
Oriëntatiedocument Plot Y1 de Tippe 

1 Woningprogramma

1.1 Plot Y1 
MMWZ de Tippe en de Groeneburenhof ambiëren gezamenlijk in Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap een duurzaam, sociaal inclusief buurtje te 
creëren waar het fijn wonen is, in het groen, met aandacht voor elkaar. Wij
willen in deze notitie een streefbeeld schetsen voor het plot Y1. 

1.2 Groene Leefomgeving
De groene structuur langs de Tippepaden en de singels om het gebied van
de Stedelijke Radialen, sluiten aan op onze visie van wonen in een groene 
leefomgeving. Wij willen onze groene collectieve tuin met diverse 
beplanting, onze groene daken en gevels laten overlopen in de groene 
singels om het plot Y1. 
De grondgebonden woningen, appartementen en de gemeenschappelijke 
ruimte op de begane grond hebben ieder hun eigen terras, dat aansluit op 
de gemeenschappelijke tuin. Samen willen we invulling willen geven aan 
tuinontwerp, –gebruik en –beheer. 

1.3 Woningtypen en kenmerken 

GBO categorie
soc huur koop

m2 goedkoop midden-1 midden-2 duu
r totaal

grondgebonde
n
50 2 2
70 6 4 10
80 2 2 4

100 2 2
subtotaal 8 2 4 2 2 18

appartementen
64-71 4 4
79-88 3 3

96 4 4
106 2 2
120 1 1
130 1 1

106 ontmoeting
c.a.

88 entree en
fietsenberging

subtotaal 0 0 4 3 8 15



totaal 8 2 8 5 10 33
Toelichting op de tabel:

MMWZ de Tippe is gericht op starters, jonge gezinnen, en mensen van 
alle leeftijden met een specifieke woonwens. De woonwensen zijn als volgt
verdeeld (maten in GBO):

 8 sociale huurwoningen, waarvan 
o 6 woningen van 70 m2, eventueel in de vorm van beneden- en 

bovenwoningen en 
o 2 woningen van 80m2 in 2 woonlagen. 

 10 koopwoningen 
o 2 woningen van 50 m2, goedkoop in 2 lagen – of als beneden- 

bovenwoning
o 4 woningen van 70 m2, middenduur-1,  in 2 lagen
o 2 woningen van 80m2, middelduur 2, in 2 lagen 
o 2 woningen van 100 m2, duur, in 3 lagen, op grond van 

stedenbouwkundige voorwaarden dus op de hoeken langs het 
Tippepad.

Daarbij een paar opmerkingen:
 Voor de (koop)woningen in 2 lagen: mogelijkheid om op zeker 

moment een derde laag toe te voegen
 Voor alle woningen: mogelijkheid om op zeker moment uit te 

breiden naar ‘achteren’, aan de tuinzijde, en voor hoekwoningen 
een zijwaartse uitbreiding. 

 De huur- en koopwoningen gemengd situeren. Daarbij is de 
vereniging bereid om als ‘drager’ te fungeren voor 1 of 2 door 
Woningbouwvereniging Openbaar Belang voor te dragen huurders 
die ‘vrager’ zijn en baat kunnen hebben bij het wonen in een 
sociaal-inclusieve omgeving. 

De Groeneburenhof wenst maximaal 15 appartementen te bouwen voor 
50 plussers die gelijkvloers willen wonen in koopappartementen. Wij gaan 
nu uit van deze aantallen en groottes (GBO):  

 4 appartementen van   64 - 71 m2, middenduur-1
 3 appartementen van   79 - 88 m2,  middenduur-2/ duur
 4 appartementen van   96 m2, duur
 2 appartementen van 106 m2, duur
 1 appartement      van 120 m2, duur
 1 appartement      van 130 m2, duur

Daarnaast wil de Groeneburenhof gemeenschappelijk binnen het gebouw 
realiseren: ontmoetingsruimte met pantry, toiletten, logeerkamer met 
douche (in totaal 106 m2), fietsenberging 88m2. 
Entree, verkeers- en stijgruimten aan de noordzijde, zijn daarin nog niet 
meegenomen. 

De beoogde VON-prijzen variëren van €300.000 tot €600.000 per 
appartement, inclusief de gemeenschappelijke ruimten en tuin.
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De Groeneburenhof denkt aan een L vormig gebouw van 3 lagen, waarbij 
de korte poot van de L aan de straatkant (Engelradinkstraat) ligt met 
daarin de entree en fietsenberging en een appartement BG met zicht op 
de tuin. Daarboven, nog steeds in de korte poot van de L, 2 grote 
appartementen. 
De lange poot, strekt zich uit langs de spoorzijde, bevat 4 en op een 
verdieping 5 appartementen. We gaan uit van standaardmaten die in 
houtbouw modulair zijn te realiseren, met beukmaat 9.90m en 6.60m en 
diepte op de BG 12.20m en verder naar boven naar 9.30 of 8.40m. 
De entree met lift en trappenhuis worden om/naast de modules gebouwd 
in de hoek en krijgen een open uitstraling met veel glas, als blikvanger. De
lift is groot genoeg voor een rolstoel en/of brancard. De trappen zijn 
geschikt voor ouder wordende mensen.

Het appartementengebouw is drempelloos en  deuren en gangen zijn 
breed genoeg voor rollators en rolstoelen. Vloeren zijn antislip. 

In de appartementen is de hal zodanig groot zijn dat een rolstoel er 
makkelijk kan keren. In de badkamer is naast een rolstoel en bewoner ook 
ruimte voor een hulpverlener en voorzieningen als beugels of douchezitje 
kunnen makkelijk worden aangebracht. 
De technische voorzieningen voor intercom, domotica, e-health, 
alarmeringssysteem, lichtsensoren e.d. worden in het ontwerp al 
meegenomen.

1.4 Parkeren
Op  het plot Y1 wonen mensen die – mede vanwege de nabijheid van de 
mobiliteitshub –
minder auto’s bezitten dan gemiddeld. Een aanpassing van de 
parkeernorm wordt aangevraagd. 

MMWZ de Tippe streeft naar gebruik van fiets en openbaar vervoer en 
deelgebruik van eigen auto’s en van deelauto’s uit de mobiliteitshub. Er is 
daarom slechts behoefte aan 12 parkeerplaatsen voor bewoners.

De bewoners van de Groeneburenhof gebruiken gezamenlijk maximaal 10 
(elektrische) (deel)auto’s. Voor dit deel van het ontwikkelveld is op eigen 
terrein behoefte aan 6 parkeerplaatsen plus 2 met laadpalen en eventueel
2 reserve “gras” parkeerplaatsen voor als de behoefte in de toekomst 
wijzigt. 

Samenvattend is op het plot Y1 in totaal dus behoefte aan 22 
parkeerplaatsen. Met 16 toegestane parkeerplaatsen aan de openbare 
weg blijven er 6 plaatsen nodig op eigen terrein, grenzend aan de 
Engelradinkstraat, dicht bij het appartementencomplex. 

1.5 Wooncoöperatie
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Groeneburenhof en MMWZ de Tippe streven naar een gezamenlijke 
aanpak van ontwerpen, keuze van bouwmaterialen en bouwen, zodat Y1 
een uitstraling heeft van verbondenheid en eenheid. Op dit moment zijn er
2 aparte verenigingen, beiden onder de paraplu van Mens- en 
Milieuvriendelijke Wonen Zwolle (MMWZ). Of we doorgroeien naar een 
gezamenlijke vereniging en de mogelijkheid om de woningen onder te 
brengen in een woon coöperatie, is nog onderwerp van onderzoek. 

Afrondend is de slogan voor ons woningprogramma: samen bouwen,
woont beter!

2 Duurzaamheid 

MMWZ de Tippe en Groeneburenhof streven ernaar hun ecologische 
voetafdruk te verkleinen. Dat is zichtbaar op meerdere terreinen. De 
gezamenlijke werkgroep Groene Draad buigt zich over de nadere invulling 
van de aandachtspunten die ook in het Ontwikkelplan worden genoemd. 
We willen onze groene ambities waarmaken met aandacht voor kwaliteit 
en betaalbaarheid. 

2.1 Klimaat adaptief
Een groene tuin, groen dak en groene gevelelementen kunnen regenwater
bergen en helpen hittestress tegen te gaan. In de tuin leggen we een 
vijver of wadi aan om te voldoen aan de eisen van  waterberging. De  
mogelijkheid om water te verzamelen in een ondergronds bassin en dat 
water te gebruiken als spoelwater voor de toiletten wordt nog onderzocht. 
We zullen zeker regenwater opvangen en bewaren in tonnen voor gebruik 
in de tuin. 
Dakoverstek, veranda’s en flexibele, natuurlijke buitenzonwering (hout, 
riet) helpen om warmte buiten te houden en hittestress tegen te gaan. 

2.2 Energie
BENG is de nieuwe norm, het Ontwikkelplan vraagt een gebouw met 
EPC=0. Wij streven ernaar deze normen nog te overtreffen. Woonkamers 
zijn gericht op de zon, slaapkamers liggen aan de noordkant. 
Zonnepanelen komen op het dak. De keuze voor het concept “passief 
huis”, warmtepomp, in welke vorm dan ook, warmtenet, een basaltaccu of
buurtbatterij voor Y1 samen, etc. moet door ons nog worden gemaakt. Ook
hiermee gaat de werkgroep Groene Draad aan de gang. 

2.3 Circulair
Wij willen onze ecologische voetafdruk zeer klein houden door in hout te 
bouwen en bij voorkeur grotendeels modulair. CO2 reductie en later 
hergebruik van materialen zijn 
hiermee verzekerd. Naast hout willen we ook op zoek naar gebruikte 
materialen voor de verdere afwerking; Glaze Waste en Click-Brick van 
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Aberson zouden goed in te zetten zijn, evenals bamboe. Vragen die we 
nog uitzoeken. 

2.4 Natuur inclusief
Bouwen in hout geeft een betere luchtkwaliteit, net zoals de groene daken
en gevels. In het ontwerp willen we meenemen dat onder een overstek 
een zwaluw kan nestelen en er voor vleermuis of gierzwaluw 
nestmogelijkheden komen onder de dakgootrand of in de gevel. 

Ook een insectenhotel wordt ingebouwd of los geplaatst. De kleigrond is 
goed voor fruitteelt. De tuin leggen we aan in 4 lagen: hoge bomen, 
struiken, kruidachtige planten en bodembedekkers. We gaan hierbij uit 
van zoveel mogelijk inheemse soorten. De tuin wordt niet meer verhard 
dan nodig is voor verplaatsing. De informele groene route over het plot 
verbindt de tuinen van het ontwikkelveld met de wijkgroenstructuur, die 
de lanen en singels verbindt in de stedelijke parkstructuur. Een 
ecologische verbinding die kan zorgen voor meer biodiversiteit. Wij 
denken ook graag mee over de invulling en het onderhoud van de 
groenstroken tussen het  plots Y1 en het water, waar wat ons betreft 
graag een strook met wilde bloemen komt die wij onderhouden. 

2.5 Sociaal inclusief
De gemeenschappelijke woonkamer vormt het hart van de 
Groeneburenhof. Hier ontmoeten bewoners elkaar voor ontspanning en 
inspanningen om de onderlinge band te bestendigen en te verstevigen. 
Door onderlinge steun en inspiratie zijn bewoners in staat om zo lang 
mogelijk zelfstandig te wonen. 
We onderzoeken hoe de woonkamer een ontmoetingsruimte kan worden 
voor alle bewoners van het plot Y1, waar mensen elkaar kennen, 
respecteren, elkaars talenten zien, waarderen, inspireren en elkaar 
ondersteunen op basis van wederkerigheid. 

Op het plot Y1 wonen mensen die verbonden zijn door de wens om 
milieuvriendelijk te leven, naar elkaar om te zien en om materieel en 
immaterieel van betekenis te zijn voor elkaar. Concreet betekent dit het 
delen van spullen met elkaar (denk aan ladders, grasmaaier, 
(tuin)gereedschap, hergebruik overtollige spullen, opbrengst 
(privé-)moestuin, gemeenschappelijke composthoop en gezamenlijke 
inkoop van materialen). De grondgebonden woningen hebben een kleine 
privé tuin (3-5 meter diep) waardoor een grote gemeenschappelijke tuin 
ontstaat waarmee we ieders groene woonomgeving vergroten. 
Op sociaal vlak betekent dit inhoud geven aan verenigingsactiviteiten en 
aan noaberschap. De ervaringen van de reeds bestaande MMWZ-
woongemeenschappen leren dat dit een warme, betrokken 
woongemeenschap oplevert zonder dat dit sociaal verplichtend voelt. 

Op het gebied van duurzaamheid en gezamenlijk willen optrekken denken 
MMWZ de Tippe en Groeneburenhof gelijk. Wij vinden over en weer 
contact, samenwerking en échte buren zijn voor elkaar en andere 
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wijkbewoners echt belangrijk. We zijn gericht op samen mooie dingen 
opbouwen in de gezamenlijke leefomgeving. Ieder naar draagkracht en 
talent. Samen willen we een werkplaats delen; door de ouderen zal die 
vaker overdag gebruikt worden, door jongeren meer in de avond of het 
weekend. Een werkplaats met een brede en lange werkbank en kasten 
voor diverse groepen om de eigen spullen op te bergen.  Denk aan zo’n 24
m2. Voor de wijk is het vormen van een repair café een mooie toevoeging 
om spullen te repareren en weer te gebruiken. 
We willen naast de Biohub ook een extra afhaalpunt van groentetassen 
zijn, zoals Tuin Salland deze in meerdere wijken in Zwolle heeft voor haar 
abonnees. 

Afrondend willen wij rijksbouwmeester Floris Alkemade aanhalen. In De 
Toekomst van Nederland heeft hij de inzichten gebundeld die hij opdeed 
tijdens de talloze gesprekken en lezingen die hij de afgelopen jaren gaf. Hij
stelt dat we ‘in een revolutionaire tijd leven’, van klimaatverandering, 
energietransitie en vergrijzing. Ingewikkelde kwesties die vragen om een 
koerswijziging. De coronacrisis waar we middenin zitten, maakt dat eens 
te meer duidelijk.” (de Volkskrant 5 mei 2020).

Ook wij staan voor fundamentele keuzes, keuzes die ervoor zorgen dat we 
toekomstige generaties niet opzadelen met onoplosbare problemen. Tijd 
dus om dingen echt anders te doen!

Groeneburenhof 
MMWZ de Tippe
10-08-2022
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