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Een vernieuwend zorgconcept
Wonen en werken in een eetbaar landschap.
Het kan in Waaranders! Waaranders biedt
ruimte aan mensen met een beperking,
ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Iedereen
is welkom! Samen vormen ze een buurtschap,
waarin noaberschap centraal staat.
De woonomgeving is prettig en veilig. Mensen
kennen elkaar en staan –als dat nodig is- voor
elkaar klaar. Het uitgangspunt is dat zij zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit
geldt voor ouderen, maar ook voor mensen met
een beperking.
Dagbesteding in de achtertuin
Mensen met een beperking vinden hun
dagbesteding in de achtertuin; het onderhoud
van de eetbare tuinen, een boomgaard en de
verzorging van kleinvee. In de buurtschuur
vinden ontmoetingen plaats. Hier worden
activiteiten aangeboden, maar het is ook de
plek waar buurtbewoners elkaar kunnen treffen
voor een kopje koffie.
Rust, ruimte en groen… daar draait het om in
Waaranders. Het buurtschap wordt ruim
opgezet. Het is daarom van belang dat de
bouwlocatie tenminste 2 tot 3 hectare groot is.
Hierop worden 60-70 woningen ontwikkeld en
er blijft voldoende ruimte over voor groen. De
ultieme locatie? Naast een bestaande of nieuwe
woonwijk. Het buurtschap wordt immers
onderdeel van de wijk en is voor iedereen
toegankelijk.

De bebouwing
In het plan ontwikkelen wij onder andere
nultredenwoningen / in een hofje wonen,
zorgwoningen, vrijstaande en twee onder een
kapwoningen, rijwoningen en een aantal
kleinschalige appartementen voor
alleenstaanden.
Hoe wij werken?
• Wij benaderen zelf de gemeente, de
woningbouwcoöperatie/ belegger en de
zorgpartij voor de beschikbare locatie.
• Wij werken het concept en de exploitatie
vervolgens uit om te kijken of het plan haalbaar is.
• Wanneer dit het geval is benaderen wij een
ontwikkelaar / bouwer en werken wij in
gezamenlijkheid het woonzorgconcept uit tot een
realistisch plan.
Wat levert het u op?
Dit vernieuwende concept speelt in op de
veranderende zorg in Nederland, de
participatiemaatschappij en de vraag naar
duurzame voedselproductie. Op een praktische
manier en met een flinke dosis lef proberen wij
vandaag de antwoorden van morgen
te vinden. Door in eigen omgeving dagbesteding
aan te bieden aan mensen met een beperking
kunnen gemeenten bovendien besparen op
vervoerskosten, beheer en onderhoud.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.
Daarnaast komen wij graag bij u langs om de mogelijkheden
in uw gemeente te onderzoeken.
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