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bouw & ZoRG

06  humanitas, dEvEntEr 
humanitas is het meest warme en gastvrije huis 

van deventer doordat 160 bewoners samen-

wonen met 6 studenten. deze combinatie van 

jong en oud verrijkt de leefomgeving.

07  zorgWoningEn ’t loug | dElfzijl
rond een pleintje zijn vier losse woningen voor  

mensen met dementie geplaatst. Per verdieping 

wonen zeven bewoners met ieder een eigen  

appartement rond een huiselijk ingerichte centrale 

woon- en eetruimte. 

Opdrachtgever: Stichting de Hoven, Onderdendam

Ontwerp: Wiegerinck architectuur stedenbouw

08  groEnE huurdErs, EindhovEn
ouderinitiatief stichting de bastide realiseerde 

wooncomplex groene huurders in eindhoven voor  

normaal begaafde jongvolwassenen met autisme en 

andere huurders. 

Opdrachtgever: wooncorporatie Woonbedrijf 

Aannemer: Heijmans

09 buurWoningEn, hEErhugoWaard
woningcorporatie woonwaard verhuurt buur-

woningen in heerhugowaard, twee appartemen-

ten naast elkaar. buurwoningen zijn voor mensen 

die samen gaan voor meer zelfredzaamheid.

10  mEErgEnEratiEWoningEn, dEurnE
in deurne zijn in opdracht van corporatie  

bergopwaarts bestaande eengezinswoningen 

getransformeerd naar twee kleinere eenheden. 

beneden specifiek voor senioren, boven voor 

kleine huishoudens. Zorgrelatie is mogelijk.

Ontwerp: Vissers & Roelands architecten & ingenieurs
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mantelZorgwoningen, 

moderne hofjeS, thuiS-

huiZen en kangoeroe-

woningen: evenZoveel 

alternatieven voor Puur 

ZelfStandig thuiS wonen 

en het wonen in een 

ZorgorganiSatie. door 

het beleid van langer 

thuiS wonen krijgen deZe 

woonvormen een imPulS 

en neemt de behoefte 

aan een andere invulling 

van wonen en Zorg toe. 

in deZe toP tien een over-

ZiCht van intereSSante 

woonvariatieS in wille-

keurige volgorde. er Zijn 

er natuurlijk nog meer! 

01  KnarrEnhof
knarrenhof, sinds 2010 actief, heeft het wonen in 

hofjes weer onder de aandacht gebracht. op veel 

plekken in nederland vindt het gedachtengoed 

navolging. deze ‘revival of the hofjes’ gaat in tijden 

van vergrijzing en eenpersoonshuishoudens de strijd 

aan met eenzaamheid en afhankelijkheid. 

www.knarrenhof.nl

02  thuishuis in hardErWijK

thuishuis is voor vijf tot zeven 

alleenstaande ouderen met 

een smalle beurs die niet 

alleen willen wonen of dreigen 

te vereenzamen. het 

thuishuisproject bestaat uit 

een thuishuis en thuisbezoek. 

www.thuishuis.org 

03  mantElzorgWoningEn, groningEn
de 22 mantelzorgwoningen, ontwerp van kaw 

architecten, in opdracht van Corporatie lefier, 

bieden mantelzorgers en mantelzorgontvangers de 

mogelijk-heid om wonen en mantelzorg naar eigen 

wens in te vullen. Cliënten wonen in twee 

appartementen zelfstandig maar nauw verbonden 

naast elkaar.

04  WoongEmEEnschap EiKpunt, lEnt
op initiatief en onder regie van een bewoners- 

vereniging zijn 40 sociale huurwoningen en  

8 koopwoningen gerealiseerd: meergeneratiewonen, 

met als leidraad gemeenschapsvorming, duurzaam-

heid en stilte/bezinning. 

Eigenaar: Woningcorporatie Talis Nijmegen

Beheer: Woningbouwvereniging Gelderland

www.woongemeenschapeikpunt.nl

05  dE bEnring, voorst
onder het motto ‘maak niet de stenen flexibel,  maar 

het gebruik’ kreeg verzorgingshuis de benring in 

voorst van habion een tweede jeugd. in de aan-

leunwoningen leven achttien jongeren, de woonzorg-

coöperatie regelt de reuring via een sociaal onder-

nemer, de woningen zijn gefacelift en het dak ligt vol 

met gecrowdfunde zonnepanelen.

woonZorg
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yvonnE WittEr, adviseur bij 
aedes-actiz kenniscentrum 
wonen-Zorg.

auteur: yvonne witter

‘echte innovaties 
in wonen en zorg 

starten vaaK  
biJ burgers.’




