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Aan: Gemeenteraad Leusden  

Leusden, 21 juni 2019  

Onderwerp: Aanvullende informatie m.b.t. herontwikkeling camping Doornseweg  

Geachte leden van de gemeenteraad,  

Graag delen wij, Vereniging Tiny Waterloo (VTW), in deze brief met u aanvullende informatie over het 
raadsvoorstel “Herontwikkeling van de camping aan de Doornseweg naar natuur en kleinschalig wonen” 
en het concept principeverzoek “natuur en kleinschalig wonen op Waterloo”, zoals ingediend door 
Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. (DTH) en VTW.  

De belangrijkste pijlers van VTW zijn duurzaam kleinschalig wonen met behoud van én zorg voor de 
natuur in de breedste zin. Hiertoe hebben wij afspraken vastgelegd in een aantal documenten. Graag 
lichten wij uit deze documenten enkele punten toe:  

● Onze vereniging is opgericht (statuten) met als doel het realiseren van zgn. ‘Tiny Houses’ voor 
haar leden op het perceel aan de Doornseweg 29b.  

● Wij hebben de intentie om op het perceel in deze Tiny Houses kleinschalig permanent te wonen 
met maximaal 20 eenheden, zoals is vastgelegd met DTH in de huurovereenkomst en concept 
opstalrechtovereenkomst. Daarnaast is vastgelegd tussen ons en DTH dat het terrein alleen 
gebruikt mag worden door leden van VTW, met behoud van aanwezige natuurwaarden.  

● Onder een Tiny House verstaan wij een kleine duurzame woning met een maximum 
vloeroppervlak van 50 vierkante meter. Hierbij sluiten wij aan bij de definitie van Stichting Tiny 
House Nederland. Gecombineerd met de bestaande bebouwing resulteert dit in een maximaal 
bebouwd oppervlak van het perceel van minder dan 4%.  

● De kernwaarden van onze vereniging zijn duurzaamheid, natuur en vrijheid in verbinding. Rust 
en stilte zijn voor de leden belangrijk, en zij verstoren de omgeving zo min mogelijk. Deze 
kernwaarden zijn opgenomen in ons huishoudelijk reglement, en geborgd in de 
gebruiksovereenkomst met de leden.  

● Onze intentie is om een duurzame lange termijn relatie aan te gaan met het terrein, de omgeving 
en de gemeente Leusden. Over de jaren is het mogelijk dat de samenstelling van de vereniging 
wijzigt. Om de continuïteit te borgen heeft onze vereniging afspraken gemaakt over het werven 
van nieuwe leden. Alle leden, huidige en toekomstige, herkennen zich in en gedragen zich naar 
de kernwaarden en afspraken zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement en de statuten. In 
uiterste gevallen, wanneer leden hier niet aan voldoen, heeft de vereniging de bevoegdheid om 
het lidmaatschap en de gebruiksovereenkomst te ontbinden. Zo borgen we onze kernwaarden en 
het behoud van en zorg voor de natuur in de breedste zin. 

● De concept opstalrechtovereenkomst DTH-VTW zal ingaan op het moment dat het planologisch 
is toegestaan om permanent in Tiny Houses te wonen op het perceel. Deze overeenkomst bevat 
verschillende waarborgen ten aanzien van het behoud van de natuurwaarden op het terrein en 
geeft beperkingen aan de toekomstige inrichting. Er worden dus geen individuele 
opstalrechtovereenkomsten tussen DTH en de beoogde bewoners van het perceel gesloten.  

● Het terrein heeft een bestemming bosgebied met camping. Onze vereniging draagt er samen 
met de leden zorg voor dat het zo natuurlijk mogelijk is en blijft. Een voorbeeld is de afspraak om 
voertuigen alleen te parkeren op het parkeerterrein, om op deze manier bewegingen in de natuur 
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zoveel mogelijk te beperken, en om geen harde erfafscheidingen te maken. Het onderhoud van 
het terrein gebeurt in samenspraak met en na goedkeuring van DTH.  

Bovenstaande punten zijn in de genoemde documenten uitgewerkt met specifieke bepalingen. 
Vanzelfsprekend zijn de kaders vanuit bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het bevoegd 
gezag leidend.  

Als laatste delen wij met u dat de Vereniging Tiny Waterloo de omwonenden aan de Doornseweg in 
april per brief heeft uitgenodigd voor een kennismaking, het toelichten van de plannen en het 
bespreken van vragen. Vanzelfsprekend staan wij open voor het blijven betrekken van de omgeving in 
het uitwerken van onze plannen.  

Wij voelen ons verbonden met de natuur op het terrein en met Leusden. Onderdeel van ons concept 
principeverzoek is een tussentijdse oplossing voor bewoning op het terrein tijdens de procedures. Op 
deze manier kunnen wij een actieve bijdrage leveren aan het natuurbehoud en de gemeente 
Leusden. Wij hopen dat u samen met ons positief bent over het geschetste toekomstbeeld voor 
Waterloo. Indien u vragen heeft of behoefte aan een toelichting op bovenstaande, dan horen wij dat 
graag van u.  
 

 

Met vriendelijke groet,  

namens Vereniging Tiny Waterloo, 
 

 

Odile Oort Jonas Driessen 
Voorzitter Algemeen bestuurslid 
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