief te zijn op 

dergelijke media. Wellicht ligt het werkelijke percentage nog iets hoger, daar de jongere 

leeftijdsgroepen ondervertegenwoordigd zijn in de data en de zich digitaal profilerende adolescenten 

zelfs helemaal niet vertegenwoordigd zijn.  

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de inwoners van Exel en omstreken goed hun weg 

weten te vinden op de computer en het internet. Het is dan ook aannemelijk dat het grootste deel 

van de communicatie door de BEO met haar leden en overige inwoners van het verzorgingsgebied, 

waaronder ook de verspreiding van BEO Nieuws, niet of nauwelijks aan bereik en effectiviteit inboet 

als dit via digitale kanalen gebeurt. Dit zou de BEO middelen kunnen besparen die elders ingezet 

kunnen worden, waarbij er uiteraard ruimte blijft voor een beperkte papieren oplage voor mensen 

die liever iets fysiek in de brievenbus zien verschijnen. Voor een succesvolle computercursus lijkt niet 

veel potentieel in het gebied.  

 

Tabel 27. Voornaamste vervoersmiddel 

 Absoluut Relatief 

Auto 88 87,1 
Fiets, snorfiets 7 6,9 

Openbaar vervoer 4 4,0 
Anders 2 2,0 

Totaal 101 100 
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Tabel 28. Tevredenheid over bereikbaarheid 

 Absoluut Relatief 

Zeer tevreden 17 16,8 
Tevreden 72 71,3 

Niet tevreden, niet ontevreden 4 4,0 
Ontevreden 3 3,0 

Zeer ontevreden 5 5,0 

Totaal 101 100 
 

De overgrote meerderheid, bijna 90% van de Exelse volwassen bevolking, verplaatst zich met name 

via de auto of een andere gemotoriseerde vierwieler. Slechts een viertal respondenten geeft aan 

voornamelijk van het openbaar vervoer gebruik te maken, al zal dit lage aandeel ook te maken 

hebben met de beperkte mogelijkheden in het gebied om direct aan te sluiten op het OV-netwerk. 

De fiets als voornaamste vervoersmiddel is iets populairder, met zeven respondenten die aangeven 

deze manier van verplaatsing te prefereren.  

De inwoners van Exel zijn over het algemeen tevreden over de bereikbaarheid van het gebied. 89 van 

de 101 respondenten zijn positief, tegen slechts 8 respondenten met een negatief oordeel. Er is 

daarbij geen duidelijk verschil waargenomen in tevredenheid tussen verschillende soorten 

weggebruikers en overige forenzen. Respondenten is wel gevraagd aan te geven wat er beter kan in 

de bereikbaarheid van Exel. In de 41 reacties met verbeterpunten kwamen de volgende zaken het 

vaakst naar voren: openbaar vervoer (8), onderhoud wegen (7) en overlast van zwaar verkeer door 

sluiproute (4).  

De conclusie moet zijn dat de bereikbaarheid met de auto in principe het belangrijkste is als het gaat 

om thema’s met betrekking tot de fysieke infrastructuur in en rond Exel. Echter het belangrijkste 

punt van zorg dat leeft onder de Exelse bevolking op het gebied van mobiliteit, heeft betrekking op 

openbaar vervoer. Gezien het beperkte potentieel voor en daarmee twijfelachtige haalbaarheid van 

een reguliere OV-voorziening in Exel, is het twijfelachtig of hier enorme verbeteringen te realiseren 

zijn. Voor degenen die goed ter been zijn, kan op het station in Lochem of een bushalte ergens in het 

gebied tussen Lochem en Laren immers ook via de fiets binnen een paar kilometer aansluiting 

gevonden worden op het OV. Zoals één respondent suggereert is het allicht wel een idee om te 

kijken naar mogelijkheden om tarieven van de Regiotaxi gunstiger te maken voor inwoners van het 

gebied, gezien het ontbreken van andere alternatieven in het gebied voor de minder mobiele 

Exelnaar.  

 

Tabel 29. Manier waarop ouders kinderen naar school in andere kern sturen 

 Absoluut 

Ouder brengt kind weg 3 
Kind op de fiets 7 

Totaal 10 

 

Tenslotte is de ouders van kinderen in de leeftijd 0-12 jaar in het gebied ook gevraagd naar de 

manier waarop zij hun kinderen naar school willen sturen of brengen zodra deze in het gebied zelf 

niet meer open is. Daarbij ging bijzondere aandacht uit naar de animo voor een mogelijke 
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voorziening in de vorm van schoolbusvervoer. Deze optie is echter door geen van de tien ouders 

gekozen. Drie van de tien ouders geven aan hun kind(eren) zelf naar school te willen brengen, terwijl 

een meerderheid van zeven ouders kiest voor de optie om hun kind(eren) op de fiets naar school te 

sturen.  

De conclusie is daarmee dat er weinig potentieel lijkt te zijn voor een vorm van schoolbusvervoer in 

Exel. Daar komt nog bij dat niet alle ouders hun kind naar een school in dezelfde kern sturen, laat 

staan dat dit ook nog steeds exact dezelfde school zal zijn. Wel heeft het gegeven dat veel ouders 

hun kinderen straks op de fiets naar school sturen consequenties voor het beheer van de fysieke 

infrastructuur rond Exel. Er zal straks namelijk een aanzienlijke groep weggebruikers bijkomen die 

van het wegennetwerk, en dan vooral de fietspaden, gebruik maken. Belangrijker nog dan dat is het 

feit dat dit niet zomaar een groep weggebruikers is, maar een onervaren en kwetsbare groep 

verkeersdeelnemers. Dit maakt dat het verstandig is om op korte termijn de veiligheid van de 

fietsroutes van Exel naar de dichtstbijzijnde basisscholen te evalueren en waar nodig te verbeteren. 

Hierbij zijn met name punten waarop zij andersoortige weggebruikers tegenkomen kritiek, zoals 

kruispunten en andere oversteekplaatsen. Echter ook de signalen dat sommige wegen in het gebied 

gebruikt worden als sluiproute voor zwaar verkeer zijn zorgwekkend en vragen om evaluatie van de 

wijze waarop dit de veiligheid van fietsroutes van schoolgaande kinderen belemmert.  

 

3.5 Wonen 

Tabel 30. Type woning respondenten 

 Absoluut Relatief 

Boerderij met agrarische functie 16 15,8 
Woonboerderij 34 33,7 

Vrijstaande woning of landhuis 33 32,7 
Twee-onder-één-kap 11 10,9 

Hoekwoning of rijtjeshuis 2 2,0 
Overig 5 5,0 

Totaal 101 100 
 

Tabel 31. Respondenten naar huur- of koopwoning 

 Absoluut Relatief 

Koopwoning 89 88,1 
Huurwoning van particulier of makelaar 12 11,9 

Totaal 101 100 
 

Gezien het agrarische karakter van het buitengebied, is het niet verrassend dat 50 van de 101 

respondenten een boerderij (al dan niet met agrarische functie) bewonen. Nog eens 33 

respondenten wonen in een andersoortige vrijstaande woning. Het aanbod van rijtjeshuizen, twee-

onder-één-kapper en dergelijke is vanwege de kleine kom redelijk beperkt, wat weerspiegeld wordt 

in het feit dat slechts 13 respondenten aangeven een dergelijk huis te bewonen. Nog eens vijf 

respondenten geven aan een andersoortige woning te bewonen. 89 respondenten bewonen een 

koopwoning, terwijl de overige 12 respondenten huren van een particulier of makelaar. Ook het 

huuraanbod lijkt dus redelijk beperkt, wat overigens ook weer past bij de geringe kernomvang.  



25 
 

Tabel 32. Waardering woonsituatie 

 Absoluut Relatief 

3 1 1,0 
4 0 0,0 
5 1 1,0 
6 2 2,0 
7 11 10,9 
8 40 39,6 
9 30 29,7 

10 16 15,8 

Totaal 101 100 
 

Tabel 33. Verhuisplannen binnen 10 jaar 

 Absoluut Relatief 

Ja 25 24,8 
Nee 76 75,2 

Totaal 101 100 
 

De Exelnaar is wel bijzonder tevreden met zijn of haar woonsituatie; slechts twee onvoldoendes en 

twee zesjes staan tegenover 86 achten, negens en zelfs tienen. Niet verrassend  is dat de 

respondenten die hun woonsituatie als onvoldoende of krap voldoende beoordelen, aangeven van 

plan te zijn binnen 10 jaar te verhuizen. Dit deden in totaal 25 respondenten, waarvan er 7 wel in 

Exel en omstreken willen blijven wonen. Respondenten die aangeven binnen 10 jaar te willen 

verhuizen, is gevraagd of kenmerken van de woning en/of andere redenen een rol spelen bij de wens 

om te verhuizen en, zo ja, welke dit dan zijn. De factoren die hierbij meer dan eens genoemd zijn, 

zijn: medische reden of zorgbehoefte (11), woning te groot (10), tuin te groot (7), woning ongeschikt 

voor ouderen of mensen met beperking (5), beëindiging agrarisch bedrijf (4) en woon-werk afstand 

(2).  

Gek genoeg hebben er 8 mensen gereageerd op de vraag of men bekend is met de mogelijkheden 

van de FAB-regeling, terwijl deze enkel bedoeld was voor respondenten die vanwege beëindiging van 

agrarische bedrijfsvoering verhuisplannen hebben. De vier respondenten die dit wel als reden 

hebben opgegeven, zijn allemaal bekend met de regeling. Geen van de respondenten geeft echter 

aan hier interesse in te hebben.  

 

Tabel 34. Bestemming verhuisplannen 

 Absoluut 

Kern Exel 1 
Buitengebied Exel 6 

Elders gemeente Lochem 12 
Buiten gemeente 6 

Totaal 25 
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Tabel 35. Verhuisplannen naar leeftijd 

 Wil verhuizen Binnen Exel Totaal 

16-25 0 1 1 
26-35 0 1 1 
36-45 2 1 3 
46-55 4 2 6 
56-65 5 2 7 
66-75 4 0 4 

76+ 3 0 3 

Totaal 18 7 25 
 

Tabel 36. Gewenste woning  

 Buiten Exel Binnen Exel Totaal 

Aangepast voor mensen met beperking 4 0 4 
Appartement of flat 1 0 1 

Boerderij met agrarische functie 0 2 2 
Woonboerderij 1 1 2 

Hoekwoning of rijtjeshuis 1 0 1 
Twee-onder-één-kap 3 0 3 

Seniorenwoning 6 2 8 
Vrijstaande woning/landhuis 2 1 3 

Woning met bedrijfsbestemming 1 0 1 
Onbekend 0 1 1 

Totaal 18 7 25 
 

Tabel 37. Gewenste prijsklasse woning 

 Buiten Exel Binnen Exel Totaal 

Koopwoning: €150.000 tot €225.000 3 1 4 
Koopwoning: €225.000 tot €350.000 5 1 6 

Koopwoning: €350.000 of meer 3 3 6 
Huurwoning: minder dan €500 per maand  4 0 4 

Huurwoning: €500 tot €750 per maand 2 1 3 
Huurwoning: €1000 of meer per maand 1 0 1 

Onbekend 0 1 1 

Totaal 18 7 25 
 

De respondenten die binnen nu en 10 jaar willen verhuizen zijn uitgesplitst naar ‘Binnen Exel’ en 

‘Buiten Exel’. Door vervolgens de kenmerken en wensen te vergelijken, valt op dat de respondenten 

met verhuisplannen die wel in Exel willen blijven zich allen nog in werkzame leeftijdscategorieën 

bevinden. Alle 65-plussers die willen verhuizen, zijn van plan het gebied te verlaten. Dit is in lijn met 

de meermaals genoemde verhuisredenen ‘medische reden of zorgbehoefte’ en ‘woning ongeschikt 

voor ouderen of mensen met beperking’, zeker in combinatie met het beperkte of afwezige aanbod 

van seniorenwoningen en zorgvoorzieningen in het dorp, terwijl men voor de meeste andere 

voorzieningen natuurlijk ook aangewezen is op andere kernen. Qua gewenste prijsklasse en type 

woning is de verdeeldheid in beide groepen groot, al is er wel een duidelijke voorkeur voor 

koopwoningen.  

 

 



27 
 

Tabel 38. Respondent kent mensen die zich in het gebied willen vestigen 

 Absoluut Relatief 

Ja, één situatie 11 10,9 
Ja, meerdere situaties 2 2,0 

Nee 88 87,1 

Totaal  101 100 
 

Tabel 39. Leeftijd mensen die zich willen vestigen 

 Absoluut 

16-25 jaar 10 
26-35 jaar 6 

Totaal 16 
 

Tabel 40. Gezinssituatie mensen die zich willen vestigen 

 Absoluut 

Alleenstaand zonder kinderen 3 
Partners zonder kinderen 13 

Partners met kinderen 2 

Totaal 18 
 

Tabel 41. Gewenste prijsklasse mensen die zich willen vestigen 

 Binnen Exel 

Koopwoning: minder dan €150.000 4 
Koopwoning: €150.000 tot €225.000 8 
Koopwoning: €225.000 tot €350.000 1 

Koopwoning: €350.000 of meer 2 
Huurwoning: €500 tot €750 per maand 1 

Totaal 17 
 

Dertien respondenten geven aan met één of meerdere gevallen bekend te zijn van mensen die zich 

van elders in het gebied willen vestigen. Dit levert 16 à 18 gevallen op van mensen die zich in het 

gebied willen vestigen. De kenmerken en wensen van deze groep zijn iets eenduidiger dan die van 

Exelnaren die verhuisplannen hebben. Respondenten geven aan dat de potentiële inwoners allen 

een leeftijd hebben tussen 15 en 35 jaar. Het lijkt er dus op dat het vooral om starters gaat die zich 

willen vestigen. Dit idee wordt versterkt als men de gezinssituaties bekijkt; het betreft vooral 

partners zonder kinderen, met enkele alleenstaanden en partners met kinderen. Het is aannemelijk 

dat het hier vooral gaat om jongeren uit het gebied die na hun studie willen terugkeren, zeker 

aangezien respondenten uit Exel zelf aangeven deze mensen te kennen. Ook de gewenste prijsklasse 

van de woningen past in het beeld van terugkerende starters, daar deze zelden hoger dan €225.000 

wordt geschat.  

Vanwege de verschillende wensen en kenmerken van mensen die binnen Exel willen verhuizen en de 

jonge leeftijd van mensen die zich in het gebied willen vestigen, verdient het de aanbeveling om 

flexibiliteit als uitgangspunt te nemen bij nieuw te bouwen woningen en reeds bestaande 

vrijkomende woningen. Dit houdt in dat bij nieuwbouw de mogelijkheid wordt ingebouwd om op 

eenvoudige wijze een grotere en duurdere wooneenheid in meerdere kleinere en goedkopere 

wooneenheden te splitsen, bijvoorbeeld om van een tweekapper een driekapper te maken. Voor 
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vrijkomende woningen betekent het ook dat de mogelijkheid om deze te splitsen in meerdere 

wooneenheden gefaciliteerd wordt. Om leegstand te voorkomen en toch een gezonde instroom van 

nieuwe of terugkerende bewoners te behouden, is het kortom van evident belang om vraaggericht te 

werken op dit gebied. Flexibiliteit maakt het mogelijk om snel op een veranderende of nieuwe vraag 

in te spelen.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 

De hoofdvraag die in dit onderzoek als kapstok fungeert om de conclusies en aanbevelingen aan op 

te hangen, luidt:  

“Wat zijn de implicaties van individuele kenmerken en wensen van de inwoners van Exel en 

omstreken voor het actief bevorderen van de sociale cohesie en het behartigen van de belangen van 

het gebied en zijn inwoners?”  

Deze vraag is verder geconcretiseerd door de onderwerpen die door deze vraag omvat worden 

individueel te behandelen. De resultaten van het onderzoek naar de kenmerken en wensen van de 

inwoners zijn reeds uiteengezet. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen die daaruit voorkwamen nog eens behandeld, maar bovenal ook in samenhang met 

elkaar geïnterpreteerd. Tenslotte moet het komen tot een concrete lijst met aandachts- en 

actiepunten voor de belangenvereniging.  

Exel heeft een vrij kenmerkende bevolkingssamenstelling op het gebied van leeftijd, binding, werk en 

opleiding. De bevolking is hoogopgeleid, ondernemend, maar niet bijzonder divers. Het merendeel 

van de inwoners van het gebied zijn tussen de 45 en 65 jaar, waarbij kinderen veelal minimaal van 

middelbare schoolleeftijd zijn of reeds uit huis. Jonge gezinnen, jonge kinderen en zeker 

alleenstaanden zijn magertjes vertegenwoordigd in het gebied. Het is aannemelijk dat dit het gevolg 

is van migratiepatronen, wat de zorgen over de vitaliteit van de bevolking op middellange tot lange 

termijn enigszins wegneemt. Tegelijkertijd is het, zeker ook gezien de verwachte bevolkingskrimp in 

andere gebieden in de Achterhoek, niet iets om zomaar de ogen voor te sluiten. Hoewel dit 

ongetwijfeld ook Exel en omstreken in zekere mate zal treffen over enkele decennia (prognoses voor 

de gemeente Lochem als geheel zijn overigens relatief gunstig dankzij migratie (referentie)), is er in 

het gebied voldoende potentieel aanwezig om de leefbaarheid en een gezond bevolkingsbestand te 

onderhouden.  

Belangrijk daarbij zal zijn om vooral gebruik te maken van de kwaliteiten van het gebied en deze 

verder te ontwikkelen. Exel kent een relatief kleine maar zeer actieve gemeenschap, waarin het 

sociale verenigingsleven een centrale rol speelt. Het ontwikkelen van deze eigenschap in het gebied 

kan op verschillende manieren bijdragen aan de leefbaarheid. Natuurlijk direct; een sociale activiteit 

zal deelnemende inwoners normaal gesproken een positief gevoel geven, zeker in een gemeenschap 

waarin dit aspect van het leven als belangrijk wordt gezien. Echter ook op langere termijn kan het 

verder ontwikkelen van het sociale verenigingsleven van groot belang zijn, meer specifiek wanneer 

men zich daarbij richt op de jongere inwoner.  

Er is, onder voorwaarde van voldoende animo althans, in principe voldoende potentieel aanwezig om 

de komende 10 jaar een sociale jeugdvoorziening te onderhouden in de geplande dorpshuisfaciliteit. 

Gezien de alomtegenwoordige mate van participatie in het sociale dorpsleven, is het aannemelijk dat 

de animo relatief hoog zal zijn. Daarnaast kan de voornaamste doelgroep, jongeren in de leeftijd 11-

15 jaar, nog jaren daarna groot genoeg blijven als de vermoedelijke migratiepatronen aanhouden. 

Voor de leefbaarheid op korte termijn zal dit voor deze groep dus een positieve impuls zijn, maar ook 

de vitaliteit van de gemeenschap als geheel zal op lange termijn profiteren van jongeren die in het 

gebied zijn blijven wonen of er later weer zijn teruggekeerd, mede dankzij de contacten in en binding 

met het gebied die zij hier ontwikkeld hebben.  
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Uiteraard geldt dit alles in zekere mate voor andere groepen ook. De ouderen die in het gebied 

wonen, al zijn dat er relatief weinig, participeren op dit moment niet zoveel als andere inwoners in 

Exelse activiteiten. Voor deze mensen zou het allicht een mooie impuls voor hun sociale leven zijn als 

er kleinschalige activiteiten specifiek voor en met deze groep ontwikkeld worden, of beter nog als zij 

binnen de andere sociale activiteiten in Exel een eigen rol krijgen. Voor de allerjongsten wordt het 

ook belangrijk om ze te betrekken bij het sociale verenigingsleven. Met het verdwijnen van de 

basisschool verdwijnt een groot deel van het dorpsleven voor hen. Dat zit niet alleen in de met de 

school verdwijnende activiteiten, maar ook in de afnemende contacten met dorpsgenootjes en 

daarmee wellicht ook afnemende binding met Exel als dorp en gemeenschap. Daarom is het 

belangrijk dat in ieder geval een deel van de aan de basisschool verbonden activiteiten in het dorp 

blijven gebeuren en niet mee verplaatsen naar Lochem of Laren.  

Gezien de hogere mate van participatie onder de jongere inwoner, in de enquête vooral ouders met 

thuiswonende kinderen, lijkt het logisch dat het sociale verenigingsleven een significante rol speelt 

bij de aantrekkelijkheid van het gebied. Daarom zal de ontwikkeling van sociale faciliteiten en 

activiteiten voor jeugd van verschillende leeftijden niet alleen bijdragen aan de leefbaarheid voor die 

groepen zelf, maar ook helpen om deze inwoners te behouden voor het gebied en eventueel zelfs 

andere gezinnen met kinderen te doen aantrekken. Dat zal ook belangrijk zijn op de lange termijn. 

Gebieden als deze hebben jonge inwoners nodig om binding te kunnen kweken die ertoe leidt dat 

mensen in het gebied willen (blijven) leven. Daarbij is het dus ook van belang om ouders in het 

gebied te faciliteren op gebieden die voor hen van belang zijn.  

Ook daarbij kan het verder ontwikkelen van reeds aanwezige kwaliteiten van het gebied een 

belangrijke rol vervullen. Exel biedt een combinatie van een karakteristiek landelijk gebied en een 

hoge mate van ondernemerschap. Het scheppen van goede voorwaarden voor Het Nieuwe Werken, 

bijvoorbeeld in de vorm van een snelle, betrouwbare internetverbinding (ook in de buitengebieden) 

en een goede mobiele dekking (met name in de kern laat dit nog te wensen over), is in het belang 

van de huidige ondernemende en hoogopgeleide bevolking. Daarnaast kan deze combinatie helpen 

bij het behouden van jonge werkenden en aantrekken van (jonge) gezinnen voor het gebied, 

aangezien deze manier van werken met name onder deze groepen populair is. Het wonen in Exel 

wordt hoog gewaardeerd, dus van belang daarbij is om het karakter van het gebied wel te 

waarborgen. Juist de combinatie van het karakteristieke met de meest moderne voorwaarden voor 

ondernemerschap en thuiswerken, biedt een mooi perspectief om de leefbaarheid op korte termijn 

te verbeteren en op lange termijn de vitaliteit te waarborgen.  

Bevindingen op het gebied van binding die verder enige implicaties hebben, zijn de mate van 

betrokkenheid met en participatie in Exel in verschillende wijken. Wat blijkt is dat enkel in de verst 

van de kern gelegen gebieden de gepercipieerde verbondenheid met andere kernen groter is. Daarbij 

blijft er nog een aanzienlijk inwoners over buiten het door de gemeente als Exel gemarkeerde gebied 

dat zich toch meer Exelnaar voelt. Op het gebied van participatie zijn de verschillen kleiner; ook in de 

wijken aan uiterste noord- en zuidkant van het gebied geeft het merendeel van de inwoners aan toch 

af en toe te participeren in Exelse activiteiten. Bovendien is er een ruime meerderheid aangesloten 

bij de belangenvereniging. Het is daarom van belang dat de belangenvereniging en de gemeente, 

wanneer zij in gesprek gaan, goed bepalen waar zij het precies over hebben en voor welke gebieden 

dan wel inwoners dit van belang is of zou kunnen zijn.  
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Wonen is in de context van andere thema’s al even genoemd in dit hoofdstuk. Op zichzelf was dit ook 

een thema van onderzoek. Het ging daarbij met name om het in kaart brengen van de woonwensen 

van mensen die binnen of naar Exel willen verhuizen. De kenmerken en wensen van mensen die 

binnen Exel willen verhuizen verschillen behoorlijk. Hoewel er geen mensen direct bereikt zijn die 

naar het gebied willen verhuizen, geven Exelnaren zelf aan dat de mensen die zij kennen met 

interesse in woonruimte in het gebied, vooral starters zijn. Ook hierbij zijn echter weer onderlinge 

verschillen in de gezinssamenstelling en geschatte wensen qua prijsklasse.  

Om in de komende tijden uit te gaan van groei is zeer onverantwoord. Daarom is het belangrijk om 

op de woningmarkt te bouwen naar vraag. Niet alleen uit kostenoogpunt, maar ook vanuit 

leefbaarheidsoogpunt. Leegstand heeft op geen enkele wijze een positief effect op het gebied, 

integendeel. Uiteraard zal er altijd in zekere mate vraag blijven naar woonruimte, dus zal er ook 

beperkt gebouwd moeten worden. Vanwege de onzekerheden op dit vlak en de verschillende 

wensen en kenmerken van potentiële inwoners, is het verstandig om een hoge mate van flexibiliteit 

aan te houden bij nieuw te realiseren woningen. Er lijkt vooral vraag te zijn naar starterswoningen 

(die passen ook binnen de plannen voor het uitbreiden van de kern), maar onzeker is in hoeverre het 

nou juist de jonge stellen, alleenstaanden of jonge gezinnen met kinderen zullen zijn die 

daadwerkelijk actief op zoek zullen gaan naar geschikte woonruimte in Exel.  

Een concrete implicatie hiervan kan zijn dat men tijdens het bouwen, wellicht zelfs na het opleveren, 

de mogelijkheid behoudt om woningen in meerdere wooneenheden te splitsen. Dit kan bijvoorbeeld 

het splitsen van tweekappers in driekappers zijn, het omvormen van een vrijstaande woning naar 

een tweekapper, et cetera. Het is ook goed voor de leefbaarheid in Exel dat dergelijke nieuw te 

realiseren woningen bij de kern gebouwd worden, waar de binding met en participatie in de 

gemeenschap het hoogst is.  

Ook voor vrijkomende woningen in het buitengebied is het verstandig een zekere mate van 

flexibiliteit aan te houden. Niet alleen vanwege de verschillende kenmerken en wensen van mensen 

die binnen het gebied willen verhuizen en de onzekerheid van de kenmerken en wensen van niet-

starters van buiten het gebied, maar ook vanwege mogelijke ontwikkelingen als huishoudverdunning 

en Het Nieuwe Werken. Het is dus onverstandig om bijvoorbeeld met vaste bestemmingsplannen te 

werken voor vrijkomende gebouwen, maar de mogelijkheid te bieden om een andere invulling 

hieraan te geven. Dit kan gezien het ondernemerschap in het gebied commercieel zijn, maar ook 

vorm krijgen in het splitsen van een voormalige boerderij in meerdere wooneenheden. Dit is 

maatwerk dat per geval steeds weer in detail bekeken zal moeten worden, maar de algemene 

richtlijn moet zijn dat flexibiliteit en ondernemerschap zoveel mogelijk gefaciliteerd wordt. Met 

behoud van het karakteristieke van de buitengebieden.  

Op het gebied van voorzieningen in het gebied zijn de wensen van de inwoners vrij bescheiden. Zoals 

reeds geconstateerd is het voor de leefbaarheid van het gebied, zeker anticiperend op de 

vertrekkende school, raadzaam in te zetten op het ontwikkelen van een sociale faciliteit in Exel, 

alsook op betere verbindingen op het gebied van mobiele telefonie en internet. Ook anticiperend op 

het vertrek van de school was de animo voor een voorziening in de vorm van schoolbusvervoer 

interessant, maar deze lijkt gelijk aan nul. Daarom is het goed niet te investeren in een voorziening 

waar niemand echt op zit te wachten, maar te signaleren dat de meeste kinderen straks op de fiets 
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naar school zullen gaan en te investeren in de veiligheid van de kwetsbare groep weggebruikers die 

zich al snel bij het verkeer in het gebied zal voegen.  

Alle kenmerken en wensen van de Exelse bevolking die hiervoor aan de orde zijn gekomen, hebben 

geleid tot verschillende aanbevelingen in context van het doel van het verbeteren van de 

leefbaarheid in het gebied. Een concrete lijst aandachts- en actiepunten voor de BEO ziet er als volgt 

uit:  

- Ontwikkel een sociale voorziening voor de jongeren van middelbare schoolleeftijd. Deze zijn 

relatief ruim vertegenwoordigd en kunnen op deze manier nog vele jaren betrokken worden 

bij de Exelse gemeenschap.   

- Blijf ook de jongere jeugd bij de gemeenschap betrekken. Laat niet alle sociale activiteiten 

met de school naar andere dorpen verdwijnen.  

- Probeer de oudere inwoners zoveel mogelijk een plekje binnen de Exelse 

gemeenschapsactiviteiten te geven. 

- Voor sommige verenigingen en voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op andere 

kernen. Houd dus ook oog voor de relevante ontwikkelingen op dit vlak in naburige kernen.  

- De binding en participatie in de gebieden die formeel buiten Exel vallen, is aanzienlijk. Zorg 

ervoor dat de gemeente en andere betrokken instanties zich hiervan bewust zijn als men in 

gesprek gaat; baken goed af waar het over gaat en voor welke gebieden/inwoners dit van 

belang zou kunnen zijn.  

- Zet in op het ontwikkelen van goede voorwaarden voor Het Nieuwe Werken in het gebied. 

Hierbij zijn betrouwbare en snelle verbindingen met het mobiele netwerk en het internet 

vereist, juist ook in het buitengebied.  

- Laat flexibiliteit het uitgangspunt zijn bij thema’s met betrekking tot wonen. De mogelijkheid 

om woningen te splitsen in meerdere wooneenheden biedt ruimte in te springen op een snel 

veranderende vraag en voorkomt leegstand. In de buitengebieden moet ook ruimte zijn om 

commerciële activiteiten te ontplooien.  

- Belangrijk is daarbij wel dat het karakter van het gebied behouden blijft, want juist de 

combinatie hiervan met ondernemerschap biedt kansen voor de toekomst. Inwoners 

waarderen het wonen in het gebied niet voor niets bijzonder hoog. 

- De kern biedt de beste plek voor nieuwbouw, om een levendige gemeenschap te versterken 

en het karakter van de buitengebieden niet aan te tasten. 

- Evalueer op korte termijn de veiligheid van de belangrijkste fietsroutes vanuit het gebied 

naar de basisscholen in Lochem en Laren en probeer deze waar nodig te verbeteren.   

- Het leeuwendeel van de communicatie met BEO-leden kan in de toekomst prima via internet 

geschieden, zonder dat het bereik sterk afneemt.  

- Kijk, bij het ontbreken van OV-alternatieven, naar manieren om de Regiotaxi aantrekkelijker 

te maken voor inwoners die minder goed ter been zijn. 

 

In Exel en omstreken hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. Het wiel hoeft zelfs niet 

geleend te worden bij de buurman. Integendeel, de kwaliteiten die Exel de komende jaren leefbaar 

houden, misschien wel leefbaarder maken, en op lange termijn relatieve stabiliteit waarborgen, zijn 

al ruimschoots aanwezig in het gebied. Het verder ontwikkelen van deze kwaliteiten, een relatief 

kleine, maar actieve gemeenschap en een karakteristiek gebied met veel ondernemerschap, biedt de 
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beste perspectieven om het wegvallen van een belangrijke poot onder de Exelse gemeenschap te 

ondervangen en wellicht zelfs en passant de leefbaarheid en vitaliteit te verbeteren.  

Belangrijk om te onthouden tenslotte, is dat dit onderzoek van exploratieve aard is. Omdat de 

respons beperkt is tot slechts een deel van de Exelse bevolking, is niet met zekerheid vast te stellen 

in hoeverre de uitkomsten te generaliseren zijn naar de gehele populatie. De geformuleerde 

conclusies en aanbevelingen dienen derhalve met gepaste terughoudendheid geïnterpreteerd te 

worden, daar deze, hoewel gebaseerd op empirie, in wezen theoretisch van aard zijn. De resultaten 

en conclusies moeten grotendeels gelezen worden als indicaties en implicaties. Het is dan ook aan te 

raden om de verschillende deelonderwerpen waar nodig in meer detail te onderzoeken alvorens al te 

ingrijpende maatregelen volgen.  
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19 april 2013, Zelhem 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, inwoner van Exel en omstreken, 

 

De Belangenvereniging Exel en omstreken (BEO) wil graag inzicht krijgen in de samenstelling van de 

bevolking in Exel en omstreken en in de zaken die voor u als inwoner van belang zijn. Met deze 

informatie hopen zij de leefbaarheid van het gebied beter en duurzamer te organiseren, alsmede de 

belangen van de inwoners naar verschillende instanties adequater te behartigen. Ook zijn zij 

benieuwd of en hoe u actief zou willen bijdragen aan het mooier maken van het gebied en 

versterken van de gemeenschap.  

Veranderingen 

De kleine kernen en het platteland ontwikkelen en veranderen continu. Scholen en andere 

voorzieningen in de kernen komen onder druk te staan, terwijl de buitengebieden geconfronteerd 

worden met ontwikkelingen in de agrarische en vastgoedsector. Tegelijkertijd is de 

bevolkingssamenstelling aan wijzigingen onderhevig. Ook Exel en omstreken zijn niet gevrijwaard van 

al deze ontwikkelingen. De BEO en Vereniging Kleine Kernen (VKK) Gelderland onderkennen dit, maar 

zien ook kansen. Leefbaarheid van platteland en kern zit namelijk niet primair in de nabijheid van 

voorzieningen, maar in de mensen die de gemeenschap vormen. Daar komt u als inwoner van het 

gebied in beeld.  

Enquête 

Bijgevoegd treft u een enquête die bedoeld is voor u, als inwoner van Exel en omstreken en lid van 

de BEO. Gezien de omvang van de bevolking in Exel en omstreken, is elke bijdrage van zeer grote 

waarde voor het onderzoek. Wij verzoeken u dus om deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. 

Bij voorkeur doet u dit digitaal, zodat wij de resultaten beter en sneller kunnen verwerken. Mocht u 

niet over deze mogelijkheid beschikken, kunt u de bijgevoegde papieren vragenlijst invullen en direct 

aan de VKK sturen (het adres staat onderaan deze brief) of meegeven aan de buurtcontactpersoon. 

Uiteraard mag u ook anderen op deze enquête wijzen. Zij kunnen op dezelfde manier de vragenlijst 

digitaal invullen. Mocht er behoefte zijn aan meer papieren exemplaren van de vragenlijst, kunt u 

contact opnemen met de buurtcontactpersoon van de BEO of direct met de VKK in Zelhem (of u kunt 

natuurlijk zelf een kopie maken). Een link naar de digitale versie van de vragenlijst is te vinden op de 

website van de BEO (www.beo-exel.nl). Onderaan deze brief vindt u tevens een webadres dat u 

direct naar de digitale vragenlijst leidt.  

Anonimiteit gewaarborgd 

Uiteraard worden uw antwoorden op de vragen geheel vertrouwelijk behandeld en deze zijn 

bovendien niet terug te koppelen naar een individu. Zo is uw anonimiteit gewaarborgd. Bovendien is 

de behandeling van de gegevens in handen van de VKK. De BEO is niet betrokken in het 

http://www.beo-exel.nl/
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onderzoeksproces en ontvangt pas aan het einde hiervan een overzicht van de resultaten. Op een 

apart formulier wordt u wel gevraagd naar eventuele interesse om actief te worden voor de 

gemeenschap, waarbij u naam en e-mailadres of telefoonnummer kwijt kunt. Als u hier positief op 

antwoordt, worden deze gegevens wel aan de BEO ter beschikking gesteld. Uw antwoorden op dit 

formulier zijn echter NIET te herleiden tot antwoorden op de overige vragen.  

Kent u mensen van buiten Exel en omstreken die zich in het gebied willen vestigen, dan mag u hen 

ook op dit onderzoek attenderen. Voor hen is er een aparte digitale vragenlijst gemaakt, die ook via 

de website van de BEO te vinden is.  

We hopen dat u bereid bent om de vragenlijst zo zorgvuldig mogelijk in te vullen. Dit duurt ongeveer 

20 minuten. Graag zien wij uw reactie uiterlijk maandag 6 mei tegemoet. Indien u nog vragen of 

opmerkingen heeft, kunt u terecht bij de BEO of de VKK via onderstaande gegevens. Bij voorbaat 

dank voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Mede namens het BEO-bestuur, 

Wesley Aalbers 

Student Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen 

Stagiair van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland 

 

De digitale vragenlijst vindt u op: http://bit.ly/ZzO9oP 

De digitale vragenlijst voor mensen van buiten Exel vindt u op: http://bit.ly/173hUEG  

Dit alles is ook beschikbaar via www.beo-exel.nl 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BEO of Wesley Aalbers via de VKK: 
Vereniging Kleine Kernen Gelderland  
Dr. Grashuisstraat 8 
7021 CL Zelhem 
Tel. 0314-631168 (bereikbaar dinsdag t/m donderdag tijdens kantooruren) 
Mobiel: 06-16927370 
E-mail: info@vkkgelderland.nl; w.l.w.aalbers@student.ru.nl  
 
 
 
P.S.  
U heeft deze brief en bijgesloten vragenlijst op papier ontvangen, omdat de BEO niet over een e-
mailadres van u beschikt. Voor optimale en snelle communicatie met hun leden is e-mail echter wel 
een geschikt medium. Mocht u dus wel over een e-mailadres beschikken, dan zou de BEO het zeer op 
prijs stellen als u deze aan hun doorgeeft.   

  

http://bit.ly/ZzO9oP
http://bit.ly/173hUEG
http://www.beo-exel.nl/
mailto:info@vkkgelderland.nl
mailto:w.l.w.aalbers@student.ru.nl
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Vragenlijst 
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Enquête inwoners Exel en omstreken  
April 2013  
  
U vindt de vragenlijst ook op: http://bit.ly/ZzO9oP 
Of zie: www.beo-exel.nl 
 
Lees de vragen en de bijbehorende antwoordcategorieën goed door  voordat u 
een antwoord aankruist of opschrijft. Er zijn zowel meerkeuze als open vragen 
opgenomen in de vragenlijst. In het eerste geval kunt u het vakje van de 
antwoordmogelijkheid die op u van toepassing is arceren; in het tweede geval kunt u uw antwoord 
opschrijven in het tekstvak onder de vraag. Als u iets niet zeker weet, geef dan het antwoord 
waarvan u denkt dat die het dichtst bij de waarheid ligt. Kijk ook goed naar de instructie als er een 
rode tekst achter het door u gegeven antwoord staat. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 
20 minuten. Veel succes met het invullen en alvast van harte bedankt voor uw medewerking! 
 
Algemeen 
1. Wat is uw geslacht?  
□ Man 
□ Vrouw 
 
2. Wat is uw geboortejaar?  
 
 
 
3. Wat is uw huidige gezinssituatie?  
□ Alleenstaand → ga door naar vraag 7 
□ Met partner, zonder kinderen 
□ Met partner en met kinderen 
□ Zonder partner, met kinderen 
□ Weduwe/weduwnaar 
□ Anders, namelijk:  
 
 
4. Hoeveel mensen, behalve uzelf, maken deel uit van uw huishouden?  
□ 1 → beantwoord 5a en 6a 
□ 2 → beantwoord 5a, 5b, 6a en 6b 
□ 3 → beantwoord 5a, 5b, 5c, 6a, 6b en 6c 
□ 4 → beantwoord 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c en 6d 
□ 5 of meer → beantwoord vragen 5 en 6 volledig 
 
5a. Denk aan het oudste lid van het huishouden behalve uzelf; Wat is de leeftijd van dit huishoudlid? 
Indien dit huishoudlid ook zelf de enquête invult, laat deze vraag dan open. 
 
 
5b. Denk aan het op één na oudste lid van het huishouden behalve uzelf; Wat is de leeftijd van dit 
huishoudlid? Indien dit huishoudlid ook zelf de enquête invult, laat deze vraag dan open. 
 
 
5c. Denk aan het op twee na oudste lid van het huishouden behalve uzelf; Wat is de leeftijd van dit 
huishoudlid? Indien dit huishoudlid ook zelf de enquête invult, laat deze vraag dan open. 
 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/ZzO9oP
http://www.beo-exel.nl/
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5d. Denk aan het op drie na oudste lid van het huishouden behalve uzelf; Wat is de leeftijd van dit 
huishoudlid? Indien dit huishoudlid ook zelf de enquête invult, laat deze vraag dan open. 
 
 
5e. Denk aan het op vier na oudste lid van het huishouden behalve uzelf; Wat is de leeftijd van dit 
huishoudlid? Indien dit huishoudlid ook zelf de enquête invult, laat deze vraag dan open. 
 
 
 
6a. Denk aan het oudste lid van het huishouden behalve uzelf; Wat is de relatie van dit huishoudlid 
tot u?  
□ Ouder van mijzelf of mijn partner 
□ Partner 
□ Broer of zus 

□ Huisgenoot 

□ Kind 

□ Kleinkind 

 

6b. Denk aan het op één na oudste lid van het huishouden behalve uzelf; Wat is de relatie van dit 
huishoudlid tot u?  
□ Ouder van mijzelf of mijn partner 
□ Partner 
□ Broer of zus 

□ Huisgenoot 

□ Kind 

□ Kleinkind 

 

6c. Denk aan het op twee na oudste lid van het huishouden behalve uzelf; Wat is de relatie van dit 
huishoudlid tot u?  
□ Ouder van mijzelf of mijn partner 
□ Partner 
□ Broer of zus 

□ Huisgenoot 

□ Kind 

□ Kleinkind 

 

6d. Denk aan het op drie na oudste lid van het huishouden behalve uzelf; Wat is de relatie van dit 
huishoudlid tot u?  
□ Ouder van mijzelf of mijn partner 
□ Partner 
□ Broer of zus 

□ Huisgenoot 

□ Kind 

□ Kleinkind 
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6e. Denk aan het op vier na oudste lid van het huishouden behalve uzelf; Wat is de relatie van dit 
huishoudlid tot u?  
□ Ouder van mijzelf of mijn partner 
□ Partner 
□ Broer of zus 

□ Huisgenoot 

□ Kind 

□ Kleinkind 

 

Wonen 
7. Hoe lang woont u al in Exel?  
□ Minder dan een jaar 
□ 1-5 jaar 
□ 6-10 jaar 
□ 11 jaar of meer 
□ Mijn hele leven 
 
8. Woont u in de kern of in één van de buurten in het buitengebied van Exel?  
□ Kern → ga door naar vraag 10 
□ Ampsen/Exelse Tol 
□ Armhoede 
□ Boomkampsweg/Holmershuizen 
□ Bouwhuisweg-Oost 
□ Bouwhuisweg-West 
□ Exelseweg/Hooislagen 
□ Verwolde-Noord 
□ Verwoldseweg/Kattendaal 
□ Geen van deze/weet niet 
 
9. Hoe vaak komt u in de kern van Exel?  
□ Dagelijks of bijna dagelijks 
□ Niet dagelijks, maar minstens eens per week  
□ Niet wekelijks, maar minstens eens per maand 
□ Niet maandelijks, maar minstens eens per jaar 
□ Zelden tot nooit 
 
10. Bij welke kern voelt u zich het meest betrokken? 
□ Exel 
□ Laren 
□ Lochem 
□ Allemaal evenveel 
 
11. In welk type woning woont u op dit moment?  
□ Appartement in een voormalig agrarisch gebouw 
□ Appartement in een appartementencomplex of flat 
□ Seniorenwoning 
□ Aangepaste woning voor mensen met beperking 
□ Hoekwoning of rijtjeshuis 
□ Twee-onder-één-kap woning 
□ Woonboerderij (zonder agrarische functie) 
□ Boerderij met agrarische functie 



42 
 

□ Vrijstaande woning of landhuis 
□ Anders, namelijk:  
  
 
12. Betreft het een huur- of koopwoning? 
□ Huurwoning van particulier of makelaar 
□ Huurwoning van woningbouwcorporatie 
□ Koopwoning 
 
13. Heeft u bewust voor deze woning en/of dit gebied gekozen?  
□ Ja, bewust voor deze woning 
□ Ja, bewust voor dit gebied 
□ Ja, bewust voor deze woning en dit gebied 
□ Nee 
 
14. In hoeverre bent u tevreden met uw huidige woonsituatie? Geef dit aan met een cijfer van 0 
(zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden). 
 
 
 
15. Bent u van plan om in de komende 10 jaar te verhuizen?  
□ Ja 
□ Nee → ga door naar vraag 22 
 
16. Waar wilt of gaat u bij voorkeur wonen?  
□ Binnen de kern van Exel 
□ In het buitengebied van Exel 
□ Een andere kern of buitengebied in de gemeente Lochem 
□ Buiten de gemeente Lochem 
 
17. Zijn kenmerken van uw huidige woning een reden voor uw verhuisplannen? Zo ja, om welke 
kenmerken gaat het dan? (meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Woning is te groot 
□ Woning is te klein 
□ Woning is te duur 
□ Woning is ongeschikt voor ouderen en/of mensen met een beperking 
□ Woning is een huurwoning en ik wil een koopwoning 
□ Woning is een koopwoning en ik wil een huurwoning 
□ Woning heeft een te grote tuin 
□ Woning heeft een te kleine/geen tuin 
□ Anders 
□ Nee 
 
18. Spelen één of meerdere andere redenen een rol bij uw verhuisplannen? Zo ja, om welke redenen 
gaat het dan? (meerdere antwoorden mogelijk)  
□ Huwelijk of samenwonen → ga door naar vraag 20 
□ Echtscheiding/einde relatie of overlijden partner → ga door naar vraag 20 
□ Gezinsuitbreiding → ga door naar vraag 20 
□ Kinderen of huisgenoten gaan uit huis → ga door naar vraag 20 
□ Woon-werk afstand → ga door naar vraag 20 
□ Medische redenen of zorgbehoefte → ga door naar vraag 20 
□ Beëindiging agrarisch bedrijf → beantwoord ook vraag 19! 
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□ Anders, namelijk:                                                                                         → ga door naar vraag 20 
□ Nee → ga door naar vraag 20 
 
19a. Bent u bekend met de mogelijkheid om vanuit de regeling functieverandering agrarische 
bebouwing (FAB) bouwgrond aan de Exelse kern te verkrijgen?  
□ Ja, zeer bekend mee 
□ Ja, wel eens van gehoord 
□ Nee 
 
19b. Zou u hier interesse in hebben? 
□ Ja 
□ Misschien, meer informatie is wenselijk 
□ Nee 
 
20. In welke prijsklasse zoekt of verwacht u een woning te zoeken?  
Koopwoning    Huurwoning 
□ Minder dan €150.000   □ Minder dan €500 per maand 
□ €150.000 tot €225.000  □ €500 tot €750 per maand 
□ €225.000 tot €350.000  □ €750 tot €1000 per maand 
□ €350.000 of meer    □ €1000 of meer per maand 
 
21. Naar welk type woning wilt u verhuizen?  
□ Appartement in een voormalig agrarisch gebouw 
□ Appartement in een appartementencomplex of flat 
□ Seniorenwoning 
□ Aangepaste woning voor mensen met beperking 
□ Hoekwoning of rijtjeshuis 
□ Twee-onder-één-kap woning 
□ Woonboerderij (zonder agrarische functie) 
□ Boerderij met agrarische functie 
□ Vrijstaande woning of landhuis 
□ Anders, namelijk:  
 
 
22. Kent u mensen die zich graag in het gebied Exel en omstreken willen vestigen?  
□ Nee → ga door naar vraag 26 
□ Ja, één situatie → beantwoord 23a, 24a en 25a 
□ Ja, meerdere situaties, namelijk:               → beantwoord 23a, 23b, 24a, 24b, 25a en 25b, en indien 
meer dan twee ook 23c, 24c en 25c  
 
23a. Denkt u aan het eerste of enige concrete geval dat u kent van mensen die zich in het gebied 
willen vestigen. Wat is de gezinssituatie?  
□ Alleenstaand zonder kinderen 
□ Alleenstaand met kinderen 
□ Partners zonder kinderen 
□ Partners met kinderen 
□ Anders, namelijk:  
 
 
23b. Denkt u aan het tweede concrete geval dat u kent van mensen die zich in het gebied willen 
vestigen. Wat is de gezinssituatie?  
□ Alleenstaand zonder kinderen 
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□ Alleenstaand met kinderen 
□ Partners zonder kinderen 
□ Partners met kinderen 
□ Anders, namelijk:  
 
 
23c. Denkt u aan het derde concrete geval dat u kent van mensen die zich in het gebied willen 
vestigen. Wat is de gezinssituatie?  
□ Alleenstaand zonder kinderen 
□ Alleenstaand met kinderen 
□ Partners zonder kinderen 
□ Partners met kinderen 
□ Anders, namelijk:  
 
 
24a. Denkt u aan het eerste of enige concrete geval dat u kent van mensen die zich in het gebied 
willen vestigen. Wat is de leeftijd van de hoofdbewoner(s)?  
□ 16-25 jaar 
□ 26-35 jaar 
□ 36-45 jaar 
□ 46-55 jaar 
□ 56-65 jaar 
□ 66 jaar of ouder 
 
24b. Denkt u aan het tweede concrete geval dat u kent van mensen die zich in het gebied willen 
vestigen. Wat is de leeftijd van de hoofdbewoner(s)?  
□ 16-25 jaar 
□ 26-35 jaar 
□ 36-45 jaar 
□ 46-55 jaar 
□ 56-65 jaar 
□ 66 jaar of ouder 
 
24c. Denkt u aan het derde concrete geval dat u kent van mensen die zich in het gebied willen 
vestigen. Wat is de leeftijd van de hoofdbewoner(s)?  
□ 16-25 jaar 
□ 26-35 jaar 
□ 36-45 jaar 
□ 46-55 jaar 
□ 56-65 jaar 
□ 66 jaar of ouder 
 
25a. Denkt u aan het eerste of enige concrete geval dat u kent van mensen die zich in het gebied 
willen vestigen. In welke prijsklasse wordt een woning gezocht?  
Koopwoning    Huurwoning 
□ Minder dan €150.000   □ Minder dan €500 per maand 
□ €150.000 tot €225.000  □ €500 tot €750 per maand 
□ €225.000 tot €350.000  □ €750 tot €1000 per maand 
□ €350.000 of meer    □ €1000 of meer per maand 
□ Weet ik niet 
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25b. Denkt u aan het tweede concrete geval dat u kent van mensen die zich in het gebied willen 
vestigen. In welke prijsklasse wordt een woning gezocht?  
Koopwoning    Huurwoning 
□ Minder dan €150.000   □ Minder dan €500 per maand 
□ €150.000 tot €225.000  □ €500 tot €750 per maand 
□ €225.000 tot €350.000  □ €750 tot €1000 per maand 
□ €350.000 of meer    □ €1000 of meer per maand 
□ Weet ik niet 
 
25c. Denkt u aan het derde concrete geval dat u kent van mensen die zich in het gebied willen 
vestigen. In welke prijsklasse wordt een woning gezocht?  
Koopwoning    Huurwoning 
□ Minder dan €150.000   □ Minder dan €500 per maand 
□ €150.000 tot €225.000  □ €500 tot €750 per maand 
□ €225.000 tot €350.000  □ €750 tot €1000 per maand 
□ €350.000 of meer    □ €1000 of meer per maand 
□ Weet ik niet 
 
Opleiding en werk 
26. Wat is uw hoogst voltooide opleidingsniveau?  
□ Geen  
□ Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 
□ Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (VBO, ambachtschool, huishoudschool, LTS, 

LHNO, LEAO, LAS, lagere land- en tuinbouwschool, lagere detailhandelschool, VMBO) 
□ Lager en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (VLO, ULO, MULO, MAVO, MMS, 

VMBO-t, 3 jaar HBS) 
□ Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, UTS, MEAO, INAS, KVJV, VHBO, opleiding 

gezinsverzorgster of kleuterleidster, KMBO, handelsdagschool, middelbare land- en 

tuinbouwschool, Leerlingwezen) 
□ Hoger voortgezet of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, HBS, VWO, lyceum, 
atheneum, gymnasium) 
□ Hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, PABO, Sociale Academie, Kunstacademie)  
□ Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit)  
□ Postacademisch  
 
27. In welke richting is dit?  
□ Algemeen of geen specifieke richting 
□ Kunst (schone of toegepaste kunsten) 
□ Humaniora (moderne of klassieke talen, geschiedenis, theologie, etc.) 
□ Techniek, inclusief architectuur, industrie, ambacht, bouw, etc. 
□ Agrarisch, landbouw, bosbouw 
□ Lerarenopleiding of onderwijs 
□ Natuurkunde, wiskunde, informatica, etc. 
□ Geneeskunde, gezondheidszorg, verpleging, etc. 
□ Economie, handel, bedrijfskunde, financiële administratie, etc. 
□ Sociale en gedragswetenschappelijke studies, bestuur, media, cultuur, sport en vrijetijdsstudies, 
etc. 
□ Rechten 
□ Persoonlijke verzorging (horeca, huishoudkunde, kappersopleiding, etc.) 
□ Openbare orde en veiligheid (politie, leger, brandweer, etc.) 
□ Transport en telecommunicatie 
□ Anders, namelijk:  
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28. Verricht u momenteel betaald werk?  
□ Ja, zelfstandig 
□ Ja, in loondienst 
□ Ja, zowel zelfstandig als in loondienst 
□ Nee, werkzoekend → ga door naar vraag 30 
□ Nee, arbeidsongeschikt → ga door naar vraag 36 
□ Nee, gepensioneerd/VUT → ga door naar vraag 35 
□ Nee, ik volg volledig dagonderwijs → ga door naar vraag 36 
 
29. Verricht u betaald werk vanuit uw huis?  
□ Ja → ga door naar vraag 31 
□ Nee 
 
30. Zou u betaald werk willen verrichten vanuit uw huis?  
□ Ja 
□ Nee, mijn werkzaamheden zijn niet geschikt voor thuiswerken 
□ Nee, andere reden 
 
31. Zou u betaald werk willen verrichten vanuit een gebouw met collectieve werkplekken in of nabij 
Exel?  
□ Ja 
□ Nee, mijn werkzaamheden zijn niet geschikt voor kantoorwerken 
□ Nee, andere reden 
 
32. Hoe ver moet u ongeveer reizen om op uw werk te komen?  
□ Niet, ik werk vanuit of bij huis 
□ 0-10 km 
□ 11-25 km 
□ 26-50 km 
□ 51-100 km 
□ 101 km of meer 
□ Niet van toepassing (niet werkzaam) → ga door naar vraag 34 
 
33. Kunt u een beknopte omschrijving geven van uw huidige functie en werkzaamheden?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Hoever bent u bereid te reizen om op uw werk te komen?  
□ Niet, ik wil vanuit of bij huis werken 
□ 0-10 km 
□ 11-25 km 
□ 26-50 km 
□ 51-100 km 
□ 101 km of meer 
 

 



47 
 

35. Kunt u een beknopte omschrijving geven van de functie(s) en werkzaamheden die u in het 
verleden heeft verricht?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen 
36. Heeft u in uw woning toegang tot het internet?  
□ Ja 
□ Nee 
 
37. Hoe vaak maakt u gebruik van het internet? 
□ Dagelijks of bijna dagelijks 
□ Niet dagelijks, maar minstens eens per week 
□ Niet wekelijks maar minstens eens per maand 
□ Minder dan eens per maand  
□ Zelden tot nooit 
 
38. Bent u actief op sociale media als Twitter, Hyves of Facebook?  
□ Ja 
□ Nee 
 
39. Maakt u gebruik van een vaste telefoonaansluiting?  
□ Ja 
□ Nee 
 
40. Hoe is de mobiele bereikbaarheid in en rond uw woning?  
□ Zeer slecht 
□ Slecht 
□ Niet slecht, niet goed 
□ Goed 
□ Zeer goed 
□ Niet van toepassing (ik gebruik geen gsm) 
 
41. Wat is het vervoersmiddel dat u het meest gebruikt? 
□ Openbaar vervoer 
□ Auto of andere gemotoriseerde vierwieler 
□ Motorfiets 
□ Bromfiets of scooter 
□ Fiets, snorfiets of elektrische fiets 
□ Scootmobiel 
□ Anders, namelijk:  
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42. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van Exel e.o. met dit vervoersmiddel?  
□ Zeer ontevreden 
□ Ontevreden 
□ Niet ontevreden, niet tevreden 
□ Tevreden  
□ Zeer tevreden 
 
43. Wat zou er volgens u beter kunnen op dit punt?  
 
 
 
 
 
 
School kinderen 
44. Heeft u momenteel thuiswonende kinderen in de leeftijd 0-12 jaar of zijn u en uw eventuele 
partner in verwachting van een kind (zo ja, vul dan in de hoeveelste dat wordt)?  
□ Nee → ga door naar vraag 47 
□ Ja, 1 
□ Ja, 2 
□ Ja, 3 
□ Ja, 4 
□ Ja, 5 of meer 
 
45. Indien van toepassing, naar welke  kern stuurt of zou u uw kind(eren) naar school willen sturen 
als de basisschool in Exel sluit?  
□ Laren 
□ Lochem  
□ Andere kern in gemeente Lochem 
□ Buiten gemeente Lochem 
□ Niet van toepassing (al mijn kinderen gaan na de zomer naar een middelbare school of hoger) → ga 
door naar vraag 47 
 
46. Welke manier om de school in een andere kern dan Exel te bereiken heeft uw voorkeur?  
□ Ik of mijn partner breng hem/haar/hen zelf weg met de auto of ander voertuig 
□ Kind(eren) gaat/gaan zelf op de fiets naar school 
□ Openbaar vervoer 
□ Collectief schoolvervoer, bijvoorbeeld schoolbus 
 
Verenigingen 
Mensen kunnen lid zijn van allerlei verenigingen, groepen, organisaties, besturen en clubs. 
Bijvoorbeeld een sportvereniging, een gespreksgroep, een werkgroep, een muziek- of 
zangvereniging, een vrijwilligersorganisatie, et cetera.  
47. Van hoeveel van dit soort organisaties of verenigingen, de BEO niet meegerekend, bent u lid?  
□ Geen → ga door naar vraag 49 
□ 1 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 of meer 
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48a. Doet u wel eens vrijwilligerswerk voor deze organisaties of verenigingen, de BEO niet 
meegerekend? Zo ja, hoeveel uur besteed u gemiddeld per maand aan al het vrijwilligerswerk 
samen? 
□ Nee → ga door naar vraag 49 
□ Ja, per maand besteed ik aan vrijwilligerswerk ongeveer                  uur 
 
48b. Hoeveel uur hiervan besteed u gemiddeld per maand aan vrijwilligerswerk voor organisaties of 
verenigingen uit Exel en omstreken, de BEO niet meegerekend, en/of aan activiteiten die relevant 
zijn voor het gebied en zijn inwoners?  
                 uur per maand 
 
49. Neemt u wel eens deel aan of bent u anderszins betrokken bij activiteiten die in Exel 
georganiseerd worden? 
□ Zelden tot nooit 
□ Niet vaak, maar wel af en toe 
□ Niet altijd, maar wel zeer regelmatig 
□ Altijd of bijna altijd 
 
De volgende vraag gaat over informele hulp die mensen aan elkaar geven. Het gaat daarbij met name 
om hulp bij praktische zaken zoals huishoudelijke of andere klussen, op de kinderen passen, 
boodschappen voor iemand doen, iets uitlenen, advies geven, of praten met iemand die het even 
niet meer ziet zitten.  
50. Hoe vaak helpt u mensen uit uw buurt op zo’n manier?  
□ Dagelijks 
□ Niet dagelijks, maar minstens eens per week 
□ Niet wekelijks maar minstens eens per maand 
□ Minder dan eens per maand  
□ Zelden tot nooit 
 
 

Ga nu door naar het formulier achter deze vragenlijst 
  

 

 



50 
 

58. Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze enquête? Deze kunt u hieronder 
kwijt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is het einde van de vragenlijst. Vergeet niet om deze vragenlijst samen met het op de post te 
doen of mee te geven aan uw buurtcontactpersoon.   
 
Mocht u mensen kennen van buiten Exel en omstreken die zich in het gebied willen vestigen, dan 

kunt u hen ook op dit onderzoek attenderen. Voor hen is er een aparte digitale vragenlijst gemaakt, 

die via de website van de BEO (www.beo-exel.nl) te vinden is.  

 
Bedankt voor uw medewerking! 
  

 

http://www.beo-exel.nl/
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Formulier: activiteit BEO 
 
51. Bent u actief binnen de BEO?  
□ Ja, als bestuurslid → ga door naar vraag 57 
□ Ja, als lid van werkgroep → ga door naar vraag 57 
□ Ja, andere werkzaamheden → ga door naar vraag 57 
□ Nee 
 
52. Bent u bereid een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van de BEO?  
□ Ja → ga door naar vraag 54 
□  Nee 
 
53. Waarom niet?  
□ Te weinig tijd → ga door naar vraag 58 in de oorspronkelijke vragenlijst 
□ Geen zin → ga door naar vraag 58 in de oorspronkelijke vragenlijst 
□ Anders → ga door naar vraag 58 in de oorspronkelijke vragenlijst 
 
54. In welke richting zou u dat dan zoeken?  
□ Als bestuurslid 
□ Als lid werkgroep 
□ Als begeleider/organisator activiteit(en) 
□ Anders, namelijk:  
 
 
55. Heeft u relevante werk- of bestuurlijke ervaring?  
□ Nee 
□ Ja, namelijk:  
 
 
56. U kunt hier uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer achterlaten als BEO contact met u mag 
opnemen over het bijdragen aan hun activiteiten. De antwoorden op alle andere enquêtevragen dan 
deze op dit formulier (vragen 51-56) blijven volledig anoniem en worden NIET individueel 
teruggekoppeld aan BEO.  
 
 
 
 
 
 
 
→ ga door naar vraag 58 in de oorspronkelijke vragenlijst 
 
57. Hoeveel uur besteed u gemiddeld per maand aan vrijwilligerswerk voor de BEO? 
                 uur per maand 
 
→ ga door naar vraag 58 in de oorspronkelijke vragenlijst 
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Appendix C 

Demografische gegevens Exel voor 2012 

 

 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2013) 

 

  

 

Aantal 
inwoners Mannen Vrouwen 

0-15 
jaar 

15-25 
jaar 

25-45 
jaar 

45-65 
jaar 

65-
plus 

Ongeh
uwd 

Gehu
wd 

Gesch
eiden 

Verwe
duwd 

Huishoude
ns totaal 

Eenpersoons
huishoudens 

Huishoudens 
zonder kinderen 

Huishoudens 
met kinderen 

Wijken aantal aantal aantal % % % % % % % % % aantal % % % 

Verspreide huizen 
Ampsen 250 150 105 17 26 13 27 17 54 41 2 3 70 16 43 41 

Exel 165 85 80 17 20 15 36 12 48 46 2 4 55 13 35 53 

Verspreide huizen 
Exel 215 110 105 14 11 18 32 26 36 55 3 6 85 19 46 35 

Exel Tol 40 20 20 x x x x x x x x x 20 35 45 20 
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Appendix D 

Aantal kinderen per geboortejaar en basisschool voor 2012 in Exel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Belangenvereniging Exel en omstreken (2012) 

 

Geboorte-jaar 
Aantal 

kinderen 
OBS EXEL 

School 

elders 
Opmerking 

2000 6 3 3 groep 8 

2001 6 3 3 groep 7 

2002 7 2 5 groep 6 

2003 7 6 1 groep 5 

2004 6 5 1 groep 4 

2005 5 1 4 groep 3 

2006 5 3 2 groep 2 

2007 7 3 4 groep 1 

Totaal 49 26 23   

2008 3       

2009 8       

2010 4       

2011 5       

2012 3     Tot medio 2012 

Totaal 23       


