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voorwoord
De publicatie A PERFECT WORLD is het resultaat van ontwerpend
onderzoek naar het levensloopbestendig maken van Modelstad
Houten, dat in 2012 en 2013 is uitgevoerd op initiatief en onder leiding
van Architectuurcentrum | aMb. Door middel van literatuuronderzoek,
veldwerk en workshopsessies werden thema’s als het toekomstbestendig inrichten van onze steden tegen het licht gehouden. Met A
PERFECT WORLD beoogt Architectuurcentrum | aMb een bijdrage te
leveren aan de visievorming over de sturings- en designmogelijkheden
voor de transitie naar een levensloopbestendige inrichting en
evenwichtige demografische opbouw van suburbane steden in het
algemeen en Houten in het bijzonder.
De vergrijzende stad is een toekomstig belangrijke opgave voor ontwerpers en planologen. Ontwerpers en bestuurders moeten op
zoek naar de ruimtelijke vertaling van nieuwe manieren van zorg,
wonen en samenleven in onze nabije toekomst. In een tijd die oproept
tot zelfredzaamheid, zal het woongenot van ouderen niet alleen
bepaald worden door de inrichting van de publieke ruimte en de kwaliteit van de woning, maar vooral ook afhankelijk zijn van de mate van
en mogelijkheid tot participatie binnen sociale netwerken. Hoe zou je
zelf willen wonen als je ouder bent? Wat kun je als jonge ontwerper
nu al doen voor het levensloopbestendig maken van nieuwe steden als
Houten?

Samenwerkende partners in het project waren woningstichting Viveste,
Habion, de gemeente Houten, de Ouderenbond en de studenten van de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK / Academie van Bouwkunst en de TU Delft.

A Perfect World

Het onderzoek naar nieuwe woonomgevingen voor ouderen in Houten
is uitgevoerd in nauwe samenwerking met een representatieve groep
senioren en Marieke van den Heuvel, die bereid waren de gehele
periode mee te brainstormen en te reageren op voorstellen en ideeën
van de betrokken studenten, beleidsmakers en ontwerpers. Architectuurcentrum | aMb werd in haar werkzaamheden op de Academie van
Bouwkunst ondersteund door de ontwerpbureaus van Reinder Bakker
van OvertredersW en Caro van Dijk Architectuur.
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Een levensloopbestendige wijk
André Botermans

Gemeente Houten
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1 47,5 % van de huishoudens betreft
een paar met kinderen. Ter vergelijking: 34,4 % in de provincie en 25,4 %
in de stad Utrecht; cijfers 2012
2 http://www.oudhouten.nl/content/artikelen/
recentetijd/1978eerstebouwtaak.html
3 Een naoorlogse stroming in de
stedenbouw, in Engeland begonnen;
groeikern of ‘satellietsteden’ vanaf de
tekentafel ontwikkeld; woonsteden
gekenmerkt door moderne en groene
opzet, veelal nog zonder voorzieningen en werkgelegenheid.
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Wat vaststaat is dat we ouder worden, dat is een droog feit. De vergrijzing golft door Nederland. Ook Houten, een jonge stad met een gemiddeld jonge bevolkingssamenstelling1, kan zich niet onttrekken aan deze
trend. Onder druk van een terugtredende overheid en krimpende zorgbudgetten is ook op lokaal niveau beleid ontwikkeld om mensen langer
in hun eigen woning te kunnen laten wonen, althans om dat te stimuleren en te ondersteunen. Om dit te bereiken worden woningen levensloopbestendig gemaakt, dat wil zeggen aangepast aan de specifieke
wooneisen en -wensen die horen bij een hogere leeftijd. Als woningen
eenmaal levensloopbestendig zijn, komt de vraag of ook de wijk
(voldoende) levensloopbestendig is. Biedt de wijk voldoende mogelijkheden om er ook op hoge leeftijd te wonen? Welke voorzieningen en
aanpassingen zijn nodig om dat mogelijk te maken? Aan welke voorwaarden moet een wijk voldoen om de kwalificatie ‘levensloopbestendig’ te krijgen? En kan de woonomgeving voldoende tegemoetkomen aan de leefstijl en behoeftes van senioren?
	De levensloopbestendige wijk moet het mogelijk maken om
zo lang mogelijk in de eigen wijk te blijven wonen. Het levensloopbestendig maken van de wijk of de woonomgeving is op te vatten als een
stedenbouwkundige opgave. Hoe moet de woonomgeving ontworpen
zijn, opdat de oudere er goed uit de voeten kan? Aan maximale zelfredzaamheid als ontwerpuitgangspunt valt het een en ander toe te voegen.

Vergrijzing in Houten

Houten werd in 1966 aangewezen als groeikern. Het nationale verstedelijkingsbeleid moest de groei van de grote steden en de suburbanisatie in goede banen leiden. Daartoe werden volgens de principes van
gebundelde deconcentratie overloopgemeenten, later groeikernen
genoemd, aangewezen. Houten kreeg een taakstelling om meer dan
10.000 woningen te realiseren. Vanaf 1978 werden er in een periode
van circa 20 jaar jaarlijks meer dan 500 woningen gebouwd.2 Net als
andere groeikernen had Houten een grote aantrekkingskracht op jonge,
startende gezinnen. Houten wordt, zoals alle groeikernen, gekenmerkt
door een bevolkingsopbouw met een grote middengroep en relatief
veel kinderen en weinig ouderen.
Bijna vier decennia later zijn de ‘new town’-kenmerken3 in de
bevolkingsopbouw al behoorlijk gedempt en is een meer gemiddeld
beeld ontstaan, maar de nieuwbouw in Houten Zuid geeft nog steeds
een neerwaartse druk op de gemiddelde leeftijd. Dat de vergrijzing in
Houten in absolute termen nog geen aanleiding geeft tot ingrijpende
maatregelen, neemt niet weg dat rekening moet worden gehouden met
een relatief sterke groei van deze leeftijdsgroep op langere termijn.
Met het huidige woningbouwprogramma worden ook de
laatste bouwlocaties benut voor instromers uit de regio en worden er
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vooral eengezinswoningen gerealiseerd. Het alternatief zou kunnen zijn
om juist voor de vergrijzende bevolking te bouwen en daarmee een
doorstroming op gang te brengen. De instroom kan dan worden opgevangen in de bestaande voorraad van eengezinswoningen die door
ouderen achtergelaten worden. In Houten-Noord (eerste groeitaak) is
de vergrijzing het hoogst: veel echtparen waarvan de kinderen ‘de deur
uit zijn’ wonen daar in gewilde eengezinswoningen. Juist deze senioren
zijn te verleiden om te verhuizen naar een andere woning. In HoutenZuid (tweede groeitaak Vinex) stromen nog steeds veel gezinnen en
kinderen in en zijn de basisschoollokalen vooralsnog niet aan te slepen.

Waarom levensloopbestendig?

Waarden

Architectuurcentrum | aMb

Zelfstandigheid en vrijheid staan, samen met onafhankelijkheid en
emancipatie, in deze tijd hoog op de waardenladder. Ongetwijfeld
spelen trots en schaamte ook een rol: dat men op eigen benen staat en
niet de hand ophoudt. Zoals je je kinderen hebt opgevoed: je hoort je
eigen boontjes te doppen. Maar de ouderdom is een spelbreker, want
die komt met gebreken. Als je jong bent is er groei en bloei, daarna
begint het grote ongewisse. Lichamelijke ongemakken en ziekten eisen
met het tellen der jaren hun tol en tasten de gezondheid en daarmee
de kwaliteit van het dagelijkse leven aan. En voor de één komt dit
eerder dan voor de ander.
Op hogere leeftijd worden de ledematen en gewrichten stram,
het gezichts- en hoorvermogen gaan achteruit en het reactievermogen
neemt af. De vaardigheid om auto te rijden brokkelt langzaam af. De
senior zal zich daarom op een andere manier verplaatsen en dichter bij
huis blijven. De senior zal meer gebruikmaken van de benenwagen, de
fiets en later de rollator of de scootmobiel. Houten is wat dat betreft
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Levensloopbestendig, wie wil dat eigenlijk? En waarom? De toegenomen aandacht voor levensloopbestendigheid in de stedenbouw komt
van twee kanten. Enerzijds is er de sturing van de overheid, waardoor
de organisatie en ruimtelijke structuur van de ouderenzorg vanwege
de maatschappelijke kosten veranderen. Vroeger, een aantal decennia
geleden, woonden meerdere generaties vaak nog in hetzelfde huis.
Ouders zorgden eerst voor hun kinderen en later zorgden diezelfde
kinderen voor hun ouders. De dokter kwam aan de deur. Meer smaken
waren er eigenlijk niet. Hoewel het woord nog niet bestond, was de wijk
al van zichzelf in zekere zin levensloopbestendig. Onder invloed van de
moderne tijd en de vooruitgang kwamen er bejaarden- en verzorgingshuizen, grote ziekenhuisachtige instituten waar de ouderen in een eigen
appartement geriefelijk de laatste fase van hun leven konden doorbrengen. Parallel aan de scheiding van functies uit het CIAM-gedachtengoed werden wonen, werken en ‘oud en verzorgd worden’ gescheiden
en werden de ouderen gebundeld in grootschalige verzorgingscomplexen. Alle zorg was onder hetzelfde dak aanwezig. De familie kwam,
hopelijk, iedere zondag op visite. Later verschenen overal in den lande
de wijkjes met kleine, lage huurwoningen waar 60-plussers met steun
van thuiszorg tot op latere leeftijd in grote mate zelfstandig konden
blijven wonen. In de twintigste eeuw zijn we erin geslaagd om met een
maatschappijbreed georganiseerde professionele zorg de (werkende)
middengroep te ontlasten van de zorg voor hun ouders. Maar met het
over de top gaan van de verzorgingsstaat doemde de zorgzame samenleving weer op en werd de senior weer terug naar de wijk verwelkomd.
	Enerzijds is er de druk van de samenleving en de overheid om
senioren zo lang mogelijk in hun eigen woning te laten wonen. Anderzijds is er het motief van de senioren zelf: vertrouwd en gehecht aan de
eigen omgeving, zowel in fysieke als in sociale zin. Je kent je eigen buurt
en de buurt kent jou. Je weet er je weg te vinden. Velen willen er ook
op hun oude dag blijven wonen.
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goed voorbereid met haar uitmuntende loop- en fietsvoorzieningen.
Want fietsvriendelijk is geljik aan rollator- en scootmobielvriendelijk.
Maar los van de teruglopende technische kwaliteit van de openbare
ruimte als gevolg van de bezuinigingen, valt er nog heel wat te verbeteren.
	De woonomgeving zal aan levensloopbestendigheid winnen als
drempels en stoepranden worden weggenomen en meer hellingbanen
worden aangelegd (daar zijn ook de rolstoelgebruikers mee gediend).
De looppaden bieden volop mogelijkheden voor nordic walking en langlaufen op wieltjes. Het loop- en fietsnetwerk kan worden verfijnd met
nieuwe extra doorsteekjes. Budget kan komen uit verminderde uitgaven
voor de autoverharding, omdat de vergrijzing het woon-werkautoverkeer doet dalen. Ook het autobezit zelf zal dalen en zo komt er in de
woonomgeving fysieke ruimte vrij voor andere zaken.

A Perfect World
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Beweging

8

Het verbeteren van de loop- en fietsvoorzieningen heeft een zeer
gunstige en belangrijke bijwerking: de oudere krijgt de broodnodige
beweging. Senioren moeten voor hun eigen bestwil in beweging blijven.
De levensloopbestendige wijk vraagt dan ook om meer ruimte voor
sporten als petanque, midgetgolf en pitch & putt. Ook kunnen plaatselijk openbare fitnesstoestellen worden geplaatst. Ook valt te denken
aan buurt-, volks- en moestuinen. Deze voorzieningen en activiteiten
zijn goed voor de gezondheid en de sociale contacten. Net als in een
levensloopbestendige woning kan bij hoogteverschillen buiten een
(trap)lift worden geplaatst. Bij ongelukken of onwel worden op straat
kan met de inzet van domotica de reddingskans worden verhoogd. Te
denken valt aan gele praatpalen met een 112-alarmknop en een videointercomsysteem. Uiteraard moet het openbare wifinetwerk overal
werken, want de nieuwe senior gaat helemaal digitaal.
De senior wil naar buiten, en niet achter de geraniums zitten.
Niet alleen voor de frisse lucht maar ook voor de sociale contacten. De
oudere heeft overdag vrij en alle tijd. Er is onnodig veel eenzaamheid
onder ouderen. Daarvoor kunnen in de openbare ruimte ontmoetingsplekken worden ingericht. Zithoeken met een mooie zitbank, een boom
voor schaduw, een beschuttend dakje tegen regen. Het afnemende
kinderaantal staat toe dat links of rechts een kinderspeelplaats of skatebaan wordt getransformeerd naar ouderenontmoetingsplek (OOP).4
André Botermans is sinds 2001 als stedenbouwkundige werkzaam bij de
gemeente Houten. Zijn taken zijn stedenbouwkundig advies, ontwerp
en beleid en externe inhoudelijke en procesmatige begeleiding van
adviesbureaus (architectuur). Onder zijn projecten vallen onder andere
Houten-Centrum, Oude Dorp, Loerik III Noord, herontwikkeling locaties
Bogermanschool, Lavendel-oord, Het Plein, De Steenen Poort.

30 maart 2006 was de onthulling van de eerste ouderenontmoetingsplek van
Nederland in het winkelcentrum van Oude Pekela.
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In gesprek met Petra Dijkstra en Sep Meijers

Hans Ligteringen en Karin Christof (Architectuurcentrum | aMb) gingen in gesprek met Petra Dijkstra
(woningstichting Viveste) en Sep Meijers (ouderenbond SBOH en PCOB) over wat er nodig is voor een
succesvolle transitie naar een levensloopbestendig
Houten.

Petra Dijkstra (P): In Houten hebben we een aanbodsysteem. Woningen die vrijkomen adverteren wij en
iedereen mag erop reageren. Sturing aan de voorkant heb je in die zin niet. Ik vind dat mensen zelf
moeten kunnen kiezen waar ze willen wonen, tenzij
het om heel specifieke woningtypes gaat, zoals bij
combinaties van wonen en zorg. Dan laat je mensen
op een bepaald profiel reageren of worden mensen
met een zorgindicatie voorgedragen door een zorginstelling. Als een woning als seniorwoning wordt
gelabeld, zie je dat er minder ouderen op reageren
dan wanneer ze niet gelabeld zijn. Sommige ouderen
willen niet in een seniorencomplex wonen. Als je
erbij zet dat het om een gelijkvloerse woning gaat die
traploos te bereiken is, dan denken mensen zelf wel
dat dit is wat zij zoeken. Er reageren nu ook jongere
woningzoekenden op.
aMb: Is jongerenhuisvesting te combineren met
seniorenhuisvesting?
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Petra Dijkstra en Sep Meijers (rechts)

Hans Ligteringen en Karin Christof (aMb): Hoe is in
Houten de toewijzing van woningen voor senioren
geregeld?

A Perfect World

Houten is een groeigemeente, gebouwd vanaf de
jaren zeventig van de vorige eeuw voor mensen
met jonge kinderen. De demografische spreiding en
samenstelling van de bewoners van Houten is sindsdien veranderd: de snel voortschrijdende vergrijzing
betekent een toenemende behoefte aan seniorenwoningen. Hoe kun je een wijk levensloopbestendig
inrichten, zodat er tevens een sociaal vangnet
ontstaat voor ouderen? Het college van burgemeester en wethouders wees in 2009 een aantal
veranderlocaties aan: plekken binnen het stedelijk
weefsel die moeten veranderen. Wellicht is dat een
uitstekende gelegenheid om ook kwesties rondom
huisvesting van ouderen mee te nemen in de
bestaande stad. De opgave voor de nabije toekomst
is om Houten binnen de grenzen en mogelijkheden
van de huidige stad meer levensloopbestendig te
maken en een sociaal netwerk op te bouwen voor
dynamische, gezonde wijken.
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P: Juist de woningen voor jongeren en ouderen
kun je redelijk uitwisselen met elkaar, de gewenste
woningplattegrond lijkt veel op elkaar. Totale
menging geeft wellicht problemen omdat je met
verschillende levensritmes te maken hebt. In
Castellum Oost zijn seniorgeschikte woningen
gebouwd die we niet als seniorwoningen gelabeld
hebben. Daar wonen nu ook jongeren. Over een
aantal jaren zal het aantal jongeren afnemen als
gevolg van de demografische samenstelling van
Houten.

A Perfect World
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aMb: Vooral senioren willen zolang mogelijk blijven
wonen op de plek waar ze al zo lang gewoond
hebben. Hoe kunnen mensen met een zorgvraag
langer zelfstandig blijven wonen?
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P: Mensen wonen waar ze wonen. Sommigen
krijgen op een gegeven moment een zorgvraag. Deze
mensen met een zorgvraag wonen vaak verspreid
in een wijk. Dat is prima, maar je kunt meer bieden
als er een bepaalde clustering is. We willen kijken of
we de senioren geclusterd1 in de wijk kunnen laten
wonen, zodat je veilige havens creëert waar mensen
bij elkaar zijn zodat je zorg meer kans kunt geven.
Bovendien kun je daar ook activiteiten organiseren,
zodat je op die plekken wonen, zorg en welzijn kunt
combineren. Mensen moeten zich realiseren dat, als
ze daar gaan wonen, zij in een soort wijkje terechtkomen. En dat is kleinschalig. Daar kies je dan voor.
Voor mensen die dat niet willen, hebben we bijvoorbeeld een kleine eengezinswoning in de wijk. Dan
woon je tussen anderen en moet je zelf zien of je
aansluiting kunt vinden. Je biedt een leefomgeving
aan voor bij de woning. Mijn visie is dat je gedifferentieerd moet aanbieden. Voor iedere oudere wat
hij wil, maar daarbij wel duidelijk aangeven wat de
mogelijkheden en onmogelijkheden in die woning in
die woonomgeving zijn.
aMb: Bijna dertig percent van de woningen in
Houten is eigendom van Viveste. In grote steden
is het woningbezit van corporaties vijftig tot zestig
percent. Voor levensloopbestendige wijken heb je
binnen de wijken een zekere doorstroming nodig.
Welk beleid ontwikkelen jullie daarvoor?
P: We hebben projecten waar we mensen verleiden
om te verhuizen, maar we hebben er ook één om
mensen te helpen om langer zelfstandig te kunnen
wonen. Daarover voeren we een goed gesprek met
elkaar. Het gaat om verwachtingen bij de klant.
Mensen moeten een reëel beeld hebben van wat
nog mogelijk is binnen hun fysieke mogelijkheden.
Er zijn grenzen waar het op een gegeven moment
met het zelfstandig wonen ophoudt. Dan zoeken
we een alternatief. Daar hebben we ook gesprekken
met de gemeente over. Als mensen bijvoorbeeld een
traplift willen omdat ze de trap niet meer op kunnen,
dan zit daar vaak veel meer aan vast. Het is nu de
traplift, maar dan kom je boven en dan moet daar
een rolstoel staan. Boven heb je een douche waar je

met de rolstoel de draai niet kan maken. Dan kan het
verstandiger zijn om te verhuizen naar een geschikte
woning in plaats van de huidige woning met al zijn
beperkingen aan te passen.
Als een oudere niet meer in zijn woning kan functioneren en hoort dat hij eruit moet, is het wenselijk dat hij binnen de wijk kan verhuizen. Zo blijft
het sociale netwerk behouden. Verhuizen naar de
andere kant van de stad waar je misschien niemand
kent, is geen aantrekkelijke optie en houdt mensen
vaak tegen. Volgens een van onze onderzoeken is
de reden waarom mensen niet willen verhuizen,
dat ze enerzijds een emotionele binding met hun
woning hebben en anderzijds vanuit een eengezinswoning naar een kleinere driekamerwoning moeten
verhuizen met een veel hogere huur. We bieden nu
de mogelijkheid om te verhuizen met een maximale
huursprong. Dat trekt mensen over de streep.
Sep Meijers (S): Is er in Houten bij ouderen interesse
om hun grotere woning achter te laten?
P: We zijn een pilot-project begonnen waarbij we
met mensen van 55+, die een grote eengezinswoning
achterlaten als zij kleiner gaan wonen, in gesprek
gaan. De interesse is groot. We kijken waar ze heen
willen en of we hun wensen kunnen inlossen. De een
wil dicht bij de voorzieningen in het centrum wonen,
de ander liever op een rustigere plek. Met een
dergelijke verhuizing hopen we een keten van drie
verhuizingen op gang te brengen. Bij de eengezinswoning die vrijkomt stellen we de eis dat er minimaal
drie personen in terug moeten komen. Jongeren zijn
welkom, maar dan wel een gezin en geen alleenstaande vader of moeder. Want dan zouden we weer
een eenpersoonshuishouden in een eengezinswoning hebben, terwijl de wachttijd voor een eengezinswoning het langste is in Houten.
aMb: Welke projecten heeft Viveste tot nu toe
binnen de doelstellingen van geclusterd wonen gerealiseerd?
P: Er is een aantal gebouwen waar alle woningen
aan senioren worden toegewezen (seniorencomplexen). Daarnaast heeft Viveste drie woongroepen
van ouderen gerealiseerd. En we hebben een verzorgingshuis, Het Haltna Huis. In de omgeving van Het
Haltna Huis en de Loericker Stee hebben we een
aantal aanleunwoningen die op voordracht van een
zorginstelling worden verhuurd aan mensen met een
zorgindicatie.
aMb: Wat waren de uitdagingen en moeilijkheden bij
het opzetten van een woongroep?
P: In een woongroep wonen de mensen zelfstandig
en zijn ze goede buren voor elkaar. De drie woongroepen zijn in verschillende jaren gebouwd. De
eerste was in de jaren ‘80, met een atrium als
gemeenschappelijke ruimte die helaas niet was
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verwarmd. De tweede is in de jaren ‘90 opgeleverd,
met een aparte gemeenschappelijke ruimte die
ook alleen maar als gemeenschappelijke ruimte te
gebruiken is. De derde van een paar jaar geleden
heeft een appartement dat is omgebouwd tot
gemeenschappelijke ruimte. Als de woongroep ooit
ophoudt te bestaan, kun je daar weer een woning
van maken. Zo zie je in de loop der jaren de veranderingen, ook in visie. De Dassenburg was de eerste
woongroep van senioren in Houten. Maar zonder
gemeenschappelijke ruimte ontstond er geen
samenhorigheidsgevoel. Het feit dat de gemeente
bij aanvang van het project stelde dat een aantal
woningen aan gewone woningzoekenden toegewezen moest worden, die niet lid waren van de
woongroep, hielp ook niet in het groepsproces. De
laatste twee woongroepen zijn samen met de bewoners ontwikkeld.
aMb: Wat zijn jullie ervaringen ten opzichte van een
gemeenschappelijke ruimte in een gebouw?

P: Een aantal jaren geleden waren er veel verzoeken
voor een woongroep. Toen hebben we met ‘van
Houten&co’, de Houtense welzijnsorganisatie, een
informatiebijeenkomst georganiseerd over woongroepen. Het liep storm. Daar is uiteindelijk één
woongroep uit overgebleven. We kunnen soms zelf
het initiatief nemen, maar je kan ook kijken of er
een partij is die zich al gevormd heeft en of je er met
elkaar kunt uitkomen.
De factor tijd is belangrijk. Bij de woongroep duurde het lang. Er zat zeven jaar tussen de
oprichting van de woongroep en de oplevering van

P: De gemeente kijkt welke lokale initiatieven er zijn
en wil deze initiatieven ruimte geven om te ontwikkelen. Maar de gemeente blijft op afstand.
	Een groep senioren uit Houten wilde graag
iets realiseren, maar had geen reëel beeld van de
mogelijkheden. Een grote woning met weinig geld
bouwen zit er niet meer in. Het moet allemaal
financieel rendabel zijn en dan zie je al snel dat de
beelden en verwachtingspatronen niet kloppen. Dan
moet je gaan bijstellen.
	De Woonstede, het gebouw naast de oude
Bogermanschool, is een seniorencomplex. Gezien de
locatie, dicht bij het Oude Dorp, willen we graag dat
er op deze locatie seniorenwoningen bijkomen. Voor
een deel voor mensen met een zorgindicatie. Juist
die menging kan een gemeenschap maken waarin
mensen wat aan elkaar hebben en waar de mantelzorg geregeld is. Maar willen de mensen dat doen?
Heb je genoeg draagvlak om activiteiten te organiseren en zorg te gaan leveren?
Je moet een bepaalde zorgbehoefte hebben,
wil je 24 uur per dag geplande en ongeplande zorg
kunnen bieden. We zoeken naar mogelijkheden om
dit soort voorzieningen te borgen. Door de ligging
vlak bij het Oude Dorp zou je voor de maaltijden
misschien iets met een ondernemer op het Oude
Dorp kunnen regelen, omdat ze toch al koken.
aMb: Een levensloopbestendige wijk impliceert
naast een gedifferentieerd woningaanbod, winkels
en openbaar vervoer ook voorzieningen voor zorg en
welzijn. Is er binnen Houten de ambitie om tot een
gezamenlijke visie voor een levensloopbestendige en
leefbare stad te komen?
P: We zijn spelers in het maatschappelijk middenveld
en hebben een bepaalde rol die we graag oppakken.
Op dit moment zijn we met twee zorgpartijen,
Zorgspectrum en Reinaerde, en de welzijnsorganisatie ‘van Houten&co’ aan het onderzoeken hoe
we aankijken tegen Houten in 2030. Hierbij sluit de
gemeente ook aan. Er hoeft geen uitgetekend plaatje
te komen van hoe het er dan uitziet maar meer wat
voor een soort samenleving het dan is. Hoe zien wij
dat? Wat kom je tegen aan kansen en wat zijn de
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aMb: Uit gesprekken met bewoners in Houten bleek
dat sommigen graag in een meergeneratiehuis
willen wonen. Daarvoor zoeken ze een plek. Dat is
een traject van jaren omdat ze het ook zelf willen
gaan bouwen. Is er behoefte aan meer variatie in
woonvormen, zoals bijvoorbeeld kangoeroewonen of
meergeneratiewoningen met ouderen en jongeren
bij elkaar?

aMb: Hoe gaan jullie om met de locatie rondom de
Bogermanschool die we ook tijdens het onderzoekend ontwerp met de studenten van de Academie
van Bouwkunst hebben besproken?

A Perfect World

Gezien alle veranderingen in het scheiden van
wonen en zorg, is een plaats waar men elkaar kan
ontmoeten belangrijk. Als er een gemeenschappelijke ruimte in een gebouw zit, vinden bewoners
het soms moeilijk dat anderen, van buitenaf, het
gebouw binnenkomen. Dat pleit ervoor om het los
te zetten van het gebouw. Alleen is dan de bereikbaarheid voor de bewoners van het gebouw weer
een probleem. Zij willen het liefst zonder een jas
naar de gemeenschappelijke ruimte kunnen gaan. Je
zou de ruimte aan de rand van het gebouw moeten
plaatsen met een eigen ingang en een ingang voor
de bewoners. Dan is het voor iedereen toegankelijk.
Deze ruimte is dan niet alleen van de bewoners,
maar heeft een wijkfunctie. Hiervoor kun je samen
met wijkbewoners en de bewoners van het gebouw
activiteiten ontwikkelen. Juist de wijkaanpak is de
oplossing in voorsteden als Houten.

de woningen. In de tussenliggende tijd verandert de
samenstelling van de groep bewoners en veranderen
de inzichten.
	De vraag naar kangoeroewoningen wordt
hier in Houten bijna niet gesteld, ook niet bij de
gemeente. Heel soms in de buitengebieden, waar
kinderen de boerderij overnemen van de ouders
die nog in de buurt willen blijven wonen. Maar dat
is anders. Er zijn ook nog niet veel verzoeken van
mensen die een unit in de achtertuin willen, die
vraag leeft hier (nog) niet.
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risico’s? Hoe gaan we daar nu mee verder? Moeten
en kunnen we daar gezamenlijk iets aan doen? We
lopen aan tegen de regelgeving die in de tussentijd
is veranderd. Dat is soms ontzettend lastig. Maar
uitkomsten zijn er al: het thuistechnologieproject
‘Slim Wonen’ en het wijkteam in Noord-Oost zijn een
direct resultaat van het overleg. Andere thema’s zijn
het vervoer en De Bogermanschool.

A Perfect World
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S: Ouderen die zelfstandig wonen moeten kunnen
blijven wonen waar ze wonen. Dat betekent dat
de woningen aangepast moeten worden. Er moet
gekeken worden in hoeverre de woning levensloopbestendig is op dit moment. De meeste woningen
zijn het niet. De vraag is met welke onderneming we
zoiets moeten organiseren in Houten. Vervolgens
krijg je de vraag hoe de zorg wordt georganiseerd.
We hebben thuiszorginstellingen, maar persoonlijk ben ik het meeste voor de korte lijnen. Ik zit te
denken aan buurtzorg, een zelfsturend team dat
verantwoordelijk is voor de wijk of voor mijn part
voor twee of drie wijken, een ambulant team. Daarnaast hebben we nog het sociale vangnet. Er komen
steeds meer geluiden uit de wijk dat men wat meer
wil omzien naar elkaar. De gezinnen hebben het
razend druk met werk en de kinderen. We moeten
meer focussen op mensen van 50+ of vitale ouderen,
de groep die meer tijd heeft omdat de kinderen de
deur uit zijn. Volgens mij moeten we het halen uit
de wijk.
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P: Veel mensen die in Houten wonen kwamen van
buitenaf, zijn hard aan het werk om hun huis af te
betalen en druk met kinderen. Het saamhorigheidsgevoel versterken, daar werken we hard aan. Spannend is dat mensen met een beperking, jong en
oud, langer zelfstandig moeten blijven wonen. Deze
mensen kunnen ander woongedrag vertonen. Die
persoon kan wel in de buurt blijven wonen, maar
hoe gaat de buurt met hem om? Wordt hij geaccepteerd? Daar kijken we naar met een wijkteam. Het
wijkteam houdt in de gaten of het daar wel loopt.
Als dat niet het geval is, dan denken wij dat het beter
en duurzamer is als de mensen het zelf oplossen. In
eerste instantie wijzen we bewoners er altijd op dat,
als ze problemen hebben, zij die het beste eerst zelf
proberen op te lossen. Lukt dat niet, dan kunnen wij
helpen hoe je het kan doen. Lukt dat ook niet, dan
kunnen wij nog kijken of we een andere instantie
inschakelen of het zelf oplossen.
We zijn in Houten bezig geweest met het
bouwen, de stenen stapelen. Maar nu is het tijd om
aan een sociaal netwerk te gaan bouwen. Als je een
nieuwbouwcomplex kan realiseren, dan zou je er ook
meer met zorg en activiteiten kunnen doen. Eten is
bijvoorbeeld iets wat verbindt en daar kun je iets
voor organiseren of zorgen dat mensen het zelf gaan
organiseren.
aMb: Hoe gaat Viveste om met thuistechnologie om
het mensen makkelijker te maken in hun eigen huis
te blijven wonen?

P: Op dit moment zetten we, samen met Zorgspectrum en ‘van Houten&co’, in eerste instantie in op
bewustwording. Mensen moeten zich realiseren
dat ze langer zelfstandig moeten blijven wonen, ook
als ze behoefte aan zorg krijgen. Thuistechnologie
kan ondersteunen bij het langer zelfstandig blijven
wonen, maar het is ook technologie voor alle leeftijden. Wie heeft er tegenwoordig geen lamp die
vanzelf aangaat als het donker wordt? Ook dat is
thuistechnologie. Het zijn vaak kleine problemen die
makkelijk door thuistechnologie op te lossen zijn of
met goedkope do-it-yourself apparaatjes: bijvoorbeeld het niet horen van je voordeurbel, daar kun
je iets in de woonkamer zetten met een lichtflits.
Het zijn technische snufjes en verbeteringen. Wij
noemen dat Slim Wonen, met thuistechnologie.
Natuurlijk kun je op termijn veel verder gaan met
thuistechnologie: zorg op afstand. Maar wij willen
eerst insteken op een bewustwordingsproces en
laten zien dat thuistechnologie niet eng is en niet
duur hoeft te zijn.
aMb: Wat zijn de problemen in Houten die je tegenkomt om een levensloopbestendige wijk te ontwikkelen?
P: Houten is monofunctioneel ingericht. Het Rond
is het centrale plein in Houten. Daar zijn de meeste
winkels en activiteiten. Daarnaast zijn er nog het
Oude Dorp, Castellum en twee in de wijk gelegen
supermarkten. Als je minder mobiel wordt en niet
meer zo goed kan lopen of fietsen, heb je een
probleem in Houten, want er is bijna geen openbaar
vervoer, alleen de regiotaxi. De vervoersstructuur
in Houten is lastig voor minder mobiele mensen.
Houten is gericht op het fietsen. Er is nu een experiment van golfkarren op de fietspaden die senioren
vervoeren. Hopelijk slaagt dit experiment en kan het
uitgebreid worden naar andere doelgroepen.
S: Als ouderen niet mobiel zijn komen ze in een isolement terecht. Mensen die thuis zitten en niet weg
kunnen, vereenzamen.
aMb: Overal in Nederland worden activiteiten georganiseerd door wijkbewoners. Pas je het beleid aan
op deze nieuwe zelfredzaamheid van burgers?
P: Het werkt het best als de bewoners de activiteiten
zelf organiseren. Zij moeten bedenken wat ze willen.
Dat kunnen wij niet voor ze doen. We kunnen ze
wel stimuleren en ondersteunen. Dat willen we ook
doen bij geclusterde woonvormen van ouderen die
voor een deel zorgbehoefte hebben. We sluiten een
samenwerkingsovereenkomst met Zorgspectrum af
bij de Woonstede. Bij de Woonstede mag Zorgspectrum voor de helft van de woningen kandidaten met
een zorgindicatie voordragen. De nieuwe bewoner
sluit een huurcontract met ons en een zorgcontract
met Zorgspectrum. Dat is echt scheiden van wonen
en zorg. Als er voldoende draagvlak is kunnen er ook
activiteiten georganiseerd worden. Dit gebeurt uiter-
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aard in overleg met de bewoners. Je stuurt aan dat
de mensen het zelf doen. Dan blijven ze het meest
actief en betrokken.
Op vier plekken in Houten is een gemeenschappelijk of sociaal-cultureel centrum gepland als
sociale wijkvoorziening2. In Houten Noord-Oost, de
Meerkoet, zijn we begonnen met een wijkteam en
kijken we samen met Zorgspectrum en Reinaerde en
‘van Houten&co’ wat er in de wijk speelt. Wat voor
behoeftes leven er? Wat kunnen we nog doen, als
een soort proeftuin? Hoe krijg je mensen zover dat
ze daadwerkelijk aan zelfbeheer gaan doen? Wijkbewoners organiseren zelf dingen waar een vraag naar
is en mensen naar het wijkcentrum trekt, zoals een
cursus yoga of een inloop met koffie.
aMb: Wat is volgens jullie het gedroomde toekomstperspectief?

aMb: Sep, wat is je drijfveer om je in te zetten in de
belangenbehartiging van ouderen?

En we zijn aan het kijken hoe we ouderen als het
ware mondiger kunnen maken. We hebben bijvoorbeeld Zorgspectrum uitgenodigd voor een ledenbijeenkomst met het thema zorg om ons wat te
vertellen over de ontwikkelingen, zodat mensen wat
bewuster worden van het feit dat er wat gaat veranderen. Dat is bij ons ouderenbonden een speerpunt.
Het gaat om informatie en om de bewustwording
dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen
in hun woning, met de nodige voorzieningen erbij.
En daarin willen we ook de wijk meenemen, zodat
mensen zelf zo lang mogelijk de regie kunnen blijven
voeren.
P: Daar willen we ze bij ondersteunen. Door de
bezuinigingen en regelgeving wordt samenwerking
alleen maar belangrijker. Het is goed van elkaar te
weten waarmee je bezig bent. Dan kun je kijken hoe
je elkaar kan versterken.
aMb: Volgens de Amerikaanse politieke wetenschapster Joan Tronto4 begint zorg met een zorg die
bijdraagt aan ieders zelfrespect.
S: Ja, dat is mooi. Bij zorg gaat het niet alleen om
voorzieningen die je mobiel zou kunnen toepassen,
om de wijken dynamischer op te zetten. Wat betreft
de wijk, gaat het vooral om het mobiliseren van
de bewoners. Het sociale vangnet is belangrijk, de
persoonlijke zorg van de mensen.
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S: Het omzien naar elkaar moet op poten gezet
worden. In mijn wijk zijn er vijftigplussers die dat
willen. Ik woon in een patiowoning aan een plein
waar meer ouderen wonen: jonge ouderen, actieve
ouderen en ouderen die zorg nodig hebben. Mijn
drijfveer is om te zien of we een concept in Houten
kunnen ontwikkelen om er langer en zelfstandig te
blijven wonen, met mijn wijk als voorbeeldfunctie.
We hebben geen activiteiten met jongeren, maar
we kennen elkaar goed. Als we de jongeren nodig
hebben, in geval van een calamiteit, dan is dat geen
probleem. In de Wolvenakker, een complex van koopappartementen voor vijftigplussers, is een goede
formule ontwikkeld: een appartement, gehuurd door
‘van Houten&co’, is beschikbaar voor de bewoners
om koffie te drinken en activiteiten te organiseren.
Als we voor elkaar iets willen betekenen, dan zou het
een en ander moeten gebeuren. Dat willen we graag
oppakken!

Mensen die zelfstandig wonen, zien dat ze niet meer
opgenomen kunnen worden in een verzorgingstehuis, omdat het zorgzwaartepakket, het zogenoemde
zzp, van een tot en met drie komt te vervallen. Je
merkt een zekere onrust onder ouderen over hoe
het straks moet als hun iets overkomt. Ik kan niet
meer in een verzorgingstehuis, want ik val nog niet
onder categorie vier, als die nog blijft bestaan. Wat
er volgens mij moet gebeuren, is dat we kijken naar
de bestaande woningen waar ouderen wonen.
Woningen levensloopbestendig maken en kijken met
wie je het samen kan doen. Dat zou op de een of
andere manier georganiseerd moeten worden.

A Perfect World

P: Ik zou het leuk vinden om juist met de bewoners
uit de omgeving van een te bebouwen locatie te
kijken wat ze willen. Kan je door de mensen mee
te laten denken hen verleiden om hun huidige
eengezinswoning te verlaten en te verhuizen naar
de nieuwbouw? Ze kunnen dan in hun huidige wijk
blijven wonen en houden daarmee hun sociale
netwerk in de wijk. Corporaties hebben hiervoor
werkwijzen ontwikkeld. Ik weet alleen niet of we
de ruimte krijgen. Je kan aan de voorkant al aan
verwachtingmanagement doen, kijken wat er wel
en niet mogelijk is. In Houten-Noord was de school
de sociale ontmoetingsplek. Bijna iedereen had
kinderen, je kwam elkaar op het schoolplein tegen. Ik
ben er blij mee dat de gemeente er niet meteen 200
twee-onder-een-kap-woningen wil realiseren, maar
dat ze die plekken heel bewust wil gaan invullen en
kijken waar in zo’n wijk behoefte aan is. Daar staat de
gemeente voor open.

S: Laatst werd tijdens een bijeenkomst van de
regionale club Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen
(NUZO) Hannie van Leeuwen3 geciteerd. Ze had
tegen ouderen tijdens een speech in Katwijk gezegd:
‘jullie denken dat je overal recht op hebt. Vergeet het
maar. We hebben geen recht meer, want dat is niet
meer zo. Jullie moeten zelf aan de gang gaan. Je mag
niet verwachten dat het allemaal door de gemeente
betaald en gedaan wordt.’ Voor deze mentaliteit zal
er een omslag onder ouderen moeten plaatsvinden.
Ik vind het ook terecht dat er op hen een appèl
wordt gedaan, want voorheen hadden deze mensen
een behoorlijk inkomen met veel erbij.
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1 Het gaat hier om maximaal zestig woningen met in totaal negentig bewoners, dus met gemiddeld anderhalve bewoner per woning.
2 Door bezuinigingen dreigen maar twee wijkvoorzieningen in Houten over te
blijven: Houten-Noord en Houten-Zuid.
3 Veel ouderen krijgen op een gegeven moment te maken met meerdere
aandoeningen. Dat betekent niet dat je dan niet langer actief en nuttig kunt
zijn in de maatschappij, aldus oud-politica Hannie van Leeuwen, die zich als
lid van de programmacommissie Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) en
ervaringsdeskundige.nog steeds hard maakt voor de ouderenzorg in Nederland.
4 Zie Joan Tronto: 1993. Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of
Care. London / New York: Routledge

Petra Dijkstra is manager Beleid en communicatie bij Viveste, de enige
woningstichting in Houten met ongeveer 5000 woningen. Als speerpunten heeft Petra wonen, zorg en welzijn, met als aandachtspunt de
aankomende vergrijzing in Houten en hoe men aan de voorkant daarop
kan anticiperen.
Sep Meijers woont sinds 1983 in Houten en is inmiddels gepensioneerd.
Zij voelt zich betrokken bij Houten en is actief bezig met ouderen. Naast
voorzitter van de PCOB, een ouderenbond, zit Sep in het bestuur van
de gezamenlijke ouderenbonden en het bestuur van SBOH, Samenwerkende Bonden Ouderen Houten. Het lijkt haar beter de bonden niet
allemaal apart te houden: samen als het kan, apart als het moet. Sep
woont in de wijk de Akker, in Houten Noord-Oost, waar de meeste senioren wonen.

A Perfect World
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Hans Ligteringen is onderzoeker en conceptontwikkelaar op het gebied
van cultuur, stedelijke vernieuwing, architectuur, leefbaarheid en landelijke gebiedsontwikkeling. ‘Kunst & cultuur worden binnen de projecten
als strategisch instrument gebruiken om commerciële maatschappelijke
of planologische doelen te bereiken’.
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Karin Christof is architect, beeldend kunstenaar, onderzoeker en
schrijver. Zij heeft diverse architectuur- en kunstprojecten georganiseerd
en gecoördineerd, en is betrokken bij educatieve programma’s. Van
2004 tot 2010 was zij directeur van Agentur, een platform voor discussies en tentoonstellingen van hedendaagse kunst. Zij geeft tevens les
aan de Academie van Bouwkunst.
Architectuurcentrum | aMb is een samenwerkingsverband tussen Karin
Christof en Hans Ligteringen. Samen vormen zij de kern van steeds
wisselende teams van professionals die zich bezighouden met stedenbouwkundige vraagstukken en (landschaps)architectuur.

/ 3.0

A Perfect World

Ontwerpend onderzoek
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Academie van Bouwkunst Amsterdam
Studenten landschapsarchitectuur

/3.1 opgave

Het woongenot van Houten ligt vooral besloten in het
dorpse karakter van de autoluwe wijken. Het weefsel
van fietspaden en groenzones verbindt de stadscentra, wijken, scholen en groenplekken. Modelstad
Houten is gebouwd om te voorzien in de regionale
woningbehoefte van gezinnen met kinderen, voorna-

1
Design For All is de Amerikaanse term voor onder meer het ontwerpen van producten, diensten en omgevingen zodat
ze door zoveel mogelijk mensen gebruikt kunnen worden, ongeacht hun leeftijd of fysieke kenmerken.
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Modelstad Houten

De opgave voor de toekomst is om binnen de beperkingen en mogelijkheden die het huidige Houten
biedt een nieuw fijnmazig netwerk van zorg- en
mantelvoorzieningen in de nabijheid van de eigen
woning te ontwikkelen. Daarbij dienen de woonwensen en zorgbehoeften van ouderen als uitgangspunt. De solidariteit tussen de verschillende leeftijdsgroepen is van doorslaggevend belang. Het is
de uitdaging deze onderlinge solidariteit te bevorderen. Dit kan door slimme combinaties te maken
met bestaande sociaal-culturele voorzieningen,
scholen en winkels. Bovendien biedt dit ouderen
mogelijkheden om maatschappelijk actief te blijven.

A Perfect World

Elf studenten landschapsarchitectuur van de
Academie van Bouwkunst te Amsterdam werkten
van januari tot en met juli 2013 aan een ontwerpend
onderzoek naar het (meer) levensloopbestendig
maken van Houten. De opgave was het ontwikkelen van scenario’s voor de ruimtelijke inpassing en
structuur van nieuwe woon- en zorgconcepten en
de (her)inrichting van een toegankelijke openbare
ruimte voor alle leeftijdsgroepen volgens het ‘Design
For All principe’1. De opgave van het ontwerpend
onderzoek was nadrukkelijk niet slechts omschreven
als een ruimtelijke ontwerpopgave, maar ook als
een onderzoek naar beeldvorming over de sociaalculturele gevolgen van vergrijzing. Hoe zien we onze
eigen toekomst en wat is de rol van ouderen binnen
onze eigen leefomgeving? Hoe kunnen verschillende generaties meer bij elkaar betrokken worden?
	De moderne oudere is in vergelijking met
zijn leeftijdgenoot van een aantal decennia geleden
welvarender, mobieler en gemiddeld hoger opgeleid.
Hij blijft het liefst zolang mogelijk zelfstandig wonen
of – als dat mogelijk is – binnen nieuwe vormen van
samenwonen zoals bijvoorbeeld woongroepen. Hij
wenst bovendien zorg op maat. Ook de Houtense
samenleving is, net als de rest van Nederland, in
toenemende mate geïndividualiseerd en getechnologiseerd. De ontwikkeling en inzetbaarheid van social
media en i-Zorg in Houten neemt momenteel een
grote vlucht en zal op termijn een positieve invloed
hebben op de mate van zelfstandigheid van ouderen
en tot meer efficiëntie in het zorgaanbod leiden.

melijk afkomstig uit de stad Utrecht. Het dorp Houten
werd in 1966 aangewezen als groeikern en in 1997
werd begonnen met het tweede grote uitbreidingsplan: Houten Vinex. Houten is een echte forenzenstad
met een strikte scheiding tussen wonen en werken
en een inwonertal van rond de 48.000. De demografische spreiding en opbouw van de bewoners van
Houten verandert snel. Op dit moment zijn er woonconcentraties van ouderen te zien rond instellingen
van zorgaanbieders en de ‘oudste’ nieuwbouwwijken
in Houten-Noord. Houten streeft naar een gedifferentieerd woningaanbod voor alle leeftijdsgroepen.
	De snel voortschrijdende vergrijzing betekent
in theorie voor de nabije toekomst in Houten een
toenemende behoefte aan seniorenwoningen. Grootschalige nieuwbouw is echter onmogelijk. Er zal voornamelijk gekeken moeten worden naar de beschikbaarheid en transformatie van bestaand vastgoed
of de mogelijkheid van verhuizen naar een andere
woning. Bij ruimtelijke ingrepen of transformaties
in bestaand vastgoed dient voor ogen gehouden te
worden dat deze flexibel en aanpasbaar moeten zijn
aan de per definitie steeds veranderende zorgvraag.
Verhuizen is pas een optie als er een geschikte woning
voorhanden is, het liefst binnen de vertrouwde
sociale omgeving. Het levensloopbestendig maken
van Houten concentreert zich daarom vooral op het
levensloopbestendig maken en houden van de wijken.
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Ontmoeting en de menselijke maat – je komt
altijd wel een bekende tegen – is de essentie van het
groene stedenbouwkundige concept van Houten. op
buurtniveau maakt jong en oud gebruik van dezelfde
buitenruimte. In die zin biedt de wijkstructuur van
Houten genoeg stimuli voor sociale interactie – als
voorwaarde om langer zelfstandig te kunnen blijven
wonen. Zeker als ouderen door fysieke beperkingen
meer afhankelijk worden van contacten in de buurt.
de openbare ruimte van Houten is nu vooral
een groene transitiezone voor fietsers, maar zal op
termijn veel meer mogelijkheden moeten bieden
voor nieuw sociaal-cultureel gebruik dat verbonden is
met de leefstijl, het gedrag, de wensen en de mentale
en fysieke conditie van ouderen, waarbij de andere
leeftijdsgroepen niet uit het oog verloren moeten
worden. Uit onderzoek blijkt dat ouderen een toegankelijke veilige openbare ruimte verlangen, met goed
bereikbare voorzieningen op het gebied van openbaar
vervoer, ontmoeting, de dagelijkse boodschappen en
wellicht in de toekomst ook voor werk. Naast voldoende
rustplekken zal de openbare ruimte ook genoeg
sociale, fysieke en zintuiglijke prikkels moeten bieden.

16

De veranderlocaties Houten Noord

De veranderlocaties

Het ontwerpend onderzoek concentreert zich op
Houten-Noord, omdat hier de oudste nieuwbouwwijken van Houten zich bevinden. deze wijken zullen
als eerste te maken krijgen met de gevolgen van de
vergrijzing van haar bewonerspopulatie. De gemeente
Houten heeft in Houten-Noord een aantal veranderlocaties aangewezen, waaronder maar liefst dertien
scholen. Deze locaties hebben – weliswaar voor een
andere leeftijdsgroep – altijd een sociale functie
vervuld en zouden deel uit kunnen blijven maken van
het fijnmazige netwerk van zorg en mantelvoorzieningen en sociale voorzieningen in de buurt. centraal
in de ontwerpopgave staat de veranderlocatie met de
Johannes Bogermanschool aan de lobbendijk. deze
locatie is in Houten als eerste aan de beurt om een
herbestemming te krijgen met seniorenwoningen.
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Johannes Bogermanschool Houten
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Model (voor Modelstad)
Willemijn van Manen
Leefstijlen - woon- en zorgconcepten

18

Het plan Model (voor Modelstad) gaat uit van het
idee om ouderen met overeenkomende leefstijlen in
woongemeenschappen te laten wonen. Verschillende
leefstijlen zijn op basis van interesses en persoonskenmerken inpasbaar in diverse woonvormen voor
senioren. Voor de opgave in Houten zijn vier gedifferentieerde woonvormen nader uitgewerkt: interactief wonen, thuishuis, beschermd wonen en patiowoningen.1 De lifestyle-modules kunnen in Houten op
diverse plekken door inbreiding gerealiseerd worden.
De inrichting en het gebruik van ‘binnentuinen’ en
‘binnenplaatsen’ worden bepaald door de conditie,
persoonskenmerken en wensen van de bewoners.

1 * Interactief Wonen – Meerdere huishoudens gebruiken en beheren gemeenschappelijke ontmoetingsen/of werkruimten.
* Thuishuis – Wooncomplex waar ouderen zelfstandig wonen maar met gemeenschappelijke keukens
en/of woonkamer.
* Beschut wonen – Woonzorgcomplex met kleine
wooneenheden met toezicht en zorgaanbod naar
persoonlijke behoefte.
* Patiobungalow – Vrijstaande of geschakelde gelijkvloerse woningen met een omsloten binnentuin.

Vereenzamen is een van de grootste obstakels bij het
ouder worden. Eenzaam omdat geliefden wegvallen
en de lichamelijke en mentale kracht er niet meer is
om nieuwe contacten te leggen en te onderhouden.
Soms komen senioren in een woonomgeving of
woning terecht waar ze niet goed kunnen aarden,
waardoor ze zich alleen maar eenzamer voelen.
Senioren moeten uit verschillende woonomgevingen
zelf kunnen kiezen welke bij hen past. Zo kunnen ze
van hun oude dag genieten in de aanwezigheid van
gelijkgestemden.

Inpassingen voor (model)stad
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Model (voor Modelstad)
Willemijn van Manen
Leefstijlen - woon- en zorgconcepten
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Leefstijlen senioren
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Model (voor Modelstad)
Willemijn van Manen
Leefstijlen - woon- en zorgconcepten
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8 leefstijlen, 8 woonvormen
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Model (voor Modelstad)
Willemijn van Manen
Leefstijlen - woon- en zorgconcepten
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Casestudies
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Houten verkast
Brigitta van Weeren
Van Forenzen naar verblijfsstad
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Biedt Houten genoeg ruimte en mogelijkheden voor
het groeiende aantal ‘achterblijvers’ in deze forenzenstad? Pensioengerechtigden, jonge en oudere
zelfstandige ondernemers zijn groepen die in de
toekomst in omvang zullen toenemen. ‘Houten
verkast’ gaat uit van stapsgewijs hergebruik en
aanpassing van bestaand vastgoed voor het faciliteren van nieuwe bedrijvigheid en activiteiten voor
senioren en bewoners, zonder de plaatsgebonden

22

en ruimtelijke identiteit van de gebouwen en omgeving aan te tasten. Door het skelet van gesloopte
gebouwen te behouden en vloeren, daken en muren
te vervangen door glas of kasconstructies ontstaat
een geheel nieuwe ruimtelijke kwaliteit waar de
historie en dus de herkenbaarheid van de plek nog
leesbaar is. Het gebruik van glas maakt (nieuwe)
functies zichtbaar en verbindt de binnenruimte met
het openbare leven van de plek.
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Zorgwijk Houten
Nik van Nuland
Modulair inbreiden
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Zorgwijk Houten
Nik van Nuland
Modulair inbreiden
Zorgwijk Houten is het resultaat van het ontwerpend onderzoek naar
de ruimtelijke inpassing van flexibele woon- en zorgconcepten binnen
Houten. Geïnspireerd door het Deense Tinggården, Herfølge (1), wordt
het Houtense concept van ‘dorpen’ als vertrekpunt genomen voor een
inbreiding met woon- en zorgcomplexen. Verschillende bouwelementen
(modules) met één specifieke woonvorm worden variabel gestapeld en/
of geschakeld tot een verscheidenheid aan nieuwe ‘dorpse’ woongemeenschappen. Het ontwerp bestaat uit een variatie van typologieën
die als puzzelstukken ingepast en gearrangeerd kunnen worden terwijl
de tussenruimte collectief blijft.

A Perfect World

Architectuurcentrum | aMb

Nederland vergrijst en zorg wordt duurder. Mantelzorg is effectief
zolang het laagdrempelig is en er geen grote afstanden overbrugd
hoeven worden. De uitdaging voor het ontwerp van een woon/zorgwijk
in Houten was om een gemengde woonomgeving te creëren die tegemoet komt aan de verschillende woonwensen van zowel gezinnen als
ouderen. De wijk maakt door haar gedifferentieerde leeftijdsopbouw
en kleinschaligheid een laagdrempelige vorm van mantelzorg mogelijk.
Professionele zorg is binnen de woonwijk voorhanden als dat nodig is.

24

1
Tinggården, Herfølge, is een dorp in
Denemarken dat in 1978 ontworpen
is door Architectenbureau Vandkunsten. Het dorp kenmerkt zich
door een compacte lage bebouwing gecombineerd met een grote
verscheidenheid van materialen. Het
is een gemeenschap met zelfbestuur
en nauwe sociale relaties tussen de
families die er wonen.
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Ontwikkellocatie Basisschool Klavertje Vier
Jelmar Brouwer
Splitsing van sociale huurwoningen
De opgave om Houten meer levensloopbestendig
te maken moet gerealiseerd worden in een tijdsgewricht waarin woningcorporaties het aantal nieuwbouwprojecten drastisch verminderen. Bovendien
staat het voortbestaan van collectieve wijkvoorzieningen onder druk. Houten vergrijst rond een aantal
kernen verspreid over Houten-Noord, terwijl de
geclusterde zorgvoorzieningen zich concentreren op
een beperkt aantal locaties. De opgave om Houten
levensloopbestendig te maken is een tweeledige
opgave, die naast het aanbieden van seniorenwoningen ook een investering vraagt in huisvesting voor
jongeren en jonge gezinnen.

tot woningen die geschikt zijn voor ouderen en jonge
gezinnen. Per verdieping worden twee woningen
samengevoegd: op de begane grond een seniorenwoning en op de eerste verdieping een ruime eengezinswoning. De zolder biedt mogelijkheden voor
kleine appartementen voor jongeren. Aan de voor- of
achterzijde kan een buitentrap geplaatst worden.
De transformatie vindt plaats rond scholen die in dit
plan een nieuwe bestemming krijgen als knooppunt
voor zorgdiensten, winkels en horeca.

Jelmar Brouwer ziet binnen het bestaande aanbod
aan sociale huurwoningen mogelijkheden en kansen
voor een meer demografische mix in de wijken.
Twee aangrenzende woningen met twee verdiepingen en een zolder kunnen omgebouwd worden

A Perfect World
Architectuurcentrum | aMb
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Ontwikkellocatie Basisschool Klavertje Vier
Jelmar Brouwer
Splitsing van sociale huurwoningen
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DE gROEnE LEiDRAAD
Mirte van Laarhoven
Design - openbare ruimte -plaats maken
Het ontwerp de Groene leidraad van Mirte van
laarhoven claimt binnen de bestaande infrastructuur van Houten meer ruimte voor ouderen. Het
integrale ontwerp verbindt de opgave van een veilige
verplaatsing van ouderen met het aanbieden van
ontmoetingsplekken en een zichtbare en beleefbare
stadsecologie. De essentie van het voorstel ligt in het
ontwerp van een aantal ‘stoepranden’ die aaneengeschakeld een nieuwe veilige en duidelijk zichtbare
route voor ouderen maken. de verschillende componenten maken verschillende soorten gebruik mogelijk, zoals zitelement, routemarkering of het scheiden
van vervoersstromen. de blokken met een gevarieerde beplanting functioneren tevens als absorptiecontainers van regenwater. de nieuwe gemarkeerde
routes voor ouderen leiden van en naar het oude
centrum met plekken waar men kan zitten, rusten of
verblijven voor een goed gesprek.

A Perfect World
Architectuurcentrum | aMb
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De Groene Leidraad
Mirte van Laarhoven
Design - openbare ruimte - plaats maken
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DE SOCiALE TuSSEnMAAT
Lisanne gerritzen
Slow route - thuishavens
Het stedelijke ontwerp de Sociale tussenmaat
behelst het toevoegen van een geheel nieuwe ruimtelijke en sociale dimensie aan het bestaande stedelijke ‘raamwerk’ van Houten. Het scenario voorziet
in het creëren van zogenaamde ‘slow routes’ die
nadrukkelijk ingericht worden voor het gebruik van
ouderen. De ‘slow routes’ verbinden de verschillende
veranderlocaties met elkaar. De veranderlocaties
worden in de toekomst ingevuld met woongemeenschappen waarin zorg, wonen, werken en recreëren
met elkaar zijn vermengd. de huizen zijn gesitueerd
rond een collectief beheerde tuin. Omdat contact
met buren vaak wordt belemmerd door schuttingen
en privé-tuinen, verdwijnen deze. Als alternatief zijn
open vlonderterrassen toegepast om de drempel
tussen privé en collectief te slechten.
De menging van verschillende generaties bewoners
maakt een gemeenschap mogelijk waarbinnen men
elkaar diensten kan leveren. ouderen kunnen op
de kinderen passen en de jonge gezinnen bieden
mantelzorg aan ouderen. De nieuwe synergie van
samenleven in een woongemeenschap zorgt ervoor
dat ouderen met beide benen in de maatschappij
blijven staan en geeft de jonge gezinnen meer tijd en
ruimte.

A Perfect World
Architectuurcentrum | aMb
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De Sociale Tussenmaat
Lisanne Gerritzen
Slow route - thuishavens

>> toevoeging voetgangersstructuur
>> ontmoetingsruimte tussen
gemeenschap en centra
>> voetgangersstructuur krijgt voorrangspositie op fiets en auto

A Perfect World
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>> voetgangersstructuur wordt ingerichts zonder obstakels
>> zowel verplaatsings- ontmoetings- als speelruimte.

30

>> nieuwe woongemeenschappen
menging senioren en gezinnen
>> collectieve tuin voor bevordering
sociale cohesie

>> de drempel tussen prive en openbaar verlagen
>> ontmoeting binnen woongemeenschap stimuleren
>> sociale cohesie versterken

/ 3 - a perfect world - Academie van Bouwkunst Amsterdam - Architectuurcentrum | aMb

Biotopenpad
Floris Grondman
Plaats maken - stadsnatuur - eigen beheer
In de visie van Floris Grondman heeft het groene
weefsel van Houten de potentie van een veel intensiever sociaal en ecologisch verantwoord gebruik.
Het plan Biotopenpad is een ontwikkelscenario waar
de groene openbare ruimte wordt ‘teruggegeven’
aan de bewoners van Houten. Bestaande paden
worden verwijderd en de stenen en ander restafval
worden gebruikt voor borders en bouwsels. Gefa-

seerd wordt een nieuw stelsel van paden aangelegd
met verschillende gradaties van natuurlijkheid.
Stap voor stap wordt er ruimte geschapen voor een
nieuwe stadsnatuur met wellicht eetbaar groen. De
paden verbinden ontmoetingsplekken, locaties voor
stadslandbouw en echte natuur. Houten wordt weer
verbonden met de natuurlijke cycli van gebruiken,
hergebruiken, seizoenen, leven en vergaan.

A Perfect World
Architectuurcentrum | aMb
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Ruiken voelen zien
Mark Spaan
Plaats maken - zintuigen

A Perfect World
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Mark Spaan transformeert het uitgebreide fietsnetwerk in Houten tot een openbare ruimte die
gebruiksvriendelijker en toegankelijker is voor meer
verschillende leeftijdsgroepen. Vanuit diverse sociale
knooppunten in Houten waar veel ouderen wonen
worden cirkels getrokken met een straal van ongeveer 400 meter. Op de snijpunten komen kleine
rust-, ontmoetings- en beleefplekken. De beplanting, bestrating en het meubilair zijn gericht op het
aantrekken en vasthouden van mensen. Banken zijn
rond of op elkaar gericht, waardoor mensen meer
geneigd zijn om met elkaar in gesprek te gaan. In het
midden van de locatie is eetbare beplanting. Er is
een lichte vorm van beslotenheid op de locaties
met zicht op de route en vice versa.
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De route moet visueel duidelijk aanwezig zijn voor
de ouderen en goed begaanbaar. Het seniorenpad
wordt verkeerstechnisch gesitueerd tussen de fietser
en auto in. De geur- en kleurplekken zijn ontworpen
met een beplanting die een sterk beroep doet op de
zintuiglijke perceptie en beleving.
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Ruiken voelen zien
Mark Spaan
Plaats maken - zintuigen

Geurende heesters
Abelia trifl ora
Abelia grandifl ora
Buddleja davidii
Clethra anlifolia
Clethra tomentosa
Elaeagnus glabra
Elaeagnus umbellata
Lavundula angustifolia
Lavundula intermedia
Myrica gale
Philadelphus microphyllus
Rhododendron Azeala-groep
Salvia elegans
Thymus vulgaris
Viburnum carlesii
Viburnum x burckwoodii
Wisteria sinensis

Eetbare vaste planten
Fragaria
Vaccinum corymbosum
Mentha x villosa’Alspecaroides’
Mentha x piperta
Eruca sativa
Eetbare heesters
Rubus fruticosa
Rubus ideaus
Ribes rubrum
Ribes uca-crispa
Ribes nigrum
Corylus avellana
Sambucus nigra
Morus nigra

Boom
Set 1: Tilia Cordata
Set 2: Magnolia loeberni ‘Merill’
Set 3: Gleditisia triancanthos
‘Sunburst’
Set 4: Prunus cerasifera ‘Nigra’
Set 5: Malus ‘Evereste’
Grote Heester
Set 1: Syringa vulgaris
Set 2: Hydrangea aspera ‘ Macrophylla’
Set 3: Buddleja Globosa
Set 4: Viburnum caresii
Set 5: Viburnum x burckwoodii
‘Anne Russel’
Kleine Heester
Set 1: Weigela Carnaval
Set 2: Abelia grandifl ora
Set 3: Mahonia japonica
Set 4: Deutzia pupurascens
‘Kalmiifl ora’
Set 5: Lavundula angustifolia

Architectuurcentrum | aMb

Visuele heesters
Abelia grandifl ora
Amelanchier lamarckii
Buddleja davidii
Cornus kousa
Deutzia purpurascens
Hamelis mollis
Hydrangaea
Rhododendron
Potentilla
Syringa vulgaris
Viburnum
Weigela

A Perfect World

Geurende bomen
Tilia cordata
Tilia plathyllos
Tilia europaea
Tilia tomentosa
Juglans nigra
Paulownia tomentosa
Nothofagus antartica
Magnolia kobus
Magnolia hypoleuca
Magnolia grandifl ora
Magnolia lillifl ora
Cercidiphyllum japonica
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Ruiken voelen zien
Mark Spaan
Plaats maken - zintuigen
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Ruilverkaveling 2.0
Erwin van den Brink
Plaats maken - eigen beheer
Erwin van den Brink gaat in Ruilverkaveling 2.0 uit
van een vérgaand zelfbeheer van de openbare ruimte
door bewoners. Dit specifieke plan gaat uit van de
onttrekking van kavels (vergelijk: cope’s) aan de
openbare ruimte voor ‘privaat gebruik’ door bewonersinitiatieven. Het plan is onderdeel van een groter
concept voor een nieuw weefsel van ontmoetingsplekken met specifieke en herkenbare thema’s. Voor
Houten ontwierp van den Brink een historisch copelandschap op de plek waar zich nu het buurtpark
De Lobben bevindt. Het nieuwe park wordt tevens
gebruikt als wateroverloopgebied. Het thematiseren
van plekken in de openbare ruimte met verwijzingen
naar de landelijke en/of historische identiteit van
Houten levert een positieve bijdrage aan de identiteit
van de plek Houten en de toegankelijkheid ervan
voor zijn bewoners.

A Perfect World
Architectuurcentrum | aMb
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Water
Kim Kool
Plaats maken - identiteitsdragers - zintuigen
Houten heeft een prachtige waterstructuur die
doorloopt tot aan het hart van de stad. Door de
structuur van waterlopen zichtbaar te verbinden
met waterwerken op veranderlocaties ontstaat een
geheel nieuwe beleving van water als identiteitsdrager van het groene Houten. Kim Kool ontwierp voor
de voormalige Bogermanschool een waterplein als
multifunctionele openbare ontmoetingsruimte met
de nadruk op het bieden van veel zintuiglijke prikkels. Hergebruik van regenwater van het dak van de
voormalige school wordt bijvoorbeeld ingezet voor
de beleving van de openbare ruimte: efemere sporen
van het verglijden van de tijd visueel beleefbar achtergelaten op een plein.

A Perfect World
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Tijd heeft voor ouderen een andere betekenis. Ofschoon de dag vaak bepaald wordt door een vast ritme, hebben het weer en de seizoenen grote invloed
op het dagritme en de dagbesteding van ouderen.
Veranderende weerspatronen geven het waterplein
een eigen beleefbare dynamiek.
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DE LOBBEnDijk ALS niEuWE DORPSBOuLEVARD
Mark van Vilsteren
stedenbouw - verblijfsplekken - stedelijke economie
een van de kenmerken van een suburb als Houten is dat die geen stadse
straten heeft waar gewoond, gewerkt een gewinkeld kan worden. Dit
gemis is door de ontwerpers van Houten een weeffout in het ontwerp
genoemd. Wanneer de demografische samenstelling van Houten verandert, zijn nieuwe concentraties van voorzieningen en mogelijkheden
voor ontmoeting noodzakelijk. Binnen een kleinere leef- en woonomgeving moeten boodschappen kunnen worden gedaan en voor ontspanning worden gezorgd. Houten moet van een doorgangsstad tot een
verblijfsstad transformeren.
de lobbendijk is een historische lijn tussen het oude en het nieuwe
centrum van Houten. Mark van Vilsteren transformeerde De lobbendijk
tot een dorpsboulevard, de eerste echte stadsstraat van Houten: een
werk- en flaneerboulevard voor de forenzenstad. Het ontwerp is een
totaalconcept dat ecologie, verkeer, wonen, werken en vrijetijdsbestedingen met elkaar verbindt. Het plan bestaat deels uit een ontworpen
ruimte en deels uit vrij te ontwikkelen kavels (wissellocaties) voor
sociale en economische activiteiten die ingevuld kunnen worden door
bijvoorbeeld een buurtcollectief. In paviljoens en containers kunnen
mensen diensten of producten aanbieden, zoals naailes, verkoop van
schilderijen, ambachtelijk werk of het bijhouden van een moestuin, en
zo actief bijdragen aan een levendige stad.

A Perfect World
Architectuurcentrum | aMb
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De Lobbendijk als nieuwe dorpsboulevard
Mark van Vilsteren
stedenbouw - verblijfsplekken - stedelijke economie
Invulling Dorpsboulevard
Top Down
Ruimtelijk raamwerk

Bottom up
Collectief

Het ruimtelijk raamwerk biedt een programma
waarin het collectief vanuit de buurt invulling kan
geven. In eerste instantie is dit het programma van
het raamwerk:
* 9 x 40 ft container/ paviljoen (t.b.v. functies)
* Vaste functies (avontuurlijke speelplek en multifunctioneel element)
* wisselende functies (huttenbouw feest, buurt
BBQ, rollator/ scootmobiel, fietswasstraat, expo,
ateliers)
* Openbaar groen (wadi)
* Boulevard / multi-shared space

Vanuit de vraag en aanbod van de bewoners
(jong en oud) wordt er door het collectief
invulling gegeven aan het raamwerk. Onderstaand
programma kan door het collectief worden ingevuld.:
* 9 x 40 ft container/ paviljoen (t.b.v. functies)
* Wisselende functies (huttenbouw feest, buurt
BBQ, rollator/ scootmobiel, fietswasstraat, expo,
ateliers)

A Perfect World
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Container/
Paviljoen
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Vaste functie/
Openbaar groen

Collectieve
Invulling
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De Lobbendijk als nieuwe dorpsboulevard
Mark van Vilsteren
stedenbouw - verblijfsplekken - stedelijke economie
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ontwerpen aan
een zorgzame
woonomgeving
Caro van Dijk

A Perfect World
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Caro van Dijk Architectuur
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Denkend over het oudere leven blijkt hoezeer we
in onze voorstelling daarvan zijn beïnvloed door
de verzorgingsstaat zoals die in de decennia na
de Tweede Wereldoorlog is gerealiseerd. Vadertje
Staat zorgde dat er voor iedereen maatschappelijke
hulp en medische voorzieningen waren en nam ons
letterlijk allerlei ‘zorgen’ uit handen. De verzorgingsstaat heeft ons daarmee veel gebracht op het gebied
van emancipatie en zelfontplooiing. De laatste jaren
blijkt echter steeds meer dat de idealen van Drees
in deze tijd geen stand meer houden. Het egalitaire
denken dat voor iedereen op dezelfde manier wilde
zorgen, legt het af tegen het individualisme dat zelf
wel zal uitmaken waar men wil wonen en met wie –
ook straks op hoge leeftijd. De klassieke ‘bejaardenhuizen’ die aanvankelijk zo’n verworvenheid waren,
hebben uiteindelijk een slechte reputatie gekregen
en veel ouderen is het een gruwel daar ooit heen te
gaan. De overheid zelf ten slotte wil eigen bijdrage,
marktwerking en kostenreductie, omdat de verzorgingsstaat simpelweg niet meer te betalen is.
	Concreet betekent dat nu al dat mensen met
een lage zorgindicatie hun verblijf in een instelling
niet meer vergoed krijgen – en meestal zelf ook thuis
willen blijven wonen, eventueel ondersteund door
een mantelzorger en/of thuiszorg. Dat betekent dat
zorg zich deels verplaatst van instellingen naar de
woonwijk zelf. Maar is die woonwijk daarvoor wel
geschikt? Nu op hetzelfde moment de investeringen
in welzijn en openbare ruimte teruglopen, doordat
gemeenten en woningcorporaties zich eveneens
terugtrekken, ‘verschralen’ woonomgevingen en
daalt de leefkwaliteit. Als voorbeeld kunnen we de
dagbehandeling voor beginnend dementerenden
noemen, vanaf volgend jaar overgeheveld van de
landelijke Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) naar de gemeentelijke Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In de praktijk, waarin de
WMO van gemeenten al zwaar overvraagd is, zal dit
betekenen dat er niet altijd budget is voor voldoende

dagbehandeling, waardoor beginnend dementerenden en hun familie juist die zorg missen die maakt
dat ook mensen met dementie zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Zo nu en dan oppert iemand
dat burgers dit soort taken zelf meer zouden moeten
oppakken, maar het is niet duidelijk hoe of door
wie.1
Als zorg zich verplaatst naar de woonomgeving, moet die woonomgeving deze taak ook in
zich kunnen opnemen. Dat heeft veel te maken met
beleid, maar mogelijk ook met hoe wij onze woonwijken en steden hebben ontworpen en ingericht: de
naoorlogse woningbouw is immers ontstaan tegen
de achtergrond van diezelfde verzorgingsstaat die we
nu steeds meer loslaten. In deze transitie wordt tot
nu toe voorbijgegaan aan de preventieve kant van
zorg, namelijk het ontwerpen van gezonde leefomgevingen waar zoveel mogelijk mensen zelfstandig
kunnen wonen en leven. Het investeren in gezonde
woonwijken kan wellicht zorgkosten en sociale
problematiek voorkomen en daarmee bijdragen aan
een gezondere samenleving. Ook verzekeraars tonen
interesse voor preventieve zorg door middel van
gezonde leefomgevingen, maar hebben dit tot nu toe
nog niet concreet ingezet. Voor hen zou een aantal
ontwerpideeën voor de gezonde woonwijk interessant kunnen zijn.
Hoe kunnen we door goed ontwerp van de woonomgeving blijven investeren in de gezondheid en het
welzijn van bewoners? Wat is er nodig in een wijk
voor een zo zelfstandig en volledig mogelijk leven?

Ontwerpen aan een gezonde publieke
ruimte voor iedereen

In de armste stadsdelen wonen gemiddeld de minst
gezonde mensen. Bijvoorbeeld de naoorlogse
wijken in Amsterdam hebben een hoge zorgvraag,
doordat er relatief veel ouderen en veel mensen
met een laag inkomen wonen. Er is gemiddeld een
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Ontwerpstrategie voor de gezonde
naoorlogse woonwijk, Caro van
Dijk Architectuur. De strategie
bestaat uit drie lagen: groen en
tuinen, sport en spel, en zorg. Voor
deze laatste laag worden langdurig leegstaande panden herbestemd tot zorgvoorziening.

Dan is er het punt van de toegankelijkheid van de openbare ruimte:
inclusief ontwerpen, ofwel ontwerpen voor iedereen, ook voor mensen
met een lichamelijke beperking. De gemiddelde woonwijk is hier vaak
niet op ingericht, zelfs niet op het meest basale, praktische niveau
van rolstoeltoegankelijkheid of bruikbaarheid voor slechtzienden.3
Als gevolg van onder meer ouderdom en diabetes zijn er meer slechtzienden.
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Daarnaast zullen er ‘kwetsbare’ mensen in de wijk zijn: mensen die
(nog) wel zelfstandig wonen maar worstelen met zich opstapelende
problemen of beperkingen die ze steeds moeilijker aan kunnen. Cretien
van Campen, psycholoog en onderzoeker bij het Sociaal Cultureel
Planbureau, gebruikt een specifieke definitie van ‘kwetsbare ouderen’:
kwetsbaarheid is een combinatie van fysieke, psychische en sociale
factoren, die bij elkaar een vrij betrouwbare indicator vormen dat
mensen binnenkort een vorm van zorg nodig zullen hebben.4 Dit
kunnen mensen zijn met een psychische beperking zoals (beginnend)
dementerenden of mensen met een lichamelijke beperking, waarbij
eenzaamheid vaak ook een rol speelt.
In mijn eigen ontwerppraktijk houd ik me veelvuldig bezig met
het ontwerpen voor mensen met dementie, gebaseerd op onderzoek
uit de omgevingspsychologie, healing environments enzovoort. De
effecten van de directe leefomgeving op de psychische gesteldheid
van deze mensen is groot; de leefomgeving heeft direct invloed op
het welbevinden en gedrag, en op het verloop van de ziekte. Leidend
zijn de ervaring van de omgeving via de zintuigen: de omgeving
‘communiceert’ via kleurgebruik, klank of tactiliteit. Als dit aansluit
bij je behoeften voel je je op je gemak, als dit je tegenstaat ontstaat
frustratie. Voor mensen met dementie kan dit het verschil betekenen
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1 http://www.kcwz.nl/dossiers/
scheidenwonenenzorg/vng_wil_af_
van_ciz_en_compensatiebeginsel_
wmo
2 Zie Caro van Dijk, gezonde
naoorlogse woonwijk: http://www.
carovandijk.nl/design/gezond-levenin-naoorlogse-wijken/
3 Prof. dr. Berry den Brinker, zelf
slechtziend, doet als bewegingswetenschapper aan de VU in Amsterdam
onderzoek naar de toegankelijkheid
van openbare ruimte en openbare
gebouwen; binnenkort verschijnt van
hem een ontwerphandboek voor
(landschaps)architecten over toegankelijkheid voor slechtzienden: http://
www.fbw.vu.nl/en/about-the-faculty/
all-employees/a-b/den-brinker/publications.asp
4 http://www.scp.nl/Publicaties/
Alle_publicaties/Publicaties_2011/
Kwetsbare_ouderen
5 http://www.carovandijk.nl/design/
learning-from-alzheimer-2/

minder gezonde leefstijl. Vóór de huidige crisis werd hier aandacht
aan besteed door middel van allerlei voorlichtingsprogramma’s en
subsidie voor sportactiviteiten. Maar ook de fysieke woonomgeving kan
veel bijdragen aan de gezondheid van haar bewoners. Door een goed
en gezond ontwerp van met name de buitenruimte kan veel bereikt
worden wat betreft gezond milieu, gezonde leefstijl en sociale veerkracht en contact. Ontwerpen voor gezondheid kun je letterlijk opvatten
door te werken aan schone lucht, groen en een gezond milieu en biodiversiteit. Je kunt ook denken aan gezonde leefstijlen, en het stimuleren
van beweging en gezond eten door het aanleggen van sportterreinen en
schooltuintjes. Vooral in de naoorlogse stadswijken kun je hiermee veel
bereiken op het gebied van zorgpreventie.2
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tussen kalmte en paniek, maar ook voor ‘normale’
mensen geldt dat de omgeving een direct effect
heeft op hun psyche en welbevinden – meer dan
we doorgaans beseffen. Dit gegeven kunnen we ook
gebruiken in het ontwerp van de openbare ruimte.5
Alles bij elkaar gaat het om het vermogen van een
buurt om kwetsbare mensen in zich op te nemen.
In sociale zin, om te voorkomen dat mensen in een
isolement terechtkomen, maar ook wat betreft fysiek
gebruik en beleving van de ruimte. Met het reduceren of wegvallen van allerlei vormen van dagopvang en beschermd wonen is het de vraag hoe deze
groepen zich staande gaan houden in een ‘reguliere’
omgeving. Kunnen we door zorgvuldig ontwerp van
de woonomgeving de opeenstapeling van factoren
die leiden tot ‘kwetsbaarheid’ helpen voorkomen?

A Perfect World
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De casus Houten
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In Houten is veel aandacht geweest voor het ontwerp
van de openbare ruimte. De huizen zijn overal min
of meer gelijk, de variatie zit in het landschap, het
groen en de zichtlijnen. Met de luchtkwaliteit zit het
ook wel goed, want auto’s moeten zoveel mogelijk
om Houten heen en rijden zo min mogelijk door
de woonwijken. Er is ruim baan gegeven aan langzaam verkeer en recreatie, zodat er volop gespeeld,
gefietst, gewandeld en gejogd kan worden. Houten
is veilig, vrolijk, verantwoord, op het idyllische af.
Voor een groeikern (bijna ‘new town’) heeft Houten
het dorpsgevoel redelijk weten vast te houden. Het
is een forenzenstad, maar er is een relatief sterke
sociale cohesie. Houten lijkt daarmee de ideale
leefomgeving voor jong en oud, een klein paradijs
voor het burgerlijk leven. Met enige fantasie doet het
zelfs aan de seniorensteden in Florida denken: een
gated community gescheiden van de gevaren van
alledag, waar ouderen zich per golfkart door het park
begeven. Maar Houten is niet ontwerpen als een
‘seniorenstad’.
Houten is ingericht volgens het typische
naoorlogse idee van functiescheiding van wonen,
werken en recreëren. Het meeste ‘werken’ gebeurt
zelfs helemaal niet in forenzenstad Houten, maar
in Utrecht of andere grotere steden. Op de oude
dorpskern en het winkelcentrum na is er binnen de
stadsring bijna geen bedrijvigheid te vinden, en ook
het wonen en het recreëren zijn weer netjes onderverdeeld in aparte gebieden. Inwoners van Houten
komen alleen in hun eigen woonwijk en in de groengebieden en winkelcentra; in andere woonwijken
heb je niks te zoeken. In deze eenvormigheid en
monofunctionaliteit schuilt voor Houten als ‘gezonde
woonomgeving’ het venijn.
Houten is bedacht en ontwikkeld in een tijd dat het
geloof in de verzorgingsstaat op zijn hoogtepunt
was: de jaren van Drees, het egalitaire denken en
de komst van allerlei publieke voorzieningen voor
iedereen. Houten werd ontwikkeld als groeikern,
6 http://koreisha.nl/?p=53

voor jonge gezinnen met kinderen die allemaal een
huis met tuin konden betrekken in een aantrekkelijke
omgeving. De woningen in Houten zijn van relatief
goede kwaliteit, maar verschillen weinig van elkaar.
Een ander leven dan het gezinsleven lijkt hier niet
van toepassing.
De lay-out van Houten is sterk functioneel
gegroepeerd. Er zijn twee publieke en commerciële
centra: het oude dorp en het nieuwe stadscentrum.
Buiten deze twee ‘clusters’ zijn nauwelijks winkels,
bedrijfsruimtes of voorzieningen te vinden. Vanuit
de gedachte van de verzorgingsstaat is deze lay-out
logisch: gezinnen kunnen rustig wonen, en wie meer
hulp nodig heeft of niet past in dit stramien kan
terecht in een instelling waar voor hem/haar gezorgd
wordt. Dat was destijds een modern ideaalbeeld,
maar inmiddels weten we dat dit ook ongewild
mensen buitensloot: het werpt een fysieke scheiding
op tussen gezond en ziek, ‘normaal’ en anders. In de
maakbare samenleving werden ziekte, ouderdom
en gebrek – misschien wel heel liefdevol, maar toch
– buitengesloten. De moderne naoorlogse woonwijk, het burgerlijk leven, was kennelijk niet voor
hen bedoeld. Nu de overheid zich terugtrekt is deze
woonomgeving er niet zonder meer op ingericht om
deze zorg terug in zich op te nemen.
In meer brede zin kunnen we ons afvragen: voor wie
maken we eigenlijk het huis, de wijk, de stad? Wat
betekent het om kwetsbare mensen op te vangen
maar tegelijkertijd buiten te sluiten? Wat zegt dat
over onze maatschappij?

Stedelijke ontwikkeling als spiegel van
de samenleving

De Japanse architect Riken Yamamoto6 schrijft en
doceert veelvuldig over dit onderwerp. In het kader
van een onderzoek naar woonzorgarchitectuur voor
ouderen in Japan, getiteld Koreisha , geïnitieerd door
Caro van Dijk Architectuur samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, presenteerde Yamamoto één van zijn meest recente concepten, het
‘Community Area Model’. Hiermee onderzoekt hij
ruimtelijke concepten en nieuwe vormen van samenleven en functiemenging in de woonwijk. Centraal
staan de kleinschaligheid en de veelheid aan sociale
verbanden die in de woonomgeving kunnen ontstaan
– simpelweg doordat de ruimte uitnodigt tot interactie door verschillende functies naast en boven
elkaar te situeren. Allerlei soorten huishoudens
wonen door elkaar in verschillende woningtypes: van
gezinnen, alleenstaanden tot groepswoningen. Daar
doorheen geweven is ruimte voor kleine bedrijven,
een huiskamer-restaurant, een kinderopvang enzovoort. Deze nieuwe diversiteit gaat nadrukkelijk in
tegen het moderne idee van functiescheiding in
woon- en werkgebieden, en tegen het idee van het
gezin als autonome eenheid. De kleine korrel en de
mate van distributie van kleinschalige netwerken
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Hoe verder met Houten?

Na de voltooiing van het naoorlogse woonideaal
Houten is het nu tijd om het los te laten: ruimte voor
slimme verdichting, diversiteit en veerkracht. Om
een volwaardige plaats te bieden aan mensen van
uiteenlopende leeftijden, leefstijlen en capaciteiten,
is ruimte nodig voor een rijk ecosysteem van kleinschalige dwarsverbanden. Het ruimtelijk ontwerp van
de woonomgeving is daarvoor niet allesbepalend,
maar legt wel een belangrijke basis.

Caro van Dijk houdt zich in haar ontwerppraktijk
Caro van Dijk Architectuur veelvuldig bezig met
ontwerpen voor ouderen in verschillende woonzorgprojecten. Zij is initiatiefnemer van verschillende
onderzoeksprojecten die de kennis op dit gebied
willen vergroten, onder andere Het Intuïtieve Huis,
een ontwerponderzoek naar een optimale leefomgeving voor mensen met dementie, en Koreisha, een
architectuuronderzoek naar woonzorg voor ouderen
in Japan. Daarnaast geeft Caro les als ontwerpdocent
bij de afdeling Interiors Buildings and Cities van de
Faculteit Bouwkunde aan de TUDelft.
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7 ‘New Trials of the Elderly living in Japan – community based care facilities’, 2006. Paper van Prof. Dr. Ing. Ohara van het
Departement van Architectuur, Yokohama National University.
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zorgen voor de veerkracht en de flexibiliteit van dit
model.
	Een naoorlogse woonomgeving als Houten
is juist meestal zeer directief in haar gebruik: voor
alles is één (en niet meerdere) vorm en functie
gedefinieerd. Het gebruik van de stad is vastgelegd
in kadastergrenzen, monofunctionele bestemmingen en stedenbouwkundige randvoorwaarden.
Dat maakt de leefomgeving ook minder flexibel en
veerkrachtig. Het in zich opnemen van een veelheid
aan kleinschalige, lokale bedrijfjes, sociale verbanden
en ontmoetingen van mensen en activiteiten, zoals in
het Community Area Model van Yamamoto, is in zo’n
sterk gereguleerde omgeving bijna niet denkbaar.
	De overheid hoopt intussen dat de taken
die zij gaat afstoten, worden opgepakt door iemand
anders: de burgers zelf – volgens het ‘Big Society’idee ofwel de ‘participatiemaatschappij’ – of
bedrijven. Of dat zo makkelijk zal gaan is de vraag,
we zijn immers als samenleving zo gewend aan de
overheid die van alles voor ons oplost dat er een
behoorlijke cultuuromslag voor nodig zal zijn. In ieder
geval zal de infrastructuur die er nu ligt, in Houten en
in tal van andere steden, niet zonder meer geschikt
zijn om deze transitie te faciliteren – we moeten ons
ook in ruimtelijke zin de vraag stellen wat hiervoor
nodig is. Het vraagt om een ander kader ten aanzien
van stadsplanning en regelgeving, met een veel
grotere mate van flexibiliteit, kleinschaligheid en
functiemenging. De toekomstige zorg in de woonwijk
zal sterk afhankelijk zijn van fijnmazige sociale en
lokaalcommerciële netwerken: kleine (buurt)ondernemers, informele hulp en het uitwisselen
van diensten en contact.
Ter afsluiting nog een voorbeeld uit Japan:
de Takuroujo. Letterlijk betekent dit: huiselijke plek.
Het zijn zeer kleinschalige zorgcentra geïntegreerd in
de woonwijk. Letterlijk geïntegreerd, want gesitueerd
in een normaal woonhuis in de straat en niet in een
grootschalige instelling. Maar ook sociaal geïntegreerd: er werken vrijwilligers uit de buurt en ook
het aanbod van de Takuroujo is flexibel en afgestemd
op behoeften uit de buurt, zoals kinderopvang,
dagactiviteiten voor ouderen of gehandicapten en
shortstay faciliteiten voor ouderen die een nachtje
over kunnen blijven om hun familie even ‘vakantie’
te geven van hun zorgtaak. Sommige Takuroujo
zijn direct gelieerd aan een grotere ‘professionele’
zorginstelling in de buurt, andere bestaan min of
meer op zichzelf en worden grotendeels gedragen
door vrijwilligers.7
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Voor het onderzoeksproject Koreisha zijn diverse
Japanse woonzorgtypologieën geanalyseerd, onder
andere het drie-generatiehuis en collectieve woonvormen. (Caro van Dijk Architectuur)
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Bejaardenhuis,
een tweede
jeugd

Nieuwe kansen voor oud
zorgvastgoed

Joost Maas
Habion

Bejaardenhuis oude stijl verdwijnt

Verlaten gebouwen, rijp voor de sloop, zijn volgens
Habion een ongewenste ontwikkeling. Juist omdat
we de vraag naar ouderenhuisvesting door verdubbelde vergrijzing in de nabije toekomst sterk zien
toenemen. Sloop van gebouwen is voor ons geen
optie, maar het concept moet wel radicaal anders.
Ons ideaal? Het bejaardenhuis wordt een gewoon
woongebouw, waar ouderen een of meer kamers
huren. Met keuzemogelijkheid voor zorg en aanverwante diensten, gecombineerd met een palet aan
functies die de vitaliteit van de hele gemeenschap
ondersteunen. Scheiden van wonen en zorg is de
kans om ouderen een aantrekkelijk thuis te bieden
waar het veilig en gezellig is. Waarbij we als partners in de keten voor ouderen en hun naasten de
overgang van zelfstandig wonen naar samen wonen
verzachten. Waar we samenredzaam zijn in plaats
van zelfredzaam. Dan ontstaan er woongebouwen
voor en van ouderen die zelf bepalen op welke wijze
ze de beperkingen van het ouder worden te lijf gaan.
Waar oud en jong uit de buurt zich verenigen in
woonzorgcoöperaties en zelf hun woon- en zorgvraag inkopen. Waarbij we als organisaties worden
gevraagd om mee te doen in plaats van uit te voeren
wat anderen voor onze bewoners bedacht hebben.

Spannende opgave

Als eigenaar van zorgvastgoed op meer dan 70
plekken in Nederland zagen wij ons gesteld voor een
spannende opgave: hoe kunnen wij onze gebouwen
ook in de toekomst aantrekkelijk houden en hoe
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In ouderenzorg en -huisvesting zien we nieuwe
ontwikkelingen. Van het bejaardenhuis, eens icoon
van de verzorgingsstaat, resteert nu het beeld van
gehospitaliseerde zorg. Maar ouderen die aangewezen zijn op zorg kiezen graag zelf hoe laat ze eten,
van wie ze zorg en aandacht krijgen, welke activiteiten ze ondernemen. Het bejaardenhuis oude stijl
houdt langzaam maar zeker op te bestaan. Enerzijds
omdat mensen die daartoe in staat zijn, de regie
over hun eigen leven terug willen, op eigen kracht
of samen met gelijkgestemden. Anderzijds door
een ontwikkeling als het scheiden van wonen en
zorg. Niemand komt meer zonder verpleegzorgindicatie het zorghuis binnen. Gevolg: lege kamers, een
begane grond die niemand huurt, recreatiezalen
zonder enige activiteit.

Ons ideaal

A Perfect World

De wereld verandert. De overheid trekt zich terug,
de verzorgingsstaat maakt plaats voor de participatiemaatschappij. Burgers, meer op zichzelf en
elkaar aangewezen, nemen het heft in eigen hand.
Ze maken zelfstandig hun keuzes en pakken op wat
overheid en instanties laten liggen. Daarmee duwen
ze de gevestigde orde eveneens in een nieuwe
rol: die van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. ‘Do it
yourself’, gefaciliteerd en ondersteund door instanties en instituties. Nieuwe rollen, nieuwe kansen.
Voor bewoners, de instanties en voor Habion. Om
nieuwe inzichten
in de praktijk te testen zijn wij een experiment
begonnen. De eerste ervaringen zijn veelbelovend.
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kunnen wij met ons vastgoed een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid op de plekken waar wij actief
willen blijven? Onze belangrijkste opdracht is te
zorgen voor betaalbare woningen voor de ouderen
die het echt nodig hebben, tegen aanvaardbare
kosten en risico’s. Het is een spannende tijd met
onzekerheden voor bewoners, zorgpartners en ook
voor ons. Maar tegelijkertijd zijn er volop kansen.
We staan aan de vooravond van een geheel nieuwe
invulling van onze ouderenhuisvesting – aan de wieg
van de tweede jeugd van het bejaardenhuis.

Twee onderzoeken

In 2012 zijn we met twee projecten begonnen. Op
de eerste plaats hebben we onderzoek gedaan naar
de impact van een tweetal ontwikkelingen op ons
zorgvastgoed: scheiden van wonen en zorg en een
zich steeds verder terugtrekkende overheid. Daarnaast hebben we zes studenten van de Amsterdamse
Academie van Bouwkunst onderzoek laten doen
naar de toekomstvastheid van onze gebouwen en
hen om aanbevelingen gevraagd voor verbetering.
De onderzoeken leverden een rode draad op: met de
gebouwen is op zich niet zoveel mis, mensen organiseren steeds meer zelf of samen hun eigen leven,
ouderen emanciperen zich in rap tempo, gevestigde
zorgpartners hebben niet meer het monopolie op
zorg en verzorging, kleinschalig (maatschappelijk)
ondernemerschap op maat heeft de toekomst.

Praktijktoets

A Perfect World
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Om de uitkomsten in de praktijk te toetsen zijn
we het experiment ‘Bejaardenhuis, een tweede
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jeugd’ gestart, met als doel om verzorgingshuizen
te veranderen in moderne woongebouwen met
een meer publieke (buurtgerichte) functie, die nog
jaren meekunnen. Samen met de zorgpartners en
met zoveel mogelijk betrokkenheid vanuit de lokale
gemeenschap. Verzorgingshuis de Benring in het
Gelderse Voorst is het eerste bestaande bejaardenhuis dat we op die manier een tweede jeugd
geven. Eind maart 2014 starten we in ‘t Kampje in
Loenen en later dit jaar in Buiten Zorg in het NoordHollandse Zuid-Scharwoude. In Amsterdam zijn we
onder het motto ‘Bewoners aan het roer’ in gesprek
met toekomstige bewoners van een geheel nieuw
complex ouderenwoningen. De eerste ervaringen zijn
veelbelovend. In lokale gemeenschappen blijkt naast
kennis en creativiteit ook de bereidheid aanwezig om
het bestaande verzorgingshuis met elkaar overeind
te houden en de ouderen zo een tweede jeugd in het
verzorgingshuis-nieuwe-stijl te gunnen.
Habion (Houten) is een landelijke woningcorporatie,
gespecialiseerd in ouderenhuisvesting. Al sinds 1952
ontwikkelt en beheert Habion woningen en verzorgings- en verpleeghuizen, in het bijzonder voor de
groep kwetsbare ouderen met een laag inkomen.
Habion realiseert woonvormen die aansluiten bij
de wensen van huidige en toekomstige bewoners.
Woonplezier voor senioren staat voorop. Het bezit
van Habion bestaat uit woonzorgcentra, levensloopgeschikte huurwoningen en (wijk)voorzieningen zoals
dienstencentra, medische praktijken en wijkservicepunten.
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Het vormgeven aan de openbare
ruimte voor sociale verbondenheid
van ouderen

Rochelle Wolvers

Master Urbanism TU Delft

Het besef groeit dat het anders moet om de overheidsuitgaven binnen de perken te houden en
daarbij de leefkwaliteit van ouderen niet te verminderen. Bekende concepten zijn active aging ofwel
actief ouder worden – de wens en het vermogen van
ouderen om fysieke, sociale en economische activiteiten te integreren in de dagelijkse routines – en
aging in place, zolang mogelijk zelfstandig blijven
wonen. De openbare ruimte en het sociale aspect
van actief ouder worden zijn echter achtergebleven
in de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat

Leefomgeving

Het verouderingsproces brengt fysiologische en
psychologische veranderingen met zich mee, die
invloed hebben of het fysieke, mentale en sociale
functioneren van ouderen. Hierdoor wordt de
interactie met de omgeving moeilijker en obstakels
of barrières zorgen ervoor dat ouderen minder snel
buitenshuis activiteiten ondernemen. Om zelfstandig
te kunnen blijven wonen is het van het grootste
belang dat ouderen zelf kunnen blijven voorzien in
hun fundamentele dagelijkse behoeften.

Sociaal isolement

Ouder worden brengt ook vaak een verlies van
sociale contacten met zich mee, waardoor ouderen
een verhoogd risico lopen in een isolement te raken.
In Nederland is twaalf procent van de ouderen
sociaal geïsoleerd – dit verwijst naar het ontbreken
van relaties met andere mensen – en zelfs een derde
van de ouderen geeft aan zich wel eens eenzaam te
voelen (figuur 1). Voor ouderen blijken eenzaamheid
en sociaal isolement de zwaarstwegende factoren in
een slechte levenskwaliteit.
Uit onderzoek is gebleken dat met een
goed ontwerp van de openbare ruimte het sociale
isolement bij ouderen kan worden aangepakt en
kan bijdragen aan een betere fysieke en/of mentale
gezondheid. Ook voorkomt het vroegtijdige institutionalisering en kan het zelfs tot een langer leven
leiden. Een goede openbare ruimte is op haar beurt
positief voor de overheidsuitgaven voor deze groep.

1 Zie voor de volledige versie van het onderzoek: Wolvers, R. E. (2014), TU Delft
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Active aging – aging in place

ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen en actief
blijven, terwijl ze een heel belangrijke rol spelen in
het leven van ouderen.

A Perfect World

We staan voor een proces zonder weerga in de
geschiedenis van de mensheid: de vergrijzing – een
proces waarbij ouderen een proportioneel groot
deel van de totale bevolking vertegenwoordigen.
In 2040 wordt er verwacht dat in Nederland elke
vierde persoon 65 jaar of ouder telt, wat in 1950 nog
één op de dertien was. Dit heeft vergaande sociale
en economische gevolgen voor de maatschappij
zoals wij die nu kennen. Vanuit het perspectief van
het stedelijk milieu rijst de vraag: Zijn onze nieuwe
steden erop voorbereid? Want ondanks dat de
nieuwe steden, zoals Houten, nu nog een vrij laag
aandeel ouderen hebben, zullen deze steden volgens
de regionale prognose 2009-2040 in hoog tempo
gaan vergrijzen.
Binnen het afstudeerkader van de mastertrack Urbanism op de Technische Universiteit Delft
onderzoek ik hoe de stedelijke openbare ruimte van
nieuwe steden zelfstandige maar kwetsbare ouderen
kan stimuleren en faciliteren om deel te nemen
aan het maatschappelijke leven, om zo hun sociale
verbondenheid te verbeteren.1
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Houten case study

Daarom richt ik mijn onderzoek op het herinrichten
van de openbare ruimte, om een aantrekkelijke stimulerende en faciliterende - plek te creëren waar
ouderen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen
aan het sociale leven. Op die manier kunnen zij
een meer actieve levensstijl aanhouden en naar te
verwachten langer zelfstandig blijven wonen. 		
Houten heeft hierbij als de context voor mijn
onderzoek gediend. Op drie verschillende locaties
heb ik een voorstel gedaan voor de herinrichting van
de openbare ruimte, gericht op het samenbrengen
van de bewoners en waar ook de ouderen gestimuleerd en gefaciliteerd worden om langere tijd
te verblijven. Het gaat om de volgende openbare
ruimtes: Het Kant – Onderdoor – Het Rond; het park
aan de Lobbendijk – Klaverhof – Dovenetelhof; en
de ontwikkellocatie waar de PCBS de Wegwijzer
staat (figuur 2). Dit zijn drie openbare ruimtes met
een verschillende schaal en reikwijdte. In het onderstaande richt ik mij slechts op de laatstgenoemde, de
ontwikkellocatie.

gevolgen kan hebben voor de openbare ruimte en de
veiligheid. Uit verschillende onderzoeken is gebleken
dat voor ouderen veiligheid de grootste zorg is bij
de overweging om wel of niet naar buiten te gaan.
Behalve veilige bestrating, opgeruimde straten en
voldoende rustplekken, is het daarom van belang dat
er sociale controle heerst.
Het laatste onderdeel van de analyse zijn de
functies of faciliteiten. Zoals in de meeste nieuwe
steden zijn deze in Houten gecentraliseerd. Omdat
lopen voor ouderen de voornaamste manier van
verplaatsen is, is het belangrijk dat er binnen een
straal van 500 meter faciliteiten, zoals een supermarkt, aanwezig zijn om te voorzien in hun dagelijkse
behoeften (figuur 6). Met het oog op ouderenhuisvesting op de ontwikkellocatie is het daarom relevant om juist hier een supermarkt te integreren.
De locatie is ook geschikt voor het toevoegen van
buurtactiviteiten, zoals moestuintjes en wijkactiviteiten. In figuur 7 zijn de interventies verwerkt
voor de ontwikkellocatie die geleid hebben tot het
concept (figuur 8).

Vereisten van een openbare ruimte

Conclusies ontwikkellocatie Houten

Ontwerpen voor ouderen vereist een begrip van
het verouderingsproces en van de manier waarop
dit proces invloed heeft op hoe een oudere zijn
of haar omgeving waarneemt, interpreteert en
ermee omgaat. Daarom heb ik voorafgaand aan het
ontwerp onderzoek gedaan naar de vereisten van
een aantrekkelijke openbare ruimte voor ouderen.
De uitkomst van dit onderzoek is een tabel met interventies die de zes dimensies van stedenbouwkundig
ontwerpen – de morfologische, visuele, sociale,
functionele, perceptuele en tijdsdimensie – in relatie
brengt met de ruimtelijke schaalniveaus buurt, rand,
plek en element of detail (figuur 3). De interventies
geven de kwaliteiten van aantrekkelijke openbare
ruimten weer; het zijn geen regels en ze geven dus
niet aan hoe deze ruimten moeten worden gerealiseerd.

Ontwikkellocatie De Wegwijzer

Door de heersende gelijkheidsgedachte na de
Tweede Wereldoorlog is er in Houten, zoals in veel
andere nieuwe steden, gekozen voor een eenduidige
materialisering van de openbare ruimte en architectuur. Hierdoor is het lastig om je te oriënteren. De
buurtparkjes zijn vrij moeilijk te onderscheiden van
de rest van de parkjes in Houten. Voor ouderen is
het daarom van belang dat de identiteit en betekenis
van de openbare ruimte versterkt of misschien zelfs
vernieuwd wordt.
	Een andere uitdaging die op deze ontwikkellocatie (figuur 4) als ook in heel Houten-Noord
speelt, is de plaatsing van de woningen ten opzichte
van de openbare ruimte. De woningen liggen allemaal met de gesloten kant aan de openbare ruimte
(figuur 5). Dit heeft tot gevolg dat de bewoners zich
minder binden aan de openbare ruimte, waardoor er
minder sociale controle heerst, wat weer negatieve

Uit mijn analyse zijn drie doelstellingen naar voren
gekomen. Een verhoogde sociale controle is er één
van. Door het verwijderen van het oude schoolgebouw op deze locatie is er de mogelijkheid nieuwe
huisvesting voor ouderen te realiseren. Als deze
woningen hun actieve zijde op de plaats gericht
hebben, zal dat tot een verbetering van de sociale
controle leiden. Daarbij wordt door de L-vorm van
het gebouw de sportzaal, het parkeren en een deel
van de achtertuinen van de aangrenzende bebouwing onttrokken aan het zicht vanaf de plaats. Een
voorbeeld van een dergelijk gebouw is dat op de
Noordstrook in Amsterdam (figuur 9).
	Daarnaast is het van belang dat de openbare ruimte een eigen identiteit heeft. Op deze
locatie is daarom een activiteit toegevoegd die door
veel ouderen als hobby wordt genoemd, namelijk
tuinieren. Als laatste is er een kleine supermarkt in
het concept opgenomen. Deze is zo gelegen dat er
een verbinding is met de plaats, maar ook met het
fiets- en voetpad van de Akkerwindehof en Lobbendijk en is daardoor uitstekend bereikbaar.
Van de meer gedetailleerde interventies
op deze locatie is de pergola het opvallendste
element. De pergola voorziet de gebruikers van een
beschutte plek om neer te strijken en de activiteiten
op het plein waar te nemen. Formele en informele
zitplekken wisselen elkaar af. En de bomenlaan
achter de pergola definieert de randen van het plein
en zorgt voor beschutting tegen de weg (figuur 10).
De verwachting is dat deze interventies, samen met
de andere, ouderen stimuleren om gebruik te maken
en te genieten van hun woonomgeving. Met mijn
onderzoek wil ik bijdragen aan het faciliteren en
stimuleren van sociale contacten van ouderen, zodat
zij actief ouder kunnen worden, zo lang mogelijk in
hun eigen woning kunnen blijven wonen en een fijne
levenskwaliteit hebben.
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1 In Nederland leeft 12% van de ouderen geïsoleerd, een op de drie ouderen ervaart gevoelens
van eenzaamheid. De diagrammen zijn gebaseerd op Machielse (2006) en TNS NIPO (2008).
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2 Ontwerplocaties
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Binnen de witte stippellijn ligt
de te herontwikkelen locatie. De
oranje stip is basisschool de Wegwijzer en de groene stip is sportzaal Den Oord. In de topview is
met het zwarte pijltje aangegeven
vanaf waar de streetview foto is
genomen. Op de streetview foto is
een van de vele buurtparkjes van
Houten te zien. (Google, 2013)

4 Locatiefoto
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3 Ontwerp interventies voor aantrekkelijke openbare ruimten voor ouderen.
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5 De woningen liggen met hun gesloten kant aan de ontwikkellocatie.
De witte pijlen geven de ontwikkellocatie aan.
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Morfologische en functionele interventies op de ontwikkellocatie

A Perfect World

6 Functies in Houten-Noord en de 500 meter radius van de supermarkten. In de zwarte cirkel de ontwikkellocatie en haar 500 meter radius.

7 Concept voor de ontwikkellocatie
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8 Referentiebeeld voor het L-vormig gebouw op de ontwikkellocatie (NUL20, 2010)

A Perfect World

Rochelle Wolvers is masterstudente Urbanism aan de TU Delft. Haar artikel is voortgekomen
uit haar masteronderzoek aan de TU Delft. (2014)

Architectuurcentrum | aMb

9 Impressies, Wolvers

53

Colofon
Projectorganisatie Architectuurcentrum | aMb
Karin Christof , Hans Ligteringen

Publicatie A PERFECT WORLD | aMb

Karin Christof, Hans Ligteringen – samenstelling en redactie
Ineke van der Burg – redactie Nederlands

Grafische vormgeving A PERFECT WORLD | aMb
Karin Christof, Hans Ligteringen

Programmateam A PERFECT WORLD Architectuurcentrum | aMb

Karin Christof – Architect, onderzoeker, projectcoördinator & programmaontwikkeling
Hans Ligteringen – Onderzoeker, programmaontwikkeling
Reinder Bakker – Ruimtelijk ontwerper, OvertredersW
Caro van Dijk – Architect, Caro van Dijk Architectuur
Marieke van den Heuvel – Professional manager en beleidsadviseur in de gezondheidszorg
Claudia Temperilli – Architect
Rochelle Wolvers – Masterstudente Urbanism TU Delft

Studenten landschapsarchitectuur Academie van Bouwkunst
Amsterdam

Erwin van den Brink, Jelmar Brouwer, Lisanne Gerritzen, Floris Grondman, Kim Kool,
Mirte van Laarhoven, Willemijn van Manen, Nik van Nuland, Mark Spaan, Mark van
Vilsteren, Brigitta van Weeren

Uitgave

A Perfect World

Architectuurcentrum | aMb

Architectuurcentrum | aMb papers #3 | ISBN: 978-90-821966-0-3
Foto’s en teksten zijn copyright van de auteurs en mogen alleen met toestemming
worden verveelvuldigd.
@ 2014 | aMb

54

Met dank aan

André Botermans – Stedenbouwkundige Gemeente Houten
Petra Dijkstra – Manager beleid en communicatie Viveste
Joost Maas – Adviseur corporate communicatie corporatie Habion
Willeke Janssen – Beleidsmedewerker corporatie Habion
Sep Meijers – Voorzitter PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond
Henny van Leeuwen – ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
Marieke Timmermans – Afdelingshoofd Landschapsarchitectuur Academie van Bouwkunst
Chris van Gent – 5F10 Landschapsarchitectuur Stedenbouw
Marieke van den Heuvel – Professional manager en beleidsadviseur in de gezondheidszorg

