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1 Inleiding 
 
In dit projectplan wordt beschreven hoe in Annerveenschekanaal (Noord Drenthe) een woon-werk-
voorziening voor oudere kunstenaars en wetenschappers wordt gerealiseerd waarbij wonen werk en 
zorg centraal geregeld zijn. De voorziening heeft de naam De Grevijlinkhuis meegekregen naar de 
bouwer en founder van Annerveenschekanaal, Lambartus Grevijlink. De Grevijlinkhuis is een idee 
naar het Rosa Spierhuis, het verzorgingstehuis voor kunstenaars en wetenschappers in Laren (NH). Er 
bestaat een grote vraag naar woonvormen waarin senioren actief kunnen blijven werken (het Rosa 
Spierhuis heeft een wachtlijst van 200 personen (bron: www.rosaspierhuis.nl). 
 
De Grevijlinkhuis is een alternatieve woonvorm voor ouderen waar wonen, werk en zorg centraal 
geregeld zijn. Oudere kunstenaars en wetenschappers wordt de mogelijkheid geboden om tot op 
hoge leeftijd gezamenlijk te werken en te wonen. Het centrum zal kleinschalige creatieve en 
duurzame bedrijvigheid aantrekken in Annerveenschekanaal en is een antwoord op de krimp in de 
regio. Door duurzame herbestemming van het Grevelinghuis wordt zorg verleend aan cultureel 
erfgoed.  
 
In De Grevijlinkhuis is een streven naar zelfvoorziening in zorg en welzijn door het aanleggen van 
tuinen, het creëren van ‘green hospitality’ en het aanbieden van e-health. Via de vestiging van een 
kunstacademie/meestergilde in het voorhuis worden de bewoners uitgedaagd kennis te delen met 
elkaar, studenten en andere belangstellenden. Er is een programma van culturele en kunstzinnige 
evenementen waarin bewoners hun werk kunnen uitwisselen, nationaal en internationaal. Ze leven 
samen daar waar samen kan. 
Dit project is een vorm van duurzame systeeminnovatie door de samenwerking met multi-actoren op 
multi-disciplinair niveau. Het concept is geschikt om te kopiëren naar andere regio’s 
 
De Grevijlinkhuis is een initiatief van Laurens Boersma en Frits Meijering  (Stichting Atelier de Ruimte, 
Annerveenschekanaal) en is ontstaan door na te denken over duurzame herbestemming van twee 
rijksmonumenten in Annerveenschekanaal. 
Sinds najaar 2010 wordt er samen met wooncorporatie Woonborg (Vries), eigenaar van het 
Grevelinghuis, op een organische manier invulling gegeven aan het idee. Organisch slaat vooral op 
het inbouwen van voldoende ruimte voor veranderingen, verrassingen en onzekerheden die in het 
proces optreden en het kleinschalig beginnen met concrete resultaten*). Vanaf 2012 werken 
Architecten Buro de Maten (Zuidwolde Gn) en Hanze Hogeschool Maatschappelijk Vastgoed mee aan 
de totstandkoming. Onlangs heeft de Noordelijke Hoogeschool Leeuwarden (NHL) Master 
Pedagogiek zich aangesloten. Er is een stuurgroep gevormd uit deze vijf partijen. 
 
De Gemeente Aa en Hunze en Provincie Drenthe Economische zaken zijn vanaf het begin nauw 
betrokken bij de ontwikkeling. Draagvlak is er middels Dorpsbelangen Annerveenschekanaal en door 
het Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN) 
Na een intensieve voorbereidingsperiode is met een groep potentiele bewoners een Programma van 
Eisen opgesteld. Dit Programma is getoetst aan 3 voorbeeldprojecten in Culemborg, Utrecht en 
Amsterdam. In het Kwarteel in Culemborg maakten we kennis met een groep ouderen die in 
collectief een 24 tal seniorenwoningen hebben gebouwd in een concept van energiezuinig en 
duurzaam bouwen onder moderne architectuur. De woongroep is een mix van ‘nabuurschap’ en 
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‘privacy’ met aandacht voor de sociale cohesie tussen de bewoners. De ecologische wijk de 
Kersentuin in Utrecht is een buurt die ontstaan is uit particulier ondernemerschap: een 100% 
bewonersinitiatief. Het laat zien hoe mensen met elkaar kunnen samen wonen en samen leven met 
aandacht voor elkaar en voor de natuur. Deze wijk van ruim 90 woningen heeft integrale benadering 
zien van sociale en technische duurzaamheid. We leerden er hoe er op een democratische wijze aan 
de buurt kan worden gewerkt. Er is een hoge mate van zelfwerkzaamheid, een rijk sociaal leven en er 
zijnveel bizondere elementen. Tot slot meerden we aan in Amsterdam Noord waar in IJburg, op een 
toplocatie een aantal mensen uit de Nieuwmarktbuurt een gemeenschappelijke woon werk complex 
heeft gebouwd: Vrijburcht.  Vrijburcht heeft als CPO-project (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) bijzondere woonwensen mogelijk gemaakt voor een grote en divers 
samengestelde groep mensen. Woonwensen die op een andere manier niet of nauwelijks voor die 
groep mensen haalbaar zouden zijn. Er zijn 52 woningen  waarvan 12 atelierwoningen en een 
zorgwoningcomplex met 6 woningen. Er zijn tal van gemeenschappelijke voorzieningen zoals een 
kinderopvang, theater, cafe met terras, een binnentuin met regenopvangtanks, een kas, 
knutselruimte enz. 
 
Met het gereed komen van het Programma van Eisen en het toetsen ervan aan deze 
voorbeeldprojecten zijn we er klaar voor om te beginnen met de uitvoering van ons project, de 
Grevijlinkhuis. 
 
De stuurgroep, September 2013 
 
Laurens Boersma 
Jan Christiaansen 
Johan Dijk 
Frits Meijering 
Jan Veuger 
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2 Het Grevijlinkhuisplan 
 

 
 

 
In De Grevijlinkhuis is er de mogelijkheid om samen of alleen te komen wonen en werken. Zowel 
huren als kopen en huurkoop behoort tot de mogelijkheden. In het Grevelinghuis worden daartoe 
een aantal appartementen met ateliers gebouwd. Koop-appartementen worden als casco aan de 
toekomstige bewoners aangeboden. Zij kunnen zelf keuken en sanitaire voorzieningen naar eigen 
voorkeur in (laten) bouwen. Huurappartementen worden als complete woningen aangeboden. Deze 
zijn er in 2 varianten. 

 
Huis van de Creatieve Compagnie 
In het voorhuis is er een ontmoetingsplek en wordt een kennis-academie (gilde) en 
horecagelegenheid gevestigd (Huis van de Creatieve Compagnie). Hierdoor kunnen bewoners elkaar 
ontmoeten en kennis delen met de buitenwacht. Ook kunnen ze hier hun bedrijfsactiviteiten 
uitvoeren. Zorg kan centraal gecoördineerd worden. 
Rondom het Grevelinghuis worden tuinen aangelegd. Voorzieningen voor exposities, lezingen, 
concerten enz zijn in de nabije omgeving aanwezig. Buiten inpandige ateliers zullen er in de toekomst 
extern ateliers gecreëerd worden in leegstaande panden in de directe omgeving. De Grevijlinkhuis is 
een duurzame voorziening en zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Er komt bv een eigen 
energievoorziening en er is de mogelijkheid om actief te zijn in de groente en kruidentuin. Maar het 
wil ook duurzaam zijn in leven, we zoeken mensen die zich langere tijd hier willen en kunnen 
vestigen.  
 
Concreet: 

 
We starten met de verbouw van de appartementen tot ca 10 stuks in 2 formaten: 150 m2 en 75 m2.  
De appartement zijn energiezuinig en op duurzame wijze gebouwd.  
(Zie Bijlage 3 voor de overzichtstekening (Buro de Maten / AV Architectuur). 

 
Tegelijkertijd is er de vestiging van een kennisacademie voor kunst en cultuur en ontmoetingsplek in 
het voorhuis dat voortaan de naam Huis van de Creatieve Compagnie meekrijgt.  
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De omgeving van het Grevelinghuis wordt opnieuw ingericht. Er wordt een tuin aangelegd, zowel 
gemeenschappelijk als prive bij elk appartement. Er komt een berging voor gereedschappen en 
fietsen. Het huidige terrein wordt uitgebreid door aankoop van een stuk land aan de achterkant van 
ca 1,5 ha. Hier komen de parkeerplaatsen voor auto’s en is er ruimte voor een beeldentuin en 
kunnen andere activiteiten en initiatieven een plek krijgen. 
(Zie  Bijlage 2 Schets omgeving)  

 
Voor het vervolg ontwikkelen van ateliers in directe omgeving. Er zijn mogelijkheden om die te 
creëren in leegstaande gebouwen, ook is zelfbouw een optie bv in de vorm van een schuur of gebruik 
van zeecontainers 
(Zie Bijlage 1 Programma van Eisen) 
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3 Achtergrond en aanleiding 
 
Annerveenschekanaal is een ruim tweehonderd jaar oud veenkoloniaal lintdorp in de Gemeente Aa 
en Hunze in Noord Drenthe. Het ligt precies op de helft tussen de plaatsen Annen en Veendam (zes 
km) en vlakbij het stroomdal van De Hunze. Het dorp is sinds 2010 beschermd dorpsgezicht en telt 
zo’n tweehonderd huizen waarvan een flink aantal historische panden. Er wonen ongeveer 
vierhonderd mensen, ongeveer de helft van de bevolking is autochtoon. Er is een basisschool, met 
ongeveer vijftig kinderen, en er is een multifunctioneel centrum waarin een kleine sporthal is 
gevestigd. Er zijn geen winkels maar alle noodzakelijke voorzieningen zijn binnen een straal van tien 
km te vinden. 
 
Sinds 2008 is het Grevelingkanaal ontsloten door het project van Turfvaart naar Toervaart waarmee 
de recreatievaart haar intrede heeft gedaan. Door het dorp lopen verschillende fietsroutes. Het 
Grevelinghuis bevindt zich op een knooppunt van diverse toeristische routes. Het dichtstbijzijnde 
openbaar vervoerspunt met een lijnbusverbinding (lijn 73 Groningen - Emmen) is op 
Kielsterachterweg op ongeveer twee km afstand van het Grevelinghuis. Groningen ligt op 
zesentwintig km en Assen op twintig km afstand.   
 
Het Grevelinghuis is cultureel erfgoed en rijksmonument. Het is in 1785 gebouwd door vervener 
Lambartus Grevijlink op de kop van het kanaal. Volgens de gevelsteen boven de voordeur is het 
gebouwd in zestien dagen. Sinds vijfentwintig jaar is dit zogenaamde patriciershuis eigendom van 
wooncorporatie Woonborg in Vries (Drenthe).Op dit moment is het een appartementen complex met 
achtien wooneenheden met tijdelijke verhuur. Het gebouw is rijp voor een renovatie en 
herbestemming. Er is behoefte bij zowel de eigenaar als de directe omgeving om de cultuurhistorische 
waarde van het gebouw te herstellen. Door het achterdeel te transformeren tot appartementen op 
maat en in het voorhuis een kennisacademie voor kunst en cultuur  en een publieke ontmoetingsplek 
te vestigen. Ook de directe omgeving van het Grevelinghuis verdient een opknapbeurt. 
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Aanleiding voor dit plan 
 
Er zijn drie aanleidingen: 
 

1. De ontwikkeling van een nieuw woon-werk-zorg concept voor een specifieke doelgroep 
(oudere kunstenaars en wetenschappers). 

2. Duurzame herbestemming van een historisch waardevol gebouw. 
3. Het creëren van een nieuwe aantrekkelijke inspirerende omgeving voor oudere kunstenaars 

en wetenschappers. 
 

Met de Grevijlinkhuis wordt beantwoord aan de behoefte om tot op hoge leeftijd te kunnen blijven 
werken in een inspirerende omgeving. Het biedt de mogelijkheid om kennis te delen met elkaar, met 
buitenstaanders, jong en oud, volgens het klassieke gilde-principe. Door samen te delen waar dat kan 
kunnen zaken als zorg en een duurzame leefstijl gemakkelijker gerealiseerd worden. Door het 
vestigen van de Grevijlinkhuis wordt nieuwe creatieve impuls gegeven aan de kleinschalige economie 
in een krimpgebied.  
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4 Deelnemers 
 
Deelnemers zijn kunstenaars en wetenschappers van uiteenlopende disciplines die zich kunnen 
vinden in mogelijkheden om:  
 

 tot op hoge leeftijd door te willen werken;  
 in een inspirerende en rustige omgeving met veel ruimte te willen wonen en werken; 
 hun kennis te delen met anderen; 
 een nieuwe woonwerkplek willen huren of kopen in een kleinschalig complex en; 
 al dan niet gezamenlijk op een duurzame zelfvoorzienende manier willen leven en werken. 
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5 Doelstelling 
 
Doelen van de Grevijlinkhuis zijn:  
 

1. het ontwikkelen van een innovatief concept op het gebied van healthy ageing door het 
vestigen van een kleinschalige woonwerkvoorziening voor oudere kunstenaars en 
wetenschappers waarbij wonen, werken, zorg en welzijn zijn gecombineerd; 

2. het creëren van een werkgelegenheidsproject voor werkervaring en; 
3. herbestemming van een rijksmonument; 
4. het vestigen van een  kunstacademie / meestergilde waarbij kennisoverdracht plaats vindt 

van de bewoners; 
5. het aanbieden van een programma voor kunstenaars en wetenschappers; 
6. het stimuleren van nieuwe creatieve bedrijvigheid in de regio; 
7. ontwikkeling van duurzame energie- en zelfvoorziening; 
8. herwaardering van het wooncoöperatie-idee; 
9. behoud van cultuurhistorisch erfgoed; 
10. ontwikkelen van een servicepunt zorg en welzijn voor dorpsbewoners; 
11. vestigen van een knooppunt voor recreatie en toerisme (waaronder eco-toerisme); 
12. het ontwikkelen van een concept voor internationale culturele en kunstzinnige uitwisseling; 
13. het ontwikkelen van een concept van Placemaking; 

(Placemaking is een mensgerichte benadering van de planning, ontwerp en beheer 
van de openbare ruimte. Simpel gezegd, het gaat om te kijken naar, luisteren naar, en 
vragen te stellen van de mensen die er wonen, werken en recreëren in een bepaalde 
ruimte, aan de behoeften en verlangens te ontdekken. Deze informatie wordt 
vervolgens gebruikt om een gemeenschappelijke visie op die plaats te creëren. De 
visie kan snel uitgroeien tot een implementatiestrategie, te beginnen met 
kleinschalige, doe-staat verbeteringen die onmiddellijk kunnen voordelen opleveren 
voor de openbare ruimten en de mensen die ze gebruiken) 

14. vestigen van een steunpunt voor de Europese Culturele hoofdstad 2018. 
 

 
 
 

De Grevijlinkhuis sluit aan bij het ontwikkelen van concepten voor een nieuwe zorgeconomie 
(healthy ageing met als speerpunt green hospitality) met mogelijkheden voor kenniscreatie. Het 
werkt vanuit creativiteit in plaats van geld en werkt met een organische ontwikkeling door ruimte 
te laten voor aanpassingen en verrassingen. Het sluit aan bij het ontwikkelen van een nieuw 
businessconcept door samenwerking van multi-actoren, multidisciplinair en op verschillende 
niveaus. Het concept kan gekopieerd worden naar andere omgevingen waarmee een netwerk van 
vergelijkbare innovatieve woonwerkvoorzieningen ontstaat. 
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6 Onderzoek Hanzehogeschool lectoraat Maatschappelijk Vastgoed 
 
Aanleiding voor het project is de herbestemming van het Grevijlinkhuis. Het project richt zich primair 
op het realiseren van een woon-zorgvoorziening voor oudere kunstenaars en 
wetenschapsbeoefenaars. Actieve senioren hebben aantoonbaar behoefte aan een stimulerende 
woon-en werkomgeving. Dit woon-zorg centrum biedt services en faciliteiten, die het mogelijk 
maken om wonen, werken en welzijn te combineren. Het woon-zorg centrum gaat uit van zelfregie 
van de bewoners. Uitgangspunt is vitaal ouder worden door optimaal gebruik te maken van 
beschikbare talenten en capaciteiten van de bewoners, hun netwerken en hun eigen 
woongemeenschap, waaronder ook verenigingen en lokaal bedrijfsleven.  
De basis voor het optimaal gebruikmaken van deze talenten wordt gevormd door een eigentijdse 
inzet van burgerkracht en ondernemerschap. Burgers en ondernemers die de regie nemen over hun 
eigen leefomgeving vormen een sterke en duurzame factor bij gebiedsontwikkeling. Burgerkracht 
staat volop in de belangstelling. De overheid streeft in toenemende mate naar een vorm van modern 
burgerschap vanuit een ideële insteek – meer verantwoordelijkheid bij maatschappij en burger – 
maar ook uit economische noodzaak. De burger wil de regie over zijn eigen leven en leefomgeving 
terug, na jaren van afhankelijkheid van overheid en instituties: burgerkracht. Waar deze trends 
elkaar ontmoeten ontstaat een nieuwe dynamiek en gaan burger en overheid op zoek naar nieuwe 
samenwerkingsvormen. Deze kracht biedt een stevig fundament voor deze IWP.   
 
Voor dit woon-zorgcentrum is het rijksmonument het Grevijlinkhuis beschikbaar in 
Annerveenschekanaal., dat in eigendom is van de woningcorporatie Woonborg in Vries. Deze unieke 
locatie is gelegen aan de toeristische vaarroute naar het Zuidlaardermeer die middels het project 
(van Turf- naar toervaart) weer is opengesteld. Het dorp Annerveenschekanaal heeft de status van 
beschermd dorpsgezicht. De specifieke doelgroep senioren (kunstenaars, wetenschapsbeoefenaars) 
behoort tot de opkomende creatieve klasse (Florida, 2012) en kan een invulling geven aan een 
regionale corporate identity. 
 
Het plan leidt tot restauratie, herbestemming van cultureel erfgoed en een inhoudelijke duurzame 
exploitatie van een duurzame exploitatie van leefbaar Annerveenschekanaal, bij voorkeur met de 
kerk, maar kent een doorgang ook zonder samenwerking met de kerk. Deze alternatieve woon-
werkvorm biedt senioren de mogelijkheid te blijven doorwerken en grotendeels zelf te voorzien door 
zelforganisatie op het gebied van zorg, energie en (voedsel)productie. Het innovatief woon-zorg 
concept is aantrekkelijk voor mensen buiten de regio en stimuleert kleinschalige, creatieve en 
duurzame bedrijvigheid. Het woonzorg centrum genereert nieuwe vormen van economische 
bedrijvigheid. Het gaat om nieuwe producten en diensten voor tot nu toe onbekende doelgroepen in 
de theorie van De Blauwe Oceaan (Chan Kim & Manborgne, 2005). Daarmee wordt een strategie 
geboden om de leefbaarheid en levensvatbaarheid in dit krimpgebiedgebied te versterken en kansen 
en mogelijkheden te creëren voor nieuwe doelgroepen. 
 
Een groot aantal partners (bedrijven, kennisinstellingen, overheden en organisaties) heeft al eerder 
op basis van het Masterplan Kleurrijk Kanaal te kennen gegeven te participeren en een materiële 
en/of  immaterieële bijdrage te leveren. Hiermee is de basis gelegd voor een intensieve publiek 
private samenwerking. De regie ligt in handen van de innovatiewerkplaats. De voorzitter en 
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secretaris van de stuurgroep dragen zorg voor de inhoud en procesbewaking waarmee een 
structurele en intensieve interactie is gewaarborgd 
 
Probleemstelling 
Op welke wijze kan een woon-zorg centrum voor oudere kunstenaars en wetenschapsbeoefenaars 
als incubator zorgen voor hefboomwerking, waardoor sociale cohesie en economische bedrijvigheid 
in een krimpregio krachtig worden gestimuleerd in Annerveenschekanaal. Zij is daarmee 
exemplarisch en biedt prospects voor regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen. 
Daarnaast zal dit innovatieplatform een reproduceerbaarheid kennen in de manier van werken en 
daarmee ook toepasbaar is op andere plaatsen als bijvoorbeeld de beoogde gemeinde Lindern in 
Duitsland 
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7 Riscioanalyse 
 
 
Thema Risico’s  Maatregelen 
Gebiedsontwikkeling 
Annerveenschekanaal e.o. : 
Strategisch niveau 
 

 Europees beleid 
 Landelijk beleid 
 Provinciaal beleid 
 Lokaal beleid 

(gemeente, Agenda 
van de 
Veenkolonien) 

 
 
DESTEP 

 Economisch: 
bezuinigingen, 
economische crisis, 
afnemende bedrijvigheid 
in de regio 

 Politiek 
Deregulering, 
decentralisering, WMO, 
terugtredende overheid 

 Demografisch: 
krimpregio, vergrijzing 

 Sociaal: negatieve 
beeldvorming 
(veenkoloniën etc.) 

 Weerstand  
 Financiering project 

 
======================= 
 
 

 Te ambitieus plan 
 Weerstand, oppositie 

 
 
 

 

 
 

 Duurzame systeem-
innnovatie (people, planet, 
profit) 

 Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen 
door de woningcorporatie 

 Innovatieve mogelijkheden 
creatieve industrie, ICT, 
ecotoerisme 

 Grote potentiële doelgroep 
senioren, kunstenaars 

 Blauwe oceaan (innovatieve 
producten/diensten voor 
nieuwe markten/nieuwe 
doelgroepen) 

 Positieve reacties (bestuurlijk 
en politiek) 

 Subsidieaanvragen 
(Europees, landelijk, 
provinciaal, lokaal) 

 Publiek-private 
samenwerking 

 Strategische en bestuurlijke 
samenwerking 
woningcorporatie, 
overheden, 
kennisinstellingen, 
bedrijfsleven 

 Nieuwe vormen van 
financiering 

 Regiobranding 
 Participatie aan innovatie-

programma Healthy Ageing 
 Inzet Expertise STAMM: 

community development 
 Scenario’s ontwikkelen: 

- Crisis 
- 0-scenario, status 

quo 
- Kleine verbeteringen 
- Realistisch plan 
- Utopisch plan 

(droom, Hawaii-
variant, imaginative) 

 
 
 
 

Project Grevijlinkhuis  
(tactisch niveau) 

 Afbreukrisico: complex 
project  
(multi-disciplinair, 
multi-actoren) 

 Projectplanning en 
coördinatie 

 Passende juridische structuur 
(corporatie, vereniging) 
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 Organisch (non-lineair) 
veranderingsproces, 
iteratief proces waarvan 
de resultaten op 
voorhand niet bekend 
zijn 

 
 

 Inzet multi-disciplinaire 
expertise, versterking van 
deskundigheid (o.a. 
Corporate Real Estate 
Management)  

 Veranderen van onderop 
(bottom-up) 

 Haalbaarheidsonderzoek 
 Opdrachtgever project 
 Benoeming projectmanager 
 Planning & control: 

maandelijkse monitoring 
 Risicoanalyse 
 Gebruik ICT 
 Gebruik van (natuurlijke) 

hulpbronnen 
 Mobiliseren Human 

Resources 
Uitvoering/implementatie 
twee deelprojecten 
(operationeel niveau) 

a. Voorhuis 
b. Woonvoorziening  

 Personele inzet 
 Informatievoorziening 
 Juridische aspecten 

(wet- en regelgeving: 
bestemmingsplan etc.) 

 Organisatorische 
beheersing op 
operationeel niveau 

 Financiën: inkomsten- 
en uitgaven 

 Huisvesting 
 Administratie 

 
 Afhankelijk van externe 

partijen (vb. aannemer) 
 

 Trage besluitvorming 

 Intentieverklaring 
 Contracten 
 Projectmatig werken 
 Ontwerp architect 
 Dagelijkse aansturing door 

projectmanager 
 Formalisering overleg, 

procedures 
 Formalisering taken, 

verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

 Voortgangscontrole (pdca) 
 Management Informatie 
 Indekken tegen mogelijke risico’s, risicospreiding, risico’s delegeren naar 

andere partijen 
 Veel goodwill, steun van 

gemeente Aa & Hunze en 
provincie Drenthe 

 Constructieve feedback 
 

Inzet, commitment  Motivatie diverse 
actoren, afbreukrisico bij 
een of meerdere partijen 

 Bekostiging van de inzet 
van diverse actoren 

 Sense of urgency 
 Enthousiaste stuurgroep, 

leidende coalitie, situationeel 
leiderschap 

 Nieuwe initiatieven, 
bedrijvigheid, creativiteit, 
communicatieve zelfsturing 

 Quick wins: kleine successen 
 

Samenwerking  Interne samenwerking: 
5 partijen 

 Complexe externe 
samenwerking met een 
groot aantal 
stakeholders: 

- Overheden 
- Politiek 
- Toekomstige 

 Participatie door toekomstige 
bewoners/gebruikers 

 Krachtige samenwerking 
 Zorgvuldig overleg en 

afstemming 
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bewoners/gebruikers 
- Omwonenden 
- Financiers 
- Kennisinstellingen 
- Bedrijven 
- Zorginstellingen 
- Belangenorganisaties 

 
 Concurrentie, imitatie  
 Politieke spel 
 Conflicten (intern, 

extern) 
 
 

Cultuur & communicatie Communicatie met diverse 
doelgroepen 

 Groot draagvlak bij de 
initiatiefnemers  

 Zorgvuldige communicatie 
met interne en externe 
stakeholders 

 Verbetering van het 
vestigingsklimaat in 
Annerveenschekanaal, 
leefbaarheid, gezondheid en 
duurzaamheid 

Beoogde Resultaten   Genereren van bedrijvigheid 
 Waardecreatie (Corporate 

Real Estate Management) 
Vastgoed 

 Kenniscreatie op het gebied 
van duurzame system-
innovatie 

 Hefboomwerking 
 Nieuwe bewoners in het 

gebied 
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8 Projectplanning 
 
 
TIJDPAD GREVIJLINKHUIS 2013 2014 2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Programma van eisen   x                 
Opdrachtgever bekend   x                 
Budget planvoorbereiding     x               
Werving bewoners     x               
Plannen maken       x x x         
Bouwen           x x x     
Voorhuis exploitatie     x x x x x x x x 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

117
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9 Organisatie: De Coöperatieve Vereniging De Grevijlinkhuis 
 
Dit hoofdstuk nog aanvullen met het onderzoek van Trip Advocaten 
 
De Grevijlinkhuis wordt gerealiseerd door een consortium van: 
 

1. Laurens Boersma, initiatiefnemer, directeur Stichting Atelier de Ruimte, 
Annerveenschekanaal (www.atelierderuimte.nl) 

2. Johan Dijk en Jan van Goor, directie Woningcorporatie Woonborg Vries (www.woonborg.nl) 
3. Jan Christiaansen, architect Buro de Maten, Zuidwolde (www.burodematen.nl) 
4. Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen (www.hanze.nl) 
5. Frits Meijering, master Pedagogiek Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (www.nhl.nl) 

 
De stuurgroep vormt het bestuur van de Coöperatie Vereniging De Grevijlinkhuis. In deze coöperatie 
zijn alle stakeholders vertegenwoordigt:  
 

 de bewoners (huurders en kopers); 
 de eigenaar van het complex; 
 de exploitant van het voorhuis (Huis van de Creatieve Compagnie) en; 
 een aantal vaste huurders van het voorhuis, 

 
Binnen de CV De Grevijlinkhuis wordt het concept gewaarborgd, beleid gemaakt en plannen voor de 
toekomst beraamd. Er wordt een huishoudelijk regelement opgesteld. CV De Grevijlinkhuis is de baas. 
 
Daarnaast is er een stichting die belast is met de uitvoering en exploitatie van De Grevijlinkhuis. Dit is 
Stichting Atelier de Ruimte, de initiatiefnemer van het project. De stichting wordt aangestuurd door 
CV De Grevijlinkhuis en stelt daartoe een coördinator aan die feitelijk de uitvoerende taak heeft. 
Stichting Atelier de Ruimte legt verantwoording af aan CV De Grevijlinkhuis 
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10 Gegevens van de initiatiefnemers 
 
Stichting Atelier de Ruimte, Annerveenschekanaal 
Internet   : www.atelierderuimte.nl 
Deelnemer stuurgroep  : Laurens Boersma (directeur) 
 
Stichting Atelier de Ruimte heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling van de beeldende 
kunsten in Noord Nederland door het initiëren en organiseren van kunstzinnige en culturele 
activiteiten. Ze doet dit door het organiseren van schildercursussen en workshops, het aanbieden 
van trainingen en coachingstrajecten voor beeldend kunstenaars, door het ontwikkelen van 
theaterproducties (oa Veenwinden, het Zwanemeer, In Toezel), door organisatie van jaarlijks 
terugkerende kunst en cultuurevenementen (Kleurrijkkanaal). Ze is actief in het aangaan van 
dwarsverbindingen met andere maatschappelijke organisaties. Haar activiteiten kenmerken zich 
door kleinschaligheid, laagdrempelig en kwalitatief hoogstaand. De stichting bestaat sinds 2005 en 
wordt geleid door beeldend kunstenaar Laurens Boersma Stichting Atelier de Ruimte heeft een 
driekoppig bestuur en heeft geen winstoogmerk. Inkomsten worden verkregen middels subsidies, 
giften en bijdragen uit entreefees en deelnamegelden. 
 
 
Wooncorporatie Woonborg, Vries 
Internet   : www.woonborg.nl 
Deelnemers stuurgroep  : Johan Dijk (directeur) en Jan van Goor (projectontwikkelaar) 
<nog invullen> 
 
 
Buro de Maten, Zuidwolde (Gn) 
Internet   : www.burodematen.nl 
Deelnemer stuurgroep  : Jan Christiaansen (architect) 
<nog invullen> 
 
 
Hanzehogeschool lectoraat Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed 
Internet   : www.hanze.nl 
Deelnemer stuurgroep  : Jan Veuger (procesmanager) lector Maatschappelijk Vastgoed 
 
Het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed richt zich op het begrijpen en operationaliseren van de 
waarde van vastgoed voor maatschappelijke ondernemingen. Een bedrijfskundige en 
organisatorische benadering is ook dan meer gewenst. Uit onderzoek (Veuger 2012) blijkt dat (a) een 
bedrijfseconomisch perspectief voor maatschappelijke ondernemingen met maatschappelijk 
vastgoed meer bepalend wordt, (b) er is vraag naar professionaliteit in besturing van maatschappelijk 
vastgoed, (c) er is duidelijke behoefte aan integraal bouwen aan kennis en kenniscirculatie specifiek 
op het gebied van maatschappelijk vastgoed, (d) er is een wens naar een duurzaam onderzoek- en 
kennisinstituut van maatschappelijk vastgoed aansluitend op duurzaamheid, energie en Healthy 
Ageing en (e) de relatie tussen schaalvergroting van maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid, 
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en identiteitsontwikkeling voor krimpgebieden levert veel vragen op voor gemeenten, corporaties, 
zorg en onderwijs.  

Het belang van het maatschappelijk vastgoed groeit door verschillende ontwikkelingen die onderling 
deels samenhangen: gemeenten, corporaties, onderwijs- en zorginstellingen moeten effectiever en 
efficiënter werken en betrekken daarin ook het maatschappelijk vastgoed, beleggers in vastgoed 
ontdekken maatschappelijk vastgoed als alternatief naast traditionele beleggingscategorieën en  
bewoners en gebiedsontwikkelaars (her-)ontdekken de betekenis van maatschappelijke functies en 
gebouwen en functies voor een gebied. 
 
 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Master Pedagogiek 
Internet   : www.nhl.nl 
Deelnemer stuurgroep  : Frits Meijering 
<nog invullen> 
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11 Economische haalbaarheid 
<jan van goor> 
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12 Communicatieplan 
 
Doelstelling 
 
We willen de omwonenden van het Grevelinghuis laten zien dat wij in Annerveenschekanaal een 
innovatief en goed plan ontwikkeld hebben waarmee wij voor de langere termijn een kwalitatieve 
impuls kunnen geven aan het dorp en de directe omgeving. We willen dit ook vertalen naar de 
gemeentelijke en provinciale overheid en andere geïnteresseerden in binnen en buitenland. Ook 
dienen we de nieuwe bewoners van de Grevijlinkhuis goed begeleiden naar hun nieuwe 
woonomgeving en hen laten zien waar de mogelijkheden liggen.  
Het communicatieplan geeft een overzicht van welke communicatiemiddelen ingezet kan worden om 
de verschillende doelgroepen goed en tijdig te informeren.  
 
Doelgroepen 
 

 Bewoners van het dorp Annerveenschekanaal/ omwonenden / Dorpsbelangen AVK 
 Nieuwe bewoners Grevijlinkhuis  
 Gemeente Aa en Hunze 
 Provincie Drenthe 
 Medewerkers, directie, MT en RvC Woonborg 
 Bestuur Stichting Atelier de Ruimte 
 Buro de Maten / AV Architectuur,  
 Hanzehogeschool lectoraat Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed 
 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Master Pedagogiek 
 Geldverstrekkers 
 Bouwteam 
 Media 

 
Communicatiemiddelen 
 
In een matrix (bijgevoegd) wordt aangegeven welk communicatiemiddel we inzetten per doelgroep. 
Dit geeft een snel overzicht. Een toelichting op de communicatiemiddelen: 
 
1. Telefoongesprek 

Doorgaans een individueel gesprek. Dit kan met verschillende doelgroepen binnen het 
project en over verschillende onderwerpen. Als het omwonenden en de toekomstige 
bewoners betreft dan is de consulent projecten aanspreekpunt, gaat het om technische 
uitvoering en begeleiding bij de bouw dan is hier een rol weggelegd voor de 
projectontwikkelaar en de projectleider van Woonborg. Contacten met de media gaan via de 
communicatiemedewerker van Grevijlinkhuis. Vragen over specifieke punten als producten 
en diensten deze telefoontjes worden door de communicatiemedewerker van Grevijlinkhuis 
beantwoord. 
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2. Overleg/vergadering 
Binnen een project als de Grevijlinkhuis kennen we verschillende overleggen. Hiervan wordt 
doelmatig en structureel gebruik gemaakt. Doel is zorgvuldige afstemming van processen. Bij 
de afweging om een adhoc vergadering te organiseren wordt het doel van zo’n vergadering 
afgewogen.  

 
3. Informatieavonden omwonenden. (STAMM?) 

Doel is om de omwonenden zorgvuldig te informeren over het project. Op deze avonden 
gaat het niet zozeer om individuele vraagstukken dan wel om integrale vraagstukken. In het 
projectteam en met afstemming met de communicatiemedewerkers worden de avonden 
belegd en ingedeeld. Hierbij ondersteunen de communicatiemedewerkers door o.a. advies te 
geven. Dit op aangeven van het projectteam die de avonden initieert. 

 
4. Wervingsbijeenkomst nieuwe bewoners. 

Nodig om nieuwe bewoners te trekken en te informeren. Initiatief van projectteam ism 
communicatiemedewerker. Hieronder vallen bijeenkomsten voor de nieuwe bewoners. Dit 
kan ook betekenen een kennismaking met de nieuwe locatie of met de omwonenden.  

  
5. Inloopmarkt 

Om een breder publiek informeel te informeren en potentiele bewoners te werven maken 
we gebruik van een inloopmarkt in het voorhuis. Deze vorm kan ook gekozen worden om 
bewoners van AVK en omgeving te informeren over de ontwikkelingen. Vooraf definieert het 
projectteam het doel en de boodschap van beurs/inloopmarkt, evt. met advies van de 
communicatiemedewerkers. Voordeel van dergelijke informatieve bijeenkomsten dat 
iedereen de gelegenheid heeft vragen te stellen bij de verschillende 
onderdelen/onderwerpen. 

 
6. Bewonersbijeenkomsten. 

Ten behoeve van de nieuwe bewoners. Op deze bijeenkomsten komen allerlei praktische 
zaken aan de orde die te maken hebben met de toekomstige bewoning. Op initiatief van het 
projectteam ism communicatiemedewerker. 

 
7. Bezichtigingen/Open Huis 

We maken onderscheid in bezichtiging en open huis. De bezichtigingen zijn voor de 
contractuele partijen en toekomstige bewoners. Zij krijgen minimaal twee maal een 
uitnodiging voor een bezichtiging. De consulent projecten initieert dit.  
Wanneer de verbouw en nieuwbouw gereed is houden we open huis: we laten iedereen 
meekijken in het resultaat. We doen dit samen met de betrokken partijen. Doel van een 
openhuis is lokale betrokkenheid bij het project. Dit kan een bijdragen leveren in een stukje 
integratie.  

 
8. Bij start en oplevering van bouw iedereen uitnodigen 

De start zullen we feestelijk beginnen met alle direct betrokkenen. Het is het beklinken van 
een goede samenwerking om een fantastisch project uit te voeren, waarbij de 
voorbereidingen intensief en goed zijn geweest. Plannen kunnen nu omgezet worden naar 
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uitvoering. Is het project klaar en kunnen bewoners hun intrek nemen, dan heffen we het 
glas om het mooie resultaat.  

 
8. Nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief is een uitgave voor de direct betrokkenen zoals omwonenden, stuurgroep en 
provincie en gemeente. Een nieuwsbrief komt gedurende het proces regelmatig uit. Input 
wordt geleverd van uit het projectteam en bouwteam. De communicatiemedewerkers 
stellen de nieuws brief samen.  

 
9. Samenwerkingsovereenkomsten. 

In de overgang van ontwikkelfase naar de fase van uitvoering worden 
samenwerkingsovereenkomsten opgesteld met de direct betrokken partijen. Hierin worden 
alle afspraken juridisch vastgelegd. We zullen bij de ondertekening van dit document ook 
onder de aandacht van de media brengen.  

 
10. Flyers/brochures 

Over de invulling van de gebouwen, de plattegronden en de functies wordt informatie 
gegeven in een brochure of flyer. De flyer is hierbij kort en bondig en informatief voor een 
grote doelgroep. De brochure verdiept zich meer op onderdeel en wordt vaak toegevoegd 
aan de contractuele stukken. Bij dit project maken we afweging hoe uitgebreid we de 
brochure willen gaan vormgeven en wie waar verantwoordelijk is. Een afstemming tussen 
projectteam en communicatie. 

 
11. Krantenartikel/Persbericht 

Be good and tell it. Dat zullen ook wij doen als het gaat om de media te betrekken bij dit 
project. We benaderen de pers daarom niet alleen op momenten als start en oplevering 
maar zullen ook proberen over onze visie en ons beleid artikelen te schrijven of de media uit 
te nodigen hierover te schrijven of een interview af te nemen. Daarnaast zullen we ook de 
vakbladen vragen om een artikel over dit project mee te nemen. Het projectteam initieert en 
geeft input aan de communicatiemedewerkers.   

 
12. Beeld en geluid 

Beeld spreekt vaak meer dan woorden. Het Grevijlinkhuisproject leent zich prima gedurende 
de uitvoering te volgen. Gedurende het project kunnen de voortgang op de website aan een 
breder publiek getoond worden en aan het einde van het traject zou het een promotiefilm 
kunnen worden over een nieuw duurzaam project. De film zou toegevoegd kunnen worden 
aan de tentoonstelling en als officieel stuk overhandigd kunnen worden bij de oplevering.  
Kosten van het maken van een film is een belangrijk punt. Wie participeren in het maken van 
de film en kunnen we eventueel de film laten sponsoren door bijvoorbeeld de betrokken 
aannemers?   

 
13. Website 

De Grevijlinkhuis  heeft een eigen website www.Grevijlinkhuis.nl. Belangrijk is om  
hiervoor goed het beheer te regelen zodat er regelmatig een update is. Op de website wordt 
alle informatie mbt de voortgang van het project in tekst en beeld aangeboden.  
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14. Bouwbord/reclamezuil 

Bij de start van de bouw wordt bij de meeste projecten een bouwbord geplaatst. In dit 
project zouden we gebruik kunnen maken van bv portretten en statements om de functie 
van het locatie te verpersoonlijken. Dit kan vervolgens weer een bijdrage leveren aan de 
integratie van de bijzondere doelgroep in dit woongebied. Optie is om gedurende de bouw 
het bovenbord (illustratie) regelmatig te wisselen met een nieuw gezicht en quote.  

 
15. Banners/posters/premiums 

Ondersteunende materialen zijn banners/posters/premiums. Deze middelen kunnen 
bijvoorbeeld ingezet worden als ondersteuning bij een inloopmarkt/beurs of oplevering.  

 
16. Woonaanbodkrant Woonborg. 

In principe wordt dit gebruikt om de woningen te huur en te koop aan te bieden.   
 
17. Mailbericht 

We leven in het tijdperk van e-verkeer. Daarnaast hebben we aandacht voor het milieu en de 
duurzaamheid. Waar mogelijk zullen we gebruiken maken van het e-verkeer. We kunnen 
hiervoor desgewenst correspondentiegroepen aanmaken. Aan de diverse doelgroepen en in 
overleg hen bepalen we wat we via het e-verkeer communiceren.  

 
18. Brief/correspondentie 

We communiceren daar waar nodig, met de afweging van e-verkeer of papier-verkeer met 
de diverse doelgroepen. Daar waar het om contractuele stukken of individuele afspraken 
gaat en waarbij een officiële handtekening noodzakelijk zullen we van papier gebruik maken.  

 
19. Uitnodigingen 

Uitnodigingen worden met name gebruikt voor officiële aangelegenheden. Afhankelijk van 
het doel wordt gekeken of dit digitaal, in kaartvorm of anderszins gedaan wordt.  

 
20. PowerPoint presentatie 

Om bij een spreker het woord wat meer te bekrachtigen maken we gebruik van PowerPoint 
presentaties. Dit is een ondersteunend middel en moet niet de aandacht van de spreker 
afhouden. De hoeveelheid aan dia’s goed afwegen.  

 
21. Storybook 

Gedurende het project maken we rapportages, teksten en foto’s. De mogelijkheid is om dit 
te laten bundelen en illustreren als een storybook. Het boek vertelt wat over de geschiedenis 
het proces t/m de uitvoering, maar vertelt ook met name wat over de mensen: portretten. 
Een storybook zou je kunnen combineren met beeld en geluid, waarbij de dvd (het beeld en 
geluid) in het boek wordt opgenomen/gekoppeld als een verhaallijn. Het storybook wordt op 
de internetsite gepubliceerd. 
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22. Weblog 
Trendy is ook om processen dagelijks te volgen op de site door middel van een persoonlijk 
weblog. Bijvoorbeeld de projectleider die het gehele project volgt en zijn ervaringen deelt. 
Maar je zou ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een toekomstige bewoners: laat een 
breder publiek meekijken door de ogen van…. 

 
Overige visuele middelen: 

Deze middelen zijn in te zetten als illustratiemateriaal om binnen een activiteit iets visueel uit 
te leggen. Tegenwoordig zijn mensen erg visueel ingesteld. Beeld zegt vaak meer dan 
woorden, daarom is het zorgvuldig kiezen van visuele middelen gedurende het project erg 
belangrijk. Het communicatieteam kan hierover adviseren.  

 
Communicatieplanning 

Alle activiteiten worden gekoppeld aan de uitvoeringsplanning. Er wordt naast de uitvoering 
een aparte communicatieplanning gemaakt. Hierin is de tijd van voorbereiding, conceptfasen, 
advies, verantwoordelijk overzichtelijk gemaakt. Een communicatieplanning is levend en 
wordt gedurende het project verder aangevuld en uitgewerkt. De communicatieplanning is 
opgenomen in bijlage 4. 

 
Kosten/budget 

Niet onbelangrijk zijn de kosten of wel het budget die we kunnen gebruiken. Basis is dat we 
de kosten zo laag mogelijk houden en continue zoeken naar creatieve alternatieven die de 
kosten kunnen drukken. Het budget dat in dit project is gereserveerd is 10.000 euro.  
Vervolgens kijken wat we kunnen waarmaken en of we nog alternatieven kunnen bedenken 
bijvoorbeeld (sponsoring en subsidie). 

 
  
<afbeelding> 
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13 Projectbeheersing en evaluatie 
 
<jan van goor> 
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Bijlage 1 
Programma van eisen 
<compact maken> 
 
Wonen en ateliers aan huis (achterhuis Grevijlinkhuis) 
 
- ateliers tussen 40 m2 en 120 m2 liefst met een hoogte van 3 a 3,5 meter, in zoldergedeelte 
dakkapel of groot raam met vide  
 - wonen tussen 60 m2 en 120 m2. 
- verdeling schuur in vierkante meters: 60% atelier / werken 40% wonen. 
- ontsluiten voordeuren noordzijde. 
- wonen, werken en vrije tijd lopen in elkaar over, zijn één. 
- vides voor ogen, open langs schuine dak, balkon op 1e verdieping vai uitsparing in het dak 
- woon-/werkkwaliteiten: zelfstandigheid, rust, concentratie en werksfeer. 
- flexibele indelingen zowel op begane grond als verdiepingen. 
- dubbel gebruik zoals bijvoorbeeld klein(er) atelier annex logeerkamer a 40 m2 op de eerste 
verdieping; 
- of logeerkamer met bibliotheek- computer ruimte om kennis te vergaren / inspiratie opdoen. 
- schrijfruimte op zolder, voorkeur met dakkapel, lage vensterbakken 
- wonen op de begane grond. 
- ruimte voor bijkeuken 
- minimaal 2 slaapkamers 
- mogelijkheid voor bijverwarmen door bv tegelkachel 
 
Ateliers en werkplaatsen buitenshuis 
 
- grotere ateliers los van de woning en kleinere werkruimte in de woning. 
- indien het werk in het grote atelier in de toekomst te zwaar wordt kan deze separaat worden 
verhuurd; 
- buiten atelier / werkplaats lassen en timmeren voor grotere werken en installaties. 
- schuur of overkapping met eigen en afsluitbare containers er onder op driehoekig stuk land achter 
het Grevelinghuis, niet te dichtbij ivm lawaaioverlast 
- groot atelier mag los van de woning; 
- stenen privé buitenberging, voor timmerwerk 4x4 m. 
 
Tuinen 
 
- collectieve moestuinen op de huidige parkeerplaats met kassen of andere plek ivm zicht vanuit de 
woningen (rommeligheid voorkomen) 
 - stukje eigen tuin om ook te kunnen zitten tegen het huis aan. 
- mooie overgang van de woning naar de collectieve tuin. 
- collectieve tuin doorlopend naar beeldentuin, installatieruimte, waterpartij, fruitbomen, kippenren 
- langs provinciale weg bomen als geluid - en zichtbarriere. 
- tegen deze strook de overkapping met daaronder de werkruimten/containers 
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Parkeren 
 
- huidige parkeerplaats wordt tuin / natuur. 
- parkeren aan noordzijde 
 
Zorg 
 

- casco opzet woningen en ateliers 
- flexibele ruimten welke makkelijk en goedkoop kunnen worden aangepast 
- ruimten waar je geprikkeld wordt om actief te bewegen. 
- voldoende ruimte voor invullen toekomstige zorgvraag zoals traplift, rolstoel, drempels, etc. 
- uitbreidbaar met zorgserre of zorgcontainer. 
- mix van gezond en ziek vormt geen barriere, geen angst voor ouder worden, 
- gebouw moet blijmoedigheid, optimisme en humor uitstralen. 
- zien wat je met taal niet kunt bereiken. 
- stille ruimten en ruimten waar juist geluid gemaakt kan worden. 
- vloeren van rubber 
- centrale huiskamer, café-achtig met jacuzzi 

 
Ontmoetingsruimte (voorhuis Grevelinghuis) 
 
- zichtbaar zijn en de behoeftes / doelstellingen van de Grevijlinkhuis laten zien en uitdragen. 
- huidige inrichting / indeling verwijderen tot op het oude casco, daarna terugbrengen in oude 
historische 
staat. 
- geschiedenis van Grevelinghuis en omgeving laten zien en vertellen; 
- openbare bestemming / toegankelijk; 
- knooppunt van toeristen en recreanten; lopend, fietsend en varend; 
- 1000 vaarbewegingen per jaar; 
- koffie- / theeschenkerij, beeldentuin 
- oplaadpunt fietsen, laptops, telefoons; 
- ruimte(s) gebruiken als tijdelijke ateliers, bijv. artists in residence; 
- dependance van de Hanze Hogeschool; 
- (on-)afhankelijke kunstacademie, lesgeven; cursussen computer/talen/masterclasses 
- kunstenaarscafé; 
- cultuurcentrum met organische groei; 
- gilde / kenniscentrum / -academie / -portaal voor en door de bewoners die zich daarmee naar 
buiten 
kunnen presenteren; 
- verzamelpunt om van daaruit naar buiten te gaan voor bijvoorbeeld schilder- of meteorologische 
cursussen 
- collectieve ruimte van bewoners in schuurdeel met gezamenlijke woonkamer met open haard; 
- bibliotheek, gezamenlijk abonnemnet op vaktijdschriften en kranten 
- kunstpodium, expositieruimte, salon, live muziek. 
- repaircafe 
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- huis rolstoeltoegankelijk 
 
 
Activiteiten Stichting Atelier de Ruimte 
 Zomeracademie voor senioren 
 Reguliere schildercursussen 
 Kleurrijkkanaal: kunst en cultuurfestival 
Horeca 
Overige verkoop 
Innovatiewerkplaats 
Exploitatie logies (bovenverdieping) 
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Bijlage 2 
Schets omgeving De Grevijlinkhuis 
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Bijlage 3 
Begroting 
 

 
 
Opmerkingen begroting. 
 
De aankoop van het Grevelinghuis staat gelijk aan de waarde van het initiatief (waardecreatie) plus 
de spin-off die het plan heeft op het leegstaand vastgoed in de regio (gebiedsontwikkeling). 
 
Er worden 4 appartementen gebouwd van ca 150 m2 groot  en 5 van 75 m2 (zie variant D Buro de 
Maten/AVArchitectuur / bijlage 1). Koopappartementen van 150 m2 worden als casco aangeboden 
voor € 150.000 (incl. installatie). Toekomstige bewoners dienen zelf voor aanleg keuken/sanitair enz 
te zorgen. De appartementen van 75m2 hebben een waarde van  
€ 100.000 (incl sanitair). In de begroting wordt uitgegaan van eigen inbreng van bewoners door zelf 
aanleggen van keuken, badkamer, toilet voor € 30.000 per appartement van 150 m2 en € 24.000 per 
75 m2 (4x € 30.000 en 5x € 24.000=€ 240.000). 
 
De Provincie Drenthe stelt een subsidie beschikbaar voor restauratie van het monument en voor 
werkgelegenheidsprojecten. Ook is er een subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in 
de planfase. Deze subsidiegelden zijn in principe toegezegd. 
 
Bij promotie en wervingskosten wordt begrepen:  

- wervingsbijeenkomst toekomstige bewoners 
- brochure 
- fotografie/film 
- advertentiekosten 
- web kosten 
- verspreiding 

 
Herinrichten omgeving. De kosten hiervan zullen worden gedekt via de 
werkgelegenheidsprojectsubsidie van de provincie en door zelfwerkzaamheid van de bewoners. In de 
plannen is de aanschaf van een ca 1,5 ha stuk bouwland aan de achterkant van het Grevelinghuis 
opgenomen. De verwervingskosten worden geschat op € 40.000. Deze zijn in de begroting niet 
opgenomen. 
 

kosten eigen�inbreng subsidie opmerkingen
aankoop�pand � 350.000€������ waarde�initiatief�+�spinoff��vastgoed�krimpgebied�Woonborg
verbouwing�achterhuis�(8�appartementen) 1.200.000€�������� 240.000€�������� 180.000€������ werkgelegenheidsubsidie�+�onrendabele�top�Prov�Dr
promotie�en�wervingskosten 15.000€��������������
plankosten 150.000€������������ 20.000€�������� duurzaamheidmaatregelen�+�energie�kennis�centrum
restauratie/herinrichten�voorhuis 450.000€������������ � 200.000€������ werkgelegenheidsubside�+��onrendabele�top�Prov�̀Dr
herinrichten�omgeving 100.000€������������ 50.000€���������� 50.000€�������� werkgelegenheidsubsidie�Prov�Dr
duurzaamheid�maatregelen 150.000€������������ � slim�inkopen�+�werkgelegenheid+�beheer�smart�system�model�Hoogkerk
organisatie 10.000€�������������� �

290.000€���� 800.000€��
totaal 2.075.000€����

INVESTERINGSBEGROTING�LAMBARTUSHOF
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Bijlage 4 
 Ontwerp Grevijlinkhuis. 
 
<Hier bestand van Jan en Anton (is beveiligd dus kan ik niet bijvoegen maar door jan verstuurd in e 
mail dd 25-02-2013)> 
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Bijlage 5 
Communicatieplanning 
 
<planning en communicatiematrix door mdw Woonborg> 


