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amen bereik je meer dan alleen. Dat is voor iedereen wei duidelijk. Maar samen dingen
doen is in de praktijk helaas niet altijd makkelijk. Veel mensen zijn druk en gericht op hun
eigen leven. Toch jammer, omdat je elkaar met kleine dingen zo goed kunt helpen. De
bewoners van de experimentele woningen in de Utrechtse wijk Overvecht weten wat het
is om elkaar op een eenvoudige manier te helpen. In deze flats woon je met zijn allen en

h ook alleen.

In 1971 werden de tien experimentele flats in
Overvecht gebouwd. De indeling van de flats
is bijzonder. Op elke verdieping is een grote
gemeenschappelijke hal, waar vier voordeuren
van aanliggende woningen op uit komen. De
bewoners van deze appartementen bepalen
gezamenlijk wat zij "op de hal" doen. Vijf van
deze flats worden verhuurd door Portaal, in
totaal 86 woningen.

In de ene hal krioelt het van de kinderfietsjes
en speelgoed, in de andere hal staat een
gezellig zitje en een eettafel waar bewoners
soms gezamenlijk eten of 's avonds een lekker
glas wijn drinken. Op een andere verdieping
staat een grote tafeltennistafel opgesteld.
Alleen de bewoners van de appartementen
die op de hal uitkomen mogen er gebruik van
maken en doen dat in goed overleg. Vroeger
waren deze flats enorm populair. Nu is er
gelukkig nog steeds belangstelling, maar het
wordt wel minder. Toch past het concept van
samen dingen doen en je privacy hebben heel

goed bij deze tijd. Iedereen is druk, maar dat
is juist een reden om een situatie te creëren
waarbij je leuke sociale contacten hebt en
waar je elkaar gemakkelijk kunt helpen.

Veel mogelijkheden
'Ik ben laatst 85 jaar geworden en toen is er
een groot feest georganiseerd voor mij in
onze hal', zegt Edith Wellner, één van de
oudere bewoonsters van de flat aan de
Cayennedreef. 'Maar onlangs is de hal ook
gebruikt door mijn buurvrouw voor een
cursus. Ze werkt met autistische kinderen. De
cursus was bedoeld voor de ouders van de
kinderen, maar ik mocht ook aanschuiven. Dat
was heel interessant en zo krijg ik ook een
beter beeld van waar mijn buurvrouw mee
bezig is. Ik weet ook dat er een hal was waar
de kinderopvang onderling geregeld werd.
Aan het eind van de dag werd daar speciaal
voor de kinderen gekookt door één van de
bewoners, omdat de ouders later thuis
kwamen. Ik weet niet of dat nog steeds zo is.

Er is dus veel mogelijk, zolang je het maar met
elkaar eens bent.'

Als er iemand uit een woning vertrekt zoeken
de overgebleven bewoners op die verdieping
in goed overleg een nieuwe bewoner. Er
bestaat een lijst met geïnteresseerden, die dan
worden benaderd. Edith: 'Mijn hal is ideaal, de
jonge mensen die hier wonen zijn schatten. In
noodsituaties mag ik ze 's nachts om drie uur
uit hun bed bellen. We hebben eikaars sleutels
en lenen spullen van elkaar. Hier woon je met
zijn allen en toch alleen'. De woonvorm is een
succes. Dat blijkt ook wel uit het feit dat
kinderen, die hier zijn geboren, nu weer
terugkomen om hier zelf met hun eigen
kinderen te wonen.

Heeft u interesse in deze speciale woon-
vorm? Om in aanmerking te komen geldt
niet de inschrijf duur, maar uw motivatie.
Meer informatie kunt u krijgen bij Portaal.


