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Achtergrond 

Een charmante kapel in het hart van de gemeente Bronckhorst. Een prachtig en eerlijk object, fraai 

gelegen in het buurtschap Veldhoek en aan de rand van het natuurgebied ’t Zand. Midden in het 

prachtige coulissen landschap van de Achterhoek. 

De éénbeukige kapel is gebouwd in 1951 en staat op de lijst van monumenten in de gemeente 

Bronckhorst. Het object is in hout opgebouwd en heeft door zijn materiaalgebruiken en kleurstelling 

een haast Scandinavische sfeer. De kapel is authentiek en was tot voor kort in gebruik voor 

kerkdiensten. Ook het interieur is behouden en maakt onderdeel uit van de koop. 

De huidige eigenaren waren van plan de kapel te restaureren en in te richten tot een duurzame en 

levensloop bestendige woning met behoud van de monumentale waarde. Door privé 

omstandigheden krijgen deze plannen geen vervolg. Om gezondheidsreden wordt afstand genomen 

van de kapel, een spijtig verloop voor de huidige eigenaren maar tevens een kans voor nieuwe 

liefhebbers. De wens en hoop van de huidige eigenaren is dat de kapel met evenveel aandacht en 

liefde wordt gerestaureerd. Mede daardoor is de gunning onder voorbehoud. 

 

                      

 

 



Historie 

In augustus 1934 bespreekt de kerkvoogdij een verzoek van de kerkenraad voor het eerst de bouw 

van een evangelisatiegebouwtje tussen Zelhem, Ruurlo en Wolfersveen. De kerk voelt noodzaak 

maar het duurt nog lang voordat de uiteindelijk 

kapel gebouwd kan worden.  

Uiteindelijk sticht in 1951 de NH gemeente 

Zelhem en Hengelo een kapelletje voor de 

bewoners van Veldhoek. Op 8 juli 1951 vindt de 

feestelijke ingebruikneming plaats en wordt 

ook de naam bekend gemaakt. De kapel staat 

aan de Schapendijk, de toepasselijke naam is 

dan ook Kapel DE GOEDE HERDER. 

 

 

 

 

 

In de klokkenstoel hoort uiteraard een klokje. 

Het klokje kent een bijzondere geschiedenis. 

Een prachtige luidklokje dat ooit is gemaakt in 

België, en de 2e wereldoorlog heeft overleefd.  

De klok kan nog altijd geluid worden met het 

‘bim-bam koord’ op het balkon. Omdat de 

herkomst niet geheel duidelijk is is de afspraak 

gemaakt dat het klokje bij verwijdering 

toekomt aan de kerk. Deze afspraak wordt in 

de koopovereenkomst overgenomen. 

 

Het interieur is behouden gebleven, en is onderdeel van de 

koop.   

  



Monumentale waarde 

Volgens de monumentencommissie beschikt de kapel over een bijzondere monumentale waarde. 

Het object valt op door de esthetische kwaliteiten, het heeft gave verhoudingen en een gave 

detaillering in vormgeving en bijzonder materiaalgebruik (houten gevels). De 

voorgevel is symmetrisch opgezet met in het midden een rondboogvormige 

houten opgeklampte dubbele deur in het entreeportaal.  

De kapel heeft een rechthoekig grondoppervlak en telt één bouwlaag. Het 

schip is eenvoudig sober vormgegeven. Het object roept door zijn materiaal- 

en kleurstelling associaties op met een Scandinavische bouwtrant. De kapel 

markeert het buurtschap en is van bijzondere betekenis voor het aanzien 

van Veldhoek. 

 

Achtergrond Veldhoek, gemeente Bronckhorst 

Het is heerlijk wonen in de gemeente Bronckhorst. Een gemeente is met bijna 33.000 hectare, 44 

dorpen en buurstschappen één van de grooste plattelandsgemeente van Nederland.  

Gelegen in het westelijk deel van de Achterhoek, 

een landelijk gebied met veel natuurschoon. 

Dichtbij Veldhoek liggen de steden Zutphen en 

Doetinchem. 

 

 

 

Het coulissen landschap biedt een fraaie 

afwisseling van bossen, weilanden, akkers, oude 

laanbeplanting en houtwallen. Er is een groot 

aantal landgoederen en kastelen. Bronckhorst is 

een gebied met veel cultuurhistorische en 

natuurwaarden! 

 

Verspreid in het landschap liggen 

tientallen buitenverblijven van de 

oud Gelderse adel. De meeste 

kastelen zijn niet alleen van 

buiten, maar ook van binnen te 

bezichtigen. (museum MORE, 

kasteel Ruurlo)   



Herbestemming naar wonen 

De zorgvuldige en intensieve voorbereiding door de huidige eigenaren in aanloop naar de 

herbestemming is succesvol geweest. De herbestemming naar wonen is de facto geregeld. De 

gemeente heeft veel waardering voor het ontwerp en heeft de huidige eigenaren een anterieure 

overeenkomst aangeboden om de omgevingsvergunningen in te dienen. Zodra de 

omgevingsvergunning wordt ingediend en is verleend, is de restauratie / verbouwing toegestaan. De 

onherroepelijke herbestemming is na de verbouwing een formaliteit. U bent als nieuwe eigenaar 

uiteraard vrij om uw eigen (nieuwe) plannen voor te leggen aan de gemeente. 

Rapportages & onderzoeken   

Tijdens de voorbereidingen voor restauratie zijn verschillende, vaak tijdrovende en kostbare 

onderzoeken uitgevoerd. Alle beschikbare rapportages zijn op aanvraag in te zien en komen 

beschikbaar voor de nieuwe eigenaar) 

Bodemonderzoek 

Er is reeds een verkennend bodemonderzoek verricht. Het onderzoek heeft tot doel vaststellen of er 

een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig is. Er zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 

 

 

Asbestinventarisatie onderzoek 

Door een deskundige inventariseerder asbest (DIA) is een gecertificeerde asbestinventarisatie 

overeenkomstig Procescertificaat Asbestinventarisatie met certificaatnummer 07-D070167 

uitgevoerd. Asbest is aangetroffen. 

 

 

Quick Scan flora & Fauna 

In het ruimtelijke ordeningstraject dient te worden aangetoond dat het plan, 

renovatie en herbestemming van de bestaande bebouwing, uitvoerbaar is. In 

dit kader is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. 

 



Aanvullend onderzoek Flora & Fauna 

Het aanvullend onderzoek (vleermuizen) is uitgevoerd. Er zijn geen vleermuizen aangetroffen.  

 

Bouwinspectie Monumentenwacht Gelderland 

Een eerste inspectie is uitgevoerd en de rapportage hiervan is aanwezig. 

 

 

Ontwerpen & Tekeningen 

Een definitieve ontwerp van de nieuwe situatie is gemaakt onder architectuur. De huidige eigenaar 

heeft een intensieve samenwerking gehad met Architectengroep Gelderland (De heer A. Holleman) & 

welstand- en monumentencommissie om tot dit ontwerp te komen.  

Het is een bijzonder fraai ontwerp 

dat met aandacht & respect voor 

het object tot stand is gekomen. 

De monumentale waarde blijft 

behouden gecombineerd met een 

heerlijk woongenot. Bijzonder is 

de uitbreiding van de kapel met 

een veranda aan de achterzijde. 

De ruimte boven de consistorie (1e 

verdieping) wordt toegankelijk 

gemaakt middels een wenteltrap 

en geeft ruimte voor 2 extra 

kamers.  

Daarnaast is een fors bijgebouw (ca. 6 x 10mtr) 

toegestaan aan de westzijde van de kapel. Dit bijgebouw 

maakt onderdeel uit van het ontwerp en heeft de 

goedkeuring van de gemeente. 

 

 

 



 

De huidige / bestaande situatie is ingemeten door een bouwkundig bureau en verwerkt in een 

autocad tekening. Hiermee is een gedetailleerd beeld verkregen van de huidige maatvoering, 

opbouw, constructie, etc. Een solide basis voor alle ideeën, mogelijkheden en aanpassingen. 

  

 

Het bijgebouw is ‘ondergeschikt’ aan het hoofdgebouw, maar is bedacht met alle comfort en luxe. 

Voor het nieuwe bijgebouw is een volledige bouwtekening beschikbaar (!). Dit onderdeel is nagenoeg 

gereed om als omgevingsvergunning in te dienen. 

De huidige eigenaar heeft gekozen om het bijgebouw drie functies te geven. Er is ruimte voor een 

gastenverblijf, een bijkeuken en een garage. Het bijgebouw geeft ruimte voor zonnepanelen (aan 

beide zijde van het licht hellend dak). De bedoeling is om een laag temperatuur verwarming 

(warmtepomp) te gebruiken. De nieuwe eigenaar is uiteraard vrij om een eigen indeling of invulling 

te geven aan dit bijgebouw. 

Subsidies & Financiering 

Als eigenaar van een gemeentelijk monument in de gemeente Bronckhorst is het mogelijk subsidie 

aan te vragen voor  instandhouding en isolatie van een gemeentelijk monument.  

De huidige eigenaren zijn in gesprek met de provincie Gelderland. Er is een verkennend gesprek 

geweest om de plannen toe te lichten. De provincie heeft haar waardering uitgesproken voor het 

plan en de aanpak. De provincie ziet mogelijkheden voor een subsidie aanvraag voor verduurzaming 

en asbestsanering. Meer informatie over dit onderwerp kan gedeeld worden. 

Uit gesprekken met het nationaal restauratiefonds blijkt dat er mogelijkheden zijn voor financiering 

en samenwerking. Een duurzame monumentenlening is één van de mogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Algemene informatie 
 
Object 
Staande en gelegen aan de Schapendijk 4 te 7255 NK Veldhoek, kadastraal bekend gemeente 
Hengelo, sectie D, nummer 2317, groot 0.10.10 ha  (1.010 m²). 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden 
Volgens kadastrale recherche zijn er geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd. 
 
Indeling 
Entree/garderobe (6 m²), balkon (12 m²), kerkzaal (85 m²), consistorie (23 m²), entree achter (3 m²), 
toilet (2 m²) en berging (3 m²). Ruimte boven consistorie (23m²), niet beloopbaar, toegang via luik. 

Kenmerken: 
Bouwjaar 1951 
Inhoud ca. 540 m³  
Woonoppervlakte ca. 130 m² 
 
Centrale verwarming 
Is niet aanwezig. 
  
Isolatie 
In of aan het object zijn geen isolerende voorzieningen aangebracht. 
  
Aanvullende opmerkingen 
Er is geen bliksembeveiligingsinstallatie. 
Het object is nog niet aangesloten op het glasvezelnetwerk. Glasvezel is aanwezig in de straat, een 
aansluiting is eenvoudig te realiseren. 
 
 
Bouwaard, constructie 

Het object is op staal (=dragende ondergrond) gefundeerd. De gevels zijn van hout. 
Het object is voorzien van een zadeldak. Het gebouw is gedekt met bitumen, de toren is voorzien van 
leien. Het betreft een houten dakconstructie. De goten (mastgoten) zijn van zink. 

De kapel heeft houten vloeren. In de consistorie en de berging is de houten vloer voorzien van 
vloerbedekking (tegels). In het toilet is de vloer voorzien van linoleum. 

De binnenmuren de entree/garderobe, het balkon, de kerkzaal en de consistorie zijn  
asbestcementplaten met houten lambrisering. In de entree-hal (achter), het toilet en de berging zijn 
de binnenmuren van hout en deels asbestcementplaten. 

De plafonds zijn van zachtboard met uitzondering van de consistorie en de entree; deze zijn voorzien 
van gipsplaten. In de entree/garderobe is het plafond voorzien van houten schroten. 

De kapel is voorzien van houten kozijnen en ramen van enkel glas. 

 
Richtprijs € 225.000,- k.k. 
 



 

Foto’s 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Lijst met roerende zaken 
 

 Blijft Gaat mee Kan N.v.t. 

  achter  worden 

   overgenomen 

Tuin en erf 
    

bestrating X 0 0 0 

beplantingen X 0 0 0 

     

Installaties 
    

Gaskachels X 0 0 0 

Buitenverlichting X 0 0 0 

Keuken 
    

keukenblok X 0 0 0 

Stoffering 
    

vloerbedekking X 0 0 0 

Gordijnrails en gordijnen X 0 0 0 

Opbouwverlichting X 0 0 0 

 

Andere zaken     

Inventaris conform lijst X 0 0 0 

 

 
 

 



 

Begane grond 

 

 

 



 

1e Verdieping 

 

 



 

Mogelijke nieuwe indeling 

 

 

 

 



 

Optie bijgebouw 

 

 

Optie nieuwe gevelaanzichten 

 

 



 

Kadastrale kaart 

 

 

 



 

Omgeving 

 

 

 



Aanvullende informatie  

Middels deze objectdocumentatie willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van dit object.  
Indien u aanvullende informatie wenst of het wilt bezichtigen, kunt u natuurlijk altijd contact met ons 
opnemen.  
Ten aanzien van de verkoop van uw eigen woning, kunt u gebruik maken van onze dienstverlening.  
In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u informeren over de mogelijkheden van onze dienstverlening.  
 
Voordat u in onderhandeling gaat, zijn er nog een aantal zaken van belang om te weten, en wel het 
volgende:  
 
Vrijblijvende aanbieding  
Hoewel deze objectinformatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld blijft de mogelijkheid 
dat er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. Noch de verkoper noch ons 
kantoor aanvaarden daarvoor enige aansprakelijkheid.  
Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden 
en bevat derhalve slechts een vrijblijvende aanbieding. Bij het vermelden van maten die zijn 
overgenomen uit (bouw)tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kan 
door de kopers geen enkel recht worden ontleend.  
 
Onderzoeksplicht koper  
Deze objectdocumentatie beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot mogelijke 
aanwezige gebreken in de woning. De informatie die is vermeld, is verkregen van de 
eigenaar/verkoper of uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als bedoeling de koper zo goed 
mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op verkoper rustende mededelingsplicht. Op 
grond van het Burgerlijk Wetboek rust op de koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit houdt 
in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de eigenschappen zal 
bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van de woning zal maken.  
 
Bankgarantie of waarborgsom  
Indien er overeenstemming wordt bereikt over de verkoop van het object zal in de koopakte een 
verplichting voor de koper worden opgenomen tot het stellen van een bankgarantie of waarborgsom 
ter grootte van 10% van de koopsom.  
 
Wettelijke bedenktijd  
Koopovereenkomsten voor onroerende zaken gesloten tussen particulieren moeten met ingang van 
1 september 2003 schriftelijk worden aangegaan alvorens de koop rechtskracht krijgt.  
Koper krijgt, nadat hij een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen, de 

mogelijkheid de koopovereenkomst binnen 3 dagen na ontvangst hiervan, te ontbinden. 

 

  



 

De 10 meest gestelde vragen: 

 

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?  

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te 
doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod 
met de verkoper zal bespreken. 
 
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?  

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan 
het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer 
dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een makelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak 
zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ 
is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in 
onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De 
makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden 
kunnen uitlokken. 
 
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?  

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het 
doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod 
aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. 
 
4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?  

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als 
potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. 
Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.  
 
5. Hoe komt de koop tot stand?  

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum 
en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een 
koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet 
automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor 
de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat 
de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de 
koopakte wordt opgemaakt.  
Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft 
ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. 
Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond 
en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de 
afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris. 
 
 

 
 

http://www.nvm.nl/wonen/voorlichting/de_10_meest_gestelde_vragen.aspx
http://www.nvm.nl/wonen/voorlichting/de_10_meest_gestelde_vragen.aspx
http://www.nvm.nl/wonen/voorlichting/de_10_meest_gestelde_vragen.aspx
http://www.nvm.nl/wonen/voorlichting/de_10_meest_gestelde_vragen.aspx
http://www.nvm.nl/wonen/voorlichting/de_10_meest_gestelde_vragen.aspx


 
 
6. Mag een makelaar  tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?  

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het 
moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met 
de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen 
om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders 
een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de 
makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen. 
 
7. Mag een makelaar een belachelijk hoge prijs vragen voor een woning?  

De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan 
onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. 
 
8. Wat is een optie?  

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een 
koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de 
voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de 
aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een 
bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. 
Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan 
een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld 
inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. 
De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De 
belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in 
de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende 
makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan. 
 
9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een 
bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng? 

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hebt u serieus 
belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen. 
 
10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?  

Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een 
woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte 
en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te 
houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de 
verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten 
hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper 
en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de 
VBO in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening 
van de koper. 

Heeft u interesse in deze woning? Bel voor een 
bezichtigingsafspraak (0575) 84 57 17. 
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