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Doorontwikkeling winnend prijsvraagontwerp Who Cares Almere Haven

“Onze woonwijken zijn niet ingericht op zoveel alleenstaanden, op de 
sterke vergrijzing die we op ons af zien komen en op de razendsnelle erosie 
van sociale netwerken. Er moet ingegrepen worden” 
(Rijksbouwmeester Floris Alkemade, 2017)

Aanleiding

In het voorjaar van 2017 werd door het atelier rijksbouwmeester, 
de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en Stichting 
Humanitas de prijsvraag Who Cares uitgeschreven. Hoe kun 
je zorg en wonen organiseren voor mensen voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is? Hoe kun je wonen en zorg weer nadrukkelijker 
koppelen, in een samenleving die juist belang hecht aan het 
scheiden van wonen en zorg?

Voor de locatie Almere Haven werd de prijsvraag (ex aequo) 
gewonnen door het team van Peter van Assche (bureau SLA), Renet 
Korthals Altes (openbare ruimte), Kirsten Hannema (publicist), 
Bart Lammers (zorgontwikkelaar) en Ruud van der Kind (Pameijer). 
Het plan Bloemkoolburenbond beoogt een intelligenter samenspel 
tussen zorg, wonen, regie, ruimte en geld. 

De gemeente Almere heeft het project omarmd en zet zich met 
ons in voor realisering van het project. Het kernteam bestaat 
in de realisatiefase uit Peter van Assche (bureau SLA), Lars 
Mosman (Dubbel-L buurtontwikkelaars) en Bart Lammers 
(zorgontwikkelaar).

Blik in een binnenstraat van het 
uitgewerkte prijsvraagontwerp.
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Sjaak, Constance, Tim en 
John maken deel uit van 
een Buurtcirkel van 12 
mensen. John is de vri-
jwilliger die een oogje in 
het zeil houdt. 
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John, Sjaak, 
Constance en nog 
3 leden van de 
Buurtcirkel willen 
wel bij elkaar 
wonen. Ze worden 
lid van de 
Wooncoöperatie.

De Buurtcirkel is opgezet door 
een vrijwilliger met hulp van 
+Vijf (onderdeel van Pameijer). 
Als het nodig is zorgt +Vijf 
voor achtervang met een vaste 
wooncoach. Er bestaan in 
Nederland inmiddels 50 
buurtcirkels. +Vijf is partner 
voor deze inzending.  

Een actieve wooncoöperatie 
in Almere is de stichting 
Hergebruik Maatschappelijk 
Vastgoed. Zij heeft 
(ondermeer) als doel 
meerdere wooncoöperaties 
op te richten voor sociaal 
zwakkeren en denkt graag 
met ons mee. 

Een van de vier grote 
wooncorporaties in 
Almere kan hier 
professionele 
ondersteuning bieden. 
Hierdoor is ook 
toegang tot financiële 
waarborgfondsen 
gemakkelijker. 

Gemeente Almere weet 
waar inbreidingslocaties 
zijn en heeft een visie op 
stedenbouwkundige 
knelpunten in de stad. 
De WoonCoop draagt bij 
aan reparatie van het 
stedelijk weefsel. 

Professionele 
ondersteuning

Het huis van Constance 
wordt door de 
woningcorporatie 
verkocht als kluswoning 
aan Ellen (29), Klaas 
(31) en Lily (4). Zo 
komt er nieuw leven in 
de wijk. 

WoonCoöp
Allemaal Almere

Er zijn in Almere 
Haven nog wel 12 
huishoudens die 
mee willen doen. 

Wooncoöperatie 
Allemaal Almere gaat 
op zoek naar een 
locatie voor de 
realisatie van een 
woonwijkje van 18 
huishoudens. 

In historische hofjes 
zijn 4 succesfactoren 
aan te wijzen: de pomp, 
de poort, de 
binnenmoeder en de 
regent. Deze vinden in 
de nieuwe 
wooncoöperatie een 
eigentijdse vertaling. 

De poort vertaalt zich in een 
herkenbare en veilige 
leefomgeving, met een 
ongedwongen sociale 
controle. De pomp bestaat uit 
een gemeenschappelijke 
voorziening, bijvoorbeeld een 
wasserette met repair café.

De taak van de binnenmoeder 
is overgenomen door 
vrijwilliger John. Naast het 
huis van John is de CareB&B, 
een logeerhuis waar ook 
tijdelijke opvang mogelijk is. 
De regent is de wooncoach, 
in combinatie met de 
WoonCoop. Zij staan op 
afstand. 

Het nieuwe wijkje heeft 6 
woningen voor mensen uit de 
Buurtcirkel, waaronder 
Sjaak, John en Constance. Er 
wonen ook twee jonge 
stellen en 10 singles, 
waarvan 5 senioren.  

WoonCoöp
Allemaal Almere
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De doelgroep bestaat uit mensen die (een zekere mate van) regie 
over hun leven hebben. Dat kunnen gezinnen of alleenstaanden 
zijn, maar ook studenten of senioren. Er is nadrukkelijk plaats 
voor mensen die zich “zorg maken over zorg”. Dat zijn bijvoorbeeld 
mensen die een lichte beperking hebben (zoals hoog intelligente 
autisten) of ouderen die zich realiseren dat ze op een leeftijd gaan 
komen waar regie over hun leven niet meer vanzelfsprekend is. 

Er is al tijdens het prijsvraagontwerp contact gezocht met 
geïnteresseerden voor het woningbouwproject. De idee was (en is) 
dat dit uitmondt in de oprichting van een wooncoöperatie, zodat 
het collectief ook daadwerkelijk regie heeft en houdt over hun eigen 
woonwijkje. De wooncoöperatie is momenteel in daadwerkelijke 
oprichting. 

“Het is voor architecten en opdrachtgevers misschien moeilijk te verteren: 
een eenduidig ruimtelijk model, zoals de modernisten die na de tweede 
wereldoorlog ontwikkelden voor woning- en stedenbouw, blijkt voor het 
hofje niet te bestaan. Een succesvol hofje bestaat uit een delicate mix van
‘harde’ en ‘zachte’ aspecten.” 
(Handboek voor Hedendaagse Hofjes, 2016) 

Essentie prijsvraagontwerp

Het ontwerp brengt twee beproefde concepten samen: het 
hedendaags hofje en de burenbond. In het hedendaags hof komen 
komen vier voorwaardelijke essenties in nieuwe betekenis bij 
elkaar: de poort (herkenbare veilige omgeving), de pomp (de 
ontmoetingsplek), de regent (organisatie) en de binnenmoeder 
(vrijwilliger). De methodiek van burenbond brengt mensen bij 
elkaar op basis van gedeelde waarden. 



naar binnen vouwen nieuwe hofjes typologiebestaande hofjes typologie Almere

Typologiën Almere Haven

Almere Haven

opknippen

Almere Haven
typische
verkaveling

opknippen draaien aansluiten
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Locatie en stedenbouw

De oorspronkelijke (door het team voorgestelde) prijsvraaglocatie 
is omgezet naar een betere locatie midden in Almere Haven. Het 
betreft de voormalige zwembadlocatie, in het stadswerfpark naast 
de onlangs gerealiseerde sporthal. 

Het stedenbouwkundig plan bestaat uit een transformatie van de 
typische hoven van Almere Haven. De hoven uit de tweede helft 
van de jaren ‘70 waren gericht op gezinnen: voordeuren aan de 
straat en achtertuinen naar elkaar toe met een gemeenschappelijke 
binnentuin. Het nieuwe plan keert juist de voordeuren naar elkaar 
toe en zorgt voor doorgaande routes zonder het karakter van een hof 
te verliezen. Het plan kent een rijke diversiteit aan woningtypes: van 
gezinswoningen van 120 m2 tot “leerwoningen” van 30 m2. Er zijn 
verschillende gemeenschappelijke ruimten. Het plan bestaat uit 90 
woningen. 



De eerste huizen van Almere Haven nu.

Typische doorsneden van 
de BloemkoolBurenbond. 
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Urgentie

In Almere Haven is Almere begonnen. Familie de Clerk kreeg op 30 
november 1976 de sleutel van het allereerste eerste huis in Almere. 
Het eerste huis staat aan de Schoolwerf en maakt deel uit van de 
typische hofjes die Almere Haven kenmerkt. De wijk is vooral 
bedoeld voor gezinnen die de stad willen ontvluchten.

Veertig jaar later zijn veel eerste bewoners zijn gebleven, maar 
zijn de meeste kinderen zijn weg. Almere Haven werd gebouwd 
voor gezinnen, maar in 2018 is dertig procent ouder dan 55. Door 
je oogharen doemt het beeld op van een alleenstaande eenzame 
oudere, die in een 40 jaar oude, slecht geïsoleerde, te grote 
eengezinswoning woont en van weinig geld moet zien rond te 
komen. Cijfers bevestigen dit beeld. Naar verwachting is in 2040 
bijna eenderde (28%) van Almere Haven 65 jaar of ouder. Het 

ouderdomsbeeld is een landelijk fenomeen, maar de eenzijdige 
demografische opbouw van Almere Haven maakt dat het beeld hier 
scherper is. De bijbehorende problemen zijn navenant prangender. 

Almere is vanoudsher goed in het realiseren van innovatieve 
nieuwe woonconcepten. Almere Haven is de eerste wijk in 
Almere die geconfronteerd wordt met een serieuze transformatie-
opgave. Dat is nieuw voor de stad. Met de realisatie van de 
BloemkoolBurenbond maakt Almere voor het eerst een stap naar 
innovatieve binnenstedelijke transformatie. De problematiek van 
goede huisvesting voor de groeiende groep ouderen en andere 
mensen met een wankele regie over hun eigen leven is echter 
landelijk. 



Financiering 

Het oprichten van een wooncoöperatie middels de 
methodiek van een Burenbond is prima te organiseren, 
maar het financieren van vastgoed is een probleem. Een 
traditionele hypotheek is gekoppeld aan een individu 
met een aanwijsbaar vastgoed. Een groep individuen met 
collectief vastgoed is ingewikkeld. Van de benodigde 
investering lijkt 70% hypothecair via een (Duitse) bank 
te verkrijgen. De overige 30% bestaat uit inleg van 10% 
eigen vermogen en 20% vreemd vermogen tegen een 
maatschappelijk rendement. Niet alleen Nederlandse 
banken, maar ook de Nederlandse overheid heeft 
koudwatervrees voor de oprichting van wooncoöperaties. 
In Duitsland en Zwitserland is er actief beleid voor 
de stimulering van (woon-)coöperatieve verbanden, 
omdat de maatschappelijke (en dus ook financiële) 
waarde onderkend wordt. Dit uit zich in het verschaffen 
van achtergestelde leningen, garantiestellingen en 
grondprijsbeleid. Nederland kent in principe maar twee 
smaken: je bent of een commerciële ontwikkelaar, 
of een toegelaten maatschappelijke instelling (lees: 
woningbouwvereniging). 
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Wooncoöperatie

Het principe onder het project BloemkoolBurenbond is dat 
bewoners regie over hun leven houden zolang als dat kan. Al 
bij de prijsvraaginzending hebben we daarom afgezien van 
samenwerking met een Almeerse zorginstelling. De idee is dat 
bewoners zeggenschap hebben en houden over zorg, wonen en 
buurt. Het wonen in een financieel duurzame wijk hoort hier bij. 

Organisatie in de vorm van een wooncoöperatie is hiervoor 
een uitermate geschikt model. Immers, een traditionele 
woningbouwvereniging heeft en houdt regie over zijn bezit. Zij kan 
bepalen wie de bewoners zijn, wat de bouwkwaliteit is, wanneer 
er huurverhoging komt en zelfs of het vastgoed op een bepaald 
moment wordt verkocht. Ook een commerciële ontwikkelaar heeft 
een verdienmodel: vastgoed wordt verkocht aan particulieren of 
aan een belegger. In beide gevallen verdwijnt de opbrengst van een 
waardestijging van het vastgoed naar buiten. 

Het model van een wooncoöperatie is financieel toekomstresistent: 
er kan met vastgoed niet gehandeld worden. Als bewoner ben je tot 
in lengte van dagen verzekerd van een kostendekkende huurprijs. 
Je bent als bewoner eigenaar van de coöperatie, maar je kunt met 
de stenen waar je in woont niet handelen. De wooncoöperatie, dus 
de vereniging van de 90 huishoudens, beslist over onderhoud, 
huurprijs, inrichting, enzovoort. Het collectief heeft regie. 

Nederland heeft weinig ervaring met wooncoöperaties, al is 
de oprichting van een wooncoöperatie sinds 2013 juridisch 
wel mogelijk. In landen om ons heen is het wooncoöperatieve 
model gebruikelijk. In Duitsland bestaan sinds jaar en dag de 
Wohngenossenschaften en in Zürich wordt maar liefst 10% van 
nieuwe woningbouw in coöperatief verband gerealiseerd. 

Blik op de gemeenschappelijke 
ruimte en een binnenstraat van het 
uitgewerkte prijsvraagontwerp.
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Dit project zet, als logische consequentie van de genomen 
uitgangspunten, meerdere traditionele rollen op zijn kop:

1.  Het project mengt wonen en zorg.  
De verkrampte wettelijke scheiding tussen wonen en zorg wordt 
hier losgelaten. Iedere hoogintelligente autist die hier niet in een 
instelling, maar zelfstandig kan wonen spaart €40.000 zorgkosten 
per  jaar. Zorg wordt in het project uitsluitend individueel 
benaderd. Je woont niet in een instelling, maar in het hof.

2.  Het project huist doelgroepen die normaal nauwelijks mengen.  
Gezinnen met grote woningen wonen bij senioren met kleine 
woningen. De diversiteit is een keuze: grotere woningen zijn in de 
exploitatie verliesgevend. 

3.  Organisatie: het project wordt ontwikkeld als wooncoöperatie, 
met en door bewoners zelf. Dit gaat (veel) verder dan slechts een 
CPO: bewoners bezitten een aandeel van het vastgoed, maar nooit 
vastgoed zelf. 

4.  Marktcontrair: alle vastgoed wordt onttrokken aan marktwerking. 
Met dit vastgoed kan niet gespeculeerd worden; niemand maakt 
er geld mee. Wonen is een niet-verhandelbaar asset geworden. De 
exploitatie is een kostendekkende exploitatie. 

5.   Gemeente: het project gaat tegen de logica van traditioneel 
grondprijsbeleid in. Het huidige grondprijsbeleid kent alleen 
commercieel of sociaal. Het houdt geen rekening met besparing 
van zorggelden en gaat uit van “exit-geld”, opbrengsten die 
worden gegenereerd na verkoop na 15-25 jaar. 

6.  Doordat het vastgoed in eeuwigdurend bezit van de 
wooncoöperatie blijft is de kwaliteit van de woningen hoog. 
De bouwkosten zijn hoger dan gebruikelijk, de woningen zijn 
energieneutraal en circulair gebouwd. 

Blik op de gemeenschappelijke 
ruimte en een binnenstraat van het 
uitgewerkte prijsvraagontwerp.

“We are trying to construct a more inclusive society. We are going to make 
a country in which no one is left out.”
(Franklin D. Roosevelt)

Wat is nieuw?

Wonen is iets dat we allemaal doen. Je zou zeggen dat we door 
de eeuwen heen genoeg ervaring hebben opgedaan om te weten 
hoe je wonen goed kunt organiseren. Dat blijkt niet het geval. 
Door zowel stringente regulering voor maatschappelijk minder 
bedeelden (woningbouwverenigingen en zorginstellingen) als 
door marktdenken voor de rest van de mensen (geld bepaalt) 
zijn er maar een beperkt aantal smaken in het Nederlandse 
woningbouwlandschap mogelijk. 


