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Woningbouw natuurlijk, maar waar dan?
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Als hoofdstad ver-
plicht Assen zich-
zelf bij te dragen
aan de woning-
bouwopgave die
ook in Drenthe
ligt. Maar waar
bouw je huizen in
een gemeente
met weinig vier-
kante meters?

STEF BEKHUIS

A
ssen wil volgens de gloed-
nieuwe woonvisie vóór
2030 tussen de 2500 en
3000 woningen bijbou-

wen. Niet alleen denkt het huidige
college (ChristenUnie, GroenLinks,
D66, VVD en SP) daarbij aan de
lokale vraag, ook voelt Assen zich
als Drentse hoofdstad verantwoor-
delijk voor een deel van de behoef-
te uit omliggende gemeenten en de
regio Groningen-Assen.

Die woonvisie is niet in beton
gegoten. Het zijn plannen en ambi-
ties, die na de verkiezingen zomaar
weer op de schop kunnen. De grote
vraag voor de verschillende partij-
en tijdens deze verkiezingen: waar
ga je die nieuwe huizen bouwen in
de zo beperkte ruimte? Binnen het
al bestaande stedelijke gebied, of
stamp je nieuwe woonwijken aan
de rand van de stad uit de grond,
bijvoorbeeld in Kloosterveen?

Allebei, zeggen vrijwel alle partij-
en. Alleen GroenLinks en 50Plus
kijken zoveel mogelijk naar de
binnenstad en blijven het liefst van
de groene schil rond Assen af. VVD,
CDA, ChristenUnie en SP leggen het
accent op snelheid en zien woning-
bouw aan de rand van Assen als de
kortste klap.

De bouw van de eerste vijfhon-
derd woningen wordt inmiddels
volop voorbereid met het bouwrijp
maken van de nieuwe wijk Kloos-
terakker, een uitbreiding van
Kloosterveen. Natuurcompensatie
is nog wel een probleem, zo bleek
onlangs uit onderzoek: met de
uitbreiding komt de woonwijk
akelig dicht bij het Natura2000-
gebied Fochteloërveen. Assen ver-
wacht deze zomer met een plan te
komen om de natuurschade voor
die eerste vijfhonderd woningen te
compenseren, maar groen licht
voor verdere uitbreiding lijkt voor-
lopig ver weg.

„Toch moet je, wil je voldoen aan
de grote vraag naar woningen,
zowel binnen als buiten de be-
staande stad extra woningen bou-
wen. Met alleen binnenstedelijk
bouwen lukt dat echt niet”, zegt
Arjan Lamberink, directeur nieuw-
bouw bij Lamberink Makelaars &
Adviseurs.

Volgens hem is
in Assen behoefte
aan woningen
voor meerdere
doelgroepen.
Bouwen voor
senioren die hun

gezinswoning willen verlaten
brengt een keten van verhuisbewe-
gingen op gang waarvan alle wo-
ningzoekers profiteren. Assen is
zich hier volgens Lamberink erg
bewust van en hij is dan ook ‘voor
het eerst sinds jaren’ positief over
de woonvisie van de gemeente.

„Wij doen al jaren heel nauwge-
zet onderzoek naar vraag en aan-
bod op de woningmarkt”, legt hij
uit. „De cijfers en plannen van
Assen komen overeen met het
beeld dat wij hebben. Dat was voor-
heen een stuk minder het geval. Ik
hoop dat de omschreven bouwop-
gave zal worden gehaald.”

Vanuit Den Haag hoort Lambe-
rink nogal eens het mantra ‘bou-

wen, bouwen, bouwen’ voorbij
komen. „Dat klinkt heel populair,
maar je moet heel precies kijken
welke woningen waar nodig zijn.
Dat doet Assen goed op dit mo-
ment. Zo was het positief dat de
gemeenteraad geld beschikbaar

stelde om op het Acmesa-terrein
extra sociale huurwoningen te
laten bouwen, maar het is wel
jammer dat de woontoren op een
van de mooiste locaties van Assen
niet voor de koop beschikbaar is
gebleven.”

Lamberink wil het college mee-
geven om voortvarend en pragma-
tisch met de woningopgave om te
gaan. „Natuurinclusief en duur-
zaam bouwen en gezien de druk op
de markt moet je compensatie voor
natuur snel afwikkelen. Betrek de
marktpartijen daarbij en trek de
knip. Als projecten als Klooster-
veen tot stilstand komen, kost dat
ons allemaal nog veel meer.”

Naast Kloosterveen is het Haven-
kwartier de komende jaren een
belangrijk aandachtspunt. Al jaren-
lang liggen er plannen om dit ge-
bied te veranderen in een woon-
wijk. Assen wil hier voor het einde
van dit decennium 650 betaalbare
woningen bouwen, in een mix van
hoog- en laagbouw, kleine straatjes
en groene hofjes.

Afspraak in Assen is om 30 pro-
cent van de nieuwe woningen voor
sociale huur te bouwen. SP, 50Plus,
PvdA, Stadspartij Plop en Assen
Centraal streven zij zelfs naar nóg
hogere percentages. Met de almaar
oplopende prijzen zal dat voor een
nieuw college nog een hele klus
worden. Aan de kiezer om te bepa-
len hoever Assen daarin moet gaan.

De Asser wethouder Karin Dekker (GroenLinks) bij de bouwstart van Kloosterakker, in mei 2021. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG
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