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Historie
Zwervend door Gorssel en omgeving valt op hoe welvarend
deze hoek van Gelderland is, en dat al vele eeuwen lang.
Grote boerenhoeves worden er afgewisseld door imposante
kastelen met elegante landgoederen eromheen.

En wat is het heerlijk wandelen op de

manshuizen. De oude stadsmuren zijn nog

paden van deze landgoederen met de vaak

gedeeltelijk bewaard. Destijds waren ze

in Engelse stijl aangelegde parken, waar

hard nodig, want vooral in de Tachtigjarige

statige beuken en eiken het beeld bepalen.

Oorlog werden deze steden vaak zwaar
belegerd.

De IJssel
De IJssel, volgens velen de mooiste rivier

De gegoede burgerij

van ons land, bracht handel naar deze streken

Gorssel was altijd een soort buitenplaats

en daarmee ook bedrijvigheid en welvaart.

voor de gegoede burgerij. Een plek waar

Lochem kreeg al stadsrechten in 1233, de

de maatschappelijk geslaagden naartoe

Hanzesteden Deventer en Zutphen zelfs

trokken, midden in de natuur, ver van de

nog eerder, in respectievelijk 1123 en on-

beslommeringen van de grote stad. En

geveer 1195. Het rijke handelsverleden is

eigenlijk is dat nog steeds zo.

hier prachtig bewaard gebleven en ademt
nog overal in de smalle straatjes, de indrukwekkende kerken en de fraaie koop-

“Gorssel was altijd een soort buitenplaats
voor de gegoede burgerij.”

Gorssel - “Den Oldenhof”
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Stijlvol en landelijk Gorssel
Het stijlvolle Gorssel maakt deel uit van de gemeente
lochem en is gelegen nabij de rivier de IJssel, tussen de
Veluwe en het coulisselandschap van de Achterhoek.

Het dorp is bekend om zijn specialiteiten-

met landweggetjes, boerenhagen, sloten,

winkels, exclusieve zaken en antiek. En u kunt

Gorsselse heide en ieder seizoen weer

hier uitstekend terecht voor de dagelijkse

andere kleuren.

boodschappen. Scholen, sport, cultuur en de
weekmarkt op woensdag, u vindt het hier

Verlaat u het dorp dan treft u aan de west-

allemaal. Bovendien zijn er verschillende

zijde de IJssel. Een prachtige rivier met

busverbindingen naar o.a. Deventer en

uitnodigende uiterwaarden, het water traag

Zutphen en via de provinciale weg N348

meanderend naar het IJsselmeer. Een ideale

bent u met vijf autominuten op rijksweg A1.

plek om langs de oevers te lopen, te
fietsen met steeds weer nieuwe indrukken.

Een verrassend landschap

Of neem het pontje naar Wilp en steek over,

Direct buiten het dorp vindt u aan alle kanten

om te genieten van nog meer innemende

een schitterend landschap. Dat blijft boeien

landelijke panorama’s.

“Een landschap dat blijft boeien
met steeds weer nieuwe indrukken.”
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Royale kavels aan de rand
van het bos
“Het coulisselandschap is hier
op zijn mooist.”

Lieflijke akkers zijn omzoomd door houtwallen, bosschages,
en hier en daar een majestueuze beuk. Een verscholen
zandpad leidt naar het bos en dan voorbij de uitgestrekte
weilanden, verheffen zich de torens van Zutphen.

Het coulisselandschap is hier op zijn

Grooterkamp is ruim opgezet, en past met

mooist, groots en intiem tegelijk, met tel-

zijn royale kavels naadloos in de landelijke

kens verrassende doorkijkjes, steeds een

sfeer eromheen. Toch is deze nieuwe woon-

nieuw vergezicht.

wijk allerminst geïsoleerd of afgesloten van
de omgeving. De stijlvolle straten van het

Aan de rand van Gorssel, overgaand in

centrum van Gorssel zijn maar een paar

dit voor de Achterhoek zo karakteristieke

fietsminuten verwijderd en ook de histori-

coulisselandschap, wordt een unieke woon-

sche steden Zutphen en Deventer kunnen

locatie ontwikkeld op een voormalige enk.

snel worden bereikt.
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Grooterkamp
De locatie Grooterkamp ligt aan de zuidrand van Gorssel
en grenst daar aan de straten Haerkamp en Reuvekamp.

Grooterkamp maakt deel uit van een voor-

helemaal tot aan de IJssel. In het zuiden

malige zogenaamde enk, een gemeen-

en oosten gaat de locatie langzaam over

schappelijke akker. Deze enk heeft een

in bos en landgoederen, met hier en daar

wat bolle ligging en strekt zich voor het

verspreid een boerenhoeve en een kasteel.

grootste deel uit ten westen van de locatie,

N344
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Ligging Grooterkamp
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Grooterkamp is strategisch gelegen aan de zuidrand van
Gorssel, vlakbij de N348 tussen Deventer en Zutphen.
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“Verbonden met de natuur en
met alle belangrijke voorzieningen.”
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Kaveloverzicht
In Grooterkamp zijn 80 kavels gepland, waarvan Van Wijnen
1

40 bouwkavels aanbiedt. Deze kavels zijn onderverdeeld in

4

24 kavels voor de bouw van vrijstaande woningen en 16 kavels

3

bestemd voor twee-onder-één-kap woningen. De grootte van de

7

8

kavels varieert van circa 358 m 2 tot circa 868 m 2 .
24
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De overige 40 kavels zijn ingepland voor

woningen, met de voorgevel net als bij een

huur- en koopwoningen ontwikkeld door

authentiek dorpsgezicht fraai evenwijdig aan

woningcorporatie

De

de weg. Er zijn uitstekende parkeervoor

hiernaast gelegen kavelkaart geeft u in één

IJsseldal

Wonen.

zieningen op eigen erf, al of niet met garage,

oogopslag een overzicht van de ligging van

of in speciale parkeerhoven. Het omringende

verschillende bouwkavels en woningtypen.

coulisselandschap weerspiegelt zich in de
groene zones, waarbij lommerrijke bomen

De organisch samengestelde wijk ken-

en hagen de contouren van de wijk sfeervol

merkt zich door veel traditioneel geplaatste

weergeven.
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Openbaar gebied
De intieme, dorpse identiteit van Gorssel wordt voortgezet
in de inrichting van de openbare ruimte van Grooterkamp
bestaande uit gras met bomen en hagen. Rijbanen en
trottoirs worden uitgevoerd in klinkers zodat dit perfect
aansluit bij het karakter van gorssel.

Geknikte straten, verspringende rooilijnen,

woonpad die aansluiten op de bestaande

groene zones met gras en bomen geven de

routes vanuit het dorp naar het buitengebied.

wijk direct het aanzien van een organisch
gevormde wijk. De centrale ontmoetings-

Waar parkeren

plek is omzoomd met bomen en ver-

Parkeren gebeurt zoveel mogelijk op het

bindt Grooterkamp met de naastgelegen

eigen erf. Voor de rijwoningen worden

woonwijken en het omringende landschap.

parkeerhoven gecreëerd aan de zij- of

Een vriendelijke lus ontsluit de woningen

achterkant van de woningen. De parkeer-

met een entree voor autoverkeer aan de

hoven worden zorgvuldig ingericht met

Kamperweg. Verder zijn er voetpaden en een

bomen en groen.

“De intieme, dorpse identiteit van Gorssel wordt voortgezet
in de inrichting van de openbare ruimte van Grooterkamp.”
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Het beeldkwaliteitsplan
Uitgangspunten

Architectuur

bijzondere elementen als erkers, dakkapel-

leien, riet of zink zouden kunnen passen.

Het centrale idee achter Grooterkamp is

Individualiteit, kleinschaligheid, geborgen-

len, balkons, luifels en schoorstenen.

Bij gebruik van zonnepanelen dienen deze

het creëren van een vriendelijke woon-

heid en diversiteit zijn sleutelthema´s bij

omgeving met een dorpse sfeer die nauw

het creëren van een dorpse woonwijk,

Materialen en detaillering

den toegepast en zoveel mogelijk uit het

aansluit op het bestaande dorp Gors-

die ook nog eens moet aansluiten op de

Het dorpse beeld wordt vervolmaakt door

openbare zicht.

sel. Daarvoor is een duidelijke visie nodig

directe omgeving. Als uitgangspunt voor

een zorgvuldige keuze van materialen en

en een samenhang tussen de te bouwen

Grooterkamp is dan ook gekozen voor de

een passende detaillering in metselwerk,

woningen en de openbare ruimte. Het

traditionele architectuur zoals die overal in

kozijnen, daklijsten en overstekken. Er wordt

beeldkwaliteitsplan geeft hiervoor de spel-

en rond Gorssel te vinden is. Dat betekent

gestreefd naar een klassieke gevelindeling

regels en bewaakt daardoor de kwaliteit

robuuste woningen met wisselende breed-

met horizontaal gelijnde, staande ramen.

van de woon- en leefomgeving. Nu, maar

tes en hoogtes, met soms de lange gevel

De gevels zijn gemetseld in baksteen in

ook in de toekomst. Uiteraard is binnen

aan de straat. Uiteraard veel vrijstaande be-

traditionele kleuren als oranjebruin, rood-

de grenzen van het plan voldoende ruimte

bouwing en weinig aaneengesloten blok-

bruin en paars, hoewel incidenteel ook een

voor individuele wensen van de bewo-

ken. Maximaal twee woonlagen met kap,

gekeimde of wit gestucte gevel mogelijk

ners. Het volledige beeldkwaliteitsplan is te

met hier en daar wisselende nokrichtingen.

is. Keramische dakpannen in antraciet of

downloaden via www.grooterkamp.nl.

En een enthousiaste verwelkoming van

roodbruin hebben de voorkeur, maar ook

geïntegreerd in de dakbedekking te wor-

“Als uitgangspunt is gekozen voor
de traditionele architectuur, zoals die overal in
en rond Gorssel te vinden is.”
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Uw droomhuis
Het bouwen van een eigen huis is voor vrijwel iedereen

een woning tot een eigen huis maken, en

Geïnteresseerd?

een groot avontuur. Het uitzoeken van de locatie, het

de architect vertaalt al die gedachten eerst

Als u geïnteresseerd bent geraakt in een

in schetsen en uiteindelijk in gedetailleerde

kavel voor het bouwen van een huis in

bouwtekeningen. De architect kan u ook

de wijk Grooterkamp kunt u contact op-

helpen bij het zoeken naar een geschikte

nemen met de verkopende makelaar. Zij

aannemer, uw partner bij het daadwerke-

kunnen u alle informatie geven over de

lijk realiseren van uw plannen. Eventueel

mogelijkheden, de randvoorwaarden en de

kan hij (of zij natuurlijk) ook optreden als

procedures voor het verkrijgen van een kavel.

bepalen van de stijl van het huis, de verdeling van de
ruimtes. Het één is nog opwindender dan het ander.

gedelegeerd opdrachtgever, oftewel voor
u tijdens de bouw toezicht houden op de

Genieten

werkzaamheden zodat alles precies zo gaat

Mocht u aan het eind van de bedenkperiode

zoals u dat wilt.

ook inderdaad besluiten tot aankoop van
de kavel, dan kan het echt creatieve en
leuke werk beginnen. Wij raden u aan om
dan zo snel mogelijk met een architect en
een aannemer aan de slag te gaan. Immers,
iedere dag dat u eerder kunt genieten van
uw droomhuis in Grooterkamp is er één.

Gelukkig staat u er niet alleen voor en kunt

heeft. U moet immers een hele tijd samen-

u zich in alle fasen van het proces laten

werken aan een van de leukste projecten in

begeleiden door ervaren vakmensen die

uw leven, het bouwen van een eigen huis.

u zelf uitkiest. Het is belangrijk dat u zich

De eerste waar u mee te maken krijgt is

daarbij niet alleen laat leiden door kennis

waarschijnlijk de architect. Met de architect

en expertise bij die vakmensen, maar ook

bespreekt u al uw wensen. U filosofeert

door het persoonlijk gevoel, de ´klik´ die u

samen over indeling, kleurgebruik, materi-

ervaart, het vertrouwen dat u in iemand

alen, afwerking en nog veel meer zaken die

“U kunt zich van stap tot stap in
het proces laten begeleiden.”

22

grooterkamp | 23

Handig om te weten
Akte van levering/transport

Bouwbesluit

De akte van transport is het document

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische

waarin de officiële overdracht van de kavel

voorschriften waaraan alle bouwwerken,

is vastgelegd. Deze zal bij de notaris wor-

zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in

den gepasseerd.

Nederland minimaal moeten voldoen. Ook
verbouwingen vallen onder het Bouwbe-

Bestemmingsplan

sluit. De eisen hebben betrekking op veilig-

Gemeentelijk plan met voorschriften, over

heid, gezondheid, bruikbaarheid, energie-

de bestemming van een bepaald terrein.

zuinigheid en milieu. Zie ook www.vrom.nl

Met dit plan legt de gemeente de bestemming van het grondgebied vast. Functies

Bouwrijp

als woningbouw, industrie, recreatie, kan-

Onder bouwrijp wordt verstaan, dat de ka-

toren enzovoort krijgen zo een plek in de

vels op opgegeven hoogte zijn afgewerkt

gemeente.

en beschikbaar zijn voor de bouwaannemer. In de bouwrijpfase is het openbare ge-

“De kwaliteit en het dorpse beeld van Gorssel
wordt gewaarborgd met een supervisor.”

Beeldkwaliteitsplan

bied dusdanig ingericht dat de benodigde

Het beeldkwaliteitsplan is een instrument

voorzieningen voor de woningen aanwezig

voor het kwaliteitsbeheer van het ruimtelijk

zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de

beeld. Het plan biedt een aanvulling op de

riolering, nutsvoorzieningen en (tijdelijke)

plannen volgens de Wet op de Ruimtelijke

verhardingen. Deze voorzieningen gaan tot

Ordening (met name op het bestemmings-

aan de erfgrens waarna de verdere aanslui-

Na gereed komen van de bouwwerkzaam-

Kadaster

plan) waarin de nadruk ligt op de program-

ting door u zelf dient te worden verzorgd.

heden zal de rijbaan definitief worden ge-

Het Kadaster is de instantie voor het bijhou-

mering en bestemming van gebieden, en

De koper heeft aangaande de ligging van

straat. Verkoper is niet aansprakelijk voor

den en bewaren van de registers van onroe-

kan uitspraken doen over de gewenste ste-

voormelde voorzieningen een eigen onder-

de aanwezigheid van draagkracht van de

rende zaken. De gegeven die het Kadaster

denbouwkundige en architectonische vorm

zoeksplicht. In de bouwrijpfase wordt de rij-

grond

registreert gaan o.a. over de perceelsgrootte,

en structuur van (een gedeelte van) een

baan in de openbare ruimte aangelegd. De

Koper dient zelf zorg te dragen voor een

stad of dorp. Maar ook over de visuele kwa-

aansluiting (inrit) vanaf de openbare weg

sonderingsonderzoek.

liteiten van de openbare ruimte en van de

tot de bouwkavel dient door koper te wor-

architectuur, waarbij het behoud of het be-

den verzorgd. De bouwweg zal bestaan uit

reiken van samenhang tussen architectuur

een verharding van asfalt.

en openbare ruimte essentieel is.

beïnvloedende

omstandigheden.

de eigenaar en bijzonderheden.
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Koopovereenkomst

Openbare registers

Schriftelijke overeenkomst waarbij een

Officiële instanties waar alle onroerende

aan- en/of verkoop wordt vastgelegd.

zaken staan geregistreerd.

Notaris

Vrij op naam

Openbaar ambtenaar, bevoegd om leve-

De kavel vrij op naam kopen betekent dat

ringsaktes in te schrijven in de openbare

de kosten van de notaris, het kadaster en

registers. Voor de akte van transport van

de BTW voor rekening komen van de ver-

Grooterkamp is notariskantoor Duret de

koper. Zie voor de prijzen van dit project de

Kroon te Zwolle uw notaris.

prijslijst.

Makelaar
Bemiddelaar bij de handel in onroerende
zaken. Voor informatie en verkoopbemiddeling van het Grooterkamp is Thoma
Makelaars te Gorssel uw aanspreekpunt.

“Heerlijk wonen
aan de rand van het bos.”
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Colofon

Projectontwikkeling

Informatie en verkoopbemiddeling

Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.

Thoma Makelaars

Van Oldenbarneveldtstraat 117

Hoofdstraat 47

Postbus 5195

7213 CR Gorssel

6802 ED Arnhem

T 0575 - 49 14 55

www.vanwijnen.nl

info@thoma.nl
www.thoma.nl

Volg ons op
twitter.com/Grooterkamp
facebook.com/pages/Grooterkamp-Gorssel/155284381266413?fref=ts

Concept en vormgeving: Meindertsma reclame, Zwolle
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