
1 

Woonhof 

een afwijkend plan 

Graft-De Rijp 

30-10-2020 



2 

Aanleiding 

Aanleiding voor deze notitie is de zorg en frustratie van het bestuur van de Coöperatie Dorpsherstel 

met betrekking tot de voortgang in de bouw van een zorgcentrum op de plaats van de oude school  

“De Baanbreker”. Het is nu zo’n 5 jaar geleden dat de school verlaten is en in die tijd is er kennelijk 

weinig voortgang geboekt en is er in ieder geval geen enkele plan gepresenteerd aan de bewoners 

van Graft en De Rijp. 

Wij vinden dit om drie reden onbehoorlijk: 

A) Ouderen, gehandicapten en hun mantelzorgers hebben behoefte aan duidelijkheid. Er is 

momenteel geen enkel perspectief op duidelijkheid en dat is nogal pijnlijk in een tijd waarin zij 

meer dan evenredig worden getroffen door het Corona-virus, 

B) Er is niet of nauwelijks invulling gegeven aan de door de gemeente voorgestane participatie van 

bewoners bij de planvorming1

C) De plaats van de oude Baanbreker leent zich uitstekend voor de bouw van kleine betaalbare 

woningen voor starters  en senioren. Die kans wordt door het presenteren van plannen of het 

stopzetten van de lopende procedure, momenteel helaas niet benut. 

Wij willen daar graag verandering in aanbrengen door de presentatie van een tweetal plannen: 

1. De bouw van 20 tal kleine woningen en/of woonlagen voor starters en senioren met 

onderliggende parkeervoorziening. Er is daar volgens een recent onderzoek uitgevoerd door 

Broekman Makelaars2, grote behoefte aan voor zowel koop als huurwoningen in een veilige en 

inspirerende omgeving (zie bijlage A), en 

2. De ontwikkeling van een nieuwe locatie voor een zorgcentrum op de Volger naast het hotel De 

Rijper Eilanden. Wij denken dat dit een veel betere plaats is voor het beoogde centrum. 

Dit document geeft een eerste indruk van deze plannen zonder naar volledigheid te streven. Wij 

willen gaarne de discussie hiermee starten om te komen tot een goede invulling van dit enigszins 

verwaarloosde stukje Graft. 

1
 Zie “Leidraad voor participatie bij ruimtelijke initiatieven” uitgegeven door de gemeente Alkmaar in 2020. 

2
 Zie de recente Vraagscan uitgevoerd op Funda door Broekman Makelaars voor De Rijp (17 oktober 2020). Dit 

rapport registreert alleen al voor Rijp 55-60 zoekers waar geen aanbod tegenover staat. Het overgrote deel van 
de zoekers zoekt naar een woning/appartementen met een oppervlak van 50-75 m2 en in een prijsklasse van 
150-250.000 euro. 
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Partijen 

Wie zijn wij?  

Wij, zijn naast het bestuur van de Coöperatie Dorpsherstel De Rijp, partijen die betrokken zijn bij de 

voorbereiding en uitvoering van de 13 woningen op het terrein van de voormalige Jozefschool. Dat 

zijn: 

 BOUWBURO rood-hart, ontwerp 

 V&W-Projectmanagement, voorbereiding en directie 

 P. Zwart Infracare, sloopwerk, grondwerk en overige infrastructuur 

o A. Roelofsen, grondwerk 

 Bouwcombinatie De Rijp, bouwen 

o Dekker, warmte en sanitair installateurs 

o Steba, electra-installateurs 

 Broekman, makelaars 

 Energie Coöperatie Graft-De Rijp, duurzaamheid en warmte-advies 

 Stichting ABLE, huisvesting en zorgvoorziening ouderen en gehandicapten 

 ????? 

Uiteraard staan we open voor samenwerking met andere partijen. Uitgangspunt is wel dat we dat bij 

voorkeur doen met partijen uit de gemeente of de directe regio die hun kwaliteiten al eerder hebben 

bewezen.
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Plannen 

1. De bouw van kleine starters en senior woningen. 

Het bouwterrein meet 3.000 m2 (exclusief het trappleintje) en is daarmee ongeveer gelijk aan de 

grote dan het bouwterrein van het plan Jozefschool. In tegenstelling tot dat bouwterrein gelden 

er hier echter veel minder beperkende omstandigheden, zoals: 

 Geen beschermd dorpsgezicht, waardoor je veel meer mogelijkheden hebt om kleiner, 

groter, lager of hoger te bouwen; 

 Je bent veel minder gebonden aan vorm, en materialen 

 Het bestemmingsplan geeft meer mogelijkheden om te variëren in geschakelde of losse 

bebouwing 

 Er is geen verontreinigde grond, dus er hoeft niet duur te worden gesaneerd 

 Er wordt geen kostbaar archeologische onderzoek verwacht 

Ondanks het weinig aantal beperkingen gaan we er in dit plan wel van uit dat het bestaande 

trappleintje buiten het plangebied valt en zal dan ook niet in de beoogde ontwikkeling van het 

gebied worden meegenomen.  

De beoogde 20 tal woningen kunnen worden gesplitst in totaal een 40 tal appartementen of 

verdiepingen als hieronder: 

a) Eengezinswoning met twee verdiepingen van in totaal ca. 70 tot 75m2 ieder, met 

 Twee slaapkamers, keuken, badkamer en een kleine tuin, of 

b) Gesplitste Woning in een gelijkvloerse boven- of onderwoning van 30 tot 40 m2 ieder met 

 Een enkele slaapkamer met kleine werkkamer, keukentje, badkamer en een klein plaatsje 

of balkon. 

De beoogde prijs per eengezinswoning is die van rond de € 240.000,- (VON), of een huur van ca.  

€ 700,- per maand. Voor een boven- of onderwoning is die ca. € 150.000,- (VON) of een huur van 

ca. € 500,- per maand De uiteindelijke prijs is echter in hoge mate afhankelijk van: 

 Het aantal te bouwen woningen 

 De grote van de woningen 

 De te gebruiken materialen, en 

 De prijs van de grond, die momenteel eigendom is van de gemeente. 

 Het aantal benodigde parkeerplaatsen 

In de zin van de door de gemeente afgekondigde criteria voor nieuwe woningen kan worden 

gesteld dat alle geplande woningen voldoen aan criteria gesteld voor sociale huur en/of 

koopwoningen3

3
 Zie verordening ?”Criteria bij realisatie van nieuwe woningen, gemeente Alkmaar” van september 2020 
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2. De ontwikkeling van een alternatief zorgcentrum 

De beoogde plaats voor een zorgcentrum heeft voor, maar ook een paar duidelijke nadelen. Het 

voordeel is dat het is niet ver van zorgcentrum De Mieuwijdt waardoor een aantal huidige 

bewoners gemakkelijk kunnen worden overgeplaatst. Daarboven is de omgeving gewend aan 

ouderen en zelfs aan hulpbehoevende ouderen. Nadeel is dat een zorgcentrum relatief veel 

verkeer aantrekt van bezoekers, personeel en hulpdiensten. Daarboven zullen er relatief veel 

parkeerplaatsen nodig zijn. Het grootste nadeel is echter niet het parkeren, maar dat een heel 

grote behoefte is aan kleine woningen en een zorgcentrum geen bijdrage levert aan de 

samenhang en levendigheid van het dorp. Het blijft een inplant met haar eigen omgeving die als 

een weinig passende bubbel een eigen plek zal willen krijgen in de bestaande woonomgeving. 

Vanuit een stedenbouwkundig perspectief gezien was het vestigen van een zorgcentrum in een 

woonwijk wellicht een interessante gedachte, maar anno 2020 zou dit een onwenselijke situatie 

creëren. De bestemming zorgcentrum past niet goed in een woonomgeving. De belangrijkste 

overweging is dat je nieuwe woningen vooral bij bestaande woningen moet bouwen en dat je 

een zorgcentrum vooral moet bouwen aan de rand van de bebouwing waar veel groen is en veel 

parkeerruimte. Wij zijn er daarom voor een andere locatie te zoeken die beter past bij een 

dergelijke centrum. Een dergelijke locatie is voorhanden. De stichting ABLE, eigenaar van De 

Rijper Eilanden, stelt zicht ten doel gehandicapten en degenen die bijzonder zorg nodig hebben 

van woonruimte en zorg te voorzien. Zij hebben aangeboden op hun terrein of in hun gebouwen 

ruimte te creëren voor de ca. 20 bedden die het zorgcentrum nodig heeft en dat beoogt is op de 

Baanbreker4.  

Wellicht vraagt dit nog de nodige bouwkundige aanpassingen maar wij denken dat de 

ontwikkeling van een dergelijk plan veel sneller en goedkoper kan dan het oorspronkelijke idee. 

Daarboven zitten er veel minder nadelen aan een dergelijk plan. Parkeren is geen probleem en 

de bewoners passen uitstekend bij de andere bezoekers en bewoners zoals die van de 

Prinsenstichting, die op het terrein gehuisvest gaat worden. Tenslotte is er naast de Rijper 

Eilanden een ruim natuurgebied gepland met een veelheid van bomen en natuurlijke accenten. 

Een gebied waarvan  verwacht wordt dat dit in 2024 gereed is. 

4
 Zie bijgevoegde brief van de Stichting ABLE 



6 

Woonhof 

De Coöperatie Dorpsherstel is een coöperatie gericht op het behouden en versterken van de 

karakteristieke eigenschappen van Graft en De Rijp. Karakteristieke eigenschappen zijn daarbij: 

 Passend in de historische omgeving 

 Een mix van jong en oud, hoog en minder opgeleid, laag en hoge inkomens 

 Samenhang tussen al die verschillende groepen door een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving 

 Zorg voor elkaar wat criminaliteit tegenhoudt en eenzaamheid beperkt 

 Bewoond en gebouwd door eigen mensen uit de Graft, De Rijp en directe omgeving. 

We denken deze karakteristieken het beste te laten terugkomen in de vorm van een zogenaamde 

WOONHOF in caré vorm. Dit is een verzameling kleinere en minder dure woningen rondom een 

gemeenschappelijk middenplein. Een hof dat wordt beheerd door de bewoners zelf. Waar ze zorg 

hebben voor elkaar en waarbij de bewoners zelf bepalen wie er bijkomt. Ook een woonomgeving 

waar een gemeenschappelijke ruimte of corridor is waar je elkaar kunt ontmoeten. Tenslotte een 

woonhof met veel variatie in vorm en kleur. Enkele impressies van reeds gerealiseerde enigszins 

vergelijkbare plannen treft u hieronder aan. Het beoogde woonhof kent gemeenschappelijke 

parkeerplaatsen aan de binnenzijde. Deze binnenzijde is te bereiken via een poort aan de openbare 

weg. 

Binnenaanzicht
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Timeline 
In tegenstelling tot de 5 jaar die achter ons ligt denken wij dat de voorbereiding tot het nieuwe plan 

in ongeveer een jaar kant en klaar kan zijn en dat de bouw in het daarop volgende jaar kan worden 

afgerond. Dit voor zowel de beoogde woningen als die van het zorgcentrum.  Meer in detail voorzien 

we de volgende concrete stappen in het komende jaar: 

November-december 2020 

1. Overeenstemming op hoofdlijnen met de omwonende en inwoners van Graft 

2. Vooroverleg met de gemeente over de haalbaarheid van het plan 

Januari-maart 2021 

3. Maken van Voorlopig ontwerp 

4. Voor overleg met omwonende en leveranciers 

5. Uitwerking van het plan op hoofdlijnen, met daarin opgenomen de begroting van de 

voorbereiding en bouwkosten 

April-juni 2021 

6. Voorlopige overeenkomst met de gemeente over koop van de grond 

7. Aanvraag omgevingsvergunning 

Juli-september 2021 

8. Toekenning voorlopige omgevingsvergunning 

9. Definitieve opdrachtbevestiging leveranciers 

10. Start verkoop en toewijzingsprocedure 

Oktober-december 2021 

11. Definitieve omgevingsvergunning 

12. Start bouwrijp maken 

Januari-december 2022 

13. Start bouw en oplevering 
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Bijlage A: Het stedenbouwkundig plan 
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Bijlage B: Verklaring van de Stichting ABLE 


