Vernieuwing
Overal in Nederland ontstaan nieuwe (gemeenschappelijke) woonvormen van en voor
senioren. Hoe pakken deze nieuwe initiatieven hun bouw-aspiraties aan?
Het lentenummer van Wijzer Wonen neemt de lezer mee naar een voorlichtingsbijeenkomst
van Erfdelen, een initiatief dat ernaar streeft verlaten boerderijen om te bouwen naar
(senioren)woningen. De zaal zit vol en luistert naar Pieter Parmentier en Henk van Paassen
die de ins en outs van het erfdelen toelichten.
Thuishuis
In Woerden vertelt Lotte Ruyten ons hoe zij er een Thuishuis heeft opgezet. Zeven
alleenstaande 60-plussers delen er hun voordeur en zijn, na een jaar, gesetteld. De formule
is zo aantrekkelijk, dat er inmiddels een wachtlijst van 40 mensen is ontstaan. Lotte: ‘Je gunt
het zoveel mensen’.
Waar begin je?
Aan hen, net als aan de buurtontwikkelaars van DubbeLL in Amsterdam en
KilimanjaroWonen in Eindhoven, stellen we de vraag die ons al een tijdje bezighoudt: waar
begin je, als je als groep 50-plussers samen een nieuw woonproject wilt opzetten? Zorg je
eerst dat je een hechte groep bent, en ga je dan bouwen? Of is een min of meer concreet
bouwplan het beste uitgangspunt om daaromheen een groep te vormen? De ervaringen
lopen uiteen.
Berlijns model
Dezelfde vraag leggen we voor aan Peter Camp, een autoriteit op dit gebied. Hij wijst ons op
het Berlijns model: met een kleine, gelijkgestemde groep starten, en als het plan verder is
uitgewerkt, daar meer bewoners bij zoeken. Anders is het te complex, en Peter legt uit
waarom dat tegenwoordig anders is dan zeg 20-30 jaar geleden.
Open voor elkaar en de buurt
Natuurlijk gaan we ook naar een bestaande woongemeenschap. Welke vernieuwende
geluiden zijn daar te horen? De Hindoestaans-Surinaamse groep Bindraban Bhawan in Den
Haag verenigt sinds tien jaar christenen, hindoes en moslims. Ze vieren samen alle religieuze
feesten en stellen op Immigratiedag (5 juni) hun gemeenschappelijke ruimte open voor de
buurt. Last but not least bezoeken we in Amersfoort een klassiek hofje, dat mede model
staat voor de ideeën van stichting Knarrenhof. Oud inspireert nieuw, een mooi gegeven.
Wijzer Wonen is het ledenblad van de LVGO. Wilt u zich abonneren? Dat kan via een contact
formulier (zie: https://www.lvgo.nl/de-lvgo/kwartaalblad-wijzer-wonen/abonnement-opwijzer-wonen/). Een los nummer kunt u aanvragen via kantoor@lvgo.nl .

