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Geen samenhangend centrumgebied 

In Paterswolde is geen sprake van een duidelijk centrumgebied. Buiten 

het cluster rond de AH, waaiert het overige aanbod in Paterswolde uit 

in noordelijke en zuidelijke richting langs de Hoofdweg. Loopafstanden 

zijn te groot om te spreken van één winkelgebied. Vooral de winkels in 

zuidelijke richting zijn bestemmingen op zich en functioneren als 

doelgerichte deelgebieden.  

 

Supermarkt-cluster aantrekkelijke boodschappenvoorziening 

Het centrum heeft door de clustering rond AH een redelijke sterke 

boodschappenvoorziening. De goede en ruime parkeervoorziening aan 

de achterzijde is een echte kwaliteit. De supermarkt is daardoor voor 

autobezoekers zeer aantrekkelijk, ook voor bezoekers van buiten de 

kern. De supermarkt functioneert momenteel erg goed en heeft een vrij 

groot verzorgingsbereik.  

 

Impressie winkelvoorzieningen in Paterswolde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. OVERIG AANBOD 

Het gaat om een bakker, drogist, apotheek, kledingzaak en bloemen-

zaak net ten noorden van de H. Dunantweg en Burg. J. Tonckensweg. 

Daarnaast is er een solitaire strip op de kruising met de Novastraat, 

waar een fotozaak, twee kledingwinkels, een opticien en een cadeau-

winkel zijn gevestigd. 

2.5. PLANVORMING 

Centrumplan Eelde 

Voor het centrumgebied van Eelde is een centrumplan in de maak. Het 

gaat om een ruimtelijk-functionele versterking van het centrumgebied. 

Doelstelling is de winkelfunctie tussen de twee supermarkten te 

versterken en intensiveren, in combinatie met een upgrade van het 

gebied.  

 

Supermarkt Paterswolde 

Er ligt een planconcept voor uitbreiding van het winkelblok aan de 

Hoofdweg in Paterswolde waarin de supermarkt is gevestigd. Het plan is 

vooral gericht op uitbreiding van de supermarkt, waarbij de locatie van 

de naastgelegen school wordt aangewend als parkeer- en ontsluitings-

ruimte.  
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2.6. DIAGNOSE RUIMTELIJK-FUNCTIONELE STRUCTUUR 

Kenmerkend voor de winkelstructuur in Eelde en Paterswolde is de 

tweeledige concentratie van winkels in zowel Eelde als Paterswolde. De 

meeste plaatsen van deze omvang hebben één centrumgebied, dat 

beduidend ruimer van omvang is dan één van beide afzonderlijke centra 

van Eelde en Paterswolde. 

 

In Eelde is sprake van een redelijk compact centrumgebied, met 

daarbinnen enkele trekkers (supermarkten) en subtrekkers. Het 

winkelgebied heeft vooral functionele kwaliteiten (parkeren, geconcen-

treerd, branchesamenstelling). Er is echter sprake van verwaarlozing 

van het vastgoed en gebrekkige ruimtelijke kwaliteit. 

 

Paterswolde heeft geen samenhangend centrumgebied. De beperkte 

concentratie rond de supermarkt heeft een sterke boodschappenfunc-

tie. Parkeren en bereikbaarheid zijn sterk. Overig winkelaanbod ligt 

verspreid en functioneert vooral zelfstandig.  
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3.  MARKTGEB I ED EN  CONCURRENTIE  

In het marktgebied voor de winkelvoorzieningen in Eelde en Paters-

wolde spelen verschillende ontwikkelingen. Er staan woningbouw-

plannen op stapel als Groote Veen en Ter Borch. Daarnaast spelen er 

plannen en initiatieven in de regio. We schetsen kort de marktcon-

text en de ontwikkelingen daarin.  

3.1. MARKTGEBIED 

Primair: Eelde-Paterswolde 

De kern Eelde-Paterswolde telt anno 2010 zo’n 10.500 inwoners. Eelde-

Paterswolde is daarmee qua inwonertal vergelijkbaar met Zuidlaren 

(10.700 inwoners), de andere grote kern in de gemeente Tynaarlo. Het 

inwonertal van de kern blijft in de nabije toekomst (10 à 15 jaar) 

redelijk stabiel (prognose 10.500). Het woningbouwplan Groote Veen, in 

de zuidoost-hoek van Eelde, is vooral gericht op behoud van het 

inwonertal en niet zo zeer op groei. 

 

Kenmerkend voor Eelde-Paterswolde is het relatief hoge aandeel 

ouderen en lage aandeel jong volwassenen. Het gemiddeld inkomen in 

vooral Paterswolde ligt hoog. Ook de huizenprijzen liggen in Paterswol-

de op een hoog niveau. Daarnaast is sprake van een vrij lage stedelijk-

heidsgraad (niet in tabel) vanwege de ruimtelijke opzet van de bebou-

wingsstructuur (kleine kernen en dorpen, vrijstaande huizen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: Bevolkingssamenstelling en ontwikkeling Tynaarlo 

Aspect Eelde Paters-
wolde 

Tynaar-
lo 

Neder-
land 

0 - 15 jaar 17% 18% 18% 18% 

15 - 25 jaar 10% 8% 9% 12% 

25 - 45 jaar 21% 19% 22% 27% 

45 - 65 jaar 30% 30% 31% 28% 

> 65 jaar 22% 25% 20% 15% 

Gem. woningbezetting 2,2 2,2 2,3 2,2 

Gem. inkomen per 
inwoner (* 1.000) 

14,1 16,7 14 13,3 

Gem. woningwaarde (* 
1.000) 

221 244 232 217 

% Allochtonen (niet-
westers) 

1% 3% 2% 11% 

Bron: CBS (2007 en 2009) * Gemeente Tynaarlo 

 

Secundair: Directe omgeving  

In de directe omgeving van Eelde-Paterswolde zijn wat kleinere kernen 

gelegen zonder eigen winkelvoorzieningen. Het gaat dan met name om 

De Punt, Donderen, Bunne, Oosterbroek, Winde en Yde. Deze dorpen 

tellen gezamenlijk zo’n 1.900 inwoners.  

 

Ten noorden van Paterswolde is de wijk Ter Borch in ontwikkeling. De 

wijk ligt nabij het bestaande Eelderwolde. Er worden zo’n 1.250 

woningen gebouwd. In de eindsituatie zullen in de nieuwe wijk zo’n 

3.000 mensen wonen. De eerste deelplannen zijn opgeleverd.  

 

De wijk Ter Borch ligt op enige afstand en sluit qua ligging meer aan bij 

Groningen dan bij Paterswolde. Desalniettemin zijn en blijven ook de 

verbindingen met Eelde-Paterswolde goed. Directe verbindingen met 

Hoogkerk zijn er niet.  
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3.2. CONCURRENTIEPOSITIE 

De dichtstbijzijnde kernen met een gelijkwaardig tot groter winkelaan-

bod zijn die van Haren, Roden en Groningen. Assen en Zuidlaren zijn 

ook van belang. 

 

Haren en Roden: Centra met bovenlokale functie  

Zowel Haren als Roden beschikt over een compleet boodschappenaan-

bod met meerdere supermarkten, waaronder ook de harddiscounters. In 

het centrum van Haren zijn de supermarkten AH en C1000 gevestigd. 

Aldi is ook aanwezig. Super de Boer heeft het niet gered in haar kleine 

filiaal aan de Rijksstraatweg. In het centrum van Haren is tevens een 

uitgebreid aanbod aan aanvullende winkelvoorzieningen, zowel in het 

doelgerichte als meer modische segment. De laatste fase van het 

komplan Haren betreft de upgrade van het Raadhuisplein, inclusief 

relocatie van het gemeentehuis en een parkeergarage eronder.  

 

Roden heeft naast het dagelijks aanbod ook een vrij uitgebreid winkel-

aanbod voor de frequente benodigdheden en ook in het recreatieve 

segment (inclusief vestigingen van Hema, Vögele, Expert en Intersport). 

Er zijn vier supermarkten in het centrum, AH, Super de Boer, Aldi en 

Lidl. 

 

Zowel de centra van Haren als Roden hebben enige bovenlokale functie, 

zeker voor de kleinere kernen in de omgeving.  

 

Wijk- en buurtvoorzieningen Zuid-Groningen 

Voor de wijken aan de zuidkant van Groningen vormen het Overwin-

ningsplein en het Helpmanplein de voornaamste boodschappencentra. 

Het Overwinningsplein is een vrij compleet wijkcentrum, maar met zeer 

beperkt uitgeruste trekkers (Super de Boer circa 800 m² bvo doorver-

kocht aan C1000, Aldi circa 300 m² bvo). In parkeren is goed voorzien, 

maar het gebied heeft weinig sfeer en is vooral erg functioneel.  

 

Het Helpmanplein heeft in de AH-supermarkt een sterke trekker van 

maar liefst 2.200 m² wvo. Er zijn behoorlijk wat aanvullende winkel-

voorzieningen bijgekomen in de laatste uitbreiding. Er wordt nog 

gedacht aan de toevoeging van een Hema aan het plein. Het bood-

schappenplein sluit aan op de Verlengde Hereweg, een straat met veel 

doorgaand verkeer maar met nog behoorlijk wat winkelaanbod. De 

bereikbaarheid is zeer matig, de beperkte parkeercapaciteit aan het 

Helpmanplein voor de supermarkt vormt een groot probleem.  

 

Tussen het Overwinningsplein en Helpmanplein ligt een kleine buurt-

strip met twee supermarkten (Lidl + AH) en een basispakket aan 

winkelvoorzieningen (onder meer bloemen, drogist, textielsuper, 

slijter). Het meest dichtbij voor de wijk Eelderwolde is de Albert Heijn 

aan de Von Suttnerstraat, met slechts enkele aanvullende voorzieningen 

(café, snackbar, kapper). De AH-supermarkt is vrij klein (circa 800 m² 

bvo), parkeren is beperkt en de supermarkt heeft vooral een functie 

voor de buurt.  

 

Versterking Zuidlaren als boodschappenplus centrum 

In Zuidlaren staat een centrumontwikkeling op de rol (herontwikkeling 

Prins Bernardhoeve en ontwikkelingen in het bestaande lint). Doelstel-

ling is de trekkers (supermarkten) in het dorp beter te faciliteren, de 

marktpotentie te benutten en het winkelaanbod uit te breiden. De 

functie van het centrum voor de eigen inwoners en de omliggende 

kleinere kernen wordt zo versterkt.  

 

Bovenregionale kracht van Assen en Groningen 

De binnenstad van Groningen is met haar uitgebreide aanbod dé 

binnenstad van Noord-Nederland en vervult een bovenregionale functie. 

Het aanbod in de binnenstad van Assen is kleiner en is vooral gericht op 

de regionale markt. Ook het grootschalig aanbod in beide steden heeft 

een regionale tot bovenregionale functie. 
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Dorpsvoorzieningen in Norg, Peize en Vries 

Norg heeft een redelijk dorpscentrum met een tweetal kleine super-

markten (C1000 en Golff – toekomst EmTé). Peize en Vries hebben een 

beperkt aanbod. In Peize is een Plus gevestigd en in Vries een Aldi en 

EmTé (voormalige Golff). 

 

Winkelgebieden en supermarkten in de regio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winkelvoorzieningen in de regio (met de klok mee: Overwinningsplein, 

Helpmanplein en de centra van Haren en Zuidlaren) 

  

Groningen

Haren
Leek

Zuidlaren

Eelde-Paterswolde

Vries

Roden

Peize
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4.  MARKTANALYSE  

Gegeven de bestaande winkelstructuur, concurrentiepositie en 

ontwikkelingen in het draagvlak schetsen we de marktmogelijkheden 

voor de detailhandel in Eelde-Paterswolde.  

4.1. MARKTPOSITIE 

Verzorgingsfunctie: Eelde, Paterswolde en omliggende kleine kernen 

De marktpositie voor de winkelvoorzieningen kan als volgt worden 

getypeerd: 

• Het primaire draagvlak bestaat vooral uit de lokale consumenten. 

Dit zijn de inwoners van de kern Eelde-Paterswolde 

• Daarnaast ligt er potentie in het omliggend gebied. De kleinere 

kernen in de omgeving hebben vrijwel geen winkelvoorzieningen.  

Het winkelaanbod in Eelde-Paterswolde heeft hiervoor een belang-

rijke functie. Inwoners uit de dorpen zullen niet volledig en alleen 

gericht zijn op Eelde-Paterswolde, maar toch zeker voor een be-

langrijk deel. 

• Tot slot kan het winkelaanbod (beperkt) aantrekkingskracht 

ontlenen aan specifiek onderscheidend vermogen. We doelen dan 

met name op de kwaliteiten in uitstraling, sfeer, functies  waarmee 

Eelde-Paterswolde zich kan onderscheiden ten opzichte van bij-

voorbeeld Haren of Groningen. Ook specifieke kwaliteiten als be-

reikbaarheid en parkeren spelen hierin een rol. 

 

Nieuwbouw Ter Borch 

Ook vanuit de wijk Ter Borch maken inwoners gebruik van de winkel-

voorzieningen in Eelde-Paterswolde. De toevloeiing van koopkracht 

wordt in de praktijk reeds ervaren. Naar de toekomst groeit het 

inwonertal van wijk en neemt het bestedingspotentieel toe. Wij 

verwachten dat de toevloeiing vanuit Ter Borch ten gunste van Eelde-

Paterswolde zal toenemen. Uitgangspunt is hierbij dat de wijk geen 

eigen supermarkt krijgt. 

 

Onze verwachting is dat ongeveer de helft van de toekomstige bevol-

king van Ter Borch zich zal richten op het winkelaanbod in Eelde en 

Paterswolde. Uiteraard vormen de AH aan de Von Suttnerlaan en het 

Overwinningsplein, mede gezien de afstand tot Ter Borch, voorname 

boodschappenalternatieven. Daarentegen kent en krijgt Ter Borch een 

vrij welgestelde bevolking met een hoge mobiliteit. Een deel van hen 

zal zich aangetrokken voelen tot de winkelvoorzieningen in Eelde en 

Paterswolde, ondermeer uit oogpunt van bereikbaarheid en sfeer.  

4.2. OPGAVEN EN AMBITIE 

Impuls nodig 

De ruimtelijk functionele structuur van de winkelvoorzieningen in Eelde 

en Paterswolde kent op dit moment enkele voorname tekortkomingen. 

Het aanbod is nogal versnipperd, de ruimtelijke kwaliteit is matig 

(vooral in Eelde) en ook in functionele zin zijn er beperkingen (trekker-

beeld, ontbrekende branches). Doel van de huidige initiatieven en 

plannen is om het aanbod en de structuur een impuls te geven.  

 

Lokale omzetpotentie behouden en versterken  

Met de beoogde versterkingen moet het zeker mogelijk zijn de koop-

kracht in de kern beter vast te houden en de afvloeiing naar andere 

plaatsen te beperken, zeker wat betreft de boodschappen en aanver-

wante aankopen. Daarnaast kan de potentie uit het buitengebied beter 

worden benut en ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen 

(Ter Borch). 

 

  



 

 

 

12 
  

WPM  ADVIES •  MARKTANALYSE EELDE EN PATERSWOLDE •  GEMEENTE TYNAARLO 

4.3. DISTRIBUTIEVE ANALYSE 

De marktanalyse maakt inzichtelijk wat de potentie is voor het winkel-

aanbod in Eelde en Paterswolde. Deze moeten worden bezien in het 

licht van de voorgaande opgaven en ambitie: wat is er bij een algehele 

kwaliteitsprong mogelijk aan functionele uitbreiding? Kencijfers uit 

vergelijkbare situaties vormen hierbij een belangrijke referentie. 

 

Dagelijks: Uitbreiding gericht op schaalvergroting en/of completering 

Voor de dagelijkse sector is een koopkrachtbinding haalbaar van circa 

90%. Er blijft altijd een beperkte afvloeiing naar elders bestaan (woon-

werkaankopen, etc). Daarnaast gaan we uit van toevloeiing van 

koopkracht uit de directe omgeving. 

 

Items Analyse 

Inwoners 10.500 

Bestedingen per inwoner* € 2.282  

Bestedingspotentieel* € 24,0  

Koopkrachtbinding 90% 

Totaal gebonden bestedingen* € 21,6  

Koopkrachttoevloeiing 35% 

Toevloeiing* € 11,6  

Totale bestedingen* € 33,2  

Normatieve omzet per m² wvo* € 6.400  

Haalbare omvang in m² wvo 5.200 

Huidige omvang in m² wvo 4.300 

Toevoeging m² wvo 900 

Toevoeging in m² bvo 1.100 

* cijfers exclusief btw 

 

In de dagelijkse sector is uitbreiding haalbaar van het aanbod. We 

schatten deze in op circa 900 m² wvo. De uitbreidingsruimte wordt 

bijvoorkeur aangewend voor schaalvergroting en/of completering van 

de dagelijkse voorzieningen.  

Toevoeging van een vierde supermarkt achten wij onverstandig en geen 

duurzame versterking. Toevoeging van een extra supermarkt zou het 

functioneren van de bestaande supermarkten in Eelde en Paterswolde 

sterk onder druk zetten.  

 

Niet-dagelijks 

In de niet-dagelijkse sector is een binding haalbaar van circa 50% en 

een toevloeiing van koopkracht van circa 25%. Op basis van deze 

oriëntatiecijfers is een uitbreiding haalbaar van circa 1.100 m² wvo.  

 

Items Analyse 

Inwoners 10.500 

Bestedingen per inwoner* € 2.119  

Bestedingspotentieel* € 22,3  

Koopkrachtbinding 50% 

Totaal gebonden bestedingen* € 11,1  

Koopkrachttoevloeiing 25% 

Toevloeiing* € 3,7  

Totale bestedingen* € 14,8  

Normatieve omzet per m² wvo* € 3.000  

Haalbare omvang in m² wvo 4.900 

Huidige omvang in m² wvo 3.800 

Toevoeging m² wvo 1.100 

Toevoeging in m² bvo 1.400 

* cijfers exclusief btw en exclusief wonen, d-h-z en tuincentrum 

 

De uitbreidingsmogelijkheden worden bij voorkeur aangewend ter 

aanvulling op het bestaande aanbod, in segment danwel branche. 

 

Versterkingsmogelijkheden 

In aanvulling op de functionele uitbreidingsmogelijkheden is een 

heldere visie gewenst op de ruimtelijk-functionele structuur. De visie 

geeft aan waar de functionele versterking het best past. In hoofdstuk 5 

wordt hier nader op ingegaan.   
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5.  ADVIES  W INKELSTRUCTUUR  

Versterking van het winkelaanbod in Eelde en Paterswolde heeft een 

belangrijke ruimtelijke component. Wij geven ons advies over de 

gewenste ontwikkelingsrichting van de winkelstructuur. Tevens gaan we 

in op de positie en functie van de voornaamste clusters daarbinnen.  

5.1. UITGANGSPUNTEN 

Haalbaar en gewenst: boodschappen-plus functie 

Haalbaar en wenselijk voor een kern als Eelde-Paterswolde is een 

winkelaanbod dat inspeelt op de boodschappen-plus behoeften van de 

eigen inwoners. De dagelijkse en wekelijkse boodschappen vormen de 

basis. Het aanvullende aanbod voorziet in de hoog-frequente aankopen 

en mogelijk ook in enkele laag-frequente aankopen.  

 

Gemak als leidraad 

Gegeven de beoogde functie is het bieden van gemak essentieel. Gemak 

betekent dat consument efficiënt hun aankopen kunnen doen, waarbij 

one-stop-shopping zich steeds nadrukkelijker manifesteert. Het succes 

van winkelgebieden gericht op gemak wordt daarom in toenemende 

mate bepaald door een compacte opzet, een complete branchering en 

een goede bereikbaarheid. Duidelijk is dat de winkelstructuur van 

Eelde-Paterswolde hierin op bepaalde fronten tekort schiet. 

 

Concentratie 

Concentratie van winkelvoorzieningen is daarom een belangrijk 

uitgangspunt. Op schaal van Eelde-Paterswolde gaat de voorkeur uit 

naar het zoveel mogelijk concentreren binnen één centrumgebied. Dit 

heeft meerdere redenen: 

• Concentratie heeft voordelen voor de ondernemers. Uitwisseling 

tussen winkels wordt het meest bevorderd in een compact winkel-

gebied met korte loopafstanden, duidelijk zichtlijnen en goed ge-

positioneerde trekkers.  

• Concentratie heeft voordelen voor de consument. Concentratie van 

verschillende winkelfuncties biedt diversiteit en keuzemogelijkhe-

den voor de bezoeker.  

• Draagvlak is kritisch. Op schaal van Eelde en Paterswolde kan een 

aantal winkelfuncties en -branches zich maar één keer vestigen. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor winkelformules als Blokker en Hema, die 

belangrijke (sub)trekkers vormen voor dorpscentra. Maar doorgaans 

geldt hetzelfde voor branches als speelgoed en sport.  

• Specialisten afhankelijk van concentratie. Specialistische winkel-

functies als bakker, slager of kaasboer, hebben te maken met een 

teruglopend marktaandeel. De overlevingskansen van dit type 

branches is steeds meer afhankelijk van de trekkracht van het tota-

le winkelgebied en/of de naastgelegen trekkers (supermarkten).   

5.2. GEWENSTE ONTWIKKELINGSRICHTING 

Optimalisatie binnen de huidige structuur 

Uiteraard vormt de bestaande winkelstructuur van Eelde en Paterswol-

de een relevant vertrekpunt. Een volledige concentratie van winkel-

voorzieningen op één locatie is geen reële ontwikkeling. Vanuit de 

bestaande structuur en de huidige supermarktposities is dit geen 

haalbare kaart en niet nastrevenswaardig. Gezocht moet worden naar 

optimalisatie binnen de huidige structuur. 

 

Heldere profilering 

Ons advies is om als ontwikkelingsrichting te kiezen voor zoveel 

mogelijk concentratie van de winkelvoorzieningen in het bestaande 

centrumgebied van Eelde. Het centrum van Eelde vertoont hiervoor in 

belangrijke opzichten de beste uitgangspositie: 

• Het centrum kent in de huidige vorm reeds de grootste concentra-

tie van winkels, trekkers (supermarkten) en subtrekkers (Hema, 

Blokker, Kruidvat).  
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• Er zijn goede fysieke mogelijkheden in het centrum om zowel 

functioneel als ruimtelijk het winkelgebied een totale upgrade te 

geven.  

Het centrumplan moet hierin faciliteren en de beoogde versterking van 

het centrum mogelijk maken.  

 

Met oog op de gewenste versterking en concentratie van Eelde-Centrum 

is het niet verstandig om in Paterswolde in te zetten op een vergelijk-

bare ontwikkeling. In onze visie sluit behoud en een optimalisatie van 

de boodschappenfunctie in Paterswolde het best aan bij de gewenste 

ontwikkelingsrichting van de winkelstructuur voor de totale kern. 

5.3. WINKELCONCENTRATIE EELDE 

Marktruimte benutten in centrumplan Eelde 

Het centrum van Eelde biedt goede mogelijkheden voor een ruimtelijk-

functionele versterking. Het centrum van Eelde zou zich moeten 

versterken als modern en compleet dorpscentrum met een functie voor 

zowel boodschappen als beperkt winkelen. Hierbij past een aantrekke-

lijkere verblijfsfunctie, in combinatie met horeca en eventuele andere 

publieksfuncties. 

 

Concrete aandachtspunten zijn: 

• Opschaling van de fullservicesupermarkt (C1000) naar een moder-

nere maatvoering; 

• Uitbreiding van de non-food, met name in ontbrekende branches en 

segmenten; 

• Eventuele schaalvergroting van enkele non-food formules. 

 

De marktruimte vanuit de distributieve analyse onderstrepen de 

mogelijkheden voor uitbreiding van zowel dagelijks als niet-dagelijks 

aanbod. De uitbreidingsmetrages zijn richtinggevend voor het totale 

winkelaanbod op kernniveau. Hiermee leggen we niet direct beperkin-

gen op het aan het te realiseren winkelmetrage in het centrumplan voor 

Eelde. Wel adviseren wij nadrukkelijk om bestaande ondernemers, die 

nu verspreid zitten over de kern Eelde-Paterswolde, een kans te bieden 

in het nieuwe centrum. We willen geen rem zetten op de dynamiek die 

met een centrumplan gepaard gaat, maar vinden wel dat bestaande 

ondernemers kansen moeten krijgen op positieversterking.  

 

Uitdagingen 

Een van de uitdaging zal zijn om een duidelijke en logische routing aan 

te brengen. Aan de Hoofdweg is geen tweezijdige bewinkeling mogelijk 

en de samenhang tussen Hoofdweg en Kerkhoflaan is moeilijk. In de 

branchering, situering van de entrees en winkelverkaveling zal hier 

goed bij stil moeten worden gestaan. Te denken valt aan differentiatie 

in deelgebied, (Hoofdweg versus parkeerterrein), doorloopwinkels naar 

de Hoofdweg, aantrekkelijke afzoming langs het parkeren, vergroten 

van de doorlopen tussen Hoofdweg en Kerkhoflaan, etc. Ook het 

creëren van verblijfskwaliteit vormt een opgave. Dit vereist intimiteit 

en een aantrekkelijke uitstraling. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het 

creëren van een binnenplein tussen Kerkhoflaan en Hoofdweg, met een 

aandacht voor pleinwanden en groen. Er zal goed moeten worden 

toegezien op de stedenbouwkundige opgezet, zodat het centrum een 

commercieel gezien de juiste balans krijgt.  

5.4. BOODSCHAPPENFUNCTIE PATERSWOLDE 

Beperkte versterking boodschappenfunctie Paterswolde 

In Paterswolde vormt de supermarkt de enige trekker en is in hoge 

mate bepalend voor het functioneren van de overige winkelvoorzienin-

gen in de directe omgeving. De supermarkt functioneert momenteel 

goed en heeft een behoorlijke bovenlokale verzorging.  

 

De combinatie met andere dagelijkse voorzieningen maakt het tot een 

aantrekkelijke boodschappenbestemming. In combinatie met de goede 
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parkeerfaciliteiten en bereikbaarheid, speelt de supermarkt in op one-

stop-shopping voor inwoners van zowel de eigen kern als consumenten 

van buiten Eelde-Paterswolde.  

 

Richting toekomst neemt het consumentenpotentieel vooral aan de 

noordzijde van Paterswolde toe (ontwikkeling Ter Borch). Voor de 

huidige en toekomstige inwoners van dit gebied vormt de supermarkt in 

Paterswolde, mede vanwege de bereikbaarheid en het parkeren, een 

aantrekkelijke boodschappenlocatie.  

 

Voor het centrumgebied van Paterswolde adviseren wij in te zetten op 

het bestaande cluster aan de Hoofdweg (AH en directe omgeving), met 

een primaire focus op boodschappen. Enige uitbreiding van de super-

markt en benutting van de marktruimte in de dagelijkse sector achten 

wij passend.  

 

Het boodschappencluster kan zich zo blijvend manifesteren als aantrek-

kelijk boodschappencentrum voor Eelde-Paterswolde en omgeving, 

waarbij de supermarkt zijn trekkracht kan blijven vervullen en be-

staande bezoekersstromen beter kan accommoderen. Verdere verster-

king in de non-food achten wij niet wenselijk en voorbehouden aan 

Eelde. Een goede en verbeterde parkeer- en ontsluitingsoplossing zijn 

uitdrukkelijk randvoorwaarde bij een versterking van het boodschap-

pencluster in Paterswolde. 
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6.  B I JLAGE :  VERGEL I JK ING DPO’S  

In 2009 is door DTNP een dpo opgesteld in opdracht van de gemeente 

Tynaarlo. De conclusies uit het dpo van DTNP ten aanzien van de 

kwantitatieve uitbreidingsmogelijkheden voor winkelruimte komen 

redelijk overeen met ons dpo. Voor de vergelijkbaarheid zetten we 

beide analyses naast elkaar.  

 

Uitgangspunten 

Over de uitgangspunten van beide dpo’s valt het volgende op te 

merken: 

• Waar wij de analyse richten op de dagelijkse en niet-dagelijkse 

sector, heeft DTNP een dpo opgesteld voor de sectoren food (voe-

dings- en genotmiddelen/VGM) en non-food (duurzame en overige 

goederen/DOG). De food is grotendeels vergelijkbaar met de dage-

lijkse sector, echter exclusief persoonlijke verzorging (drogist en 

parfumerie). De non-food is grotendeels vergelijkbaar met de niet-

dagelijkse sector, echter inclusief de persoonlijke verzorging. Dit 

verschil in sectoren heeft uiteraard gevolgen voor de verdeling in 

de bestedingen per hoofd en de verdeling in het aanbod. 

• Het verschil in aanbod tussen WPM (niet-dagelijkse sector) en DTNP 

(non-food) wordt niet alleen veroorzaakt door het verschil in afba-

kening van de sector, maar ook door tussentijdse mutatie in het 

aanbod. Eind 2009 opende Hema in Eelde, een toevoeging van circa 

340 m² wvo. 

• Er zijn verschillen in de inschatting van binding en toevloeiing. Wij 

hanteren voor de dagelijkse sector 90% binding, DTNP een verge-

lijkbare 90 tot 95%. Voor de toevloeiing hanteert WPM een percen-

tage van 35%, DTNP een marge van 20% tot 25%. WPM baseert zich 

onder meer op toevloeiingcijfers uit de praktijk. Voor de niet-

dagelijkse sector zijn de cijfers vrijwel vergelijkbaar: WPM 50% 

binding en 25% toevloeiing, DTNP 45% a 50% binding en 20% a 25% 

toevloeiing.  

 

 

Uitkomsten Analyse Dagelijks (WPM) / Food (DTNP) 

Wij komen in de dagelijkse sector tot een uitbreidingsmetrage van 900 

m² wvo. DTNP komt tot maximaal 400 m².  

 

Items Analyse WPM Analyse DTNP 

Inwoners 10.500 10.500 

Bestedingen per inwoner* € 2.282  € 1.916 

Bestedingspotentieel (mln.)* € 24,0  € 19,1 a € 20,1 

Koopkrachtbinding 90% 90% a 95% 

Totaal gebonden bestedingen (mln.)* € 21,6  € 18,1 

Koopkrachttoevloeiing 35% 20% a 25% 

Toevloeiing (mln.)* € 11,6  € 4,5 a € 6,4 

Totale bestedingen (mln.)* € 33,2  € 22,6 a € 25,5 

Normatieve omzet per m² wvo* € 6.400  € 6.300 

Haalbare omvang in m² wvo 5.200 3.600 a 4.100 

Huidige omvang in m² wvo 4.300 3.700 

Toevoeging m² wvo 900 0 a 400 

Toevoeging in m² bvo 1.100  

* cijfers exclusief btw 
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Uitkomsten Analyse Niet-dagelijks (WPM) / Non-Food (DTNP) 

Wij komen tot een uitbreiding van circa 1.100 m² in de niet-dagelijkse 

sector. DTNP komt tot een uitbreiding van circa 700 tot 1.600 m², maar 

dit is inclusief de reeds gevestigde Hema (dus exclusief Hema eigenlijk 

circa 350 a 1.250 m² wvo). 

 

Items Analyse WPM Analyse DTNP 

Inwoners 10.500 10.500 

Bestedingen per inwoner* € 2.119  € 2.336 

Bestedingspotentieel (mln.)* € 22,3  € 24,5 

Koopkrachtbinding 50% 45% a 50% 

Totaal gebonden bestedingen (mln.)* € 11,1  € 11,0 a € 12,3 

Koopkrachttoevloeiing 25% 20% a 25% 

Toevloeiing (mln.)* € 3,7  € 2,8 a € 4,1 

Totale bestedingen (mln.)* € 14,8  € 13,8 a € 16,4 

Normatieve omzet per m² wvo* € 3.000  € 3.000 

Haalbare omvang in m² wvo 4.900 4.600 a 5.500 

Huidige omvang in m² wvo 3.800 3.900 

Toevoeging m² wvo 1.100 700 a 1.600 

Toevoeging in m² bvo 1.400  

* cijfers exclusief btw en exclusief wonen, d-h-z en tuincentrum  
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Samenvatting en conclusies enquêt
 
 
Totaal ontvangen woonwensenformulieren
 
Overheidsverspreiding van enquête c.q. woonwensenformulier:

• Eelde: volledig postcodegebied 
• Paterswolde: volledig postcodegebi
• Totaal verspreid:   
• Verspreidingsdatum:  
• Sluitingsdatum:   
• Start verwerking enquête: 

 
Totale respons: 

• op basis van overheidsverspreiding: 
• op basis van huis aan huis verspreiding
• totaal ontvangen enquêtes 

ingevuld, 9 enquêtes zijn te laat ontvangen)
 
Van de 690 ontvangen enquêtes

• zijn 72 huishoudens c.q. respondenten
• hebben 238 (34%) huishoudens

voortgang van de ontwikkeling van 
• hebben 540 (78%) huishoudens

worden over de voortgang van het plan
• hebben 189 (27%) respondenten

woonwensenformulier geschreven 
�
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en conclusies enquête Het Centrumplan te Eelde 

Totaal ontvangen woonwensenformulieren 

Overheidsverspreiding van enquête c.q. woonwensenformulier: 
volledig postcodegebied 9761 = 2.224 adressen (opgave Santibri, verspreidingsbureau)

Paterswolde: volledig postcodegebied 9765 = 2.652 adressen (opgave Santibri
 4.876 formulieren 
 29 juni 2010 
 17 juli 2010, verlengd tot 30 juli 

Start verwerking enquête:  30 juli 2010 

an overheidsverspreiding: 15%  
op basis van huis aan huis verspreiding: 19% (3725 verspreidingen) 
totaal ontvangen enquêtes 716, waarvan 690 bruikbaar (17 enquêtes zijn niet of onvoldoende 
ingevuld, 9 enquêtes zijn te laat ontvangen)�

enquêtes: 
c.q. respondenten nagebeld door BPM (zie pagina 6

huishoudens c.q. respondenten aangegeven mee te willen denken 
voortgang van de ontwikkeling van Het Centrumplan te Eelde 

huishoudens c.q. respondenten aangegeven op de hoogte gehouden te willen 
worden over de voortgang van het plan 

respondenten een of meerdere opmerking(en), vragen, adviezen op het 
geschreven (zie pagina 50) 
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(opgave Santibri, verspreidingsbureau)  
(opgave Santibri, verspreidingsbureau) 

bruikbaar (17 enquêtes zijn niet of onvoldoende 

(zie pagina 64) 
aangegeven mee te willen denken over de 

aangegeven op de hoogte gehouden te willen 

een of meerdere opmerking(en), vragen, adviezen op het 

�
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�		
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Totaal inwoners gemeente Tynaarlo 32.364: (bron: gemeente Tynaarlo, cijfers 2010) 
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Volgens de bevolkingsstatistieken van de gemeente Tynaarlo is 46% van de inwoners in  
Eelde 50 jaar of ouder en in Paterswolde 49% van de inwoners 50 jaar of ouder. 
 
 
Demografie en vergrijzing in de gemeente Tynaarlo 
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De gemiddelde vergrijzing geeft het aandeel 75-plussers ten opzichte van de bevolking weer. Bron: Primos, ABF Research 
 
De gemeente Tynaarlo is een meer dan gemiddeld vergrijsde gemeente.  
 
In 2010  

Het aandeel 75-plussers is 9,8% van de bevolking (6,9% landelijk). 
In 2020  

Het aandeel 75-plussers is 12,5% van de bevolking (8,4% landelijk).  
Het aantal 75-plussers stijgt met 25,7% van 3.123 naar 3.927.  

In 2030  
Het aandeel 75-plussers is 16,7% van de bevolking (11,5% landelijk).  
Het aantal 75-plussers stijgt met 65,5% van 3.123 naar 5.168.  
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Leeftijd respondenten 
 
Onderstaand de leeftijd van de respondenten; 64% is 50 jaar of ouder. Verhoudingsgewijs met  
de bevolkingsstatistieken van die leeftijdsgroep een hoog resultaat. 
De opkomst tot 25 jaar is minimaal. De leeftijdsgroep van 20 tot 25 jaar omvat in Eelde en Paterswolde 
samen 407 inwoners, de opkomst bij de enquête is 2% van dat totaal. 
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Leeftijd van de respondenten uitgesplitst naar leeftijdsgroep, op basis van de 690 verwerkte enquêtes. 
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Van de respondenten komt 68% uit Eelde en 28% uit Paterswolde. 
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Voor leeftijdsgroepen en interesse zie pagina 39 en 40. 
 
  
  
    



 

Samenstelling huishouden 
� alleenstaand 
� gehuwd / samenwonend 
� aantal inwonende kinderen………
� inwonend  
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Hoe kinderrijk wordt Het Centrumplan te Eelde

• 29% (201) van de respondenten heeft inwonende de kinderen
• 13% (27) van de respondenten met kinderen heeft aangegeven interesse te hebben in Het 

Centrumplan, zie pagina 41.
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Centrumplan te Eelde? 
van de respondenten heeft inwonende de kinderen 

) van de respondenten met kinderen heeft aangegeven interesse te hebben in Het 
41. 
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) van de respondenten met kinderen heeft aangegeven interesse te hebben in Het 
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Huidige woonsituatie 
 
 
Is uw huidige woning een 
� koopwoning 
� huurwoning 
� inwonend / op kamers 
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In welk woningtype woont u nu? 
� thuiswonend / op kamers 
� rijwoning / tussenwoning 
� rijwoning / hoekwoning (met zijtuin) 
� rijwoning / eindwoning (zonder zijtuin) 
� 2-onder-1-kapwoning 
� 2-onder-1-kapwoning geschakeld middels een garage of berging 
� vrijstaande woning 
� vrijstaande woning geschakeld middels een garage of berging 
� bungalow / patiowoning 
� appartement 
� maisonnette 
� beneden- of bovenwoning 
� anders, namelijk…………………………………………………………… 
 
� !#��./!�!��������!�/��!��*+,)-� ��   
8" � -�10�� �� ��$� ���

�5*�/." � ��6�"0�2�, �+/� ����� �����

+��." � -�6��*//� ." � -� ��'� ����

+��." � -�6�5"�2." � -��, ���>���*� #� ���)� ����

+��." � -�6��� �." � -��>" ��+�>���*� #� ����� �����

�%" ��+%�%2�0." � -� ���� ����

�%" ��+%�%2�0." � -�-�/?5�2�$��� ����� �����

�+��/��� ���." � -� ���� �'��

�+��/��� ���." � -�-�/?5�2�$��� ������ �����

=* -�$".�6�0���"." � -� ������ �����

�00�+��, � �� ����� �����

, ��/"  ����� ������ �����

=� ��� %�"��="�� ." � -� ����� �����

� ��+/� ������ �����

 ���/�� -��*$�� ����� �����

� ')�� �����
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� � � �$$�� /��� �� -�5*.�� � ." � ��  ���/�

� � � � � /�, � ." � �� � � -��*$��

� �.�$2�." � -�10��."" ��*� *@��� �� ��$� �� �� ��$� �� �� ��$� �� �� ��$� �� ��$�

�5*�/." � ��6�"0�2�, �+/� ����� ����� �� ��� � �� �� ��

+��." � -�6��*//� ." � -� ����'� ���� ��� '�� ��� ���� � ��

+��." � -�6�5"�2." � -��, ���>���*� #� �)� ���� ��� ��� �'� ����� � ��

+��." � -�6��� �." � -��>" ��+�>���*� #� ��� ����� '� ��� �)� ����� � ��

�%" ��+%�%2�0." � -� ������ ���� ��� ��� ���� ���� � ��

�%" ��+%�%2�0." � -�-�/?5�2�$��� ��� ����� ��� ��� ��� ��'�� � ��

�+��/��� ���." � -� ������ �'�� ��� ��� ���� ���� � ��

�+��/��� ���." � -�-�/?5�2�$��� ���� ����� ���� ��� ����� ����� � ��

=* -�$".�6�0���"." � -� ���� ����� ���� ��� ����� ����� � ��

�00�+��, � �� ��� ����� ��� ��� ��� ����� � ��

, ��/"  ����� ���� ����� ���� ��� ������'� ����� � ��

=� ��� %�"��="�� ." � -� ��� ����� ��'� ��� ���� ����� � ��

� ��+/� ���� ����� ���� ��� ���� ����� � ��

 ���/�� -��*$�� ��� ����� ���� ��� ���� ����� �� ��

� ')�� ����� �)�� ����� ���)�� ������ �� ��
�

� !#��./!�!��������!�/��!��*+,)-� �� �� �<""0�"��5**+�." � -���

� � � 2""0� 5**+� � ." � ��  ���/�

� � � � � � � � -��*$��
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+��." � -�6��*//� ." � -� ��'� ���� ��'�� ��)�� ��� ��� �� ��

+��." � -�6�5"�2." � -��, ���>���*� #� ���)� ���� ����� ��'�� ��� ��� �� ��

+��." � -�6��� �." � -��>" ��+�>���*� #� ����� ������ ���'� ����� ��)� ��� �� ��

�%" ��+%�%2�0." � -� ���� ���� ���� �)�� ��� ��� �� ��

�%" ��+%�%2�0." � -�-�/?5�2�$��� ����� ������ ����� ��'�� ��'� ��� �� ��

�+��/��� ���." � -� ���� �'�� ���� ���� ���� ��� �� ��

�+��/��� ���." � -�-�/?5�2�$��� ������ ������ ������ ����� ���� ��� �� ��

=* -�$".�6�0���"." � -� ������ ������ ����'� ����� ���� ��� �� ��

�00�+��, � �� ����� ������ ����� ����� ��� ��� �� ��

, ��/"  ����� ����� ������ ������ ����� ���� ��� �� ��

=� ��� %�"��="�� ." � -� ����� ������ ������ ����� ���� ��� �� ��

� ��+/� ������ ������ ������ ����� ���� ��� �� ��

 ���/�� -��*$�� ����� ������ ������ �� ���� ��� �� )�

� ')�� ����� ���� ���� ���''� ���� �� ���

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Conclusie huidige woning koop of huur en type woning
 

• 507 respondenten (73%) wonen in een koopwoning
• 174 respondenten
• 133 in een 2^1 kap koopwoning
• 21 in een koopappartement
• 118 in een kooprijwoning waarvan 64 in een kooptussenwoning

• 166 respondenten (24%) 
• 24 in een huurappartement
• 98 respondenten wonen in een gehuurde rijwoning

• 493 respondenten (71%) zijn gehuwd of samenwonend 
• 201 respondenten (29%) hebben 

 
De uitkomst van de enquête ingevuld door
lijkt hoog.  
De gemeente Tynaarlo heeft geen up
koopwoningen.  
De cijfers uit 2005 laten zien dat in Eelde 14% van de koopwoningen in het dure segment 
(> � 250.000,--) gelegen is en in Paterswolde 13%.
Er wonen 358 (52%) respondenten in een dure koopwoning (t
vrijstaand en vrijstaand geschakeld).
 
 

�� �� �� ��

� ��


7� ��8:�	�� ���	A�6��	
�
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�� �� ���

  

huidige woning koop of huur en type woning 

%) wonen in een koopwoning (zie overzicht op pagina 5
respondenten wonen in een vrijstaande koopwoning 
in een 2^1 kap koopwoning 

21 in een koopappartement 
118 in een kooprijwoning waarvan 64 in een kooptussenwoning

 wonen in een huurwoning 
24 in een huurappartement 

respondenten wonen in een gehuurde rijwoning 
%) zijn gehuwd of samenwonend  

201 respondenten (29%) hebben inwonende kinderen  

ingevuld door respondenten met een koopwoning in het hogere prijssegment, 

De gemeente Tynaarlo heeft geen up-to-date cijfers over de bestaande voorraad van huur

De cijfers uit 2005 laten zien dat in Eelde 14% van de koopwoningen in het dure segment 
) gelegen is en in Paterswolde 13%. 

Er wonen 358 (52%) respondenten in een dure koopwoning (type 2^1 kap, 2^1 kap geschakeld, bungalow 
vrijstaand en vrijstaand geschakeld). 
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(zie overzicht op pagina 5 en 6): 

118 in een kooprijwoning waarvan 64 in een kooptussenwoning 

respondenten met een koopwoning in het hogere prijssegment, 

ers over de bestaande voorraad van huur- en 

De cijfers uit 2005 laten zien dat in Eelde 14% van de koopwoningen in het dure segment  

ype 2^1 kap, 2^1 kap geschakeld, bungalow 
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Verhuisplannen en verhuistermijn 
 
 
Heeft u verhuisplannen? (één antwoord mogelijk) 
� ik heb/wij hebben momenteel (geen) verhuisplannen maar als er een passend appartement  
   in Het Centrumplan komt overwegen wij te verhuizen 
� ik heb/wij hebben momenteel (geen) verhuisplannen maar als er een passende eengezinswoning  
   in Het Centrumplan komt overwegen wij te verhuizen 
� ik heb/wij hebben momenteel verhuisplannen maar niet voor Het Centrumplan in Eelde  
� ik heb/wij hebben momenteel geen verhuisplannen, ik woon/wij wonen naar volle tevredenheid 

 
���./!�&����������!���������*+,)-�

""+�7���B� �+*, 0$� � �� ��$� ��

-�� ���+5*�/0$�  � �� ���� ����

��� ��+��� ��00�+��, � �� ��)� �'��

��� ��+��� ��� -�>� /." � -� �)� �����

���, ��+� ���� ��+�7���B� �+*, 0$� � ��� �����

 ���/�� -��*$�� �� �����

� ')�� �����
 
Heeft u interesse/belangstelling in een koop- of huur appartement of eengezinswoning in Het 
Centrumplan te Eelde? (één antwoord mogelijk)  
� Ik/wij heb(ben) mogelijk belangstelling voor een huurappartement in Het Centrumplan 
� Ik/wij heb(ben) mogelijk belangstelling voor een koopappartement in Het Centrumplan 
� Ik/wij heb(ben) mogelijk belangstelling maar weten nog niet of dit een huur- of koopappartement zal zijn  
� Ik/wij heb(ben) mogelijk belangstelling voor een huurwoning in Het Centrumplan 
� Ik/wij heb(ben) mogelijk belangstelling voor een koopwoning in Het Centrumplan 
� Ik/wij heb(ben) mogelijk belangstelling maar weten nog niet of dit voor een huur- of koopwoning zal zijn 
� Ik ben/wij zijn starter(s) en geïnteresseerd in een woning/appartement in Het Centrumplan      
   ‘gesubsidieerd’ middels Koopgarant of een startersubsidie 
� Ik/wij heb(ben) geen belangstelling voor een appartement of eengezinswoning in Het      
   Centrumplan maar willen wel meewerken aan de enquête (gaat u dan door naar pagina 6) 
 
���./!�&����������!���������*+,)-�

<""0�"��5**+@� �� ��$� ���

�� �5**+�00�+��, � �� ��� ����

�� �2""0�00�+��, � �� ��� �����

�� �5**+%�"��2""0�00�+��, � �� ��� �����

�� �5**+." � -� ��� �����

�� �2""0." � -� ��� �����

�� �5**+%�"��2""0." � -� ��� �����

�� �/��+��+/��2""0#." � -� ���� �����

-�� �� ��+�//��� �." � �� �D��B� �+*, 0$� � ����������� ����

� �������')�� �����
 
Bij de vraag heeft u verhuisplannen en mogelijk belangstelling voor een woning of appartement in Het 
Centrumplan hebben 138 respondenten positief gereageerd. Bij de vervolgvraag is dit aantal verhoogd 
naar 175. Deze verhoging komt met name door de respondenten die aan verhuizing denken over een wat 
langere periode en dus geen verhuistermijn binnen 5 jaar in gedachten hebben. 
1e vraag: 109 geïnteresseerd in een appartement  � vervolgvraag: 137 
1e vraag: 29 geïnteresseerd in een eengezinswoning  � vervolgvraag:   33 
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Conclusie  
 
 
175 huishoudens (25%) hebben belangstelling om te wonen in Het Centrumplan: 

• 98 in een huurappartement of woning 
• 34 in een koopappartement of woning (inclusief starters) 
• 43 weten nog niet of dit een huur of koopappartement c.q. woning zal worden 

 
Verdeeld per type woning: appartement en eengezinswoning: 

• 33 respondenten (5%) hebben interesse voor een eengezinswoning: 
• 11 hebben interesse in een eengezinswoning in het koopsegment 

 • 11 hebben interesse in een eengezinswoning in het huursegment 
• 11 hebben interesse in een eengezinswoning maar weten nog niet of dit een koop- of een     
     huurwoning zal zijn 

 
• 137 respondenten hebben interesse een huur- of koopappartement in Het Centrumplan: 

• 18 hebben interesse in een appartement in het koopsegment 
• 87 hebben interesse in een appartement in het huursegment 
• 32 hebben interesse in een appartement maar weten nog niet of dit een koop- of een     
     huurappartement zal zijn 
 

• 5 respondenten zoeken binnen 4 jaar een starterswoning  
 

 
 
 
Huidige woning en interesse 
 
� !#��./!�!��������!�/��!��*+,)-� � ��+�//��� ��� �� �� �� �� �� ��

� � /��+��+/� 2""0� 5**+� 2""065**+� 2""0� 5**+� 2""065**+� -�� ��

� � ." � -� ." � -� ." � -� ." � -� �00� �00� �00� � ��+�//��

7*���-��." � -� � �� ��$� �� ��$� �� ��$� �� ��$� �� ��$� �� ��$� �� ��$� �� ��$�

2""0." � -� ���� �� �� �� �� ��� ��� ��� �)'�

5**+." � -� �''� �� �� '� �� �� ��� �� ��'�

� ." � ��=���"*��+/62�, �+/� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���/�� -��*$�� ��� �� �� �� �� �� �� �� ���

� ')�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����
 
 
  

� �� �� �� �� ��
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Binnen welke termijn wenst u te verhuizen? (één antwoord mogelijk) 
� tussen één en twee jaar 
� tussen twee en drie jaar 
� tussen drie en vier jaar 
� anders, namelijk…………jaar (s.v.p. jaartal invullen)  
 
� !#��./!�!��������!�/��!��*+,)-� �� ��

�+5*�/��+, �� �� �� ��$� ���

���"�������+�� ����� ��'��

���"�������+� ����� �����

���"�������+�� ����� ��'��

��+5*�/��+, �� �� ��+/�� ���� '���

-�� ���+5*�/0$�  � � ���� �)��

� ')�� �����
 
116 respondenten geven aan binnen 4 jaar te willen verhuizen 
Als we de categorie ‘anders’ bekijken geven nog eens 28 huishoudens aan binnen 5 jaar te willen 
verhuizen.  
 
� !#��./!�!��������!�/��!��*+,)-� �� ��

�+5*�/��+, �� �� �� ��$� ���

�(�����+�"��>"�/0"���-�, "-�$��2� ����� �����

((��##�������� 3344�� 33''55��

'��"��������+� �'� ����

����"��������+� �)� ����

4�������+� �)� ����

 "-�-�� ������ ����� �����

� ��� ���+>"+-� -� ""�>�2�$��2�."+��� ����� �����

� ���� ���������
 
 
Verhuistermijn en interesse 
 
�%&�����!������"��./!�����!#���������������������������������+5*�/��+, �� ���

���"�������+�� ���"�������+�� ���"�������+�� �"���$�


10��." � -��� � �� ��$� �� ��$� �� ��$� �� ��$�

�� �5**+�00�+��, � �� ��� ��� ��� ��� 66''��

�� �2""0�00�+��, � �� ��� �� �� '� ''))��

�� �5**+%�"��2""0�00�+��, � �� ��� �� '� �� ''++��

�� �5**+." � -� ��� �� �� �� ++��

�� �2""0." � -� ��� �� �� �� 77��

�� �5**+%�"��2""0." � -� ��� �� �� �� 77��

�� �/��+��+/��2""0#." � -� �� �� �� �� 66��

���� 3377�� 88))�� 8866�� ,,''��
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Conclusie  
116 huishoudens (17%) willen verhuizen binnen een termijn van 4 jaar:  

• 20 respondenten zoeken een huur- of koopwoning binnen 4 jaar: 
• 7 hebben interesse in een eengezinswoning in het koopsegment 
• 7 hebben interesse in een eengezinswoning maar weten nog niet of dit een koop- of een     
     huurwoning zal zijn 

 • 6 hebben interesse in een eengezinswoning in het huursegment 
 

• 67 respondenten zoeken een huur- of koopappartement binnen 4 jaar: 
• 10 hebben interesse in een appartement in het koopsegment 
• 16 hebben interesse in een appartement maar weten nog niet of dit een koop- of een     
   huurappartement zal zijn 
• 41 hebben interesse in een appartement in het huursegment 

 
• 4 respondenten zoeken binnen 4 jaar een starterswoning  

 
• 25 respondenten die wel behoefte hebben om binnen vier jaar te verhuizen, hebben aangegeven 

geen interesse te hebben om te wonen Het Centrumplan 
 
Conclusie 
175 respondenten (25%) hebben aangegeven interesse te hebben voor een huur- of koopwoning of 
appartement in Het Centrumplan. 
Van de 175 respondenten wensen 91 respondenten te verhuizen binnen 4 jaar, waarvan: 

• 67 naar een appartement 
• 29 naar een eengezinswoning 
• 4 naar een starterswoning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Reden van verhuizen en waarom Het Centrumplan
 
Wat is/zijn voor u de reden(en) om te verhuizen naar een appartement of een eengezinswoning in 
Het Centrumplan? (meerder antwoorden mogelijk)
� mijn/onze leeftijd  
� ik wil/wij willen graag alles gelijkvloers
� ik wil/wij willen graag minder onderhoud aan mijn/onze woning
� ik wil/wij willen graag minder onderhoud aan mijn/onze tuin
� ik wil/wij willen graag in een appartement wonen omdat dat ‘veiliger’ voelt
� ik wil/wij willen graag in het centrum wonen van Eelde
� ik wil/wij willen graag zoveel mogelijk voorzieningen op loopafstand
� ik wil/wij willen graag zelfstandig gaan wonen (startersappartement/woni
� anders, namelijk.............................................................................................................................
 
���./!�&����������!���������*'7(-

�+5*�/+��� �

, �� 6" >��$���������

-+��-��$$�/�-�$��2�$"�+/�

, � ��+�" ��+5"*���� �." � -�

, � ��+�" ��+5"*���� ��*� �

�00&�", ��������E���$�-�+D��"�$��

� �5���?� �+*, �." � ��� �	�$���

�""+>�� � -� �"0�$""0��/�� ��

-+��-�>�$�/�� ��-�-�� �." � ��

� ��+/(� �, �$��2F�

 
* Anders, namelijk: 

• als gezondheid verhuizing noodzakelijk maakt: 1
• wonen bij een bushalte i.v.m. openbaar vervoer: 2
• huidige woning is tijdelijk: 1
• minder blij met de huidige woning: 1
• wil graag in Eelde blijven won
• wil graag naar een koopwoning: 1
• wil graag een ander type woning: 1
• wil graag een soort ‘seniorenwoning’: 2
• wil graag een nieuwe woning: 1
• wil graag groter wonen: 1
• moet verhuizen i.v.m. scheiding: 1

 

�� �� ��

 ��
	� ��
�� �9��

  

Reden van verhuizen en waarom Het Centrumplan 

Wat is/zijn voor u de reden(en) om te verhuizen naar een appartement of een eengezinswoning in 
rumplan? (meerder antwoorden mogelijk) 

� ik wil/wij willen graag alles gelijkvloers 
� ik wil/wij willen graag minder onderhoud aan mijn/onze woning 
� ik wil/wij willen graag minder onderhoud aan mijn/onze tuin 

g in een appartement wonen omdat dat ‘veiliger’ voelt 
� ik wil/wij willen graag in het centrum wonen van Eelde 
� ik wil/wij willen graag zoveel mogelijk voorzieningen op loopafstand 
� ik wil/wij willen graag zelfstandig gaan wonen (startersappartement/woning)

.............................................................................................................................

-�

�� ��$� ���

)�� �����

��� �����

��� �����

'�� �����

��� ������

��� ���)��

�)� �����

��)� �������

��� �������

���� �����

als gezondheid verhuizing noodzakelijk maakt: 1 
wonen bij een bushalte i.v.m. openbaar vervoer: 2 
huidige woning is tijdelijk: 1 
minder blij met de huidige woning: 1 
wil graag in Eelde blijven wonen: 1 
wil graag naar een koopwoning: 1 
wil graag een ander type woning: 1 
wil graag een soort ‘seniorenwoning’: 2 
wil graag een nieuwe woning: 1 
wil graag groter wonen: 1 
moet verhuizen i.v.m. scheiding: 1 
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Wat is/zijn voor u de reden(en) om te verhuizen naar een appartement of een eengezinswoning in 

ng) 
................................................................................................................................... 

 

���
���

�� �
�� ����



 

In Het Centrumplan in Eelde zullen 
prijsklasse (goedkope, middeldure en duurdere) appartementen en eengezinswoningen worden
gerealiseerd. Graag vernemen wij van u wat voor u een/de reden(en) is/zijn om te verhuizen naar
een woning of appartement in Het Centrumplan. En ook welke eisen en wensen u heeft als het gaat 
om wonen. 
 
Waarom zou u kiezen voor een appartement of een eengezinswoning in Het Centrumplan Eelde? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
� de plek in Eelde nabij alle centrumvoorziening
� het dorp Eelde met al haar voorzieningen
� door de goede aansluiting op de A28 waardoor Eelde goed bereikbaar is 
� één van de weinige mogelijkheden voor een nieuwbouwappartement/
� Eelde (of gemeente Tynaarlo) is mijn geboorteplaats e
� vanwege de sociale binding door het verenigingsleven
� vanwege de binding met familie en vrienden
� vanwege mijn werk 
� Eelde is niet mijn geboorteplaats maar ik woon er naar 
� anders, namelijk………………………………………………………………………………………………
 
���./!�&����������!���������*'7(-

8��+", �7���B� �+*, 0$� @�

de plek in Eelde  
Eelde met al haar voorzieningen
goede aansluiting op de A28  
een nieuwbouwappartement 
Eelde is mijn geboorteplaats  
de sociale binding  
de binding met familie en vrienden
vanwege mijn werk 
Eelde is niet mijn geboorteplaats 
anders, namelijk* 
 

*Anders, namelijk: 
• fijn dorps wonen dichtbij Groningen en werk en familie
• school van de kinderen en hun vriendjes
• weet het nog niet, wil het eerst zien
• ik woon hier al 42 jaar en wil in Eelde blijven

 

�� ��
��

 ��
	�

  

zullen boven de commerciële ruimtes (winkels) verschillende typen en
(goedkope, middeldure en duurdere) appartementen en eengezinswoningen worden

gerealiseerd. Graag vernemen wij van u wat voor u een/de reden(en) is/zijn om te verhuizen naar
in Het Centrumplan. En ook welke eisen en wensen u heeft als het gaat 

Waarom zou u kiezen voor een appartement of een eengezinswoning in Het Centrumplan Eelde? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
� de plek in Eelde nabij alle centrumvoorzieningen 
� het dorp Eelde met al haar voorzieningen 
� door de goede aansluiting op de A28 waardoor Eelde goed bereikbaar is  
� één van de weinige mogelijkheden voor een nieuwbouwappartement/-woning in Eelde
� Eelde (of gemeente Tynaarlo) is mijn geboorteplaats en daar wil ik graag blijven wonen
� vanwege de sociale binding door het verenigingsleven 
� vanwege de binding met familie en vrienden 

aats maar ik woon er naar tevredenheid en zou niet uit Eelde weg willen
� anders, namelijk………………………………………………………………………………………………

��./!�&����������!���������*'7(-�

�� ��$� ���

)�� ����

Eelde met al haar voorzieningen '�� ����

��� ���

�)� ����

��� ���

��� ���

de binding met familie en vrienden �'� ����

��� ���

Eelde is niet mijn geboorteplaats  ��� �'��

����� ���

���������� �����

onen dichtbij Groningen en werk en familie 
school van de kinderen en hun vriendjes 
weet het nog niet, wil het eerst zien 
ik woon hier al 42 jaar en wil in Eelde blijven 
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(winkels) verschillende typen en 
(goedkope, middeldure en duurdere) appartementen en eengezinswoningen worden 

gerealiseerd. Graag vernemen wij van u wat voor u een/de reden(en) is/zijn om te verhuizen naar 
in Het Centrumplan. En ook welke eisen en wensen u heeft als het gaat  

Waarom zou u kiezen voor een appartement of een eengezinswoning in Het Centrumplan Eelde? 

woning in Eelde 
n daar wil ik graag blijven wonen 

tevredenheid en zou niet uit Eelde weg willen 
� anders, namelijk……………………………………………………………………………………………… 
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Zo wil ik wonen  
 
Alle uitkomsten voor het onderdeel ‘zo wil ik wonen’ zijn berekend vanuit de 175 respondenten die hebben 
aangegeven geïnteresseerd te zijn in een appartement of een eengezinswoning in Het Centrumplan 
 
Er zijn (soms) meerdere antwoorden mogelijk; hierdoor ontstaan procentuele afwijkingen ten 
opzichte van de vragen waar maar één antwoord mogelijk is. 
 
1) Type appartement: portiek, galerij of ‘eengezinswoning’ (maximaal 2 keuzes mogelijk) 
� appartementen grenzend aan een galerij 
� appartementen grenzend aan een centrale hal een zogenaamd portiek 
� eengezinswoning (is in Het Centrumplan een appartement met minimaal 1 extra woonlaag bijv. voor 
   slapen, en eventueel nog een zolder bereikbaar middels een trap; zie voorbeeld in de leaflet) 
 
9���!��!;������� �� ��
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�� -�>� /." � -� ����� �)��

 ���/�� -��*$�� ����� ����
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69% (158 keuzes) kiest voor een appartement  
 
2) Woonoppervlak, exclusief berging en buitenruimte (bijvoorbeeld balkon of dakterras)  
    (maximaal 2 keuzes mogelijk)  
�     < 80 m²  
�        80 m² -   90 m²  
�        90 m² - 100 m²  
�      100 m² - 110 m²  
�      110 m² - 120 m²  
�      120 m² - 140 m² 
�   > 140 m²   
 
9���!��!;��������
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3) Buitenruimte(s) (maximaal 2 keuzes mogelijk)
� balkon 
� loggia (inpandig/terugliggend balkon)
� wintertuin (mogelijkheid ramen van het balkon te sluiten waardoor een soort serre ontstaat)
� terras/tuin gelegen aan een daktuin
 
9���!��!;��������
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4) Aantal kamers voor slapen, werken, hobby 
    (maximaal 2 keuzes mogelijk) 
� 1 kamer 
� 2 kamers 
� 3 kamers 
� > 3 kamers 
 
9���!��!;��������
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(maximaal 2 keuzes mogelijk) 

� loggia (inpandig/terugliggend balkon) 
� wintertuin (mogelijkheid ramen van het balkon te sluiten waardoor een soort serre ontstaat)
� terras/tuin gelegen aan een daktuin 
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4) Aantal kamers voor slapen, werken, hobby (woonkamer en keuken tellen niet mee a
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� wintertuin (mogelijkheid ramen van het balkon te sluiten waardoor een soort serre ontstaat) 

 

(woonkamer en keuken tellen niet mee als kamer) 

�)�

I��<:�



 

5) Parkeren bij uw woning, rekeninghoudend dat een eigen parkeerplaats in een afgesloten  
    parkeergarage meer kost dan een openbare parkeerplaats op maaiveld 
    (maximaal 2 keuzes mogelijk) 
� openbare parkeerplaats(en) op maaiveld
� 1 eigen parkeerplaats op maaiveld; circa 
� 2 eigen parkeerplaatsen op maaiveld; circa 
� 1 eigen parkeerplaats op het (afgesloten) dak van de commerciële ruimtes; circa 
� 2 eigen parkeerplaatsen op het (afgesloten) dak van d
� 1 eigen parkeerplaats op het (afgesloten) dak van de commerciële ruimtes onder een 
    carport; circa � 20.000,-- 
� 2 eigen parkeerplaatsen op het (afgesloten) dak van de commerciële ruimtes onder
   een carport; circa � 40.000,-- 
� 1 eigen parkeerplaats in afgesloten (ondergrondse) stallinggarage; circa 
� 2 eigen parkeerplaatsen in afgesloten (ondergrondse) stallinggarage; circa 
 
9���!��!;�������
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5) Parkeren bij uw woning, rekeninghoudend dat een eigen parkeerplaats in een afgesloten  
parkeergarage meer kost dan een openbare parkeerplaats op maaiveld 

� openbare parkeerplaats(en) op maaiveld 
eigen parkeerplaats op maaiveld; circa � 7.500,-- 

� 2 eigen parkeerplaatsen op maaiveld; circa � 15.000,-- 
� 1 eigen parkeerplaats op het (afgesloten) dak van de commerciële ruimtes; circa 
� 2 eigen parkeerplaatsen op het (afgesloten) dak van de commerciële ruimtes; circa 
� 1 eigen parkeerplaats op het (afgesloten) dak van de commerciële ruimtes onder een 

� 2 eigen parkeerplaatsen op het (afgesloten) dak van de commerciële ruimtes onder

� 1 eigen parkeerplaats in afgesloten (ondergrondse) stallinggarage; circa � 25.000,
� 2 eigen parkeerplaatsen in afgesloten (ondergrondse) stallinggarage; circa 
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5) Parkeren bij uw woning, rekeninghoudend dat een eigen parkeerplaats in een afgesloten   
parkeergarage meer kost dan een openbare parkeerplaats op maaiveld  

� 1 eigen parkeerplaats op het (afgesloten) dak van de commerciële ruimtes; circa � 15.000,-- 
e commerciële ruimtes; circa � 30.000,-- 

� 1 eigen parkeerplaats op het (afgesloten) dak van de commerciële ruimtes onder een  

� 2 eigen parkeerplaatsen op het (afgesloten) dak van de commerciële ruimtes onder 

� 25.000,-- 
� 2 eigen parkeerplaatsen in afgesloten (ondergrondse) stallinggarage; circa � 50.000,-- 

 

�)�

�)�



 

6) Overige voorzieningen (meerdere antwoorden mogelijk)
� lift 
� mogelijkheid voor zorg op maat
� afgesloten privé (fietsen)berging op de begane grond (of kelder) circa 6 m
� afgesloten (klus)bergruimte  met stroomvoorziening op de begane grond (of kelder) > 6 m
� gezamenlijke (fietsen)berging op de begane gr
� anders namelijk……………………………………………………………………………........................
 
9���!��!;�������
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�
*Anders namelijk:  

• privé fietsenberging op dakterras / eigen daktuin
• appartement met een garage is voldoende
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(meerdere antwoorden mogelijk)  

� mogelijkheid voor zorg op maat 
� afgesloten privé (fietsen)berging op de begane grond (of kelder) circa 6 m² 
� afgesloten (klus)bergruimte  met stroomvoorziening op de begane grond (of kelder) > 6 m
� gezamenlijke (fietsen)berging op de begane grond (of kelder) 
� anders namelijk……………………………………………………………………………........................
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fietsenberging op dakterras / eigen daktuin 
partement met een garage is voldoende 
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� afgesloten (klus)bergruimte  met stroomvoorziening op de begane grond (of kelder) > 6 m² 

� anders namelijk……………………………………………………………………………........................ 

 

���



 

7) Prijsklasse v.o.n. (vrij op naam), exclusief servicekosten, gas licht en water
     (maximaal 2 keuzes mogelijk)  
� sociale huur < � 500,-- 
� sociale huur < � 650,-- 
� vrije sector huur tussen de � 650,
� vrije sector huur > � 950,-- 
� ik ben/wij zijn starter(s) en geïnteresseerd in een appartement/woning met koopgarant of koopsubsidie
� � 172.000,-- tot � 200.000,-- 
� � 200.000,-- tot � 250.000,-- 
� � 250.000,-- tot � 300.000,-- 
� � 300.000,-- tot � 350.000,-- 
� � 350.000,-- tot � 400.000,-- 
� � 400.000,-- tot � 500.000,-- 
� > � 500.000,-- 
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Samengevat:  

• 29% koop en 3% starter = 32% koop
• 66% huur 
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7) Prijsklasse v.o.n. (vrij op naam), exclusief servicekosten, gas licht en water

� 650,-- tot � 950,-- 

ïnteresseerd in een appartement/woning met koopgarant of koopsubsidie
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29% koop en 3% starter = 32% koop 
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7) Prijsklasse v.o.n. (vrij op naam), exclusief servicekosten, gas licht en water 

ïnteresseerd in een appartement/woning met koopgarant of koopsubsidie 

 

��� ��� ���



 

Zo ziet mijn ideale appartement in Het Centrumplan in Eelde eruit
 

De architectuur van de appartementen in Het Centrumplan zal een samenspel vormen met de bestaande 
kwaliteiten van de omgeving. De appartementen of eengezinswoningen krijgen ‘woonterrassen’ die zoveel 
mogelijk op de zon en aan een daktuin liggen. Indien u bij uw nieuwe appartement of eengezinswoning in 
Het Centrumplan de keuze heeft, waar geeft u dan de voorkeur aan?
prijsklasse waarin u zoekt en de mogelijkheid dat sommige opties als meerwerk worden aangeboden.
 
A. Wensen qua indeling en uitvoering (meerdere antwoorden mogelijk)
� extra kamer (werkkamer of hobby
� een levensloopbestendige woning (d.m.v. toepassing van domotica) 
� dat ik vanuit mijn appartement/woning naar mijn auto in een onderliggende parkeergarage kan zonder
   naar buiten te hoeven 
� een ruime woon- en leefkeuken 
� bijkeuken 
� walk-in closet (kleedruimte) 
� 2e badkamer 
� veel bergruimte (bijvoorbeeld vaste kasten) 
� hoge plafonds 
� grote hoge raampartijen 
� keuzevrijheid qua indeling 
� overige wensen, namelijk………………………………….……………….……………………………….
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Zo ziet mijn ideale appartement in Het Centrumplan in Eelde eruit 

De architectuur van de appartementen in Het Centrumplan zal een samenspel vormen met de bestaande 
n de omgeving. De appartementen of eengezinswoningen krijgen ‘woonterrassen’ die zoveel 

mogelijk op de zon en aan een daktuin liggen. Indien u bij uw nieuwe appartement of eengezinswoning in 
Het Centrumplan de keuze heeft, waar geeft u dan de voorkeur aan? Rekeninghoudend met de 
prijsklasse waarin u zoekt en de mogelijkheid dat sommige opties als meerwerk worden aangeboden.

A. Wensen qua indeling en uitvoering (meerdere antwoorden mogelijk) 
� extra kamer (werkkamer of hobby-/klusruimte) 

tendige woning (d.m.v. toepassing van domotica)  
� dat ik vanuit mijn appartement/woning naar mijn auto in een onderliggende parkeergarage kan zonder

en leefkeuken  

� veel bergruimte (bijvoorbeeld vaste kasten)  

� overige wensen, namelijk………………………………….……………….……………………………….
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De architectuur van de appartementen in Het Centrumplan zal een samenspel vormen met de bestaande 
n de omgeving. De appartementen of eengezinswoningen krijgen ‘woonterrassen’ die zoveel 

mogelijk op de zon en aan een daktuin liggen. Indien u bij uw nieuwe appartement of eengezinswoning in 
Rekeninghoudend met de 

prijsklasse waarin u zoekt en de mogelijkheid dat sommige opties als meerwerk worden aangeboden. 

 

� dat ik vanuit mijn appartement/woning naar mijn auto in een onderliggende parkeergarage kan zonder 

� overige wensen, namelijk………………………………….……………….………………………………. 
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B. Ligging woonkamer (maximaal 2 keuzes mogelijk)  
� grenzend aan buitenruimte (bijvoorbeeld balkon of loggia)  
� grenzend aan de (dak)tuin 
� grenzend aan straatzijde (kan ik goed naar buiten kijken) 
� geen voorkeur 
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C. Ligging keuken (maximaal 2 keuzes mogelijk)  
� open keuken grenzend aan de buitenruimte (bijvoorbeeld balkon of loggia)  
� open keuken grenzend aan de (dak)tuin 
� open keuken grenzend aan straatzijde 
� gesloten (woon)keuken grenzend aan de buitenruimte (bijvoorbeeld balkon of loggia)  
� gesloten (woon)keuken grenzend aan de (dak)tuin 
� gesloten (woon)keuken grenzend aan straatzijde 
� geen voorkeur 
 
9��$!����!#��!�������&&��������>���!�����/!��

�����������	�
�������	��	��	����
���������	������	�

I*��� +*�, ��� �� ��$� ��

��&&������;;��//;;��������������$$����������������==//!!��������//!!���������� ((88�� 336655��

"0� �2�*2� �-+� >� ���� �������2#�*� � ��� ����

"0� �2�*2� �-+� >� ���� �/�+���>����� ��� ����

�."" #2�*2� �-+� >� ���� �=*��� +*�, ���� ��� ��)��

�."" #2�*2� �-+� >� ���� ����2#�*� � ��� ��)��

�."" #2�*2� �-+� >� ���� �/�+���>����� ��� �����

����������""������;;��//���� 66++�� 33))55��

 ���/�� -��*$�� ���� �����

� ���������� ���������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   21 

D. Ligging slaapkamers (één keuze mogelijk) antwoorden gaan door op  de volgende pagina 
� aan de straatzijde 
� aan de (dak)tuin 
� geen voorkeur 
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E. Ligging buitenruimte (woonterrassen, balkon/terras/loggia) (één keuze mogelijk) 
� op de zon (zuiden) 
� op de avondzon (westen) 
� op de ochtendzon (oosten) 
� geen zon (noorden) 
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F. Oppervlakte buitenruimte (woonterrassen, balkon/terras/loggia) (één keuze mogelijk)  
� < 10 m² 
� 10 m² tot 15 m² 
� 15 m² tot 20 m² 
� 20 m² tot 25 m²  
� > 25 m² (hogere prijsklasse) 
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G. Keukenvoorzieningen/aansluitingen (één keuze mogelijk)  
� projectkeuken  
� stelpost voor een keuken 
� geen stelpost, leidingen afgedopt opleveren, ik koop en plaats zelf een keuken na de oplevering  
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H. Badkamer en sanitair (één keuze mogelijk)  
� standaard sanitair en tegelwerk, keuzemogelijkheid uit aangeboden standaard voorbeelden,  
   de badkamer is klaar bij oplevering van het appartement 
� stelpost voor sanitair en tegels, de badkamer is klaar bij oplevering van het appartement  
� geen stelpost of standaard sanitair en tegels, leidingen afgedopt opleveren, ik koop en  
   plaats zelf sanitair en tegels en plaats dit na de oplevering  
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De drie noordelijke provincies hebben de ambitie om energiezuinig te bouwen met strengere 
milieueisen dan in de rest van Nederland. Het kabinet stimuleert duurzaam bouwen om de 
klimaatdoelstellingen te halen. Door te investeren in energie
omlaag.  

Welke energiezuinige en milieubesparende voorzieningen spreken u het meest aan? Bij een deel 
van de voorzieningen zal door energiebesparing de investering weer worden terug verdiend 
(meerdere antwoorden mogelijk
� zonne-energie (panelen/collectoren)
� passieve zonne-energie (toepassen van veel glas in de gevels aan de zonzijde van de woning)
� waterleidingsysteem (zogenaamd ‘grijswater’ t.b.v. wasmachine, vaatwasser en toilet)
� gescheiden rioolstelsel voor hemelw
� warmtepompen (koude- en warmteopslag, verwarming/koeling)
� materiaalgebruik zoals bijvoorbeeld FSC keurmerk
� groene daken (opvang regenwater)
� extra isolatie van de gevels, dak en vloer (hogere Rc
� ventilatiesysteem (zogenaamde WTW balansventilatie)
� overige, namelijk…………………………
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*Overige, namelijk:  

• Epc 0.5 
• Lamellen wind generator 
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De drie noordelijke provincies hebben de ambitie om energiezuinig te bouwen met strengere 
milieueisen dan in de rest van Nederland. Het kabinet stimuleert duurzaam bouwen om de 
klimaatdoelstellingen te halen. Door te investeren in energiezuinige woningen gaan energielasten 

Welke energiezuinige en milieubesparende voorzieningen spreken u het meest aan? Bij een deel 
van de voorzieningen zal door energiebesparing de investering weer worden terug verdiend 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

energie (panelen/collectoren) 
energie (toepassen van veel glas in de gevels aan de zonzijde van de woning)

� waterleidingsysteem (zogenaamd ‘grijswater’ t.b.v. wasmachine, vaatwasser en toilet)
� gescheiden rioolstelsel voor hemelwater en watergebruik uit de woning (wadi’s/molgoten)

en warmteopslag, verwarming/koeling) 
� materiaalgebruik zoals bijvoorbeeld FSC keurmerk 
� groene daken (opvang regenwater) 
� extra isolatie van de gevels, dak en vloer (hogere Rc-waarde) 
� ventilatiesysteem (zogenaamde WTW balansventilatie) 
� overige, namelijk…………………………………….………………………………………………………
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De drie noordelijke provincies hebben de ambitie om energiezuinig te bouwen met strengere 
milieueisen dan in de rest van Nederland. Het kabinet stimuleert duurzaam bouwen om de 

zuinige woningen gaan energielasten 

Welke energiezuinige en milieubesparende voorzieningen spreken u het meest aan? Bij een deel 
van de voorzieningen zal door energiebesparing de investering weer worden terug verdiend 

energie (toepassen van veel glas in de gevels aan de zonzijde van de woning) 
� waterleidingsysteem (zogenaamd ‘grijswater’ t.b.v. wasmachine, vaatwasser en toilet) 

ater en watergebruik uit de woning (wadi’s/molgoten) 

………….……………………………………………………… 
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Bent u bereid hierin te investeren in de koopsom van uw nieuwe eengezinswoning/appartement? 
(voor huurwoning zie onderstaand) (één keuze mogelijk) 
� ja, tot maximaal �   5.000,-- 
� ja, tot maximaal � 10.000,-- 
� ja, tot maximaal � 15.000,-- 
� nee 
� anders, namelijk……………………………………………………………………………………………… 
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*Anders, namelijk: 

• afhankelijk van terugverdientijd 
•  ben bereid meer dan � 15.000,-- te investeren 

 
Bent u bereid een hogere huur te betalen wanneer uw huurwoning/appartement is voorzien van  
energiezuinige en milieubesparende voorzieningen? (één keuze mogelijk)  
� ja, tot maximaal �   35,-- per maand 
� ja, tot maximaal �   55,-- per maand 
� ja, tot maximaal �   75,-- per maand 
� nee 
� anders, namelijk……………………………………………………………………………………………… 
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*Anders, namelijk: 

• Energiezuinige en milieubesparende voorzieningen dienen standaard te zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conclusie bij de keuze eeng
 
Van de 175 respondenten: 

• geven 137 respondenten 
• geven 33 respondenten (19%) aan specifiek geïnteresseerd te zijn in een eengezinswoning
• geven 5 respondenten (3%) aan 

starterswoning/appartement
 

 

 
 
Hoe ziet het ideale appartement

• portiekappartement 
• woonoppervlakte circa 100 tot 120 m
• naast woonkamer en keuken 2 tot 3 (slaap) kamers
• balkon (of een wintertuin) van 
• de buitenruimte is op het zuiden gelegen
• er is een lift  
• er is een afgesloten (privé) fietsenberging
• parkeren openbaar op maaiveld of een eigen parkeerplaats op maaiveld
• woonkamer is gelegen aan de straatzijde
• de open keuken is gelegen aan de 
• slaapkamers zijn gelegen aan de daktuin c.q. dakzijde
• voorkeur voor een projectkeuken en standaard sanitair

 
 
Prijsklasse appartementen/woningen

• 179 keuzes voor huren  
•   84 keuzes voor kopen 
•     4 niets ingevuld 

 
 
Op pagina 43 gaan wij gedetailleerder in op prijsklassen
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Conclusie bij de keuze eengezinswoning of appartement 

respondenten (78%) aan specifiek geïnteresseerd te zijn in een appartement
geven 33 respondenten (19%) aan specifiek geïnteresseerd te zijn in een eengezinswoning
geven 5 respondenten (3%) aan specifiek geïnteresseerd te zijn in een 
starterswoning/appartement 

Hoe ziet het ideale appartement/woning eruit:  

woonoppervlakte circa 100 tot 120 m² 
naast woonkamer en keuken 2 tot 3 (slaap) kamers 
balkon (of een wintertuin) van 10 tot 15 m² 
de buitenruimte is op het zuiden gelegen 

er is een afgesloten (privé) fietsenberging 
parkeren openbaar op maaiveld of een eigen parkeerplaats op maaiveld
woonkamer is gelegen aan de straatzijde 
de open keuken is gelegen aan de buitenruimte 
slaapkamers zijn gelegen aan de daktuin c.q. dakzijde 
voorkeur voor een projectkeuken en standaard sanitair 

Prijsklasse appartementen/woningen(op basis van 175 respondenten, 263 keuzes/

wij gedetailleerder in op prijsklassen, leeftijdsgroepen en gewenst woningtype

��
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aan specifiek geïnteresseerd te zijn in een appartement 
geven 33 respondenten (19%) aan specifiek geïnteresseerd te zijn in een eengezinswoning 

specifiek geïnteresseerd te zijn in een 

 

parkeren openbaar op maaiveld of een eigen parkeerplaats op maaiveld 

keuzes/antwoorden; zie pagina 18):  

, leeftijdsgroepen en gewenst woningtype. 
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Vanaf dit gedeelte verzoeken wij u de enquête in te vullen ook wanneer u (nog) niet 
geïnteresseerd bent in een appartement of woning maar wel zou willen meedenken over de 
openbare inrichting en architectuur van Het Centrumplan.
 
1) Architectuur wensen qua uitstraling, 
mogelijk)  
� historiserende stijl (zie voorbeelden a)
� historiserende stijl met moderne elementen (zie voorbeelden b)
� moderne stijl (zie voorbeelden c)
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a. historiserende stijl 

 
b. historiserende stijl met moderne elementen

 
c. moderne stijl 

 
 
 

  

Vanaf dit gedeelte verzoeken wij u de enquête in te vullen ook wanneer u (nog) niet 
partement of woning maar wel zou willen meedenken over de 

openbare inrichting en architectuur van Het Centrumplan. 

1) Architectuur wensen qua uitstraling, zie onderstaande voorbeelden (maximaal 2 keuzes 

� historiserende stijl (zie voorbeelden a) 
� historiserende stijl met moderne elementen (zie voorbeelden b) 
� moderne stijl (zie voorbeelden c) 
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b. historiserende stijl met moderne elementen 
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Vanaf dit gedeelte verzoeken wij u de enquête in te vullen ook wanneer u (nog) niet  
partement of woning maar wel zou willen meedenken over de  

(maximaal 2 keuzes 

 

 

  



 

2) Gevelmateriaal van de appartementen en de commerciële ruimtes (maximaal 2 keuzes mogelijk)
� metselwerk, donkere steen 
� metselwerk, lichte steen 
� gepleisterde gevel 
� hout 
� combinatie van bovenstaand 
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3) Materialisatie kozijnen en draaiende delen (één keuze mogelijk)
� hout 
� kunststof 
� aluminium  
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2) Gevelmateriaal van de appartementen en de commerciële ruimtes (maximaal 2 keuzes mogelijk)
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3) Materialisatie kozijnen en draaiende delen (één keuze mogelijk) 
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2) Gevelmateriaal van de appartementen en de commerciële ruimtes (maximaal 2 keuzes mogelijk) 
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Naast de bebouwing voor het plangebied willen wij graag vernemen wat u belangrijk vindt als 
het gaat om het ontwerp, de inrichting en het beplantingsplan van de openbare ruimte. 
Welke van de drie onderstaande sfeerbeelden spreekt u het meeste aan voor d
ruimtes voor Het Centrumplan? 
U kunt één vakje van de voorbeeldfoto’s aanvinken.
 
 

   
� openbaar gebied met        
   dorpse en groene                
   uitstraling             
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Naast de bebouwing voor het plangebied willen wij graag vernemen wat u belangrijk vindt als 
om het ontwerp, de inrichting en het beplantingsplan van de openbare ruimte. 

Welke van de drie onderstaande sfeerbeelden spreekt u het meeste aan voor d
ruimtes voor Het Centrumplan?  
U kunt één vakje van de voorbeeldfoto’s aanvinken. 

      
      � openbaar gebied met      � openbaar gebied met   
         niveauverschillen en                      veel bomen en plantenbakken

     plantenbakken 
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Naast de bebouwing voor het plangebied willen wij graag vernemen wat u belangrijk vindt als  
om het ontwerp, de inrichting en het beplantingsplan van de openbare ruimte.  

Welke van de drie onderstaande sfeerbeelden spreekt u het meeste aan voor de openbare  

 
� openbaar gebied met    

veel bomen en plantenbakken 
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Wat zou u graag zien in de openbare gebieden in Het Centrumplan (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 
� een gezellig verblijfsgebied / plein met (overdekte) terrasjes 
� een gezellig verblijfsgebied / plein waarbij alle functies samenkomen, winkels, horeca, wandelgebied 
� een groene omgeving die ook functioneel moet zijn met bijvoorbeeld ruimte voor ‘zitbankjes’  
� een groene omgeving maar zonder ‘zitbankjes’  
 
� groenvoorziening in de vorm van bomen en heesters passend bij het dorp Eelde 
� groenvoorziening in de vorm van plantenbakken  
� weinig groenvoorzieningen opnemen, een ‘open karakter’ bereiken 
 
� de luifels en puien van de commerciële ruimtes mogen door de winkeliers zelf bepaald worden 
� de luifels en puien van de commerciële ruimtes summier houden, niet te overheersend voor de 
woningen 
 
� gebruik van vrolijke, felle kleuren voor onder andere het schilderwerk van de woningen/winkels 
� gebruik van ingetogen kleuren voor onder andere het schilderwerk van de woningen/winkels 
 
� gebakken klinkerbestrating in plaats van betonklinkers en tegels 
� betonklinkers en tegels in plaats van gebakken klinkerbestrating 
 
� parkeren in het centrum van Eelde met een parkeerschijf, maximaal 2 uur 
� parkeren in het centrum van Eelde met een parkeermeter, maximaal 3 uur 
� parkeren in het centrum van Eelde moet kosteloos blijven 
� indien mogelijk zoveel mogelijk (extra) parkeerplaatsen maken 
� de ‘parkeerkoffers’ voor bewoners zoveel mogelijk middels groene hagen afschermen  
 
� een speelplek opnemen waar kinderen tot circa 10 jaar veilig kunnen spelen  
    (onder toezicht van hun ouders/begeleiders) 
� een veilig verblijfsmilieu bewerkstelligen waar auto's langzaam rijden (te gast zijn) 
 
� winkelwagens binnen stallen bij de supermarkten 
� winkelwagens buiten stallen bij de parkeerplaatsen 
 
� weekmarkt op het Kampje 
� weekmarkt meer tussen de winkels 
 
� anders, namelijk…………………………………………………………… 
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*Anders, namelijk:  

• autovrij centrum: 4 
• draadloos internet: 1 
• geen geluidsinstallatie met achtergrondmuziek: 1 
• parkeergarage onder de winkels: 2 
• parkeren bezoekers en bewoners (gereserveerde parkeerplekken) gescheiden houden: 1 
• parkeerplaats voor campers: 1 
• jeu de boules baan: 1 
• iets met water, bijvoorbeeld fontein: 1 
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Welke voorzieningen zou u graag zien in het nieuwe centrum van Eelde (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
� cadeauwinkel 
� hobby en doe-het-zelf winkel  
� elektronica, bruin- / witgoed  
� slager 
� brood- en banketwinkel 
� damesmodewinkel 
� herenmodewinkel 
� kindermodewinkel 
� computerwinkel 
� drogisterij 
� biologische winkel (reformhuis) 
� wereldwinkel 
� bloemen en planten 
� optiek, juwelier 
� sport en spel 
� boeken, lectuur 
� rijwielen 
� brasserie (broodjes en koffie) 
� bruin café 
� restaurant 
� sportschool 
� kindercrèche 
� buurthuis 
� postkantoor 
� huisarts 
� apotheek 
� tandarts 
� fysiotherapeut 
� anders, namelijk……………… 
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*Anders namelijk: 287 
• Action: 16 
• antiekwinkel: 2 
• bank: 1 
• bibliotheek: 8 
• bioscoop, theater, (open) podium: 6 
• bijouterieën: 1 
• café met zaalruimte, buurtcentrum (biljartruimte): 4 
• culturele voorzieningen: klompen-/ muziekinstrumentenmuseum, galerie: 4 
• delicatesse: 15 
• dierenwinkel: 6 
• eetcafé, eetgelegenheid, lunchgelegenheid, terrasjes, pizzeria, snackbar, tapas(bar), toko: 12 
• elektrische scooterwinkel: 1 
• fournituren: 8 
• gemeenteloket: 1 
• groentewinkel: 6 
• houtbewerking: 1 
• huishoudzaak: 1 
• inbrengwinkel, kleding en speelgoed: 1 
• kapper, schoonheidssalon: 4 
• kleermaker: 1 
• kookwinkel: 2 
• kousen/sokkenwinkel: 1 
• lederwaren, tassen: 1 
• lifestyle winkel: 1 
• lingeriezaak: 1 
• medisch centrum (gezondheidscentrum): 4 
• motel: 1 
• muziekwinkel: 5 
• parfumerie: 1  
• reisbureau: 2 
• schoenenwinkel: 89 
• schoenmaker: 8 
• slijterij/wijn 3 
• speelgoedwinkel: 9 
• stomerij: 3 
• supermarkt: 13 
• thuisorganisatie (buurtzorg): 1 
• textielsuper, Henk ten Hoor: 7 
• videotheek: 1 
• viswinkel: 6 
• warenhuis: 8 
• Wibra/Zeeman/Bristol: 14 
• ijssalon: 6 
• Xenos: 1  

 
Naast de aanwezige voorzieningen is er vooral behoefte aan een schoenenwinkel, een delicatessenzaak 
en een winkel met laaggeprijsde artikelen, zoals bijvoorbeeld een Action, Wibra, Zeeman, etc. 
Naast de behoefte aan een Brasserie noemen enkele respondenten ook andere lunchgelegenheden. 
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Samenvatting enquête c.q. woonwensenformulier. 
 
 
De enquête is verspreid middels een overheidsverspreiding in Eelde en Paterswolde waarbij alle 
huishoudens (ook met een ‘geen reclame’ sticker), bedrijven en winkeliers de enquête hebben ontvangen. 
 
Het aantal ontvangen enquêtes ligt op 716, met een score van 15% een hoog resultaat; het landelijk 
gemiddelde van een ‘open’ enquête ligt tussen de 10 en 15%. Het percentage wordt hoger zodra men 
selectiever wordt/bent in de doelgroep. 
Voor de uitwerking zijn 690 enquêtes gebruikt; de overige enquêtes waren niet bruikbaar ingevuld of zijn 
na sluitingsdatum binnen gekomen (na 30 juli).  
 
Van de 690 ontvangen bruikbare enquêtes zijn er 468 (68%) van inwoners uit Eelde en 195 uit 
Paterswolde (28%); 27 (4%) respondenten hebben geen adres en/of woonplaats ingevuld. 
Het aantal respondenten uit Eelde is dus aanzienlijk hoger, hetgeen verklaard kan worden door het aantal 
inwoners en omdat de directe betrokkenheid vanuit Eelde hoger is, ondanks de status van 
‘tweelingdorpen’ Eelde en Paterswolde. 
Qua percentage naar inwoners is de verdeling (conform bevolkingsstatistieken op pagina 2): 

• Eelde 7% 
• Paterswolde 5% 

 
Positief is de betrokkenheid van de respondenten: maar liefst 238 (34%) hebben aangegeven bereid te 
zijn mee te denken over de voortgang van de plannen en in totaal 540 (78%) willen graag op de hoogte 
gehouden worden. 
Veel respondenten geven aan dat dit ook via de ‘Dorpsklanken’ kan, de plaatselijke krant. 
 
Door ons bureau zijn 72 huishoudens nagebeld, waarbij we in totaal 56 respondenten gesproken hebben. 
De respondenten die hebben aangegeven dat ze nog een nadere telefonische uitleg wilden geven, 
hebben overeenkomsten: 

• het duurt zo lang maar fijn dat er nu wat gebeurt 
• goed idee om een enquête te houden en dat we nu onze mening kunnen geven 
• bezorgdheid over de architectuur, het moet vooral ‘dorps’ blijven 
• met het ontwerp vooral rekening houden met de dorpskerk, museum De Buitenplaats en het 

Nijsinghhuis 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het verslag (zie bijlage) van deze telefonische gesprekken 
waarin alle opmerkingen zijn opgenomen, op nummer geordend op basis van de naw gegevens op de 
adressenlijst. 
 
Van de 690 bruikbare enquêtes hebben 189 respondenten aanvullende (soms kritische) opmerkingen, 
vragen en ideeën vermeld. 
Alle volledige opmerkingen zijn één op één overgenomen en deze zijn ingevoegd bij de bijlagen. 
Wij constateren een grote betrokkenheid bij de respondenten.  
Samengevat kunnen we de opmerkingen als volgt onderverdelen: 

1) architectuur en uitstraling, tips voor Het Centrumplan: circa 70 
2) verzoeken voor Het Centrumplan: circa 20 
3) wonen in Het Centrumplan: circa 10 
4) winkelaanbod en overige voorzieningen: circa 30 
5) kritische opmerkingen over de enquête, gemeente en looptijd van dit project: circa 10 
6) positieve opmerkingen over de enquête: circa 20 
 

De overige opmerkingen zijn algemeen en niet van belang voor de uitwerking van Het Centrumplan, zoals  
bijvoorbeeld:vanwege vakantie later ingezonden, ik woon naar tevredenheid in zorgcentrum Stoffer 
Holtjer. 
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1) Architectuur: De meeste opmerkingen gaan over de architectuur c.q. uitstraling en tips/ideeën 
over hoe Het Centrumplan eruit moet gaan zien en waar aan te denken, circa 70. Opvallend zijn 
de vele reacties over de uitstraling c.q. architectuur van Het Centrumplan, Er wordt regelmatig 
benadrukt rekening te houden met onder andere de dorpskerk, museum De Buitenplaats en het 
Nijsinghhuis. Ook veel bruikbare tips: houdt rekening met de doelgroep die slecht ter been is, denk 
aan laden en lossen, prullenbakken plaatsen, fietsenstallingen plaatsen en fietsen promoten zodat 
er minder auto’s in het centrum hoeven te parkeren. Gezelligheid creëren bijvoorbeeld door 
terrasjes, goede brasserie. 

2) Verzoeken: Veel opmerkingen, circa 20, zijn min of meer verzoeken, zoals: verdere informatie 
graag via De Dorpsklank, bij voorkeur winkels die voor arbeiders betaalbaar zijn, graag meer 
afvalbakken, fietsenstallingen en parkeerplaatsen, een gemeentelijk loket,  

3) Wonen: De opmerkingen hierover zijn erg uiteenlopend; er zijn nauwelijks opmerkingen, circa 10, 
die inhoudelijk gaan over ‘het wonen’ in Het Centrumplan, maar meer algemene vragen zoals: 
waar in te schrijven voor een woning? En opmerkingen zoals: denk vooral aan 
startersappartementen, geen balansventilatie, ramen moeten open kunnen. 

4) Winkelaanbod:Over het winkelaanbod en overige voorzieningen gaan circa 30 opmerkingen en 
staan vaak haaks op elkaar zoals: winkels in Paterswolde moeten blijven, alle winkels zoveel 
mogelijk in Eelde concentreren, Hema, Blokker en Bruna moeten blijven, diverse winkels zoals het 
nu is, niet meer winkels dan nu, variatie van huidig winkelaanbod is te beperkt.  

5) Kritische opmerkingen: Enkele respondenten, circa 10, zijn negatief over de enquête en de 
verspreiding daarvan of ontevreden over de gemeente en verzoeken bijvoorbeeld om ‘de vaart erin 
te houden’. 

6) Positief: Er zijn meer respondenten, circa 20, die de gemeente succes wenst en de onderhavige 
enquête waarderen en nu een betrokkenheid ervaren.  

 
De opmerkingen zijn zeer bruikbaar voor de verdere voortgang, met name voor de architect en 
stedenbouwkundige.  
Onderstaand een greep uit deze opmerkingen, volledig overzicht is ingevoegd bij de bijlagen,  
vanaf pagina 50. 
 
Architectuur: 

• Alle te bouwen winkels en huizen aanpassen aan het dorp Eelde, rekening houden met  
dorpskern en museum. Eelde moet gewoon Eelde blijven, centrum niet dominerend.  

• De gehele inrichting c.q. ontwikkeling moet goed passen bij de monumentale panden, zoals kerk 
en Nijsinghhuis.  

• Moderne architectuur kan mooi zijn maar niet daar. 
• Maak ondergrondse parkeerplaatsen zoals in Haren; daardoor zijn er meer winkels en 

appartementen mogelijk. 
• Puntdak, liefst met rode pannen. Parkeerruimte buitenrand met winkelwagentjes. 
• Oude bomen omheen bouwen, er is dan direct historie en een verticaal element (jonge aanplant is 

vandaalgevoelig en het duurt te lang). Rode daken geeft vriendelijke dorpse sfeer. 
• Kies een profiel dat bij het dorp past! Een oud Drents dorp dat steeds meer een forensen dorp is 

geworden. Behoud het mooie met oog voor nieuwe ontwikkelingen (materialen en voorzieningen). 
Zet duurzaamheid ook eens om in dorpsheid. 

• Niet teveel hoogbouw en niet zo'n afschrikwekkende nieuwbouw als in Roden. Eelde/Paterswolde 
is een dorp en moet een dorp blijven. 

• De kerk moet letterlijk en figuurlijk in het midden staan. 
• Het zicht op het oude Schuttershuis (Buitenplaats) uit de 17e eeuw en op de middeleeuwse kerk 

goed benutten. Laat tuin achter café Boelens intact (opknappen). Dit is weer inspiratie voor 
verdere inrichting. Gebruik de juiste bomen op parkeerterrein. Dorpse sfeer kenmerkt zich door 
lage bebouwing en allemaal verschillende panden maast elkaar. Een blok tegenover Buitenplaats 
en kerk zou niet passend zijn. Variatie en kleinschaligheid maken het mooi en verrassend. 

• Ik zou graag zien dat parkeren onder de winkels gebeurt en de openbare ruimte via de roltrap 
wordt bereikt. Winkelwagens kunnen dan ook onder de grond worden gesteld. 
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• Geen stadse fratsen. 
• Eelde moet zijn dorpskarakter behouden. 
• Eelde mist een echte dorpskern waar winkelen-wonen-recreëren samen komen. De prominente 

gebouwen, zoals dorpskerk en museum De Buitenplaats moeten volledig tot hun recht komen. De 
inrichting van het nieuwe centrum moet een goed samenspel zijn met deze gebouwen. Probeer 
toch zoveel mogelijk te behouden van het huidige karakter van het dorp. Het moet niet hetzelfde 
worden als het centrum van ieder willekeurig dorp in Nederland. 

• Laat de architect a.u.b. rekening houden met het prachtige lijnenspel van de kerk en het museum 
• Geen stramme gebouwen, gebruik wat er is en bouw daarop voort. 
• Meer woonruimte voor jongeren en starters. Brengt meer leven in het centrum. 
• Het moet een gezellig centrum zijn waar je als toevallige passant (toerist) ook even gezellig kunt 

rondkijken; nu is alles doelgericht bezoek (qua winkels). 
• Openbaar gebied: iets met waterfontein of watervalletje met sculptuur voor ontspannen geluid en 

gezelligheid.  
• Een mooie fontein midden op een plein, goede kleuren, kunst etc.; een beetje Voorterpplantsoen 

(Groningen) gevoel. 
 
Verzoeken: 

• Als betrokkene (vrijwilligster) bij het Klompenmuseum, 'gebr. Wietsers' zou ik willen pleiten voor 
een plek in of tenminste nabij het centrum voor dit unieke museum dat een cultureel historisch 
erfgoed herbergt en dat leeft bij de Eeldenaren en een plaatsje verdient in de buurt van de 
Buitenplaats en de kerk zodat het centrum behalve aan commerciële en woonfunctie ook een 
aantrekkelijk cultureel centrum wordt.  

• Wat buiten de doelstelling voor het Centrumplan valt, maar ook in Eelde in een behoefte zou 
voorzien: een kleinschalige woonvoorziening voor oudere paren, waarvan één van beiden anders 
naar een verpleeghuis moet. Zoiets als huur- en koopappartementen in bijv. oude villa, school, etc. 
waarbij maandelijks een bedrag betaald wordt voor 24-uurs zorg, met eventueel 
recreatiemogelijkheden, etc.  

• Parkeren invaliden. Duidelijke en overzichtelijke voetgangerspaden (nu vaak zigzaggend van bijv. 
Lidl over parkeerterrein naar C1000 en Hema. Goede voorzieningen voor scootmobiel, rolstoelen, 
rollators; geen hoge drempels en niet tussen de geparkeerde auto’s door wat al vaak niet kan, 
waardoor je moet omlopen.  

• Rekening houden met ouderen, gehandicapten; met name t.a.v. bestrating en obstakels om bij de 
winkels te komen.  

• Ik ben voor het plaatsen van enkele bankjes. Deze moeten plaats bieden aan 2-4 personen en 
goed vanaf de (openbare) weg zichtbaar zijn. Ook het plaatsen van afvalbakjes lijkt mij gewenst.  

 
Wonen: 

• Wanneer start de bouw? 
• Bij wie inschrijven voor huurwoningen? 
• Ik zou het fantastisch vinden om daar te mogen wonen. 
• Indien mogelijk parkeren voor bewoners onder hun woning/de winkels. 
• Woonden in koopwoning in Eelde (2^1kap); wilden graag appartement in Eelde maar niet 

beschikbaar, daarom uitgeweken naar Paterswolde; willen graag terug naar Eelde (liefst huur). 
• Verzoek om in de bouwplannen rekening te houden met los- en laadplaatsen C1000 etc. Een en 

ander geeft veel overlast voor de bewoners in dat gebied. 
• Probleem blijft eerst mijn huis verkopen. 
• Op welke termijn wordt dit plan gerealiseerd?  
• Graag zou ik willen dat er rekening gehouden wordt met starters op de woningmarkt. Dat er niet te 

dure woningen worden gebouwd circa 140.000 tot 150.000 euro.  
• Winkels met afzuiginstallaties niet onder bewoonde eenheden huisvesten i.v.m. geur.  
• Geen balansventilatie toepassen. Alle ramen moeten open kunnen. 
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• U zult ernstig rekening met de centrumbewoners moeten houden dat de overlast op vrijdag en 
zaterdagavond langgerekt wordt doelende op opening en nadelen van de Block. Plus het razende 
verkeer onder invloed van veel te hoge snelheid en lawaaierige muziek. Dan de nachtwagens die 
steeds groter en langer worden. 

 
Winkels:  

• Alle, zoveel mogelijk, de winkels in Eelde concentreren hierdoor ontstaat een winkelcentrum. 
• Buiten beschouwing blijft dat de 'spanning' tussen Eelde en Paterswolde als winkelcentrum zou 

stijgen.  
• Veel Eeldenaren gaan naar Haren en Roden voor de gezelligheid (vooral op koopavonden). 
• Het is belangrijk dat Paterswolde ook zijn winkels behoudt. Ik winkel vooral in Paterswolde!  
• Maak in Eelde geen groot winkelblok; dat past niet in het dorp. 
• Niet teveel Blokker, Hema, Kruidvat, e.d.  
• Gemeenteloket zodat niet iedereen naar Vries hoeft, vooral voor jongeren en ouderen zonder 

eigen vervoer.  
• Meer en betere voorzieningen voor jongeren/pubers. 

 
Kritisch: 

• Geen 10 jaren plan a.u.b.  
• Graag voort maken, misschien beleef ik het anders niet meer. 
• Het plan loopt al jaren. Als er niet snel iets wordt ondernomen loopt men de kans de boot te 

missen en gaat Eelde winkelen in Haren en Roden. 
• Het wordt hoog tijd dat Eelde meer levendig wordt.  
• Sinds de herinrichting van Tynaarlo lopen wij overal achteraan. In Zuidlaren wordt de meeste 

energie gepompt. Het is een schande dat 2 á 3 personen zolang alles tegengehouden hebben. 
• Hopende dat het sneller gaat dan het vliegveld. 
• Pak het maar eens AAN! Alles duurt zo lang; al dat gezwam en oeverloze discussies, de 

dorpskern van Eelde is al jaren een aanfluiting. Wat moeten toeristen en nu wel niet denken als ze 
door Eelde rijden, Het is toch geen vertoning!!! Dit geneuzel, man, man, man, het had er al lang 
kunnen staan. Inwoners komen toch nooit op één lijn. Maak er iets van zodat ik me niet langer 
hoef te schamen voor dit dorp. 

• En nu maar aan het werk, dit duurt al jaren; in andere dorpen komt het veel gauwer op gang. 
• Wij hopen dat dit geen jaren meer zal duren; wij wachten al vele jaren op meer winkels. 
• Gewoon nu eens echt doen, er is al zoveel over gesproken, kun je hier eens echt winkelen i.p.v. je 

boodschappen doen waarbij je van Paterswolde naar Eelde vliegt.  
 
Positief: 

• Geweldig dat jullie dit woonwensenformulier rond hebben laten gaan. Het was 'een ver van mijn 
bed show' maar nu is het toch goed en leuk om er over te denken. Natuurlijk kunnen de wensen 
van iedereen niet gerealiseerd worden omdat er veel verschillende wensen zijn. Maar ik denk dat 
het altijd goed werkt als je uitlegt waarom je iets wel of niet gaat doen. Succes! 

• Goed bezig! 
• Prettig dat bewoners hierbij betrokken worden. 
• Goede ideeën, fijn dat bewoners d.m.v. deze enquête kunnen meedenken!! Heel veel succes!  
• Veel waardering voor deze werkwijze. 
• Succes en ik hoop dat het een fijn, veilig en leuk centrum wordt. 
• Goed initiatief om dit onder de bevolking te toetsen. We gaan natuurlijk voor een 'dorpse' invulling.  
• Veel succes met de verwerking van de onderzoekgegevens en dat we een mooi nieuw centrum in 

Eelde gaan krijgen.  
• Heel goed project, initiatief! Succes. 
• Complimenten over deze enquête. Leuk en goed initiatief tot bewonersparticipatie! 
• Maak er iets moois van! Heel veel succes en we zijn benieuwd!  
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• Ik vind het heel goed dat u deze inventarisatie maakt en de inwoners laat meedenken over de 
realisatie van het 'nieuwe Eelde'. 

• Prima initiatief en bedankt voor de informatie. Heel positief. 
• Succes! En houd de vaart in de planontwikkeling, plus realisatie.  
• Goede actie, draagvlak voelen voor plannen.  

 
Interesse voor wonen in Het Centrumplan 
 
Van de 690 respondenten hebben er 175 aangegeven interesse te hebben in een woning of appartement 
in het Centrumplan. 
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Wie zijn onze respondenten (op basis van 690 verwerkte enquêtes)? 

• 64% is 50 jaar of ouder*) 
• 493 respondenten, 71% is gehuwd of samenwonend 
• 201 respondenten, 29% heeft inwonende kinderen**) 
• 507 respondenten, 73% woont in een koopwoning***) 
• 166 respondenten (24%) wonen in een huurwoning 
• 98 respondenten, 14% woont in een gehuurde rijwoning (type: tussen-, hoek- of eindwoning) 
• 177 respondenten, 26% woont in een vrijstaande woning 
• 91 respondenten, 13% wenst binnen 4 jaar te verhuizen naar Het Centrumplan****) 
• 175 respondenten, 25% heeft interesse in een koop- of huurappartement c.q. woning *****) 
• 5 respondenten (0,57%) willen een starterswoning kopen 

 
*) Leeftijd van de respondenten? (op basis van 690 huishoudens) 

• categorie 20 tot 35 jaar: een minimale respons op de enquête uit deze leeftijdsgroep, slechts 8 
respondenten (1%); de helft (4) heeft interesse om te wonen in Het Centrumplan. 

• categorie 25 tot 35 jaar: totaal 50 (8%) van alle respondenten: deze groep is nauwelijks 
geïnteresseerd om te wonen in Het Centrumplan; slechts 7 (12% van de 50 respondenten)waarbij 
de interesse gelijk verdeeld is over starterswoningen, koop- en huurwoningen.  

• categorie 35 tot 50 jaar: totaal 156 (23%) van alle respondenten; deze groep is ook nauwelijks 
geïnteresseerd in een appartement of woning in Het Centrumplan; slechts 20 (13% van de 156 
respondenten. De interesse is verdeeld: 7 kiezen voor een koopappartement/woning, slechts 3 
kiezen duidelijk voor huur; 10 respondenten weten echter niet of het een koop- of een 
huurappartement/-woning moet zijn. 

• categorie 50 tot 65 jaar: totaal 193 (28%) van alle respondenten; van deze leeftijdsgroep stijgt de 
interesse om te wonen in Het Centrumplan; 54 (28% van de 193 zou wel willen wonen in Het 
Centrumplan. Van de 54 zouden er 28 willen huren, 10 geven aan te willen kopen en 16 weten nog 
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niet of het huur of koop zou moeten zijn. De interesse gaat wel duidelijk uit naar een appartement: 
47 (87%) van de 54 respondenten geven aan voor een appartement te kiezen. 

• categorie 65 jaar en ouder: totaal 249 (36%) van alle respondenten waarvan maar liefst 89 (36%) 
hebben aangegeven interesse te hebben om in Het Centrumplan te wonen. De voorkeur gaat 
daarbij uit naar een appartement en 80 (90%) respondenten verkiezen een appartement boven 
een woning. Deze groep woont met name in een koopwoning; zij geven aan vooral geïnteresseerd 
te zijn in een huurappartement. Dit sluit aan bij de landelijke trend dat ouderen bij voorkeur gaan 
huren, ook in het vrije sector huursegment.  

 
Van de 175 respondenten die aangegeven hebben interesse te hebben in Wonen in Het Centrumplan, 
zijn er 143 (82%) ouder dan 50 jaar.  
50-65 jaar:    54 (31%) 
65 jaar en ouder:  89 (51%) 
Overzicht van de leeftijdscategorieën uitgesplitst naar huishoudens met interesses: 
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In bovenstaand overzicht is te zien dat de leeftijdsgroep vanaf 50 jaar met name zou willen huren: 
Van de 143 respondenten: 91 huren 

21 geven aan te willen kopen 
31 weten nog niet of ze willen kopen of huren.  

Van 99 van deze 143 respondenten is de huidige woning een koopwoning.  
Respectievelijk: 39 in een vrijstaande woning  

31 in een 2^1 kapwoning (ook geschakeld)  
25 in een rijwoning en  
4 in een appartement of maisonnette 

70 respondenten in de leeftijd vanaf 50 jaar en ouder die in een koopwoning in de hogere prijsklasse 
wonen (2^1 kap- en vrijstaande woning) willen gaan huren in Het Centrumplan; circa de helft (34) daarvan 
geeft een huurprijs aan vanaf � 650,--. Dit aantal zal in de praktijk aanzienlijk hoger liggen. Deze 
leeftijdsgroep heeft vaak lagere hypotheeklasten en een hoge overwaarde en zijn niet gewend aan de 
huidige huren. Wij verwachten dan ook dat het aantal van 34 voor een huurappartement vanaf � 650,-- 
per maand in de praktijk hoger ligt.  
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**)  Hoe kinderrijk wordt Het Centrumplan?  
• 29% (201) van de respondenten heeft inwonende kinderen 
• daarvan heeft 13 % (27) van de respondenten met kinderen aangegeven interesse te hebben in 

Het Centrumplan. 
Dit zijn met name gezinnen met 1 (15) of 2 (10) kinderen; de interesse gaat met name uit naar 
eengezinswoningen (14). De prijsklasse die men erbij aangeeft is over het algemeen lagere huur of lager 
koop. Echter de gezinnen die een voorkeur voor een appartement hebben denkt aan een prijsklasse van 
circa � 300.000,--.   
 
***) 507 respondenten wonen in een koopwoning; daarvan zijn 111 respondenten geïnteresseerd in een 
appartement c.q. woning in Het Centrumplan. 
Van de 111 respondenten die nu een koopwoning hebben geven 52 aan te willen gaan huren, 24 willen 
kopen en 34 respondenten weten nog niet of ze willen huren of kopen. 
Er is een verschuiving van koop naar huur (zie pagina 41 en 42, landelijke trend huursegment). 
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****) 91 respondenten (13%) die interesse hebben in Het Centrumplan, geven aan dat men binnen 4 jaar 
zou willen verhuizen. De meest opgegeven redenen zijn: 

• gezien mijn/onze leeftijd: 93 
• graag zoveel mogelijk voorzieningen op loopafstand: 79 
• graag alles gelijkvloers (geen trappen): 74 
• graag minder onderhoud aan tuin: 64 
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*****) Uit de reacties van de 175 respondenten blijkt dat de behoefte aan huurwoningen duidelijk aanwezig 
is. 98 respondenten geven aan dat ze graag een huurwoning zouden willen hebben, terwijl nog eens 43 
aangeven nog niet te weten of ze een huur- of een koopwoning ambiëren (zie overzicht pagina 40 en 41). 
�

�

�



 

Landelijke trend huursegment: 
Vooral de kopers van 60 jaar en ouder overwegen de stap naar een appartement, maar zij hebben er 
moeite mee dat de koopsommen van appartementen gelijk liggen of zelfs hoger zijn dan de opbrengsten 
van hun huidige, meestal vrijstaande (of semivrijstaande) woning.
De nieuwe regelgeving (per 1 januari 2010) voor de eigenwoningreserve zal voor genoemde doelgroep 
naar verwachting dan ook een hoger percentage huurders kunnen gaan opleveren. 
Een deel van deze doelgroep overweegt dan ook eerder om bij voorkeur te gaan huren en het geld dat uit 
de verkoop vrijkomt, vast te zetten op de bank of op een verantwoorde manier te beleggen.
De eigenwoningreserve ontstaat als uw huis met winst verkocht wordt. De reserve
verkoopopbrengst te verminderen met de eigenwoningschuld (schuld voor de aankoop, onderhoud of verbetering 
van uw eigen woning waarvan de rente in box 1 op het moment van verkoop aftrekbaar is).
Die eigenwoningreserve dient bij aanko
gebeuren vervalt de renteaftrek over dat deel.
 
Ook mensen die goedkoper gaan wonen, moeten de gerealiseerde overwaarde gebruiken
om de volledige hypotheekrente te kunnen aftrekken.
 
De termijn voor de eigenwoningreserve zal worden teruggebracht van 5 jaar naar 3 jaar. Daarmee 
van de 'fiscale last' van de eigenwoningreserve af. Een optie is om de woning te verkopen, overwaarde te realiseren, 
drie jaar te huren en dan pas een andere woning te kopen. Alleen dan kan de overwaarde voor andere dingen 
gebruikt worden dan voor aankoop van de eigen woning. Daarna kan de aankoop van een andere woning volledig 
fiscaal aftrekbaar gefinancierd worden.
 
 
Waarom zou u willen wonen in Het Centrumplan te Eelde?
 
Vooral de leeftijd is een belangrijk aspect om te gaan verhuizen naar Het Centrumplan.
Daarbij is het erg prettig en belangrijk om diverse voorzieningen op loopafstand te hebben (en de plek in 
Eelde). ‘Gelijkvloers wonen’ is ook belangrijk. Mede gezien de vraag naar appartementen adviseren wij 
dan ook minder maisonnettes op te nemen maar meer gelijkvloerse appartementen, met hooguit een 
zolderberging of een 2e woonlaag die qua wonen niet noodzakelijk is. 
waarbij de woonkamer, keuken, slaapkamer(s) en badkamer 
  
 

 
Wij adviseren om de volgende aspecten

••   gelijkvloers wonen  
••  op loopafstand wonen van diverse
••  minder onderhoud aan tuin en woonhuis
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Vooral de kopers van 60 jaar en ouder overwegen de stap naar een appartement, maar zij hebben er 
moeite mee dat de koopsommen van appartementen gelijk liggen of zelfs hoger zijn dan de opbrengsten 

hun huidige, meestal vrijstaande (of semivrijstaande) woning. 
De nieuwe regelgeving (per 1 januari 2010) voor de eigenwoningreserve zal voor genoemde doelgroep 
naar verwachting dan ook een hoger percentage huurders kunnen gaan opleveren. 

e doelgroep overweegt dan ook eerder om bij voorkeur te gaan huren en het geld dat uit 
de verkoop vrijkomt, vast te zetten op de bank of op een verantwoorde manier te beleggen.

ontstaat als uw huis met winst verkocht wordt. De reserve wordt bepaald door de 
verkoopopbrengst te verminderen met de eigenwoningschuld (schuld voor de aankoop, onderhoud of verbetering 
van uw eigen woning waarvan de rente in box 1 op het moment van verkoop aftrekbaar is).
Die eigenwoningreserve dient bij aankoop van een nieuwe woning volledig ingezet te worden. Wanneer dit niet zou 
gebeuren vervalt de renteaftrek over dat deel. 

Ook mensen die goedkoper gaan wonen, moeten de gerealiseerde overwaarde gebruiken
e te kunnen aftrekken. 

De termijn voor de eigenwoningreserve zal worden teruggebracht van 5 jaar naar 3 jaar. Daarmee 
van de 'fiscale last' van de eigenwoningreserve af. Een optie is om de woning te verkopen, overwaarde te realiseren, 

ie jaar te huren en dan pas een andere woning te kopen. Alleen dan kan de overwaarde voor andere dingen 
gebruikt worden dan voor aankoop van de eigen woning. Daarna kan de aankoop van een andere woning volledig 
fiscaal aftrekbaar gefinancierd worden. 

rom zou u willen wonen in Het Centrumplan te Eelde? 

belangrijk aspect om te gaan verhuizen naar Het Centrumplan.
Daarbij is het erg prettig en belangrijk om diverse voorzieningen op loopafstand te hebben (en de plek in 

elijkvloers wonen’ is ook belangrijk. Mede gezien de vraag naar appartementen adviseren wij 
dan ook minder maisonnettes op te nemen maar meer gelijkvloerse appartementen, met hooguit een 

woonlaag die qua wonen niet noodzakelijk is. Samengevat: een woningtype 
waarbij de woonkamer, keuken, slaapkamer(s) en badkamer op één woonlaag liggen.

aspecten in verdere communicatie over het plan te benadrukken!

op loopafstand wonen van diverse voorzieningen  
minder onderhoud aan tuin en woonhuis  
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Vooral de kopers van 60 jaar en ouder overwegen de stap naar een appartement, maar zij hebben er 
moeite mee dat de koopsommen van appartementen gelijk liggen of zelfs hoger zijn dan de opbrengsten 

De nieuwe regelgeving (per 1 januari 2010) voor de eigenwoningreserve zal voor genoemde doelgroep 
naar verwachting dan ook een hoger percentage huurders kunnen gaan opleveren.  

e doelgroep overweegt dan ook eerder om bij voorkeur te gaan huren en het geld dat uit 
de verkoop vrijkomt, vast te zetten op de bank of op een verantwoorde manier te beleggen. 

wordt bepaald door de 
verkoopopbrengst te verminderen met de eigenwoningschuld (schuld voor de aankoop, onderhoud of verbetering 
van uw eigen woning waarvan de rente in box 1 op het moment van verkoop aftrekbaar is). 

op van een nieuwe woning volledig ingezet te worden. Wanneer dit niet zou 

Ook mensen die goedkoper gaan wonen, moeten de gerealiseerde overwaarde gebruiken voor de nieuwe aankoop 

De termijn voor de eigenwoningreserve zal worden teruggebracht van 5 jaar naar 3 jaar. Daarmee is men dus eerder 
van de 'fiscale last' van de eigenwoningreserve af. Een optie is om de woning te verkopen, overwaarde te realiseren, 

ie jaar te huren en dan pas een andere woning te kopen. Alleen dan kan de overwaarde voor andere dingen 
gebruikt worden dan voor aankoop van de eigen woning. Daarna kan de aankoop van een andere woning volledig 

belangrijk aspect om te gaan verhuizen naar Het Centrumplan. 
Daarbij is het erg prettig en belangrijk om diverse voorzieningen op loopafstand te hebben (en de plek in 

elijkvloers wonen’ is ook belangrijk. Mede gezien de vraag naar appartementen adviseren wij 
dan ook minder maisonnettes op te nemen maar meer gelijkvloerse appartementen, met hooguit een 

amengevat: een woningtype 
n woonlaag liggen. 

 

in verdere communicatie over het plan te benadrukken!  

���
���

�� �
�� ����



   43 

Woonwensen 
 
Een ruime meerderheid van de 175 respondenten geeft aan te kiezen voor een appartement, namelijk137.  
Een eengezinswoning werd door 33 respondenten gekozen en 5 kozen voor de starterswoning. 
  
Bij de vervolgvraag: Zo wil ik wonen: kregen de respondenten de keuze tussen type, galerij- of 
portiekappartement of een eengezinswoning, waarbij men meerdere keuzes kon aanvinken. 
Bij deze antwoorden is een wijziging zichtbaar: 

• 32 kiezen voor een eengezinswoning 
• 13 weten nog niet of dit een eengezinswoning of appartement zal zijn 
• 103 kiezen voor een appartement  
• 27 respondenten hebben hier niets ingevuld.  

 
Bij het woonoppervlakte geeft men bijna allemaal een oppervlakte aan van tussen de 100 en 140 m². 

••  100 tot 110 m²: 53 
••  110 tot 120 m²: 49 
••  120 tot 140 m²: 47 

Daarnaast heeft men eerder in de enquête aangegeven dat de meerderheid een huurappartement zou 
willen in de prijsklasse tot � 650,--. In het sociale huursegment zijn de appartementen gemiddeld 
maximaal 90 tot 95 m² (bruto vloeroppervlakte). Landelijk is waarneembaar dat respondenten bij het 
invullen van een enquête hun woonwensen eerder hoger dan lager aangeven; bij prijsklasse is het echter 
andersom. 
 
Bij de keuze voor een buitenruimte liggen de antwoorden niet zo ver uit elkaar: als hoogste scoort een 
balkon, gevolgd door een wintertuin en tuin /terras. Loggia is het minst in trek. De buitenruimte ligt bij 
voorkeur op het zuiden en heeft een oppervlakte van 10 tot 15 m². 
 
De respondenten zien bij voorkeur dat er naast woonkamer en keuken 2 of 3 (slaap)kamers zijn. 
 
Bij de vraag hoe men zou willen parkeren, zijn in de vraagstelling de (indicatie) prijzen bewust gekoppeld 
aan de parkeermogelijkheden. Wij verwachten dat mede hierdoor de keuze voor een (gratis) openbare 
parkeerplaats op maaiveld zo vaak gekozen is (88). Ongeveer de helft daarvan kiest voor een eigen 
parkeerplaats op maaiveld. En slechts 34 respondenten geven aan dat men graag een parkeerplaats in 
een ondergrondse parkeergarage zou willen hebben, terwijl bij de vraag: ‘hoe ziet uw ideale 
appartementwoning eruit’, 43 respondenten aangeven graag rechtstreeks vanuit hun appartement/woning 
naar hun auto in een onderliggende parkeergarage te kunnen gaan zonder naar buiten te hoeven. 
 
Een lift en een eigen fietsenberging vindt men ook erg belangrijk. Een ideaal appartement/woning heeft 
een ruime woonkeuken en bij voorkeur een extra (werk)kamer, veel bergruimte in de vorm van kasten en 
een bijkeuken is ook erg belangrijk. Bij voorkeur hebben de respondenten de mogelijkheid voor een vrije 
indeling. 
 
De woonkamer ligt aan de straatzijde (aan een buitenruimte), de open keuken ligt ook aan  de 
buitenruimte. En de slaapkamers zijn bij voorkeur aan de zijde van de daktuin gelegen. 
Voor de keuken heeft men graag een projectkeuken en voor de badkamer en het (de) toilet(ten) standaard 
sanitair. 
 
De prijsklasse waar men in zoekt is hoofdzakelijk huur in het sociale segment; men geeft echter 
merendeels een lagere prijs aan dan men is bereid te betalen. Daarnaast zien we een vraag naar 
huurappartementen in de vrije sector. 
 
De overzichten op de volgende pagina laten zien dat de 175 respondenten in totaal 263 keuzes hebben 
aangevinkt bij prijsklassen keuzes. Bij de prijsklassen zijn in die verhouding de typen woningen gezet en 
de leeftijdsgroepen. Appartementen zijn duidelijk meer gevraagd! 
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Energiezuinige en milieubesparende voorzieningen (op basis van 175 respondenten): 
 
Een grote meerderheid van de respondenten vindt energiezuinige en milieubesparende voorzieningen 
belangrijk.  
Op de vraag welke energiezuinige en milieubesparende voorzieningen spreken u het meest aan, heeft   
86% van de respondenten (150) één of meerdere keuzes aangegeven; met name extra isolatie en zonne-
energie kregen de meeste stemmen. 
Van de 150 respondenten kunnen we de investering die zij wensen te doen filteren tot: 

• 30 respondenten willen investeren bij een koopwoning  
• 65 willen een huurverhoging betalen bij een huurwoning 
• 30 respondenten willen of een investering doen of een huurverhoging betalen 



 

Een huurverhoging van � 35,-- per maand 
milieubesparende voorzieningen getroffen worden. 
Bij de koopwoningen is voor de meerderheid een extra investering van 
acceptabel. 
 
 
Architectuur  
Qua architectuur kiezen de respondenten
 
historiserende stijl 418 (53%)  

 
historiserende stijl met moderne elementen

 
De vele opmerkingen, bijgeschreven in de enqu
name de dorpskerk, het museum De Buitenplaats en het Nijsing
dorp Eelde en de Eeldenaren. Meerdere malen is benadrukt 
te willen houden. 
 
De gevelbekleding ziet men vooral in verschillende materialen, zoals metselwerk, pleisterwerk en 
hout. Daarop volgt traditioneel metselwerk in een donkere steen.
De kozijnen zijn bij voorkeur van hout (308) maar kunstof kozijnen (280) krijgen ook bij de respondenten
een hoge score.  
 
Voor het openbaar gebied vinden de respondenten het belangrijk dat dit
krijgt.  
 

dorpse groene uitstraling 341 (49%)
 
  

  

per maand lijkt alleszins acceptabel als er energie
voorzieningen getroffen worden.  

Bij de koopwoningen is voor de meerderheid een extra investering van � 5.000,

Qua architectuur kiezen de respondenten duidelijk voor een historiserende stijl.

 

       

historiserende stijl met moderne elementen 285 (36%) 

       

bijgeschreven in de enquête of aangegeven bij het nabellen
museum De Buitenplaats en het Nijsinghhuis, erg belangrijk zijn voor het 

en de Eeldenaren. Meerdere malen is benadrukt in de ontwerpfase 

De gevelbekleding ziet men vooral in verschillende materialen, zoals metselwerk, pleisterwerk en 
traditioneel metselwerk in een donkere steen. 

zijn bij voorkeur van hout (308) maar kunstof kozijnen (280) krijgen ook bij de respondenten

Voor het openbaar gebied vinden de respondenten het belangrijk dat dit een dorpse groene uitstraling 

   
uitstraling 341 (49%)  veel bomen en plantenbakken 40 (35%)
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lijkt alleszins acceptabel als er energiezuinige en 

� 5.000,-- tot zelfs � 10.000,-- 

historiserende stijl. 

 

 

te of aangegeven bij het nabellen, geven aan dat met 
erg belangrijk zijn voor het  

in de ontwerpfase hier vooral rekening mee 

De gevelbekleding ziet men vooral in verschillende materialen, zoals metselwerk, pleisterwerk en  

zijn bij voorkeur van hout (308) maar kunstof kozijnen (280) krijgen ook bij de respondenten 

een dorpse groene uitstraling 

 
veel bomen en plantenbakken 40 (35%) 
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Wat zou u graag zien in de openbare gebieden in Het Centrumplan? 
 
Bij deze onderhavige vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, van de 690 verwerkte enquêtes 
hebben slechts 9 respondenten niets ingevuld bij deze vraag. De overige 681 respondenten hebben 
gemiddeld ieder 8 antwoorden afgevinkt (totaal 5.566).  
De meest aansprekende opties passen bij de door de respondenten gekozen historiserende stijl, zoals 
gebakken klinkerbestrating, ingetogen kleuren, luifels en puien van de winkels summier houden. 
Kosteloos parkeren is zelfs door 77% van de respondenten afgevinkt; dit onderwerp is belangrijk en leeft  
bij de inwoners van Eelde en Paterswolde. 
Wij adviseren om deze inrichtingswensen (de 10 meest aansprekende) in verdere communicatie naar 
stedenbouwkundige en architect te benadrukken. Tevens is het raadzaam hierover de respondenten te 
informeren in een nieuwsbrief.  
 
De 10 meest aansprekende opties 

1. parkeren in het centrum moet kosteloos blijven: 533 (77%)                                                
2. groenvoorziening in de vorm van bomen en heesters: 489 (71%) 
3. weekmarkt op het Kampje: 449 (65%)           
4. een gezellig verblijfsgebied / plein waarbij alle functies samenkomen: 407 (59%) 
5. gebakken klinkerbestrating in plaats van betonklinkers en tegels: 398 (58%) 
6. een groene omgeving die ook functioneel is met bijvoorbeeld ‘zitbankjes’: 364 (53%) 
7. gebruik van ingetogen kleuren voor onder andere het schilderwerk: 334 (48%) 
8. de luifels en puien summier houden, niet te overheersend voor de woningen: 324 (47%) 
9. winkelwagens binnen stallen bij de supermarkten: 314 (46%) 
10. een veilig verblijfsmilieu bewerkstelligen waar auto's langzaam rijden: 311 (45%) 

 
De 14 minst aansprekende opties 

1. weinig groenvoorzieningen opnemen, een ‘open karakter’ bereiken: 13 (2%) 
2. betonklinkers en tegels in plaats van gebakken klinkerbestrating: 35 (5%) 
3. parkeren in het centrum met een parkeermeter, maximaal 3 uur: 39 (6%) 
4. een groene omgeving maar zonder ‘zitbankjes’: 54 (8%)  
5. gebruik van vrolijke, felle kleuren voor onder andere het schilderwerk: 84 (12%) 
6. parkeren in het centrum met een parkeerschijf, maximaal 2 uur: 92 (13%) 
7. groenvoorziening in de vorm van plantenbakken: 96 (14%)  
8. de luifels en puien mogen door de winkeliers zelf bepaald worden: 105 (15%) 
9. weekmarkt meer tussen de winkels: 125 (18%) 
10. winkelwagens buiten stallen bij de parkeerplaatsen: 136 (20%) 
11. indien mogelijk zoveel mogelijk (extra) parkeerplaatsen maken: 203 (29%) 
12. de ‘parkeerkoffers’ voor bewoners middels groene hagen afschermen: 204 (30%)  
13. speelplek opnemen waar kinderen tot circa 10 jaar veilig kunnen spelen: 218 (32%)  
14. een gezellig verblijfsgebied / plein met (overdekte) terrasjes: 227 (33%) 

 
Overige wensen waren minimaal en verdeeld: 

• autovrij centrum: 4 
• draadloos internet: 1 
• geen geluidsinstallatie met achtergrondmuziek: 1 
• parkeergarage onder de winkels: 2  
• parkeren bezoekers en bewoners (gereserveerde parkeerplekken) gescheiden houden: 1  
• parkeerplaats voor campers: 1  
• jeu de boules baan: 1  
• iets met water, bijvoorbeeld fontein: 1 
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Welke voorzieningen zou u graag zien in het nieuwe centrum van Eelde  
 
Bij de vraag over welke voorzieningen de inwoners van Eelde en Paterswolde graag in hun centrum 
zouden zien kon men meerdere mogelijkheden afvinken. Van de 690 respondenten zijn er 41 die bij deze 
vraag niets afgevinkt hebben. Dit betekend dat de overige 649 respondenten gemiddeld 11 keuzes 
gemaakt hebben (totaal 7331). 
 
De 12 meest aansprekende opties zijn: 

1. postkantoor: 467 (68%)  
2. brasserie (broodjes en koffie: 420 (61%)  
3. boeken, lectuur: 415 (60%)  
4. brood- en banketwinkel: 414 (60%)  
5. drogisterij: 413 (60%)  
6. damesmodewinkel: 384 (56%)  
7. bloemen en planten: 380 (55%)  
8. cadeauwinkel: 374 (54%)  
9. slager: 353 (51%)  
10. restaurant: 328 (48%)  
11. herenmodewinkel: 308 (45%)  
12. elektronica, bruin- / witgoed : 307 (44%)  

 
Tevens hebben 176 respondenten één of meerdere opties gegeven, daarbij hebben 89 respondenten een 
schoenenwinkel aangegeven.  
 
Opvallend in de top 12 is de behoefte naar een brasserie en restaurant; dit sluit aan bij de wens voor de 
openbare ruimte voor een gezellig verblijfsgebied / plein waarbij alle functies samenkomen.  
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Korte samenvatting 
 
 
Wanneer we een aantal zaken samenvatten kunnen we concluderen dat de meeste respondenten 
uitkijken naar een nieuw centrumplan voor Eelde; de ontwikkeling hiervan duurt erg lang en dat zorgt hier 
en daar voor wat irritatie, maar de enquête heeft over het geheel een positieve indruk achter gelaten.  
Van belang nu is om de respondenten op de hoogte te brengen van de uitslag van deze enquête en 
alsmede over de verdere vorderingen. Hiermee houd je de gecreëerde betrokkenheid en de aanwezige 
belangstelling vast om te gaan wonen in Het Centrumplan. 
Wij adviseren om op korte termijn een persbericht in de Oostermoer en de Dorpsklank 
te plaatsen over de grote belangstelling en inzet van de Eeldenaren en de inwoners uit Paterswolde bij dit 
gehouden woonwensenonderzoek. 
Enkele te benoemen zaken kunnen zijn: 
 

• hoge opkomst woonwensenonderzoek, boven het landelijk gemiddelde 
• 25% van de respondenten zou graag in Het nieuwe Centrumplan willen wonen 
• behoefte aan met name huur- en koopappartementen in het Centrumplan 
• grote voorkeur van de respondenten voor een historiserende architectuur stijl,  
• de uitstraling van het Centrumplan moet vooral passen bij de dorpskerk, het museum De 

Buitenplaats en het Nijsinghhuis 
• Eelde moet een dorp blijven 
• De openbare ruimtes moeten gezellig, functioneel en groen zijn, met gebruik van ingetogen 

kleuren en gebakken straatklinkers. 
• behoefte aan een brasserie en restaurant 
• parkeren moet kosteloos blijven 
• keuze architect bekend maken en vermelden waarom deze geselecteerd is: ervaring met 

winkelcentra in een historiserende stijl en ervaring met het inpassen van stijlvolle objecten binnen 
de plannen  

 
De gemeente Tynaarlo is een meer dan gemiddeld vergrijsde gemeente, dit betreft het aantal inwoners 
>75 jaar. 
In 2010 ligt dit bijna 3% boven het landelijk gemiddelde, echter deze cijfers gaan stijgen naar: 
2020: 4% boven het landelijk gemiddelde 
2030: 5% boven het landelijk gemiddelde 
Appartementen zijn voor deze doelgroep op de onderhavige locatie zeer geschikt.   
Voor deze groep is met name ook gelijkvloers wonen interessant  
Mede gezien de hoge belangstelling van respondenten met een leeftijd vanaf 50 jaar voor wonen in Het 
Centrumplan en daarnaast de in verhouding minimale belangstelling van respondenten met inwonende 
kinderen, adviseren wij om daar in de woningtypes rekening mee te houden en minder maisonnettes 
danwel eengezinswoningen op te nemen. 
 
Voor het onderdeel wonen in Het Centrumplan zou zeker het aspect huren in de hogere prijsklasse nader 
bekeken kunnen worden; het past ook in de landelijke trend. 
De woonwensen van de respondenten ten aanzien van het wonen zijn soms wat euforisch ten opzichte 
van bijvoorbeeld de vaak aangeven sociale huurprijs. De wensen ten aanzien van koopappartementen 
c.q. woningen zijn reëler.  
 
Qua winkelaanbod is men over het algemeen wel tevreden; hooguit de verspreiding van de diverse 
winkels wordt als negatief ervaren en dit zou dus beter ingepast kunnen worden. 
Men mist in het aanbod een postkantoor en een schoenenzaak.  
Ook ‘de gezelligheid mist’: hiermee wordt met name bedoeld dat er geen aantrekkelijke lunchgelegenheid 
is, zoals bijvoorbeeld een brasserie. 
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Brief van respondent (nr.707) 
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Foto’s van respondent (nr. 716) 
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Per email 27 juli 2010 ontvangen: brief van Stichting Vrienden van de Dorpskerk. 
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Voorwoord

Het centrum van Eelde is versleten. 
Hoewel de bestaande winkels nog 
goed functioneren is de bebouwing 
sleets en mist de openbare ruimte 
aantrekkingskracht. Door de 
aanwezigheid van twee goede 
supermarkten, een nieuwe 
vestiging van de Hema en het 
museum is het centrum zeker 
levensvatbaar, maar er is een grote 
kwaliteitssprong nodig. 
Eind 2008 kwamen de gemeente 
Tynaarlo en RVG Development 
uit Oosterbeek overeen het 
centrum integraal te vernieuwen. 
In een proces met beide partijen 
en de klankbordgroep die voor 
het centrum is gevormd, is een 
ruimtelijk model ontwikkeld. Hierin 
zijn de aanwezige ondernemers 
betrokken. De gestelde opgave 
was een duurzame structuur te 
ontwikkelen waarin het centrum 
in enkele stappen kan worden 
vernieuwd. Tijdens die vernieuwing 
moet het centrum blijven 
functioneren.
Eind 2010 is het Voorlopig 
Stedenbouwkundig Ontwerp 
vastgesteld, en op 23 november 
tekenden de gemeente Tynaarlo 
en RVG Development de 
intentieovereenkomst over de 
ontwikkeling van het nieuwe 
centrum van Eelde. Hierin is 
ondermeer vastgelegd dat in 
de eerste helft van 2011 alle 
ruimtelijke documenten voor de 
verdere ontwikkeling worden 
opgesteld. Onderdeel daarvan is 
dit beeldkwaliteitplan, wat tot 
doel heeft de kwaliteit van de 
architectonische uitwerking van 
gebouwen en openbare ruimte te 
beschrijven.

Gemeente Tynaarlo, Henk 
Kosmeijer

RVG Development,
Bill van Ravenswaay

 

Bestaande kwaliteiten van 
de dorpskern van Eelde
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