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In 2014 is een groep volwassenen met autisme gestart met KlasseWonen. Doel is de realisatie 
van woonprojecten speciaal voor mensen met autisme. Belangrijke uitgangspunten zijn: 
* wonen met gelijkgestemden * in zelfstandige huurwoningen * los van een zorgorganisatie 
* met extra aandacht voor onder andere geluidsisolatie. In deze nieuwsbrief informeren we 
belangstellenden over de stand van zaken en het reilen en zeilen bij KlasseWonen. 

 
Terugblik 2021, vooruitblik 2022 
 

Het einde van 2021 is in zicht. Voor KlasseWonen was het een intensief jaar. In het project Koningsdaal 
in Nijmegen nam voor het eerst een bewoner afscheid. Een van de huidige bewoners schoof door naar 
het grote vrijgekomen appartement. Voor haar appartement werd vervolgens een nieuwe bewoner 
gekozen. Een hele onderneming, die gelukkig voorspoedig is verlopen. 
 

Daarnaast zijn we natuurlijk nog steeds druk bezig met het nieuwe KlasseWonen-project Schuytgraaf. 
Woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem gaat in deze wijk twaalf grondgebonden woningen voor ons 
realiseren. De aannemer is bezig met de voorbereidingen. In 2022 start de bouw en worden de 
woningen opgeleverd. De planning verschuift regelmatig en dat is elke keer toch weer een teleurstelling. 
Tja, het hoort nu eenmaal bij dergelijke complexe processen dat er vertraging optreedt, dus we 
proberen geduldig te blijven. Maar… wat zullen we blij zijn als de woningen er eindelijk staan! 
 

Dit jaar hebben we, net als in 2020, veel tijd besteed aan de kennismaking met (mogelijke) toekomstige 
bewoners van KlasseWonen Schuytgraaf. Dit is een intensief proces, met meerdere bijeenkomsten en 
gesprekken. KlasseWonen gaat immers niet alleen om een rustige, prettige woning. Juist ook het sociale 
aspect speelt een belangrijke rol. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over. Op dit moment zijn er 
overigens geen woningen meer beschikbaar. Als je belangstelling hebt voor KlasseWonen Schuytgraaf 
kun je dit nog wel steeds melden, je komt dan op een wachtlijst. 

 
Het sociale aspect: leidend voor de woonprojecten van KlasseWonen 
door Erik Jan, voorzitter van het bestuur van KlasseWonen 
 

Op dit moment zijn de leden van KlasseWonen bezig met de kennismakingsgesprekken met de 
belangstellenden voor het project Schuytgraaf. Voor ons als leden is het erg belangrijk dat we goed 
kennismaken met de belangstellenden zodat we kunnen zien of ze geschikte kandidaten zijn voor het 
project. Deze uitgebreide kennismaking is natuurlijk ook belangrijk voor de belangstellenden zelf, om te 
kunnen bepalen of dit woonproject echt bij hen past. 
 

KlasseWonen is een vereniging die in het leven is geroepen omdat we zoeken naar een fijne, rustige 
plek om te wonen. Wat daarbij belangrijk is, is dat we als mensen met autisme bij elkaar wonen. En we 
van elkaar weten wat de ander wel en niet prettig vindt en zo rekening met elkaar kunnen houden.  
 

De leden van onze vereniging die al wonen in een project dat is gerealiseerd, namelijk KlasseWonen 
Koningsdaal in Nijmegen, ervaren het als zeer prettig dat ze met gelijkgestemden wonen. Natuurlijk 
zonder dat ze elkaars mantelzorgers zijn of worden. Eventuele hulp koop je namelijk zelf in en krijg je 
niet van de vereniging. Het gaat erom dat je als buren elkaar helpt waar dat mogelijk is. Je zou het 
‘noaberschap’ (nabuurschap) kunnen noemen, zoals mensen die in het Oosten van Nederland wonen 
het omkijken naar elkaar als buren noemen.  
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We helpen elkaar met praktische zaken, maar ook met dingen die we moeilijk vinden vanwege ons 
autisme. Ook kunnen we samen dingen ondernemen zoals samen koken of wandelingen maken. Hierbij 
staat plezier en omkijken naar elkaar voorop. Het gaat erom dat je je als lid van KlasseWonen geborgd 
voelt en je een fijne woonplek hebt waarin je je thuis voelt en je jezelf kunt opladen. We respecteren 
elkaars rust en privacy.  
 

Er is dus heel veel ruimte om jezelf te zijn, maar niet alles is vrijwillig en vrijblijvend. Om een woonproject 
te laten slagen, is het noodzakelijk om zaken met elkaar af te stemmen en regelmatig te overleggen. 
Vooraf, maar ook als je er eenmaal woont. Daarnaast zijn er praktische klussen die we samen oppakken, 
zoals het onderhoud van de gezamenlijke tuin en het selecteren van nieuwe bewoners. En natuurlijk zet 
iedereen zich niet alleen in voor het eigen woonproject, maar ook voor de vereniging KlasseWonen.  
 

Kortom: het sociale aspect vormt, samen met het realiseren van autismevriendelijke woningen,  de basis 
van KlasseWonen als vereniging! 

 
Ontwerp gericht op nabuurschap 
door Peter, architect 
 

Het is belangrijk dat ook het gebouw een bijdrage levert aan het sociale aspect. Een bekende uitspraak 
is immers “Mensen vormen hun gebouwen, maar na verloop van tijd vormt het gebouw de mens.” Bij 
het zoeken van locaties voor projecten voor KlasseWonen hebben we vaak te maken gehad met 
bestaande gebouwen, zoals niet meer gebruikte schoolgebouwen en dergelijke. Daarbij moet je roeien 
met de riemen die je hebt.  
 

Dat gold in zekere zin ook voor de locatie Koningsdaal, waarvan de bouwplannen al gereed waren toen 
we de bovenste zes woningen kregen aangeboden. Gelukkig is er in dit complex een 
gemeenschappelijke ruimte en grenzen de zes woningen van KlasseWonen aan één galerij, wat 
automatisch een vorm van verbondenheid geeft.  
 
In 2020 deed zich voor het eerst de gelegenheid voor om zelf een ontwerp te maken: het project 
Schuytgraaf. Bij deze nieuwbouwlocatie hebben we de mogelijkheid om de woningen rond een hofje te 
groeperen. Daarmee creëer je ook letterlijk een groepsgevoel.  
 
In het geval van Schuytgraaf in Arnhem is dit vertaald in een 'boerenerf', dat omsloten is door de 
woningen, de bergingen, de schutting en mogelijk een gemeenschappelijke ruimte. De woningen zijn 
met de woonkamers georiënteerd op dat gemeenschappelijk erf. Hopelijk is dit een laagdrempelige 
aanleiding om elkaar regelmatig te spreken en samen op te trekken. Want samen sta je sterker. 
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