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Grijstinten in de wijk
In 2013 zijn we met steun van het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie het onderzoek ‘Grijstinten in de
tussenmaat’ gestart. Sindsdien zijn we op uiteenlopende manieren betrokken geraakt bij de problematiek van
vegrijzing in oudere stadswijken en hebben we verschillende processen, rollen, tools en strategieën ontwikkeld
voor tal van situaties in bestaande wijken. Dit bijgevoegde document geeft hiervan een overzicht.
‘Grijsinten in de tussenmaat’, een samenwerking met Specht architecten (voorheen bureau Ritsema) en Vincent
Kompier, is gericht op het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten voor ouderen op basis van referentieanalyse
van geslaagde buitenlandse voorbeelden.
In de vertaalslag van onze bevindingen naar een aantal Nederlandse casestudies zijn we erachter gekomen dat
er inderdaad een grote behoefte is aan nieuwe woonconcepten voor ouderen, maar dat er een nog grotere
behoefte is aan oplossingen die omgaan met de bestaande gebouwde omgeving.
In Almere, Breda, Groningen, Geldrop en Oosterend spraken we met bewoners en gingen we op verschillende
manieren met dit transformatieproces aan de slag. Dit document geeft een compact overzicht van bevindingen,
strategieën en oplossingen.
We nodigen andere partijen die met deze problematiek te maken hebben van harte uit om het gesprek met ons
aan te gaan om kennis en ervaringen uit te wisselen om zo nog beter te lijf te kunnen gaan.
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De komende twaalf jaar zal
het aantal alleenwonenden
groeien van

2,8

3,3

naar
miljoen huishoudens

BREDA vs HEUSDENHOUT
14% vs 19% 65plus

GRONINGEN vs PADDENPOEL
12% vs 21% 65plus

ALMERE vs WATERWIJK
19% vs 23% 65plus

GELDROP vs COEVERING
21% vs 23% 65plus

De verwachte groei van het
aantal
65+
huishoudens
in Nederland voor 2040 is

50%
Tussen
1980
en
2030
neemt
de
gemidddelde
huishoudensgrootte af van

2,9
personen

naar

2,1

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING
De Nederlandse samenleving vergrijst. Volgens
recente cijfers van het CBS (december 2015) neemt
het relatieve aantal 65-plussers tussen 2015 en
2040 toe met 65%. In absolute aantallen betekent
dit tussen 2015 en 2040 een groei van 1,7 miljoen
65-plussers.

http://www.exactitudes.com/

Daarnaast wordt de groep ouderen veel
heterogener. Die heterogeniteit uit zich in
verschillen in opleidingsniveau, sociale achtergrond,
culturele en politieke identiteiten. Daarbij komt in
toenemende mate een grote variatie in financiële
situatie en een verscheidenheid in zorgbehoefte.
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“Het is belangrijk dat ouderen zelf
op tijd nadenken over de vraag hoe
ze straks willen wonen.”

Tot 2021 moeten er jaarlijks 44.000 geschikte woningen voor senioren
bijkomen. Er is minder nieuwbouw door de economische crisis. Daarom
moeten vooral ouderen in bestaande woningen aanpassingen laten verrichten.

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Ouderen worden verwacht langer zelfstandig te
blijven wonen en de zorg zelf te organiseren. Als
gevolg van een verminderd budget voor zorg zal
een groter beroep worden gedaan op
zelfredzaamheid van ouderen en solidariteit tussen
de generaties.

Tegelijkertijd
verdwijnt
het
aantal
verzorgingshuizen. Vijfentwintig jaar geleden
woonde ongeveer 30 procent van de 80-plussers
in een instelling, vooral een verzorgings- of
verpleeghuis. Begin 2015 was dit teruggelopen tot
13 procent, en in 2040 zal dat naar verwachting
nog maar 8 procent zijn.
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Voor
ouderen
met
mobiliteitsproblemen wordt het
steeds lastiger om boven te komen.

De zolder wordt niet gebruikt
doordat de bewoners beneden al
voldoende ruimte hebben.

De kans op vereenzaming neemt toe bij
ouderen die door mobiliteitsproblemen
minder vaak buiten komen.
Het onderhoud van de tuin wordt
voor veel ouderen een te grote
last.

woningen
Het woningbestand in veel vergrijzende wijken
bestaat deels uit particuliere rijwoningen. Deze
woningen sluiten niet aan bij de veranderende
woonbehoeftes van ouderen. Zo zijn de
woningen snel te groot, en is de woning niet
geschikt voor ouderen met mobiliteitsproblemen.
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In veel Nederlandse groeikernen overheerst de rijwoning. De woningen
en de tuinen zijn vaak te groot en sterk verouderd. De woonvorm is
erg individueel, aanleidingen voor ontmoeting zijn schaars.

Veel zichtbaar groen, maar
onaantrekkelijk en ontoegankelijk
voor ouderen.

De directe woonomgeving wordt gedomineert
door de aanwezigheid van parkeerplaatsen.
Er is weining aanleiding om naar buiten te gaan

Verouderde en slecht onderhouden
openbare ruimte. Gebrek aan goede
ontmoetinsplekken voor ouderen.

openbare ruimte
Niet alleen het woningaanbod heeft invloed op de
wijken, de openbare ruimte draagt hier ook aan bij.
Over het algemeen is deze te ruim opgezet,
domineren
parkeerplaatsen
de
directe
woonomgeving, is het groen onaantrekkelijk en

ontoegankelijk voor ouderen en ontbreekt het aan
ontmoetingsplekken. De grote maten van de
openbare ruimte zorgen voor grote afstanden tot
voorzieningen.
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ORIENTATIE

INVENTARISATIE

INDICATIE

PARTICIPATIE

CREATIE

REALISATIE

EXPLOITATIE

0
1
2
3
4
5
6
7

7

0

Precedenten in de tussenmaat

1

Inventarisatie en analyse wijk

2

Workshop en interviews

3

Kansenkaart

4

Varianten uitwerken

5

Haalbaarheidsonderzoek

6

Pilot

7

Uitvoering

Groningen
Paddenpoel

Breda
Heusdenhout

Almere
Waterwijk

Geldrop
Waleweinlaan
Oosterend
De Akker

fases
De aanpak van vergrijzing in de wijk speelt zich
af op verschillende schaalniveaus. Onze
expertise zetten we in op verschillende
manieren in verschillende fases. In de projecten
waarbij we betrokken zijn zijn we in verschillende
fases actief. In rood is de huidige status van
deze projecten aangegeven.
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“In onze flat is de sociale cohesie heel sterk, dat organiseren de
bewoners zelf. Ruimte voor gezamenlijke activiteiten is er echter
niet, daarvoor zetten we een partytent in de groenstrook.”

“Wij wonen beiden alleen in veel
te grote huizen, maar wel op een
erg mooie plek. Daarom willen we
een collectieve woonvorm gaan
realiseren op een inbreidingslocatie
in onze oude straat”

“Ik wil graag in Waterwijk blijven, liefst in een kleinere
woning in een woonvorm waarin ruimte is voor
ontmoeting en gemeenschappelijke activiteiten”

opinie

“Wij willen in Waterwijk blijven, liefst in ons eigen huis. Maar onze huizen zijn veel te
groot en wij willen het voorzijn dat we straks de trap niet meer op komen. Daarom gaan
wij nu ons huis beneden uitbouwen en splitsen. Boven verkopen wij aan een starter.”

Wat leeft onder de bewoners? Hiervoor zijn in
verschillende wijken verspreid door Nederland
interviews en workshops met bewoners
gehouden om te inventariseren wat de
diversiteit aan wensen en belangen zijn van
deze doelgroep.
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De referentieprojecten gebruiken
we om mensen te laten reageren
op concrete oplossingen.

Niet alleen workshoppen we met
bewoners ook lokale professionals
leveren relevante input.

samen
Na een inventarisatie en analyse van de wijk gaan
wij in gesprek met de bewoners. Wat leeft er onder
deze groep? Hoe wonen en leven zij hier? Wat zijn
de sterke en zwakke aspecten in hun beleving? Hoe
sterk is de sociale infrastructuur? Wat zijn hun

financiele belangen? Door deze methode voelen
bewoners zich betrokken, en wordt inzichtelijk in
welke oplossingsrichtingen gedacht dient te
worden.
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rijwoningen
vrijstaand/2 onder 1 kap
portiekflat
torenflat
galerijflat
rijwoningen
vrijstaand/2 onder 1 kap
portiekflat
torenflat
galerijflat
winkelcentrum

zorgwoning
winkelcentrum

buurtcentrum

zorgwoning

kinderopvang

buurtcentrum

basisonderwijs
kinderopvang
apotheek basisonderwijs
sporthal

apotheek
sporthal

a1
a2

c3

c1

c2

HUISHOUDENS
HUISHOUDENS
bron: Wijkanalyse Paddepoel, 2016

bron: Wijkanalyse Paddepoel, 2016

a3
a4

a3

n

9 mi

a4

n

16 mi

a5

100%

100%
n

9 mi

b
n

4 mi

n

16 mi

Gem 1,2 persoon
per woning

12%

7%

19%

62%
(19% < 27jr)

12%

7%

19%

62%

methodiek: wijkanalyse en kansenkaarten
Een belangrijke stap in het proces om de
knelpunten en kansen met betrekking tot
vergrijzing in de wijk in kaart te brengen is de
wijkanalyse en kansenkaart. In de wijkanalyse
wordt gekeken naar kenmerken van de wijk:
Gem
1,2 persoon
woningtypes,
voorzieningen, verbindingen,
per
woning
verblijfsplekken,
demografische samenstelling
en eigendomsverhoudingen. Workshops met
lokaal betrokkenen en bewoners geven inzicht
in kansen en knelpunten. Deze input wordt
verwerkt in een kansenkaart voor de verbetering
van de wijk.

Huishoudenssamenstelling (bron: Wijkanalyse Paddepoel, 2015)
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B1

b4
a2
c2
a1

b4

c3

a3

b2

a5

c1
a4

b3
BUS

a5

b4
c3
c1

strategieën (voorbeeld Almere Waterwijk)
A. Transformatie bestaande woningen
A1
A2
A3
A4
A5

Individuele aanbouw
Woning splitsen
Aanbouwen + splitsen rij
Collectieve woonvorm
Ontmoetingsplek: buurtwoonkamer

B. Nieuwbouw kleinschalig gemeenschappelijk
wonen

C. Openbare ruimte seniorenproof

B1
B2
B3
B4

C1 Actieve ontmoetingsplek
C2 Toegankelijke paden
C3 Collectief beheerde tuin

Appartementgebouw
Patiowoningen met collectieve tuin
Hof
Ontmoetingplek: samen eten en koken
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1

individuele aanpak

a

seniorenproof

b

nieuwe doelgroepen

2

collectieve aanpak

a

seniorenproof

b

nieuwe doelgroepen

a1

opplussen woning

b1

Verticaal splitsen

a4

Splitsen rij

b4

Splitsen dubbele woning

a2

Nultrede uitbreiding

b2

Werken aan huis

a5

Splitsen rij + nultrede uitbreiding

b5

Splitsen rij

transformatie
De transformatie van bestaande woningen is
tweeledig. Enerzijds is er de individuele aanpak,
anderzijds is er de collectieve aanpak. Deze
aanpakken zelf zijn ook tweeledig: de één speelt in
a3

Nultrede uitbreiding + verhuur bovenwoning

b3

op het seniorenproof maken van de woning(en), de
andere speelt in op het aanspreken van nieuwe
doelgroepen middels de transformatie.

Kamerverhuur
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a3

Nultrede uitbreiding + verhuur bovenwoning

a3

Nultrede uitbreiding + verhuur bovenwoning

a3

Verhuur bovenwoning + herontwerp

woning splitsen
Bij het splitsen van een rijwoning worden op de
begane grond een gelijkvloerse woning
gerealiseerd
en
de
bovenverdieping
omgebouwd tot starterswoning met eigen
opgang die verkocht kan worden.
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B

van grijs naar groen; de ruimte bij
de entree van de flat veranderen
we
van
parkeerterrein
in
ontmoetinsgtuin

B

De ontmoetinsgruimte verbindt
de entree met de ontmoetingstuin
en maakt zo de stap naar buiten
heel klein.

a

A
Een ontmoetinsgruimte naast
de
entree is laagdrempelig
toegankelijk voor alle bewoners
van de flat.

galerijflat organiseren van ontmoeting
Galerijflats komen veel voor in de wijken uit de
jaren ’70. Dit woningtype is in principe een zeer
geschikte woonvorm voor ouderen; de woningen
zijn compact, gelijkvloers en met lift bereikbaar.
Kenmerkend voor veel galerijflats is de anonimiteit
van het wonen. Ook de directe omgeving is vaak
heel onaantrekkelijk en slecht toegankelijk.
Ouderen met afnemende mobiliteit komen
daardoor steeds minder vaak buiten en hebben

daardoor weinig contact met mensen in hun
omgeving. Een van de strategieën die we hebben
uitgedacht is het organiseren van ontmoeting door
de realisatie van een ontmoetingsruimte bij de
entree van de flat die de koppeling maakt met een
ontmoetingstuin. Dit vraagt om een herdefinitie
van de ruimte om de flat; van grijs naar groen, door
groen naar de actieve zijde van de flat te brengen.
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1 57 m2
2 75 m2
3 57 m2
4 80 m2
5 13 m2
6 95 m2
7 168 m2

1
2

1

3

2

1
2

1

1

2

1

1
1

2

1

2

1

2

2
2

2

1

2

2
2

2

1

2

1
1

1
1

4

2

1
2

Type patiopark, casus Almere

1 90 m2
2 75 m2
3 30 m2
4 65 m2
5 35 m2
6 450 m2

1
2
3
4
4

6

5

4

4
5
7

Type zelfserviceflat, casus Almere

Type rijflat, casus Geldrop

1

2
2

1

2

6
2

2

2
2

2

5

4

2
2

3

Type gelaagd hof, casus Almere

Type rijschuur, casus Oosterend

nieuwbouw
Nieuwbouw van kleinschalige gemeenschappelijke
woonvormen biedt mogelijkheden om op
verschillende schalen een verandering te realiseren.
Zo kunnen bewoners mee beslissen in het proces,
en kunnen functies gedeeld worden. Tegelijkertijd
behouden bewoners hun bestaande sociale
Type geb65, casus Amsterdam

netwerk en kunnen zij in dezelfde wijk blijven
wonen. Deze nieuwbouw kan verschillende
verschijningsvormen hebben, aansluitend op de
wensen van de bewoners, de gewenste mate van
gemeenschappelijkheid en de stedenbouwkundige
kenmerken van de omgeving.
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De directe omgeving van de flats
is zeer onaantrekkelijk voor de
minder mobiele mens, maar juist
heel belangrijk om naar buiten te
kunnen gaan.

20 min

30 min

10 min

openbare ruimte
De openbare ruimte is een belangrijke factor in het
functioneren van een woonwijk. De openbare
ruimte moet niet alleen goed onderhouden zijn,
maar moet ouderen ook de mogelijkheid geven
een korter of langer ommetje door de wijk te
maken, wat weer belangrijk is voor de sociale

cohesie en vereenzaming tegengaat. Bovendien
zijn mensen mensen die bewegen vitaler en voelen
zich beter. De openbare ruimte in oudere wijken is
veelal meer op de auto gericht, grootschalig en
verouderd en daarmee heel onaantrekkelijk voor
de minder mobiele mens.
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GEMEENTE

BANK BELEGGER ZORG

OPTIES

BELEGGING

INSTANTIES

WONINGRUIL

VERHUUR BESTAANDE WONINGEN

NUON SIEMENS

NIEUWBOUW
ZORG OP MAAT

PARTICULIEREN

AANDEELHOUDERS

WIJK

BEHEER OPENBARE RUIMTE

AANDEEL

FONDS
AANDEEL

HUUR OF KOOP AANGEPASTEWONING

+

AANDEEL

wijkfonds
De aanpak van de problemen die gepaard gaan
met vergrijzing in bestaande wijken is enorm
complex. Veel partijen hebben een aandeel in het
belang, maar de meeste problemen hebben geen
eenduidige probleemeigenaar. Dat maakt het
realiseren van oplossingen heel lastig.
Belangrijk is het om partijen aan elkaar te binden
en als het ware een waarde verbeteringsproces
tot stand te brengen waarin verschillende kleine
processen elkaar gaan versterken.

Ook financiering van afzonderlijke oplossingen
vragen om samenwerking tussen verschillende
belanghebbende partijen. Oplossingen die het
schaalniveau van het individu overstijgen zijn nodig.
In het getoonde voorbeeld van het wijkfonds is de
gedachte dat een wijkfonds een instrument kan
zijn waarin de verschillende belangen, potentiele
financieringsstromen en de waarde van bestaand
bezit bij elkaar kunnen worden gebracht en
van waaruit deze in de juiste balans kunnen
worden ingezet voor de aanpak van verschillende
deeloplossingen.
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Getoonde projecten
Grijstinten in de tussenmaat (2013)

Product: referentieanalyse
Cofinanciering: stimuleringsfonds voor de creatieve industrie
Team: ANA architecten, Specht architecten (voorheen bureau Ritsema) en Vincent Kompier

Almere Waterwijk seniorenproof (2014-2015)

Product: analyse, workshops en strategie
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Team: ANA architecten en Specht architecten (voorheen bureau Ritsema)

Pilot splitsen rijwoningen Almere Waterwijk (2016)
product: haalbaarheiddstudie
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Team: ANA architecten en Specht architecten (voorheen bureau Ritsema)

Grijstinten in Paddenpoel Groningen (2016)

Product: quickscan en workshop
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Team: ANA architecten en Specht architecten (voorheen bureau Ritsema)

Langer thuis wonen in Breda Heusdenhout (2015-2016)

Product: interviews en strategie
Opdrachtgever: BNA onderzoek, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant, Platform 31, De architectenwinkel,
Wonen met gemak,
Team: ANA architecten, Green&So en Vilans

Blijven wonen aan de Waleweinlaan (2015-heden)
Product: CPO project
Opdrachtgever: groep particulieren
Team: ANA architecten en Huiz&

Samen onder dak , Oosterend Texel (2016)
Product: prijsvraag op uitnodiging
Opdrachtgever: stichting Met mekaar in Strend.
Team: ANA architecten

GEB65 Amsterdam (2015)
Product: CPO initiatief
Opdrachtgever: eigen initiatief
Team: ANA architecten en Huiz&
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