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U kent WOLD, natuurlijk. 
Een beginjaren ’80-wijk in Lelystad. 
Een toplocatie, één straat verwijderd van 
het stadshart. 
Een topwijk? Tot voor kort niet. 

Lege woningen, stille straten, overwoekerde
binnenplaatsen. WOLD was een wijk waar je 
’s avonds niet graag over straat liep. Tussen 1997
en 2002 is een deel van de wijk - WOLD A - op
unieke wijze geherstructureerd. 
Kent u WOLD A? 

Lees dit boekje voor een nieuwe kijk op een
bestaande wijk. 



WOLD A bestaat na oplevering in 1980 uit 262 woningen: 100 procent huurwoningen, 100
procent sociale woningbouw. In eerste instantie zijn 92 woningen verbeterd, twee woningen
samengevoegd en vier woningen gesloopt (Wold A1). Daarna zijn 150 woningen verbeterd en
veertien woningen gesloopt (Wold A3). Het gaat om de straten 23 t/m 28. Bij de oplevering
in 2002 zijn zowel huur- als koopwoningen gerealiseerd. Vijftien procent van de woningen is
‘gestapeld’. Investering: 7.3 miljoen euro.



Het is WOLD vóór...
In 1980 is in Lelystad WOLD A gebouwd. 262 huurwoningen, opgezet volgens
Amsterdams concept. Gevel tot gevel straten, veel steen, weinig groen. Lelystad
hoopte hiermee mensen uit Amsterdam naar de polder te trekken. En dat 
gebeurde ook. Wat niet was voorzien, was dat de Amsterdammers juist ook naar
Lelystad verhuisden vanwege de groene woonomgeving. Vrij snel na oplevering
ontstonden in de wijk problemen. Er was sprake van hoge werkloosheid en in de
straten ontstond een gevoel van onveiligheid. Een deel van de bewoners vertrok
uit de wijk, zonder dat er nieuwe bewoners terugkwamen. Lange tijd lieten
gemeente en woningcorporatie Centrada de wijk voor wat het was. Als begin-
jaren negentig maar liefst veertig procent van de woningen leeg komt te staan, is
de maat vol. WOLD A wordt aangepakt.
Doel: de wijk weer leefbaar en aantrekkelijk maken.DE
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de aannemer
“De eerste keer dat ik
door de wijk liep, vond
ik het net een spook-
wijk. Nu is het weer
een levendige, 
leefbare wijk 
geworden.”



de stedebouwkundige
“ In Lelystad is in de jaren zeventig
vreselijk veel geëxperimenteerd. Ik
heb een keer de ontwerpers van
WOLD gesproken. Dat was een heel
enthousiast team dat er een stede-
lijke wijk van wilde maken. Een
beetje een chaotische wijk. Echt
vernieuwend.”

de investeringsmanager
“Het was heel Amsterdams.
Je kon gewoon langs
de ramen lopen.”



en WOLD na...
Voorjaar 2002 is in Lelystad het laatste gedeelte van WOLD A, Wold A3, opgele-
verd. Een bestaande wijk in een kleurige, nieuwe jas. De wijk is opnieuw gestruc-
tureerd, de woningen zijn zowel vanbinnen als vanbuiten volledig opgeknapt. 
Dat is gebeurd in relatief korte tijd, zonder dat bewoners tijdelijk uitgeplaatst
hoefden te worden. Het resultaat: meer groen, meer (voor)tuinen, meer kleur en
meer verschillende soorten bewoners in de wijk. Gemeente Lelystad en Centrada
wilden WOLD weer aantrekkelijk maken. En dat is gelukt! WOLD A heeft een
nieuw imago gekregen. Begin 2002 zijn alle woningen weer bewoond. 
Vanuit andere wijken in Lelystad ontstaat een trek naar WOLD A, met name
naar de koopwoningen. 
Op naar WOLD B… 

een bewoner
“In dit hele blok waren twee
huizen bewoond. Als mijn
bezoek ‘s avonds met de auto
wegreed, dan zag je aan hun
gezicht: wat moet die man
hier in z’n eentje?” 

een bewoner
“Het is een sociaal buurtje geworden. In de zomer
zitten we met z’n allen buiten. Toen ik in het zieken-
huis lag, zorgde de buurvrouw voor mijn hond.”  



de projectleider van Centrada
“De aanpak was voor alle partijen
nieuw. Daardoor kostte het tijd.
Aan de andere kant voelden we de
druk van de bewoners. Die wilden
tempo. Ze zeiden: pak toch gewoon
een steiger en ga die buitenkant
s c h i l d e r e n .”
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Samenwerking
Herstructurering van een wijk staat of valt met een goede samenwerking. Dat
kunnen alle partijen die hebben meegedaan beamen. In het begin, toen gemeen-
te en Centrada voortvarend van start wilden, bleef de herstructurering regelmatig
haken. Pas toen de koppen goed bij elkaar werden gestoken en er een heldere
projectstructuur was vastgesteld, kon efficiënt worden samengewerkt. 

De projectstructuur bestond uit een stuurgroep en een projectgroep, inclusief
enkele werkgroepen. De stuurgroep was als het ware de hoofdaannemer met daar-
in de wethouder volkshuisvesting, de directeur van Centrada en de projectleiders
van Centrada en de gemeente Lelystad. Opdracht: de herstructurering op hoofd-
lijnen aansturen. 
De feitelijke uitwerking lag in handen van een proactieve projectgroep. Hierin
zaten sleutelfiguren van Centrada en gemeente, de architect, het bouwkundig
adviesbureau, de kleurenadviseur, de aannemer en de makelaar. Vanuit de stuur-
groep werkten werkgroepen deelitems uit, zoals marketing, communicatie, 
openbaar gebied en techniek.  

de gemeente
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“Herstructurering is een levendig
proces. Je hebt voortdurend te
maken met bewoners die in feite
geen idee hebben wat er allemaal
over hen heen gaat komen. Het is
ook een dankbaar proces. Je brengt
een versleten buurt weer 
op kwaliteitsniveau.” 



864

Stap 1: snelle aftrap 
De herstructurering is gefaseerd aangepakt. In fase 1 ging het om 98 woningen,
iets minder dan de helft van het aantal huizen in WOLD A. Onder het motto
‘meer kleur in de wijk’ is vrij snel gestart met het schilderen van de gevels van de
woningen, gevolgd door bouwkundige verbeteringen zoals aanpassing van de
kozijnen en een verbouwde entree. Alle leegstaande woningen - vijftig stuks -
werden in korte tijd verkocht. 

de gemeente
“WOLD was te grijs, te vlak, te mono-
toon. Ook typisch een wijk uit die tijd:
hofjes, erfjes, kronkelstraten, een ramp
voor een bezoeker om zich te 
oriënteren. We wilden een wijk die 
kon concurreren met andere wijken
in Lelystad.”



Stap 2: bezinnen
Haastige spoed is zelden goed, zo werd allengs duidelijk. Door de snelle aftrap was
er geen tijd gereserveerd om een duidelijke planning te maken, inclusief duide-
lijke afspraken met bewoners. Voor de aanpak van het volgende gedeelte van de
wijk, Wold A3, zijn daarom vooraf heldere afspraken op papier gezet over welke
ingrepen wanneer in welke woning zouden worden gedaan. Bewoners kregen
bovendien vóór de definitieve planning de gelegenheid om mee te denken over
de plannen. Dit resulteerde bijvoorbeeld in behoud van de binnentuinen. 

de investeringsmanager
“Er moest gewoon iets 
gebeuren met die wijk. Er was
zoveel leegstand, vandalisme
en onveiligheid. In eerste
instantie wilden we alleen een
kleurverandering. De wijk een
zonnig, vrolijk karakter geven.
Later zeiden we: laten we een
dubbele slag maken, buiten
én binnen aanpakken.”



de werkvoorbereider
“We zijn steeds de wijk ingegaan
om te inventariseren. Dit moest
aangepakt, dat moest veranderd.
Dat werd een ellenlange lijst.
Vervolgens kwam de architect erbij
en die zei: als we het nou eens zo
gaan doen. Achteraf had hij er eer-
der bij betrokken moeten worden.
Zo’n architect is heel 
belangrijk.”



Stap 3: met nieuwe energie verder
Op basis van de ervaringen in Wold A1 is het project Wold A3 ter hand genomen en
zijn nog eens 164 woningen verbeterd. Dit was een meer fundamentele aanpak. Enkele
woningen zijn gesloopt, er zijn 8 nieuwe hoeken ingebouwd, eengezinswoningen zijn ver-
kocht, de binnentuinen zijn opnieuw ingericht en de erfafscheidingen zijn vernieuwd. De
huizen ondergingen niet alleen van buiten maar vooral ook van binnen een facelift.
Keuken, badkamer en toilet zijn in alle woningen verbeterd. Daarnaast kregen bewoners
de mogelijkheid om - tegen vergoeding - extra voorzieningen in hun huis aan te brengen. 

de werkvoorbereider
“Neem een keuken. Daar konden
we in de projectgroep eindeloos
over praten. Hoeveel grepen, 
hoeveel kleuren, 
hoeveel frontjes.”



de projectleider van Centrada

de stedebouwkundige
“Het is leuk om aan een wijk als
WOLD te werken. Je ziet dat er veel
sociale relaties zijn. Bewoners zijn
enthousiast over het realiseren van
gemeenschappelijke verblijf- en
speelplaatsen. 
In duurdere koopwijken gaat dat
vaak moeizamer.”

“Als je nu door de wijk loopt, zie je
van alle partijen iets terug. 
De architect,de kleurenadviseur,
de aannemer, de gemeente, 
de bewoners. Iedereen kan zien wat
hij heeft ingebracht.”
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Welkom in de kijkwoning
We willen allemaal meer kwaliteit. In ons huis, maar ook rondom ons huis. In de kijk-
woning in WOLD A konden bewoners letterlijk zelf kiezen voor kwaliteit. Er stond een
uitgebreide keuken met allerlei apparatuur, er kon worden gekozen uit tegels, keuken-
frontjes, grepen en aanrechtbladen, er waren een betegelde badkamer en toilet te
bezichtigen en er hing een kleurenschema van het schilderwerk. Een aantal keuzemoge-
lijkheden kon zonder meerkosten worden aangebracht. Het was daarnaast mogelijk om
extra voorzieningen aan te schaffen tegen meerkosten.



De kijkwoning stond midden in de wijk en fungeerde voor bewoners als showroom. De
opzichter was ter plekke aanwezig om mensen te begeleiden. In de praktijk bleek de
woning ook goed benut te worden als informatie- en inloopcentrum. Er hing een wijk-
plattegrond en een planning van de werkzaamheden. Bovendien werd de kijkwoning de
vaste vergaderplek van de projectgroep.

Het zelf kunnen kiezen werd door de bewoners van WOLD A3 als prettig ervaren, zo
bleek uit een enquête. Ook de keuzemogelijkheden vielen in goede smaak. Alleen de
kosten van de extra voorzieningen vonden sommige bewoners te hoog.

de opzichter
“Die kijkwoning was geweldig.
Er kwamen regelmatig mensen
langs om nog eens 
en nog eens naar de tegeltjes
te kijken.”



Bewoners in discussie
Hoe ziet het ideale WOLD A3 er voor u uit? Over die vraag spraken groepjes bewoners
met elkaar tijdens enkele bewonersavonden. Het waren geen gewone bewonersavonden.
Er werd gebruik gemaakt van een specifieke methode waarbij groepjes bewoners gericht
met elkaar in discussie gingen. Alle aspecten van de wijk kwamen daarbij aan bod: de
straten, de speelvoorzieningen, de tuinen, de verlichting, het parkeren, de veiligheid in
de buurt, de verkeersregels en natuurlijk de woningen zelf. De uitkomsten werden benut
om de plannen aan te passen. 

bewoner tijdens inspraakavond
“Ik vind het ideaal wonen in Lelystad. 
Ik heb aan alle kanten rust en ruimte.
Op de hoek is de bushalte, voor mijn
huis heb ik een voetbalveldje. Ik ben
hier twintig jaar terug komen wonen,
toen de kinderen klein waren. Ik heb
toen meteen gevraagd om speelvoor-
zieningen. D i e  z i j n  g i s t e r e n
g e p l a a t s t . ”  



de teammanager

de architect

“We hebben geprobeerd zorgvuldig te
communiceren met bewoners. Voor de
inspraakavonden hadden we een speciale
cursus gevolgd. We hebben op die avond
mensen in groepen met elkaar laten 
praten. Een ijzersterke techniek, je betrekt
bewoners erbij die anders hun mond hou-
den. We hebben ook regelmatig nieuws-
brieven gemaakt voor bewoners, brieven
gestuurd. Maar als ik vervolgens bewoners
spreek die geen enkele brief gelezen heb-
ben, als ik zie dat er weinig bewoners naar
de inspraakavond komen en als ik een jaar
later op de televisie hoor hoe een bewoner
klaagt over de renovatie, dan denk ik: 
we hebben het toch niet 
helemaal goed 
gedaan.” 

“Die communicatie met bewo-
ners is heel belangrijk en heel
moeilijk. Als je aan bewoners 
op een inspraakavond uitlegt
hoe de wijk gaat worden, begin-
nen ze over het achterstallig
onderhoud. Terecht, dat is voor
bewoners belangrijk op dat
moment. Maar hoe maak je 
dán duidelijk hoe de wijk 
gaat worden?”



de gemeente

de stedebouwkundige

“Ik vond de bewonersbijeen-
komsten heel leuk. Kopers die
voor het eerst bij elkaar komen 
en hun buren kunnen ontmoeten.
Jonge mensen, met de baby op de
arm. Welke keuken heb jij 
gekozen?”

“De eerste inspraakavond was
oorlog. We hadden vage plan-
nen, spraken over bouwen en
slopen. Die bewoners zeiden
gewoon: daar hebben we toch
niet om gevraagd, mijn kozijn
is al jaren rot. Pas na de 
eerste fase, toen ze konden
zien hoe de wijk zou worden,
kwam er rust. En vertrouwen,
dat het inderdaad verbeterd
zou worden.”







Wat wilden de bewoners?
- Meer veiligheid voor kinderen 

(duidelijke scheiding op straat voor auto’s, 

fietsers en voetgangers)

- Alle woningen weer bewoond (gevoel van veiligheid)

- Telefooncellen op een andere plek

(werden als hangplek gebruikt)

- Meer lantaarnpalen, met name achter de woningen in de hofjes

- De hofjes ingericht als kinderspeelplek met goede en 

veilige speeltoestellen

- Een voortuin voor het huis

- Overzichtelijke speelplaatsen met lage struiken

- Speciale grasvelden voor het uitlaten van honden  

- Isolatie in de woning (dakisolatie, zonneboilers, 

vloerisolatie,  dubbel glas)

- Meer bomen in de straat 

- Extra luxe in de woning

- Een woning die voldoet aan het politiekeurmerk.



bewoner tijdens inspraakavond

bewoner tijdens inspraakavond

de gemeente

“Ik wil een voortuin zodat er meer afstand
komt tussen de woonkamer, de stoep en de
parkeerplaats. Ik kijk vanuit mijn woonka-
mer rechtstreeks op geparkeerde auto’s. Het
lijkt wel of ze binnen staan. Bovendien kijkt
iedereen die langsloopt, mijn huiskamer in.” 

“Ik woon al een paar jaar alleen in dit
blok, alle andere appartementen staan
leeg. Ik wil een woning met licht. Ik zou
zeggen: breek alle woningen af waar te
weinig licht in de woonkamer komt. 
En doe iets aan die afzuiger in mijn
gebouw. Die is helemaal ontregeld en
gaat om twee uur ‘s nachts draaien. 
Kan dat niet anders?” 

“De bewoners hebben heel lang
moeten wachten tot we iets aan
de wijk gingen doen. Terecht dat
ze op zo’n inspraakavond daar
eerst over begonnen. Die eerste
drie kwartier werd er alleen maar
gemopperd. Dan moet je als
gemeente wel een dikke huid
hebben. Je moet eerst door het
stof. Maar vervolgens boog zo’n
avond toch weer om tot een 
constructieve brainstorm.”



Hoog bezoek
Regelmatig werd WOLD tijdens de werkzaamheden bezocht door politici. Uit Lelystad,
maar ook uit andere steden. Landelijk was er belangstelling van minister Zalm en
minister van Boxtel. Internationaal kwam er een delegatie uit Schotland. Ze liepen door
de wijk en spraken met bewoners.

Miscommunicatie
De herstructurering bezorgde de bewoners - behalve uiteindelijk een mooie buurt en
huis - de nodige overlast. Opgebroken straten, een badkamer die niet kon worden
gebruikt, lekkage tijdens de renovatie. Vanuit de gemeente en Centrada is geprobeerd
steeds zo goed mogelijk te communiceren met bewoners over het wat, waar, wanneer en
hoe lang. Gebeurde dat niet, dan hielp de media hen wel hieraan herinneren. 

bewoner tijdens inspraakavond
“Vorig jaar is het college in onze wijk
op bezoek geweest. Ik heb toen aan-
gegeven dat er meer verlichting moest
komen. De dag erna is er bij mij 
ingebroken. Ik heb geen verzekerings-
geld gekregen omdat het te 

donker was.” 

AA



de architect
“In mijn ontwerp heb ik steeds
gezocht naar ondefinieerbare
gebieden. Zo’n stukje grond
waarvan je denkt: wat is dit
nou, een plein, een trottoir?
Daar heb ik wel voor moeten
vechten. Voor de gemeente ligt
alles vast: dit is een fietspad,
dit is een trottoir, dit is een
drempel. Dus hoe noem je zo’n
stukje waar bewoners zelf 
kunnen verzinnen wat 
ze ermee doen?” 

de kleurenadviseur
“Het kleurconcept is gebaseerd op vier
kleuren: zacht blauw, zacht terra, zacht
groen en zacht geel. Die kleuren komen
terug op ramen, kozijnen en deuren.
Op de appartementgebouwen zijn ze
iets zwaarder aangezet.”
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Ontwerp van de wijk
Bij de herstructurering van WOLD A3 is de wijk opnieuw geprofileerd. Straten zijn recht-
getrokken, huizen hebben voortuinen gekregen, gevels zijn in verschillende tinten geverfd,
binnenhoven zijn veranderd in aantrekkelijke kinderspeelplaatsen, parkeerplaatsen zijn
aangepast van dwarsparkeren naar langsparkeren en op tal van plekken is extra verlichting
gekomen. Een aantal woningen is afgebroken waardoor meer ruimte ontstond voor nieuwe
hoekpanden en voor parkeerplaatsen. Ondergronds zijn kabels en leidingen aangepast. 



De woningen
De woningen zijn zowel vanbinnen als vanbuiten ingrijpend aangepakt en verbeterd. 
De daken van de eengezinswoningen zijn geïsoleerd, asbesthoudende leien zijn vervan-
gen. Lekkages zijn verholpen, houtrot is aangepakt, ramen en balkonhekken zijn 
vernieuwd, al het voeg- en metselwerk is nagekeken. Keukens, badkamers en toiletten
zijn gemoderniseerd. De seniorwoningen zijn aangepast aan de eisen van deze tijd. 
En tot slot zijn alle woningen getoetst op inbraakbeveiliging. 

Isolatie
Alle woningen hebben HR-glas gekregen en een hoog rendement CV ketel, inclusief
een zonneboiler. Op de daken is een zonnecollector geplaatst. Behalve de daken zijn ook
de vloeren geïsoleerd. De bergingen zijn voorzien van buitengevel-isolatie. 

de opzichter
“Het was goed geregeld. 
Als er een badkamer werd
opgeknapt, zorgden wij dat
die mensen in een andere
woning konden douchen.”



een bewoner

In de verkoop
Eén van de doelen van de herstructure-
ring was WOLD A3 weer aantrekkelijk
maken, zowel de woningen als de wijk
als geheel. Dat dit doel bereikt is, blijkt
wel uit de belangstelling voor de ver-
koop. Vrij snel nadat de verkoop startte,
was negentig procent onder optie.
Twaalf procent van de huurders wilde
de eigen woning kopen, acht procent
had interesse in een andere woning.
Uiteindelijk zijn alle woningen die
bedoeld waren voor de verkoop (tachtig
procent), verkocht en was er geen spra-
ke meer van leegstand. Daarbij is een
variatie in woningen 
aangeboden: van gewone 
eengezinswoningen tot
woonwerkunits tot starterswoningen. 

“Wij woonden al dertig jaar in Lelystad
in een groot huis. We wilden kleiner
wonen, in een huis met weinig onder-
houd. Via via hoorden we van de ver-
anderingen in WOLD. Het was toen
nog één grote puinzooi maar de wet-
houder vertelde dat het werelds zou
worden. We hebben dit huis gekocht
en dat beviel vanaf het begin prima.
We dachten dat hier allemaal mensen
van onze leeftijd zouden wonen. Dat is
helemaal niet het geval. Er wonen juist
veel jonge starters en dat maakt het
wonen ontzettend leuk.” 



de projectleider
“De belangstelling voor de
woon-werkunits viel in eerste
instantie tegen. De verkoop
begint eigenlijk nu pas op gang
te komen.”



de stedebouwkundige
“Die grondruil was best ingewikkeld.
Eigenlijk moest je met iedere bewo-
ner apart overleggen. Het is nu 
geregeld door de grond in bruikleen
te geven, maar daar kunnen we op
termijn last mee krijgen. 
Weten nieuwe bewoners over tien
jaar nog wat we hebben 
afgesproken?”

Grondruil
Voor de herprofilering van woningen moest grondruil plaatsvinden
tussen de gemeente en Centrada. Om voortuinen te kunnen aanleg-
gen, om straten te kunnen rechttrekken en soms ook om parkeer-
plaatsen te kunnen creëren. Dit bleek in de praktijk een flinke 
puzzel. Bottleneck waren de leidingen die onder de nieuwe voor-
tuinen lagen en eigenlijk op openbaar terrein moesten liggen.
Uiteindelijk zijn de voortuinen aangelegd en in bruikleen gegeven.
Als dat nodig is, kan de gemeente de leidingen bereiken.  



Politiekeurmerk
Voor de woningen is een
politiekeurmerk 
aangevraagd en 
toegekend. 
De bedoeling is dat ook
voor het openbare
gebied een 
veiligheidskeurmerk
wordt nagestreefd. We
zijn hier nog mee bezig. 

de stedebouwkundige
“Op veel punten voldoet de
wijk aan het politiekeurmerk.
Alleen de verlichting is een
probleem. Je moet bijvoor-
beeld in een straat aan twee
kanten verlichting hebben.
Dat is ruimtelijk lastig om te
realiseren. Maar in de praktijk
vraag ik me ook af of zo’n hel-
verlichte straat prettig is.”



de kleurenadviseur
“We hebben de kleuren getest en
getest en getest. De ene kleur blauw 
is de andere niet. Als ik nu door de 
wijk loop, vind ik het echt fantastisch
geworden.”

Groen en nog meer kleuren
Wie door WOLD loopt, ziet dat er veel gewerkt is met kleuren. Het projectteam heeft
hiervoor een kleurenadviseur ingeschakeld. Er is gekozen voor harmonieuze kleuren.
Het concept is doorgevoerd in de gevels van de huizen, maar ook in de kleur van de
straatstenen en de betegeling van de hofjes.

Gevarieerde bouw
De wijk heeft niet alleen meer kleur gekregen, ook het type woningen is meer gevari-
eerd. Naast de eengezinswoningen zijn er woningen voor senioren, voor starters en stu-
denten, voor mensen die wonen en werken willen combineren en voor mensen die kort
in Lelystad zullen verblijven (short stay appartementen). 



Binnenhoven
Achter de woningen bevinden zich speelplaatsen die de afgelopen twintig jaar
waren veranderd in overwoekerde plekken waar struiken en zwerfvuil welig tier-
den. Bovendien waren de speeltoestellen roestig, kapot en verouderd. De bewo-
ners hadden vooraf aangegeven dat ze overzichtelijke speelplekken wilden waar-
bij de kinderen vanuit de huiskamer te zien zouden zijn. Die wens is gehono-
reerd. Struiken hebben plaatsgemaakt voor gras. Op enkele plekken zijn bomen
en laag struikgewas geplant. Samen met de nieuwe speeltoestellen en bankjes is
een compleet nieuwe binnenhof ontstaan waar kinderen vanaf de eerste dag
meteen gebruik van maakten. 

de teammanager
“We hebben het heel netjes
gemaakt. Maar als ik achter langs-
loop en ik zie in de tuin een ijskast
en bedspiraal staan, dan vind ik
dat jammer. Gelukkig is er nu het
initiatief genomen om de boel met
elkaar op te ruimen.” 



Terreinafscheiding
Langs de binnenhoven lopen de tuinafscheidingen. Dit bleek een
lastig punt. Op de inspraakavond bleek iedere bewoner echter
andere wensen te hebben, van het plaatsen van een eigen hek tot
allemaal dezelfde haag. Ook binnen de projectgroep verschilden
de ideeën. Wat doe je dan? Uiteindelijk hebben bewoners uit drie
opties kunnen kiezen: de eigen tuinafscheiding in tact houden,
een pergola met beukenhaag laten plaatsen, of een houten 
schutting, 1.40 hoog, met eventueel spandraden erboven om
klimplanten langs te laten groeien. 

de gemeente
“Wij wilden open hofjes
zonder schutting. 
Dat hadden we 
achter het 
bureau bedacht. 
Bewoners bleken gewoon
een schutting in de tuin te
willen. Mensen willen
tegenwoordig privacy.”



343230282622201816141210864

SL
O

T

de architect de stedebouwkundige

Trots op WOLD
In 1980 is in Lelystad de wijk WOLD A gebouwd, een wijk met een bijzonder stede-
bouwkundig concept in een tijd van experimenteel bouwen. Ruim twintig jaar later
staat WOLD opnieuw in the picture. Een deel van WOLD - WOLD A -is inmiddels
een kleurrijke wijk geworden waar mensen graag willen wonen. Een wijk met een
sociaal gevoel. Een wijk waar mensen trots op zijn! 

“Wij hebben de neiging om alles uniform
te maken. Alle tuinen moeten er netjes 
uitzien, alle erfafscheidingen moeten in
dezelfde stijl. Voor mij hoeft dat niet. 
Je ziet dat mensen er toch hun eigen
gebied van maken. Ik vind dat prachtig, 
ze nemen het in bezit. Rotzooi? Onzin, je
moet niet alles weg willen stoppen om het
mooie. Laten ze er hun eigen wereld van
maken. Het zegt iets over de bewoners,
het zegt iets over het feit dat dit een volks-
wijk is. Daar is toch niets mis mee?”

“Als je een wijk ontwerpt, praat je over 
de situatie voor en achter. Mijn visie is:
maak het voor de deur netjes en hou het
achter het huis privé. Voor mij hoefde het
niet allemaal netjes met dezelfde 
omheining. Bewoners zijn er vaak 
helemaal niet mee bezig om het netjes te
houden. Ik had ook nog wel een stapje 
verder willen gaan en een deel van de
binnenhoven bijvoorbeeld als 
moestuin willen aanleggen.”
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Sleutels tot succes

Samenwerking.   Alle partijen regelmatig om de tafel, wérkt. Zaken worden snel besproken, 
problemen worden direct opgelost.   

Gefaseerde aanpak.   Begin met stap 1, leer daarvan in stap 2 en verbeter je leven op basis van
die ervaringen in stap 3. Deze aanpak bleek in WOLD effectief. 

Stimuleringssubsidie.   Renovatie kreeg een extra impuls door de Investeringssubsidie Stedelijke
Vernieuwing. De provincie stelde subsidie beschikbaar voor de extra isolerende maatregelen.

Alle afspraken op papier.   Dan hoef je er niet steeds op terug te komen. Sluit iedere fase boven-
dien af met een beslisdocument. 

“Jazeker, ik ben trots op WOLD.
We wilden kwaliteit in de wijk. En
dat is gelukt, je kunt het zien als
je door de wijk loopt. Ik ben er
ook trots op dat we het met
elkaar gedaan hebben. In een
leeg weiland is het makkelijk wer-
ken. Maar een bestaande wijk
met elkaar herstructureren, dat is
veel lastiger.”

de architect



Sleutels tot succes

De kijkwoning.   Deze woning fungeerde niet alleen als showroom waar bewoners naar hartelust
konden kijken en kiezen, de woning bleek ook een informatiecentrum en een centraal ontmoe-
tingspunt. Bewoners konden er terecht voor al hun vragen tijdens de herstructurering.  

Foto’s.   In alle fasen van het project zijn foto’s gemaakt. Deze foto’s geven een mooi beeld van
de aanpak en het resultaat. 

Bij elkaar in de keuken kijken. Doordat je van elkaar weet waar je mee bezig bent, kun je
werkzaamheden goed op elkaar afstemmen.

de stedebouwkundige
“Succes? Dat Centrada en de
gemeente het lef hebben
gehad om de wijk 
structureel aan te pakken.”



Tijdpad fase A3

1999
6 mei: start van het project: de
projectgroep komt voor het eerst
bij elkaar

2000
juni: kijkwoning open
augustus: start renovatie 
buitenkant woningen
september: start renovatie
binnenkant woningen

2001
december: oplevering van het
grootste deel van het project

2002
voorjaar: oplevering van het 
totale project



....en na   
zie ook pagina 2
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Samen maken we er iets      moois van!


