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Verslag
Voor het bestuur van Stichting Nobelhof stond het jaar 2021 in het teken van alle
voorbereidingen om tot een realiseerbaar plan te komen. Waren we aanvankelijk nog
op zoek naar een locatie in Nobelhorst (daar is immers de naam van Nobelhof van
afgeleid) om een hof te realiseren waar jong volwassenen en senioren zouden gaan
samenwonen, in de loop van 2020 werd duidelijk dat het niet ging lukken om een
grondpositie te krijgen, ook omdat de grondprijzen sterk stegen. 

We zijn toen de haalbaarheid gaan onderzoeken in Oosterwold. Om het wooninitiatief
financieel haalbaar te maken en om beter aan te sluiten bij de uitgangspunten van
Oosterwold hebben we het “hofidee” losgelaten en hebben we het project opgeschaald
naar een hoeve waar 26 jong volwassenen met elkaar kunnen wonen en leven. Samen
met de Alliantie (de woningbouwcorporatie die eigenaar wordt van de grond en de
gebouwen) en Zenzo Maatschappelijk vastgoed (projectontwikkelaar) zijn we verder
gaan rekenen en zijn we op zoek gegaan naar een voorkeurslocatie en zijn we het
proces van “stippen” ingegaan. Ontwerpsessies zijn georganiseerd om vast te stellen
hoeveel grond aangekocht moest gaan worden. Uiteindelijk zijn we op een ontwerp
gekomen van 4 woningen met 26 studio’s, elk ca. 30m2 met een eigen natte cel en
pantryblok, een hofmeesterwoning, een schuur en 1,5 hectare grond.

Om de verbinding ook na het coronajaar goed te behouden met de ouders heeft het
bestuur 5 nieuwsbrieven in dit jaar verstuurd en zijn er 2 bijeenkomsten georganiseerd.
Op zondag 7 maart 2021 heeft het bestuur van Nobelhof een "Proostmoment" voor de
kandidaat-bewoners, hun ouders en belangstellenden georganiseerd op de toekomstige
locatie. Ondanks het frisse weer waren er toch bijna 40 aanwezigen om een toost uit te
brengen op ‘het stippen’ in Oosterwold. Midden in het weiland heeft een groepje
toekomstige bewoners vier plantjes geplant, die symbool staan voor de vier huizen die
we gaan bouwen. Vervolgens hebben we het glas geheven op het behaalde resultaat en
werden de bestuursleden in het zonnetje gezet.

https://maakoosterwold.nl/


Op 3 oktober 2021 zijn we onder het genot van glühwein met erwtensoep bij elkaar
gekomen om het feit te vieren dat we een plek hadden gevonden om Nobelhof te
realiseren. 16 van de toekomstige bewoners hebben o.l.v. een kunstenaar kunstwerken
gemaakt die een plek gaan krijgen in de straks te realiseren woningen. Namens Zenzo
gaf Paul Dijkman een toelichting op het voorlopig ontwerp. De hoeve wordt gebouwd in
een prachtige carré-vorm. De verwachting werd uitgesproken dat in zomer 2022 de
eerste paal geslagen gaat worden.

In de loop van de zomer in 2021 is het bestuur diverse overeenkomsten aangegaan, die
ten grondslag liggen aan de samenwerking tussen de verschillende partijen, zoals de
technische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het definitief ontwerp (DO)
tussen Stichting Nobelhof en Alliantie, een huurovereenkomst tussen stichting Nobelhof en
de Alliantie en een realisatie-overeenkomst tussen de Alliantie en Zenzo
Maatschappelijk vastgoed.

In de loop van het jaar is de bouwprojectgroep aan de slag gegaan om tot een
definitieve bouwvergunningaanvraag te komen. Dit is uiteindelijk gerealiseerd op 
10 januari 2022.



Naast alle voorbereidingen die de bouw betroffen en het goed aangehaakt houden in
zo’n lang proces van de toekomstige bewoners en hun ouders hebben we ook de
voorbereidingen getroffen om op zoek te gaan naar een aanbieder van de zorg. In de
loop van het jaar zijn diverse gesprekken geweest tussen Amerpoort en Stichting
Nobelhof.

Zo is naast alle overleggen met externe partners het bestuur zelf ruim 40x “bij elkaar
gekomen” voor overleg, met name via Teams en kijkt het bestuur terug op een zeer
constructief jaar waarin alle ideeën van de aanloopjaren daarvoor gestalte begonnen
te krijgen. En ziet het bestuur uit naar het jaar 2022 waarin veel van deze zaken
gerealiseerd gaan worden.
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