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ECOHOF 
NOORDERVEER 

Op een mooie locatie, dicht bij de Zaanbocht in Wormeveer, winkels en scholen in de buurt, 
op wandelafstand van de polder, heeft de gemeente de Vereniging Eco aan de Zaan een 
koopoptie gegeven op twee bouwkavels. Op de kavels staat nu een basisschool, het is de 
verwachting dat de school september 2020 wordt opgeheven. De kavels bieden voldoende 
mogelijkheden om het Ecohof te realiseren. Het Haalbaarheidsonderzoek wordt nu 
uitgevoerd, op basis van de uitslagen van de Quickscan zijn de verwachtingen zeer positief.  

Koop en (sociale) huurwoningen 
Onze huidige bestuurlijke-juridische inrichting is een vereniging. We hebben de ambitie om in 
CPO verband het Ecohof te bouwen. In het Ecohof is ruimte voor minimaal 23 woningen, 
toekomstige bewoners vormen een fijne mix van jong, oud, gezinnen met jonge kinderen, 
alleenstaanden en andere tussenvormen. In de statuten van de vereniging zijn onze 
uitgangspunten vastgelegd. Één hiervan is de wens dat binnen het Ecohof zowel ruimte is 
voor koopwoningen als voor (sociale) huurwoningen. Dit vanuit de ambitie dat ecologisch 
verantwoord wonen en samenleven voor alle portemonnees mogelijk moet zijn.  
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Duurzaam bouwen en leven  
In onze plannen vormen drie waarden een terugkerende rode draad t.w. diversiteit, 
circulariteit en duurzaam leven. Deze zijn uitgewerkt in ons Programma van Eisen. 
Samenvattend: wij streven naar een Ecohof waarbij de samenstelling van de bewoners divers 
is, de woningen gebouwd zijn langs de principes van circulariteit en de bewoners een 
commitment hebben uitgesproken voor een duurzame manier van (samen)leven. Dit laatste 
uit zich bijvoorbeeld door de keuze voor een gemeenschappelijke groene buiten én –
binnenruimte.  
De gemeente ondersteunt de ambitie om een Ecohof binnen de Zaanstreek te realiseren. 
 

Samenwerken met een investeringspartij  
Op de hoek van het terrein is ruimte voor het bouwen van (sociale) huurwoningen. De 
architecte heeft meerdere opties uitgewerkt; er kunnen 6 tot 9 woningen, afhankelijk van de 
grootte van de woningen gerealiseerd worden. Behalve dat er nu gedacht wordt aan 
etagewoningen (lage flat) is e.e.a. verder nog niet uitgewerkt. Hierbij willen we samenwerken 
met de investeringspartij. Ook zijn de mogelijkheden om de penthouses als koopwoningen 
en/of als vrije sector woningen aan te bieden bespreekbaar. Van toekomstige bewoners wordt 
een zekere mate van commitment op de uitgangspunten van het Ecohof verwacht, daarom 
draagt de vereniging toekomstige huurders voor.  

Naast de wettelijke bouwvoorschriften is het de nadrukkelijke wens om circulariteit en 
duurzaamheid als vertrekpunt te nemen voor de bouw. Wij kunnen ons voorstellen dat ook 
binnen de huurwoningen diversiteit van bewoners wordt ondersteunt door woningen aan te 
bieden van verschillende grootte. Qua afwerkingsniveau en keuze in soort afwerking heeft de 
investeringspartij natuurlijk alle ruimte, echter vanuit onze statuten en afspraken met de 
gemeente vormt circulariteit en duurzaamheid de basis.  

Het Ecohof wordt een creatieve broedplaats en inspiratiebron op het gebied van duurzame, 
ecologische en sociale initiatieven. Een kans voor de Zaanstreek, de bewoners en de 
investeringspartij!  

We verkennen graag de mogelijkheden.
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