
Bouw van veilige en groene 
woonplek éindelijk in zicht voor 24 
ernstig gehandicapte kinderen in 
Schalkwijk 

 
Wat als je niet meer voor je kind kunt zorgen? Die vraag delen de 
initiatiefnemers van De Droom van Schalkwijk als zij nadenken over de 
toekomst van hun vier ernstig gehandicapte kinderen. Samen willen de ouders 
een veilige, vriendelijk en groene plek creëren waar de kinderen de rest van 
hun leven kunnen wonen. Twee jaar geleden lijkt die droom in Schalkwijk 
werkelijkheid te worden. ,,Het duurde ontzettend lang, maar naar alle 
waarschijnlijkheid kunnen we volgend jaar met de bouw beginnen!” 

Fleur van Eeuwijk 31-10-22, 19:30 
 
Het is oktober 2015 als de vier ouderparen met elkaar om de tafel gaan. Ze 
willen een plek voor hun ernstig gehandicapte kinderen creëren waar zij 
kunnen wonen. De belangrijkste woorden die over en weer vliegen: buiten 



dieren, schommels en speeltoestellen. ,,Voor deze doelgroep is er weinig te 
vinden waar de kinderen écht veilig op hun plek kunnen zijn en daarbij 
worden uitgedaagd en zichzelf kunnen ontwikkelen”, vertelt mede-
initiatiefnemer Berna Hendriksen, die zelf ook een gehandicapte dochter 
heeft. 

 

Als moeder van vier heeft Hendriksen veel zorg aan haar 21-jarige dochter. 
Charlie wordt geboren met het Angelman syndroom. ,,Door dit syndroom 
lukt praten niet en heeft ze een verstandelijke leeftijd van 24 maanden. 
Ondanks dat is Charlie vrolijk en heeft ze behoefte aan rennen en 
beweging.” Dit kan volgens de initiatiefneemster alleen maar buiten. ,,Daar 
zijn kinderen met een handicap veel gelukkiger en hebben ze minder 
gedragsproblematiek.” 

Bestemmingswijziging 
In een groene omgeving kunnen spelen, wonen en werken is dus het 
speerpunt van dit initiatief. ,,Daarom zijn wij met dit project gestart waar 24 
jongeren, die inmiddels bekend zijn, kunnen wonen.” Voordat dit 
werkelijkheid werd, moesten er een bestemmingsplanwijziging en 
bouwvergunningen worden aangevraagd. 

Tekst loopt door onder de afbeelding. 

https://www.ad.nl/utrecht/in-schalkwijk-moet-de-droom-uitkomen-ouders-bouwen-een-veilig-huis-voor-24-ernstig-gehandicapte-kinderen%7Eaca4d034/
https://www.ad.nl/utrecht/in-schalkwijk-moet-de-droom-uitkomen-ouders-bouwen-een-veilig-huis-voor-24-ernstig-gehandicapte-kinderen%7Eaca4d034/


 

Tegen het dorp Schalkwijk aan ligt een groot stuk weiland. De 
initiatiefnemers maakten met de architect op 2,2 hectare aan weiland een 
bouwplan. ,,Hierin staan de beschrijving en afmetingen van ons project. De 
plannen werden daarna met hulp van gemeente en provincie in een 
recordtempo goedgekeurd. Daarna volgde er een 
bestemmingsplanwijziging en hebben wij een omgevingsvergunning en 
bouwvergunning aangevraagd. Dit kost tijd, maar het is ons gelukt!” 

Uniek familiehuis 
De 24 mensen die hier straks gaan wonen, worden verdeeld over drie 
woningen. ,,Elk huis bestaat uit acht studio’s met een gemeenschappelijke 
woonkamer. Daarnaast komt er een dagbestedingsgebouw waar ze 
overdag terecht kunnen. De dagelijkse zorg wordt verleend door 
zorgorganisatie Amerpoort. En om het landelijke aspect te behouden komt 
er een boomgaard en een hooiberg.” 



We hopen als ANBI-stichting dat particulie-
ren en bedrijven willen investeren in ons 
project 

Het unieke aan dit project is het grote familiehuis om de verbinding te 
blijven houden. ,,Dit is een plek waar ouders tevens kunnen logeren, 
bijvoorbeeld wanneer hun kind ziek is. Ook is het een plek waar feestjes 
worden gevierd en waar een bioscoop is.” 

Verkopen van obligaties 
Momenteel zijn de initiatiefnemers bezig met de laatste fase van de 
financiering van het project: het verkopen van obligaties. ,,We hopen als 
ANBI-stichting dat particulieren en bedrijven willen investeren in ons 
project. Op 1 oktober is de campagne gestart waarbij je obligaties kunt 
kopen tegen 4% rente.” 

Ondanks dat het financiële plaatje nog niet helemaal rond is, hopen ze 
volgend jaar van start te gaan. ,,De aannemer staat al klaar, dus we kunnen 
niet wachten tot die eerste paal wordt geslagen. Wat zal iedereen straks blij 
zijn met zo’n fijne, groene en vooral veilige omgeving.” 

Meehelpen met dit project? Kijk dan op https://dedroomvanschalkwijk.nl/ 
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