
CONCEPT PRESENTATIE
EINDEL     SWONEN



“waar onafhankelijkheid, saamhorigheid 
en nabuurschap centraal staan”
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De vergrijzing van de Nederlandse bevolking heeft geen nadere toelichting nodig en ook in Almere groeit 

het aandeel van mensen boven de 65 jaar gestaag. Deze trend valt samen met het opheffen van de be-

jaarden- en verzorgingshuizen en bezuinigingen in de ouderenzorg. In haar Plan van Aanpak (G)oud in 

Almere stelt de gemeente zich tot doel ‘zorg te dragen voor de mogelijkheden om prettig en gezond ou-

der te kunnen worden in Almere in een passende leefomgeving’. 

Wellicht de belangrijkste opgave hierbinnen is de behoefte aan geschikte, levensbestendige woonvormen. 

Ouderen kunnen en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en hebben over het algemeen weinig zorg 

nodig. Maar daar is dan wel een woonomgeving voor nodig waar precies de juiste ondersteuning gegeven 

kan worden op momenten en manieren die aansluiten op de individuele behoeftes. Daarnaast willen ook 

ouderen de regie over hun woonbeleving graag in eigen hand houden.

Eindeloos Wonen is een woonconcept dat naadloos op deze behoefte aansluit. De naam zegt het al: er 

kan eindeloos worden gewoond. Het eindeloos slaat niet alleen op de tijd dat er gewoond kan worden, 

maar zeker ook op de kwaliteit en duurzaamheid van het wonen. Dit initiatief kent voor alle betrokkenen 

alleen maar kansen. Nu al is er voldoende belangstelling voor ons initiatief om de gesprekken tot realise-

ring met gemeente en geldverstrekkers aan te gaan.

ACHTER-
GROND VAN 
EINDELOOS 

WONEN

Ouderen kunnen en willen zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen en hebben over het algemeen weinig zorg nodig.
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Eindeloos Wonen is een initiatief waarbij onafhankelijkheid, saamhorigheid/ geborgenheid en nabuur-

schap de kernwaarden zijn. In 2017 is in Zwolle een dergelijk initiatief, het zogenaamde Knarrenhof, als 

eerste in Nederland in gebruik genomen en landelijk zijn inmiddels meer van dergelijke initiatieven opge-

start en gerealiseerd. Pepijn van de Staak en Remy Carton hebben in 2018 het initiatief genomen om met 

Eindeloos Wonen een soortgelijk woonconcept in Almere te realiseren. 

HET 
WOONCONCEPT

VOOR WIE?

Eindeloos Wonen is een initiatief waarbij onafhankelijk-
heid, saamhorigheid, geborgenheid en nabuurschap de 
kernwaarden zijn

Het concept is bedoeld voor mensen die graag zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, saamhorig-

heid en geborgenheid willen ervaren en ook iets voor de woongemeenschap willen betekenen. Kortom met 

respect nabuurschap willen ervaren en uitstralen. Er zijn geen leeftijdsgrenzen aan gebonden, maar het pro-

ject is bij uitstek geschikt voor de wat oudere generatie, vanaf bijvoorbeeld zo’n 60 jaar. 

Bij het nabuurschap denken we aan sociale interactie, dus een kopje koffie drinken bij je buurman. Maar ook 

aan kleine hand- en spandiensten: een keertje boodschappen doen voor je zieke buur of een helpende hand 

bieden bij een technisch probleem. Het gaat expliciet niet om structureel verlenen van ziekenzorg.
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Om de saamhorigheid en nabuurschap handen en voeten te geven is een van de uitgangspunten een mul-

tifunctionele “buurthuis ruimte/kamer” waar  (buurt)bewoners diverse activiteiten kunnen organiseren. 

Zoals een koffie-, lees- of schaakgroepje, of voor het geven van beweegprogramma’s. 

Maar we hebben ook meer structurele en professionele hulp en dienstverlening voor ogen.  De ruimte kan 

bijvoorbeeld benut worden door een thuiskapster, een pedicure of de fysiotherapeut. Deze professionals 

kunnen de ruimte dan voor een dagdeel per week of maand afhuren. De mogelijkheden en behoeftes op 

dit vlak zullen samen met de toekomstige bewoners verder ingevuld worden. 

Voorop staat dat de activiteiten bijdragen aan een plezierige woonomgeving en langdurige onafhanke-

lijkheid en zelfredzaamheid van de bewoners faciliteert. Zo kan ook de gezamenlijke tuin mogelijkheden 

bieden, niet alleen om elkaar te ontmoeten maar ook om samen b.v. aan onderhoud of stadslandbouw te 

doen. Kortom, er zijn legio mogelijkheden die maken dat er sociale cohesie is, ook als wapen tegen ver-

eenzaming. 

GEZAMENLIJKE 
RUIMTES

De ruimte kan bijvoorbeeld benut worden door een thuis-
kapster, een pedicure of de fysiotherapeut.
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Het initiatief biedt niet alleen kwaliteit op het gebied van wonen en beleving maar zal ook op het vlak van 

duurzaamheid klaar zijn voor de toekomst. Dus geen gasaansluiting maar stadsverwarming of, in wijken 

waar dit niet voorhanden is, warmtepompen of andere duurzame oplossingen. Voor de benodigde elektri-

citeit zal gebruik gemaakt worden van zonnepanelen. Deze zullen niet alleen elektriciteit opwekken voor 

de woningen zelf, maar ook voor de gezamenlijke voorzieningen zoals algemene ruimtes, buitenverlich-

ting en lift.

Qua bouwen willen we gaan werken met CLT (Cross Laminated Timber). Dit is een bouwmateriaal waar-

mee de woningen in houten modules in de fabriek worden gemaakt, om vervolgens in enkele weken tijd 

op de bouwlocatie geplaatst en gemonteerd te worden. CLT is uitermate milieuvriendelijk en geeft uitste-

kende isolatie. Alles bij elkaar levert werken met CLT aanzienlijke winsten op in de vorm van minder mate-

riaalafval en CO2 uitstoot en ook minder bouwoverlast voor de buurt. 

Verder wil Eindeloos Wonen het gebruik van drinkwater terugdringen door gebruik te gaan maken van he-

melwateropvang. Daartoe worden één of meerdere reservoirs ingegraven voor het gebruik van hemelwa-

ter bij het toilet, de wasmachine, het sproeien van de gezamenlijke tuin, autowassen etc. Dit kan eenvou-

dig een reductie van 40% op het totale drinkwaterverbruik opleveren.

DUURZAAM 
BOUWEN

CLT levert aanzienlijke winsten op in de vorm van 
minder materiaalafval en CO2 uitstoot en ook minder 
bouwoverlast voor de buurt. 
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stapelbare modules

appartementen

technische ruimte/
bergingen/

gemeenschappelijke ruimte/
flexibele invulling/

CONCEPT
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Zoals aangegeven is er voldoende belangstelling voor het Eindeloos Wonen concept. De belangrijkste 

voorwaarde voor het daadwerkelijk realiseren van het initiatief is het verkrijgen van een geschikte bouw-

locatie. Geschikt betekent in ons geval in de nabijheid van winkels, een gezondheidscentrum en openbaar 

vervoer.  

Op een grote(re) kavel kunnen meer wooneenheden komen, maar enkele kleinere kavels, verdeeld over 

de stad, zou ook een optie kunnen zijn. Zo kunnen belangstellende Almeerders mogelijk en desgewenst in 

hun eigen woonwijk blijven wonen en hoeven “oude bomen” niet verplant te worden. 

 

Veel belangstellenden uit onze doelgroep wonen nu in ruime woningen en willen dan ook graag voldoen-

de leefruimte houden. We willen de woningen dan ook niet al te krap uitvoeren. Toch zullen er ook belang-

stellenden voor kleinere woningen opteren. Het modulair bouwen maakt het mogelijk vraag en aanbod 

keurig op elkaar af te stemmen. 

Uitgaande van een eerste complex van rond de 18 wooneenheden zal een kavel van 1500 m² op een ge-

schikte locatie gevonden moeten worden. Eerste berekeningen wijzen uit dat de wooneenheden voor on-

geveer  €2,500 tot €3,000 / m² vloeroppervlak gerealiseerd kunnen worden. De uiteindelijke kosten zullen 

uiteraard afhankelijk zijn van de keuzes m.b.t. de gemeenschappelijke ruimtes, kostprijs van de bouw en 

grondprijs. 

Na een eerste ‘proof of concept’ kan het Eindeloos Wonen-concept  worden gebruikt voor nieuwe initia-

tieven in de verschillende wijken van Almere.

DE VOLGENDE 
STAPPEN

Het modulair bouwen maakt het mogelijk vraag en 
aanbod keurig op elkaar af te stemmen. 

DE VOLGENDE 
STAPPEN
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INITIATIEFNEMERS
EINDELOOS WONEN

Remy Carton
Pepijn van de Staak
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