
 

 

Ontwikkeling De Beekvallei stap dichterbij 
 
Met de ondertekening van een aantal overeenkomsten eind juni is de ontwikkeling van project Beek-
vallei een stap dichterbij gekomen. Een tweetal overeenkomsten tussen de vereniging en grondeige-
naren zijn ondertekend en ook is een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelpartners Van 
Wijnen en Woonzo getekend.   
 
Project De Beekvallei is een initiatief van vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren 
(BWiBL). Het project is uniek omdat dit een grootschalige project met Collectief Particulier Opdracht-
geverschap (CPO) binnen de dorpen van de gemeente Apeldoorn is. De jongeren hebben zelf het ini-
tiatief genomen en samen met de ontwikkelpartners en de grondeigenaren het project opnieuw opge-
zet. De kern van CPO is dat de initiatiefnemers (de jongeren) zelf hun toekomstige woningen gaan 
ontwikkelen. De oorspronkelijk opzet van het project met ca. 45 woningen blijft gehandhaafd. Wel zijn 
er enkele aanpassingen doorgevoerd. Project De Beekvallei wordt gefaseerd ontwikkeld.  
 
De ondertekenaars zijn de grondeigenaren Beltman en Stufken die verdere ontwikkeling van het plan-
gebied met de vereniging zijn overeengekomen. Voor Van Wijnen heeft adjunct-directeur M. Boerema 
en voor Woonzo hebben de bestuurders B. Sturkenboom en S.P. Kraayeveld een samenwerkings-
overeenkomst met de vereniging ondertekend. Carl Ruijsch heeft getekend symboliserend de betrok-
kenheid van lokale ondernemer. Namens de BWiBL hebben de bestuurders Gerbert Jochems en 
Reinoud Bakker getekend.  
 
Binnen het project worden de grondeigenaren geadviseerd door André Olden van Olden makelaars. 
De vereniging wordt geadviseerd door Marcel Kastein van adviesbureau De Regie.  
 
Van Wijnen is al ruim een eeuw lang actief in het realiseren en beheren van vastgoed. Van Wijnen 
begeleid opdrachtgevers in het hele land bij de totstandkoming van grote en kleine bouwprojecten. De 
missie van Van Wijnen is om klanten te voorzien van huisvestiging die bij hen past en bovendien 
duurzaam is. Het belang van de klant staat centraal; of het nu gaat om particulieren, bedrijven, corpo-
raties, instellingen, beleggers of zoals in dit geval het CPO initiatief van BWiBL.   
 
WoonZo is in 2014 ontstaan door een intensieve samenwerking van zes regionale bedrijven uit de 
bouw- en installatiewereld. WoonZo heeft alle disciplines onder één dak. Hierdoor is de ketensamen-
werking in staat van kavel tot sleutel te realiseren. Met het oog op toekomstbestendig wonen - het 
Nieuwe Wonen -  is de missie van WoonZo om alleen nog energie neutrale nieuwbouw te realiseren 
en duurzaam te renoveren.       
 
Het is voor jongeren steeds moeilijker om aan betaalbare woonruimte binnen het dorp te komen. De 
gemeente heeft aangegeven dat dit project bij uitstek de gelegenheid is om jongeren de mogelijkheid 
te bieden binnen het dorp te blijven wonen. Met de ondertekening van de contracten is een basis ge-
legd om het project verder uit te werken. De betrokken partijen willen zo snel mogelijk de bestem-
mingsplanprocedure opstarten om over een jaar te kunnen beginnen met de bouw van de eerste fase.     
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Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie over de opzet van het project, kunt u contact opnemen met: 
 
Vereniging BWiBL Van Wijnen Woonzo 
 
Gerrit Stufken (voorzitter) Marten Boerema (adj directeur)  Simon P. Kraayeveld (bestuurder) 
Mob. 06-23147260 Mob. 06-23147260 Mob. 06-51387446  
g.stufken@gmail.com m.boerema@vanwijnen.nl  spkraayeveld@vbk-architecten.nl 
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