DemoParkNL – opening juli 2021

AANKONDIGING

expo slimme compacte woningbouw
Medio dit jaar wordt DemoParkNL geopend. De eerste permanente buitenexpositie van tiny en
compacte woningbouw in Nederland. Met modelwoningen op bijna een hectare grond. In een met
fruitbomen aangeplante parkachtige omgeving. Op een uitstekend bereikbare locatie midden in
Nederland, in de bocht van de A6 en A27 bij Almere (Oosterwold).
Op DemoParkNL kunnen bezoekers zich over kleiner wonen oriënteren en een diversiteit van
woningen van meerdere aanbieders op één plek vergelijken en beleven. Woningen met een
woonoppervlak tussen de 40 en 70 m2. Zelf klein wonen ervaren is via proefslapen mogelijk.

impressie DemoParkNL

Symposia, presentaties en workshops
Op DemoParkNL komt een ExpoPaviljoen waarin symposia, presentaties en workshops over
vernieuwend en anders wonen worden georganiseerd. Vooral over kleiner en fijner wonen met
snelle en schone bouwtechnieken. In het paviljoen komt bovendien Van Toen naar Dan, een
tentoonstelling over woningbouw door de tijd heen.

situering locatie DemoParkNL

Inspiratievolle omgeving
In de rug van DemoParkNL bevindt zich het 4300 hectare grootte woonlandschap Oosterwold. Een
inspirerende woonomgeving die organisch en zelfvoorzienend ontstaat. Ook wel als de kraamkamer
van innovatieve woningbouw in Nederland beschouwd.

impressie Lidl Zero – nu in aanbouw
DemoParkNL ligt direct aan afslag 6 van de A6. Naast de in aanbouw zijnde Lidl Zero en De
Frietboerderij met culinaire frietgerechten en een eigen aardappelveld.

Toonaangevende modelwoningen
Op DemoParkNL komen modelwoningen van bedrijven die zich specialiseren in slimmer en
betaalbaar wonen. Uitgangspunt is onder andere circulariteit van bouwmaterialen en
milieuvriendelijke modulaire prefab-fabricage van de bouwcomponenten en systemen. Het animo
voor een plek op DemoParkNL is groot. In het tweede deel van het park is nog beperkte vrije ruimte
extra modelwoningen. Conform gemeentelijke voorschriften mag namelijk een bepaald maximum
aan BVO (bruto vloer oppervlak) worden geplaatst.
Tot de aanbieders behoren op dit moment onder andere vrijstaande woonconcepten van Mill Home,
Eco-Cabins, Compact Housing, NextBuilders. Eveneens een schakelbaar modulair concept van
Moodumo. Verder architecten-initiatieven zoals De Dromedaris en echt klein wonen via de Tiny
House Store. DemoParkNL wordt een buitenexpositie van betaalbare wooneenheden die eventueel
flexibel ook van klein naar groter voor een brede doelgroep kunnen worden gerealiseerd.

Eerste grondperceel DemoParkNL officieel verworven
DemoParkNL is een initiatief van Jorien van Santen, Rob Besemer en Daan Fröger. Ondernemers met
kennis en jarenlange ervaring op gebied van productontwikkeling, woningmarkt en stedenbouw. Op
26 januari 2021 werd het eerste gronddeel van DemoParkNL overgedragen. Het tweede
grondperceel zal in april worden verworven. De grondwerkzaamheden en aanleg infrastructuur
starten in de loop van maart.
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Op de hoogte blijven?
De website DemoParkNL is operationeel en wordt in de aankomende tijd met informatie gevuld. Via
de button NIEUWS melden we actualiteiten en bijzonderheden die in en om DemoParkNL spelen.
Waaronder de officiële openingsdatum van het park. Het eerste lange weekend van elke maand
(vrijdag – zaterdag – zondag) zal DemoParkNL straks vrij toegankelijk zijn voor bezichtiging van alle
modellen zijn. Dus 36 dagen per jaar. Verder altijd op afspraak.

Contact: info@demopark.nl

www.demopark.nl

