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Waaranders, wil je leven?

Ter Steege Bouw Vastgoed

Cittanova

Waaranders Wonen is een concept van
Cittanova en Ter Steege Bouw Vastgoed



Introductie
• Dick Koster

• Jan-Willem Kloosterboer



Waaranders

“ Waaranders is een woonconcept. Waaranders staat voor buurtschappen waarin 
diversiteit wordt gestimuleerd. Gezinnen, singles, koppels, mensen op leeftijd, met een 
beperking of zorgbehoefte zijn op ongedwongen wijze verenigd en kijken naar elkaar om. 
Een gemeenschappelijke ruimte en bijbehorende faciliteiten - denk aan een tuin, parkje of 
dierenweide, een huiskamer of clubhuis - verbinden de bewoners vrijblijvend met elkaar 
en hun omgeving.”



Het verhaal achter Waaranders



Het verhaal achter Waaranders

Is zo ontworpen en bedacht 
waarin de positieve gezondheid 

centraal staat 

Waaranders staat voor 
buurtschappen waarin 

diversiteit wordt gestimuleerd.

Biedt ruimte aan mensen met 
een beperking, ouderen, 

gezinnen en aan alleenstaanden 
(inclusieve samenleving)

Iedereen is welkom en samen 
vormen ze het buurtschap

Waar noaberschap centraal 
staat  

Iedereen heeft zijn eigen plek 
en als je samen iets wilt doen 
dan kun je dat opzoeken in de 
gemeenschappelijke ruimten  
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Het verhaal van Waaranders



De samenwerking: 
inspelen op 
behoeften
• Inclusieve wijk voor jongeren, 

doorstromers, senioren en 
mensen met een beperking

• Eigentijdse invulling van het 
noaberschap

• Inspelen op de woonvraag naar 
diversiteit

• Aanbieden waar behoefte naar is



De samenwerking: ingrediënten
Waaranders Wonen biedt ruimte aan mensen met een beperking, ouderen, gezinnen en 
alleenstaanden. Iedereen is welkom! Samen vormen ze een buurtschap, waarin 
nabuurschap centraal staat. Dit nabuurschap wordt gestimuleerd door bij het ontwerp van 
het stedenbouwkundig plan de volgende ingrediënten toe te passen: 

• Diversiteit in woningtypen 

• Wonen in een eetbaar landschap

• Een gezamenlijke tuin

• Privé tuinen beëindigen en gebruik van lage hagen

• Buurtschuur

• Opzet VvE

• Dorpse sfeer



De samenwerking: ontstaan van een project

Locatie Plan uitwerken Enquête Schetsontwerp Verkoop



Rondleiding
Hugo’s tuin

https://hugostuin.nl/




De samenwerking: bewaken concept
• Motivatiebrief 

• Voor de gemeenschappelijke gebieden wordt een VvE opgericht

• Nazorgtraject door Cittanova van 2 jaar

• Eigen app



De samenwerking: buurt app



Waaranders biedt
kansen?
• Gemeenten 

• Particulieren

• Zorgpartijen 

• Woningcorporaties 

• Beleggers

• Particuliere grondbezitters

• Initiatiefnemers van nieuwe 
projecten



Thuis in de wijk

Waaranders, wil je leven? 

Waaranders Wonen is een concept van
Cittanova en Ter Steege Bouw Vastgoed



Hoe maken wij Waaranders Thuis in de wijk?



www.waaranderswonen.nl

http://www.waaranderswonen.nl/


Pauze op het Kennisplein


