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Buurtschap Waaranders

positieve gezondheid als
leidraad voor ontwikkeling
De wereld om ons heen verandert in een rap
tempo. Dat betekent dus ook dat de
woonwensen en woonvormen veranderen
De bevolking van Nederland zal de komende jaren
blijven groeien. In 2029 bereikt het inwonertal naar
verwachting de 18 miljoen. Bijna een kwart van de
bevolking zal dan 65 jaar of ouder zijn. In 2060
worden 18,6 miljoen mensen verwacht. Dat blijkt uit
de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS.
Vooral het aantal 80-plussers zal toenemen, van
0,8 miljoen nu tot 1,2 miljoen in 2030. De stijging van
het aantal ouderen is zowel het gevolg van de
naoorlogse geboortegolf, als van de toegenomen
levensduur, die volgens de prognose verder
zal stijgen. Voor deze groep zijn zorg en
voorzieningen in de buurt nodig. Ook is het
Nederlandse zorgstelsel in de afgelopen jaren
sterkt verandert, waarbij wordt ingezet op
zelfredzaamheid eerst en ondersteuning
aanvullend, en dan vooral extramuraal. Dus zorg
die verleend wordt buiten het ziekenhuis of
zorginstelling. De maatschappij wordt
individualistischer en het aantal één- en
tweepersoonshuishoudens neemt toe. Een van de
gevolgen hiervan is mensen zich eenzamer
beginnen te voelen. In 2016 gaf 43% van de
volwassen bevolking (19 jaar en ouder) aan
eenzaam te zijn. Van de volwassen bevolking is
33% matig eenzaam en 10% voelt zich ernstig of
zeer ernstig eenzaam. Bijna 31% voelt zich
emotioneel eenzaam en 43% sociaal eenzaam.

Zorgpartijen, de zorgverzekeraars en het ministerie
van VWS werken aan nieuwe toekomstbestendige
oplossingen om tot een transitie van de
gezondheidszorg in de stad en in de buurten te
komen . Alle betrokkenen realiseren zich dat het
om allerlei redenen op de langere termijn
noodzakelijk is dat de ziektelast als gevolg
van een ongezonde leefstijl en ongezonde
leefomgeving fors gaat afnemen en dat zorg 50%
meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in
plaats van in zorginstellingen) georganiseerd
wordt, samen met het netwerk rond mensen.
Steeds meer gemeenten zetten daarom een
transitie in gang van de gezondheidszorg in de
stad, het dorp en in de buurten. Deze transitie zal
de komende twee decennia in beslag nemen. De
partners in de stad en het dorp willen integraal
samen werken aan de gezondheid van de
inwoners door een team te vormen om de
individuele patiënt, cliënt of inwoner, waardoor zij
de zorg en ondersteuning ‘op maat’ kunnen
leveren. Ook willen de partners inzetten op
het creëren van een omgeving in de wijk, waarin
de gezonde keus de meest makkelijke en voor de
hand liggende keus wordt. Binnen de nieuwe
buurtaanpak wordt deze transitie in de
gezondheidszorg aangepakt in combinatie met de
andere maatschappelijke thema’s, zoals
energietransitie en duurzaamheid, groot
onderhoud, klimaatadaptatie, gedeeld
eigenaarschap en veiligheid.
Centraal in deze transitie staat het
gedachtengoed van ‘positieve gezondheid’
Positieve gezondheid gaat over hoe je
veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het
begrip gezondheid bestrijkt immers een veel
breder gebied dan alleen maar je lichamelijk
functioneren. Positieve Gezondheid gaat dus niet
uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar
vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve
Gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en
spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit
van leven, maatschappelijke participatie en
dagelijks functioneren. Daarmee wordt het accent
op de mens in plaats van op een ziekte of
beperking gelegd. Dat geldt voor zowel jong en
oud.

Het Hof van Fleur, Kastanjetuin en Vaandelhof zijn
zo ontworpen en bedacht dat positieve
gezondheid centraal staat. Wonen en werken in
een eetbaar landschap. Buurtschap Waaranders
biedt ruimte aan mensen met een beperking,
ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Iedereen is
welkom. Samen vormen ze een buurtschap,
waarin noaberschap centraal staat. Iedereen
heeft zijn eigen plek en als je samen iets wilt doen,
dan kun je dat opzoeken in de collectieve
buitenruimten. De woonomgeving is prettig en
veilig. Het is voor mensen die lekker buiten willen
wonen en die houden van groen, van beesten, van
hobbyen in de schuur. Van vrijheid. En net iets
meer aandacht hebben voor de natuur, voor de
omgeving en voor elkaar in een ongedwongen
vorm van betrokkenheid. In die buitenruimte
komen naast de moestuin ook een boomgaard en
een dierenweide. De moestuin heeft een
gemeenschappelijk deel, maar ook is er ruimte
voor de kopers om zelf iets te kweken. De
gezamenlijke tuinen en de buurtschuur leveren
een bijdrage aan meer saamhorigheid, samen
actief zijn en aan meer sociale cohesie. Hierdoor
kennen mensen elkaar en staan - als dat
nodig is - voor elkaar klaar.
WONEN IN EEN GROEN LANDSCHAP
Positieve gezondheid bereikt Buurtschap
Waaranders ook met veel aandacht voor
groen. Er is gedacht aan groen in afwisselende
vormen zoals weides, siertuinen en eetbaar groen.
Deze afwisseling van groen levert een mooi
uitzicht vanuit de woningen maar van wonen en
werken in het groen gaan ook positieve
gezondheidseffecten uit. Daarnaast draagt het
groene Buurtschap Waaranders bij aan allerlei
duurzaamheids- en milieuaspecten, zoals de
biodiversiteit en het klimaat.
BIODIVERSITEIT IS LEVEN
De biodiversiteit staat onder grote druk door
intensief en eenzijdig landgebruik. Er zijn steeds
minder soorten insecten, daarvan is de wilde
bij een bekend voorbeeld. Groen zorgt voor leven
in de bebouwde omgeving. Groen is voedsel, een
schuilplek en biedt een veilig nest. Zo kan de mus
in de heg niet zonder de insecten in de
bloementuin. En kan de egel in de moestuin niet
zonder wormen in de grond.
Buurtschap Waaranders combineert wonen met
een diversiteit aan groen. Waaranders biedt zo
allerlei soorten dieren en planten een veilig thuis.
Geen schuttingen maar hagen als afscheiding
van de tuin is hier een voorbeeld van. Naast het
groen kan ook de bebouwing een steentje
bijdragen aan de biodiversiteit. Dit wordt ook wel
natuurinclusief bouwen genoemd.

Vleermuizen en vogels zoals mussen en zwaluwen
hebben holtes of andere kleine ruimtes nodig om
te kunnen slapen, overwinteren en broeden. Dat
kan met een eenvoudige nestkast aan de
buitenmuur maar ook door holtes in de woningen
zelf in te bouwen. Hier zijn speciale stenen en
dakpannen voor. Een muur met klimplant, een
groen (sedum)dak of een dak met schelpen
werken niet alleen verkoelend voor de
binnenruimte, maar zijn ook weer leefgebied voor
insecten en vogels.
KLIMAATBESTENDIG
Klimaatverandering is te merken aan extremere
weersomstandigheden; intensieve regenbuien,
meer natte perioden en hogere temperaturen.
Groen in tegenstelling tot stenen zorgt dat water
makkelijk de grond in kan en in droge periode
weer beschikbaar is. Dit maakt Buurtschap
Waaranders klimaatbestendig. In een bebouwde
omgeving met veel stenen en weinig wind kan de
temperatuur extra hard oplopen, ook wel
hittestress genoemd. Hittestress veroorzaakt
gezondheidsklachten, een hoger sterftecijfer en
een verminderde arbeidsproductiviteit. Groen
integreren in bebouwd gebied zorgt voor de
nodige schaduw en verkoeling. Met meer groen
wordt bovendien CO2 vastgelegd in planten, wat
bijdraagt aan de vermindering van
broeikasgassen in de lucht. Schoon water kan
door steeds meer en langere droge periode
schaars worden. De kosten om kraanwater te
produceren gaan omhoog. Een oplossing is om
vuil water op eigen terrein op een natuurlijke
manier te filteren en om dit met overtollig
regenwater op te vangen in een sloot of vijver.
MINDER STIKSTOF
Planten en dieren hebben allerlei voedingsstoffen
nodig om te kunnen groeien. Stikstof is een
belangrijke voedingsstof voor planten. Een teveel
zorgt dat sommige (stikstofminnende) planten de
overhand krijgen. De biodiversiteit neemt daardoor af. Wat betreft het terugdringen van de
stikstof is winst te boeken bij de bouw van
woningen. Door lichte bouwmaterialen en lichte
(elektrische) machines te gebruiken met zo min
mogelijk verkeersbewegingen is minder brandstof
nodig en komen minder uitlaatgassen met stikstof
vrij. Naast transport/ verkeer zijn andere
stikstofbronnen de veehouderij en industrie.
De ontwikkeling van Buurtschap Waaranders op
een plek waar voorheen industrie of een
veehouderij was gevestigd, is na realisatie een
positieve verandering wat betreft stikstofuitstoot
vanuit die locatie.

LOKALE KRINGLOOP
Het eetbaar landschap van Buurtschap
Waaranders kent veel voordelen voor zowel mens
als milieu. Het stimuleert het actief bezig zijn en
heeft een positieve uitwerking op de lichamelijke
en psychische gezondheid. Bovendien gaat lokaal
produceren voedselverspilling tegen en het
vermindert productie- en transportkosten. Samen
zorgen ze voor minder uitstoot van stikstof en van
klimaatgassen als CO2. Lokaal voedsel
produceren geeft bewoners inzicht in hoe de
natuur werkt en dat we onderdeel zijn van een
kringloop. Om een mooie winterwortel te telen
heeft een wortel in de bodem ruimte, water en
voedsel nodig. Daar kan een regenworm door te
graven en het verteren van plantenafval (compost) allemaal voor zorgen. Dit ‘afval’ uit tuin en
keuken is door de bewoners niet afgevoerd, maar
op eigen terrein gecomposteerd.
TYPE WONINGEN
In Waaranders worden verschillende type woningen gebouwd. Er wordt gezocht naar een optimale
mix van appartementen, eengezinswoningen,
nultrede woningen, zorgwoningen, 2 onder 1
kapwoningen en vrijstaande woningen. Dit altijd in
combinatie met (eetbaar) groen in de vorm van
een boomgaard, pluktuinen, eetbare tuinen,
beweegtuinen en of belevingstuinen.
DE BUURTSCHUUR.
In elke ontwikkeling is er ruimte voor een
buurtschuur in combinatie met kleinvee. In de
buurtschuur bestaat de mogelijkheid om een
kleinschalig kinderdagverblijf, theehuis-,
restaurant- en/of een winkeltje te exploiteren
waar de producten van het buurtschap gegeten
en verkocht kunnen worden.
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.

OUDEREN
Ouderen zijn redelijk honkvast. Ze worden het liefst
oud in hun eigen wijk, niet perse in hun eigen
woning. In de wijk ligt hun netwerk, zijn ze bekend,
hebben ze hun loopjes, komen ze mensen tegen.
Maar eenzaamheid ligt op de loer, zeker als er
chronische ziekten insluipen, als je alleen overblijft,
je kinderen verder weg wonen en de mobiliteit
vermindert. En wat dan? Zelfzorg kent zijn
grenzen, evenals mantelzorg en de reguliere zorg.
Door vitale woongemeenschappen te stimuleren,
te werken aan sterke buurten, door het bouwen
van geschikte woonvormen, ook/juist voor
kwetsbare groepen zoals oudere migranten of
mensen met een beperking. Hierop sturen
voorkomt eenzaamheid, zorgt voor actief blijven
deelnemen, gezond oud worden, burenhulp. De
ambitie klinkt logisch en laat zien dat behoeftes
van senioren gesnapt en gerespecteerd worden.
Waaranders geeft deze ambitie vorm.
GEZINNEN EN EEN- EN
TWEEPERSOONSHUISHOUDENS
Waaranders geeft ook ruimte aan mensen die
midden in de maatschappij staan en aandacht
hebben voor de medemens en de leefomgeving.
Gezinnen en een- en tweepersoonshuishoudens
maken daarom juist ook onderdeel uit van deze
ontwikkeling. Een groot aantal senioren heeft
namelijk geen ondersteuning nodig. Waaranders
is zo opgezet dat de omgeving niet te veel is
ingericht op zorg en daarmee dus aantrekkelijk
blijft voor gezinnen en vitale en jongere senioren.
DE WIJK
Waaranders ligt midden in de wijk Door gekozen
de inrichting met boomgaarden, moestuinen,
kleinvee en een buurtschuur wordt het onderdeel
van de wijk waar ook de bewoners die niet in het
buurtschap wonen van harte welkom zijn. Hierdoor
is Waaranders het kloppend hart van de wijk
waarin het plezierig wonen is. Het Hof van Fleur,
Kastanjetuin en Vaandelhof voldoen allemaal aan
de genoemde Waaranders uitgangpunten, toch is
geen enkel project hetzelfde. Dat is ook logisch,
immers elke stad of dorp heeft haar eigen
vraagstukken in de transitie van de
gezondheidszorg in combinatie met de
andere maatschappelijke thema’s, zoals
energietransitie en duurzaamheid, groot
onderhoud, klimaatadaptatie, gedeeld
eigenaarschap en veiligheid. De aanvullingen op
Waaranders zijn daarom ook eindeloos. Er kan
gedacht worden aan:

DOKTERS - MANTELZORGERPOST
Dokterspost kan een prachtige aanvulling zijn voor
dit concept, bijvoorbeeld aanwezigheid 1x in de
week morgens een bezetting. Mantelzorgerpost
met elke dag een bezetting van ondersteuning en
deskundige
KINDERDAGVERBLIJF
Dit kan voor verbinding met de ouderen zorgen
door de inzet als een voorlees oma – opa en door
spelletjes met elkaar doen.
KLEINSCHALIGE EVENEMENTEN
1x in de 2 maanden een kleinschalige boerenmarkt
waar de producten van het buurtschap en
omgeving aanwezig zijn en uiteraard gekocht
kunnen worden.
WONEN OP HET BUURTSCHAP?
Als je in Het Hof van Fleur, de Kastanjetuin of
Vaandelhof woont, word je automatisch lid van de
Vereniging Buurtschap. Elk lid betaalt iedere
maand hetzelfde bedrag en heeft derhalve
stemrecht. Dit betekent dat je meebeslist over
welke ideeën voorstellen worden uitgevoerd. Zo
heeft elke voordeur een eigen stem. De leden
kiezen (uit leden) een bestuur van minimaal
drie personen. Mensen doen graag dingen samen
en zijn op zoek naar saamhorigheid in de
buurt. Ook willen ze invloed hebben op hun buurt.
Een buurtschap maakt dit mogelijk. Het
buurtschap zorgt dat jouw mening telt en maakt
samenwerken leuker en gemakkelijker. Samen
bereik je meer dan in je eentje.
Samen onze dromen waarmaken! Als lid van het
buurtschap krijg je direct diverse voordelen. Zo
mag je gebruik maken van de Buurtschuur (tegen
betaling van de huur), en heb je stemrecht in de
Algemene Leden Vergaderingen. Ook worden er
diverse evenementen georganiseerd waar je
meestal gratis aan mag deelnemen.
Samenwerking biedt tal van voordelen: samen
diensten of producten inkopen, zoals
speeltoestellen of collectieve service? Zo
profiteren we gezamenlijk van financiële
voordelen en kennis. Eigenlijk kan alles wat je zelf
bedenkt en waarvoor je je buurt enthousiast kunt
maken. Leuk idee, doe je mee? Voor ideeën
waarvoor een grotere financiële bijdrage
benodigd is, wordt een voorstel gemaakt voor de
Algemene Leden Vergadering, en daar wordt door
de leden over gestemd. Wel zo eerlijk toch?
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