In Zwolle staat sinds twee jaar een Knarrenhof. Bewoners ondernemen daar geregeld samen activiteiten. © Knarrenhof
Piet (75) uit Leerdam weet wat eenzaamheid kan doen en wil daar met dit woonplan een stokje voor steken
Piet Beumer (75) uit Leerdam zag als baas van de Voedselbank Rotterdam wat eenzaamheid met mensen kan doen. Het
motiveerde hem om een woonvorm te starten, waar ouderen kunnen wonen en nog ‘ouderwets’ naar elkaar omkijken.
Na jaren van plannen is er nu een locatie in beeld voor dit ‘Knarrenhof’.
Chantal Blommers 30-10-20, 12:08
De oude locatie van basisschool De Wilgenhoek aan de Parallelweg moet, als het aan Beumer en andere bestuursleden van
burgerinitiatief Spes Bona ligt, dé plek worden voor een woonvorm voor 50-plussers. Binnen 1,5 tot 2 jaar moet het
schoolgebouw worden gesloopt en gaat de schop in de grond om een hofje te realiseren. De woningen - het worden er een
stuk of 24 - komen in een U-vorm te staan, met een tuin in het midden die door de bewoners zelf wordt onderhouden.
Daarmee komt de langgekoesterde wens van onder meer Beumer weer een stapje dichterbij.
,,Ik heb lang bij de voedselbank in Rotterdam gewerkt en gezien wat het met mensen kan doen. Ik dacht: dat moet toch
anders kunnen?’’ Hij bedacht een plan, voor zichzelf en voor andere ouderen die graag actief blijven, fit zijn en het liefst zo
lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.
Geen commune
Eerst even een misverstand uit de weg helpen, zegt Beumer vrolijk: het wordt dus geen commune. Ook geen woongroep,
waarbij allerlei verplichtingen worden opgelegd. ,,Het gaat er juist om dat mensen hier zelfstandig kunnen wonen.’’ In een
eigen huis, met eigen voordeur, maar waar nog naar elkaar wordt omgekeken. ,,Zoals dat vroeger heel gebruikelijk was.’’
Dan gaat het om simpele dingen: even de hond uitlaten van een zieke buurman, bijvoorbeeld. Geen woongroep, maar een
gemeenschap 'waar je van elkaars kennis, kunde en gezelschap profiteert’. Er wordt samengewerkt met de gemeente
Vijfheerenlanden en met woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Want, zo benadrukt Beumer, het moet gaan om betaalbare
huizen.
Knarrenhof
Meerdere Leerdammers hebben het plan van Beumer omarmd. Eén van hen is Arjan Moggré, die zich net als Beumer ook al
heeft ingeschreven voor een woning. ,,Vanuit de gemeente kregen we groen licht om het plan verder te onderzoeken, de
locatie is natuurlijk cruciaal geweest.’’
Nu die in beeld is, komen er nog een hoop praktische zaken om de hoek kijken. Taxatie, overdracht, bestemmingsplannen
wijzigen. De groep vrijwilligers van Spes Bona heeft hiervoor hulp gezocht bij de Stichting Knarrenhof. Die sloot perfect aan
bij wat zij willen realiseren in Leerdam.
,,Het past in deze tijd’’, zegt Sophieke Klaver van Stichting Knarrenhof. ,,Mensen willen zelf bepalen hoe ze willen wonen. Zij
willen niet dat iemand anders voor ze bepaalt wanneer er ergens activiteiten zijn, maar kunnen dat nog prima zelf
organiseren. Ouderen willen onderdeel blijven van de maatschappij. Met het Knarrenhof kán dat.’’
Kosten besparen
In Zwolle staat al twee jaar een Knarrenhof. ,,Er zijn allerlei activiteiten die de bewoners zelf organiseren, er is een
museumclub, een zanggroepje. Geen verplichting, maar wel veel mogelijkheden.’’ Volgens haar is het niet meer dan logisch
dat de gemeente Vijfheerenlanden enthousiast meewerkt aan de plannen. ,,Onderzoek wijst uit dat als ouderen onderdeel
uitmaken van een sociaal actieve gemeenschap zij langer en gezonder leven en gelukkiger zijn. Dat is ongelofelijk belangrijk
en het bespaart de gemeente ook gewoon geld, als ouderen minder professionele ondersteuning nodig hebben.
Corona
Nu de plannen steeds concreter worden, wil de groep zo snel mogelijk weten wie er allemaal in het hof wil gaan wonen. De
interesse was eerder groot. Door het coronavirus ging een geplande informatieavond eerder deze maand niet door. Wie
interesse heeft, kan terecht op de website van het Knarrenhof.

