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SAMENVATTING: ZUIDLAARDERHOF
Betaalbaar, compact, duurzaam en samen wonen op het voormalige Prins
Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren: het planconcept

De aanleiding
Er is veel behoefte aan betaalbaar wonen in Zuidlaren. Het dorp is de laatste jaren snel
duurder geworden en er is nauwelijks aanbod voor huishoudens met een kleinere
portemonnee. Dit geldt helemaal voor hen die geen sociale huurwoning en ook lastig een
hypotheek kunnen krijgen. Daarnaast zijn er ook andere groepen die belangstelling hebben
voor ‘anders wonen’: met lagere lasten, met minder spullen, met een kleinere 'ecologische
footprint', samen met andere gelijkgestemden. Door de gehele samenleving zien we deze
behoefte terug, van jong tot oud(er).
Een van de mogelijke locaties die zich uitstekend voor een alternatieve vorm van wonen
leent, is het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve (PBH) in Zuidlaren. Een gebied
van in totaal 17 hectare dat de komende tijd wordt herontwikkeld door de gemeente
Tynaarlo naar een nieuwe functie. Wonen maakt hier een belangrijk deel van uit.

Een strategisch moment
De vraag naar ‘anders wonen’ mag dan groot zijn, het realiseren van projecten die hierop
inspelen is ingewikkeld. Het meest lastige probleem blijkt om aan betaalbare bouwgrond te
komen. Omdat de gemeente Tynaarlo eigenaar is van het gehele PBH-terrein is zij de partij
die kan worden aangesproken op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier
betaalbaar, compact en duurzaam wonen mogelijk te maken. De gemeente Tynaarlo moet
worden aangespoord om een deel van het gebied tegen een aanvaardbare prijs ter
beschikking te stellen die leidt tot aanvaardbare woonlasten. Het moment daarvoor is nu
gekomen; de woningbouw op het achterliggende deel van het PBH-terrein wordt door de
gemeente in de tijd naar voren gehaald. Na de zomer van 2020 wordt gestart met het maken
van een stedenbouwkundig plan, zo is onlangs bekend gemaakt.
De tijd is dan ook nú rijp om met een concreet plan en een concrete groep belangstellenden
aan te kloppen bij het gemeentebestuur van Tynaarlo. De initiatiefgroep Zuidlaarderhof heeft
deze uitdaging opgepakt en een visie ontwikkeld. Daarmee wordt een handreiking gedaan
aan het gemeentebestuur van Tynaarlo: ga met deze groep belangstellenden in gesprek over
de uitgifte van een deel van het PBH-terrein voor het betaalbare, compacte, duurzame en
samen wonen dat wij hier voorstellen.
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Onze ambitie
Zuidlaarderhof wordt een meergeneratiehof. We zien bewoners voor ons die vol in het leven
staan en ondanks de kleine portemonnee groots kunnen en willen wonen. Ze zijn gesteld op
hun eigen privacy maar vinden ook het sociale aspect belangrijk. Bewoners kijken naar elkaar
om waar nodig en gezamenlijk zorgen de bewoners ervoor dat de buurt levendig en netjes
blijft.
De hof bestaat uit circa 30 duurzame woningen tussen 30m2 en 60m2 op redelijke kavels
(bijvoorbeeld 30m2 op 100m2 en 60m2 op ca. 200m2 kavel) voor bewoners van
uiteenlopende leeftijden. De woningen zijn vrijstaand en hebben een eigen (afgesloten)
achtertuin. Deze woningen zijn verdeeld over drie zijden van de aangewezen grond, de vierde
zijde is de ingang van het hofje en tevens de plek waar parkeermogelijkheden zijn voor
(elektrische) (deel)auto's. De twee hoeken in de drie zijdes zijn eventueel op te vullen door
enkele flexwoningen (woningen die gebruikt kunnen worden door huishoudens die met
spoed een onderdak nodig hebben, bijvoorbeeld na een echtscheiding).
De inrichting van de hof vindt zo groen mogelijk plaats. Onze referentie vormen onder meer
de ‘pocket neighborhoods’ (woonbuurtjes op zakformaat) die in de Verenigde Staten al
enkele jaren worden gerealiseerd. Dit sluit goed aan bij de ligging van de locatie die we op
het oog hebben (tegen het bos van Landgoed Laarwoud aan).

De woningen
De woningen zelf zijn ontworpen door nog nader te bepalen architecten/bouwbedrijven,
zodat het buurtje een samenhangend geheel vormt in termen van beeldkwaliteit (ondanks
de verschillende woning- en kavelgroottes). De woningen zijn zo min mogelijk gefundeerd
(mogelijk kan gebruik worden gemaakt van de betonnen platen van de voormalige
beursgebouwen) en gebouwd van zoveel mogelijk duurzame en onderhoudsvriendelijke
materialen (denk aan houten bekleding, groene daken, HR++ glas, etc). De gasloze woningen
zijn van binnen volledig afgewerkt en aangesloten op nutsvoorzieningen. Daarbij willen we
ons richten op een zo hoog mogelijk niveau van duurzaamheid. Dat wil zeggen dat het hofje
zelf energie opwekt door middel van zonnepanelen en dit met elkaar deelt; een deel van het
regenwater wordt afgekoppeld en in het gebied ingezet (waterberging, maar ook
bijvoorbeeld als grijs water voor het toilet en de wasmachine). In de woningen is sprake van
een duurzaam binnenklimaat door middel van bijvoorbeeld een airco die zowel verwarmt als
verkoelt.
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Collectief gebruik
Onze wens is om de autoluwe binnenplaats van het hofje zoveel mogelijk zelf vorm te geven
en te onderhouden; dit om het contact tussen de bewoners te bevorderen en de inrichtingsen beheerkosten laag te houden. Op de binnenplaats zien wij ruimte voor allerlei collectieve
voorzieningen en activiteiten zoals een moestuin, kippenren, een bijen- en vlindertuin, een
groot insectenhotel, een gezamenlijke berging voor o.a. tuingereedschap en buitenspullen,
een afdak en een centrale plek om samen te kunnen zitten en bij elkaar te komen. Zo geven
we vorm aan ‘samenvoorzienend wonen’.
Ook zou een soort buurtgebouwtje welkom zijn; dit kunnen wij verhuren als vergader-/
cursusruimte, maar ook zelf gebruiken om bijvoorbeeld thuis te werken of geïnteresseerden
meer te vertellen over hoe onze buurt opgezet is. Het kan ook dienen als informatiecentrum
voor de verdere ontwikkeling van het PBH-terrein en daartoe ingezet worden door de
gemeente Tynaarlo. We zouden het aansluitende stuk bos kunnen 'adopteren' van
Wagenborgen om hier een voedselbos van te maken en de flora en fauna te onderhouden.
Veel groen is een belangrijk aspect. Voor wateropslag is het eventueel een idee om een
ecologische (zwem)plas te realiseren.

Relatie met onderwijs en ondernemers
Bij de inrichting van de binnenplaats willen we ook leerlingen van de groene school (Terra)
betrekken. Zij kunnen bijvoorbeeld het insectenhotel en/of de bijen-/vlindertuin ontwerpen.
Verder willen we waar mogelijk gebruik maken van de diensten van lokale ondernemers, om
zo de plaatselijke economie te bevorderen. We willen educatie bieden voor (basisschool)
leerlingen uit de gemeente over een duurzaam gebruik van hedendaagse technologie.

Het wonen van de toekomst
Tot slot: dit is wat de initiatiefgroep betreft geen ‘alternatieve woonvorm’, maar het wonen
van de toekomst, waarin kleine huishoudens een belangrijk deel van de vraag op de
woningmarkt voor hun rekening nemen. Waar duurzaamheid en technologie hand in hand
gaan. Waar de mensen weer naar elkaar omkijken. Dit vermindert bijvoorbeeld sterk de
eenzaamheid onder ouderen, en zij kunnen langer thuis blijven wonen. Jongere mensen
hebben een instap op de woningmarkt en ervaren meer rust omdat het financieel beter te
behapstukken is en de groene omgeving voor iedereen een positieve bijdrage levert.
Daarnaast voldoet het hofje aan een aantal Sustainable Development Goals 2030 van de VN –
zoals duurzame consumptie en productie – en voldoen de woningen aan de regels omtrent
stikstof beleid.
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1 AANLEIDING
Er is veel behoefte aan betaalbaar wonen in
Zuidlaren. Het dorp is de laatste jaren snel
duurder geworden en er is nauwelijks
aanbod voor huishoudens met een kleinere
portemonnee. Dit geldt helemaal voor hen
die geen sociale huurwoning maar ook
lastig een hypotheek kunnen krijgen.
Daarnaast zijn er ook andere groepen die
belangstelling hebben voor ‘anders wonen’:
met lagere lasten, met minder spullen, met
een kleinere 'ecologische footprint', samen
met andere gelijkgestemden. Door de
gehele samenleving zien we deze behoefte
terug, van jong tot oud(er).
Een van de mogelijke locaties die zich
uitstekend voor een alternatieve vorm van
wonen leent, is het terrein van de
voormalige Prins Bernhardhoeve (PBH) in
Zuidlaren. Een gebied van in totaal 17
hectare dat de komende tijd wordt
herontwikkeld door de gemeente Tynaarlo
naar een nieuwe functie. Wonen maakt hier
een belangrijk deel van uit.
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2 EEN STRATEGISCH MOMENT
De vraag naar ‘anders wonen’ mag dan groot zijn, het realiseren van projecten die hierop
inspelen is ingewikkeld. Het meest lastige probleem blijkt om aan betaalbare bouwgrond te
komen. Omdat de gemeente Tynaarlo eigenaar is van het gehele PBH-terrein is zij de partij
die kan worden aangesproken op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier
betaalbaar, compact en duurzaam wonen mogelijk te maken. De gemeente Tynaarlo moet
worden aangespoord om een deel van het gebied tegen een aanvaardbare prijs ter
beschikking te stellen die leidt tot aanvaardbare woonlasten. Het moment daarvoor is nu
gekomen; de woningbouw op het achterliggende deel van het PBH-terrein wordt door de
gemeente in de tijd naar voren gehaald. Na de zomer van 2020 wordt gestart met het maken
van een stedenbouwkundig plan, zo is onlangs bekend gemaakt.

De tijd is dan ook nú rijp om met een concreet plan en een concrete groep belangstellenden
aan te kloppen bij het gemeentebestuur van Tynaarlo. De initiatiefgroep Zuidlaarderhof heeft
deze uitdaging opgepakt. In dit document is de visie van de groep op de woningbouwontwikkeling verwoord. Daarmee wordt een handreiking gedaan aan het gemeentebestuur
van Tynaarlo: ga met deze groep belangstellenden in gesprek over de uitgifte van een deel
van het PBH-terrein voor het ‘alternatieve’ wonen dat zij voorstellen.
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3 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
In het wonen is het tijd voor een andere
aanpak. De samenstelling van onze
bevolking verandert ingrijpend. Het aantal
huishoudens neemt volgens het Centraal
Bureau voor Statistiek tussen 2019 en 2030
naar verwachting toe met 550 duizend. Dit
zijn vooral eenpersoonshuishoudens.

In 2030 zullen er 3,5 miljoen huishoudens
uit één persoon bestaan, 406 duizend
meer dan nu. Het aantal paren zonder
kinderen neemt met 102 duizend toe, bij
de andere typen huishoudens is de groei
kleiner.
Bron: ‘Prognose: 3,5 miljoen
alleenwonenden in 2030’

Geluk heeft geen
groot huis nodig om
in te wonen,
wel een deur om
naar binnen te gaan
auteur onbekend
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Drenthe
Ook in de provincie Drenthe zien we een toename in het aantal kleinere huishoudens. Het
aantal eenpersoons-huishoudens is gegroeid van ongeveer een kwart van de bevolking in
2000 tot bijna een derde (32%) in 2017[2]. De kleine huishoudens worden daarmee een
steeds belangrijker groep op de woningmarkt.
Tegelijkertijd zien we een trend dat juist deze groep huishoudens tussen wal en schip valt. Zo
worden de hypotheeknormen steeds strenger, waardoor starters geen kans meer maken op
de koopwoningenmarkt en richting de huursector worden geduwd. Voor sociale
huurwoningen zijn de wachtrijen echter ellenlang en de inkomenseisen eveneens streng. Wat
overblijft is het huren in de vrije sector met relatief hoge huurprijzen.[3]
[2] Bron: ‘Leefbaarheid Drenthe’
[3] Bron: ‘Waarom starters zo moeilijk kunnen kopen’

Zuidlaren
Het beeld is ook lokaal in Zuidlaren duidelijk: er is een snel
groeiende behoefte aan betaalbaar en bereikbaar wonen.
Zuidlaren is de laatste jaren snel duurder geworden en er is
nauwelijks aanbod voor starters op de woningmarkt (al dan niet
jongeren) en één- of tweepersoons-huishoudens, met een inkomen
onder modaal of modaal. Ter illustratie: op het moment van
schrijven bedraagt de gemiddelde vraagprijs van koopwoningen in
Zuidlaren die via Funda worden aangeboden € 429.000, Daarnaast
zien we een toegenomen behoefte aan woningen voor ouderen;
een problematiek met weer geheel eigen kenmerken.
Het aanbod van sociale huurwoningen in Zuidlaren is beperkt en
ook de doorstroming daarbinnen is gering. Dit zorgt voor te lange
wachtlijsten. Tevens zijn er meer woningen beschikbaar voor
gezinnen, dan betaalbare kleinere woningen voor 1 of 2 personen.
Wanneer dit aanbod er wel zou komen kunnen eengezinswoningen weer met voorrang worden toegewezen aan gezinnen,
omdat mensen met een kleiner huishouden de mogelijkheid
krijgen om gepast (kleiner) te wonen. En dan ook minder of geen
gebruik hoeven te maken van huurtoeslag. Vraag en aanbod op de
woningmarkt komen door een gericht bouwbeleid veel beter met
elkaar in evenwicht op deze manier en daar profiteert iedereen
van.
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4 ONZE AMBITIE
Wij willen één- en tweepersoonshuishoudens de
mogelijkheid bieden om zelfstandig en betaalbaar te
wonen in Zuidlaren, met genoeg privacy, maar ook met
een gezamenlijke (buiten-)ruimte en met een zo min
mogelijke belasting voor de natuur en het milieu.
Indien mogelijk en gewenst worden ook bepaalde
collectieve voorzieningen gedeeld. Dit past bij de
huidige trend dat veel mensen zaken niet meer in bezit
willen hebben maar wel samen willen delen. Ook is er
een groeiende behoefte aan collectief wonen als
moderne variant van het naoberschap.

Betaalbaar, compact,
duurzaam en samen wonen
op het voormalige Prins
Bernhardhoeve–terrein in
Zuidlaren

Zoals we hierboven al hebben aangegeven leent het
terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve zich
uitstekend voor in concept. Het gebied wordt de
komende tijd herontwikkeld naar een nieuwe functie.
Door de omvang het terrein (17 hectare in totaal) leent
het zich uitstekend voor allerlei verschillende woonvormen, bestemd voor uiteenlopende doelgroepen.
Bijkomend voordeel is dat de grond in handen is van de
gemeente, waardoor zij kan beslissen over de
gronduitgifte.
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Naar ons idee passen het woonconcept en de manier van ontwikkelen die wij voor ogen
hebben uitstekend bij de ambities van de gemeente Tynaarlo. De gemeente staat open voor
initiatieven uit de samenleving en wil ‘vraaggericht’ bouwen. Daarmee kan een uitstekend
fundament onder ons initiatief worden gelegd.

Doelgroepen
Uit onderzoek (van onder andere de PvdA Tynaarlo[4]) blijkt dat er zeker interesse en
behoefte is voor betaalbaar, compact, duurzaam en samen wonen, ook in Tynaarlo. Naar
aanleiding van een informatieavond in het najaar van 2018 hebben zich inmiddels meer dan
150 belangstellenden gemeld.
[4] Bron: ‘Tiny Houses in Tynaarlo: Op weg naar de realisatie’. PvdA Tynaarlo.
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De doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit één- en tweepersoonshuishoudens, maar is opvallend
niet gekoppeld aan leeftijd en achtergrond. Zowel jongeren als ouderen hebben hiervoor
belangstelling. Hierdoor kan een gezonde mix ontstaan in het woonbuurtje dat wij voor ogen
hebben: een meergeneratiehofje.
We beschrijven hieronder bij wijze van voorbeeld kort enkele groepen die naar ons idee
belangstelling hebben voor een andere manier van wonen. In de bijlagen is een
sfeerimpressie van deze doelgroepen opgenomen. Potentiële toekomstige bewoners van het
Zuidlaarderhof zullen zich in één of meerdere van deze doelgroeptyperingen herkennen.

1. ALLEENSTAANDEN
Voor deze millenial is de huidige woningmarkt een grote uitdaging. De alleenstaande
zoekt naar een betaalbare instap op de woningmarkt, in een koop- of huurwoning.

2. KRASSE KNARREN
Woont alleen of samen met een partner. Deze vitale, gepensioneerde levensgenieters
willen zelfstandig blijven wonen, én zoeken het sociale aspect van het wonen in een hofje.

3. MINIMALISTEN
Deze natuurliefhebbers willen hun ecologische voetafdruk verkleinen en zijn op zoek naar
een duurzame manier van wonen, samen met gelijkgestemden.

4. STARTENDE STELLEN
Relatief jonge stellen die samen voor het eerst een huis willen kopen, maar die vanwege
de overspannen huizenmarkt niet aan een starterswoning kunnen komen.
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De woningen en de woonomgeving
De locatie
Er zijn meerdere plekken op het achterterrein van het PBH-terrein die zich uitstekend lenen
voor het woonconcept dat wij voorstellen. Het achterterrein heeft een groene inrichting en
die kwaliteit kan verder worden versterkt voor het toevoegen van woningen die letterlijk en
figuurlijk een kleine (ecologische) 'footprint’ hebben. Vooralsnog mikken wij op de zone die
dicht tegen het landgoed Laarwoud aan ligt. Een gebied van circa 1,3 hectare. Het landgoed
tussen voor- en achterterrein kan met bosplant hersteld worden. Door het nieuwe bos kan
een breed fiets/wandelpad beide terreinen verbinden.

Woninggrootte
De woningen kunnen qua grootte verschillen, wij denken aan oppervlaktes van 30 tot 60m2,
al naar gelang de wensen van de bewoners. Wij geven niet de voorkeur aan verrijdbare
woningen, maar aan woningen met een (minimale) fundering, omdat dit het woongenot
aanmerkelijk vergroot. Ook is denkbaar om met modulair uitbreidbare woningen te werken,
waarmee bewoners kunnen inspelen op veranderende woonwensen. Op het PBH-terrein zijn
op diverse plekken nog de betonnen vloeren van de beursgebouwen beschikbaar, mogelijk
kunnen deze als fundering dienen voor de lichte woningen die wij voorstellen. Daarmee
wordt bijgedragen aan circulaire bouw en kan worden bespaard op de kosten van funderen
en daarmee op de totale bouwkosten.
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De bouwwijze
Er zijn verschillende bouwmethoden mogelijk.
Op de markt zijn tal van bedrijven actief die
betaalbare, compacte en duurzame woningen
aanbieden. Wij denken aan een ontwikkeling
waarbij in materialen naar een zekere
samenhang wordt gestreefd (toepassing van
hout bijvoorbeeld, ook gezien de groene
locatie). Verder zetten we in op duurzame en
circulaire materialen en worden de woningen
gasloos gebouwd. Door het gebruik van
isolatie en zonnepanelen wordt gestreefd naar
energieneutrale woningen.
De woonomgeving
We zien voor ons dat de woningen te gast zijn
in een groene omgeving. De woonomgeving
wordt met zo min mogelijk verharding
ingericht. Er is ruimte voor speel- en ontmoetingsplekken, moestuinen, en collectief te
onderhouden groen. Auto’s worden aan de
rand van de woonbuurt geparkeerd en
omzoomd met groen. Waterberging wordt
ingezet voor een aantrekkelijke inrichting van
het gebied en een mogelijk gebruik als
zwemvijver.
Het eigendom
Allerlei vormen zijn bespreekbaar: kopen,
huren, huurkoop, groeiend eigendom. Ook ten
aanzien van de gronduitgifte zijn meerdere
opties mogelijk. We willen ook de mogelijkheden van een wooncoöperatie of 'Wohngemeinschaft' onderzoeken.
De bestemming
Vooruitlopend op de vaststelling van het
definitieve bestemmingsplan kan de grond
door de gemeente Tynaarlo eventueel alvast in
tijdelijk gebruik worden uitgegeven. Hiermee
kan belangrijke tijdwinst worden geboekt.
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5 DE VERVOLGSTAPPEN
We zien de volgende vervolgstappen voor ons:
- Kennismaking met gemeentebestuur
Graag komen we op korte termijn naar het gemeentehuis voor een kennismaking met het
College van BenW van de gemeente Tynaarlo. Daarbij kunnen wij aangeven hoe we tot deze
visieontwikkeling zijn gekomen. De gemeente kan aangeven of en in hoeverre zij ons initiatief
wil ondersteunen. Bij een positieve grondhouding van de gemeente kunnen de vervolgstappen worden gezet.
- Inventarisatie woonwensen belangstellenden
Inmiddels hebben zich ruim veertig belangstellenden bij ons gemeld voor het initiatief. Wij
willen hen een enquête sturen om meer zicht te krijgen op hun precieze woonwensen.
- Informatiebijeenkomst voor de belangstellenden
De resultaten van de enquête koppelen we terug, in fysieke dan wel digitale vorm (afhankelijk
van de voorschriften van het Rijk/RIVM).

Een doel zonder plan is
niets meer dan een wens
Antoine de Saint-Exupéry
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- Afstemming ontwikkelingsconcept met bouwpartners
We gaan in overleg met de mogelijke samenwerkingspartners om te onderzoeken of en hoe
zij een bijdrage aan het project kunnen leveren.
- Verdere visieontwikkeling
Met de uitkomsten van de enquête wordt eveneens verder geschaafd aan het ontwikkelingsconcept. Dit gebeurt in nauwe wisselwerking met de geïnteresseerden en eventuele
bouwpartners.
- Inpassing in het stedenbouwkundig plan
De ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan voor de achterzijde van het PBH-terrein
start na de zomer 2020. De ontwikkeling van ons woonconcept voor een meergeneratiehofje
kan daarin mee oplopen.

Foto: Ross Chapin Architects
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6 DE VRAAG AAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN
TYNAARLO
Wij willen graag met het College van BenW en de gemeenteraad van Tynaarlo in gesprek
gaan over onze plannen. Daarbij willen wij het gemeentebestuur vragen rekening te houden
met onze plannen en deze in te passen in de verdere ontwikkeling van het voormalige PBHterrein.
Wat ons betreft beantwoorden we in deze visie de vier vragen die de gemeente Tynaarlo
beantwoord wil zien alvorens in gesprek te kunnen gaan over de verdere planontwikkeling:

1. WELKE PERSONEN BETREFT HET?
Deze staan vermeld in de lijst met geïnteresseerden. Het gaat om een groep van zo'n
veertig personen die interesse hebben getoond in het project.

2. WAT BEHELST HET PLANCONCEPT?
Het concept is hiervoor geschetst: een meergeneratiehof dat individueel woonplezier
koppelt aan collectiviteit en duurzaamheid.

3. WELKE LOCATIE GAAT HET OM?
In eerste instantie de bosrandzone op het achterterrein van het PBH-terrein, tegen
landgoed Laarwoud aan.

4. WAT KOST HET DE GEMEENTE?
De gemeente Tynaarlo wordt gevraagd om een passende sociale grondprijs te rekenen
voor het gebruik van de grond.
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7 PARTNERS
We geloven in de kracht van samenwerking. Zeker om het concept van het meergeneratiehof
verder te verrijken en te versterken. De gemeente Tynaarlo zien we daarin als eerste
bondgenoot. Daarnaast kijken we om ons heen naar andere organisaties die mee willen doen
in de verdere planontwikkeling.
Wij zijn c.q. gaan in gesprek met de volgende partijen over de verdere ontwikkeling van het
meergeneratiehofje:
Woningcorporatie Woonborg, Vries
Stichting Eelder Woningbouw
Rabobank Assen en Noordoost Drenthe
Stichting Knarrenhof Nederland
Natuur- en Milieufederatie Drenthe
IVN Natuur educatie Zuidlaren
Verenigd Ondernemend Zuidlaren
Noorderpoort, Bouwen en wonen
Terra, afdeling Groen
Modiq modulaire woningbouw (Hessel
Wiekamp), Tynaarlo
Maarten Buisman, Adviseur
Gebiedseconomie & Vastgoed bij Over
Morgen

mHome modulaire woningbouw
(Patrick Schreven)
Cube Homes modulaire woningbouw
(Patrick Lemmen)
DAAD Architecten (Titus Mars, Rob
Hendriks), Beilen
Onix Architecten (Haiko Meijer),
Groningen
MVDRV (Enno Zuidema)
MAXSMALL modulaire woningbouw
(Thijs Buizer)
Ross Chapin Architects
(Pocket Neighborhoods)

Wil je snel gaan, ga alleen
Wil je ver komen, ga samen
Keniaans gezegde
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8 DE BELANGSTELLENDEN
Dat er veel belangstelling is voor compact en betaalbaar wonen in Tynaarlo bleek al uit de
grote lijst van geïnteresseerden die de fractie van PvdA Tynaarlo samenstelde vanaf najaar
2018. Hierop staan inmiddels ruim 150 huishoudens.
Specifiek voor de ontwikkeling van het meergeneratiehof op het PBH-terrein hebben zich bij
de initiatiefgroep inmiddels ruim veertig personen gemeld. Uit privacy-overwegingen nemen
we hun namen niet op in dit visiedocument. Zij hebben aangegeven graag verder mee te
denken in de conceptontwikkeling voor Zuidlaarderhof.
In algemene zin kunnen we zeggen dat de variatie aan huishoudens groot is. Zowel jongeren
als ouderen hebben zich gemeld, startend en al wat verder in de wooncarrière.
Gemeenschappelijke thema’s die veel worden genoemd zijn betaalbaarheid, duurzaamheid,
gemeenschapszin en natuurbeleving.
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COLOFON
Deze visie is ontwikkeld door een initiatiefgroep bestaande uit de onderstaande personen.

info@zuidlaarderhof.nl

Zuidlaarderhof

INGEBORG
VISSCHER

MAAIKE
MARTENS

ARIE
MULDER

KEES
DE GRAAF

Als adviseur trad op Kees de Graaf, inwoner van Zuidlaren en steunfractielid van PvdA
Tynaarlo.
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Betaalbaar, compact, duurzaam en samen wonen op het
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BIJLAGE 1: DOELGROEPEN
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BIJLAGE 2: SFEERIMPRESSIE WONINGEN

Modiq
MAXSMALL

DAAD
Cube Homes
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BIJLAGE 3: SFEERIMPRESSIE INRICHTING
Inbo

Ross Chapin

Karres en Brands

Ross Chapin

Tiny Housing Twente
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BIJLAGE 4: SFEERIMPRESSIE VOORZIENINGEN
Tuinadvies.nl

Backyard Showcase

Esschert

Wooncomplex Ithaka

Al-Jawad Pike
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BIJLAGE 5: DE INITIATIEFGROEP OP LOCATIE
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