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We kunnen gaan bouwen: omgevingsvergunning verleend! 
 
Terugblik 2020 
Het afgelopen jaar hebben we grote stappen gezet: de plattegrond is vastgesteld, we hebben uitgebreid 
nagedacht over de vorm met verschillende daken en we zijn in gesprek gegaan met Staatsbosbeheer en 
onze buren.  We kregen via stichting Boei een architect aangereikt, BureauVanEig uit Rotterdam, die 
een mooi ontwerp heeft gemaakt. Het ontwerp is, na wat kleine aanpassingen, goedgekeurd door de 
gemeente Wageningen en inmiddels is de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. 
De omgevingsvergunning had nogal wat voeten in de aarde omdat we midden in een Natura 2000 
terrein liggen en dus moesten we ook een stikstofberekening laten maken. Ook moest er opnieuw een 
grondonderzoek gedaan worden. In beide gevallen konden we aantonen dat we voldoen aan de regels.  
 
Om te bepalen hoe het gebouw uit er komt te zien is eind vorig jaar een heuse dummygevel gebouwd 
ongeveer op de beoogde plek van de nieuwbouw zodat men een goed idee kreeg van de grootte en met 
name het uitzicht op de rivier en het terrein tussen de nieuwbouw en de botenloods. Dat hielp erg goed 
om een beeld te vormen, het is toch wat ander dan een tekening op papier.  
 

  
 
Op basis van deze dummygevel werd gekozen voor een gevel met 4 hoge ramen die een goed uitzicht 
geven op de rivier. Het gebouw wordt straks bekleed met grijsbruin gebeitst hout.  
 
Stand van zaken 
Het O&U team werkt hard aan het uitwerken van de tekeningen voor de nieuwbouw, daarna gaan we 
offertes aanvragen voor de bouw van het gebouw.  Het storten van de vloer, het leveren en opbouwen 
van de staalconstructie, wanden en het dak van het gebouw gaan we uitbesteden. De voorbereiding 
voor de vloer en de binnenkant gaan we zelf doen.  
Het plan is om in juli te starten met de bouw. Als eerste staat het klaarmaken van het bouwterrein en het 
grondwerk op het programma. Dat willen we zoveel mogelijk in eigen beheer gaan doen. Na de 
zomervakantie kan de aannemer dan starten met de vloer en de bouw van de hal en daarna mogen we 
zelf aan de bak om het gebouw af te bouwen.  

https://bureauvaneig.nl/
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Financiën 
Op basis van de bouwtekening hebben we offertes aangevraagd. We hebben een deel van de kosten 
kunnen reduceren door in eigen beheer en met hulp van veel vrijwilligers te gaan bouwen. De totale 
kosten van het project worden begroot op €400.000 euro. In het dekkingsplan is te zien hoe we 
verwachten de lasten te zullen bekostigen.  
 

 
 
Sponsoring en Fondsen 
Voor de realisatie van onze plannen hebben we behoefte aan financiële ondersteuning. Gelukkig zijn er 
in Nederland vele fondsen waarbij Scoutinggroepen kunnen aankloppen voor financiële ondersteuning. 
Er zijn vaak ook werkgevers die de meest uiteenlopende projecten financieel ondersteunen. Vaak zijn er 
ook bedrijven waar een medewerker een aanvraag kan doen. Heeft jouw werkgever of bedrijf ook de 
mogelijkheid voor een sponsoraanvraag of ken jij een fonds die ons zouden kunnen helpen laat het ons 
weten. 
 
Obligatielening 
Om een deel van het benodigde bedrag op te halen, hebben we een actie voor een obligatielening 
uitgezet. Inmiddels hebben we ruim € 15.000 opgehaald en we kunnen nog veel meer gebruiken! Ons 
doel is om via deze weg € 60.000 op te halen. Bij interesse in deelname met een obligatie of voor meer 
informatie klik hier.  
 
Donatie of sponsoring van spullen 
Voor de nieuwbouw hebben we veel materialen, menskracht en machines nodig. Zie jij in je omgeving of 
je netwerk mogelijkheden om bij te (laten) dragen met korting of sponsoring op materiaal, menskracht of 
machines dan horen we dat ook heel graag!  
 
Klussenlijst 
Wil je zelf ook een handje helpen om de nieuwbouw te realiseren? Op dit moment kun je ons helpen met 
de volgende klussen:  

 redactie van de nieuwbrief, de redactie gaat op zoek naar nieuws en brengt iedere twee 
maanden een nieuwe nieuwsbrief uit; 

 optuigen van een sponsorbord aan de gevel van de botenloods;   

 maatvoeringswerkzaamheden: inmeten en uitzetten door middel van GPS  

 afvoeren van puin van de bestaande inrichting van het terrein (o.a. terras, kapotte 
grasbetontegels, enz.) 

 
Denk je dat we jouw hulp goed kunnen gebruiken en wil je graag een steentje bijdragen? Heb je naar 
aanleiding van de nieuwsbrief vragen? Of wil je meer informatie? Of wil je gewoon even reageren? 
 
Stuur dan een e-mail naar nieuwbouw@musinga-rijn.nl 
 
Jan de Boer 

Uitgaven (werkelijk)

Eigen vermogen  €       105.800 Vergunning  €         12.500  €                      6.000 

Stichting Boei  €         30.000 Grondwerk  €         70.750 

Obligatielening  €         60.000 Ruwbouw  €       204.500 

Fondsen  €         47.500 E&W Installaties  €         45.000 

Overige  €           6.700 Inrichting  €         26.000 

Zelfwerkzaamheid  €         75.000 Afwerking  €         21.000 

Sponsoring in Natura  €         75.000 Overige  €           5.000 

Onvoorzien  €         15.250 

Totaal  €       400.000 Totaal  €       400.000  €                      6.000 

Inkomsten (begroting) Uitgaven (begroting)

https://musinga-rijn.nl/wp-content/uploads/2021/01/obligatielening_brochure_musingarijn_20210127.pdf
mailto:nieuwbouw@musinga-rijn.nl

