
Woongroep in Wateringseveld 

'Ik heb er geen dag spijt van gehad' 
"Ik heb het gevoel dat ik thuis ben gekomen." Bewoners zijn enthousiast over hun woongroep in 
Escamp: Wateringse Hof. Volgende maand bestaan ze 20 jaar. 
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"We hadden niets. Er stond niets." Twee bewoners zijn aan het woord over de begintijd van hun 
woongroep in Wateringseveld: Henny en Dick. Ze trokken in 1999 met dertig andere ouderen in een 
nieuw wooncomplex en scharrelden overal spullen vandaan om de gemeenschappelijke ruimte in te 
richten. "Bij de kaasboer kon je voor servies sparen. Na de actie vroegen we of er nog wat over was. 
Zo kwamen we aan borden, koppen en schotels. We schreven fondsen aan om geld bijeen te 
sprokkelen voor tafels, stoelen en gordijnen." 

Tien leden van de groep zitten rond diezelfde tafels om te vertellen over de woongroep. Iedereen 
heeft wel een speciale taak: barman, eerste secretaris, tweede penningmeester of rots in de 
branding. Waarom kozen ze voor een woongroep? "Ik zat op een bovenwoning en had moeite met 
alle trappen", antwoordt Henk. "Tien jaar geleden ben ik hier tegenaan gelopen. Ik kwam kijken en 
werd gelijk leuk ontvangen. Het is fijn om met gelijkgestemden samen te wonen. En toch met je 
eigen voordeur. Ik heb er geen dag spijt van gehad." 



 

Klaverjassen 

Heb je behoefte aan gezelschap, dan is er volgens hem veel te doen. Regelmatig drinken de leden 
van de groep koffie of nemen een borrel. En verder werpen ze zich op het biljarten, tafeltennis, 
sieraden maken, klaverjassen. "Wil je niet alleen thuis zitten, dan is er altijd wel iemand om contact 
mee te hebben", vindt Lenie. "Als je wat ouder bent, wil je daarvoor de deur niet uit." 

Ellen is net nieuw. "Mensen zijn hier bereid dingen voor elkaar te doen en te luisteren", valt haar op. 
"Ik heb ook in 'normale' huizen gewoond, maar er is geen sociale controle. Je mag blij zijn als je je 
buren kent. Het contact is hier warm. Ik heb echt het gevoel dat ik thuis ben gekomen."  

Ook vijftiger Kitty is een nieuwkomer. Ze nam een kijkje bij verschillende woongroepen. De 
gezelligheid bij Wateringse Hof gaf de doorslag. "En alles is hier dichtbij: winkels, twee trams. Ik hoop 
hier oud te worden." 

 

Kletsen 

Dick: "We waren in een complex met aanleunwoningen. De vliegen zaten aan de binnenkant van het 
raam. Ze hebben die woning opengemaakt en daar lag een man al 6 weken dood in huis. Dat zal hier 
niet gebeuren." 

Zijn er ook nadelen aan een woongroep? "Het kan weleens zijn dat je je zin niet krijgt", roept iemand. 
"Soms stemmen we ergens over. De groep bepaalt wat je gaat doen. Waar meer mensen bij elkaar 
zijn, verschil je weleens van mening." "En even snel boodschappen doen is er niet bij", zegt een ander 
met een knipoog. "Als je iemand bij de brievenbus tegenkomt, sta je zó een tijd te kletsen." 

Staan Hagenaars te dringen om zich bij de woongroep aan te sluiten? "Iedereen wil wel komen", zegt 
voorzitter Marga, "maar dit is sociale huur, dus je mag niet teveel verdienen. En ook niet te weinig 
want je krijgt voor deze woning geen huursubsidie. De eerste vraag die we geïnteresseerden helaas 
moeten stellen is: wat is uw inkomen? En soms hoef je niet eens verder te praten." 

 

Afwassen 

Mensen met interesse én het juiste inkomen kunnen twee maanden met de groep 'meelopen'. Ze 
komen naar borrels, feestjes en maaltijden. "Je kunt dan zien of mensen iets willen doen. Brengen ze 
hun kopjes naar de bar of assisteren ze bij het afwassen?" Klikt het, dan komen ze op de wachtlijst. 

"De krant is weg", grappen de leden van de woongroep als de journalist opstapt. "We kunnen 
ophouden met gezellig doen!" 

Interesse? Ligt je inkomen niet hoger dan 38.035 euro per jaar en heb je meer dan 22.700 euro 
(alleenstaanden) of 30.825 (echtparen)? Meld je dan aan via www.centrumgroepswonen.nl. 

 

 

 

[KADER] 



'Veel eenzaamheid in de stad' 

"In Den Haag zijn nu meer dan 50 woongroepen en het aantal groeit", zegt Terry van der Heide, 
directeur van het Centrum Groepswonen. "Dat komt vooral doordat verzorgingshuizen verdwijnen. 
Er zit nu een gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. En mensen hebben behoefte aan contact. 
Er is veel eenzaamheid in de stad." 

Ze ziet een stijgende belangstelling voor woongroepen. "Het loopt storm bij de 
voorlichtingsbijeenkomsten. Honderden mensen staan op onze wachtlijst voor een woongroep."  

Ze vindt het jammer dat een initiatief voor een woongroep in Moerwijk voortijdig is gestrand. 
"Samen met de gemeente zijn we op zoek naar een andere locatie. Want in Escamp is enorm veel 
interesse, vooral van ouderen. In Loosduinen zijn we bezig op twee locaties." 

"Hagenaars die zich opgeven voor een woongroep, doen dat niet om een leuk appartement te 
bemachtigen. Vaak zitten ze in een prima huis, maar kennen ze hun buren niet eens. Iemand zei: als 
ik gedag zeg, draaien ze hun hoofd om. Mensen willen een praatje maken. Ze willen ertoe doen." 
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