
Berkelland is een 
gemeente in de 
Achterhoek die 
per 1 januari 2005 
is ontstaan door 
de samenvoeging 
van de gemeenten 
Borculo, Eibergen, 
Neede en Ruurlo. 

Een zevental kleinere kerndorpen behoren 
ook tot deze nieuwe gemeente en met  
ruim 45.000 inwoners kan Berkelland zich  
de op één na grootste gemeente van de  
Achterhoek noemen. Berkelland is een 
plattelandsgemeente met een uitgestrekt 
gebied dat zich kenmerkt door haar  
coulissenlandschap. Een gebied waar  
de gemeente trots én ook zuinig op is.  
“Voor de fusie hadden alle vier de gemeenten 
een eigen woonvisie. Het meest eenvoudig is 
het om hier gewoon uitvoering aan te geven,” 
begint Johan Vennevertloo te vertellen. 
“Maar wij hebben bewust de vier visies niet 
in elkaar geschoven en wel met die reden 
dat we een gedifferentieerde woningopbouw 
verspreid over alle dorpen willen hebben en 
mede omdat we zuinig zijn op ons karakter 
van plattelandsgemeente. Ik denk dat wij  
ook voorop lopen met het nadenken over 
plattelandsvernieuwing”. 

dRaagvLaK
“Na de fusie hebben wij een nieuwe ruimte-
lijke visie voor het buitengebied laten maken. 
Berkelland werkt met een gebiedscommissie 
die onder andere de genoemde visie heeft 
opgesteld. Belangengroepen zoals LTO, 
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer, VVV’s, 
de plattelandsvrouwenvereniging en een 

afvaardiging van de kleine kernen maken 
deel uit van deze gebiedscommissie.  
Je kunt deze commissie ook zien als  
een orgaan dat gevraagd en ongevraagd  
het college van B&W advies geeft over  
de verdere inrichting van de ruimte.  
Uiteindelijk hebben wij de ruimtelijke visie 
voor 95% overgenomen; deze dient als 
onderlegger voor het bestemmingsplan 
Buitengebied en het Landschapsontwikke-
lingsplan. Door het samenstellen van  
de gebiedscommissie werken wij bewust 
‘bottom-up’ met als doel draagvlak te creëren 
onder de bevolking voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. Dat er draagvlak was bleek 
wel uit de vijf inspraakavonden die met  
400 bezoekers druk bezocht genoemd  
kunnen worden. Een soortgelijke manier  
van werken hebben wij gehanteerd voor  
het opstellen van de nieuwe WoonVisie.  
In april 2006 is hiervoor een startnotitie  
geweest en het concept WoonVisie  
is in maart dit jaar voorgelegd aan de  
gemeenteraad”.

1e sLeuteL aaN Groothuis
BeWoneRs
Kijken we naar de WoonVisie 2020   
dan zien we dat er behoefte is aan 
een keuzemogelijkheid van huur- en  
koop woningen, betaalbare woningen voor 
de lage inkomens en een goede afstemming 
van het aanbod van zorg en welzijn op het 
aantal inwoners. Ook dient de opmerking 
gemaakt te worden dat Berkelland bij alle 
ontwikkelingen met het oog op leefbaarheid 
de nadruk op duurzaam bouwen heeft liggen. 
Het nieuwbouwplan ‘Schollenkamp’ in 
Borculo geeft antwoord aan deze behoeften. 

Schollenkamp wordt een gedifferentieerde 
woonwijk van ca. 165 woningen die door 
Roelofs Projectontwikkeling in samenwerking 
met de gemeente Berkelland wordt gerea-
liseerd. Groothuis heeft een aantal bouwrijpe 
kavels van Roelofs overgenomen voor de 
bouw van twintig betaalbare woningen verdeeld 
over vier blokken van vijf woningen in een 
prijsklasse van € 162.000,- tot € 200.000,-. 
De wethouder heeft de sleutel in december 
afgelopen jaar aan de eerste bewoners  
van deze nieuwe woonwijk feeste lijk aan 
een ‘groothuisbewoner’ overhandigd.  
“Ik was aangenaam verrast over het  
woonvolume en de kwaliteit die Groothuis 
voor het beperkte budget wist te realiseren,” 
zegt Johan Vennevertloo. “Als gemeente 
doen wij dan misschien via Roelofs Project-

ontwikkeling indirect zaken met Groothuis, 
maar ik zie het wel als een positieve  
werk relatie. Voor datgene wat wij willen  
voldoet het product van Groothuis aan 
al onze wensen,” aldus de wethouder.  

WoonKeuR
“Het leuke is dat door de inzet van deze 
betaalbare woning de doorstroming binnen 
Berkelland ook wordt bevorderd. Het wordt 
voor mensen die nu huren mogelijk om  
de stap naar een koopwoning te zetten,”  
zegt Johan Vennevertloo. “Hierop kan ik  
aanvullen dat wij naast de betaalbare  
woningen ook een tiental twee-onder-een-
kapwoningen met prijzen rond € 300.000,- 
voor de vrije sector bouwen.  

Uit onderzoek naar de demografische ontwikkeling is gebleken dat gemeente 
Berkelland in de toekomst nog 1.450 woningen nodig heeft. Met de ontwikkeling 
van uitleglocatie ‘de Schollenkamp’ in kerndorp Borculo wordt met 165 woningen 
hier een eerste aanzet gegeven. In deze ontwikkeling geeft Groothuis overigens 
met twintig betaalbare woningen antwoord op de huisvestingsvraag van  
de minder kapitaalkrachtige. Dat nieuwbouw in Berkelland niet zonder slag 
of stoot gaat, blijkt uit een prettig gesprek met de heer Johan H. Vennevertloo, 
wethouder van de gemeente met onder andere Ruimtelijke Ordening, Wonen, 
Plattelandsontwikkeling en Natuur & Landschap in de portefeuille.

Betaalbaar wonen in veelzijdig Berkelland
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Deze tweekappers kenmerken zich  
overigens door de zolderverdieping.  
Deze bovenste verdieping bouwen wij 
namelijk als studioruimte die voor 
creatievelingen helemaal het ‘summum’ 
is,” zegt Tom Schreurs, manager project-
verwerving bij Groothuis. “De planning  
is dat rond 2010 de ontwikkeling van 
Schollen kamp wordt afgerond. Gezien  
de demografische ontwikkeling van de 
gemeente hebben wij ook als voorwaarde 
gesteld dat voor deze hele woonwijk het 
‘Woonkeurlabel’ moet gelden,” vervolgt  
de wethouder het gesprek. “Dat houdt in  
dat de woningen levensloopbestendig zijn. 
Belangrijke voorzieningen zoals een  
badkamer en slaapkamer dienen dan 
zonder traplopen bereikbaar te zijn”.

De rust, de natuur en een eigen woning  
met ruimte voor een betaalbare prijs, 
maakt het wonen in gemeente Berkelland  
in de Achterhoek bijzonder aantrekkelijk.

Om meteen maar met de deur in huis  
te vallen is een ‘schoolwoning’ een woning 
die letterlijk als tijdelijke school en daarna  
als woning wordt gebruikt. Een innovatieve 
oplossing voor de tijdelijke extra huis-
vestings behoefte van scholen waar  
een ‘Groothuis’ zich prima voor leent.  
Veelal worden ordinaire bouwketen ingezet 
als tijdelijke huisvesting die na gebruik  
weer worden gesloopt. Nu wordt de bekende 
tweekapper van Groothuis ingezet die  
na gebruik eenvoudig om is te bouwen  
tot woning. Niet zomaar een woning,  
maar een royale Groothuis twee-onder- 
een-kap  woning. In gemeente Lelystad  
is ‘de Landerijen’ één van de grotere  
uitleg locaties voor woningbouw. Vele jonge  
gezinnen hebben hier hun stekkie gevonden 
en de huidige basisschool is nu al te klein. 
Aan de heer Polo Nederhorst van ‘Care goed’, 
die voorheen tevens betrokken was bij de 
ontwikkeling van de Groothuis ‘zorgwoning’, 
werd de vraag gesteld of hij een belegger 
wist die geïnteresseerd was in het beleggen 
in ‘schoolwoningen’. Gezien zijn netwerk  
van een groot aantal beleggers bracht hij  
al snel Groothuis in contact met Sipkema 
Beheer die de gehele ontwikkeling  
uitbesteed aan Vos & Partners. 

KapiTaaLveRnieTiging
“In veel jonge woonwijken zie je een  
gigantische stijging van het aantal jonge 
gezinnen. Deze kinderen moeten uiteindelijk 
naar school,” begint Polo Nederhorst te  
vertellen. “Bouw je een traditionele nood-
school, dan kun je die na vijftien jaar weer 

slopen omdat er geen gebruik  
meer van gemaakt wordt. Immers, 
na de piek van jongeren verouderd 
de wijk en is er dus minder behoefte 
aan klaslokalen. Kijk je naar de 
zorgsector dan speelt wetgeving 
hierin ook nog een belangrijke rol. 
Een ‘zorgkamer van 12 tot 15 m2 per 
persoon is nu helemaal achterhaald; 

Sinds de jaren negentig kennen we dankzij Groothuis de ‘schoolwoning’ en  
de ‘zorgwoning’. Een onbekend fenomeen waar wel wat ruchtbaarheid aan  
gegeven mag worden omdat het voor alle partijen een win-winsituatie oplevert. 
Groothuis lanceerde dit product jaren geleden en inmiddels zijn schoolwoningen 
gerealiseerd in onder andere Assen, Raalte, Vriezenveen, Brummen en Harderwijk. 
Nu krijgt dit succesvolle concept een vervolg in gemeente Lelystad.

Beleggen in  
scholing en zorg

wettelijk is de grootte van deze ruimte nu  
op 45m2 vastgesteld. Het gevolg is dat je  
dus kunt gaan slopen, zodra gebouwen  
niet meer voldoen aan de wetgeving.  
Dit werkt een enorme kapitaalvernietiging 
in de hand,” zegt Polo Nederhorst. “Met dat 
soort bezittingen kun je als belegger ook 
helemaal niets mee,” vult de heer Jannes Vos 
van Vos & Partners, namens Sipkema Beheer 
aan. “Zet je een school- of zorgwoning in, 
dan heb je een extra indirect rendement  
door de waardestijging zodra je het object 
verkoopt als woning”. Volgens de heer  
Erik Baan, manager projectverwerving  
bij Groothuis, verhoog je ook het leefgenot 
van zorgbehoevende. “In Tubbergen gaan 
wij binnenkort in samenwerking met de 
plaatselijke woningbouwvereniging vier  
twee-onder-een-kapwoningen en een  
vrijstaande woning als ‘zorgwoning’ in 
dezelfde verschijningsvorm als ‘normale’ 
woningen in een wijk gebouwd. Werden 
deze mensen vroeger ergens achteraf  
weggestopt, nu staan ze met beide benen  
in de maatschappij,” aldus Erik Baan.

MaaTsChappeLiJK veRanTWooRd 
ondeRneMen
“Sipkema Beheer die ik vertegenwoordig  
om deze ‘schoolwoningen’ in Lelystad 
op te nemen in haar portefeuille, is een 
belegger dat niet voor het snelle geld gaat,” 
zegt Jannes Vos. “Ook in Zoetermeer en 
Bergschenhoek heeft zij ‘schoolwoningen’  
in eigendom met huurcontracten variërend 
van tien tot twintig jaar”. Voordat het 
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ 
een containerbegrip werd, was Sipkema  
Beheer volgens Jannes Vos al met mvo 
bezig. Erik Baan: “Kijken we naar Lelystad 
dan worden in vier blokken van twee,  
acht schoolwoningen gebouwd. In eerste 
instantie had de gemeente ons gevraagd  
om de kavels op eigen rekening en risico  
af te nemen en deze vervolgens terug te 
verhuren aan de gemeente. Maar wij zijn  
een bouwbedrijf en geen verhuurbedrijf; 
onze organisatie is niet ingericht om het 
beheer van vastgoed uit te kunnen voeren. 
Maar Polo Nederhorst heeft daar een  
passende belegger bij gevonden in  
de vorm van Sipkema Beheer. 

De acht schoolwoningen bieden straks 
zestien leslokalen en de indeling verschilt 
per blok omdat het straks door drie  
verschillende gebruikers wordt gehuurd.  
Vier lokalen gaan dienen voor kinderopvang, 
acht lokalen worden gebruikt voor leerlingen 
van de protestants christelijke school en  
in vier lokalen wordt les gegeven aan 

leerlingen van de 
katholieke school”. 
Hier komen volgens 
Polo Nederhorst ook 
de kracht en kwaliteit 
van Groothuis naar 
voren. “Kijk je naar 
andere bouwbedrijven 
dan kunnen en willen 

die alleen maar repeterend alles hetzelfde 
bouwen. Het maakt Groothuis niets uit dat de 
indelingen totaal verschillend van elkaar zijn. 
Zo zal de kinderopvang ook slaapvertrekken 
moeten hebben en kiest de ene partij voor 
een uitbouw met één entree met garderobe 
en lerarenkamer en de andere partij voor 
een uitbouw met twee entrees voorzien  
van toiletunits”. “Het is ook de snelheid  
van bouwen van Groothuis waarin zij zich 
onder scheidt,” zegt Jannes Vos. “Dit voorjaar 
is alles al onder dak, terwijl de inkt van  
de contracten nog maar net droog was”.

KindeRsChoenen
“Natuurlijk worden de schoolwoningen  
conform wet- en regelgeving en het  
bouwbesluit gebouwd. Dit type woning is 
bij ons de kinderschoenen al wel ontgroeid, 
maar je ziet dat veel gemeenten hierin  
hun weg nog moeten vinden. De gemeente 
kan bijvoorbeeld met de handen in het haar 
zitten of ze het nu moet toetsen als woning 
of als schoolgebouw. Met het oog op brand-
veiligheid en ventilatie, moet het vastgoed 
in ieder geval als schoolgebouw getoetst 
worden en de overige punten als woning 

“Bouw je een 
traditionele 
noodschool  
kun je die na  
vijftien jaar  
weer slopen”
Polo Nederhorst

“Het is ook de snelheid van bouwen
   van Groothuis waarin zij zich
           onderscheidt”
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want anders krijg je de financiering  
nooit rond,” geeft Jannes Vos aan. 

ToeKoMsTgeRiChT
Erik Baan: “Wij zorgen ervoor dat het  
vastgoed ruim voor de zomervakantie  
is opgeleverd. Dan hebben de belegger  
en gebruikers genoeg tijd om de ruimten  
in te richten zoals zij dat willen.  
De buiten ruimte, verlichting, fietsenstalling 
en dergelijke is een zaak van de gemeente. 
Het schoolplein van de huidige school grenst 
aan de nieuwe schoolwoningen dus daar 
heeft de gemeente geen omkijken naar.  
De gemeente heeft de plantvakken, riolering 
en dergelijke al zo aangelegd dat dit na 
ombouw naar reguliere eengezinswoningen 
meteen in gebruik genomen kan worden. 
Toekomstgericht en daarmee efficiënt”. 
“De locatie van deze schoolwoningen,  
middenin een exclusieve woonwijk  
waar ook vrijstaande woningen staan,  
is voor de belegger extra interessant,”  
zegt Jannes Vos. 

Kortom, een win-winsituatie voor alle partijen.
Door een goede samenwerking, een goed  
en innovatief product voor een goede prijs 
hebben betrokkenen de ambitie om dit  
concept met een tweeledig gebruik verder  
in Nederland uit te rollen.

Jannes Vos

LERAREN-
KAMER

ENTREEHAL

KLASLOKAAL

GANG

KLASLOKAAL KLASLOKAALKLASLOKAAL

GANG

INV.
TOILET

KAST

6275

91
20

10
92

0

Jannes Vos

Polo Nederhorst

Johan Vennevertloo

“Ik was aangenaam
   verrast over  
het woonvolume  
   en de kwaliteit”

Johan Vennevertloo

Uitzicht op de bouwlocatie te Borculo.

De schoolwoningen te Lelystad worden gerealiseerd naast de bestaande locatie.

Begane grond Eerste verdieping

Een blokje van de goedkopere Groothuizen.




