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Introductie

Deze notitie informeert u over de plannen voor een nieuw onderkomen voor scouting-

groep de Rhedense Pioniers (RP) te Rheden. RP heeft vanaf zomer 1978 tot 1 juni 2018 

gebruik kunnen maken van het gebouw De Boschschuur aan de rand van de Veluwe-

zoom. Dit gebouw is in eigendom van de Stichting Wurfbains Hof. Het is niet gelukt om 

een verantwoord vervolg te geven aan de bestaande huurovereenkomst.

Dit heeft er toe geleid dat RP in 2016 in gesprek is gegaan met de Gemeente Rheden 

om te werken aan alternatieven. Met de gemeente Rheden is een alternatief gevon-

den middels nieuwbouw in het plan Zuidflank voor het dorp Rheden. Hier wordt nu 

alle energie op gezet.

Omdat pas op het allerlaatste moment duidelijk werd dat we er met de oude verhuur-

der echt niet uit zouden komen, is er geen vloeiende overgang van het oude naar het 

nieuwe gebouw. RP geniet gedurende de plan- en bouwperiode onderdak bij Basis-

school de Holtbanck te Rheden.

Scoutinggroep Rhedense Pioniers is conform de maatstaven van Scouting Nederland 

een zeer gezonde vereniging. De vereniging is goed geworteld in de Rhedense samen-

leving.

Voor de realisatie van het gebouw werkt RP samen met Stichting Rhevak. Stichting 

Rhevak verzorgt jaarlijks een vakantiespeelweek voor kinderen uit de dorpen Rheden 

en de Steeg. Het nieuwe gebouw wordt gesitueerd aan de rand van het terrein waar 

Stichting Rhevak jaarlijks gebruik van maakt. RP stelt het gebouw beschikbaar aan 

Stichting Rhevak voor de jaarlijkse vakantiespeelweek en vergaderingen etc.

In deze notitie wordt u achtereenvolgens geïnformeerd over het gebouw, de financie-

ring van het gebouw en de planning van de uitvoering. Vervolgens wordt u geïnfor-

meerd over de twee stichtingen middels hun meest recente beleidsplannen.

Met deze notitie beogen de twee stichtingen fondsen te informeren die mogelijk be-

reid zijn middelen voor dit doel beschikbaar te stellen.

Rheden, april 2019

Stichting Scouting Rhedense Pioniers

Contactadres bouwproject:

Berry Reijnen

Arnhemseweg 32

6991 DP Rheden

06 53 73 00 26
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Aanleiding

Tot 1 juni 2018 was ‘De Boschschuur’ aan de Heuvenseweg te Rheden, het clubgebouw 

van Scouting Rhedense Pioniers. Dit gebouw is in eigendom van Stichting Wurfbains 

Hof. De Boschschuur en enkele omliggende percelen bevinden zich op grond van de 

Stichting Wurfbains Hof. Het perceel vormt als het ware een enclave in het natuur-

gebied Veluwezoom welk wordt beheerd door de Stichting Natuurmonumenten. De 

Boschschuur is een gemeentelijk monument.

Historie
In 1978 moest de toenmalige jongensscoutinggroep op zoek naar een nieuw onderko-

men omdat gebruik van het toenmalige pand niet meer verantwoord was. Op de Heu-

venseweg was, onder beheer van Stichting Wurfbains Hof, een vervallen doorrijschuur 

beschikbaar. De scoutinggroep is toen met Stichting Wurfbains Hof een bijzondere 

huurconstructie overeengekomen. In deze constructie werd met de restauratie van de 

schuur door de scoutinggroep het gebruik ervan voor 40 jaar afgekocht. Hiervoor was 

een eenmalige investering van 200.000 gulden nodig. De middelen voor de restaura-

tie zijn door Scouting op verschillende wijze verkregen. Leden en betrokkenen van de 

scoutinggroep hebben de schuur gerestaureerd en verbouwd tot een scoutingonder-

komen. In 2018 liep het contract met de verhuurder af, en moest een nieuwe huurprijs 

overeen worden gekomen. De gevraagde marktconforme huurprijs kon door RP niet 

verantwoord worden opgebracht.

Anticiperend op een mogelijk vertrek uit de Boschschuur medio 2018, heeft het be-

stuur van Rhedense Pioniers in een eerder stadium besloten een onderzoek te doen 

naar alternatieven, zoals een verhuizing of nieuwbouw. Een bestaande, geschikte 

alternatieve locatie bleek niet beschikbaar. In het voorjaar 2016 is er contact gezocht 

met de Gemeente Rheden. Na verschillende afstemrondes heeft dit geleid tot een 

beoogde plek voor nieuwbouw van de Rhedense Pioniers in het nieuw te ontwikkelen 

gebied Zuidflank van het dorp Rheden. De Rhedense Pioniers hebben een architect 

bereid gevonden om pro deo een gebouw te ontwerpen. 

In maart 2019 is de status dat de gemeente Rheden het gebouw heeft ingepland in het 

plan Zuidflank. Er is overeenstemming over de grootte van het perceel en de huurprijs 

voor 40 jaar, en over de inpassing van het gebouw op het beoogde perceel. De proce-

dure voor wijziging van het bestemmingsplan is door de Gemeente Rheden opgestart. 

De gemeente Rheden neemt de kosten voor dit traject voor haar rekening, daarnaast 

ook de kosten voor ontsluiting van licht en water. Parallel aan dit traject start de RP 

met het omzetten van het ontwerp naar bouwtechnische tekeningen en op basis daar-

van het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Voor de realisatie van het plan gaat de RP uit van een casco op te leveren gebouw dat 

door zelfwerkzaamheid wordt afgebouwd. 
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Grondslagen en overtuigingen

Doelstelling & missie 
Scouting Nederland
Scouting staat voor uitda-

ging! Scouting biedt leuke 

en spannende activiteiten 

waarmee meiden en jongens 

worden uitgedaagd zich per-

soonlijk te ontwikkelen.

Deze doelstelling is vertaald door Scouting Nederland naar de slogan “Laat je uitda-

gen”. Een mooie slogan die aansluit bij een opmerking uit de laatste brief van Scouting 

oprichter Robert Baden-Powell aan de wereldscouts:  

 

“Tracht deze wereld een beetje beter  
achter te laten dan je hem hebt aangetroffen.”  

   

Op zich is dit al een mooie uitdaging, maar de scoutingvereniging in Rheden staat dit 

moment ook voor een andere uitdaging: het realiseren van een nieuw clubhuis. Voor 

de Rhedense Pioniers is dit daarmee het moment aangebroken om stil te staan bij de 

vraag hoe zij de komende periode vorm gaat geven. Hoe mooi zou het zijn als de doel-

stelling en missie van scouting Nederland en de wens van Baden-Powell als uitgangs-

punt kunnen dienen voor dit project. Met andere woorden, kijken hoe het opzetten 

van een nieuw clubhuis bij kan dragen aan een betere wereld en de bewustwording 

van haar leden.

  

Niets is vanzelfsprekend

Bij de gedachte dat je de wereld een beetje beter achter wil laten dan dat je hem hebt 

aangetroffen is niets vanzelfsprekend. We zullen anders moeten denken zonder de 

kern uit het oog te verliezen, namelijk het tot stand brengen van een nieuw clubhuis. 

Dit houdt niet op bij het bouwen van een accommodatie maar we zullen ook moeten 

kijken naar het gebruik ervan. Hierbij zijn natuurlijk de activiteiten die onlosmakelijk 

met scouting verbonden leidend. Juist in deze tijd waar de aandacht voor onze planeet 

hoog op de agenda staat, is het goed om samen te kijken hoe we de dingen die we 

doen op een verantwoorde manier vorm kunnen geven. Niet omdat het is opgelegd, 

maar puur benaderd vanuit betrokkenheid en het gegeven dat iedereen zijn steentje 

bij zal moeten dragen.  

 

 

 

  

Grondslagen en overtuigingen. 
 
 

 
 

Doelstelling & missie Scouting Nederland 
Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende 
activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich 

persoonlijk te ontwikkelen. 
 

Deze doelstelling is vertaald door Scouting Nederland naar de slogan “Laat je uitdagen”. Een 
mooie slogan die aansluit bij een opmerking uit de laatste brief van Scouting oprichter 
Robert Baden-Powell aan de wereldscouts:   

“Tracht deze wereld een beetje beter achter te laten dan je  
hem hebt aangetroffen.”  

   

Op zich al een mooie uitdaging maar de scouting vereniging in Rheden staat op dit moment 
ook voor een andere uitdaging; het realiseren van een nieuw clubhuis. Voor de Rhedense 
Pioniers is dit daarmee het moment aangebroken om stil te staan bij de vraag hoe zij de 
komende periode vorm gaat geven. Hoe mooi zou het zijn als de doelstelling en missie van 
scouting Nederland en de wens van Baden Powell als uitgangspunt kunnen dienen voor dit 
project. Met andere woorden, kijken hoe het opzetten van een nieuw clubhuis bij kan dragen 
aan een betere wereld en de bewustwording van haar leden.   

  Laat je uitdagen! 
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Bouw

Voor de bouw van het clubhuis is er vanuit de gemeente een locatie beschikbaar ge-

steld voor in ieder geval de komende 40 jaar (deze periode kan t.z.t. wellicht verlengd 

worden). Wij zullen dus nu al na moeten denken over de mogelijkheden om deze loca-

tie na 40 jaar weer net zo achter te laten als wij hem hebben gekregen. We willen de 

gemeenschap niet opzadelen met een erfenis die na deze periode meer kost dan dat 

hij oplevert. Met dit in het achterhoofd is het van belang dat bij de bouw van het club-

huis gekeken wordt naar materialen die later weer als grondstof hergebruikt kunnen 

worden. Nog mooier is het als deze materialen al een eerdere bestemming hebben 

gehad, en we dus bij de bouw al een hergebruik van materialen uit het verleden weten 

te realiseren. Hiermee start de verduurzaming niet op dit moment maar verduurza-

men we ook met terugwerkende kracht. Natuurlijk hebben we een uitdaging om een 

gebouw neer te zetten die weinig ingrepen in het landschap nodig heeft om deze later 

weer in oorspronkelijke staat terug te brengen. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als er 

geen uitgebreide fundering nodig is die later in de grond achter zou blijven.  

Samen met deskundigen willen we onderzoeken hoe we onze doelstelling maximaal 

rendement kunnen geven. Hierbij wordt natuurlijk ook goed gekeken naar de  

financiële kant. “De schijf van zeven”, een doorvertaling door de Schooldag van de 

duurzaamheid van de 17 Europese sustainability goals, omschrijft de categorie  

“goed met geld“ bijvoorbeeld als volgt: 

 

“Voor niemand is het fijn om arm te zijn en honger te lijden. En iedereen wil 
kleding, schoenen en medicijnen kunnen kopen en naar een arts kunnen als 
hij ziek is. Goed met Geld staat voor begrijpen wat de waarde is van geld en 

wat je daar allemaal mee kunt doen.”   

Bij het opstellen van de budgetten zal er gekeken worden naar de verhouding van 

bouwkosten en het duurzaam kunnen gebruiken van het gebouw. Welke mogelijkhe-

den er zijn om te kunnen voorzien in de energiebehoefte die aansluit bij het gebruik? 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de exploitatiekosten de komende jaren geen ne-

gatief effect hebben op de begroting van de vereniging? Door hier over na te denken 

kunnen we nu een bijdrage leveren aan alle kinderen uit de gemeenschap om ook in de 

toekomst het mooie spel van Scouting aan te bieden.  

 

Gebruiken clubgebouw

Het realiseren van een goed onderkomen voor alle leden heeft nu de hoogste priori-

teit. Het beheersen van de effecten op onze leefomgeving zal daarna echter door blij-

ven werken. Niets is vanzelfsprekend. Zo zal er geen gas in het gebouw aanwezig zijn, 

en zal er dus naar een andere manier van verwarmen worden gekeken. Goede isolatie 

en lokale vewarming in alleen de leefruimten zijn hierbij essentieel. 

De scouting maakt al sinds jaar en dag gebruik van hout om bijvoorbeeld een gebouw 

te verwarmen of een kampvuur te maken. Hoe mooi zou het zijn om in samenwerking 

met Natuurmonumenten jaarlijks net zoveel bomen aan te planten als er verbruikt 

worden.  Maar ook het doorspoelen van het toilet zou idealiter gebeuren met gefilterd 

regenwater. 

Er zal bewust gekeken worden naar het elektraverbruik van het clubhuis. Welke 

CO2-uitstoot moet je compenseren voor gebruik van energie die je niet zelf hebt opge-

wekt, en zou je die niet kan reduceren?  

 

Kan je het afval dat geproduceerd wordt scheiden en tot een minimum beperken? En 

welke compensatie zou je moeten leveren voor elke niet herbruikbare kilo afval? Op 

deze manier realiseert men bewustwording over het afval dat wordt weggegooid. 

  

Ook koken is een terugkerende bezigheid bij scouting en daarmee is voeding een 

onderwerp waar aandacht aan besteed kan worden. Wees je bewust waar ons voedsel 

vandaan komt. Lokaal geproduceerde voeding kan bijdragen aan de basis- 

doelstellingen van onze vereniging. 
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Sociaal maatschappelijk

Door de nieuwbouw is scouting nadrukkelijker aanwezig in het dorp Rheden. Dat geeft 

de mogelijkheid sociale samenhang te vergroten. Er komen structureel meer activi-

teiten voor kinderen (en hun ouders, en dorpsgenoten) die niet lid zijn van scouting. 

Dus niet alleen de wekelijkse opkomsten voor kinderen die al lid zijn. Met goede 

voorzieningen (een invalidentoilet, verhuurmogelijkheid aan groepen) maken we het 

mogelijk om ook voor kwetsbare kinderen iets te betekenen. In samenwerking met de 

gemeente worden er activiteiten gedaan op het gebied van natuureducatie. Het pand 

wordt ook regelmatig gedeeld met andere organisaties die aansluiten bij de doelgroep 

van scouting, denk hierbij aan Rhevak vakantieweek, Kinderkledingbeurs, regionale 

scoutinggroepen, scholen en de kinderboerderij. Wij denken echter ook aan andere 

sociaal-maatschappelijke of culturele initiatieven, zoals bijscholing voor vluchtelingen, 

laagdrempelige muziekklasjes, schilderen, taallessen. Initiatieven uit de lokale samen-

leving waarbij het gebouw als hefboom kan functioneren.

De aanwezigheid van scouting geeft een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van het 

gebied. De gemeente Rheden hecht grote waarde aan de aanwezigheid van scouting 

in het project Zuidflank. Onze meerwaarde op die plek is dat het verwaarloosde stuk 

grond aantrekkelijker wordt voor recreatie, een 'vergeten' plek langs het dorp leven-

dig wordt. Kinderen vinden makkelijker de weg naar de natuurspeelplaats, omdat ze er 

tijdens scouting ook spelen. Sociale controle in dat gebied wordt groter door aanwe-

zigheid scouting (minder vandalisme, rondhangen, brandstichting). Activiteiten voor 

kinderen in de natuur worden gebundeld (scouting, kinderboerderij, Rhevak, imker). 

De uitdaging

We hebben een grote uitdaging om een clubgebouw neer te zetten dat een voorbeeld 

is voor de samenleving waarin we nu leven. Samen met de leden kijken we hoe je van 

dit gebouw gebruik kan maken zonder een erfenis achter te laten. Natuurlijk op een 

wijze niet belastend is, en juist een mooi verhaal biedt om door te vertellen. Laten we 

met elkaar een voorbeeld zijn voor de nieuwe generatie. Een generatie die de uitda-

ging heeft om op een andere manier met onze mooie wereld om te gaan. 

Contouren van het gebouw  
in het plan de Zuidflank
 

Voor de geplande nieuwbouw gebruiken wij de richtlijnen die Scouting 
Nederland heeft beschreven in ‘De Blokhutwijzer’. ‘De Blokhutwijzer’ is 
een handboek bij nieuwbouw of verbouw van scoutinggebouwen. 
 

Ligging gebouw 

 •  Een scoutinggebouw ligt op een veilig en toegankelijk terrein met voldoende 

speelmogelijkheden in de directe omgeving. 

 •  De route van de woonomgeving naar een scoutinggebouw is veilig, zowel ten 

aanzien van de verkeersveiligheid (gevaarlijke kruisingen) als de sociale veilig-

heid (verlichting). 

 •   Een scoutinggebouw ligt in een natuurlijke omgeving. 

 

Speellokaal 
 

 •  Het minimum bruto vloeroppervlak van een scoutinggebouw wordt bepaald 

door de som van de oppervlakten van de diverse ruimtesoorten. 

 •   De minimale oppervlakte van een groepsruimte is gebaseerd op de standaard 

ledenaantallen zoals deze door Scouting Nederland gehanteerd worden.

 •  Reken met een oppervlak van 2 tot 2,5 m² per persoon. Let er op dat bij 2 m² 

per persoon weinig ruimte is voor vaste subgroephoeken.

 •  Maak de plafondhoogte in verblijfsruimten altijd 2,6 m. 

 

Jeugdleden Aantal 
leden

Leiding Totaal Oppervlakte  
(2 tot 2,5 m2 p.p.)

Bevers 16 4 20 40-50 m2

Welpen 24 4 28 56-70 m2

Scouts 28 4 32 64-80 m2

Explorers 16 2 18 36-45 m2

Roverscouts 16 (1) 17 34-42.5 m2

 



14 15

Keuken 

 

 •  Een scoutinggebouw beschikt over een kookgelegenheid met aanrechtblad. 

 •  Een keuken heeft een minimaal vloeroppervlak van 16 m² en een minimale 

breedte van 2,4 m. De plafondhoogte van de keuken is minimaal 2,6 m. 

 

Sanitair 

 

 •  Een scoutinggebouw beschikt over voldoende toiletten, (handen)wasgelegen-

heid, douches en een werkkast.

 •  Reken minimaal één toilet per 30 personen.

 •  Een toilet moet een vloeroppervlak van minimaal 0,9 m x 1,2 m hebben. Hier 

mee voldoe je ook aan de voorschriften van de GGD. 

 •  Een scoutinggebouw heeft een handenwasgelegenheid in de nabijheid van het 

sanitair.

 •  Een douche (inclusief kleedruimte) heeft een vloeroppervlak van minimaal 1,6 

m² en een minimale breedte van 0,85 m.

 •  Een werkkast heeft een minimumvloeroppervlak van 2 m². 

 

Bergruimte 
 

 •  Een scoutinggebouw beschikt per speltak (leeftijdsgroep) over voldoende berg-

ruimte en over een opslagplaats voor pionierhout.

 •  Realiseer voor iedere speltak minimaal 20 m³ algemene bergruimte.

 •  Maak de plafondhoogte minimaal gelijk aan die van de groepsruimten.

 •  Maak onderscheid tussen ruimte spelmateriaal  en ruimte groepsmateriaal. 

 

Buitenruimte 
 

Speelruimte rond gebouw 

 •  De buitenruimte grenst bij voorkeur direct aan het gebouw.

 •  Als je groep voor het buitenspel gebruik maakt van een openbare buitenruimte 

in de directe omgeving, dan moet deze ruimte op zeer korte loopafstand (maxi-

maal 100 m) bereikbaar zijn zonder het kruisen van autoverkeer.

 •  De buitenruimte is zodanig afgewerkt dat zowel het stallen van fietsen, het 

spelen, het stoken van een kampvuur als de bereikbaarheid en toegankelijkheid 

van het gebouw voor fietsers, auto´s en mindervaliden goed mogelijk is.

 •  De buitenruimte heeft een groene uitstraling en is gevarieerd ingericht.

 •  De buitenruimte rond het gebouw is voorzien van een afrastering of haag, die 

enerzijds voldoende bescherming biedt voor buitenspelactiviteiten en ander-

zijds ruimte laat voor sociale controle vanuit de omgeving.

 •  Per gelijktijdig aanwezige speltak moet minimaal 300 m² buitenspeelruimte 

zijn. Hiermee voldoe je ook aan de norm voor buitenschoolse opvang. 

 

Kampvuurkuil 

 •  Een scoutinggebouw beschikt over een kampvuurkuil.

 •  De kampvuurkuil ligt op een sfeervolle en veilige plek.

 •  Houd rekening met de doorgaans heersende windrichting in relatie met nabij-

gelegen ‘rookgevoelige’ bestemmingen en/of publiek.

 •   Stem de grootte van de kuil af op het wenselijk aantal gebruikers. Reken hierbij 

op 1 m² per toeschouwer .

 

Opslag 

 •  Een scoutinggebouw beschikt over een buitenopslag, onder meer voor aanhan-

gers, pionierhout, stookhout, stooktonnen en gasflessen. Daarnaast is er een 

opstelplaats voor vuilcontainers.

 •  Een buitenopslagplaats voor gasflessen moet ten minste 3 m van de erfafschei-

ding en 5 m van een gebouw gelegen zijn als de gezamenlijke inhoud van de 

gasflessen minder is dan 2500 liter.

 •  De opslag voor gas moet minimaal 5 m van kelderopeningen, putten of straat-

kolken gelegen zijn en minimaal 7,5 m van aanzuigopeningen van ventilatiesys-

temen die op minder dan 1,5 m boven de grond gelegen zijn.

 •  De opslagplaats voor pionierhout is groot genoeg voor de houtvoorraad van de 

groep en biedt in ieder geval ruimte voor pionierpalen van 1,5 m, 3 m en 6 m.
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Overzicht m2 nieuw gebouw Rhedense Pioniers
  

Groepsruimte binnen Aantal m2

Bevers- en Welpenlokaal 90 

Scouts 90 

Keuken 40

Sanitair 30

Berging 50

Explorers, Stam, Leiding 70

Gang (trap) meterkast 100

Totaal  470

Ruimte buiten Aantal m2

Opslag 45

Gasopslag 2

Kampvuurkuil 36

Buitenspeelruimte 300

Totaal buitenruimte 383

Totaal oppervlak 750

Aangeboden perceel 1750

Situering gebouw in het plan Zuidfl ank

 

 

  

 

Situering gebouw in het plan Zuidflank  
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Het beoogde gebouw 
Ontworpen door Melvin Koolen, student Bouwkunst Hanzehogeschool Groningen
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GSEducationalVersion

Situatie

schaal: 1:500

papierformaat: A3 420x297

Nieuwbouw Rhedense Pioniers

fase: Voorlopig ontwerp

datum: 12-03-19

aardewal kering
KLP kunststof delen
gelijk aan gevel
150mm en 250mm

aanvullen met
aardewal tot
max. 7m uit de gevel

10m grens voor de vuurkuil
vanaf het gebouwen

kavelgrens te huren
terrein Rhedense Pioniers

poort voor ontsluiting aan het pad

voorterrein bestraten met beton grastegels

beukenhaag als terreinafscheiding

vuurkuil ⦰10m

Rhevak-terrein

Kanovijver

Kinderboerderij

parkeerterrein
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Begane grond

schaal: 1:100

papierformaat: A3 420x297

Nieuwbouw Rhedense Pioniers

fase: Voorlopig ontwerp

datum: 26-10-18

58,7 m2
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1e Verdieping

schaal: 1:100

papierformaat: A3 420x297

Nieuwbouw Rhedense Pioniers

fase: Voorlopig ontwerp

datum: 26-10-18
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Doorsnede A

schaal: 1:100

papierformaat: A3 420x297

Nieuwbouw Rhedense Pioniers

fase: Voorlopig ontwerp

datum: 12-03-19

000050

000
550

P=0

+3.000mm 
b.k. verd. vloer 

2.950mm
b.k. dakrand 

+6.000mm b.k. dak
+6.550mm b.k. dakrand
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Doorsnede B

schaal: 1:100

papierformaat: A3 420x297

Nieuwbouw Rhedense Pioniers

fase: Voorlopig ontwerp

datum: 12-03-19

P=0

+3.000mm 
b.k. afscherming grondwal 

+6.550mm b.k. dakrand
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Voorgevel

schaal: 1:100

papierformaat: A3 420x297

Nieuwbouw Rhedense Pioniers

fase: Voorlopig ontwerp

datum: 12-03-19

P=0

+3.000mm 
b.k. afscherming grondwal 

+6.550mm b.k. dakrand
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Linker zijgevel

schaal: 1:100

papierformaat: A3 420x297

Nieuwbouw Rhedense Pioniers

fase: Voorlopig ontwerp

datum: 12-03-19

P=0

+3.000mm 
b.k. afscherming grondwal 

+6.550mm b.k. dakrand



34 35

GSEducationalVersion

Achtergevel

schaal: 1:100

papierformaat: A3 420x297

Nieuwbouw Rhedense Pioniers

fase: Voorlopig ontwerp

datum: 12-03-19

P=0

+2.950mm 
b.k. dakrand 

berging

+6.550mm
 b.k. dakrand



36 37

GSEducationalVersion

Rechter zijgevel

schaal: 1:100

papierformaat: A3 420x297

Nieuwbouw Rhedense Pioniers

fase: Voorlopig ontwerp

datum: 12-03-19

P=0

+2.950mm 
b.k. dakrand berging

+6.550mm b.k. dakrand
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Kostenraming 

De kostenraming voor de realisatie van het gebouw is als volgt opgebouwd.

Onderdeel Bedrag 

Fundatie en casco € 200.000 

WTB Installaties € 25.000 

Elektronische installatie € 25.000

Vergunningen  € 5.000 

Afbouw en inrichting € 100.000

Onvoorzien € 12.500

Totaal  € 367.500

Dekkingsplan 

Door het verkrijgen van giften, sponsoring, fondsen, een lening, het investeren van 

eigen vermogen en acties door de leden, is het mogelijk om het gewenste bedrag bij 

elkaar te brengen. Het dekkingsplan is als volgt opgebouwd.

Onderdeel Bedrag 

Provincie en gemeente € 30.000

Scouting Nederland € 5.000  

Overige fondsen/instanties/bedrijven € 100.000 

Acties en giften  € 40.000

Obligatielening € 20.000

Eigen bijdrage spaarrekening Rhedense Pioniers € 40.000 

Vrienden van Rhedense Pioniers € 7.500 

Bedrijven sponsoring + Bedrijven Vrienden van RP € 30.000

Lening NWB bank € 95.000

Totaal  € 367.500

Planning realisatie

2017 2018 2019 2020 

Afstemming met gemeente Rheden: projectleider Zuidflank, wethouders, landschap 
architect, bestemmingsplan, duurzaamheid, subsidiebedrijf, stedenbouwkundige

Acties door de vereniging voor het verwerven van middelen.

Voorbereidende 
projectgroep 

Concept 
bouwdocument

1e ontwerp gebouw

Verhuizing naar de 
Holtbanck

Volgende versies van 
het gebouw

Principebesluit 
deelname Zuidflank

Afspraken over huur 
van het terrein

Projectgroep bouw 
professionals

Projectgroep MarCom 
professionals

Definitief ontwerp 
gebouw

Definitief bouw 
document

Bestemmingsplan

Huurovereenkomst

Technisch ontwerp

Vergunningen

Invullen 
duurzaamheid

Realiseren funding 
fase 1

Aannemer

Opdracht verstrekken

Grondwerk

Start bouw
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Bijlage 1: Comité van aanbeveling Bijlage 2: Planning activiteiten en projecten

De heer Berend van der Ploeg Bestuurder Attent Zorg en Behandeling 

Mevrouw Esther Tobe Directeur Basisschool Mauritius Rheden 

De heer Hans Willemsen President Lions Club Rheden 

De heer Hendri Witteveen Fractievoorzitter CU Gemeente Rheden               

De heer Jan Frank Mars Voorzitter Rhedens Dorpsbelang 

Mevrouw Petra van Wingerden Oud-burgemeester Gemeente Rheden

 Waarnemend Burgemeester Gemeente Apeldoorn 

De heer Bob Hendriks Eigenaar Sportcentrum de Cirkel Rheden 

De heer Peter Oversteegen Voorzitter Toeristisch platform Zuid Oost Veluwe 

De heer Henk van der Kaa Directeur basisschool de Holtbanck Rheden 

Mevrouw Magda Rook Fractievoorzitter GPR/B Gemeente Rheden 

De heer Harry de Leeuw Galerie 38 Rheden 

De heer Jaap Boot Voorzitter Scouting Nederland 

De heer Jeroen de Koe Gebiedsmanager Veluwezoom Natuurmonumenten 

Mevrouw Marleen Noorland Fractievoorzitter PvdA Gemeente Rheden 

De heer Jack Palm Directeur OBS Rheder Enk en de Wensvogel Rheden 

De heer Hans Westdijk Eigenaar Pannenkoekenhuis Strijland  

De heer Gijsbert Steenaert Voorzitter Scouting Regio Klein Gelderland 

Wanneer 2018 Jan/febr/mrt Apr/mei/juni Juli/aug/sept Okt/nov/dec

Acties en giften Sponsorkliks Sponsorkliks Sponsorkliks Sponsorkliks

Flessenactie Vrienden RP actie Rabo Clubkasactie Groepstruienactie

Concert Lions Scoutingloten ScoutFest 2018

Wanneer 2019 Jan/febr/mrt Apr/mei/juni Juli/aug/sept Okt/nov/dec

Acties en giften Sponsorkliks Sponsorkliks Sponsorkliks Sponsorkliks

Winterwereld actie Scoutingloten Rabo Clubkasactie Vrienden RP actie

Groeps t-shirt actie ScoutFest 2019 Running dinner

Veiling try-out

Fondsen Fondsenwerving Fondsenwerving Fondsenwerving Fondsenwerving

Sponsoring Sponsorwerving Sponsorwerving Sponsorwerving Sponsorwerving

Wanneer 2020 Jan/febr/mrt Apr/mei/juni Juli/aug/sept Okt/nov/dec

Acties en giften Sponsorkliks Sponsorkliks Sponsorkliks Sponsorkliks

Kerstbomenactie Scoutingloten Rabo Clubkasactie Vrienden RP actie

Groeps t-shirt actie ScoutFest 2020 Sint/Kerst actie

Veiling

Fondsen Fondsenwerving Fondsenwerving Fondsenwerving Fondsenwerving

Sponsoring Sponsorwerving Sponsorwerving Sponsorwerving Sponsorwerving

Acties en giften hebben in 2018 meer dan € 13.000 opgebracht. Naast verenigingen en bedrijven uit 

de regio die ons hebben gesteund met acties en giften, is dit ook afkomstig van dorpsgenoten, de 

kerk en een anonieme donatie. Onze leden, die door inzet van tijd, energie en donaties (o.a. via Vrien-

den van de RP) hebben hieraan ook een grote bijdrage geleverd.

Wanneer 2018 Gerealiseerd 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021

Acties en giften € 13.800 € 10.000 € 8.000 € 8.000 
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Bijlage 3: Sponsoren
 

 •  Loodgietersbedrijf Elderman Rheden 

 •  Bakkerij Tom van Otterloo de Steeg 

 •  Coöp Rheden 

 •  Lions Rheden 

 •  Reklamat Rheden

Bijlage 4: Werkgroepen nieuwbouw 
 

Werkgroep marketing, communicatie en funding 

 •  Saskia van de Velde 

 •  Suzanne Simons 

 •  Rianne Meulebeek 

 •  Lisette Meulebeek

 •  Niels Kruitbosch 

 •  Linda Nieuwenhoven 

 •  Berry Reijnen 

 

Werkgroep bouw 

 •  Paul Span 

 •  Berko Mulder 

 •  Marcel Meulebeek 

 •  Antal Hoogendoorn 

 •  Abert Dotinga 

 •  Berry Reijnen 
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Perspectief entree

schaal: 1:100

papierformaat: A3 420x297

Nieuwbouw Rhedense Pioniers

fase: Voorlopig ontwerp

datum: 26-10-18

Scoutingebouw Rheden
Voorlopig ontwerp
12-03-2019
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Postadres

Secretariaat Rhedense Pioniers

Cornelis Houtmanstraat 15

6991 BD Rheden

Bezoekadres

Momenteel is Scouting Rheden tijdelijk 

op zaterdagen gehuisvest in Basisschool 

de Holtbanck aan de Arnhemseweg 30 

te Rheden.


