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Project De Tirrel  
 

Beschrijving project 
In de Tirrel komen zorg, onderwijs, sport en vrije tijd samen op één locatie. De Twaalf Hoven, de 

basisscholen Tiggeldobbe en De Piramiden en de gemeente Winsum realiseren dit project samen. 

Andere partijen kunnen aansluiten.  

Voor de initiatiefnemers betekent De Tirrel meer dan samen een gebouw en een terrein delen. Zij 

willen een mini-samenleving realiseren, waar kinderen naar school gaan, waar kwetsbare ouderen 

wonen, waar allerlei vormen van zorg worden verleend en waar mensen uit de omgeving komen 

voor sport, activiteiten en gezelligheid. De Tirrel wordt een plek waar mensen elkaar zien, met elkaar 

praten en leren van elkaar. Mensen van verschillende leeftijden hebben er op een natuurlijke manier 

onderling contact. 

Voor het gezamenlijke gebouw zijn duurzaamheid, flexibiliteit en efficiënt gebruik van oppervlak de 

kernbegrippen. Zo kan de indeling van het gebouw eenvoudig worden gewijzigd, als de ene functie 

(bijvoorbeeld onderwijs) op termijn minder ruimte nodig heeft en de andere (bijvoorbeeld zorg) 

meer.  

Lees meer over De Tirrel op www.detirrel.nl. 

“Kinderen houden ouderen actief                                                                                    

en ouderen houden kinderen betrokken.” 

Ervaringen  
Het ziet ernaar uit dat in 2019 met de bouw van De Tirrel gestart kan worden en dat de oplevering in 

2020 is.  

Op dit moment werken de partijen al samen. Er is veel energie in de groep; mensen inspireren elkaar 

en dat levert nieuwe ideeën en initiatieven op. De  basisschoolkinderen komen nu al vaker op de 

Twaalf Hoven, er is een Tirrellied, er komt een Social Sofa (met uitzicht op de bouw) en studenten 

van de Hanzehogeschool gaan onderzoek doen rond het thema sociale innovatie. De communicatie 

naar de buitenwereld krijgt veel aandacht. De projectpartners vinden het heel belangrijk draagvlak te 

creëren voor De Tirrel en aan te sluiten bij de behoeften in de buurt. 

Investering en opbrengsten 
Voor alle betrokken partijen is De Tirrel een langdurig en intensief traject. Een groot aantal en 

uiteenlopende vraagstukken moeten worden uitgewerkt en uitgevoerd, zoals fondswerving, 

grondaankoop, aanbesteding, contracten, communicatie, enz. Dit vraagt inzet gedurende meerdere 

dagen per week en meerdere jaren.  

De provincie Groningen heeft € 500.000 toegekend voor realisatie van multifunctionele recreatieve 

ruimten aan het plein van de Tirrel. Vooral in deze ruimten zal de ontmoetingsfunctie gestalte 

krijgen. Met de bijdragen van de provincie kan 1,4% van de totale geraamde kosten worden gedekt. 

Andere financiers zijn de Regio Groningen-Assen, de NCG (voormalige dialoogtafel), het Loket 

Leefbaarheid, de gemeente en De Hoven. Er zijn nog niet voldoende middelen verworven om alle 

ambities te kunnen realiseren. Mogelijk moet de ambitie op punten worden bijgesteld.  

http://www.detirrel.nl/


 
 

De gouden tip  
Zorg ervoor dat je als samenwerkingspartners elkaar iets gunt. Dan heb je veel meer werkplezier en 

stroomt er positieve energie. Uiteindelijk kun je dan veel meer bereiken.  

Contactpersonen  
Mevrouw H. van Beek en de heer A. Lont (namens gemeente Winsum)    


