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Hoe wonen wij in de toekomst? 
“Samen, duurzaam en betaalbaar” 

Inleiding 

Generalisering in de woonsector is niet 
meer van deze tijd. Maatschappelijke, 
economische en technische ontwikkelen 
volgen elkaar in rap tempo op en dwingen 
ons onze visie op wonen te herzien:
 
- Het standaardgezin is in onze
maatschappij niet langer de norm; 
er komt steeds meer behoefte aan 
onconventionele en flexibele woonvormen.
- Wonen en werken zijn - vanuit 
economische en/of praktische motieven 
en ondersteund door de technische 
mogelijkheden - steeds meer verbonden 
geraakt. 
- Er wordt een steeds groter beroep gedaan 
op de saamhorige samenleving voor oplossing 
van maatschappelijke vraagstukken; wonen en 
zorgen (ouderzorg, kinderzorg) worden steeds 
meer met elkaar verbonden.
- Er vindt een paradigmashift plaats van 
consumeren van energie, voedsel en 
producten, naar produceren en delen daarvan.

Oplossingen voor wonen, werken, zorg, 
energie en voedsel kunnen niet langer los 
van elkaar worden gezien. Ze moeten
gecombineerd worden rondom ons huis en 
in de wijk. Wijken met gemengde functies en 
gezinsvormen zijn vitaal en inspirerend. 

Daarnaast moeten wij in Nederland slim 
omgaan met ruimte. Wij hebben een klein 
land, maar verlangen allemaal naar 
ruimtelijkheid en een eigen stukje groen, 
zelfs in de steden. Dat kan alleen als we 
het woningvraagstuk integraal benaderen 
en samen aanpakken. 

Voor wooncorporaties ligt hier een flinke 
uitdaging. Vitaal woonaanbod realiseren is 
anticiperen en risico’s durven nemen door 
vraag en aanbod samen te laten lopen. 
Dit betekent stilstaan voor de behoefte aan 
flexibiliteit, multifunctionaliteit, duurzaamheid 
en betaalbaarheid in een brede context. In 
co-creatie met gebruikers, maar ook met 
andere betrokken partijen (zoals gemeentes).

De “maakbare stad”: generaliserend en polariserend.
In sommige gevallen stigmatiserend.
Durven wij deze formule los te laten? 

ANAROCHA architecture



en het uitwisselen van vaardigheden. 
Zo ontstaat een lokale sociale en 
economische heroriëntatie, waarin 
betaalbaar, fl exibel, duurzaam, veilig 
en sociaal geleefd, gewerkt én 
edeeld kan worden.

“Samen” is diversiteit en 
fl exibiliteit
“Samen” betekent diversiteit en 
fl exibiliteit binnen een 
gemeenschap op gevarieerde 
stedelijke locaties met een mix van 
woonschalen en woon-typologieën. 
Zowel bij nieuwbouw als bij 
herbestemming en
renovatie, zowel bij koop als bij 
huur, worden traditionele attributen 
genuanceerd. De eengezinswoning 
mag grondgebonden met tuin zijn, 
maar kan ook een topappartement 
zijn. Betaalbaar hoeft niet meer op 
een rij gegroepeerd te zijn. 
Vrijstaand kan immers ook betaalbaar 
zijn, als het volume maar wordt 
gereduceerd en de privétuin 
gecollectiviseerd. Goede architectuur 
geeft veel met weinig: vooral in de 
koopsector is het tijd om afscheid te 
nemen van de standaardplattegrond 
en letterlijk de basisinfrastructuur 
“casco” aan te bieden. Bewoners 
delen zelf de ruimte in, zonder grote 
investeringen of complexe 
gemeentelijke procedures, om zo 
invulling te kunnen geven aan hun 
eigen opvattingen over het begrip 
“woonkwaliteit”.

“Samen”: de samenleving maakt zelf de sociale stad. 
Overheden, architecten, planners en corporaties bieden een duurzame 
en fl exibele infrastructuur aan, waarin ruimte is voor de specifi eke vraag.

Het concept “Samen” 

Maatschappelijk initiatieven ontstaan 
tegenwoordig van onderop, door 
burgers die zelf het initiatief nemen 
en doen waar ze kans in zien.
Burgers die met gevoel van 
eigenaarschap zelf bepalen hoe hun 
publieke ruimte eruit ziet en daar naar 
handelen. Het concept “Samen” is 
een directereactie hierop: 
het faciliteren van het samen leven 
van verschillende doelgroepen met 
als doel het profi teren van 
beschikbare en inzetbare tijd, 
kennis, energie en lokale 
betrokkenheid, zowel in bestaande 
bouw als in nieuwbouw. 

Verschillende doelgroepen van
burgers hebben verschillende wensen 
en behoeftes die de aard van hun 
vraag en aanbod in de gemeenschap 
bepalen: Vitale babyboomers kunnen 
en willen graag tijd en energie steken 
in de samenleving. Werkende 
singles en starters hebben juist weinig 
tijd, maar zoeken wel zingevende
activiteiten. Zij zoeken vaak
woon-werk combinaties. Alle drie 
de groepen wonen graag klein en 
fl exibel, dichtbij voorzieningen. 
Studenten ook, maar voor hen is 
woonruimte per defi nitie ‘duur’. 
Zij zoeken een bijbaan. Niet vitale 
ouderen (vaak alleenstaand en 
mindervalide) zijn afhankelijk van 
(mantel)zorg en sociaal contact met 
buren en familie. Ook voor alleen-
staanden met kinderen is steun van 
buren en familie van belang. Een 
collectieve tuin biedt contact en 
veiligheid. Voor grote gezinnen met 
kinderen geldt hetzelfde.

“Samen” is verbinden
“Samen” is wonen in onderlinge 
verbinding, met herwaardering van 
de gemeenschap, door een minimale, 
betaalbare, duurzame en fl exibele 
infrastructuur aan te bieden en daarin 
ruimte open houden voor de 
specifi eke vraag. Deze fl exibiliteit 
levert woningen op maat, waar 
wonen, werken en maatschappelijke 
initiatieven gemakkelijk geïntegreerd 
kunnen worden: denk aan 
gezamenlijke kinderopvang, het 
houden van een collectieve moestuin, 
gedeelde mantelzorg, het particulier 
begeleiden van studerende kinderen, 
het leveren van gezonde maaltijden 
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“Samen” toegepast op een 
bestaand gebouw

Reduce by Re-use. 
De renovatieopgave als gevolg 
van leegstand, de behoefte aan 
duurzaamheid en de behoefte aan 
nieuwe woontypologieën is enorm. 
In de toekomst draait de woningmarkt 
veelal om herontwikkeling en aan-
passing van bestaande panden en 
woningen. Renovatie is daarom een 
integraal onderdeel van het “Samen” 
concept. 

Met “Samen” is renovatie niet alleen 
het aanscherpen van de 
bouwkundige kwaliteit of de EPC, 
maar vooral ook het genereren van 
diversiteit in woonschalen en woon-
typologieën: van kleine studio’s voor 
singles of ouderen tot grote lofts, het 
introduceren van gedeelde of 
gemeenschappelijk leefruimtes 
(bijvoorbeeld bij kleine woon- of werk-
units voor singles of ouderen) en het 
doordacht en gemengd positioneren 
van de verschillende doelgroepen 
binnen het gebouw om het delen van 
tijd, energie en betrokkenheid 
gemakkelijker te maken. Dit alles met 
als doel een duurzame, toegankelijke 
en zelfstandige gemeenschap te laten 
ontstaan.
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“Samen” toegepast op een bestaande woningrij
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“Samen” toegepast op nieuwbouw “Samen” toegepast op bestaande gebouwen
Hybrida stadsvilla

Leeg kantoorgebouw

Gedateerde woningen
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