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www.sustainablecity.nl 



 

Levensloopbestendige wijk? 
 

Ontwerpend onderzoek, 2009 



Ondanks technologische 
ontwikkelingen en 
schaalvergroting: 

 
• Stijgende kosten 
• Hogere eisen 
• Lagere inkomsten  
• Dubbele vergrijzing (minder 

handen) 
• Zorg en mantelzorgers 

overbelast 

Motief ontwerpend onderzoek 

Wil ik hier oud 
worden??? 



Ontwikkelingen in de zorg 



Schaalvergroting>>>> 
Scheiding van functies>>>> 

Ontwikkeling zorg en stad 

trend Hospitalisatie, isolatie, 
hogere kosten… 

Congestie, 
milieuproblematiek, 
obesitas , eenzaamheid… 

multigeneratie hofjes bejaardenhuis 

Functie menging Scheiding Functies 



Nieuwe ontwikkelingen in woon(zorg) 
Kleinschaligheid 
Diversiteit 
Integratie 

Aangepaste woning /  
kangaroo woning 

Multigeneratie wonen 

Kleinschalig wonen  



Nieuwe ontwikkelingen in de zorg  
• Preventie 
• Active ageing 
• Zorg als 

netwerkorganisatie 
• Community care 
• Thuiszorg  

 

Slimme zorg 
-ICT en technologie 
-Energieke samenleving 



Wat vraagt dat van de leefomgeving? 
Levendig (verschillende 
ervaringen) 
 
Een rijk sociaal leven  
 
Gemengd (jong en oud) 
 
Gezonde economie (ouderen 
participeren) 
 
Toegankelijke voorzieningen en 
gezondheidscentra  
 
Goed bereikbaar (OV) 
 
Veilige en aantrekkelijke 
openbare ruimte 
 
Divers aanbod aan woningen 
inclusief aangepaste woningen 



Ontwerpend 
onderzoek: 

12 strategieën voor een 
levensloopbestendige buurt 



hospitalisatie 

1 Een levendige plek 

Huidige plint van gebouw 
wordt alleen door bewoners 
van het huis gebruikt.  

Een aantrekkelijke plek voor jong en oud in de buurt 
 

Creëer diversiteit en 
overgangszones tussen 
binnen en buiten  

Ontmoetingen en prikkels zijn belangrijk in het 
actief blijven en voor de kwaliteit van leven.  



hospitalisatie 

2 De wereld binnen handbereik 

Houdt bij planning rekening met actieradius, routes 
en ligging tov voorzieningen 

Aantrekkelijke en 
veilige langszaam 
verkeersroute 
verbindt belangrijke 
voorzieningen 

Toegankelijke en bereikbare voorzieningen zijn essentieel voor een 
zelfstandig bestaan  



hospitalisatie 

Buurtgericht woonbeleid (divers en passend) 

3 Wooncarrière met zorg 
Bevorder zelfstandigheid en houdt sociale netwerken in stand 



4 Samen voor de buurt 

Bottom-up planvorming 

Imago, identiteit en 
profilering 

Werk samen met gemeente, zorginstellingen, woningcorporaties, 
welzijnsorganisaties, private partijen en buurtbewoners aan een 
integrale strategie voor een levensloopbestendige buurt.  
 

Integrale gebiedsgerichte ontwikkeling 



Bieslandhof 
Pieter van Foreest, Delft 



Transformatie: 
Van bejaardentehuis naar ontzorgd wonen  

Creëren levensloopbestendige wijk met betaalbare thuiszorg 



Een stukje stad 
Voor oud EN JONG 



Marktconform appartement 

Beschermd wonen 

Bouwen voor vergrijzingsgolf 
          ...en daarna 



Fase 1 -  
renovatie 

Laagdrempelig en aantrekkelijk 
voor buurt 

Publieke lobby met verschillende plekken 

Oefenen met hospitality 



Het Gebouw, Leiden 
Ons Doel, Gemeente Leiden 



Delen van belangen, voorzieningen, kennis, budgetten…  

Samenwerken 



Levensloopbestendige woningen 



Beschermd wonen dementerende ouderen 



Buurtrestaurant (jong en oud) 

Gedeelde voorzieningen 



Overdekt buurtplein 



Plek voor activiteiten 
en ontmoetingen 



1. De wereld binnen handbereik 
2. Een levendige plek 
3. Wooncarriere met zorg 
4. Samen voor de buurt 

 



SLIMME ZORG 
in slimme steden 
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