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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  

paden van deze landgoederen met de vaak  

in engelse stijl aangelegde parken, waar  

statige beuken en eiken het beeld bepalen.

De IJssel 
de ijssel, volgens velen de mooiste rivier 

van ons land, bracht handel naar deze streken 

en daarmee ook bedrijvigheid en welvaart. 

lochem kreeg al stadsrechten in 1233, de 

Hanzesteden deventer en zutphen zelfs 

nog eerder, in respectievelijk 1123 en on-

geveer 1195. Het rijke handelsverleden is 

hier prachtig bewaard gebleven en ademt 

nog overal in de smalle straatjes, de in-

drukwekkende kerken en de fraaie koop-

manshuizen. de oude stadsmuren zijn nog 

gedeeltelijk bewaard. destijds waren ze 

hard nodig, want vooral in de tachtigjarige 

oorlog werden deze steden vaak zwaar  

belegerd. 

De gegoede burgerij
gorssel was altijd een soort buitenplaats 

voor de gegoede burgerij. een plek waar  

de maatschappelijk geslaagden naartoe 

trokken, midden in de natuur, ver van de 

beslommeringen van de grote stad. en  

eigenlijk is dat nog steeds zo.

     “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- 

winkels, exclusieve zaken en antiek. en u kunt 

hier uitstekend terecht voor de dagelijkse 

boodschappen. scholen, sport, cultuur en de 

weekmarkt op woensdag, u vindt het hier  

allemaal. bovendien zijn er verschillende 

busverbindingen naar o.a. deventer en  

zutphen en via de provinciale weg n348 

bent u met vijf autominuten op rijksweg a1. 

Een verrassend landschap
direct buiten het dorp vindt u aan alle kanten 

een schitterend landschap. dat blijft boeien 

met landweggetjes, boerenhagen, sloten, 

gorsselse heide en ieder seizoen weer  

andere kleuren. 

verlaat u het dorp dan treft u aan de west-

zijde de ijssel. een prachtige rivier met  

uitnodigende uiterwaarden, het water traag 

meanderend naar het ijsselmeer. een ideale 

plek om langs de oevers te lopen, te  

fietsen met steeds weer nieuwe indrukken. 

of neem het pontje naar wilp en steek over, 

om te genieten van nog meer innemende 

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 

mooist, groots en intiem tegelijk, met tel-

kens verrassende doorkijkjes, steeds een 

nieuw vergezicht.

aan de rand van gorssel, overgaand in 

dit voor de achterhoek zo karakteristieke  

coulisselandschap, wordt een unieke woon-

locatie ontwikkeld op een voormalige enk. 

grooterkamp is ruim opgezet, en past met 

zijn royale kavels naadloos in de landelijke 

sfeer eromheen. toch is deze nieuwe woon-

wijk allerminst geïsoleerd of afgesloten van 

de omgeving. de stijlvolle straten van het 

centrum van gorssel zijn maar een paar 

fietsminuten verwijderd en ook de histori-

sche steden zutphen en deventer kunnen 

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-

malige zogenaamde enk, een gemeen-

schappelijke akker. deze enk heeft een 

wat bolle ligging en strekt zich voor het 

grootste deel uit ten westen van de locatie,  

helemaal tot aan de ijssel. in het zuiden 

en oosten gaat de locatie langzaam over 

in bos en landgoederen, met hier en daar 

verspreid een boerenhoeve en een kasteel.   
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Ligging Grooterkamp
gRooteRkamp is stRategiscH gelegen aan de zUidRand van 

goRssel, vlakbij de n348 tUssen deventeR en zUtpHen. 

“verbonden met de natuur en  
           met alle belangrijke voorzieningen.” 

via dit lokale traject is de snelweg a1 in lut-

tele minuten te bereiken. Het bijzondere van 

deze situering is, dat de natuur en de rivier 

de ijssel als het ware aan uw achtertuin 

grenzen, terwijl u tegelijkertijd de grotere 

infrastructuur met alle belangrijke verbindin-

gen comfortabel binnen handbereik heeft. U 

hoeft dus niet ver te reizen om toch het idee 

te hebben dat u ver van de hectische drukte 

van de stad vertoeft. U bent hier namelijk 

verbonden met de natuur én met alle be-

langrijke voorzieningen voor wonen, werken 

en recreëren. kortom, dankzij de uitgelezen 

ligging geniet u in meerdere opzichten van 

exclusief woongenot.
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Kaveloverzicht
in gRooteRkamp zijn 80 kavels gepland, waaRvan van wijnen  

40 boUwkavels aanbiedt. deze kavels zijn ondeRveRdeeld in  

24 kavels vooR de boUw van vRijstaande woningen en 16 kavels 

bestemd vooR twee-ondeR-één-kap woningen. de gRootte van de 

kavels vaRieeRt van ciRca 358 m2 tot ciRca 868 m2.

n kavels vRijstaande woningen 

n  twee-ondeR-één-kap woningen

n  ééngezinskoopwoningen  

n  ééngezinsHUURwoningen 

n  levensloopbestendige HUURwoningen

de overige 40 kavels zijn ingepland voor 

huur- en koopwoningen ontwikkeld door 

woningcorporatie ijsseldal wonen. de 

hiernaast gelegen kavelkaart geeft u in één 

oogopslag een overzicht van de ligging van 

verschillende bouwkavels en woningtypen. 

de organisch samengestelde wijk ken-

merkt zich door veel traditioneel geplaatste  

woningen, met de voorgevel net als bij een 

authentiek dorpsgezicht fraai evenwijdig aan 

de weg. er zijn uitstekende parkeervoor-

zieningen op eigen erf, al of niet met garage, 

of in speciale parkeerhoven. Het omringende 

coulisselandschap weerspiegelt zich in de 

groene zones, waarbij lommerrijke bomen 

en hagen de contouren van de wijk sfeervol 

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, 

groene zones met gras en bomen geven de 

wijk direct het aanzien van een organisch 

gevormde wijk. de centrale ontmoetings- 

plek is omzoomd met bomen en ver-

bindt grooterkamp met de naastgelegen 

woonwijken en het omringende landschap. 

een vriendelijke lus ontsluit de woningen 

met een entree voor autoverkeer aan de 

kamperweg. verder zijn er voetpaden en een 

woonpad die aansluiten op de bestaande 

routes vanuit het dorp naar het buitengebied. 

Waar parkeren
parkeren gebeurt zoveel mogelijk op het 

eigen erf. voor de rijwoningen worden   

parkeerhoven gecreëerd aan de zij- of  

achterkant van de woningen. de parkeer-

hoven worden zorgvuldig ingericht met  

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
Het centrale idee achter grooterkamp is 

het creëren van een vriendelijke woon-

omgeving met een dorpse sfeer die nauw 

aansluit op het bestaande dorp gors-

sel. daarvoor is een duidelijke visie nodig  

en een samenhang tussen de te bouwen 

woningen en de openbare ruimte. Het 

beeldkwaliteitsplan geeft hiervoor de spel-

regels en bewaakt daardoor de kwaliteit 

van de woon- en leefomgeving. nu, maar 

ook in de toekomst. Uiteraard is binnen 

de grenzen van het plan voldoende ruimte 

voor individuele wensen van de bewo-

ners. Het volledige beeldkwaliteitsplan is te 

down loaden via www.grooterkamp.nl.

Architectuur
individualiteit, kleinschaligheid, geborgen-

heid en diversiteit zijn sleutelthema´s bij 

het creëren van een dorpse woonwijk, 

die ook nog eens moet aansluiten op de 

directe omgeving. als uitgangspunt voor 

grooterkamp is dan ook gekozen voor de 

traditionele architectuur zoals die overal in 

en rond gorssel te vinden is.  dat betekent 

robuuste woningen met wisselende breed-

tes en hoogtes, met soms de lange gevel 

aan de straat. Uiteraard veel vrijstaande be-

bouwing en weinig aaneengesloten blok-

ken. maximaal twee woonlagen met kap, 

met hier en daar wisselende nokrichtingen. 

en een enthousiaste verwelkoming van  

bijzondere elementen als erkers, dakkapel-

len, balkons, luifels en schoorstenen.       

Materialen en detaillering
Het dorpse beeld wordt vervolmaakt door 

een zorgvuldige keuze van materialen en 

een passende detaillering in metselwerk, 

kozijnen, daklijsten en overstekken. er wordt 

gestreefd naar een klassieke gevelindeling 

met horizontaal gelijnde, staande ramen. 

de gevels zijn gemetseld in baksteen in 

traditionele kleuren als oranjebruin, rood-

bruin en paars, hoewel incidenteel ook een 

gekeimde of wit gestucte gevel mogelijk 

is. keramische dakpannen in antraciet of 

roodbruin hebben de voorkeur, maar ook 

leien, riet of zink zouden kunnen passen. 

bij gebruik van zonnepanelen dienen deze 

geïntegreerd in de dakbedekking te wor-

den toegepast en zoveel mogelijk uit het 

openbare zicht.

       “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 gRoot avontUUR. Het Uitzoeken van de locatie, Het  

bepalen van de stijl van Het HUis, de veRdeling van de  

RUimtes. Het één is nog opwindendeR dan Het andeR. 

gelukkig staat u er niet alleen voor en kunt 

u zich in alle fasen van het proces laten 

begeleiden door ervaren vakmensen die 

u zelf uitkiest. Het is belangrijk dat u zich 

daarbij niet alleen laat leiden door kennis 

en expertise bij die vakmensen, maar ook 

door het persoonlijk gevoel, de ´klik´ die u 

ervaart, het vertrouwen dat u in iemand 

heeft. U moet immers een hele tijd samen-

werken aan een van de leukste projecten in 

uw leven, het bouwen van een eigen huis. 

de eerste waar u mee te maken krijgt is 

waarschijnlijk de architect. met de architect 

bespreekt u al uw wensen. U filosofeert 

samen over indeling, kleurgebruik, materi-

alen, afwerking en nog veel meer zaken die 

een woning tot een eigen huis maken, en 

de architect vertaalt al die gedachten eerst 

in schetsen en uiteindelijk in gedetailleerde 

bouwtekeningen. de architect kan u ook 

helpen bij het zoeken naar een geschikte 

aannemer, uw partner bij het daadwerke-

lijk realiseren van uw plannen. eventueel 

kan hij (of zij natuurlijk) ook optreden als 

gedelegeerd opdrachtgever, oftewel voor 

u tijdens de bouw toezicht houden op de 

werkzaamheden zodat alles precies zo gaat 

zoals u dat wilt. 

Geïnteresseerd?     
als u geïnteresseerd bent geraakt in een 

kavel voor het bouwen van een huis in 

de wijk grooterkamp kunt u contact op-

nemen met de verkopende makelaar. zij 

kunnen u alle informatie geven over de 

mogelijkheden, de randvoorwaarden en de  

procedures voor het verkrijgen van een kavel. 

Genieten
mocht u aan het eind van de bedenk periode 

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. 

   

“U kunt zich van stap tot stap in  
                 het proces laten begeleiden.”
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Akte van levering/transport
de akte van transport is het document 

waarin de officiële overdracht van de kavel 

is vastgelegd. deze zal bij de notaris wor-

den gepasseerd.

Bestemmingsplan
gemeentelijk plan met voorschriften, over 

de bestemming van een bepaald terrein. 

met dit plan legt de gemeente de bestem-

ming van het grondgebied vast. functies 

als woningbouw, industrie, recreatie, kan-

toren enzovoort krijgen zo een plek in de 

gemeente.

Beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan is een instrument 

voor het kwaliteitsbeheer van het ruimtelijk 

beeld. Het plan biedt een aanvulling op de 

plannen volgens de wet op de Ruimtelijke 

ordening (met name op het bestemmings-

plan) waarin de nadruk ligt op de program-

mering en bestemming van gebieden, en 

kan uitspraken doen over de gewenste ste-

denbouwkundige en architectonische vorm 

en structuur van (een gedeelte van) een 

stad of dorp. maar ook over de visuele kwa-

liteiten van de openbare ruimte en van de 

architectuur, waarbij het behoud of het be-

reiken van samenhang tussen architectuur 

en openbare ruimte essentieel is.

Bouwbesluit
Het bouwbesluit bevat bouwtechnische 

voorschriften waaraan alle bouwwerken, 

zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in 

nederland minimaal moeten voldoen. ook 

verbouwingen vallen onder het bouwbe-

sluit. de eisen hebben betrekking op veilig-

heid, gezondheid, bruikbaarheid, energie-

zuinigheid en milieu. zie ook www.vrom.nl

Bouwrijp
onder bouwrijp wordt verstaan, dat de ka-

vels op opgegeven hoogte zijn afgewerkt 

en beschikbaar zijn voor de bouwaanne-

mer. in de bouwrijpfase is het openbare ge-

bied dusdanig ingericht dat de benodigde 

voorzieningen voor de woningen aanwezig 

zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de 

riolering, nutsvoorzieningen en (tijdelijke) 

verhardingen. deze voorzieningen gaan tot 

aan de erfgrens waarna de verdere aanslui-

ting door u zelf dient te worden verzorgd. 

de koper heeft aangaande de ligging van 

voormelde voorzieningen een eigen onder-

zoeksplicht. in de bouwrijpfase wordt de rij-

baan in de openbare ruimte aangelegd. de 

aansluiting (inrit) vanaf de openbare weg 

tot de bouwkavel dient door koper te wor-

den verzorgd. de bouwweg zal bestaan uit 

een verharding van asfalt. 

na gereed komen van de bouwwerkzaam-

heden zal de rijbaan definitief worden ge-

straat. verkoper is niet aansprakelijk voor 

de aanwezigheid van draagkracht van de 

grond beïnvloedende omstandigheden.  

koper dient zelf zorg te dragen voor een 

sonderingsonderzoek.

Kadaster
Het kadaster is de instantie voor het bijhou-

den en bewaren van de registers van onroe-

rende zaken. de gegeven die het kadaster 

registreert gaan o.a. over de perceelsgrootte, 

de eigenaar en bijzonderheden.

Handig om te weten

“de kwaliteit en het dorpse beeld van gorssel 
               wordt gewaarborgd met een supervisor.”
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Koopovereenkomst
schriftelijke overeenkomst waarbij een 

aan- en/of verkoop wordt vastgelegd.

Notaris
openbaar ambtenaar, bevoegd om leve-

ringsaktes in te schrijven in de openbare 

registers. voor de akte van transport van 

grooterkamp is notariskantoor duret de 

kroon te zwolle uw notaris.

Makelaar
bemiddelaar bij de handel in onroerende 

zaken. voor informatie en verkoopbemid-

deling van het grooterkamp is thoma  

makelaars te gorssel uw aanspreekpunt.

Openbare registers
officiële instanties waar alle onroerende 

zaken staan geregistreerd.

Vrij op naam
de kavel vrij op naam kopen betekent dat 

de kosten van de notaris, het kadaster en 

de btw voor rekening komen van de ver-

koper. zie voor de prijzen van dit project de 

prijslijst.

“Heerlijk wonen  
        aan de rand van het bos.” 
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Thoma Makelaars 

Hoofdstraat 47

7213 cR gorssel

t 0575 - 49 14 55

info@thoma.nl

www.thoma.nl

Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.

van oldenbarneveldtstraat 117

postbus 5195

6802 ed arnhem

www.vanwijnen.nl

Informatie en verkoopbemiddelingProjectontwikkeling

Volg ons op
twitter.com/Grooterkamp

facebook.com/pages/Grooterkamp-Gorssel/155284381266413?fref=ts

Colofon

concept en vormgeving: meindertsma reclame, zwolle
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bekende gegevens. aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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