


Mentaal en fysiek is er ruimte en liggen er kansen om 
innovatieve win-winoplossingen voor de lokale samen-leving te 
creëren! Gezien het collectieve belang van behoud van de 
monumentale boerderijen en van een vitale samenleving, is er 
een rijke voedingsbodem voor een slagvaardige participatieve 
aanpak met een grote mate van betrokkenheid en een reëel 
businessmodel. Op basis van vooronderzoek, veldwerk en lokale 
contacten zijn twee naast elkaar gelegen erven aan de 
Hoofdweg in de dorpskern van Bellingwolde geselecteerd om de 
eerste prototypes te gaan realiseren. Beide erven zijn te koop. 
Op erf 301 staat alleen nog een vervallen schuur, een deel is in 
gebruik als paardenweidje. Op erf 303 staat een monumentale 
hoeve met schuur (rijksmonument). De erven en bebouwing 
worden stapsgewijs getransfor-meerd tot een nieuwe functionele 
eenheid met een breed palet aan gebruiksmogelijkheden en een 
hoge mate van zelfwerkzaamheid en zelfvoorziening. Het 
ruimtelijk beeld van twee werkende boerenerven wordt nieuw 
leven ingeblazen.

Als eerste bouwen we een houten cube (6x6x6meter) op een 
strategische plek op het erf met het rijksmonument. De cube 
geeft een beeld van de nieuw te maken huisves-ting en dient als 
ontmoetings-, informatie-, werkplek, thee-huis en kantine. Samen 
met de bewoners van het dorp, van het AZC en scholieren wordt 
een collectieve moestuin aangelegd en de ontsluiting verbeterd. 
De monumentale boerderij wordt casco gerestaureerd, gebruik 
makend van de daarvoor beschikbare subsidies en rekening 
houdend met plaatsing van 150 zonnepanelen op het 
schuurdak. De schuur wordt vervolgens ingericht als timmer-
werkplaats voor het ter plaatse maken van de nieuwe 
wooneenheden. 

De vluchtelingencrisis is een complex sociaal-
cultureel en logistiek vraagstuk. Het vraagt een 
sensitiviteit voor het sociaal adaptatievermogen van 
asielzoekers en de lokale bevolking, en een bereidheid 
om ruimte te bieden, nieuwe verbindingen te leggen 
en samen te werken. Wij, een cross-over team van 
ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers, financiers en een 
erfgoedorganisatie, maken van de nood een deugd door 
de crisisopvang te koppelen aan de verweven actuele 
vraagstukken in het landelijk gebied; krimp, leegstand, 
gebrek aan goedkope huisvesting, herbestemming 
van erfgoed en vitale sociale verbanden. Ons breed 
inzetbare concept ‘Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe 
oogsten’ biedt een mens-, plek- en toekomstgericht 
perspectief voor het maken van een ‘nieuw thuis’ voor 
vluchtelingen en statushouders, maar ook voor starters, 
studenten, alleenwonenden, zzp’ers en ouderen. Plekken 
waar ze kunnen wonen, werken, leven en hun talenten, 
passies en nieuwe initiatieven volop kunnen ontplooien. 
Tijdelijkheid, pionieren en duurzame innovaties zijn 
aanjagers voor sociale, maatschappelijke en ruimtelijke 
kwaliteit in meervoud en stimuleren een blauwe / DIY 
economie waarin bewoners (oude en nieuwe buren), 
lokale overheden, ondernemers, investeerders, onderwijs-
instellingen, organisaties en particuliere grond- en 
vastgoedeigenaren kunnen participeren.

Gezien onze wortels en netwerk en het grote belang van 
lokaal draagvlak starten we in Oost-Groningen in Belling-
wolde. Er zijn meerdere concrete aanleidingen om juist 
hier als eerste aan de slag te gaan. Het dorp heeft een 
middelgrote AZC, een traditie van zelfvoorziening, er staat 
veel (monumentaal) agrarisch erfgoed leeg en het voor-
zieningenniveau en de leefbaarheid staan onder druk.
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De zonnepanelen leveren schone energie voor de 
nieuwe gebruiksfuncties die, ook met oog op veiligheid, 
full-electric worden uitgevoerd. Hiervoor wordt in 
Bellingwolde een energiecorporatie opgericht of een 
lease(koop) contact afgesloten met een producent van 
groene energie zoals Sunport Energy Groningen. 

De schuur op het andere erf wordt gesloopt. In 2017 
worden op de fundering 8 tot 12 cubes gebouwd, in eerste 
instantie voor de huisvesting van 50-70 vluchtelingen. De 
wooneenheden, van verduurzaamd inlands hout, worden 
als een compacte cluster, rug aan rug geplaatst. Met oog 
op de leefkwaliteit, het thermisch- en geluidscomfort, het 
minimaliseren van de energiebehoefte en het maxi-
maliseren van de flexibiliteit worden de cubes als een 
‘passief huis’ uitgevoerd, d.w.z. met optimale isolatie van 
vloer, wand en dak en toepassing van driedubbel glas 
met aan de buitenzijde screens. Elke woonunit krijgt een 
eigen keukentje, douche en toilet. Voor de aanpasbaarheid, 
eventuele demontage én om zuinig om te gaan met de 
ruimte, materialen, energie en water wordt het tap-water 
elektrisch verwarmd met ‘instant heaters’. De toiletten 
worden gespoeld met regenwater, wat wordt geoogst van 
de daken en wordt opgeslagen in een grote ondergrondse 
watertank. Op het erf worden, in aanvulling op de moestuin 
een groot aantal fruitbomen geplant. Dit draagt bij aan een 
aantrekkelijk en gezond leefklimaat en aan de voedsel-
zelfvoorziening. Na enkele jaren wordt dit opgevoerd door 
op het dak van de cubes een kas te plaatsen, voor het 
kweken van warmteminnende gewassen voor eigen 
gebruik, de collectieve keuken (in schuur 303) of lokale 
verkoop. 

Het samengestelde bouwvolume refereert op een 
eigentijdse manier aan de Oldambster boerderij, met een 
robuuste architectonische kwaliteit, een natuurlijke 
uitstraling en hoge mate van duurzaamheid. Na de rea-
lisatie van het eerste woonensemble wordt met vereende 
krachten het monumentale voorhuis ook van binnen 
gerestaureerd en getransformeerd tot bijvoorbeeld een 
zorgboerderij, restaurant of B&B. 

Vanaf de eerste twee erven in Bellingwolde gaan we in 
coproductie op een uurgang vervolgens een reeks van in 
ongebruik zijnde erven en (monumentale) boerderijen 
transformeren en opwaarderen. Op organische wijze 
ontstaat een functioneel en sociaal netwerk van nieuwe 
wooneenheden, lokale initiatieven en collectieve functies, 
met nieuwe mogelijkheden voor coöperatief ondernemer-
schap; een broedkamer van de kringloop-, levensloop- 
en deeleconomie. De woon-, werk-, leer-, integreer- en 
verdienmogelijkheden worden met de tijd diverser en de 
vitaliteit en veerkracht van de multiculturele leefgemeen-
schap groter. De nieuwe erven, met nieuwe buren en 
nieuwe oogsten, liggen op fietsafstand van elkaar. Door 
middel van openbaar vervoer, de bus stopt voor de deur 
van de startlocatie, zijn de regionale culturele 
voorzieningen snel en goed te bereiken. 

Bouwconcept
De cube is een beproefd modulair, schaalbaar, schakel-
baar en remontabel bouwconcept, ontwikkeld met een 
houtskeletbouwer (die deel uitmaakt van het team) en in 
grote aantallen op korte termijn te leveren. De cubes 
worden op locatie in gezamenlijkheid met bewoners 
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van het AZC, leerlingen van de Noorderpoortcollege en 
studenten van de Academie van Bouwkunst Groningen 
(alliantiepartners) gebouwd en/of geassembleerd van 
prefab bouwelementen. Door de bouwwijze en de 
strategische plaatsing van de trap, het sanitair en de low-
tech installaties is de indeling eenvoudig aan te passen 
op het COA-programma van eisen en de wensen van de 
verschillende gebruikersgroepen over de jaren. 

In eerste instantie worden de cubes gemaakt en ingericht 
voor en met vluchtelingen uit de plaatselijke AZC en status-
houders die graag met hun gezin in deze rustige omgeving 
willen blijven. De nieuwe erven kunnen transformeren 
naar semipermanente huisvesting van statushouders en 
uitgroeien tot duurzame woon-werkerven. Ook zijn de cubes 
eenvoudig aan te passen aan andere gebruikersgroepen 
of gezins-samenstellingen, te schakelen of te demonteren 
en elders weer op te bouwen. 

Participatie en sociale legitimatie
De eerste 10 jaar staat de huisvesting van circa 60 
asielzoekers centraal. Wanneer er na deze periode nog 
noodzaak is voor het huisvesten van deze doelgroep zal 
de exploitatie worden voortgezet. Anders worden de 
cubes ingezet voor het huisvesten van de brede sociale 
doelgroep. Hiervoor worden bindende, transparante 
afspraken gemaakt zodat de woningtoewijzing objectief 
geschiedt. 

Organisatievorm
Concreet wordt de volgende vorm van samenwerking 
voorgesteld: Friso en Rizoem richten een BV op 
(‘NENBNO BV’) voor de financiering en brengen beide 
eigen vermogen in. Rizoem heeft ruime ervaring in het 
ontwikkelen en beheren van sociale huurwoningen, 
alle medewerkers komen uit de corporatiesector. Rizoem 
heeft twee taken. Ten eerste uitvoering te geven aan de 
ambitie, het beleid, het klantcontact en penvoerder te 
zijn. Ten tweede het bewaken van transparantie, 
governance en de compliance. Zij borgt daarmee de 
sociale legitimatie en onafhankelijkheid in de uitvoering 
van de verhuur- en beheeropgave. Friso verzorgt, deels, 
het technisch beheer. De Stichting ‘Het Groninger 
Landschap’ krijgt samen met een bank recht van 
hypotheek. Het Groninger Landschap financiert de 
aankoop en restauratie van de monumentale boerderij 
en de bank het overige deel. Er heeft een eerste 
verkennend gesprek met banken plaatsgevonden. 
Enthousiast gereageerd hebben Triodosbank in verband 
met de hoge duurzaamheid en de doelgroep, Rabobank 
vanwege de doelgroep en de lokale gebondenheid. Om 
de Nieuwe Erven te verbinden met de lokale 
bedrijvigheid wordt een stille BV opgericht waarin lokale 
ondernemers kunnen participeren. Denk hierbij aan 
toeleveranciers van groente en fruit, maar ook aan de 
levering van de inventaris van de cubes. De ‘NENBNO 
BV’ treedt in deze op als beherende BV. 
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Informatiekubus ‘De Verbinding’
Na de aankoop van de gronden wordt 
zo spoedig mogelijk een eerste kubus 
gebouwd op erf 303 als multifunctionele 
kubus. De eerste kubus wordt gebruikt om 
te vergaderen met vrijwilligers, 
enthousiastelingen, regionale 
onderwijsinstanties, lokale ondernemers, 
verenigingen en aannemers. 

Kwartiermakers ‘De nieuwe boeren’ 
Wij zoeken als mede-initiator samen met 
de COA en lokale overheid twee ‘nieuwe 
boeren’. Zij zijn de kwartiermakers van de 
nieuwe erven en een combinatie van een 
autochtone dorpeling en een inwoner van 
het AZC Bellingwolde. Een belangrijke taak 
van de kwartiermakers is om op zoek te 
gaan naar een huismeester. 
En natuurlijk naar de eerste bewoners die 
vrijwillig bij ons op het erf willen komen 
wonen.

We zijn begonnen! 
De eerste kubus ‘De Verbinding’ was al 
binnen drie weken gebouwd en geeft een 
goed beeld. Hij wordt dagelijks gebruikt als 
vergaderruimte voor het ontwikkelteam, 
als schaftplek voor de werklui én als 
meldpunt voor vrijwilligers. In het begin 
draait het om het zo breed mogelijk 
enthousiasmeren en om verbinden tussen 
dorpelingen en vluchtelingen.  

Iedereen doet mee!
Daarnaast wordt de basis gelegd voor een 
duurzame ontwikkeling van de locatie. 
Vrijwilligers uit het dorp en het AZC 
gaan aan de slag in de moestuin. Het 
Noorderpoortcollege gaat de moestuin 
mee ontwikkelen en docenten komen op 
het erf om de leerlingen en de vrijwilligers 
te begeleiden.

2016
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2016 - De ervaringen van een nieuwe boer:
‘Eigenlijk doen we het met z’n drieën, Bart, Hendrik en 
ik. Ik heb gereageerd op een oproep door de gemeente, 
die zag ik hangen op het prikbord in het AZC. Ik heb in 
Damascus lesgegeven op een lagere landbouwschool 
dus het werk op het erf met leeftijdgenoten trok me 
wel. Die erven, ik was er al vaak langsgelopen op mijn 
dagelijkse rondje door het dorp. Hendrik komt ook uit 
Bellingwolde, hij heeft vooral veel verstand van tuinieren. 
Ik leer zelf bij want er worden hier andere methoden 
gebruikt en andere gewassen verbouwd dan in Syrië. 
Bart is van de Noorderpoort, zij gaan hier op de erven 
praktijklessen geven. Die gaan over de moestuin die 
we nu aanleggen en over het bouwen van kubussen. 
Dat gaan we op nr. 301 doen. Hendrik en ik worden nu 
uit verschillende potjes betaald, de provincie heeft een 
budget voor projecten die de leefbaarheid bevorderen, 
de gemeente draagt bij. In de toekomst moeten we 
zelf onze broek ophouden, ha! Wat ik nu ga doen? 
Voetballen natuurlijk, dat doen we elke dag met de 
jongens hier uit de buurt!

Voorgestelde locatie eerste ontwikkeling: 
Hoofdweg 301 + 303, Bellingwolde. Op erf 303 staat 
een rijksmonument; een dwarshuisboerderij gebouwd 
in 1898. Vanwege de monumentale ligging aan het 
begin van het lint van Bellingwolde is de boerderij een 
beschermd gezicht. Inmiddels staat de boerderij echter 
al ruim 20 jaar leeg. Op erf 301 staat van de boerderij 
alleen nog het schuurgedeelte zonder monumentale 
waarde.  

2016
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2

3

Uurgang: Op loopafstand van het azc te Bellingwolde 
worden twee erven ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van 
nieuwe erven moeten, omwille van de bereikbaarheid 
en verbinding met het azc, de erven binnen 1 uur 
fietsen van het azc liggen. Erven aan de Hamdijk en de 
Hamsterweg zijn daarom een mogelijkheid.

2016
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140180

dakopbouw: Rc = 6,0
- dakbedekking
- isolatie / afschotlaag
- constructie plaat
- constructie 45 x 245 h.o.h ± 610 mm
- binnenplaat, multiplex/fermacell

vloeropbouw: 
- constructie plaat
- isolatie
- constructie 45 x 175 h.o.h ± 610 mm
- binnenplaat, multiplex/fermacell
- plafond

0

+2600

+3000

+5600

+6000

-400

wandopbouw: Rc = 4,5
- ventilerende geveldelen
- spouw met tegels en regels
- water kerende UV bestendige folie
- constructie plaat
- CLS regels maat bepaald 

door te behalen Rc van 4,5
- binnenplaat, multiplex/fermacell

5640

2016
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Principe doorsnede woonkubus: Comfortabele 
woonruimte door robuuste opbouw conform het huidige 
bouwbesluit en hoogwaardige materialisering en 
detaillering.



Informatiekubus 
‘De Verbinding’ is 
volop in gebruik

Voetballen!
Kinderen uit AZC 

en dorp voetballen 
op nieuwe erf

Sloop 
schuur 301

De moestuin 
wordt 

aangelegd 
door vrijwilligers!

Inrichten 
houtwerkplaats in 

schuur 303 

De boomgaard 
wordt aangelegd 
door vrijwilligers!

Voetbalwedstrijd 
op het erf

asielzoekers en 
dorpsbewoners in 
gemengde teams

Jaarafrekening 
2016

aankoop grond, 
grond bouwklaar 

maken 
en infokubus
€ 394.000,-

Startbijeenkomst 
in Dorpshuis

vragen worden uitgezet, 
eerste vrijwilligers 

melden zich

Aankoop 
erf 301 & 303

€270.000,-

Planten 
walnootboom
als start van 

de ontwikkeling 
van het nieuwe 

erf

Noorderpoort 
college start 
projecten op

Moestuin, 
boomgaard, bouw 

kubussen

Pop-up 
tentoonstelling in 

Het Nieuwe Instituut

De moestuin 
wordt 

aangelegd 
door vrijwilligers!

Bouw infokubus
aanjager van de 

erfontwikkelingen en prototype

Afspraken 
maken 

met financiers 
en COA

2016
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De eerste woonkubus!  
Wie wil er op het erf komen wonen? De 
regievoerders van het COA spelen een 
rol bij het samenstellen van de bewoners-
groep voor zover die niet spontaan uit 
bewoners van het AZC bestaat. De eerste 
kubussen staan er. Ze zijn door de 
coöperatieleden zelf opgebouwd. Ook 
leerlingen van het Noorderpoortcollege 
hebben meegeholpen. 

Volop in bedrijf!  
Op het erf woont een kleine gemeenschap. 
Vluchtelingen, statushouders, dorpelingen 
en studenten zijn hard aan het werk. 
Leerlingen van het Noorderpoortcollege 
en AZC-ers leren Nederlands, tuinieren, 
slopen, ontwerpen, bouwen, restaureren 
en koken. Ook andere partijen weten hun 
weg naar de erven inmiddels te vinden. 

Er is veel aandacht voor de nieuwe 
woonvorm die de integratie maximaal 
bevordert. Volgens een zelfde strategie 
worden erven in Limburg en Brabant 
opgezet. In Bellingwolde wordt de uurgang 
verder uitgebreid en komen er nog eens 
twee erven aan de Hamsterweg bij.  

De eerste oogst uit de moestuin!  
De moestuin begint zijn vruchten af te 
werpen en er wordt voldoende energie 
opgewekt om in de vraag van de twee 
erven te voorzien. De gemeenschap is 
nagenoeg zelfvoorzienend. 

2017
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Vrijstaande kubussen op Groninger erf Gestapelde kubussen voor statushouders 
in een woonwijk

Theaterkubussen in het Groninger 
landschap

Gestapelde en geschakelde kubussen voor 
een azielzoekerscentrum

Zelfbouw kubus

2017

2017   -   De ervaringen van een nieuwe bewoner 
van het erf: 
'Ik ben hier begonnen in de tuin, op het AZC zat ik al bij 
de groenvoorziening, we houden daar het terrein mooi 
op orde. Dat doe ik nu nog steeds, ja, maar ik bouw het 
wel af want ik krijg het hier steeds drukker. Ik draai mee 
in de praktijkklas ‘bouwen in het buitengebied’, we 
hebben eerst de schuur op nr. 301 eraf gehaald en 
daarna geholpen bij het plaatsen van de kubussen. Ik 
woon nu op 301/12, samen met mijn broertje Ahmed. 
Abdol en Kinan zijn ook broers en ze wonen bij ons en 
niet te vergeten Khozama en haar zoontje Soltan. 
Khozama is electrotechnicus en gaat ons leren hoe we 
in de boerderij op nummer 303 de installaties kunnen 
vervangen. Dat doet ze samen met Jochem, die is van 
de Noorderpoort. En de aannemer doet ook mee: 
buitenwerkplaats noemen ze het, leren door te doen, 
echt gaaf. 

Khozama kookt al een tijd in het buurthuis voor mensen 
uit de buurt en als straks het voorhuis van nr. 303 klaar 
is, wil ze daar samen met de kookgroep een restaurantje 
beginnen. We gaan een kas bovenop onze huizen 
zetten, want dan kunnen we groenten uit Syrië 
verbouwen en dan wordt de tabouleh nog lekkerder, 
mmm…. 
Straks Nederlandse les in de schuur van 303 – daar 
woont de beheerder Fadi en er is een mooie ruimte waar 
we les hebben en ook vaak eten. Vanavond stamppot 
boerenkool, dat maakt Hendrik voor ons.
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Schema zelfvoorzienendheid

2017
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Begane grond
schaal 1:200

Verdieping
schaal 1:200

14

23
56

7

Ruimten per wooneenheid:
5. Slaapkamer 2 10,0m2

6. Slaapkamer 3 10,3m2

7. Badkamer 3,3m2

Totaal (6 pers.) 59,7m2

Ruimten per wooneenheid:
1. Woonruimte 11,1m2

2. Toilet 1,3m2

3. Meterkast 0,5m2

4. Slaapkamer 1 10,3m2

2017
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Plaatsing van 150 
zonnepanelen op 

schuurdak 303 

Start restauratie monumentale 
boerderij 303

€ 577.000,-

Twee nieuwe erven 
buiten het dorp zijn 

aangekocht!

Hamsterweg 10

Bouw van twaalf 
kubussen op erf 301

€ 766.000,-

Het eerste gezin wordt 
herenigd en gaat op 

het erf wonen
Eerste opbrengst 

moestuin!

Huismeester 
gaat in kubus 

‘De Verbinding’ 
wonen zodat de 
veiligheid van 
erfbewoners 
kan worden 

gewaarborgd 

Twee nieuwe erven 
buiten het dorp zijn 

aangekocht!

Hamsterweg 10

Steeds meer 
belangstelling 

voor onze 
aanpak: concept 
verspreidt zich!

VV Bellingwolde
adopteert 

voetbaltoernooi 
van AZC en 
dorpelingen

Jaarafrekening 
2017

bouwen kubussen, 
restauratie 303 en 

zonnecentrale
€ 1.340.000,-

Repair café in de 
schuur van 303 is 

groot succes

Moestuin levert 
genoeg groenten 
om zelf te eten en 

verkopen

2017
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Verkoopkubus aan de weg
Het netwerk is sterk uitgebreid en beslaat 
de regio. Steeds meer partijen dragen 
hun steentje bij. De uurgang vormt nu 
een netwerk van samenwerkende erven. 
Het programma is per erf specifiek: het 
ene erf richt zich op de groententeelt, 
op een ander erf is een houtwerkplaats 
opgericht waar onder andere kubussen 
worden gemaakt maar bijvoorbeeld ook 
buitenmeubels. Inmiddels heeft een boer 
binnen de uurgang ingespeeld op de 
ontwikkelingen en een zorgboerderij 
opgericht waar zowel ouderen als 
vluchtelingen kunnen worden 
opgenomen. De erven zijn nu niet alleen 
zelfvoorzienend, maar produceren ook 
voldoende om te handelen.

Vruchten plukken!
De twee erven aan de Hoofdstraat van 
Bellingwolde zijn een aanwinst voor 
het dorp. De oude boerderij aan de 
Hoofdweg 303 is in ere hersteld en is 
weer het trotse visitekaartje van het dorp. 
Hoofdweg 301 is inmiddels de vaste stop 
voor dorpelingen die vers fruit willen van 
de prachtige boom-gaard en een aantal 
statushouders hebben er een mooi thuis 
gevonden. Een aantal jongeren hebben 
zich aangemeld bij de voetbalvereniging 
van Bellingwolde en voor het eerst in jaren 
maakt VV Bellingwolde weer kans om 
kampioen te worden!

2020
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2020 - De ervaringen van een passant:
“Wat wordt het mooi hè? Ik zei net tegen mijn man, 
nu hebben we eerst dat prachtige voorhuis weer 
mooi op streek en moet je zien wat er nu bovenop die 
blokkendoos is gezet? Een kas, ik heb er vorige week 
een rondleiding gehad, prachtig, allemaal groenten 
waar ik nog nooit van heb gehoord. Mijn buurvrouw is 
vrijwilligster in de Oosterse buurtwinkel, die zit in die 
kubus waar eerst de kiosk inzat. Daar ben ik nou net op 
weg naartoe, ik koop er regelmatig groenten van de dag. 
Ze geven er ook recepten bij en ik heb er al een paar 
geprobeerd: best lastig, dus ik zeg tegen Wim, dat is mijn 
man: vanavond gaan we eten in het Voorhuys, dan loop 
ik daarna even de keuken in, kan ik meteen de kunst 
afkijken.

Ik ben wel blij dat die hekken nu weg zijn, die houten 
erfafscheiding werkt veel vriendelijker en er gebeurt 
toch nooit wat! Toch goed dat Hendrik hier elke dag 
een oogje in het zeil houdt, hoor, die is er al vanaf het 
begin bij betrokken en heeft er nu een mooie baan 
aan. Zijn vrouw klaagde dat hij nooit meer thuis was, 
maar ze werkt nu zelf in dat nieuwe naaiatelier aan de 
Hamdijk, ja, ook een initiatief van de Nieuwe Erven, 
geloof ik – daar loopt echt van alles door elkaar. Ben je 
al bij die houtwerkplaats aan de Hamsterweg geweest? 
Hele mooie konijnenhokken en voor geen geld! Ja, 
ik ben blij dat het daar in Syrië nu ook de goede kant 
opgaat… hee, hallo! Dat is Soltan, die zit bij mijn neefje 
op school.”
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Netwerk 
Door de juiste locaties voor de erven te kiezen 
kunnen de bewoners gebruik maken van het lokale 
voorzieningennetwerk en hier ook onderdeel van 
worden.
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Duurzame doorsnede
Door de woonkubussen te schakelen en te combineren 
met een kas ontstaat een grootschalig woongebouw 
waarin de bewoners hun eigen voedsel kunnen 
verbouwen en hun huis met kaswarmte kunnen 
verwarmen. Het woongebouw krijgt door de kas een 
silhouet vergelijkbaar met dat van een boerderij. 
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Hoogstambrigade
samen snoeien van 
fruitbomen in winter

Pompoenfeest
Leerlingen van de 
3 basisscholen in 

Bellingwolde krijgen 
les in de moestuin 
en sluiten af met 

zelfgemaakte soep.

Woonkubussen zijn 
energieneutraal!

Bouw kas
op weg naar volledige 
zelfvoorzienendheid! 

Daarnaast is het nieuwe 
volume mooie aanvulling 
op het karakter van het 
archaïsch landschap

VV Bellingwolde 
breidt uit!

Eerste officiele 
wedstrijd van het 

nieuwe team
Restauratie 303 

voltooid!

In het voorhuis van 303 opent 
een Bed & Breakfast!

Zorgboerderij
Een boer binnen 
de uurgang heeft 
een zorgboerderij 

opgericht waar 
zowel ouderen als 

vluchtelingen kunnen 
worden opgenomen

Creatiefclub 
Veelerveen start 
naaiclub in ‘De 

Verbinding’
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Oogstfeest!
De kas is volop in 
gebruik. Er wordt 
een oogstfeest 

georganiseerd op 
het nieuwe erf, 

dorpsbewoners worden 
uitgenodigd om mee te 

eten

In het voorhuis van 303 opent 
een Bed & Breakfast!

Streekproducten in 
restaurants
Restaurant in 

Oudeschans gaat dag 
koken met producten van 

de Nieuwe Erven

Zaterdagmarkt
De Nieuwe Erven 

beginnen gezamenlijk 
een stalletje op de 
zaterdag markt in 

Winschoten

Eerste 
Nieuwe Erven 

loop
Gewonnen 

door 
Limburger 

Zerom 
Ghebrihiwet

Jaarafrekening 
2020
kas

€68.000,-

Zorgboerderij
Een boer binnen 
de uurgang heeft 
een zorgboerderij 

opgericht waar 
zowel ouderen als 

vluchtelingen kunnen 
worden opgenomen

Noorderpoort 
adopteert het 
Repair Café 

en ontwikkelt 
leertraject

Huur periode COA:
Huur jaar 1-10:
Totale investering:
Resultaat op de investering:
Internal rate of return:
Bruto aanvangsrendement:
Aflossing:
Kastroom:

10 jaar
€ 7,50 pp per dag
€ 2.241.000,-
positief
5,00%
11,20%
20 jaar
positief

Exploitatiegegevens
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Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten
is een antwoord op de door de Rijksbouwmeester 
en het COA in januari 2016 uitgeschreven prijsvraag
‘A Home away from Home’. 

Ons plan behoorde tot de twaalf genomineerden uit 
de eerste ronde en is nu een van de zes winnende 
plannen in ronde twee.

We hebben het plan in een multidisciplinair team 
ontwikkeld, een team bestaande uit de volgende 
deelnemers:

Woordvoering:
Onix NL: Haiko Meijer [050-5290252]

Friso Bouwgroep
Jos Roewen

Peter de Kan

Dennis Moet | GIDZ
adviseur & procesbegeleider

duurzame leefomgeving

Stichting Het Groninger Landschap
Marco Glastra, Hugo Dokter

RIZOEM
Robert Kuiper

Onix NL
architecten

Haiko Meijer
Allart Vogelzang

Seline Wijker

MD Landschapsarchitecten
Mathijs Dijkstra, Nanne Bouma
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