koppelknopen
Vergrijzend Almere Haven. Eind van de jaren zeventig is Almere Haven
gebouwd als een wijk voor jonge gezinnen. Nu vergrijst de wijk enorm. De grootste
potentiële problemen doen zich vooral voor in de binnenring (de Wierden, de
Werven, de Hoven). De bestaande woningen zijn hier niet geschikt voor ouderen
met grote fysieke beperkingen en er zijn geen voorzieningen die inspelen op hun
behoeftes. Tegelijkertijd is de schaal van de woningclusters in de binnenring groot
en uitgestrekt. Te voet zijn de voorzieningen niet bereikbaar. De steeds ouder
wordende en hulpbehoevende bewoner van Almere Haven woont hierdoor in een
omgeving die steeds minder of niet meer past bij zijn of haar leefstijl.
Fysieke en mentale gezondheid. Door hun afnemende mobiliteit
(rollatorradius ca. 250 meter) en een gebrek aan voorzieningen in de wijk (de
supermarkt en zorgvoorzieningen zijn naar de rand van de wijk verplaatst) is er voor
ouderen weinig aanleiding voor een ommetje. Zij bewegen daardoor minder dan
goed zou zijn, met als gevolg dat hun fysieke en mentale gezondheid verslechtert.
Ook vereenzaming is een groot probleem. Buurtzorg Almere Haven geeft
bijvoorbeeld aan dat veel van hun cliënten eenzaam zijn, sociale interactie missen
en voor hun dagelijkse contacten daarom afhankelijk zijn van de zorgverlener. Het
gebrek aan laagdrempelige activiteiten in de buurt zet haar bewoners buitenspel als
het gaat om deelnemen in het sociale milieu.
Juist in onze huidige maatschappij waarin zelfredzaamheid benadrukt wordt zijn
gezondheid en sociale interactie noodzakelijk voor het langer zelfstandig thuis
wonen. Dit draagt bij aan het beperken van de vraag naar professionele zorg.

Speerpunten van onze aanpak
A. Focus op de binnenring. Het centrum van Almere haven heeft minder

potentiele problemen doordat er meer geschikte woningen voor ouderen zijn en
meer voorzieningen op loopafstand. De potentiele problemen zijn het grootst in de
binnenring.

B. Bevorderen van een gezonde levensstijl. Stimuleren van beweging door

te zorgen voor nieuwe buurtknopen op loopafstand en door het verbeteren van de
toegankelijkheid van de openbare ruimte voor ouderen. Daarnaast zetten we in op
programmering van koppelknopen rondom gezond eten. Dat bevordert de fysieke
gezondheid en de sociale interactie.

C. Voorkomen eenzaamheid. De koppelknopen zijn gericht op ontmoeting.

Van een praatje bij de DIY- supermarkt, ontmoetingsplekken in de openbare ruimte
tot gerichte programmering van buurtdiners en zorgpreventieactiviteiten.

D. Samenwerking tussen overheid, organisaties en burgers. Om

de koppelknopen te voorzien van een sluitende businesscase en te laten
aansluiten bij de huidige participatiesamenleving is het noodzakelijk nieuwe
samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen overheid, professionele
organisaties/ bedrijfsleven en burgers.

E. Verdichting door nieuwe woonvormen. In het huidige Almere Haven is
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Buurtknoop
Actieradius (250m) bestaande voorzieningen
Aanspreekpunt wijkteam, zorgpreventiepunt
Doe het zelf supermarkt (powered by Jumbo, AH en Deen)
Buurtmoestuin
Samen koken & samen eten
Voorziening busverbinding
Kleinschalig gemeenschappelijk wonen voor ouderen

Strategie: een fijnmazig netwerk van kleinschalige koppelknopen. De koppelknopen nodigen bewoners uit om actief deel uit te maken van hun wijk en elkaar buiten de deur te ontmoeten.
Een koppelknoop bevindt zich op een scheidingslijn in de wijk, dit kan de weg, busbaan of het water zijn en verbindt daardoor minimaal vier introverte woningclusters. De tussenruimte wordt
getransformeerd in een levendige ontmoetingsplek waar de buurtbewoners voorzien worden in hun dagelijkse behoeften en daardoor een laagdrempelige aanleiding hebben om de deur uit te gaan.

analyse

sprake van een afname van de huishoudgrootte. Transformatie van bestaande
woningen achten wij, in tegenstelling tot in andere typische gezinswijken,
minder kansrijk in Almere Haven, vanwege de complexiteit en diversiteit van de
bebouwingsstructuur en de beperkte marktwaarde van de woningen. Sloop/
nieuwbouw is niet nodig omdat er voorlopig voldoende vraag blijft naar betaalbare
gezinswoningen. Bovendien is er voldoende ruimte om te verdichten. Daarom willen
we bij een aantal van de nieuwe buurtknopen inzetten op nieuwe kleinschalige
gemeenschappelijke woonvormen voor ouderen. Door verdichting wordt tevens het
draagvlak voor de koppelknopen verder versterkt.
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Verdwenen voorzieningen

Oorspronkelijke buurtvoorzieningen zijn
verdwenen, er is geen aanleiding voor
ontmoeting. De afstanden zijn nu te groot
om te lopen. Ouderen zijn genoodzaakt
scootmobiel of auto te pakken en bewegen
daardoor minder dan goed zou zijn.

concept

Laag voorzieningen niveau

De rode kleur illustreert het lage
voorzieningeniveau (boodschappen,
gezondheidszorg en OV verbindingen) in de
woonclusters rondom Haven Centrum. In de
woonclusters ontbreekt het aan iedere vorm
van sociale activiteit en voorzieningen voor de
basisbehoeften van haar bewoners.

Introverte en monofunctionele clusters

De stedenbouwkundige structuur van Almere
Haven wordt gekenmerkt door introverte
woonclusters zonder voorzieningen, van elkaar
gescheiden door water, groen en infrazones.

Fysieke barrières

De tussenzones van de woonclusters zijn
veelal onaantrekkelijke barrières met alleen
maar achterkanten. De tussenzones zijn
slecht toegankelijk voor voetgangers, terwijl
overbrugging van deze barrierres juist
noodzakelijk is om bestaande voorzieningen te
bereiken.

