
	

	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Transformatie en herbestemming  

Achtersloot te IJsselstein 
 

‘Van varkens naar een nieuw  
woon- en leefconcept’ 



Achtersloot IJsselstein 
	 	
Aan de Achtersloot 142 te IJsselstein is het agrarische varkensbedrijf van familie de 

Bruin gelegen. Zij hebben deze boerderij in 1985 aangekocht, waarna zij in 1990 een 
biologische varkenshouderij zijn gestart. Daarnaast heeft het bedrijf een kleine paar-
denfokkerij met Friese paarden en een Bed & Breakfast met drie gastenverblijven. 
Het bedrijf heeft echter weinig uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast wil familie de 

Bruin de locatie ook voor de volgende generatie toekomstbestendig inrichten. Samen 
met Verstoep Bouwadvies en Architectuur heeft familie de Bruin een visie voor het 

perceel ontwikkeld: van varkens naar een nieuw woon- en leefconcept.  
 
Het is niet gemakkelijk voor familie de 
Bruin om te stoppen met hun bedrijf. Zij 
hebben het bedrijf immers in 30 jaar op-
gebouwd. Aan de andere kant levert dit 
voor de omgeving wel een milieu- en 
gezondheidswinst op: de CO2-uitstoot 
neemt af, er is geen stankoverlast meer 
en er verdwijnen zware transport- en ver-
voersbewegingen.  
 
In het verleden heeft familie de Bruin 
haar vooruitstrevende houding met de 
oprichting van een biologische varkens-
houderij al bewezen, ook nu wil familie 
de Bruin een vooruitstrevend wooncon-
cept realiseren. Een woonconcept waar 
men naar elkaar omkijkt en wat voor el-
kaar kan betekenen. Familie de Bruin wil 
zich dan focussen op de doelgroep 60+. 
Dit is een doelgroep die graag de eigen 
regie heeft, maar ook alvast nadenkt over 
de toekomst. In dit toekomstbeeld is een 
levensloopbestendige (gelijkvloerse) wo-
ning vaak wenselijk.  
 
Wonen met Meer 
In de maatschappij zijn er verschillende 
ontwikkelingen, zo worden de mensen 
steeds ouder. Dit brengt met zich mee dat 
de druk op verpleeghuizen, de thuiszorg 
en de mantelzorgers toeneemt. Hierdoor 
kan niet iedereen de ondersteuning en 
zorg geboden worden die gewenst zal 
zijn. Ook eenzaamheid kan gepaard gaan 
met bovenstaande ontwikkelingen. Dit 
alles zorgt ervoor dat zorg op maat, soms 
wenselijk is. Dit kan geboden worden  

 
door een beheerderspaar, die op de loca-
tie woont en veiligheid en ondersteuning 
op maat kan bieden. Daarnaast kan het 
beheerderspaar de dagbesteding organi-
seren of als contactpersoon functioneren. 
Voor meer informatie over dit concept 
kunt u de volgende website bezoeken: 
www.wonenmetmeer.nl  
 
Toekomstig plan 
Aan de Achtersloot in IJsselstein worden 
een tweetal schuren gesloopt, waarvoor 
groen komt en andere schuren worden op 
dezelfde plek herbouwd, danwel getrans-
formeerd en opgeknapt. In de gebouwen 
worden woningen en dagbestedingsruim-
te opgericht. Daarbij is veel ruimte voor 
groen, denk hierbij aan moestuinen en 
boomgaarden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

 
Het voorgenomen plan bestaat uit 27 
woningen, welke allemaal als gelijk-
vloers beschouwd kunnen worden. De 
woningen beschikken allemaal over 
een slaapkamer en badkamer op de 
eerste woonlaag. Daarnaast hebben de 
woningen een eigen buitengelegenheid 
en is er voldoende parkeergelegenheid. 
De parkeerplaatsen zullen zoveel als 
mogelijk op groen worden vormgege-
ven en groen worden ingepakt.  
 
Aangezien het naar elkaar om kijken, 
in het plan centraal staat, zullen er 
meerdere plekken voor ontmoeting in 
het plan aanwezig zijn. Er wordt onder 
andere een apart gebouw opgericht, 
waar men elkaar kan ontmoeten of 
waar dagbestedingsactiviteiten geor-
ganiseerd kunnen worden. Te denken 
valt aan wandelen, fietsen, het oogsten 
van groente en kruiden, creatieve acti-
viteiten, zoals breien, tekenen, smeden, 
houtwerken of een spelletje spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast worden er moes-, kruiden-, 
en bloementuinen gecreëerd, waar 
men samen kan tuinieren. Ook zal er 
een dierenweide aanwezig zijn met een 
aantal hobbydieren. In het plan blijft 
er nog plek voor het hobbymatig hou-
den van enkele Friese paarden.   
 
 

 
Belendend perceel  
Op het belendende perceel van familie 
Gremmé – Van Stralen wordt ook een 
nieuwe woning opgericht. De buren waren 
hier al enige tijd mee bezig, maar werden 
belemmerd door het milieuconflict door de 
agrarische bedrijfsvoering van familie de 
Bruin. Op het buurperceel zal er sprake 
zijn van een opschoning, wat de ruimtelij-
ke kwaliteit ten goede komt.  
 
Vitaal plan  
Om ervoor te zorgen dat er een op zichzelf 
staand vitaal plan gecreëerd kan worden, is 
het van belang dat er ook een vitale doel-
groep op de locatie woonachtig is. Dit is 
op de locatie het geval doordat familie de 
Bruin op de locatie blijft wonen, de gezins-
leden een rol spelen in het plan en dat er 
bezoekers komen die gebruik gaan maken 
van het B&B. Hierdoor wonen ouderen 
niet alleen maar samen met anderen oude-
ren, maar is er genoeg te beleven op de 
locatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u naar aanleiding van deze informa-
tiefolder nog vragen en/of opmerkingen? 
Dan vernemen wij dit natuurlijk graag. U 
kunt contact met ons opnemen via            
info@verstoep.nl of via 0182-320 111 
 
Wij verwijzen  u ook graag naar onze web-
site www.verstoep.nl, waar u een digitale 
reactie kunt achterlaten.  
 



Impressie van het plan 
 

   Voorheen:     Voorgenomen plannen: 
 
 

	

*	aan	de	inhoud	van	dit	document	kunnen	geen	rechten	worden	ontleend.	


