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Regio
Waaranders, 135 woningen in Heerhugowaard waar de
bewoners prettig en veilig kunnen wonen, elkaar kennen

Haren
Dochter van zeven heeft een vriendinnetje
te spelen. Na de woonkamer te hebben
voorzien van een kralentapijt -lees: het hele doosje ging om- en het terras te hebben
ondergespetterd met water, gaan ze een nieuwe uitdaging aan:
steppen op het garagepad.
Ze komen niet ver. Halverwege het eerste lange eind hoor ik een
harde gil. Vriendinnetje komt, step vast bij het stuur en ver van
zich af houdend, met verafschuwde blik naar me toe rennen. „Er
zit een rups op de step!”
Ik verwacht zo’n kleine groene, maar nee, in het voorwieltje heeft
zich een groot en zeer harig exemplaar genesteld. Meteen begrijp ik de paniek: ze hebben de Jeugdjournaalaflevering over de
eikenprocessierups gezien en denken: haren!!! En dus: rode bulten en gekmakende jeuk! „Haal weg dat ding!” Met ware doodsverachting weet ik het monster op een takje te manoeuvreren en
laat hem om de hoek -uit het zicht- in de voortuin weer vrij.
Want ik heb hem herkend. Vorig jaar zat er een nog groter exemplaar van zo’n zelfde rups in onze tuin. Toen had ik hem -ook ik
dacht eerst aan zijn minder gezellige broertje- al even opgezocht:
het is een Lymantria dispar, oftewel een plakker. Hij zit ook graag
in de buurt van eiken en zijn haartjes kunnen ook zorgen voor
jeuk, maar alleen als je hem aanraakt. Hij ontpopt zich, waarschijnlijk over een weekje of twee, tot mooie witte nachtvlinder.
Op mijn laptop laat ik de twee dames foto’s zien van de verschillende stadia van de plakker, de onverlaat die ze
net het liefst naar een dorp verderop hadden verbannen. „Aaaah!”, luidt de reactie bij het zien van
de vlinder. „Die is líef!”

Een wijk waar
je voor elkaar
klaar staat
I

n het oosten van het land is
’noaberschap’ een begrip. Wie
in een buurt wil wonen waar
het omkijken naar de buren
centraal staat, hoeft echter niet
naar de Achterhoek te verhuizen.
In Heerhugowaard wordt de komende jaren de wijk ’Waaranders’
ontwikkeld.

Marjolein Elfring
m.elfring@mediahuis.nl

Integratieproject statushouders
regio Alkmaar blijkt succesvol
Van onze verslaggever

Alkmaar
Ruim 80 procent
van alle statushouders in de regio Alkmaar die de afgelopen
drie jaar het programma integratie en participatie hebben
doorlopen, hebben na afronding betaald of onbetaald werk
of volgt een opleiding.
Dat blijkt uit een evaluatie over
2017-2019 door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van
betrokken gemeenten. In totaal
gaat het om enkele honderden
vluchtelingen die in Nederland
asiel hebben gekregen.
Het programma is bedoeld
om nieuwkomers te ondersteunen hij inburgering, integratie

en deelname aan de samenleving. De uitvoering is in handen
van Vluchtelingenwerk (eerste
halfjaar) en re-integratiebedrijven (nog een jaar).
Het Verwey-Jonker Instituut
stipt ook enkele aandachtspunten aan. Zo is er weinig zicht op
welke organisatie wat biedt en
wat zij van diverse begeleiders
kunnen verwachten. Ook kan
de afstemming en overdracht
tussen organisaties beter.
Taallessen blijken te weinig
intensief en kunnen praktijkgerichter. Verder zijn financiering
voor kinderopvang en reiskosten niet altijd goed geregeld,
waardoor sommige statushouders worden belemmerd in
deelname.

Er is behoefte
aan deze manier
van wonen

Een eetbaar landschap met moestuinen en een pluktuin. En daarnaast mogelijk een dierenweide
met kippen en konijnen en een
buurtschuur; het zijn enkele ingrediënten van het Waaranders-concept. Maar bovenal moet het een
wijk worden waar de bewoners
prettig en veilig kunnen wonen,
elkaar kennen en - als dat nodig is voor elkaar klaar staan.
Bij voldoende belangstelling zal
er vanaf volgend jaar begonnen
worden met de bouw van circa 135
woningen die bestemd zijn voor
verschillende doelgroepen. Want in
de wijk staat diversiteit centraal.
Het is de bedoeling dat Waaranders
in Heerhugowaard bevolkt wordt
door senioren, mensen met een
beperking, maar ook door gezinnen, singles en koppels.
Als locatie is gekozen voor De
Vaandel Zuid. „Dit gebied was

aanvankelijk bestemd als deel van
het bedrijventerrein De Vaandel,
maar na de bankencrisis was hier
minder behoefte aan”, zegt wethouder John Does. „De gemeenteraad heeft in 2014 gezegd: er moet
wat anders gebeuren met het gebied. Besloten werd om initiatieven van onderaf een kans te geven.”

Kwetsbare kinderen
Eén van die initiatieven was het
expertisecentrum passend onderwijs van Heliomare en de Aloysius
Stichting. Het expertisecentrum
moet uiteindelijk vierhonderd
kwetsbare kinderen en hun hulpverleners kunnen huisvesten. Die
zijn nu nog verdeeld over de Mytylschool in Bergen, De Alk in
Alkmaar en de Antoniusschool in
Heerhugowaard. In het gebouw
komen lokalen voor onderwijs,
twee sportzalen, een therapiebad
en ruimte voor behandeling en
zorg.
Maar de gemeente werd ook
benaderd door Cittanova, een bureau voor planontwikkeling. Dick
Koster, zelf vader van een dochter
met een beperking, bedacht het
concept voor de inclusieve wijk
Waaranders.

Een plattegrond van de Heerhugowaardse Waaranders-wijk.

Na De Kastanjetuin in Zwolle en
Hof van Fleur in Dronten is Heerhugowaard de derde gemeente
waar het concept van de grond
komt. „We hopen dat we hier een
verbinding met het expertisecentrum kunnen leggen”, zegt Koster,

die ook hoopt op de komst van een
zorghotel in de Vaandel Zuid. Maar
hier zijn nog geen concrete plannen voor.

Dorps karakter
De wijk, die een groen en dorps

ILLUSTRATIE CITTANOVA

karakter moet krijgen en wellicht
in de toekomst een andere naam
gaat krijgen, wordt ontwikkeld
door Ter Steege. Adjunct directeur
Andries Tolman laat weten dat
deze week het platform waaranderswonen.nl is gelanceerd.
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Uiteindelijk zullen toekomstige
bewoners moeten passen bij het
concept. „Om het ’noaberschap’ te
stimuleren komen er geen hoge
hagen of schuttingen tussen de
eigen tuin en de gezamenlijke
tuin. Deze vloeien als het ware zo
in elkaar over”, aldus Tolman.
Er zullen ruim honderd grondgebonden woningen worden gebouwd en daarnaast komt er nog
een gebouw met dertig zorgeenheden. Een groot deel zal bestaan uit
sociale koop (tot 244.000 euro) of
sociale huur. De overige woningen
zullen volgens Tolman grotendeels
in het middensegment aangeboden
worden.

Kapschuur
„De uitstraling van de woningen is
gebaseerd op het idee van een
boerenerf”, aldus Koster. Zo krijgen de woningen vormen die doen
denken aan een kapschuur of een
boerderij. De bewoners worden
mede-eigenaar van de gezamenlijke voorzieningen. „Het landschap
wordt van de bewoners.”
De ontwikkelaar verwacht het
project in vier verschillende fases te
gaan bouwen. Hij en Koster rekenen op flinke belangstelling. Bij de
twee eerdere Waaranders-projecten
werden de woningen snel verkocht. Does zegt heel blij te worden van het project. „Het idee
komt van onder af en er is behoefte
aan deze manier van wonen.”
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De wijk krijgt een uitstraling van een boerenerf.

ILLUSTRATIE TER STEEGE

Bewoners zullen gezamenlijk allerlei voorzieningen delen, zoals moestuinen.

ILLUSTRATIE TER STEEGE

Roel van Leeuwen

Er moest wat
anders gebeuren
met dit
gebied

Achtergrond
Woonenquête
Wie interesse heeft om in de
wijk te wonen kan zich op het
platform waaranderswonen.nl
inschrijven als belangstellende
en een woonenquête invullen.
Zo kunnen zij aangeven hoe zij
de nieuwe wijk in
Heerhugowaard zien en hoe ze
aankijken tegen de
verschillende gedeelde
voorzieningen als een
dierenweide, moestuin en
buurtschuur met gezamenlijk
gereedschap.

