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Dit nummer 
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van de initiatiefgroep Zuidplashof. In deze nieuwsbrief 
bespreken we de voortgang en doen we een oproep aan mensen voor hun daadwerkelijke 
steun om het Knarrenhof tot een succes te maken en staat enige informatie over de 
ontwikkelingen in andere gemeentes. 
 

Voortgang 

We wisten dat het realiseren van een Knarrenhof een zaak van een lange adem was. Dat 
blijkt maar weer. Er is de laatste tijd niet veel concreets gebeurd, terwijl we toch niet stil 
hebben gezeten. De initiatiefgroep is weer verschillende keren bijeen geweest en heeft 
ook weer contact gehad met ambtenaren van de gemeente en de medewerkers van de  
Knarrenhoforganisatie. 
 
Een afvaardiging van de initiatiefgroep is naar de voorlichtingsavond over het 5e dorp 
geweest. We hebben hier een pleidooi gehouden om bij de inrichting van dit dorp rekening 
te houden met een eventueel te realiseren Knarrenhof. Nu is dat nog niet mogelijk omdat 
er in dit stadium nog onvoldoende faciliteiten zijn. De aanwezige ambtenaren gaven 
duidelijk te kennen dat zijn zeker rekening hielden met alternatieve woonvormen. 
 
Bij de gemeente Zuidplas hebben we een tweetal locaties aangedragen als mogelijke 
vestigingsplaats voor een Zuidplashof. Deze zijn in eerste instantie afgewezen, maar wat 
ons betreft zijn het wel degelijk reële mogelijkheden, dus we geven het niet zomaar op. Er 
is inmiddels een tekening gemaakt van hoe zo’n locatie ingericht zou kunnen worden. 
 

Mensen nodig in de initiatiefgroep 
De initiatiefgroep bevindt zich in een dynamisch proces. Er gebeurt veel en we naderen 
steeds meer het moment waarop we een vereniging in oprichting gaan worden. Daarvoor 
is het natuurlijk vereist dat de verschillende functies in de vereniging bemenst gaan 
worden. 
  
We zijn daarom op zoek naar enthousiaste mensen die verstand van zaken hebben, op 
welk gebied dan ook, om ons te helpen ons doel te bereiken. We denken hierbij natuurlijk 
aan ruimtelijke ordening, sociaal domein en de eventuele bestuurstaken. 
 
Wilt u onze groep komen versterken, neem dan contact op via de mail of met een van de 
andere deelnemers. 
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De Landelijke organisatie 
De landelijke organisatie zit niet stil en is druk bezig met Gouda, Zutphen en Hardenberg.  
In Gouda wordt voor het Knarrenhof in 2020 de eerste paal geslagen en alle woningen 
daar zijn verkocht. Begin 2021 moet dit project zijn afgerond. Er is in Gouda zoveel 
belangstelling voor deze woonvorm dat de initiatiefgroep daar op zoek is naar een locatie 
voor een tweede Knarrenhof. Ook in Zutphen en Hardenberg zijn er geen belemmeringen 
meer om met de bouw te starten. In Zutphen is de grond aangekocht en in Hardenberg is 
volgens onze informatie de bouw begonnen. Zie hiervoor ook de site www.knarrenhof.nl . 
 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we u hiervan natuurlijk via tussentijdse 
berichten op de hoogte. 
 
Initiatiefgroep Zuidplashof 
 
 
Links naar krantenartikelen 
Trouw, 18 september 2019 
https://www.trouw.nl/binnenland/een-woongroep-die-voelt-als-een-dorp-ik-leef-hier-mijn-
eigen-toekomst~b6bc1c40/ 
 
NRC, 24 oktober 2019 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/24/deze-krasse-knarren-zorgen-goed-voor-elkaar-
a3977932 

 
Hart van Holland, 29 oktober 2019 
https://www.hartvanzuidplas.nl/nieuws/algemeen/19091/na-zeven-jaar-zelfstandig-in-
moordrecht 
 
Aanspreekpunt van de Zuidplashof: 
Bertus Verbeek 
Haakmos 34 
2914 VB Nieuwerkerk a/d IJssel 
06 3497 0827 
 
E-mail en website: 
zuidplashof@gmail.com 

www.zuidplashof.nl 
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Ik ben Herman Henzel, een geboren en getogen Rotterdammer.  In 
1977 verhuisd naar Deventer, want daar kregen we een huis met 
een tuin. Tot mijn pensionering in 2012 ben ik daar werkzaam 
geweest in het onderwijs. Nu ben ik, na 37 jaar Deventer, weer terug 
onder de rook van Rotterdam. Vanaf 2014 woon ik met mijn vrouw 
Marian met veel plezier in De Nieuwerkerk aan den IJssel. Wij zijn 
zeer betrokken bij de mooie gedachte en opzet van een Knarrenhof. 

 Mijn naam is Corrie Star. Na 47 jaar in het onderwijs gewerkt te 
hebben, ben ik in 2017 met pensioen gegaan. Mijn man is in 2013 
overleden en nu woon ik in een huis dat te groot voor mij is 
geworden. Twee van mijn drie kinderen wonen ver weg, bovendien 
leiden ze alle drie een druk bestaan. Voor velen is dit herkenbaar. 
Daarom wilde ik in een seniorengemeenschap wonen: gezellig en 
omzien naar elkaar. Toen dan ook het gesprek over een Knarrenhof 
ging, heb ik me direct aangemeld voor de initiatiefgroep. 
 

 

Ik ben Corry de Klepper. Ik woon al 40 jaar met mijn man Jan in 
Nieuwerkerk a/d IJssel. We vinden het een prettige woonplaats, 
waar we nog best een poosje willen vertoeven. Huis en tuin mogen 
wel wat kleiner, maar verdere woonomgeving graag zo houden: 
winkels op loopafstand, goed OV. Verder zouden we graag wat 
zaken gezamenlijk met andere knarren willen doen: auto delen, 
tuinonderhoud, samen muziek maken, ondersteuning bieden/vragen 
waar nodig. Maar ook een stukje privacy behouden binnen een 
eigen woning. Kortom een Knarrenhof lijkt ons een mooie plek om 
ouder te worden. 

 

Ik ben Bertus Verbeek, vader van en een zoon en ik heb 3 
kleinkinderen. 
Ik ben al geruime tijd bezig om te onderzoeken of ik een woonvorm 
kan vinden waar ik prettig oud kan worden met gelijkgestemde 
mensen. 
Vitaliteit, energiek, nuttig blijven en  onafhankelijkheid zijn voor mij 
de sleutelbegrippen. Een Knarrenhof geeft die mogelijkheid.  

 


