
Eéngrote
familie
Onvermijdelijkkomthetmomentdat je oudershulpbehoevend
worden. Endan ishethandig als ze eenbeetje indebuurtwonen,
zeker indeparticipatiesamenleving.Of zelfs heel dicht indebuurt,
in eenkangoeroewoning, dewoonvormvande toekomst.

DoorElsbethGrievink

A
ls iemand
hemvijf jaar
geledenhad
gezegddat
hijmet zijn
oudersonder
ééndak zou

gaanwonen,danhadMichiel
Heidenrijknaar zijn voorhoofd
gewezen.Maar toenkreeg zijn
vader alzheimer,werd zijnmoeder
mantelzorger enbesefteHeiden-
rijk, alshunenigkind, dat zijn
oudersheminde toekomst vaker
nodig zoudenhebben.Toenzijn
vrouwhemvervolgens eenartikel
uit dekrant liet zienwaarin stond
dat er eenkavel tepacht kwamin
Amsterdam-Oostwaarop je groot
mochtbouwen, zonder al te veel
regels, viel hemhetplan voor een
kangoeroewoning in.
Zijn vrouwenzijnouders

moestennogwel evenovertuigd
worden. ‘Ikwist ookwel: dit is een

leuk,maarniet per se góéd idee’,
zegtHeidenrijk, die voor zijnwerk
alsdirecteur vanAmsterdam
Health&Technology Institute en
het JoepLange Institute ookpro-
fessioneel dagelijksbezig ismet
innovatie inde zorg. ‘En tochbe-
sloot ik: dit ga ik even volhouden.’
Lang verhaal kort: sinds juli

2018woontdehele familie in één
groot, gesplitst familiehuis inAm-
sterdam-Oost.Heidenrijkmet zijn
vrouwenhundrie jongekinderen
opdebovenste verdiepingen, zijn
ouders opdebeganegrond.De
woningwerdontworpendoor ar-
chitectenbureauLilithRonner van
Hooijdonk, dat éénbelangrijke
wens vande familie gedurendehet
ontwerpproces voortdurend inhet
vizier hield. ‘Wewildeneenhuis
waarinwedichtbij elkaar konden
wonen,maarwaar iedereen toch
genoegprivacy zouervaren.’
De familiewoontdicht op

Dekangoeroewoning van
MichielHeidenrijk. Zijn

ouderswonenonderin, hij
woontmet zijn vrouwen

kinderenbovenin.
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ouderenmet eenzaamheiden
sluiten veel zorginstellingende
deurenomdatouderen langer
thuismoetenblijvenwonen.Al
die ontwikkelingen leggenmeer
drukopmantelzorgers. ‘Hethuis
is eigenlijk eenherintroductie
vanhet familiewonen,dat steeds
minder voorkomt,maar vroeger
populairwasophetplatteland’,
zegt architect Lilith vanAssem.
‘Maardan ineenhedendaagse,
grootstedelijke vorm.Dezewoon-
vormmoetoverigensniet verward
wordenmetdewoongroep,waarin
mensenbepaalde ruimtesdelen.
Dezekangoeroewoningbestaat
echtuit twee apartewoningen.’
In 2015deedhet Stimulerings-

fonds voorCreatieve Industrie een
oproepaanontwerpers omna te

denkenoverdekwaliteit vande
zorg- en leefomgeving. Architec-
tenbureauVanBergenKolpagaf
daar gehoor aandooronderzoek
tedoennaar familiewonen. ‘Fami-
liewonen is overal terwereldheel
normaal, behalve inNederland’,
zegtEvertKolpa. ‘Onze cultuur
is erniet naar.Ontwikkelaars
denken louter in eengezinswonin-
gen.Terwijl het familiewonen veel
voordelenbiedt: als jede levens
van verschillendegeneraties op
eigentijdsewijzemet elkaar ver-
weeft, kunnenzeopeennatuur-
lijkemanier zorgtaken voor elkaar
verrichten.’

Eeneigenvoordeur
ToenRijksbouwmeester Floris
AlkemadedeprijsvraagWho
Cares initieerde, omtotnieuwe
vormenvanwonenenzorg te
komen,bedachtVanBergenKolpa
hetprojectMark_Us, een vormvan
familiewonenwaarin een familie
functioneert alsmicrogemeen-
schap: iedereenkaneropeen
natuurlijkemanier ‘voor elkaar
zijn’.Want volgensdearchitecten
is éénkangoeroewoningmooi,
maarwerktde formulenogbeter
als ermeerderebij elkaar staan.
‘Danontstaaner community’s,
waar kinderenmet elkaar spelen,
ouderenelkaar overdagbezoeken
enwaarindekwaliteit van leven
voor alle bewoners toeneemt.’
Een voorbeeld van zo’n com-

munity isNieuwBouwlust, een
initiatief vanPeter vanZutphen
en InekedeMorée, die ophet erf
vanhunstolpboerderij inAnna
Paulownaeenwoongemeen-
schap starttenwaarbewoners van
verschillendegeneraties samen
de zorgdelen voorhet erf én voor
elkaar.Hiervoorbouwdenzij als
Collectief ParticulierOpdracht-

‘Onze cultuur is er niet naar.
Ontwikkelaars denken louter
in eengezinswoningen’

Eenzogehetendubbelhuis
inSalland, tussenDeventer
enRaalte; onder: schets
vanhethuiswaar voorin en
achterinwoonruimtes zijn,
verbondendoor eengang.

elkaar,maarhetuitgekiendeont-
werp zorgt voor genoegafstand.
Omelkaar tebezoeken,moetende
familieledenbuitenom.Niemand
heeft zicht opandermans voor-
deur.Het slaapvertrek vanhet jon-
ge gezin is opdeeerste verdieping
gesitueerd, dewoonkamerbevindt
zich erboven, zodatdegrootou-
ders zominmogelijk geluidsover-
last ervaren.Bovendienbieden
deuitkragende slaapkamershun
meerprivacy inde tuin.

Drukopmantelzorgers
Methet ontwerpgeeft LilithRon-
ner vanHooijdonkantwoordop
eenaantal problemen inonze
samenleving inde zorg vooroude-
ren. Zo is er een tekort aangoede
seniorenwoningen, kampenveel
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gevers (CPO) eenduurzaam
woongebouwmet verschillende
wooneenheden. ‘Wehebbenal-
lemaal onze eigen voordeur, ons
eigenhuis enonze eigen tuin,
maardelenookveel gemeenschap-
pelijkebuitenruimte’, vertelt Van
Zutphen. ‘Met elkaarbeherenwe
deduurzame-energie-installatie
enhet erf, enwe zijn er op sociaal
vlak voor elkaar.Dathoudt indat
we samen leukedingendoen,naar
elkaar omkijkenenbijspringenals
er iemand inde lappenmandzit.
Deafspraak is: als voor een vanons
structurele zorgnodig is, zoeken
wemet elkaarnaar eenoplossing.’

De voorbeeldenklinkenprachtig.
Waaromkomthetmeer-genera-
tiewonendannogmaar zoweinig
voor inNederland?Enwaarom
ligt het inde stad zomoeilijk?
Kolpa: ‘Inde stad is perdefinitie te
weinig ruimte. Een zorgwoning is
eigenlijk een te grotewoning.Dat
is risicovol,wantwatdoe jemetdie
extra ruimte alsdie, bijvoorbeeld
dooroverlijden, vrijkomt?’ Volgens
Kolpa is eengoedekangoeroe-
woningopditmomentdaarom
alleenmaarbereikbaar voorde
welgestelden.Endat terwijl de
meeste zorgbehoevenden ‘door
eenopstapeling vanproblemen’
aandeonderkant vande samenle-
ving zitten.
OokVanAssem, vanLilithRon-

ner vanHooijdonk, is zichervan
bewustdatdedoorhaarbureau
ontworpenkangoeroewoning
inAmsterdam-Oost een luxe
voorbeeld is. ‘Het isniet iedereen
gegevenopdezemanier samen te
wonenmetkinderenenouders,
met zoveelwoon- enbuitenruimte
voor alle partijen.Maarhetmodel
op zichzelf enhethele ideeom
mantelzorgdichterbij tehalen,

‘Wat doe jemet die extra
ruimte als die, bijvoorbeeld
door overlijden, vrijkomt?’

wélfinancieel dekkendzijn.’
Ondertussen isde alzheimer

vanMichielHeidenrijks vader in
eengevorderd stadium.Daarnaast
heeft hij atherosclerose,waardoor
hij behalve geestelijk ook lichame-
lijk zwak is. ‘Hij kannauwelijks
lopen, is onzeker enniet gemoti-
veerdomdingen teondernemen’,
zegtHeidenrijk. ‘Ook voormijn
moeder is dat zwaar.’Hij is blij dat
hij zijnoudersnuzodichtbij heeft,
zodathij en zijn vrouwmakkelijk
evenkunnenbijspringen.Dat zij
de concrete zorgop zich zouden
nemen, isnooit het idee geweest.
‘Dat kunnenanderenbeter en
mijnouders verwachtendat ook
niet vanons.Maardoordatwe
nabij zijn, zienwewelhoehet gaat
metde zorg enof er aanpassingen
nodig zijn.Ook ishet prettigmijn
moederwat afleiding tekunnen
bieden.’ Tegelijkertijd vindthij
het spannendhoehet verder zal
gaan. ‘Hetblijftmoeilijkde tijd en
de situatie te overzien. Trek ikhet
wel, de aftakeling vanmijn vader
van zodichtbij te zien?Enwatnou
als ik eenbaan inAfrikakankrij-
gen? Ikhebmijnoudershierheen
gehaald, dat iswel een verantwoor-
delijkheid.’
Verder ishij nuchter: ‘Je kunt

zo’n ideehelemaal dooddenkenen
hetdanniet uitvoeren.Wij hebben
ervoor gekozenoptimistisch te
zijn ende voordelen te zien, ook
vooronszelf. Als er ietsmetmijn
vader is, hoef ikniet langer inde
auto te stappen.Enwillen Isis en
ikuit eten?Danhoevenwealleen
maardebabyfoonnaarbeneden te
brengen.’q

is noodzakelijk omdeverande-
ringen inde zorgop te vangen.
Ingemeentenmet veel eenzame
ouderenenoverbelastemantel-
zorgers, zoubijvoorbeeldonder-
zocht kunnenwordenhoedit
model toepasbaar is opde sociale
woningbouw.’

Afleidingvoormoeder
Oftewel: als gemeentennaar een
weerbare samenlevingwillen,
danzullen zehunopdrachten
moetenaanpassen.Totdie tijd
steltKolpa zichdanmaarkritisch
op tegenover zijnopdrachtgevers:
‘Alswij het verzoekkrijgeneen
woningencomplex te ontwerpen,
stel ikde vraag: hoe zit hetmetde
zorg?Kunnenwedie integreren in
het ontwerp?Wanneer er ingrote
volumeswordt gebouwd, kaneen
gemeenschapmet zorgwoningen

Inwoongemeenschap
NieuwBouwlustwordt veel
buitenruimtegedeeld.

WoongemeenschapNieuw
Bouwlust inAnnaPaulowna,
metbewoners van verschillende
generaties.
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