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• Belangstelling uit DelfZijlvoor woonproject senioren in Assen
• Meeste ouderen willen
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
• Alle huizen in Het Bildt
zijn individueel op maat
gebouwd
Assen Greet Hessels-Rczema (71)
enhaar man zoduen vier 'aar grlekleinere woningmer minder orderboud. Bovendien had
haar echtgeroet moeite met traplopen 'Ioenzeverrarrendar
ze zelf
een huis konoen indelen in Her
Bild!..hebben ze geB,ik8ere~rd.
deneen

owrleden

maar ik ben lXi,',dat ik het heb gedaan. Her bevalt erg goed. Allesis
geli;kvloers: en het uitlicht is
pr;achtig:
Het aildr is een

oof:e in de ASSEr
wt'k lJaggclb.1izen. Sm 'aar geleden is~toP8'!le~rdJohanenRi:na Koster (be:i.den66}diE' al aoderhalf 'aar I::eZig zi,'n een soortgeli:k
pro'ect in 0e1fzi:1 te verwezenlr'ken kri:gen een rordleiding
van
initiatiefnemer
Arme
Cftereins.
vccrznter van Stichting Seraorenbouw Noord-Nederlarxl..lR zin in
gezelschap van een scedenb,juwkundige en twee roedewerkers van
de dienst ruimtelijke ordening van
de havenstad.

1n Celfzi'l

hebben

we al een locatie .We dacbren.kom
laten we eens këken hoe ze dat in
Assen hebben gedaan', verklaart
Johan Koster.
Uit onderzoek

a- is
met

van cueerenbond
AN130 komt naar voren dat de
meeste ouderen zo lang Jn:Igeli~k
zelfsran::lig Willen tii:ven wonen.
liefst 90 procent wil absoluut niet

o~

rekening

grllouden

de wensen van de bewoners.
h.1is is daarom gdi:k aan een
ander. SoIIlIIligre
hebben een verdiepngmet
rwee sJ.aapcamers, andere alle 5 op de begane grond. Iemand wilde een ema brede berging. zodat hi.: er a'n motor kan
stallen. IR een had een voerkeur
voor schtifdturen
de anderwensre
een solarube inde badkamer.Offerems: 'Elke woning is indiVidueel
uitgewerkt. pas daarna hebben wc
er een architectonische 'us overbeen zegelEn zodat het hcf:e een
eenheid vormt:
Het pro'ecr Is een vorm vanCPO
(Collectief Particulier Opdracbrgeverschap]. Fr is ~n makelaar of
po'ectonrwrkkelaar ti: betrokken
Oe bewoners hebben de plartegrorxi van bm hlis. waarvan de
groette varieert russende 90en 150
vierkante meur. zelf getekend met
professiomr hulp van een technisc:h rekenaar. Offetl'im: "Daarna
zi'n we met ~ kartonoen bns'es
cpeen.Ae-r'e gaanscmuven mt·zo
lang tot we de perfecte wnn hadden gevonden,'
Bi' veel facetten vande bouw a'n
de rOekomsri~
beworers nauw bttrokken geweest. Ze kezen in onderling overleg de gevellx!klediJ"\g
en kochten de rerrascverkepprrg
met groepskornng. Zelfs de inrichting van het groen hebben '12zelf
bedactt.
lÀ? gerraenre lY!efr het
aaI\:,aelegd. de bewoners dragen er
Geen

Door M.vonus van der L..een

'Mi'n man is inmiddels

naar een 'Rr:z:orgi~stehuiS. Maar
het merendeel treft geen voorbereidingen
001 dat te omlopen.
'Mensen
schuiven
besllssmgen
voor Zich uit. Het is begri.'peli.k
wam dan O'XIet'e denken aan de
laatste fase van :ê leven'. aldus ANBO-directeur
time den Haan.
Het Bildr mag hen tot tnsprate
dienen. Het be staat uit vi:ftiffi geschakelde wcntngen gelegen aan
fin rurmcpgezer driehoekigpiein
met een groenp!rk
in het mtëden

•. woonprojectvoor

senioren in
Bae:eelhuiFoto: DvhNICOI'ne

Het Bildt in de wijk
zen in Assen,
SparldlWM

zorg voor. Offereins:
om de beun onkroid

'Ze staan hier
te wieden.'

DanJczi.'die sah,enwerking is er
een hechte t:and tussen de bewoners gesmeed. Daar hebben ze nu
JIofi:r van. zegr Hessels-gczema,
'je Zit hier niet op elkaars lip. maar
kunt wel opeëaar terugval1enAls
bi.: een huis de gordiJ1en een dag
dichrl:ii;ven ga;e wel even krken
of er wat aan de hand i5..1e nodigt
elkaar ook Uit op wr'aardagen of
als:e zcveel 'aar benr getrouwd,'
Johan en RfnaKostrrWillenzo·n
hof:eook pgin Delfa'l.Ock daar
worden voor ouderen alleen maar
appartementen gebouwd, Oe a'n
relatief duur per vierkante meter
en kennen vaak hoge maardeu'kse
servicekosten.
'Het Bildr is een vocrbeeldpro'ecr
roe mensen tot op hoge Ieefu'dop
zichzelf klumen blijven wonen'.
zegr Johan Ko Ster.
Bi; de stalt van her hafe was de
:0n8Stl! S8ende rodsw si 'ear.Deze hoogbe;aarde wouw zat allang
en breed in een verzorgingstehuis.
Daar voelde ze ach volgens Otfereins erg mgelukhg. Ze heeft uitcindeli'k rrraardtie maancIim tn+ïer
BUdr kÎ.mnen wcoen. 'Ze vond. het
geweldig hier en is toch IDJOi in
haar etgenhats overleden. war veel
mensen graagwillen.'
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Kloo;.terveen
Voor ~ nieuw project met
seniorenwoningen
he-eft Arme
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Ass~ een tccatfe toeçewezen
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