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Wie kiest voor Vilavie doet dit bewust. 
Verbondenheid en wederzijds respect 
staan hier centraal. Privacy is essentieel, 
maar bewoners vormen ook een 
gemeenschap, een buurt. Ze genieten 
van hun tijd en van elkaar. En profiteren  

van een prettige locatie, een comfortabele 
woning en uitstekende voorzieningen. 
Vilavie is een open leefmilieu, met een 
dynamische woonomgeving en een 
duidelijke identiteit. Ingebed in en open 
naar de maatschappij.
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Vilavie? 
Ja!

Vier partners uit 
de Initiatiefgroep 
denken hardop... 
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Overgewaaid 
uit Amerika

Wordt Nieuw 
Schokland 
de eerste 
Vilavie in 
Nederland?

‘Ik vind duurzaamheid 
en gemeenschapszin 
belangrijk’ 

20Weinig ruimte? 
Geen probleem!

Het eerste nummer van het Vilavie magazine is een feit. In het vervolg houden we u elk jaar op de hoogte van de 

vorderingen rond dit bijzondere woonconcept. Senioren van nu staan midden in het leven. We laten hen in dit tijdschrift 

graag zelf aan het woord. Wat verwachten zij van een 55-plus gemeenschap, wat zoeken zij en welke rol zien zij voor 

zichzelf weggelegd. Het gaat om het maken van eigen keuzes. De initiatiefgroep Vilavie hoopt daaraan zoveel 

mogelijk te kunnen bijdragen. Voor recent nieuws over 

Vilavie kunt u terecht op www.vilavie.nl.
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Nu mijn vader (65 jaar) gestopt is met werken en mijn 
moeder het afgelopen jaar – helaas veel te jong –
is overleden, zie ik hoe belangrijk zijn vrienden en de 
buren in de straat voor hem zijn. 
De sociale contacten met collega’s, met wie hij jarenlang 
gemiddeld 50 uur per week optrok, zijn er niet meer en 
inmiddels hebben wij (zijn kinderen) het zelf druk met 
onze kinderen en werk. Bovendien wonen we verspreid 
over heel Nederland. Ondanks onze hechte familieband, 
zien we hem één keer in de 1 à 2 weken. 

Veel mensen van boven de 55 raken plotseling vanzelf-
sprekende contacten kwijt. Daarnaast zijn de meeste 
mensen niet meer lid van een partij, vakbond, vereniging 
of kaartclub. Zij gaan minder naar de kerk en sporten 
weinig.

Uit onderzoek van Robert D. Putnam, schrijver van het 
boek ‘Bowling alone, the collapse and revival of ame-
rican community’, blijkt dat politiek, bureaucratie en 
economie veel slechter functioneren naarmate mensen 
meer op zichzelf zijn. Ze worden vaker ziek en zijn aan-
toonbaar minder gelukkig.
Wie daarentegen lid wordt van een club, heeft volgens 
Putnam 50 procent meer kans het komende jaar te 
blijven leven. Inmiddels wordt hij wereldwijd gevraagd 
om mee te denken over het ‘ontsluiten van het sociaal 
kapitaal’. 
Juist wanneer er veel gelijkgestemden bij elkaar wonen 
blijkt, uit bovenstaand onderzoek, dat de cohesie binnen 
een samenleving groter is.  
Ik heb tijdens een reis door Amerikaanse seniorensteden 
gezien hoe 55-plussers leven en wonen. Het is daar de 
normaalste zaak van de wereld dat mensen van 60 tot 90 
’s ochtends vroeg lekker samen komen fitnessen, zwem-
men of cricket spelen. Het leven wordt nog echt geleefd, 
gevierd. 

Voor ons als Initiatiefgroep betekent dit een stimulans 
om door te gaan met het initiëren van seniorensteden in 

Nederland. Vilavie wordt geen kopie van Suncity, maar 
een community voor 55-plussers naar Nederlandse 
schaal. Met aandacht voor de menselijke maat. Vilavie is 
een eigenzinnige wijk waarin woonplezier, vrijheid en 
verbondenheid centraal staan. 

Inmiddels zijn we volop aan de gang met de haalbaar-
heidsstudie in de Noordoostpolder. We hebben afgelo-
pen jaar onze naam veranderd. Seniorenstad is Vilavie 
geworden. Een naam die een meer positieve associatie 
heeft en beter past bij de kansen die we willen bieden aan 
mensen in de derde levensfase.

In dit eerste magazine, beschrijven we het concept 
Vilavie, vertellen we over verschillende typen commu-
nities in de Verenigde Staten, komen de mogelijkheden 
van Vilavie Small aan bod, laten we bestuurders aan het 
woord en besteden we vooral veel aandacht aan de men-
sen zelf. Want om hen gaat het tenslotte. 
Met dit magazine willen we u jaarlijks op de hoogte bren-
gen van onze ervaringen met Vilavie. We nodigen u graag 
uit om uw reactie te geven en met ons mee te denken op 
www.vilavie.nl.

Veel leesplezier,

Samantha van Rooij, Strateon  
Projectleider Initiatiefgroep Vilavie
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Ouderen zijn meer dan zorgbehoevende senioren. 55-plussers verkeren graag 
met gelijkgestemden in een prettige woonomgeving, zijn bereid om in hun wijk 
te investeren en beschikken over ruime werk- en levenservaring, een groot net-
werk en de nodige tijd om zich vrijwillig voor de maatschappij in te zetten. Het 
wordt dus de hoogste tijd dat we hen serieus nemen.

Driehoog achter de geraniums is voor veel senioren van deze tijd een schrikbeeld. Zij 
staan actief in het leven en willen dat ook graag nog jaren zo houden. Maar zij realiseren 
zich wel dat er misschien ooit een tijd komt dat zij ondersteuning of zorg nodig hebben. 
En veel 55-plussers vinden het een plezierig idee als er zorginstellingen in de buurt van 
hun woning zijn. Niet direct voor nu misschien, maar wel voor als dat op termijn nodig is.

Eigen keuzes  Eigenlijk kun je zeggen dat 55-plussers zo lang mogelijk op dezelfde voet 
willen doorleven. Vilavie biedt hun een woonomgeving waarin dat kan. Het concept 
neemt voor senioren belangrijke kernwaarden als uitgangspunt. Denk aan sociaal con-
tact, ervaringen opdoen, ontplooiing, de vrijheid om je eigen keuzes te maken, bij een 
groep horen en genieten van het leven. Dit zijn kernwaarden waar iedereen zich wellicht 
in herkent, alleen krijgen deze waarden een andere invulling als je ouder wordt: ze zijn 
niet meer vanzelfsprekend, 55-plussers moeten er meer moeite voor doen dan jongere 
generaties.

Kernwaarden  Vilavie richt zich speciaal op mensen tussen de 55 en 110. Zelfstandig-
heid, diversiteit en keuzevrijheid staan centraal. Mensen bepalen zelf hoe zij willen 

wonen en leven en hoe zij de kernwaarden die zij het 
belangrijkst vinden – ontmoeten, zinvol leven, veel 
beleven, regie en verbondenheid – willen invullen. Deze 
kernwaarden vormen de ruggengraat van het concept Vi-
lavie en leggen samen met een viertal randvoorwaarden – 
services, voorzieningen, differentiatie van woonmilieus 
en een hoogwaardige openbare ruimte –  de basis voor 
een gemeenschap die optimaal aansluit bij de behoeften 
van 55-plussers.

Kracht  Vilavie is een gemeenschap voor en door 
senioren. De bewoner is opdrachtgever. Zowel de 
communitygedachte als het voorzieningenniveau en 
de manier van behuizing komen uit de eigen koker 
van de doelgroep. Zelf weten mensen immers het best 
wat zij willen. Dit kan binnen Vilavie in de vorm van 
particulier opdrachtgeverschap, maar ook collectief 
kunnen opdrachten worden verleend. Er liggen volop 
kansen om het kapitaal waarover senioren beschikken 
beter te benutten. En dan gaat het niet alleen over geld, 
maar net zo goed over hun ervaring en netwerk en de 
bijdrage aan sociale cohesie die zij vaak willen en kun-
nen leveren.  

Voorwoord

Praat niet over, maar mét senioren
de woonconsument als opdrachtgever 
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Vilavie is geen gesloten gemeenschap en je hoeft niet 
per se 55-plus te zijn om er te wonen. Maar Lonneke 
Wijnhoven, Heijmans Vastgoed, gelooft dat er zich 
vanzelf voornamelijk senioren zullen gaan vestigen. 
“We stemmen de voorzieningen af op de 55-plus doel-

groep en hoewel die voorzieningen 
ook toegankelijk kunnen zijn voor 
andere mensen uit de buurt, zijn 
ze wel voor senioren bedoeld. Wat 
de huisvesting betreft komen er 
zowel woningen in het goedkope, 
middeldure en duurdere segment. 
En er zijn koop- en huurwoningen, 

huizen met een tuin en appartementen. De bebouwing 
wordt laag gehouden zodat er sprake is van een mense-
lijke maat en je vanuit je huis contact hebt met de omge-
ving. We creëren dus een afwisselende en toegankelijke 
wijk waar niet alleen welgestelde mensen, maar ook 
mensen met een wat kleinere beurs zich thuis voelen.”

  Lonneke Wijnhoven

Vilavie heeft een 
hoogwaardige en 
open uitstraling. 
Patrick Esveld, 
BAM Vastgoed, ziet 

het als volgt voor zich: “Het gras is gemaaid, heggen 
zijn gesnoeid en er ligt nergens rommel op straat. Er 
wordt zoveel mogelijk uit het zicht geparkeerd en de 
openbare ruimte kent mooie pleinen of een brink waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er is voornamelijk 
laagbouw en de brede straten zijn goed verlicht. De 
buurt geeft bewoners een plezierig en veilig gevoel. 
Hoogwaardigheid heeft alles te maken met de vorm 
van beheer. Natuurlijk zorgen we in een seniorenge-
meenschap voor professioneel beheer, daar betaalt 
iedereen aan mee, maar daarnaast dragen de bewoners 
zelf vanuit het collectief hun steentje bij. Een hecht 
team van professionals en vrijwilligers beheert en 
onderhoudt gezamenlijk de openbare ruimte. Zo hou je 
als community grip op de wijk en bevorder je betrok-
kenheid en participatie. Bovendien is het een goede 
manier om andere mensen te leren kennen. Mensen 
die voor Vilavie kiezen doen dit bewust. Zij willen 
samenleven met gelijkgestemden die zich in dezelfde 
levensfase bevinden en die dezelfde betrokkenheid 
tonen bij de gemeenschap.”    Patrick Esveld

Vilavie biedt een combi-
natie van vakantiegevoel 
en zinvol leven, vindt Tom 
Weghorst,  TCN Property 
Projects. En dat komt vooral 

door de voorzieningen, de communitygedachte en de 
indeling van de ruimte. “Het gaat ons niet alleen om 
mooie en comfortabele woningen, maar ook om een 
aantrekkelijk woonmilieu. Al tijdens de eerste fase van de 
ontwikkeling worden de voorzieningen en infrastructuur 
van Vilavie volledig gerealiseerd. Winkelvoorzieningen en 
culturele voorzieningen als een theater en bioscoop zijn 
belangrijk en daarom wordt elke Vilavie verbonden aan 
een bestaand centrum of zorgen we voor een goede ver-
binding met zo’n centrum. Verder komt er een Commu-
nity Center met eigen voorzieningen voor Vilavie. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan fitness- en wellnessvoorzienin-
gen, een ontmoetingsruimte, een bibliotheek, tennisba-
nen, een zwembad, educatie en entertainment en horeca- 
en hotelvoorzieningen. Iedere bewoner van Vilavie is lid 
van het Community Center en betaalt een bepaald bedrag 
per maand voor onderhoud, beheer, voorzieningen en ac-
tiviteiten. Maximaal 100 euro per woning per maand. Alle 
services en activiteiten die worden georganiseerd, ont-
staan vanuit een gemeenschappelijk ‘clubgevoel’. Je bent 
echter niet verplicht om aan activiteiten deel te nemen. In 
Vilavie doe je precies wat je zelf wilt.”    Tom Weghorst

Vilavie gaat niet over zorg, maar over een combinatie van 
zinvol leven en genieten van het leven, vindt Alex Sievers 
van Inbo adviseurs, stedenbouwkundigen, architec-
ten. Sievers is één van de grondleggers van het concept 
Vilavie. “Het is voor senioren natuurlijk belangrijk dat 

er zorg in de buurt is, maar de 
zorginstelling wordt niet het 
centrum van de wijk. Het mid-
delpunt van de gemeenschap 
wordt een ware ontmoetings-
plek met goede voorzieningen. 
Je ziet heel vaak dat ontwik-
kelaars en gemeenten bepalen 

dat senioren voor de levendigheid vast wel boven het 
winkelcentrum willen wonen. Ik ben ervan overtuigd 
dat senioren winkelen leuk vinden, maar als ze kunnen 
kiezen tussen mensen ontmoeten in de supermarkt of op 
een plek die daar beter op toegerust is, kiezen ze voor het 
laatste. Het wordt tijd dat we beter naar de senior gaan 
luisteren, stoppen met aanbodgericht denken en vooral 
uitgaan van de vraag van de mensen zelf. Zo zijn senioren 
niet altijd hulpbehoevend en moeten we dat hulpbehoe-
vende dus ook niet als uitgangspunt nemen. Goede zorg 
is natuurlijk wel een randvoorwaarde voor Vilavie, maar 
dan meer in de marge. Mensen willen dat er zorg aanwe-
zig is, mocht dat nodig zijn, maar zij hoeven niet de hele 
tijd met zorg geconfronteerd te worden.”    Alex Sievers

Vier partners uit 
de Initiatiefgroep 
denken hardop...

55-plussers willen 
geen zorg maar 
zorggarantie

Community-
gedachte

Professioneel en 
vrijwillig beheer

van links naar rechts:

Patrick Esveld

Lonneke Wijnhoven

Tom Weghorst

Alex Sievers

Vilavie is 
er voor
iedereen
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wat wil de 
55-plusser?

de vijf kernwaarden van vilavie:

ontmoeten  wie en waar u wilt

zinvol leven  een handje helpen

veel beleven genieten van het leven

regie  vrijheid om eigen keuzes te maken 

verbondenheid onderdeel zijn van
 het geheel

actieve 
levensgenieters
55-plussers van nu zijn niet gelijk aan senioren van tien of 
twintig jaar geleden en over nog eens tien of twintig jaar zul-
len senioren weer anders zijn. Bovendien vormen 55-plussers 
geen homogene groep. Mensen die nu tussen de 55 en 110 zijn, 
komen uit heel diverse generaties, hebben verschillende leef-
stijlen en andere beelden over ouder worden en de toekomst. 
Toch zijn er ook overeenkomsten tussen senioren.
 
Veel 55-plussers:

  stoppen met werken of gaan aanzienlijk minder werken
  richten hun leven opnieuw in
  voelen zich (nog) jong en vitaal
  verkeren gemiddeld genomen in een goede gezondheid
  besteden veel tijd aan hobby’s en reizen 
  hebben een actieve levensstijl
  stellen prijs op persoonlijke verzorging
  kunnen hun bestaande koopwoning kapitaliseren
  beschikken over een goede pensioenvoorziening

bron: Stec groep

het innovatieve karakter van vilavie 

Op naar de toekomst

Meedoen in de maatschappij? Als het aan Vilavie ligt is dat ook voor 55-plussers 

een vanzelfsprekend uitgangspunt. Straks kunnen senioren investeren in een 

innovatieve woon- en leefomgeving waarin zij zelf de hoofdrol spelen en niet 

ergens aan de zijlijn staan. Vilavie durft de toekomst aan.

Voor en door senioren  Vilavie is een gemeenschap  voor 
en door senioren. 55-plussers beslissen mee over hoe de 
woon- en leefomgeving wordt ingericht en vervullen ook 
binnen de gemeenschap een belangrijke rol. Wie wil kan 
actief worden in het bestuur van het Community Center. 
De voorzieningen worden voor een groot gedeelte door 
vrijwilligers – bewoners zelf – beheerd. Via een jaarlijkse 
of maandelijkse contributie worden zij lid van ‘de club.’

Netwerkstad  Vilavie is een hechte gemeenschap waar je 
welkom bent. Geen afgesloten gebied, maar een dynami-
sche woonomgeving, ingebed in een netwerk van steden 
en dorpen, die een extra economische impuls geeft. 
55-plussers uit andere wijken kunnen bijvoorbeeld ook 
lid worden van het Community Center en gebruikmaken 
van de voorzieningen. Bewoners van Vilavie geven een 
boost aan de lokale economie. Zij zijn koopkrachtig en 
leveren ook nog eens een belangrijke bijdrage als vrijwil-
liger in sportclubs, bibliotheken of kinderopvang in 
omliggende buurten en wijken.

Nieuwste snufjes  Gemak, veiligheid en vervoer zijn be-
langrijke aandachtspunten binnen Vilavie. De woningen 
kunnen zeer gebruiksvriendelijk worden ingericht met 
behulp van domotica - woonhuistechnologie. In een 

vilavie

centrum

community
center

kinder
opvang

biblio-
theek

sport-
clubs
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domotica-woning worden communicatie, zorgtaken, 
ontspanning en andere huiselijke bezigheden door elek-
trische apparaten en netwerken gemakkelijker gemaakt. 
Domotica gaat over de infrastructuur in de woning. 
Maar ook buiten de woning zijn mobiliteit en flexibiliteit 
belangrijk. Op dit moment worden daarom de moge-
lijkheden van elektrische karts onderzocht. Karts zijn 
goedkope, compacte wagentjes waarmee je je makkelijk 
verplaatst en die aanzienlijk minder milieubelastend zijn 
dan een gewone auto.

Samen  De Initiatiefgroep Vilavie werkt op alle bovenge-
noemde gebieden samen met 55-plussers en allianties 
van betrokken (regionale) organisaties om concreet 
invulling te geven aan het concept zoals de toekomstige 
bewoners dit voor ogen hebben.   

Wie is wie binnen de 
Initiatiefgroep Vilavie?
Of het nu gaat om een uitgebreide opzet voor Vilavie of Vilavie Small, de 
Initiatiefgroep Vilavie ontwikkelt, investeert in en realiseert gemeen-
schappen die aantrekkelijk zijn voor 55-plussers. De Initiatiefgroep 
verricht gedegen onderzoek naar de behoeften van senioren en werkt 
samen met potentiële bewoners aan een aantal concepten voor de invul-
ling van Vilavie. 
 
Toegevoegde waarde  Alle partijen binnen de Initiatiefgroep Vilavie hebben 
een unieke achtergrond en brengen hun eigen specifieke kennis en ervaring 
in. De samenwerking binnen en met de Initiatiefgroep Vilavie heeft hierdoor 
een duidelijke toegevoegde waarde. De partijen blijven langjarig betrokken bij 
de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van en de investering in seniorenste-
den. Iedere partij heeft zelf ervaring met concepten en voorzieningen op het 
gebied van 55-pluswonen en binnen de Initiatiefgroep Vilavie biedt elke partij 
haar eigen expertise:
 
BAM Vastgoed    richt zich op de ontwikkeling van kleinschalige innovatieve 
voorzieningen: algemeen als projectontwikkelaar en specifiek met het Golden 
Years-woonconcept voor 55-plussers.
Heijmans Vastgoed    richt zich op collectief opdrachtgeverschap: algemeen 
als projectontwikkelaar en specifiek met Second Bloom en Wenswonen.
TCN Property Projects    vertaalt woon- en leefconcepten naar concrete 
projecten en managet ook na de realisatie van die projecten: algemeen als 
projectontwikkelaar/belegger en specifiek met Senior Living.
ING Real Estate Investment Management    belegt ondermeer in huurwo-
ningen in Nederland. ING onderscheidt zich als woningbelegger door bewust 
te investeren in huurwoningen voor 55-plussers en wil hierin langdurig 
investeren.
Rochdale / DeltaForte    in Amsterdam dé initiatiefnemer op het gebied van 
ontwikkeling en realisatie van woonomgevingen voor senioren.
Inbo    adviseurs, stedenbouwkundigen, architecten: adviseert onder meer 
over woonconcepten voor senioren.
Strateon    begeleidt de Initiatiefgroep Vilavie door onder meer ondersteu-
ning bij de conceptontwikkeling, ‘houdt de partijen bij elkaar’ en bewaakt de 
voortgang.

Zorg naar behoefte

Wonen en leven staat centraal in Vilavie. Maar de zorg is – mocht die nodig zijn – 
altijd op de achtergrond aanwezig. Er is zorg op drie niveaus: 

Binnen het zorgabonnement (naar behoefte) wordt de alarmering geregeld 
voor acuut gewenste hulp. Daarnaast is er de mogelijkheid voor overbrug-
gingszorg totdat de officiële indicatiestelling is vastgesteld en er bijvoorbeeld 
Thuiszorg beschikbaar is. Het abonnement biedt ook hulp bij de coördinatie van 
dagelijkse structurele zorg.
Het Zorghotel biedt zorg aan mensen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen en 
nog moeilijk voor zichzelf kunnen zorgen.
Residenties bieden woningen met 24-uurs verzorging voor mensen die struc-
turele zorg nodig hebben en niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. 
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Zelfontplooiing en zingeving blijven belangrijk. 
Ook na je 55ste. Wie zich nuttig maakt staat volop 
in het leven. En geven zorgt voor meer plezier dan 
ontvangen. Als er een beroep op je kan worden 
gedaan, verdien je respect van anderen. Dat geeft 
energie. En zorgt voor voldoening. Je leert met de 
tijd. Weet dat er méér is in het leven. Echte passies 
doven niet. Je blijft ervoor gaan.

zinvol leven

“Ik heb een vrijstaande woning aan de Vecht met 
achter uitzicht op de Loosdrechtse plassen. Maar 
ik wil wel naar Vilavie in de Noordoostpolder, ook 
weer aan het water. Ik vind het hier in het midden 
van het land te druk worden. Je staat bijna alleen 
maar in de file. Ik heb jarenlang voor ING Real 
Estate gewerkt. Maar de afgelopen vijf jaar had ik 
geen baan meer. Ik heb mijn moeder hier in huis 
verzorgd. Dat was een indrukwekkende tijd. Ik 
wilde haar hier zelf tot aan haar dood verplegen. 
Toen ik werkte, was dat wel zo’n 60 uur per week. 
Nu geniet ik van mijn vrije tijd. Ik heb een hond, 
Oscar. Het is een Cavalier King Charles Spaniel, je 
ziet ze wel op oude Engelse schilderijen. Ik ben een 
buitenmens, je moet mij niet in een stad opsluiten. 
Ik geef rondleidingen op Kasteel de Haar en ik zing 
in een operakoor. Als ik naar de Noordoostpolder 
verhuis, doe ik dat vooral omdat ik behoefte heb 
aan contact met andere senioren. En ik vind het 
fijn dat je je nuttig kunt maken. Al gaat het maar 
om een praatje of het maaien van gras. Ik word 
toch een jaartje ouder.”

‘Fijn dat je je nuttig 
kunt maken’ joke loman (66)

Herkenning, verwantschap en zorg. Verbonden-
heid gaat verder dan een gedeelde interesse. 
Verbondenheid betekent nieuwe ontmoetingen, 
samen dingen ondernemen en écht contact. Aan-
dacht voor leuke en bijzondere zaken. Maar ook 
een steuntje in de rug. Als dat nodig is. Solidari-
teit, daar draait het om. Een gezamenlijke richting 
uitstippelen. Nu, en in de toekomst. 

verbondenheid

De vijf 
kernwaarden 
van Vilavie

Sociale relaties en onderling contact zorgen voor 
levensstroom. Maken dat je je de moeite waard 
voelt. Gedeelde vreugde is zoveel leuker. En 
gedeelde smart is halve smart. Herinneringen 
ophalen met vrienden, toevallige kennismakingen 
en nieuwe ontmoetingen. Tijd voor gezelligheid 
en goede gesprekken. In je eigen tempo, en in een 
comfortabele omgeving.

ontmoeten

Proef de wereld. Ontdek, geniet en beleef. Herin-
neringen zijn mooi, maar ook de toekomst is de 
moeite waard. De tijd vliegt. Een gezellig etentje, 
een mooi boek, een goed gesprek of een indruk-
wekkende reis. Wie zegt dat senioren achter de ge-
raniums zitten? Jong of oud, iedereen wil actief op 
pad. Inspiratie opdoen. Sferen, kleuren en geuren 
opsnuiven. En af en toe een droom laten uitkomen.

veel beleven

Vrijheid betekent dat je zelf de koers van je leven 
kunt bepalen. Ook op latere leeftijd en als je mis-
schien lichamelijke gebreken krijgt. Zolang je ge-
bruik maakt van je mogelijkheden blijft het leven 
interessant. En kan er genoeg. Zelfstandigheid 
is een groot goed. Je eigen normen en waarden. 
Geen betutteling of verplichtingen. Zelf weet je 
immers het best wat goed voor je is.

regie

? Ja!

Een ondernemende geest. De touwtjes in eigen handen. Senioren 

beslissen zelf hoe zij willen wonen en leven. In Vilavie draait het om 

vijf kernwaarden. Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt van 

de seniorengemeenschappen waar de Initiatiefgroep zich samen 

met 55-plussers hard voor maakt.

vijf 55-plussers vertellen over hun keuze
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“Ik kom uit Den Haag, maar woon al veertig jaar in 
Kerkrade. We hebben hier een tuin en veel ruimte. 
Maar mijn man en ik zouden best wat kleiner wil-
len wonen en we willen eigenlijk graag terug naar 
het Westen. We zijn op zoek naar een betaalbare 
locatie met goede voorzieningen. Als je ouder 
wordt, worden voorzieningen steeds belangrijker. 
En ik heb lang genoeg in de tuin gewerkt, een ter-
ras of balkon zou nu prima zijn. Mijn man neemt 
minder makkelijk afscheid hier dan ik. We zitten 
wel in één van de mooiste natuurgebieden van ons 
land. Maar als we nu concerten willen bezoeken 
moeten we naar Eindhoven, Aken of Keulen. In 
de Randstad is alles toch wat dichterbij. We zijn 
geen types om met de beentjes omhoog te zitten, 
contact met mensen is voor ons belangrijk. Ik 
zwem graag en fiets en knutsel. Een gedeelde 
atelierruimte met gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid spreekt me aan. En aan dat stadse 
wennen we wel weer. Bovendien houden we onze 
caravan in Zeeland.”

‘Contact met mensen is 
voor ons belangrijk’
anneke schlamann (73)

“We wonen nu heel mooi, vlakbij de Belgische 
grens. Maar binnenkort willen we het toch anders. 
In 2007 ben ik met pensioen gegaan en we hebben 
veel vrienden en kennissen in het Noorden van 
het land. We zouden ons daar dus graag weer 
vestigen. De seniorenlocatie in Noordoostpolder 
trekt ons. We zijn nog niet oud, maar mijn vrouw 
is niet zo goed ter been en ik vind het een fijn idee 
als we ergens wonen waar zorg is als dat nodig is. 
In Noordoostpolder is ruimte, we zitten dichterbij 
onze vrienden en het is leuk en inspirerend om 
gelijkgestemden te ontmoeten. Ik ben van huis uit 
docent en geef nu computerlessen aan 55-plussers. 
Dat blijf ik doen. 
Ik vind het belangrijk dat ouderen ook in contact 
blijven met jonge mensen en met hun kinderen en 
kleinkinderen. Vilavie moet een open en toe-
gankelijk gebied blijven. Ik zou graag wat willen 
bijdragen aan de gemeenschap. Je hebt altijd een 
aantal mensen nodig die de kar trekken: naar mijn 
idee kan Vilavie een woon- en leefplek worden voor 
en door senioren, mét elkaar en vóór elkaar.”

‘Mét elkaar en vóór 
elkaar’ andré vink (66)
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“Ik ben ingenieur en we hebben voor mijn werk 
altijd veel gereisd en veel beleefd. We hebben in 
Amerika in de buurt van Los Angeles gewoond 
en in Denemarken, met een groot huis en een 
gigantische tuin. In Denemarken waren we 
zelfvoorzienend. We hadden er een moestuin van 
100 m2. Ik schilder en fiets graag en mijn vrouw 
borduurt. We houden allebei van de buitenlucht. 
Een kleine tuin zou fantastisch zijn. Weinig 
onderhoud, maar wel een eigen plekje om lekker 
buiten te zitten en wat bloemen en planten te 
houden. We wonen nu in Rotterdam en zouden 
liever buiten wonen. Een waterstad zoals daar nu 
in Noordoostpolder plannen voor zijn, lijkt ons 
wel wat. Toen we in Amerika woonden kenden we 
mensen die in een seniorenstad leefden. Dat was 
in de jaren zestig. In Amerika zijn er al decennia 
lang seniorensteden. Er wonen mensen vanaf 
een jaar of 50. De gemeenschappen kwamen zeer 
plezierig op ons over.”

‘We hebben 
altijd dingen 
ondernomen’ 
jack hagenaar (75)

“Mijn vrouw en ik zoeken een seniorenwoning. Een 
appartement: gelijkvloers met ruimte voor onze 
antieke meubels, een kleine tuin en dichtbij eer-
stelijns zorg. Ik ben actief bij de stichting SIR 55. 
Wij pleiten voor levensloopbestendige woningen 
voor medioren en senioren, gelegen in kleinschali-
ge centra. De woningen zijn afgestemd op onze be-
hoeften: een ruimere badkamer, hulp bij douchen, 
een garage waarin je de mogelijkheid hebt om een 
rolstoel uit de auto te halen. Mij spreekt een mix 
van ouderen en wat jongere mensen aan, vanaf 
een jaar of 50 zeg maar. Als we nu verhuizen, wordt 
onze keuze eigenlijk een definitieve. Ik vind het 
belangrijk om de regie te houden. Ben nog steeds 
actief in het bedrijfsleven en heb het gevoel nog 
midden in het leven te staan. Almere is een uitste-
kende locatie, dichtbij Amsterdam en Hilversum. 
De ideale seniorenstad heeft een brink: een plein-
tje zodat je contact hebt met je naaste omgeving, 
terwijl je je toch kunt terugtrekken. Ik zou graag 
actief zijn binnen het communitybestuur van 
Vilavie. Er met elkaar iets van maken.”

‘Ik sta nog 
midden 

in het leven’ 
boudewijn mijer (73)

pa
gi

na
 19

pa
gi

na
 18



pa
gi

na
 2

0

pa
gi

na
 2

1

Maar wij geloven dat het juist ook hier werkt. Je moet nu 
naar die doelgroep kijken. Wat willen zij? Hoe leven ze? 
Wat hebben zij nodig, wat zijn hun wensen? We richten 
ons in Nederland te veel op gezinnen en op jonge-
ren. Terwijl senioren een hele interessante doelgroep 
vormen. Er is een markt voor seniorengemeenschap-
pen, die moet nu nog goed worden ontgonnen. De 
Initiatiefgroep Vilavie doet dat met een aantal gerenom-
meerde partijen en dat maakt het concept sterk. ING 
investeert verder in de zorgsector, zowel in het buiten-
land als recent ook in Nederland, via gespecialiseerde 
vastgoedfondsen”

Positieve keuze  Het aantal senioren groeit. Wensing: 
“Je moet die mensen iets te bieden hebben. Senioren-
huisvesting is in Nederland nog te vaak een negatieve 
keuze. Je wacht tot je echt niet anders meer kunt en dan 
ga je naar een verzorgingshuis of een aanleunwoning. 
Maar dat kan ook anders. Wij geloven in een positieve 
keuze. Serviceflats zijn al een soort mini-seniorensteden. 
Waarom zetten we dan geen echte seniorensteden op? 
Gemeenschappen die inspelen op de werkelijke behoef-
ten van 55-plussers. Deze mensen weten heel goed wat 
ze willen.”

Genieten  Ik ben naar de Verenigde Staten geweest en 
heb daar met eigen ogen gezien dat het werkt. Als echte 
vastgoedman vroeg ik de mensen in zo’n gemeenschap 
wat ze van hun woning vonden. Ze keken me raar aan. 
Onze woningen zijn prima zeiden ze terwijl ze hun 
schouders optrokken. Toen begreep ik het. Het gaat 
helemaal niet om die woningen, ze zoeken elkaar en ze 
zoeken een rol in de community. Ik heb geen enkel nega-
tief verhaal gehoord, iedereen woont er graag, profiteert 
van de faciliteiten en geniet van de interactie met andere 
bewoners.”

Doen wat je wil doen  Zelf is Wensing als dertiger nog 
niet toe aan een seniorenwoning. “Maar ik kan me goed 
voorstellen dat ik later in Vilavie wil wonen. Als je ouder 
wordt, moet je kunnen blijven doen wat je graag doet. 
Als Vilavie dat mogelijk maakt, is mijn kostje gekocht.” 

ing real estate durft te investeren in 55-plussers

‘Er is een duidelijke markt voor Vilavie’

ING Real Estate is als investeerder bij de Initiatiefgroep Vilavie betrokken. Is het 
gewaagd om te investeren in een concept als Vilavie? Wensing: “Ja en nee. Het is een 
heel nieuw concept in Nederland. Dus in die zin is het een avontuur. In Amerika zie 
je dat seniorensteden het heel goed doen. Ze spelen duidelijk in op een behoefte. In 
Nederland bestaat er nog wat scepsis. Moet dat nu ook hier, zie je mensen denken. 

Niet overal in Nederland is evenveel ruimte voor de omvang van Vilavie. Toch is 

er ook op die, veelal stedelijke, plaatsen behoefte aan een prettige woonom-

geving met goede voorzieningen voor 55-plussers. De Initiatiefgroep Vilavie 

heeft daarom Vilavie Small ontwikkeld. Deze Small Community heeft een schaal 

van ongeveer 250 woningen en biedt net als de uitgebreidere Vilavie een groot 

aantal voordelen voor bewoners. 

Weinig ruimte? 
Geen probleem!

Net als in Vilavie vormen de vijf kernwaarden het uit-
gangspunt binnen Vilavie Small. De Small Community 
bevindt zich daarom op of grenzend aan centrumlocaties 
zodat de kernwaarden in de directe woonomgeving kun-
nen worden ingevuld.
 
Geschikt voor huur en koop  Ook voor Vilavie Small gel-
den collectief opdrachtgeverschap, een ruimtelijke opzet 
en afwisselende woonmilieus. Denk bijvoorbeeld aan 
een kloosterachtige opzet met een gemeenschappelijke 
tuin. Een hoogwaardige woonomgeving die in één keer 
af is met comfortabele appartementen en grote balkons.  
Vilavie Small is uitermate geschikt voor een mix van 
huur- en koopwoningen (60%-40%) in uiteenlopende 
segmenten (goedkoop 10%, middel 50% en duurder 

40%). In vergelijking zal de kleine variant daarmee een 
iets hoger prijssegment bedienen.
 
A la carte  Vilavie Small biedt een club- of sociëteitsge-
voel en is voorzien van een restaurant met lounge. Er 
kunnen eventueel eigen sport-, fitness- en saunafacilitei-
ten worden gecreëerd, maar het is ook goed mogelijk om 
met sport- en wellnessorganisaties in de directe omge-
ving afspraken te maken over bepaalde arrangementen 
speciaal voor 55-plussers. Het gemeenschapscentrum 
wordt geleid door een woonmanager, die het eerste 
aanspreekpunt vormt voor de bewoners. Verder biedt 
de Vilavie Small ruimte voor activiteiten voor en door 
senioren en voor dienstverlening à la carte.
 
Centrumlocaties  Voorbeelden van mogelijke locaties 
zijn het nieuwe centrum van Leidsche Rijn, een zieken-
huis of voormalig fabriekscomplex dat wordt gesloopt 
in het centrum van een middelgrote gemeente of een 
school die wordt verplaatst en die de mogelijkheid biedt 
voor 250 woningen dicht tegen het centrum. Ook onder-
zoekt de Initiatiefgroep Vilavie op dit moment de moge-
lijkheden van samenwerking met een hotelketen, waarbij 
de hotel- en woonfuncties worden gecombineerd.   

De komende tien jaar neemt de seniorendoelgroep toe met 50%. Voor een  

woningbelegger als ING Real Estate op zich al reden genoeg om zich op  

deze doelgroep te focussen. Wim Wensing, managing director residential:  

“De huidige 55-plussers zijn interessante, mondige mensen die heel goed  

weten wat ze willen.”
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“Hoe oud zou ik zijn geweest? Ergens 
in de dertig? Toen ik weer eens 
hoorde over mensen die stopten met 
werken en van hun pensioen konden 
gaan genieten. Hoezo genieten van 
het feit dat je niet meer actief deel-
neemt aan het maatschappelijk leven? 
Dan kun je net zo goed dood gaan, 
was mijn spontane opwelling. Tja, ik 
was natuurlijk geen zestiger, maar ik 
denk toch dat ik een kern raakte van 
de seniorenproblematiek.
De mensheid bestaat zo’n honderd-
duizend jaar en negentig procent 

van die tijd hebben we doorgebracht als jagers en 
verzamelaars (aldus Rolf Jensen, ‘The Dream Society’, 
1999). Niets genieten van de oude dag. Zo’n tienduizend 
jaar geleden waren we vooral bezig met landbouw en 
veeteelt. Ook op onze oude dag. We wilden meester 
worden over de natuur. Pas zo’n honderd à tweehonderd 
jaar geleden werd de westerse wereld een industriële 
maatschappij. Er kwamen grote steden, een infrastruc-
tuur en er werd welvaart opgebouwd. We leefden niet 
meer met de seizoenen, maar lineair met jaartellingen 
en de agenda in de hand. Toen ontstond het idee dat we 
na een leven van hard werken die paar laatste levensjaren 
van ons pensioen konden gaan genieten. Inmiddels 
zijn die paar jaar vanaf je 65ste voor menigeen tiental-
len jaren geworden. Nadeel van dit genieten: dat je wel 

maatschappelijk uitgerangeerd bent. Je geniet en that’s 
it. Gelukkig is er nu in de 21ste eeuw een hele generatie 

‘emancipatiedeskundigen’ in aantocht in seniorenland. 
Geloof maar dat die op de seniorenbarricades gaat staan 
en van zich zal laten horen met haar maatschappelijke 
ideeën. Dat is maar goed ook, want de samenleving kan 
de kennis, ervaringen en werkkracht van deze generatie 
goed gebruiken.”

Niet alleen ‘leasure and pleasure’  “Individualisering 
en keuzevrijheid hebben hun stempel gedrukt op ons 
senioren. Zelfontplooiing en zinvol werk staan hoog 
op de verlanglijst. Maar activiteiten zijn er niet alleen 
voor het eigen plezier, ze dienen ook in het belang te 
zijn van een groter geheel. We willen niet alleen ‘leasure 
and pleasure’, maar dienstbaarheid aan anderen, aan 
de samenleving en aan het milieu. Op die wijze kunnen 
werk, wonen en vrije tijd verstrengeld raken. Er is dan 
geen sprake meer van een separaat arbeidsethos, maar 
van een overkoepelend leefethos. We willen ons ont-
trekken aan verplichtende, vastgeroeste structuren en 
al werkend van onze relatieve vrijheid genieten. Keuzes 
worden gemaakt vanuit de persoonlijke kwaliteiten, zo-
wel wat relatievormen als wat de dagelijkse bezigheden 
betreft.” 

Ruimte voor generaties na ons  “We leven vandaag de 
dag in het spanningsveld van toegenomen keuzevrijheid 
en onvoldoende beelden en voorwaarden om deze in een 
maatschappelijk verantwoorde vorm te gieten. Ouderen 
hebben niet het aureool van wijsheid, zij roepen eerder 
het beeld op van de hulpbehoevende rollatorfase. On-
dertussen leven vele gefortuneerde senioren in te grote 
huizen, trekken er delen van het jaar op uit en hebben 
eventueel nog een optrekje elders in Europa. Het is een 
aantasting van het milieu, het ruimtegebruik en de rech-
ten van jongere generaties. 
In de uitnodiging voor het door SEV, VROM en NEPROM 
georganiseerde congres ‘Samen ouder worden’ las ik: 

“In de derde levensfase (globaal 60-80 jaar) is de verhuis-
beweging zeer gering. Kinderen zijn het huis uit, de 

pensionering gaat in en de meeste mensen blijven zit-
ten waar zij al zitten. Niets mis mee natuurlijk, als je 
daar naar volle tevredenheid woont. Maar wat te doen, 
wanneer dit minder wordt? Ga je dan op dezelfde 
wijze door of ga je nadenken over een alternatief ?” 

Tevreden senioren moge plezierig zijn, maar het maatschappelijk belang is er niet mee 
gediend als nieuwe generaties daar de dupe van zijn. ‘Jaag de ouderen hun grote huizen 
uit, incluis mezelf ’, verkondigde ik daarom op datzelfde congres. Ik begrijp wel dat dit 
een weinig eigentijdse gang van zaken is en op grote weerstand stuit bij een mondige 
seniorengeneratie. Een betere slogan is: ‘Lok de ouderen hun grote huizen uit.’ Dus 
moeten er ook voor tevreden senioren zulke aantrekkelijke alternatieven komen, dat ze 
overstappen naar een bescheidener woning. Fundamenten daarvoor zijn het garan-
deren van individuele vrijheid en het scheppen van de mogelijkheid om in de eigen 
woonomgeving maatschappelijk actief te zijn.”

Maatschappelijke integratie  “Jawel, we hebben van doen met de verwende generatie, 
geboren in de periode 1935-1950. Weinig of niets gemerkt van de economische crisis en 
tijdens de oorlog hadden verreweg de meesten geen verantwoordelijkheden. In de daarop 
volgende periode heeft deze generatie veel (materiële) rechten en een goed pensioen ver-
worven. Volgende generaties zullen wat de financiële regelgeving betreft minder verwend 
zijn. Wel zullen ze de behoefte aan persoonlijke vrijheid en maatschappelijke integratie 
hoog in het vaandel dragen. Dit zijn dus belangen die blijven. Op dit moment zijn we nog 
hard bezig om adequate voorwaarden te scheppen voor een omslag naar die maatschap-
pelijke integratie. Het wonen kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren, en dat vraagt 
flexibiliteit en creativiteit van beleidvoerders en woningbouwers. Leven en wonen in het 
hart van de samenleving, ten gunste van die samenleving, dat is de richting vooruit.”

Liefde  “Zonder maatschappelijke activi-
teit leek de dood mij als dertiger een van-
zelfsprekend alternatief. Zo uitgesproken 
is mijn mening niet meer. Voortschrijdend 
inzicht, ook vanuit mijn vak als relatie-
socioloog heeft mijn mening genuanceerd. Ik ben gaan inzien dat het leven op aarde 
niet bedoeld is om alleen maar van hot naar haar te rennen en druk doende te zijn. Het 
genieten, de zijnskwaliteiten leiden ons ook naar waardevolle ervaringen en inzichten. 
En vooral liefde is van belang. De tweede helft van ons leven herbergt vele mogelijkhe-
den om genegenheid, vriendschap en zorg uit te wisselen, om deel te nemen aan een 
maatschappij waarin authenticiteit en innerlijke groei op hun waarde worden geschat. 
Seniorengemeenschappen en een woonconcept zoals de Initiatiefgroep Vilavie dat voor 
ogen heeft met kernwaarden als zingeving, ontmoeten, verbondenheid, beleving en 
eigen regie, kunnen in die zin een geweldige ondersteuning zijn.” 

column

Zo jong 
als je 
je voelt 
Still young and going strong. De nieuwe senior staat 
volop in het leven en is wars van betutteling. Voor je het 
weet ben je zestig of zeventig maar maakt dat wat uit? 
Het is echt nog geen aftellen geblazen, er is volop ruimte 
voor nieuwe ontdekkingen. Verplichtingen nemen af en 
er komt veel vrijheid voor in de plaats. Reizen, oppassen 
op de kleinkinderen, hobby’s, een nieuwe carrière, alles 
kan.  

Senioren zijn meer in beeld dan ooit. Rik Felderhof en 
Catherine Keyl hebben een eigen blad dat gretig aftrek 
vindt. Sonja Barend is weer terug op televisie, Hedy 
D’Ancona en Neelie Kroes zijn stevige politieke dames 
en we blijven eeuwig gecharmeerd van Adriaan van Dis, 
Paul Witteman en Mart Smeets. Die zouden we niet graag 
inruilen voor jongere exemplaren.

Was je vroeger al oud na je veertigste, tegenwoordig ben 
je zo jong als je je voelt. En als je zorg nodig hebt, ben je 
geen patiënt maar een zorgconsument. Eigen keuzes, 
daar draait het om, ook als je ouder wordt en ook als er 
beperkingen komen. 

De een rommelt graag in z’n tuin en onderneemt leuke 
dingen met kinderen en kleinkinderen, de ander trekt 
erop uit in de natuur of maakt verre reizen. En weer een 
ander begint aan z’n derde carrière of vrijwilligerswerk. 
Dé senior bestaat niet. Maar er is wel een gemene deler: 
senioren van nu delen hun eigen leven in en houden 
graag zelf de touwtjes in handen. Mensen ontmoeten 
blijft belangrijk, een goed netwerk van familie, vrienden 
en kennissen is waardevol en genieten en prettig wonen 
staan centraal. Ontplooiing en samen leuke dingen doen, 
zingeving en gezond blijven, daar draait het om. En na-
tuurlijk om te worden wie je bent met tijd in het verschiet 
om al die dromen te realiseren die er jaren geleden bij 
inschoten.    

Een verwende seniorengeneratie
‘bied ons 55-plussers een goed alternatief’ 
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De nieuwe 55-plusser is verwend, vindt Iteke Weeda (1943), socio-
loge en hoogleraar emancipatievraagstukken. Senioren van nu 
hebben vaak een goed leven kunnen opbouwen, waarin een solide 
financiële positie en persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden 
centraal staan. Velen van hen willen nu echter iets teruggeven aan 
de maatschappij die hun die kansen heeft gegeven. Hun kennis, 
ervaring en beschikbare tijd is van onschatbare waarde voor de 
samenleving. Tegelijkertijd moeten de verwende senioren uit 
hun te grote woningen worden gelokt, zodat er ruimte komt voor 
jongere generaties om iets te kunnen opbouwen. Maar dan moet 
de 55-plussers wel een goed alternatief worden geboden.

‘Lok de ouderen 
hun grote 
huizen uit’

‘Authenticiteit en 
innerlijke groei worden 

op waarde geschat’



Het was een prettig gesprek volgens burgemeester Van 
Rappard van de gemeente Noordoostpolder. Ook de 
initiatiefnemers van Vilavie zijn erg tevreden. “Het is 
natuurlijk heel stimulerend dat de minister-president 
zijn interesse toont in het concept Vilavie” zegt Patrick 
Esveld, directeur BAM Vastgoed. “Volgens mij kreeg 
Balkenende gaande het gesprek steeds meer zicht op het 
concept. Een woon- en leefgemeenschap voor mensen 
vanaf 55 jaar die actief zijn, volop meedoen aan de sa-
menleving en die prettig willen leven, van alle gemak-
ken voorzien. De premier bleek vooral geïnteresseerd te 
zijn in de economische en sociale kant van het concept 

In Vilavie Nieuw Schokland geen
wipkippen maar extra wandelpaden

'Senioren willen geen zorg, 
maar zorggarantie'

'Binnen 5 jaar stad voor 55-plussers'

in de voetsporen van America

De Seniorenstad

Stad 55-plussers mag geen seniorengetto worden

vilavie in de media

Ook premier Balkenende toont interesse voor Vilavie
Premier Balkenende sprak dinsdag 29 januari 2008 in Bant, één van de tien dorpen van 

de gemeente Noordoostpolder, met diverse betrokkenen over Vilavie. Dit nieuwe woon-

concept voor 55-plussers is voortgekomen uit de studie naar de mogelijkheden van een 

seniorenstad in Nederland. Volgens de premier is er veel behoefte aan nieuwe concepten 

en ruimtelijke ideeën. En Vilavie is zo’n innovatief concept, aldus Balkenende.

Vilavie. Ook sprak het partnerschap tussen projectont-
wikkelaars, bewoners, woningcorporatie, zorgsector en 
de lokale politiek hem aan.”

De premier sloot af met de stelling dat er meer behoefte 
is aan nieuwe concepten en ruimtelijke ideeën en dat 
Vilavie wat hem betreft zo’n vernieuwing is. Hij blijft op 
de hoogte en komt straks als eerste op de koffie bij Joke 
Loman, één van de geïnteresseerden in Vilavie Nieuw 
Schokland.

In juni 2007 heeft de gemeente Noordoostpolder ‘ja’ 
gezegd tegen het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie 
naar Seniorenstad, nu Vilavie Nieuw Schokland. In 
het voorjaar van 2008 wil de gemeente samen met de 
Initiatiefgroep Vilavie, Mercatus en provincie Flevoland 
de resultaten presenteren. Dan is duidelijk hoeveel 
belangstelling er is voor het uitgewerkte idee in Noord-
oostpolder. En onder welke voorwaarden Vilavie Nieuw 
Schokland daadwerkelijk ontwikkeld kan worden.   
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Haalbaarheidsstudie 
Vilavie Nieuw Schokland
Voor de zomer presenteert de gemeente 
Noordoostpolder samen met de Initiatiefgroep 
Vilavie de resultaten van de haalbaarheidsstu-
die naar Vilavie in de Noordoostpolder. Direc-
teur Patrick Esveld van BAM Vastgoed, een van 
de Initiatiefnemers, is vol goede hoop dat over 
twee jaar de eerste schop de grond in kan voor 
de seniorenstad van 1.500 woningen.
Naar verwachting begint in 2010 de uitvoering 
van Vilavie Nieuw Schokland. De oplevering 
van de eerste paar honderd woningen wordt in 
2012 verwacht. Twijfels over de Noordoostpol-
der als geschikte vestigingsplek heeft hij niet. 
‘Het gebied ligt centraal en heeft veel ruimte, in 
het overvolle Nederland is dat een belangrijke 
kwaliteit’.   Vastgoedmarkt, februari 2008

Het nieuwe wonen 
voor 55-plus
Nu de vergrijzing toeneemt en de verzorgings-
staat afneemt, willen steeds meer 55-plussers 
een alternatief. En dat mag wel, maar hoeft 
niet per se een Seniorenstad te zijn. Er zijn 
ook andere mogelijkheden. In Seniorenstad 
komen zo’n 2000 tot 4000 woningen en een 
uitgebreid voorzieningencentrum. Maar er 
zijn ook kleinschaliger initiatieven: senioren-
dorpen met 200-300 woningen of een service-
complex met maximaal zo’n 180 woningen. 

Bovendien zie je dat steeds meer senioren zelf 
het initiatief nemen om hun ideale woonom-
geving te creëren. Woongemeenschappen met 
20 tot 40 bewoners winnen aan populariteit. 
En mensen kiezen ook steeds vaker voor duo-, 
trio- en quattro-wonen. In dit geval kopen ze 
gezamenlijk een stuk grond of een pand met 
een gezamenlijke binnenplaats die als ontmoe-
tingsruimte dient.   NRC, december 2007 

Zoals in Center Parcs
De vergrijzing vraagt om een nieuw soort 
huisvesting. Veel senioren willen ruimte, rust 
en een omgeving waarmee zij zich verbonden 
voelen. Volgens Inbo adviseurs, stedenbouw-
kundigen, architecten, is de tijd rijp voor 
een nieuwe vorm van wonen voor senioren. 
Het bureau krijgt de laatste tijd steeds meer 
verzoeken om te adviseren over de bouw van 
55-pluswoningen. Inbo is in gesprek met een 
aantal Nederlandse gemeenten over de moge-
lijkheden. Naar verwachting zullen drie tot vier 
gemeenten medio 2008 ook daadwerkelijk met 
de plannen aan de slag gaan. Seniorenstad (Vi-
lavie) is een stad in het groen voor mensen van 
55 tot 110. Bewoners leven in een gemeenschap 
en betalen een bedrag per maand voor een 
voorzieningencentrum dat bijvoorbeeld zorg, 
sport en wellness en horeca biedt. Vergelijk het 
met Center Parcs: de voorzieningen zijn er en 
door ze samen te gebruiken kun je ze in stand 
houden zonder dat je verplicht bent om er ge-
bruik van te maken.    Staatscourant, 2006 

Zeker 2 miljoen 
Nederlanders 
geïnteresseerd in Vilavie
In Amerika bestaan ze al jaren: groene en 
ruime steden voor 55-plussers. En nu zijn er 
ook in Nederland plannen voor een senioren 
community. Het gaat dan om minimaal 2000 
woningen, zowel koop als huur. Geen stille 
hofjes maar een bruisende gemeenschap met 
tennisbanen, zwembaden en horecavoorzie-
ningen. Een soort recreatiepark met een hoog 
vakantiegehalte, maar ook met levensloopbe-
stendige woningen. Je kunt je er vestigen als 
je 55 bent en er ook nog wonen op je 75ste of 
90ste. Uit peilingen blijkt dat zeker 28% van 
de Nederlandse senioren geïnteresseerd is in 
een seniorenstad: dat zijn 2 miljoen mensen. 
Gemeenten bouwen nog te weinig woningen 
echt voor senioren. Veel ouderen creëren 
daarom hun eigen seniorensteden; ze wonen 
bijvoorbeeld bij elkaar in wijken of recreatie-
parken. Natuurlijk kunnen er aparte senio-
rensteden worden gebouwd, maar wellicht is 
het ook een idee om bestaande wijken uit te 
breiden en deze af te stemmen op de behoeften 
van senioren. Het gaat 55-plussers vooral om 
ruimte, comfort, voorzieningen en veiligheid. 
Als je woningen bouwt die interessant zijn voor 
senioren, stromen zij vanzelf door en komen er 
elders woningen vrij voor starters en gezinnen. 

  Eigen Huis Magazine, maart 2007
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Stad van vrijwilligers
Sun City is een informele leefgemeenschap met zo’n 43.000 bewoners. Deze 
eerste Seniorenstad ter wereld wordt ook wel City of Volunteers genoemd. Men-
sen hebben veel voor elkaar over en er heerst een gemoedelijke sfeer. Het is een 
open gemeenschap, zonder hekken en schuttingen. De tuinen lopen in elkaar 
over, terwijl er toch voldoende privacy is. Het open terrein wordt keurig onder-
houden. Mensen vegen zelf hun straatje en houden gezamenlijk de begroeiing 
bij. De weinige appartementen zijn niet hoger dan drie verdiepingen en allemaal 
gelijkvloers. In Sun City worden de Recreation Centers en andere voorzieningen 
volledig beheerd door vrijwilligers uit de gemeenschap zelf. 

Les voor Nederland: 
als het met 43.000 inwoners kan, lukt het in kleiner verband zeker!

In Amerika hebben seniorensteden klinkende namen als Sun City of Dolce Vita. Namen die de kern weerspiegelen 

van waar het bij deze steden om gaat: geluk, vrijheid en vakantiegevoel. Wij Nederlanders zijn nuchterder. Maar 

toch kijken velen van ons met een gevoel van bewondering naar de Amerikaanse communities. En wie ooit een 

seniorenstad in de Verenigde Staten heeft bezocht, kan alleen maar beamen dat de bewoners shiny happy people 

zijn. Wat is het geheim van deze gemeenschappen? En is Vilavie ook het Nederlandse antwoord op de woon- en 

leefvraag van 55-plussers? De Initiatiefgroep Vilavie is ervan overtuigd dat het concept in ons land aanslaat. 

Natuurlijk kunnen en willen we in Nederland niet één-op-één het Amerikaanse idee overnemen, maar het commu-

nitygevoel, de uitstekende voorzieningen en de mogelijkheid tot participatie en ontmoetingen zijn zaken waar we 

hier het nodige van kunnen opsteken.

vilavie ook oplossing voor nederland?

Overgewaaid uit Amerika

Lees op de volgende pagina’s wat verschillende Amerikaanse seniorensteden hun bewoners 
te bieden hebben, hoe het is om in een senioren community te leven en waarom het landelijke 
Nieuw Schokland een perfecte locatie is voor Vilavie.
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Sun City
 arizona
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Een warm bad
Wie luxe wil, vestigt zich in de Verenigde Staten in Anthem. Deze comfortabele 
gemeenschap telt 6000 bewoners en is net helemaal gereed. Hier zijn natuur 
en wonen op een bijzondere manier geïntegreerd. Je kunt er heerlijk golfen en 
wandelen en er is bij de bouw gelet op verschillende milieuaspecten zoals het 
hergebruiken van afvalwater. Anthem heeft een warme sfeer en kent veel variatie 
in behuizing en woonvormen. De gemeenschap is een particulier initiatief en 
geheel afgestemd op de wensen van de bewoners. Er zijn verschillende recreatie-
centra en ontmoetingsplekken. 

Les voor Nederland: zoveel mensen zoveel smaken, ook bij ons is een luxe variant 
van Vilavie levensvatbaar. 

Leven met fantasie
In The Villages worden jaarlijks 4.500 woningen opgeleverd. The Villages is een 
active adult community midden in de moerassen. Daar in the middle of nowhere 
wonen nu 60.000 mensen. De gemeenschap ligt in een prachtig natuurgebied. En 
juist op zo’n plek spelen verhalen een belangrijke rol bij het creëren van saam-
horigheid. Elk deel van de gemeenschap kent een verschillend thema. Zo is er 
bijvoorbeeld een Mexicaans gedeelte en ligt er in één van de meren een gezonken 
schip dat verwijst naar de Amerikaanse geschiedenis van ontdekken en pionieren. 
Het kitschgehalte van The Villages is voor de Amerikanen geen probleem. Ze ver-
maken zich er prima, vieren er Mardi Gras, het Ierse St. Patrick’s Day en de Duitse 
Oktoberfeesten. Niets is te dol. Zolang het maar tot de verbeelding spreekt. 

Les voor Nederland: wij Nederlanders nemen deze variant waarschijnlijk met 
een knipoog, maar het idee dat mensen kunnen leven zoals ze willen en daarin 
gelijkgestemden treffen, spreekt wel aan.

The Villages
florida

Anthem
nevada
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interview met don schordje, inwoner van sun city 

‘Eindelijk alle tijd aan onszelf ’

Het betaalbare alternatief
Deze kleine gemeenschap telt op dit moment slechts 300 woningen. Er komen er 
nog 300 bij en uiteindelijk zullen er in Dolce Vita zo’n 1000 mensen wonen. Seni-
orensteden zijn niet alleen voor de rijken. Dolce Vita is voor iedereen te betalen. 
Bewoners kopen alleen de woning en niet de grond. De gemeenschap moet het 
niet hebben van haar luxe voorzieningen maar eerder van de sfeer en de bood-
schap van betrokkenheid die zij uitdraagt. Er zijn geen golfbanen of restaurants. 
Maar Dolce Vita beschikt wel over een centrale plek waar je gezamenlijk kunt 
koken en eten en er is een clubhuis waar films worden gedraaid en waar wekelijks 
etentjes en feestjes plaatsvinden zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Les voor Nederland: ook bij een eenvoudige opzet van Vilavie is het community-
gevoel aanwezig en zijn mensen betrokken bij elkaar. 

Dolce Vita
 arizona

Je hebt je leven lang in Chicago gewoond. Hoe kom je 
erbij om naar Sun City in Arizona te verhuizen?
“Vicky en ik wilden aanvankelijk een appartement in een 
zonnige staat om de koude winters van Chicago te ont-
vluchten. Tijdens onze zoektocht kwamen we Sun City 
tegen. De huizenprijzen waren er gunstig en veel mensen 
vestigden zich daar, net zoals wij, alleen in de winter. 
Eigenlijk had ik het idee om het huis zo’n tien jaar aan 
te houden en daarna te verkopen. Maar het liep anders. 
Sinds we in Sun City terecht kwamen, wilden we er niet 
meer weg. Inmiddels hebben we ons huis in Chicago 
verkocht en wonen we het hele jaar hier.”

Wat trekt je zo aan in Sun City?
“Sun City krijgt je in haar greep. Iedereen die je hier ont-
moet, heeft een actief leven geleid en wil dat nog doen. 
We hebben drukke banen gehad en onze kinderen opge-
voed. Nu is het tijd voor onszelf. In deze gemeenschap 
staan wij centraal. Veel mensen hebben al tijdens hun 
werkende leven gegolft, dat kunnen we hier nu zeven 

dagen per week. Mijn vrouw houdt van bridgen. Verder 
wandelen we, tennissen en zwemmen we en doen we aan 
fotografie en schilderen. Er zijn in Sun City wel 135 ver-
schillende clubs. Je kunt hier al je hobby’s uitoefenen.”

Is Sun City een echte stad?
“Nee, we hebben geen officieel stadsbestuur en een 
burgemeester. We onderhouden onze gemeenschap met 
de hulp van vrijwilligers. Iedereen doet wat. Zelf ben ik 
dit jaar directievoorzitter van de stichting Recreation 
Centers of Sun City. Elk jaar is er een nieuwe voorzitter. 
Dat vraagt om een grote tijdsinvestering, maar die heb 
ik er graag tijdelijk voor over. De RCSC is een particu-
liere non-profitorganisatie die ervoor zorgt dat iedereen 
binnen onze gemeenschap profiteert van de voorzie-
ningen. Bewoners betalen jaarlijks een bedrag van een 
paar honderd dollar aan de stichting en met het geld 
onderhouden we alle voorzieningen. Verder zorgen we er 
zelf voor dat de straten schoon zijn en de tuinen worden 
onderhouden. Juist die gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid maakt dat we trots zijn en blijven op onze 
community.”

Wat voor mensen wonen er?
“Mensen uit de middenklasse en de gegoede midden-
klasse. Je hoeft hier niet steenrijk te zijn. Naast je wonen 
gepensioneerde agenten, verpleegsters, advocaten, 
artsen, docenten of managers. Mensen die altijd actief 
zijn geweest en die ook nu zij niet meer werken van een 
actieve levenswijze genieten. We hebben een regel dat 
80% van de bewoners hier boven de vijftig moet zijn. De 
meesten zijn tussen de 70 en 74, maar er zijn ook men-
sen van boven de 100.”

Blijf je hier de rest van je leven?
“Ja, we gaan niet meer terug naar Chicago. We hebben 
hier alles wat we zoeken.”  

Hoe is het om in een seniorenstad te leven? Don Schordje woont met zijn vrouw Vicky in Sun City. Hij was voor 

zijn pensioen logistiek manager bij verschillende productiebedrijven. Nu is hij voorzitter van de stichting 

Recreation Centers of Sun City en geniet hij van de actieve en inspirerende omgeving in de Stad van Vrijwilligers.
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Wordt Nieuw Schokland 

de eerste Vilavie in Nederland?
 
De allereerste Vilavie in Nederland komt moge-
lijk in Noordoostpolder. Er is daar alle ruimte en 
Noordoostpolder is altijd de polder geweest van 
pioniers die de ondernemingsgeest hadden om 
binnen hun tijdsperspectief innovatief te zijn. De 
gemeente Noordoostpolder en de Iniatiefgroep 
Vilavie hebben de afgelopen zomer samen met 
woningcorporatie Mercatus een intentieverklaring 
getekend om de haalbaarheid van Vilavie te onder-
zoeken in de gemeente Noordoostpolder. 

De gemeente Noordoostpolder, de Initiatiefgroep Vilavie, 

Mercatus en Inbo zijn aanwezig bij de ondertekening van de 

intentieverklaring op de Provada.

‘Hier is volop ruimte’
Noordoostpolder denkt na over innovatieve ouderenhuisvesting

Vlakbij het toekomstige Gerrit Rietveld Museum, midden tussen de bossen 

en landerijen en met ruimte voor een kuuroord en wonen aan het water. De 

Noordoostpolder biedt volop kansen voor een ideale seniorenomgeving. De 

regionale en lokale politiek zien deze kansen ook, al wordt nog nagedacht over 

de concrete invulling. Gedeputeerde John Bos: “Een seniorengemeenschap past 

hier absoluut, maar we willen wel oud én jong blijven aantrekken.” Provincie, 

gemeente, woningbouwvereniging Mercatus en de Initiatiefgroep Vilavie in 

discussie over mogelijkheden en aandachtspunten.

De eerste plannen zijn er. Noordoostpolder zou een 
echte buitenplaats kunnen worden, op een uur afstand 
van de Randstad. Jaap van der Est: “Je moet het hier heb-
ben van wonen en toerisme. We willen zowel bewoners 

als bezoekers eersteklas voorzieningen bieden.” Alex 
Sievers: “Noordelijk Flevoland heeft al een heleboel aan-
trekkelijke eigenschappen van zichzelf. De bijzondere 
omgeving zoals die door Rietveld en Van Eyck is vormge-
geven in Nagele, de vroegere eilanden Urk en Schokland. 
Het is hier uitgestrekt, er zijn bossen en boerderijen en 
overal zie je water. Als je natuur, strand, cultuur en well-
ness combineert, krijg je een unieke plek.”

Ook inzetten op werkgelegenheid  De landelijke en 
recreatieve omgeving is hét grote pluspunt van Noord-
oostpolder, vinden de gesprekspartners. Maar een ideale 
woonomgeving en toerisme zijn niet genoeg om zowel 
oude als jonge bewoners aan te trekken. John Bos: 
“We willen ook meer werkgelegenheid creëren zodat 
jongeren hier blijven of zich hier vestigen. Senioren 
vormen een belangrijke doelgroep voor ons, ook in 

Flevoland vergrijst de bevolking, maar juist dan is het cruciaal er ook voor te zorgen dat 
jonge mensen een impuls blijven geven aan de economie en de ontwikkeling van onze 
provincie.” Alex Sievers: “Je kunt van de Noordoostpolder een woon-werk polder en 
een vrijetijdspolder maken. Er is volop ruimte voor nieuwe bedrijven. Bovendien zorgt 
Vilavie voor werkgelegenheid door de voorzieningen en activiteiten die een onderdeel 
van het concept vormen.”

Authenticiteit  De oorspronkelijke omgeving in Noordoostpolder is sterk agrarisch. 
Hoe houd je die omgeving in stand, terwijl je toch wonen, landbouw en industrie inte-
greert? Ton Beurmanjer: “Je kunt de agrarische oorsprong juist centraal stellen binnen 
het woonconcept. Denk bijvoorbeeld aan landgoedachtig wonen, industrieterreinen 
verplaatsen naar de rand van het gebied en biologisch boeren stimuleren. Ook wonen 
in het bos en aan het water zorgen ervoor dat het gebied zijn authentieke uitstraling 
behoudt.” 

Particulier opdrachtgeverschap  De Noordoostpolder moet verleiden en verrassen. 
Het gaat om innovatie- en verbeeldingskracht. Natuurlijk wil je een plek voor jong en 
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oud bieden, maar dat kan naast elkaar. Vilavie speelt in 
op de behoefte die er onder veel 55-plussers bestaat. Zij 
vinden Noordoostpolder heel aantrekkelijk. Dat blijkt 
uit onderzoeken. Hier kun je aan het water wonen, is 
ruimte voor particulier en collectief opdrachtgeverschap 
en kan nog een hele nieuwe gemeenschap ontstaan. Dat 
zijn allemaal voordelen. Mary Haselager: “Als we kijken 
naar onze visie voor de Noordoostpolder in 2030 dan 
neemt recreatief wonen een grote plaats in. We willen 
niet alleen aantrekkelijk zijn voor mensen uit Flevoland 
zelf. Er zijn 500.000 mensen uit de Randstad die het niet 
uitmaakt waar ze wonen, zolang ze maar prettig wonen. 
We zullen dus zeker ook buiten de regio werven.”

Voor iedereen  Vilavie wordt vaak geassocieerd met 
rijke ouderen, vindt Anton Smets. “We willen hier een 
gemeenschap met woningen voor welgestelden en voor 
mensen met een wat kleinere beurs. Koop en huur. 
Iedereen moet van de voorzieningen en de omgeving 
kunnen profiteren.” Jaap van der Est: “En het is ook 
belangrijk dat het een open wijk blijft.” Ton Beurmanjer: 
“Dat kun je stimuleren door ook andere mensen van de 
voorzieningen gebruik te laten maken. En doordat de 
inwoners gaan participeren in de samenleving.” 

Zorg op de achtergrond  Voor 55-plussers is zorg be-
langrijk. Al wil je geen echte zorgcommunity oprichten, 
denkt Mary Haselager. “Zorg moet er zijn, maar wel op 
de achtergrond. Mensen hebben behoefte aan een huis-
arts en aan eerstelijns zorg als ze die nodig hebben, maar 
ze willen niet de hele tijd met zorg worden geconfron-
teerd. Ze willen vooral genieten. Jaap van der Est: “Zorg 
is inderdaad een belangrijk uitgangspunt, maar er komt 
natuurlijk geen eigen ziekenhuis. We zullen heel goed 
moeten kijken hoe we het zorgaspect kunnen inkleden.”

Initiatiefgroep Vilavie in gesprek met:

Ton Beurmanjer, directeur van woningbouwvereniging Mercatus
John Bos, gedeputeerde van de Provincie Flevoland 
Jaap van der Est, wethouder van de gemeente Noordoostpolder 
Mary Haselager, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
bij de Provincie Flevoland 
Anton Smets, senior adviseur Ruimte Provincie Flevoland

Voor actuele informatie, kijk op de volgende sites: 
www.noordoostpolder.nl      www.flevoland.nl      www.vilavie.nl     

Uitdaging  “Zorg is niet alleen een kwestie van profes-
sionele zorgvoorzieningen”, vult Alex Sievers aan. Zorg 
betekent ook verbondenheid, er voor elkaar zijn, een 
oogje in het zeil houden. Juist het gemeenschapsgevoel 
onderscheidt Vilavie van een gewone nieuwbouwwijk 
waar ook wat woningen voor ouderen worden gerea-
liseerd. “Mensen willen graag anderen ontmoeten en 
vinden het fijn om met elkaar aan een schone, veilige en 
gezellige community te bouwen. In Vilavie doen ze dat 
vrijwillig.”
“Is dat zo?” steekt John Bos in. “Je ziet juist ook een 
trend dat mensen veel meer op zichzelf willen zijn. Geen 
behoefte hebben aan het clubgevoel. En vrijwilligerswerk 
is ook niet ieders ideaal.” 
Alex Sievers: “Mensen zoeken naar gedeelde waarden 
en als je wat ouder wordt vind je het prettig dat je op 
een netwerk kunt terugvallen.” Jaap van Est: “Ik geloof 
inderdaad dat gelijkgestemde mensen elkaar opzoeken 
en behoefte hebben aan ontplooiing en zorg voor en 
verbondenheid met elkaar. De vraag is alleen hoe bouw 
je een community waarin deze waarden daadwerkelijk 
tot hun recht komen? Dat is de uitdaging waar we de 
komende tijd met elkaar voor staan.” 

Hoe zou u Vilavie zelf inrichten?  “Ik vind duurzaam-
heid en gemeenschapszin erg belangrijk. Wat mij 
betreft komen er zeer comfortabele woningen die van 
alle gemakken zijn voorzien. Het licht dat automatisch 
aangaat, zuinige en milieuvriendelijke verwarming, een 
mooie natuurlijke omgeving. Verder spreekt het idee van 
een community me aan: woongroepen, hofjes, lidmaat-
schap van de gemeenschap. Geen keurslijf, maar wel een 
vanzelfsprekendheid. Je doet wat voor elkaar, betekent 
iets voor elkaar. Je houdt een oogje in het zeil en je hebt 
aanspraak aan elkaar.”
 
Hoe creëer je die betrokkenheid in een nieuwe ge-
meenschap?  “Ik denk dat die deels vanzelf ontstaat. 
Zeker als je in een niet al te grote gemeenschap woont. In 
mijn eerste gemeente (Holten) - ik kom oorspronkelijk 
uit het Westen - heb ik gemerkt dat mensen op elkaar 
gericht zijn en zich elkaars welzijn aantrekken. ‘Wil je 
mijn noaber, mijn buur, worden?, vroeg mijn buurman 
me. Ik keek hem stomverbaasd aan en antwoordde dat ik 
dat toch al was omdat wij bij elkaar in de buurt woon-
den. Maar noaberschap heeft een veel betekenisvollere 
inhoud dan alleen in naam buren zijn. Noaberschap 
betekent dat je op elkaar kunt terugvallen als het nodig 
is. Niet alleen in de vakanties, voor de plantjes, maar ook 
als je bijvoorbeeld door ziekte geen boodschappen kunt 
doen of bij een begrafenis. Noaberschap is niet alleen 
altruïsme, maar ook gezond eigenbelang. Als ze zeggen: 
‘Zal ik even het gras bij je maaien?’ Dan bedoelen ze : ‘Je 

Noaberschap in Noordoostpolder
 
Vilavie in Noordoostpolder zet in op noaberschap als het aan burgemeester Willem 
van Rappard ligt. Noaberschap komt oorspronkelijk uit het Drents en betekent 
nabuurschap. Noabers zijn van oorsprong de gemeenschappelijke buren in een 
kleine sociale, overwegend agrarische omgeving. Binnen het noaberschap geldt de 
noaberplicht. Dit houdt in dat noabers elkaar bijstaan in raad en daad indien dat 
nodig is. Vanouds was het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, on-
ontbeerlijk voor de bewoners van afgelegen boerderijen en dorpen. De gewoonte 
is dat een ieder wiens huis men kan zien vanaf het eigen erf noabers zijn. Volgens 
oud gebruik hoor je iemand officieel te vragen of hij je noaber wil zijn. 

Bron: de definitie van noaberschap is ontleend aan Wikipedia.

burgemeester van rappard over vilavie

‘Ik vind duurzaamheid en 
gemeenschapszin belangrijk’

gras staat te hoog’. Maar het klinkt allemaal een stukje 
aardiger toch? En voor je het weet hebben ze echt de 
grasmaaier over je gazon getrokken.”
 
Kun je privacy en betrokkenheid volgens u combine-
ren?  “In Vilavie moet je natuurlijk je privacy hebben, 
maar het is ook goed als je de mogelijkheid hebt om 
samen te eten, of ergens gelijkgestemden te kunnen ont-
moeten. Ik zit zelf niet te wachten op verplichte bingo-
avondjes en bemoedering. Maar het is natuurlijk erg leuk 
als je bijvoorbeeld met een groepje kennissen een mooie 
reis naar een ver land kunt maken. Je hebt dan wel een 
aantal trekkers nodig: mensen die de gemeenschapszin 
bevorderen. Een stukje dienstbaarheid noem ik dat. Je 

Willem van Rappard (62) is burgemeester van Noordoostpolder, de eerste Nederlandse gemeente 

die een haalbaarheidsonderzoek laat verrichten naar de mogelijkheden van een gemeenschap 

voor 55-plussers. Zelf behoort hij ook tot doelgroep van Vilavie. Zou hij in Vilavie willen wonen? 

Vier vragen aan een eigenzinnige senior.
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Barcelona, Praag en Berlijn bieden alles voor een perfect weekendje 
weg. En nog tal van andere Europese steden zijn een bezoekje waard. 
Het populaire reisprogramma RTL-Travel heeft een handig boekje 
uitgebracht waarin de leukste 25 steden van Europa zijn gebundeld. 
Mét bijzondere adresjes om te slapen en te eten.
H. van Bindsbergen, De 25 leukste steden van Europa, 
ISBN 9789027420824, Uitgeverij het Spectrum. 

Oppas-Opa
Voormalig tv- en radiomaker Koos Postema (1932) 
vertelt in het boek Oppas-Opa over zijn avonturen 
met zijn kleinkinderen. De verhalen werden eerder 
als columns gepubliceerd in het weekblad ‘Margriet’ 
en gaan niet alleen over het opa zijn, maar ook over 
de tijd toen opa zelf jong was. Schoolfeesten, Sinter-
klaas, judoles en voetbal passeren op luchtige wijze 
de revue. Heerlijk herkenbaar voor de vele oppas-
oma’s en -opa’s die ons land rijk is. 
Koos Postema, Oppas-Opa, Avonturen van een 
opa met zijn kleinkinderen.

Lekker fietsen
De Flyer is een klassieker onder de elektrische fietsen en wordt geproduceerd door het 
Zwitserse Biketech. Sommige fietsen uit de eerste serie hebben inmiddels meer dan 
50.000 kilometer gereden. En dat zonder noemenswaardige slijtage. De fiets werkt op 
een hoogwaardige batterij. Deze accu weegt bijna niets, beschikt naar keuze over een 
actieradius van 50 tot 150 kilometer en is oplaadbaar.  
Meer informatie vindt u op  www.flyer-fietsen.nl

Seniorweb
Ontdek het internet met Seniorweb. Hier vindt u infor-
matie over hobbies als reizen, muziek en computerspel-
letjes. En u kunt er ook uw computerbrevet halen of 
discussiëren met andere bezoekers.
www.seniorweb.nl

Nooit meer de 
weg kwijt

Waarom moeilijk doen als het 
makkelijk kan? De nieuwste ge-
neratie navigators stuurt u altijd 
de goede richting op. Zo biedt 
de GPSMAP 60CSx® u ook onder 
een dicht bladerdek bereik en 
beschikt het apparaat over een 
kleurenscherm dat u zelfs in fel zonlicht kunt af-
lezen. U kunt eigen wegenkaarten en city maps in 
uw navigator opslaan. En met de luchtdruksensor 
is het mogelijk om uiterst nauwkeurig hoogtever-
schillen vast te leggen. Ga dus naar hartelust op 
ontdekking. 
Meer informatie vindt u op www.gramin.nl

leuk!
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zou een Community Center kunnen inrichten, waarvan iedere bewoner automa-
tisch lid is. Hier heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid je hobby’s uit te oefenen en 
mensen te ontmoeten, maar hier worden ook gezamenlijke beslissingen genomen 
over zaken als onderhoud. Vilavie kenmerkt zich in mijn ogen door een grote mate 
van privacy voor individuele bewoners, die zich tegelijkertijd zeer goed realiseren 
dat dit woonconcept alleen kan slagen als iedere bewoner daaraan een actieve bij-
drage wil leveren. Niet als verplichting, maar wel als een basishouding.
 
Wat zijn de kwaliteiten van Noordoostpolder?  Je ‘hoort’ hier nog echt de stilte 
en ziet ’s avonds de sterren omdat het nog echt donker is. Er is ruimte, je hebt het 
oude land vlakbij, het bos en het water. Bovendien is het betaalbaar. Voor mensen 
uit het Westen is het hier heel aantrekkelijk. Dorpen zijn betere woonomgevingen 
dan de stad. Het is er leefbaarder, minder opgefokt, mensen kennen elkaar.
Het voorzieningenniveau is prima: Emmeloord heeft een hoogwaardig winkelcen-
trum, een ziekenhuis en een prima ontsluiting via de A-6 en A/N-50 met noord oost 
zuidNederland en de Randstad. 

Vilavie is een samenspel 
tussen partijen

In Noordoostpolder is er volop ruimte voor een seni-
orengemeenschap. “Je moet als gemeente gewoon 
durven”, stelt burgemeester Willem van Rappard. “En 
goede samenwerkingsverbanden aangaan.” Wil het 
concept slagen, dan is het belangrijk om samen met de 
Provincie, woningbouwcorporaties en organisaties als 
Natuurmonumenten de handen ineen te slaan.

Flevoland en Noordoostpolder kennen gemeenschap-
pelijke belangen. Van Rappard: “Een aantrekkende 
economie bijvoorbeeld. We willen dat onze provincie 
jong én oud iets te bieden heeft. Het Nationaal Lucht- 
en Ruimtevaart Laboratorium en het Geomaticapark 
in Marknesse zorgen voor werkgelegenheid en een in-
vesteringsimpuls. Maar ook een zaak als waterberging 
behoort volgens Van Rappard tot de gemeenschappe-
lijke belangen. “De polders vormen een ideale plek om 
overtollig water op te slaan. Als je dit goed inkleedt, kun 
je er iets moois van maken en het water een natuurlijke 
plaats geven. Vilavie zou, in overleg met bijvoorbeeld 
Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten, een echte wa-
tergemeente kunnen worden. Je moet uitvergroten wat 
het land te bieden heeft. Niet kiezen voor een doorsnee 
vinexlocatie, maar er iets bijzonders van maken. Je hebt 
hier ruimte, rust en water. Dat is absoluut waarmee we 
bijvoorbeeld mensen vanuit het Westen aantrekken. 
Dus die aspecten moet je in een nieuwe gemeenschap 
laten terugkomen. En als het hier dan ook nog een 
stukje goedkoper is, dan geloof ik stellig dat mensen 
hun dure huis in de drukke stad willen inruilen voor een 
woning in Vilavie.”
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Stap 1    Intentieverklaring
De gemeente, de provincie, de woningcorporatie(s) en 
de Initiatiefgroep Vilavie tekenen een intentieverklaring 
waarin wordt besloten tot een haalbaarheidsonderzoek.

Stap 2    Haalbaarheidsonderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek kent een officiële kick-off 
en duurt zo’n vier maanden. In die vier maanden gaat 
een kernteam aan de slag dat bestaat uit vertegenwoordi-
gers van gemeente(n), provincie, leden van de Initia-
tiefgroep en een woningcorporatie. Zij werken in drie 
stappen de volgende onderwerpen uit:

 Conceptontwikkeling  –  belangrijke onderwerpen 
zijn het marktonderzoek, het programma dat het 
best aansluit bij de wensen en behoeften van poten-
tiele bewoners en bij de locatie zelf. 

 Locatie / Ruimtelijke ordening  –  verschillende mo-
gelijke locaties voor Vilavie worden in kaart gebracht. 
Belangrijke vragen die worden beantwoord zijn: is 
er voldoende marktpotentie voor deze locatie, is de 
locatie groot genoeg, heeft de locatie in zichzelf een 

op een rijtje 

(On)waarheden 
over Vilavie
Is Vilavie een ‘Gated Community’?
Nee, Vilavie is een wijk ingebed in en open naar de 
maatschappij.

Is Vilavie een gigantische enclave?
Nee, het is geen echte stad, en de gemeenschappen zijn 
ook niet zo groot als in Amerika (met soms wel 40.000 
bewoners). Het zijn kleinere gemeenschappen met 
hooguit 3.000 bewoners en kunnen ook small com-
munities zijn voor 500 bewoners.

Is Vilavie er alleen voor welgestelden?
Nee, Vilavie is er voor iedereen. Er komen huur- en 
koopwoningen (duur, gemiddeld en goedkoop ge-
prijsd). Juist de grote(re) schaal maakt Vilavie betaal-
baar voor een breed publiek. 

Komt Vilavie ‘copy/paste’ uit Amerika?
We hebben veel inspiratie opgedaan in Amerika, maar 
Vilavie is een Nederlands concept, gebaseerd op de 
wensen en behoeften van Nederlandse 55-plussers, 
met oog voor de menselijke maat. 

Is Vilavie een commune waar je volgens bepaalde 
regels moet leven?
Nee, Vilavie biedt een eigen woning met veel privacy. Er 
zijn geen verplichtingen. Bewoners kunnen vrijwillig 
meedoen aan activiteiten die hun interesse hebben of 
die zij zelf hebben georganiseerd. 

Is Vilavie alleen voor senioren?
Ja, het is een concept voor en door senioren, zowel 
gepensioneerd als werkend. We richten ons specifiek 
op deze doelgroep. Maar we discrimineren niet, dus 
als er jongere mensen willen wonen dan zullen we hen 
niet uitsluiten. 

extra kwaliteit, zijn er connecties met bestaande 
voorzieningen, wat zijn de civiele eigenschappen 
(schoon/vervuild).

 Wat is de status Ruimtelijke Ordening, is deze locatie 
snel realiseerbaar, wat is de juridische en plano-
logische status, hoe ziet het plan van aanpak voor 
verwerving eruit, welke (on)mogelijkheden zijn er?

 Voorzieningen & services  –  welke voorzieningen 
zijn er al aanwezig in de buurt, welke voorzieningen 
komen er in het Community Center, wat is de planvi-
sie, kosten- en batenanalyse?

 Financien en exploitatie  –  exploitatieoverzicht voor 
de voorzieningen en diensten, inventariseert kosten 
en opbrengsten, kijkt welke investeringen er nodig 
zijn, stelt een managementplan op voor Vilavie, kijkt 
welk zorgaanbod er gekoppeld kan worden aan het 
conceptplan en bepaalt de totaalplanning. 

Voor elk van deze onderwerpen worden een trekker 
en ondersteuners aangewezen. Een aparte stuurgroep 
houdt het totaaloverzicht en de Initiatiefgroep is verant-
woordelijk voor het proces. 

Stap 3    Beslissen
De stuurgroep met vertegenwoordigers van provincie, 
gemeente en marktpartijen beslissen over de voortgang, 
deelresultaten en het totaalvoorstel, vanzelfsprekend 
met voorbehoud van formele bestuurlijke goedkeuring.

Het belang van ontwerpsessies  Zoals in het onder-
staande model te zien is werken we niet met reguliere 
vergaderingen, maar met Ontwerpsessies. In een 
Ontwerpsessie worden alle betrokkenen van de ver-
schillende partijen uitgenodigd, ieder met zijn eigen 
achtergrond, kennis, ervaring en verantwoordelijkheid. 
Tijdens de Ontwerpsessies doorlopen de deelnemers het 
proces van onderzoek, gezamenlijk ontwerp, beoorde-
ling, besluitvorming en concrete actieplanning. De ses-
sies vinden plaats in een ruimte die creativiteit stimuleert 
en versnelling mogelijk maakt door bijvoorbeeld parallel 
in meerdere groepen aan verschillende onderwerpen te 
werken. In deze Ontwerpsessies leveren ook potentiële 
bewoners een actieve bijdrage.    

Wanneer is Vilavie haalbaar?

concept-
ontwikkeling

Werkwijze locatie / RO voorzieningen
& services

financiën / 
explotatie

1  analyse

2  ontwerp

3  uitwerking

ontwerpsessie: stuurgroep + kernteam

ontwerpsessie: stuurgroep + kernteam

ontwerpsessie: stuurgroep + kernteam

symposium

concept
basis-kernwaarden
marktonderzoek
ruimtelijke opzet
woonmilieus
concept-extra’s: zorg, 
   management, innovatie, 
   marketing
thema 
programma
fasering

locatie
zoekgebieden/locaties
ruimtelijke procedures
juridisch planologische 
   haalbaarheid
verwerving
globaal ruimtelijk beeld 
   kansrijke locaties

services & 
voorzieninigen
voorzieningen
services en activiteiten
exploitatieniveau’s 
geldstromen
organisatiemodel/
   management
partners

confrontatie
financieel overzicht

ontwikkelingsstrategie
conclusie

Inhoud eindproduct

Waar begint u als uw 

provincie of gemeente 

geïnteresseerd is in 

het concept Vilavie 

of de Vilavie Small? 

Lees hiernaast het 

3-stappenplan.
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Vilavie in de Noordoostpolder – 
Huidige status

2006 2007 2008

1 juni 2007 
Ondertekening Intentieverklaring Haalbaarheidsstudie naar Vilavie in 
Nieuw Schokland tussen de Initiatiefgroep Vilavie, de gemeente Noord-
oostpolder en Mercatus Woondiensten.
Het College van de gemeente Noordoostpolder wil inzetten op nieuwe 
initiatieven die te maken hebben met wonen, leisure en water(kennis). 
Daarnaast wil de gemeente een innovatief woonconcept binnen haar 
grenzen halen, dat heel aantrekkelijk is voor 55-plussers, met name van 
buiten de eigen gemeente. 

In 2006 heeft er een visievorming plaatsgevonden. De gemeente 
Noordoostpolder heeft samen met de provincie Flevoland, Wo-
ningcorporatie Mercatus Woondiensten, marktpartijen en andere 
partners en de toekomstige bewoners een eerste visie ontwik-
keld, in verschillende workshops met zo’n 40 senioren, uit de 
Noordoostpolder.

augustus 2007 
start haalbaarheidsstudie naar Vilavie in de 
Noordoostpolder. Volgens het schema van de 
werkwijze, zoals is afgebeeld op pagina 38, is 
gestart met de fase van de analyse.

mei / juni 2008 
presentatie eerste resultaten 
haalbaarheidsstudie Vilavie. 

Eerste resultaten 
marktonderzoek Vilavie 
Noordoostpolder
Wilt u zelf in Vilavie wonen?

Ja, zeker  22% 

Ja, misschien  65% 

Nee  24%
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7 “Ik ben dol op mijn kleindochter Fransje. Ze woont in 

Amsterdam maar als ze in Goes is, zijn we vaak lekker 

buiten. Deze foto heb ik van haar genomen op de steiger 

achter ons huis.”

Wim van den Berge fotografeert met passie. Hij begon ooit met een winkel voor elektrische  

apparatuur. En later ging hij zich ook bezighouden met woninginrichting en verlichting.  

Wim van den Berge (67) houdt van vormgeving en creativiteit en woont samen met zijn  

vrouw in Goes. Nu hij gepensioneerd is, geniet hij van zijn kleindochter, fotografeert hij  

naar hartelust en zet hij zich in voor het behoud van de historische Hoogaars. 

4  “Dit ben ik in Venetië, een heel bijzondere stad zonder 

auto’s en fietsen. Iedereen loopt er. Ik hou ervan om foto’s 

te maken die prikkelen. Eigenlijk zie je niet dat dit Venetië 

is, maar je vraagt je wel af waar de foto gemaakt is.”

5 “Achter de bank hangt een foto die ik heb geno-

men op de werf. De kleuren zijn warm en het beeld 

trekt en maakt nieuwsgierig. Daar doe ik het voor. 

Je kunt binnen de fotografie zoveel verschillende 

invalshoeken kiezen.”

portret van een senior

‘Ik hou van 
beelden die 
prikkelen’ 

1 “Deze Hoogaars, Alcyon genaamd naar een Griekse 

bloem, vaart zo nu en dan nog op de Oosterschelde. Het 

is een schip uit begin 1900. De Stichting Hoogaars zorgt 

ervoor dat de schepen behouden blijven.”

6  “In Arnemuiden is de oude werf gevestigd. Hier onder-

houden we de Hoogaarsen. Het museum is op woensdag 

en zaterdag geopend. Ik geef er rondleidingen.”

3 “Afgelopen juni werd de scheepswerf officieel geopend. 

Hier overhandig ik Karla Peijs, Commissaris van de Konin-

gin, een boekje dat we speciaal voor deze gelegenheid heb-

ben gemaakt. De man van Karla heeft een eigen Hoogaars. 

Ze is dus bekend met deze schepen.”

2 “In de zomer worden de schepen verhuurd en varen we 

er wedstrijden mee. In de winter liggen er drie hier op de 

werf. Rond 1900 waren er zo’n 1000 van deze schepen op de 

Ooster- en Westerschelde.

Programma Studiereis 9 t/m 15 november 2008

Dag 1: Aankomst in Phoenix (Arizona)

Dag 2: Active adult community: 

 Dolce Vita at Superstition Mountain

 Independent Living community: Sierra Pointe

Dag 3: Active adult communities: 

 Sun City Festival en Sun City 

Dag 4: Aankomst in San Francisco (California)

 boating community: Sausalito

Dag 5: Babyboomerdag met Mary Furlong

Dag 6: Masterplanned community nabij Berkeley

Dag 7: San Francisco – Amsterdam

studiereis door de verenigde staten

Bekijk senioren-
communities zelf!
Tussen 9 en 15 november 2008 organiseert Inbo voor de zevende keer in succes-
sie een studiereis door de Verenigde Staten. We bezoeken attractieve woonmi-
lieus voor senioren om inspiratie op te doen rond een vijftal thema’s: identiteit, 
marketing, financiering, verantwoordelijkheid en communitybuilding. Het laat-
ste thema biedt een combinatie van zelfredzaamheid, trots en vrijwillige inzet. 
Onze gesprekspartners zijn onder meer bewoners, organisaties van bewoners, 
beheerders, ontwikkelaars, procesmanagers, zorgleveranciers en architecten.

Ideeën opdoen  Nederland vergrijst snel. Het is belangrijk om goed na te denken over 
seniorenhuisvesting. Omdat in de VS al meer ervaring bestaat met het realiseren van 
actieve en attractieve woonmilieus voor senioren zijn juist hier de nodige kennis en 
ideeën op te doen en zicht te krijgen op (nieuwe) keuzemogelijkheden voor 55-plussers 
wat betreft wonen, welzijn, vermaak en zorg.

Voor wie?  Wil je het zelf ook een keer zien en ervaren. Deelnemers aan de studiereis 
komen uit de hoek van projectontwikkeling, vastgoedbelegging, woningcorporaties, de 
overheid, de wetenschap, zorg en welzijn en architectuur. Wij gaan uit van een groeps-
grootte van circa 15 tot maximaal 25 personen. Belangrijk binnen onze reizen is ook de 
onderlinge uitwisseling van onze ervaringen. We bediscussiëren onze bevindingen met 
elkaar en gaan na wat we willen meenemen naar Nederland en wat niet.

Wat we gaan doen  Onze reis in november 2008 biedt een kijkje in de keuken van de 
ontwikkeling van verschillende masterplanned communities met een bijzondere focus 
op active adult- en independent living communities. We gaan in op de overeenkom-
sten en verschillen in wensen van de senioren. De reis voert ons naar Phoenix en San 

Francisco. Onze eerste stop is Dolce Vita at Superstition 
Mountain, met 800 woningen een kleine community 
voor senioren met een kleine beurs. Vervolgens bezoeken 
we Sierra Pointe, één van de luxere independent living 
communiites in de VS. Hospitality is hier het motto. In 
Sun City Festival gaan we met de marktleider in de VS in 
op lifestyle management. Dan bezoeken we Sun City, met 
25.000 woningen en gestart in 1960, de eerste senioren-
stad ter wereld. Tijdens een bezoek aan Sun City worden 
we door bewoners rondgeleid, thuis ontvangen en 
uitgenodigd voor een feestavond met de Sun City Poms. 
In San Francisco, gaan we een dag op pad met Mary 
Furlong, dé babyboomerexpert in Amerika. Met Mary, 
en enkele CEO’s uit haar netwerk, zullen we uitgebreid 
discussiëren en van gedachten wisselen over de kansen 
voor babyboomers en de impact van hun wensen op de 
samenleving van straks. In San Francisco bezoeken we 
nog twee andere gemeenschappen: de drijvende com-
munity Sausalito en campusstad Berkeley.

Opgeven? De all-in kosten voor de reis bedragen 
! 4.600,-. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Inbo, 
Magaretha Schokker, 033 2868177 of 
margaretha.schokker@inbo.com. Bij haar kunt u zich 
ook aanmelden als deelnemer.   
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In 2004 bracht het ministerie van VROM het Actieplan 
Investeren voor de Toekomst uit. VROM wees er toen al 
op dat er het komende decennium grote huisvestingste-
korten zullen ontstaan voor senioren. Van Veen: “VROM 
heeft berekend dat er in 2015 een tekort van 400.000 
nultredenwoningen is. ANBO is daarop het project Meer 
Woningen voor Ouderen gestart. We werven vrijwilligers 
die gaan praten met gemeenten en woningcorporaties. 
Dit zijn bijna allemaal zelf senioren uit de zorg of van 
woningbouwverenigingen. Zij proberen het onderwerp 
lokaal en regionaal op de agenda te krijgen. Verder zijn 
partijen als FNV, de Woonbond en de Federatie Ge-
meenschappelijk Wonen bij het project betrokken. Het 
initiatief wordt dus breed gedragen.”

Nieuwbouw  Het lobbyen werkt, maar is een langdurig 
proces. Van Veen: “In Friesland is inmiddels grond 
toegewezen speciaal voor seniorenwoningen. En verder 
hebben we ervoor gezorgd dat een aantal gemeenten 
beter nadenkt over de invulling van nieuwbouwpro-
jecten. Als je een nieuwbouwcomplex realiseert vlakbij 
het centrum, hoeft dat niet alleen voor starters te zijn. 
Juist daar willen veel senioren ook graag wonen. Je ziet 
dat gemeenten na gesprekken met onze mensen gaan 
nadenken. Vaak blijkt dat er dan binnen een nieuwbouw-
project best ruimte is om ook woningen te reserveren 
voor 55-plussers. Alleen ontwikkelt deze beweging zich 
nu nog veel te traag.”

Huisvestingsbeleid  Het tempo waarmee ouderenwo-
ningen worden gerealiseerd moet omhoog, aldus ANBO. 
Anders kunnen we in Nederland straks de vraag niet aan. 
Van Veen: “Gemeenten zijn nog niet genoeg doordron-
gen van de noodzaak. We hebben net een eigen onder-
zoek afgerond naar lokaal beleid ouderenhuisvesting 
binnen gemeenten. Aan dit onderzoek hebben 162 van 
de ruim 400 gemeenten meegewerkt. We hebben hen bij-
voorbeeld gevraagd hoe goed zij op de hoogte zijn van de 
woonbehoeften van senioren, welke eisen ze aan wonin-
gen voor 55-plussers stellen en hoeveel invloed ouderen 
hebben op het huisvestingsbeleid. Naar aanleiding van 
de antwoorden geven we scores. Zo kunnen gemeenten 
zien of hun huisvestingsbeleid voor ouderen hout snijdt 
of niet.”

Méér dan wonen  Groningen, Etten-Leur, Amersfoort 
en Utrecht komen als beste uit de bus. Deze gemeenten 
hebben beleid ontwikkeld voor senioren, koppelen 
wonen en zorg en registreren het woningaanbod voor 
ouderen. Van Veen: “Maar veel gemeenten hebben geen 
idee van hun eigen woningaanbod voor senioren. Zij 
voeren geen duidelijk beleid op dit gebied en weten ook 
niet goed wat de behoeften van senioren zijn. Een aantal 
gemeenten vult bij de omschrijving van een senioren-
woning in dat zo’n woning een appartement is zonder 
trappen. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken. 
Veertig procent van de 55-plussers heeft lichamelijke 
beperkingen die van invloed zijn op hoe zij kunnen en 
willen wonen. Bovendien hebben mensen behoefte aan 
veiligheid en aan een schone en praktische woonomge-
ving. Vooral die omgeving wordt vaak vergeten. Som-
mige ouderen zitten in een prachtig huis maar klagen 
dat zij de straat niet op kunnen omdat voorzieningen en 
vervoer niet goed geregeld zijn.”

Niet alleen zorgvragers  Inmiddels worden er steeds 
meer onderzoeken gedaan naar woonwensen van 
ouderen. Van Veen: “Belangrijk daarbij is senioren 
niet alleen maar als zorgbehoevende ouderen worden 
afgeschilderd. Er is een soort kentering op de leeftijd 
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Geef senioren een keuze
van ongeveer 70 jaar, want dan neemt de zorgbehoefte 
toe. Als het kan kiest men dan voor woningaanpassing, 
anders kiest men voor een flat of appartement mét lift. In 
geval van een nieuwe woning zijn de belangrijkste crite-
ria een kookgelegenheid en een ruime woonkamer. De 
woonlasten moeten dan in overeenstemming zijn met 
het inkomen. Bijna de helft van de senioren wil graag in 
de eigen buurt blijven wonen.”

Vilavie  Een concept als Vilavie kan uitkomst bieden, 
vindt ANBO. Van Veen: “Het is niet de enige oplossing 
voor ouderenhuisvesting, maar het concept speelt goed 
in op de behoeften van 55-plussers. Er wordt niet alleen 
aan wonen gedacht, maar ook aan de leefomgeving en 
aan zorg. Terwijl zorg niet centraal staat. En dat is pre-
cies wat senioren willen. Het moet niet om zorg draaien, 
de meeste mensen staan immers nog vol in het leven, 
maar zorg moet wel bereikbaar zijn. Vilavie besteedt ook 
aandacht aan levensloopbestendig wonen. Voor senio-
ren is een nieuwe woning vaak ook de woning waar ze de 
rest van hun leven zullen blijven. Zo’n woning moet dus 
geschikt zijn voor aanpassingen.”

Kiezers  “Gemeenten geven nu vaak voorrang aan star-
terswoningen omdat ook daar de nood hoog is”, stelt 
Van Veen. “Maar door senioren te laten doorstromen, 
creëer je juist woningen voor starters. Nu zijn veel senio-
ren geen kiezers maar moeters. Er is vaak geen alterna-
tief, dus blijven ze lang in het huis waar zij ook met hun 
gezin woonden. Ze hebben behoefte aan een ander soort 
woonruimte maar die is er niet. Pas als zij niet meer in 
hun huidige woning kunnen blijven, vertrekken ze. Als 
er een beter aanbod is, kiezen veel meer senioren bewust 
voor doorstroom en dat komt het landelijk huisvestings-
beleid ten goede.”  

Voor meer informatie over het Onderzoek lokaal beleid 
ouderenhuisvesting, ANBO 2007, 
zie www.meerwoningenvoorouderen.nl 

Nederland vergrijst. Tussen nu en 2015 komen er 350.000 seniorenhuishou-

dens bij. Slimme gemeenten bereiden zich voor op deze explosieve groei, vindt 

ANBO, de belangenorganisatie voor 55-plussers. De organisatie onderzocht het 

afgelopen jaar hoe gemeenten hun huisvestingsbeleid voor ouderen vormge-

ven. Saskia van Veen, adviseur en projectleider wonen, trekt aan de bel: “Veel 

gemeenten weten niet welke woonbehoeften er bij senioren bestaan. Bovendien 

hebben ze geen idee van het eigen woningaanbod voor 55-plussers. Toch zullen 

we snel duidelijk moeten hebben hoe we in de nabije toekomst senioren gaan 

huisvesten.”
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