
Geachte raadsleden,

Enige tijd geleden is het voormalige Vafimil terrein Doornseweg 29B te koop aangeboden via een 
openbare aanbesteding, met als bestemming: ‘Bos met meervoudige doelstelling, camping 
van beperkte omvang toegestaan.

Eén van de geïnteresseerde kopers heeft het perceel laten taxeren, de taxatiewaarde was € 150.000.
Den Treek Henschoten heeft het perceel verworven voor de som van maar liefst € 805.000!

Er zijn drie partijen, te weten:

1) DTH en Tiny Waterloo (zij lijken dezelfde belangen te hebben);
2) De gemeente;
3) De omwonenden perceel Doornseweg 29B.

DTH / Tiny Waterloo en de Omwonenden lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. 
Argumenten hiervoor van de omwonenden heeft u in eerdere brieven kunnen lezen. 

Omwonenden tekenen bezwaar aan op basis van de volgende drie punten:

 Omvang: er is géén sprake van plaatsing van enkele, mobiele woonobjecten die 
zelfvoorzienend zijn, maar er is sprake van een permanente nederzetting. Deze nederzetting 
bestaat uit twintig PERMANENTE woonobjecten die -vroeg of laat- aanspraak wil maken op 
bestaande (nuts-) voorzieningen en een toereikende infrastructuur, vér buiten de vastgestelde 
rode contouren van de Provincie. Eerdere pogingen van omwonenden om een 
bouwvergunning aan te vragen voor kleinschalige objecten zijn door de gemeente altijd 
consequent afgewezen.

 Duur: het reeds ondertekende huurcontract voor maar liefst veertig jaar, is niet gestoeld op 
onderzoeksresultaten, die risico – en succesfactoren op lange termijn van deze nederzettingen 
in kaart hebben gebracht. Mogelijke, toekomstige hindernissen zien niet onderzocht. 

 Vorm: Tiny Waterloo beroept zich op het idealistische karakter van de Tiny house movement, 
maar brengt dit niet tot uitdrukking, aangezien deze vorm een drastische ingreep in de huidige, 
natuurlijke omgeving vereist. Het lijkt op deze manier vooral een goedkope manier te zijn om 
middenin een natuurgebied permanent te wonen en bestaande wet- en regelgeving voor 
nieuwbouw te kunnen omzeilen. Voormalig Vafamil was een rustig ietwat “doodgebloede” 
camping voor gepensioneerde militairen met rust en respect voor de natuur hoog in het 
vaandel. In de 5 jaar dat deze vereniging vertrokken is, is dit dus zeker eigenlijk al een 
compleet ongerept stukje natuur geworden.
Om hier een “bling bling” camping te realiseren zijn, zeker naast de exorbitant hoge dubieuze 
aanschaf van het terrein, niet rendabele/verliesgevende investeringen nodig.

Conclusie:

Onze mening is dat het terrein formeel teruggeven zou moeten worden aan de natuur en dat DTH/ 
Tiny Houses een andere locatie moeten zoeken om hun dromen te realiseren.

De winst en bijkomstig voordeel hiermee is dat je een vergroot aaneengesloten bosperceel krijgt 
tezamen met het aangrenzende, rondom ingesloten, voormalige asielzoekersterrein, het Vafamilterrein 
en het overige bos.

Men blijft maar hameren met de onlogische kreet “beetje rood voor groen”. Als omwonenden kunnen 
wij dit absoluut niet plaatsen: 20 wooneenheden zorgen toch niet voor rust midden in de natuur?  Voor 
ons lijkt het er op dat er sprake is van vooraf gemaakte afspraken waarbij rendement een hogere 
prioriteit krijgt dan het behoud van de natuur. Tevens vragen wij ons af of de Gemeente Leusden op 
deze manier aan hun doelstellingen qua bouwvolume denkt te voldoen. 



Indien de gemeente toch toestemming geeft aan DTH om Tiny Houses toe te staan op haar landgoed, 
dan is het voorstel van de omwonenden om DTH ertoe te bewegen - met medewerking van de 
gemeente - de Tiny Houses elders op haar gebied onder te brengen. 

Het huidige gebied heeft bovendien zeer beperkte ontsluitingsmogelijkheden. 

Met de tot op heden huidige gang van zaken voelen wij ons niet gehoord en niet serieus genomen als 
dit plan toch zou worden doorgedrukt.


