
Gemeente Tynaarlo

In de jonge wijk Groote Veen in Eelde realiseert 
Friso Bouwgroep vijf comfortabele en levensloop
bestendige patiovilla’s. Initiator van het project is Luit 
Tebbens Torringa, makelaar bij Nieuwbouwgroningen.
nl. Hij ziet zichzelf als een typisch voorbeeld van een 
NVMnieuwbouwspecialist anno 2018. “Zelf kijken 
waar vraag naar is in de markt en hiervoor een 
ontwikkelmogelijkheid zoeken.” 

Patiovilla’s Groote Veen 
bieden veel leefruimte 
en comfort 
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In de kop van Drenthe en dicht bij Groningen ligt 
Eelde. Te midden van aloude landgoederen 
verrijst hier de nieuwe wijk Groote Veen. Een ruim 
opgezette wijk te midden van veel groen. Tot nu 
toe werden hier vooral eengezinswoningen 
gebouwd. Met de bouw van vijf levensloopbe-
stendige patiovilla’s in het hogere segment komt 
daar nu verandering in. 

Luit Tebbens Torringa van Nieuwbouwgroningen.
nl signaleerde al enige tijd een behoefte aan 
levensloopbestendige woningen in en rondom 
Eelde. Woningen kortom waar je tot in lengte van 
dagen kunt blijven wonen. “Op de website nieuw-
wonengroningen.nl konden mensen aangeven 
of zij geïnteresseerd waren in een dergelijke 
woning.” Het aantal reacties en abonnees op de 
nieuwsbrief deed Tebbens Torringa besluiten actie 
te ondernemen. Hij benaderde hiervoor architect 
Derk Flikkema van bureauNoordeloos in Delfzijl. 

Gewapend met een plan voor comfortabele en 
levensloopbestendige woningen benaderden zij 
vervolgens samen de gemeente Tynaarlo. Die 
reageerde positief. “De gemeente kwam met een 
mogelijke locatie in Groote Veen in Eelde. Op een 
door ons gemaakte vrijblijvende schets van vijf 

levensloopbestendige patiovilla’s reageerde de 
gemeente zo enthousiast, dat we de mogelijkheid 
kregen om daar uiteindelijk ook te gaan ontwik-
kelen”, vertelt Tebbens Torringa enthousiast. 

Samen met de architect ging de NVM-nieuw-
bouwspecialist daarna op zoek naar een ontwik-
kelaar. De keuze viel daarbij op Friso Bouwgroep 
uit Sneek, een voor Tebbens Torringa bekende 
partij waar hij al diverse keren prettig mee samen-
gewerkt had. “Luit kende de locatie en had met de 
architect wat eerste ideeën gemaakt. Vervolgens 
kwam dat bij ons op tafel”, vertelt Cees Kuipers, 
projectcoördinator bij Friso Bouwgroep. De 
ontwikkelaar kocht de grond aan en het project 
kon starten. 

“We bouwen hier op een relatief kleine locatie 
een hele royale woning in het hogere segment 
voor de doelgroep 55+. Een doelgroep die vaak uit 
een grote eengezinswoning komt en wel royaal 
en comfortabel wil wonen, maar geen behoefte 
meer heeft aan een grote tuin. Deze woning 
voldoet hier op alle punten aan. Zij heeft een 
ruime slaap- en badkamer op de begane grond 
en een onderhoudsvriendelijke patio. Voor logees 
of (klein)kinderen bevinden zich op de verdieping 
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bovendien twee slaapkamers en een tweede 
badkamer. Wetende dat voor deze doelgroep in 
dit hogere segment weinig gebouwd wordt, bleek 
het project een schot in de roos”, aldus Kuipers. 

‘ Het project bleek een schot 
in de roos’

De vijf patiovilla’s in Groote Veen hebben een 
geschakelde aanbouw en zijn gespiegeld 
gebouwd. De openslaande deuren in de 
woonkamer bieden toegang tot de onderhouds-
vriendelijke patio die ook achterom te bereiken is. 
Hier is echter niet alleen ingezet op luxe en 
comfort, maar ook op duurzaamheid en energie-
zuinigheid. “Zo is de begane grond voorzien van 
vloerverwarming, waardoor altijd sprake is van 
een behaaglijk binnenklimaat. Bovendien 
bevinden zich zonnepanelen op het dak”, vertelt 
Tebbens Torringa. 

Het bouwproces is inmiddels in volle gang. 
Kuipers benadrukt dat Friso Bouwgroep daarbij 
een andere aanpak hanteert dan de gemiddelde 
aannemer. “Bij een nieuwbouwwoning komt altijd 
heel veel emotie kijken. Mensen zijn benieuwd 
hoe de bouw van hun nieuwe huis vordert en 
hebben allerlei vragen tijdens het bouwproces. 
Overdag kunnen we hen niet op de bouwplaats 
ontvangen. Daarom organiseren we van tijd tot 
tijd een rondleiding over de bouwplaats. Mensen 
kunnen dan zien hoe hun woning vordert en ook 
meteen vragen stellen. Dat wordt enorm gewaar-
deerd. Wij doen dat een aantal keer gedurende 
het bouwproces en starten hiermee in de 
beginfase. Die bijeenkomsten zijn ook handig om 
kennis te maken met de andere kopers en dus de 
nieuwe buren. Vaak ontstaat dan al heel snel een 
Facebook- of Whatsapp-groepje.”

De ligging van de patiovilla’s is in meerdere 
opzichten ideaal. Niet alleen qua natuur en recre-
atiemogelijkheden, maar ook wat betreft voor-
zieningen. Het centrum van Eelde met winkels, 
supermarkten en andere voorzieningen ligt op 
slechts 3 minuten fietsafstand van de wijk Groote 
Veen. Maar ook grote steden als Groningen en 
Assen zijn dankzij de goede aansluiting op zowel 
de A28 als A7 snel bereikbaar. 
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Over het project patiovilla’s Groote Veen

De vijf geschakelde comfortabele patiowoningen 
in Groote Veen zijn gebouwd voor de doelgroep 
55+. Alle voorzieningen bevinden zich gelijk-
vloers, al kan dit eenvoudig gewijzigd worden. 
Op de verdieping bevinden zich een tweede 
badkamer, twee slaapkamers en een berging. 
Initiator van het project is makelaar Luit Tebbens 
Torringa van Nieuwbouwgroningen.nl. Architect 

Derk Flikkema van bureauNoordeloos uit Delfzijl 
tekende voor het ontwerp van de patiovil-
la’s. Friso Bouwgroep uit Sneek realiseert de 
woningen. De prijzen varieerden van € 384.000 
tot € 391.000. De bouw is in de zomer van 2018 
gestart. Voorjaar 2019 worden de woningen 
naar verwachting opgeleverd. 

Cees Kuipers van 
Friso Bouwgroep: 
“We bouwen hier op 
een relatief kleine 
locatie een hele royale 
woning in het hogere 
segment voor de 
doelgroep 55+.”

NVM-nieuwbouw-
specialist Luit Tebbens 
Torringa van Nieuw-
bouwgroningen.nl 
was de initiator van 
het project. 
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