
Workshop 

Erven  

voor ouderen 



Erven voor 
ouderen 

Onderzoek naar andere woonvormen in 

Overijssel 

2 



Aanleiding 
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• Vergrijzing 

• Wijzigingen in de zorgvraag 

• Vrijkomende erven in het buitengebied 
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Oplossing: 
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• Doelgroepgerichte woonvormen als 

economische drager 
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Vroeger: 
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plattelanders bewonen vaak met meerdere 

generaties één erf 
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Toekomst: 
 meer mantelzorg en langer zelfstandig wonen  

 

uitgaan van wat iemand nog wel kan, 

bijvoorbeeld in groep) 



Leegstand in buitengebied 
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Projectresultaat: 
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3 Business cases 
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Initiatief 

(‘verbindt erf en 

volk’) 

Locatie 

(‘erf zoekt volk’) 

Doelgroep  

(‘volk zoekt 

erf’) 
MATCH 

 



Wat hebben we gedaan? 
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gebrainstormd       veel rapporten gelezen  

   notities en voorbeeldprojecten bekeken 

    

    gesproken met ouderen, (zorg) deskundigen en ouderenbonden 

 

 oproepen gedaan    ‘ Anders Groeien’    stadscafé 

 

  veel vragen gesteld 

       drie locaties gekozen 

             ateliersessie georganiseerd 
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Business cases 
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Boerenband in Hasselt 

 

Erf Kreileman in Lemelerveld 

 

Erf Nieuw Veldhuis in Diepenveen 
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Boerenband, Hasselt 
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Wat kwamen we tegen / wat viel op? 

250 op eigen initiatief opgerichte woongemeenschappen voor ouderen in Nederland 

 

lastig traject, veel knelpunten 

 

wet- en regelgeving sluit niet aan, veel onduidelijkheid 

 

6 tot 12 woningen minimaal nodig voor haalbare case 
 

gemeenten lijken bang voor extra kosten met ouderen 
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Wat kwamen we tegen / wat viel op? 

ouderen willen kleinere woningen, vaak huur, voor één- en tweepersoons woningen, men wil 

‘ontspullen’  

 

samenleving vraagt om nieuwe woonvormen, groepswonen, combinaties met zorg 

 

(vitale) ouderen willen graag regie houden, voor een goed sociaal klimaat van belang 

 

voorfinanciering is vaak een probleem en maakt het traject lastig  
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Het Oversticht 

Aan de Stadsmuur 79-83  

Postbus 531 

8000 AM Zwolle 

038 – 421 32 57 

www.hetoversticht.nl 

http://www.hetoversticht.nl/


ERFDELEN 
 

 

Sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed voor het platteland 





ONZE VOLGORDE 

Vorming initiatiefgroepje en planvorming 

Overleg en overeenstemming met grondeigenaar 

Completeren Erfdelen groep 

Overleg over aanpalende pachtgrond 

Gesprekken met omwonenden en de gemeente 

Aanvraag pré advies bij de gemeente 



EEN LOCATIE 



DE ESSENTIE 

Sociaal 

Duurzaam 

Kleinschalig 

Goed voor het platteland 



SOCIAAL 

Samenwerken en aandacht voor elkaar 

De mogelijkheid hebben om dingen samen te doen 

Gezamenlijk gebruik bestaande opstallen 

Iets doen aan vergrijzing en vereenzaming 

Gewoon gezellig 



DUURZAAM 

Werken aan een betere wereld voor de (klein)kinderen  

Levensloop bestendig  

Energieplus en CO2 neutraal bouwen en wonen 

Eerbied voor natuur en landschap 

Spullen delen 

Ambitie: het duurzaamste Knooperf van NL 





KLEINSCHALIG 

Vijf kleine woningen 

Sociaal aantrekkelijke schaal 

Financierbaar 

Dicht bij de rood voor rood grenzen 



 



VITAAL PLATTELAND 

Vijf boerderijen komen per dag leeg (3000 Overijssel) 

Vergrijzing en schaalvergroting 

Einde groei steden (recente ontwikkeling) 

Erfdelen interessant voor diverse doelgroepen 

Wonen in het groen is gezond 

Werken via internet goed te doen 



MEERWAARDE 

 

 

Sloop bouwvallige panden en asbest daken 

Goed voor het platteland 

Investering lange termijn 

Oplossing voor ouderen (mantelzorg, vereenzaming)  

Toegankelijk (knooperf), wandel- en fietsroute 

Informatiepunt: historie, natuureducatie, (biologische) landbouw, landschap, duurzaam 

bouwen, erfdelen, enz. 

 



UITVOERING 



BELANGSTELLING 

Positieve contacten met gemeenten en provincie 

Ruim 150 reacties vanuit het hele land (informatie & liaison) 

Belangstelling van de media voor de formule 

Presentaties voor bewoners en overheid 



AANDACHTSPUNTEN 

Wijziging bestemmingsplan 

Ecologisch en archeologisch onderzoek 

Bezwaren omwonenden? 

Financiering (verkoop eigen huis) 



KENNIS DELEN 

www.erfdelen.nl 

  Pieter Parmentier   

http://www.erfdelen.nl/



