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Lijsterhof – locatie kern Barneveld, gemeente Barneveld 
 

Inleiding 

Voor de gemeente Barneveld ligt er in 2016 en de komende jaren een stevige opgave om 

statushouders met een verblijfsvergunning in de gemeente Barneveld te huisvesten en zo nodig te 

begeleiden. Woningstichting Barneveld vervult in het huisvestingsvraagstuk een belangrijke rol. 

Daarnaast wordt een beroep gedaan op de in Barneveld actieve marktpartijen en overige 

maatschappelijk instellingen. In 2016 is de taakstelling (inclusief achterstand 2015) in de gemeente 

Barneveld vastgesteld op 175 personen.  

 

Met verschillende partijen is verkend hoe aan de taakstelling kan worden voldaan. Zo stelt 

Woningstichting Barneveld jaarlijks een aantal huurwoningen beschikbaar , die anders regulier 

worden verhuurd. Om de reguliere huurvoorraad niet onnodig te belasten en het effect van 

verdringing tegen te gaan, heeft de gemeente Barneveld samen met de Woningstichting Barneveld in 

oktober 2015 besloten om in het centrum van de kern Barneveld, locatie Lijsterhof, een 22-tal 

woningen te realiseren.  

 

  
 

 
Figuur 1 en 2  Toestand planlocatie in 2015 
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Het plan  

Op het grasveld aan de Churchillstraat, locatie Lijsterhof (centrum kern Barneveld) zijn een 22-tal 

woningen gerealiseerd van het concept Think. Deze woningen zijn demontabel en verplaatsbaar en 

exploitabel voor 50 jaar. Om, vanwege de enorme toestroom van statushouders, snel te kunnen 

handelen is er gekozen om op deze locatie met een omgevingsvergunning af te wijken van het 

bestemmingsplan voor een periode van 10 jaar.  De gemeente stelt de grond ter beschikking en heeft 

de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden op zich genomen. Woningstichting 

Barneveld heeft voor de bouw van deze woningen te maken met een investering van € 2,8 miljoen 

euro (incl. BTW). In oktober 2016 zijn deze kosten voor het bouw- en woonrijpmaken van de gronden 

op grond van de toen gemaakte concept-invulling geraamd op € 340 000,--. 

 
Figuur 2. Concept invulling (okt 2015) locatie kern Barneveld. 

 

Naar aanleiding gesprekken met omwonenden is het plan compacter gemaakt. Daarnaast is er 

ingezet op een sobere uitvoering aanleg en inrichting van de openbare ruimte en wegenstructuur in 

dit plan. Dit resulteerde bij elkaar dat de kosten voor het bouw- en woonrijp maken lager zijn 

uitgevallen en zijn uitgekomen op zo’n € 175 000,--.  
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Figuur 3. Definitieve plan december 2016 

 

Bij Provincie Gelderland is er een subsidie gevraagd voor dit project op basis van Steengoed Benutten - 

Tijdelijke Stimulering Sociale woningmarkt. Provincie Gelderland heeft een subsidie toegekend voor dit 

project van € 44 000,--. 

 

Think-concept /  doelgroepen 

Het Think concept is voor 10 jaar op deze locatie ontwikkeld, en zal na 10 jaar moeten worden 

verplaatst naar een andere (definitieve) locatie. Het gaat bij dit concept om kwalitatief hoogwaardige, 

snel realiseerbare, betaalbare en voldoende grote woningen. De woningen zijn van duurzame kwaliteit. 

Het zijn volwaardige sociale huurwoningen.  Omdat de woningen voor 50 jaar geschikt zijn, kan 

daardoor ook de exploitatie van deze grote investering rondkomen.  

Op locatie zijn 3-, 4-, en 5-kamerwoningen gerealiseerd om zo een mix van kleinere en grotere 

huishoudens te laten ontstaan. De woningen zijn geschikt voor statushouders, maar (op termijn) ook 

flexibel inzetbaar ook voor andere doelgroepen, waaronder startende huishoudens.  

Omgevingsvergunning 

Voor dit bouwplan is er op 23 december 2015 een omgevingsvergunning verleend voor het ‘bouwen 

van een tijdelijk bouwwerk (voor de duur van tien jaar) en voor het ‘tijdelijk gebruiken van gronden 

of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (voor de duur van tien jaar)’. Tegen dit besluit zijn 

zo’n 96 bezwaren ingediend. Daarna zijn er 2 voorlopige voorzieningen ingediend en de rechter heeft 

deze voorzieningen op 18 februari 2016 afgewezen. Er is vervolgens direct gestart met het bouwrijp 

maken van het terrein.  De bezwaarschriften zijn in mei afgehandeld. Deels zijn de bezwaren niet-

ontvankelijk verklaard (geen belanghebbende vanwege grote afstand tot project) en deels 

ongegrond. Tegen de beslissingen op bezwaar is geen beroep ingesteld. De omgevingsvergunning is 

daarmee onherroepelijk geworden. 

 

Planning / realisatie woningen 

Vanwege de hoge taakstelling huisvesting statushouders is er, aan het begin van het project, hoog 

door gemeente en Woningstichting ingezet op versnelde ontwikkeling en bouw. In september 2015 is 

een start gemaakt met ontwikkeling van de plannen en in juli 2016 is de bouw van de woningen 

afgrond. Alle woningen zijn inmiddels bewoond. Op locatie zijn zo’n 50 statushouders gehuisvest.  
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Figuur 4.   De woonetages worden geheel afgebouwd in de fabriek en ’s nachts met behulp van zwaar transport 

vanuit Drunen compleet naar de locatie in Barneveld gebracht. Het bouwen van een woning is in 4 uur klaar. 

 

 

 
Figuur 5.    De bouw van de eerste 7 woningen.   
 

De woningstichting heeft ingezet op kwalitatief duurzame ontwikkeling. De wooneenheden een 

aantrekkelijke uitstraling naar de omgeving toe. Daarnaast zijn de woningen all-electric. De Think 

woningen voldoen nu al aan de 2025 normen van het Bouwbesluit. 

 

 

 
Figuur 6.  binnenterrein. 
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Figuur 7. Vooraanzicht van de 22 woningen vanaf de Churchillstraat. Aan de linkerzijde is te zien dat er  

vijf 5-kamerwoningen (drie etages) zijn.  

 

 
Figuur 8.    Zijaanzicht van de woningen. 
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Figuur 9.    Luchtfoto van de 22 woningen. De zonnepanelen op de daken zijn op deze foto goed te zien. De Think 

woningen zijn all-electric. 

 

Barneveld, november 2016 

Mevrouw J. Brink – afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 

Gemeente Barneveld 


