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Inleiding en conclusies 

Hoofdstuk 1  

Inleiding en conclusies 

De herontwikkeling of modernisering van bestaande gebouwen voor zorggebruik 

zal naar verwachting de komende jaren opbloeien. Dat heeft te maken met de 

algemene tendens in de bouwnijverheid om bestaande gebouwen niet meer zo 

snel te vervangen. Verder  speelt de huidige economische crisis een rol en ook het 

vernieuwde exploitatieregime voor zorggebouwen leidt eerder tot initiatieven 

voor herontwikkeling. Binnen deze context stelt het Aedes-Actiz Kenniscentrum 

Wonen-Zorg de vraag aan de orde hoe zorgaanbieders langer met bestaand vast-

goed kunnen doorgaan. Het kenniscentrum wil goede voorbeelden van heront-

wikkeling laten zien met het accent op zorggebouwen die ingrijpend worden 

aangepast aan de hedendaagse eisen alsmede nieuwe vormen van herbestemming 

zoals het hergebruik van leegstaande kantoren tot zorgwoningen.  

1.1 De aanleiding voor de verkenning 

Zorgvastgoed heeft een beperkte levensverwachting. Zorggebouwen hadden de bedenkelijke reputatie 

dat ze al bij oplevering functioneel waren verouderd. Die beperkte levensduur zou weer te maken heb-

ben met het vroegere bouw- en exploitatieregime. Feit is wel dat onder dat regime de nieuwbouwkwali-

teit in korte stappen werd opgevoerd waardoor de bestaande voorraad snel op achterstand werd gezet. 

De oplossing om de verouderde gebouwenvoorraad snel te vervangen past niet in de huidige tijdgeest. 

Duurzaamheid van producten is in de bouwnijverheid sterk opgekomen op grond van milieueisen en 

culturele doelstellingen. Voor de zorgsector speelt natuurlijk ook kostenbeheersing mee. Het huisves-

tingsdeel in de landelijke zorguitgaven is aanzienlijk en kan worden teruggebracht door deze component 

in te perken (‘scheiden van wonen en zorg’). Een andere manier is om voorwaarden te scheppen waar-

door er meer zorgvuldig en kosteneffectief met investeringen in zorgvastgoed wordt omgegaan. Het 

moet uit de lengte én uit de breedte komen.  

De intramurale ouderenzorg is sterk veranderd. De bejaardenoorden van weleer lieten bijvoorbeeld 

geen mensen toe die zorg nodig hadden. Nu is het omgekeerde het geval. Alleen wie zorg nodig heeft 

komt in aanmerking voor opname. En liefst niet te weinig, want instellingen worden tegenwoordig be-

taald naar de hoeveelheid zorg waaraan bewoners behoefte hebben. De instroom naar verzorgingshui-

zen staat verder onder druk omdat er voor ouderen meer mogelijkheden zijn gekomen om zelfstandig te 

blijven wonen. Tegelijkertijd is er een toenemende vraag naar specifieke vormen van intensieve zorg 

waar de huidige voorraad van zorggebouwen onvoldoende geschikt voor is. In het hele land vragen de 

besturen van verzorgings- en verpleeghuizen zich af hoe zij met hun panden moeten omgaan. Vervan-

gende nieuwbouw is een optie maar valt vaak al bij voorbaat af om financiële redenen. Herontwikkeling 

blijft over en niet alleen als negatieve keuze. Er zijn tal van argumenten om gebruik te maken van be-

staande panden. Dat kan winst opleveren voor de zorgaanbieder, de cliënten en voor de wijdere omge-

ving. Winst in termen van duurzaamheid, draagvlak en karakter. Hoe kan optimaal gebruik worden ge-

maakt van de aanwezige kansen en mogelijkheden? Om initiatiefnemers hierbij een helpende hand en 

de benodigde inspiratie te bieden is een verkenningstocht uitgevoerd langs tien projecten van heront-
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wikkeling. Deze tien uiteenlopende voorbeelden laten u zien dat de resultaten van herontwikkeling 

minstens zo leuk, spannend en uitdagend kunnen zijn als nieuwbouw. 

1.2 De aanpak  

De verkenning is opgezet en uitgevoerd door RIGO Research en Advies en Architectuur Lokaal. Deze 

studie maakt deel uit van een drieluik van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar mogelijkhe-

den voor herontwikkeling in de zorgsector. De eerdere studie was gericht op de herbestemming van 

monumentale panden tot zorgvastgoed
1
. Het slotstuk zal bestaan uit de herbestemming van zorgvast-

goed voor andersoortige gebruiksfuncties. Om de benodigde praktijkervaringen voor deze tweede stu-

die te verzamelen en te selecteren zijn de volgende vormen van herontwikkeling tot zorgvastgoed on-

derscheiden. 

1. De transformatie: de aanpassing en herbouw van bestaand zorgvastgoed. Het 

vernieuwingsprogramma kan bijvoorbeeld betrekking hebben op meer woonkwaliteit, 

veranderingen naar kleinschalig wonen of op technologische innovaties; 

2. De herbestemming: de aanpassing van leegstaande gebouwen om als zorgvastgoed te kunnen 

gebruiken. Dat kunnen rijksmonumenten en gemeentemonumenten, maar ook gebouwen zonder 

monumentale status zijn.  

3. De opwaardering: een ingrijpende omvorming van gewoon wonen tot wonen met zorg.  

Eerst is een groslijst gemaakt van geschikte projecten naar onderscheiden vormen van herontwikkeling, 

oude en nieuwe functies en naar de relevantie van de thematiek en gekozen aanpak. Deze oogst van 

projecten is verkregen na oproepen op in aanmerking komende sites, door te zoeken in projectdocu-

mentaties en tijdschriften en door navraag te doen bij betrokken partijen als architecten, bouwmana-

gers en aanbieders. Uit de tientallen projecten op de groslijst zijn vervolgens tien te onderzoeken prak-

tijkvoorbeelden geselecteerd. Het belangrijkste selectiecriterium is de voorbeeldfunctie van de heront-

wikkeling. Verder is ook gekeken naar wat meer formele criteria als landelijke spreiding, grootte en 

variatie naar zorgsector. De onderzoekers Hans van Rossum (RIGO) en Dirk Bergvelt (Architectuur Lo-

kaal) gingen op pad om die tien gebouwen te bekijken en om alles te weten te komen over deze prak-

tijkvoorbeelden van herontwikkeling. Aan het eind van deze inleiding treft u een overzicht van alle voor-

beelden aan. 

1.3 Cultureel erfgoed en zorgvastgoed 

Dat het wenselijk is om cultureel erfgoed te behouden, zoals het 14
e
-eeuwse Bartholomeus Gasthuis in 

Utrecht, staat buiten kijf. Dit behoud is echter pas mogelijk door het vinden van nieuwe of vernieuwde 

gebruiksfuncties. Zo kan een boerderij voortbestaan als theetuin, een werf als theaterzaal. Waar het 

nieuwe gebruik om bouwkundige aanpassingen vraagt, is het zaak karakteristieke elementen zoveel 

mogelijk te bewaren. Authenticiteit draagt bij aan de maatschappelijke waardering en de economische 

waarde. De verbouwingen van het Bartholomeus Gasthuis, het voormalige klooster in Mariaheide of van 

de monumentale school in Amersfoort worden daarom door Monumentenzorg nauwgezet gevolgd.  

Panden van twintig of dertig jaar oud geven nog geen aanleiding tot nostalgie. Zeker als het gaat om 

zorggebouwen die in het hele land op vergelijkbare wijze zijn gebouwd. Toch spelen bij verzorgings- en 

verpleeghuizen als Swinhove in Zwijndrecht, De Hoven in Lelystad of De Vier Ambachten in Spijkenisse 

dezelfde principes als bij historische boerderijen, kerken en fabrieken. Wanneer het traditionele gebruik 

niet langer rendabel is, zijn de gebouwen niet meer te exploiteren en te onderhouden. Als dat doorzet, 

 

1
  Van oude gebouwen en nieuwe functies: herbestemming voor wonen met zorg , RIGO 2009. Het rapport is    

te downloaden van de website van het kenniscentrum (www.kcwz.nl) 
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dreigt uiteindelijk sloop. De motieven om zorggebouwen aan te passen aan nieuwe vormen van gebruik 

zijn, zoals gezegd, vooral financieel en praktisch van aard. Panden zijn nog niet afbetaald en bovendien 

is de behoefte aan zorg niet verdwenen maar veranderd. Dan is het niet nodig een nieuwe gebruiker te 

vinden, maar om het gebouw zo aan te passen dat dezelfde exploitant op nieuwe leest verder kan. Het 

effect blijft: ‘behoud door ontwikkeling'. Ook als de waardering op dit moment niet hoog is, maakt be-

houd van nog bruikbare zorggebouwen dat de geschiedenis herkenbaar blijft. De historische gebouwen 

in deze studie hebben vaak een monumentaal aangezicht waarachter minder geslaagde aanbouwen uit 

latere jaren schuilgaan. De architectuur van toen en van nu bestaat naast elkaar, weerspiegelt unieke 

historische perioden en maakt bouwstijlen afleesbaar. Bij alle vormen van herontwikkeling is de bele-

vingswaarde van het resultaat een belangrijke overweging. Het besef is gegroeid dat zorggebouwen niet 

alleen een utilitair karakter hebben. Ze functioneren beter als ze een prettige omgeving vormen voor 

zowel bewoners als personeel. 

1.4 Het nieuwe en het vernieuwde assortiment  

Herontwikkeling van verzorgingshuizen is geen nieuw verschijnsel. Rond 1990 was er een beweging om 

de woonkwaliteit te verbeteren door het samenvoegen van onzelfstandige eenheden tot volwaardige 

appartementen. Het accent lag op zelfstandig wonen en op de financiële scheiding van wonen en zorg. 

De laatste jaren gaat het er vaker om, het gebouw geschikt te maken voor intensieve (verpleeghuis)zorg 

volgens de nu geldende inzichten. Daarmee groeien verzorgings- en verpleeghuizen naar elkaar toe, 

want ook bestaande verpleeghuizen moeten worden aangepast aan de opvattingen en de zorgvraag van 

dit moment. Het kleinschalig wonen voor mensen met dementie is een belangrijk onderdeel en drijfveer 

voor herontwikkeling. Kleinschalig wonen blijkt echter geen standaardoplossing. In de reeks van onder-

zochte voorbeelden is er veel variatie naar groepsgrootte, gedeeld of individueel sanitair, de aard van de 

keukenfunctie en de grootte en aankleding van de individuele ruimten. In bouwkundig opzicht is de 

compartimentering meestal niet sterk doorgevoerd en kan de scheiding van ruimten vaak direct onge-

daan worden gemaakt. De verbouwing van verzorgingshuiseenheden naar kleinschalig wonen betekent 

een verdunning van het bewonersbestand tot zo’n 75 procent. De transformatie van een bestaand ver-

zorgingshuis of verpleeghuis is een geleidelijk proces. De vernieuwing kan niet al te drastisch zijn omdat 

er niet alleen voor de toekomstige bewoners wordt gebouwd maar meestal ook voor de zittende bewo-

ners met een uiteenlopende zorgvraag. In veel van de onderzochte verzorgingshuizen zie je dan een 

soort warenhuismodel ontstaan waarbij het gehele spectrum van lichte en zware zorg aan bod komt. De 

koers is gesteld op de huisvesting voor intensieve zorg aangevuld met een wijkfunctie en een extramu-

raal aanbod. In de praktijk ontwikkelen zich mengvormen van oud en nieuw.  

Bij de herbestemming van een bestaand gebouw is het mogelijk om ‘schoon schip’ te maken en te kie-

zen voor een duidelijke specialisatie. De herbestemming past bijvoorbeeld in een beleid van ruimtelijke 

deconcentratie. In de voormalige school in Amersfoort is een dependance gevestigd van het verpleeg-

huis Birkhoven. Het vroegere kantoor in Rijswijk is omgebouwd tot een kleine locatie binnen het aanbod 

van stichting Steinmetz | de Compaan. Het klooster in Mariaheide is volledig ingericht voor de huisves-

ting van 30 bewoners met dementie. Wat naast de zorgspecialisatie opvalt is dat deze voorbeelden van 

herbestemming altijd kleinere locaties zijn binnen een groter verband. We zijn geen voorbeelden tegen-

gekomen waarbij een bestaand gebouw wordt herontwikkeld tot de hoofdvestiging van een zorgaan-

bieder. De verschuiving van de grens tussen intramuraal verblijf en zelfstandig wonen is ook een belang-

rijke afweging geweest bij de herontwikkeling van het seniorencomplex Odapark in Sittard. De woning-

corporatie houdt vast aan het criterium dat de bewoners zelfredzaam moeten zijn en dat betekent dat 

individuele huisvesting wordt aangeboden tot en met thuiszorgniveau. De aanvullende voorzieningen in 

het complex zijn gericht op mogelijkheden voor ontmoeting en culturele activiteiten. Dat maakt het voor 

ouderen mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen maar niet tot het uiterste. 
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1.5 Conclusies 

Algemene conclusies 

- Herontwikkeling gaat om meer dan een technische en financiële opgave. Ook de belevingswaarde 

van de oplossing (voor bewoners, personeel en omgeving) legt gewicht in de schaal. Het gebouw 

moet ook toegankelijk zijn en openstaan voor de buurt. 

- Ondanks de roep om klantgerichtheid, normalisering en kleinschaligheid blijkt het niet altijd mogelijk 

om afscheid te nemen van het ziekenhuisachtige karakter van zorginstellingen. Er wordt om 

praktische redenen toch gekozen voor bestaand, gedeeld sanitair en instellingskeukens. 

- Als moderniseren betekent dat er minder bewoners kunnen worden ondergebracht in de 

beschikbare ruimte, zal er moeten worden bijgebouwd. Anders is de zorgaanbieder niet in staat om 

de omzet op peil te houden. De ‘Wet van het behoud van zorgomzet’ leidt er toe dat herontwikkelen 

wordt gecombineerd met nieuwbouw. 

- Herbestemmen en opwaarderen worden vaak gezien als een mogelijkheid om historische panden 

voor de toekomst te behouden. De direct betrokkenen hebben (ook) andere overwegingen. De 

locatie kan belangrijker zijn dan het pand zelf. En: wanneer na sloop alleen een kleiner volume kan 

worden teruggebouwd, is het voor de exploitatie gunstig om door te gaan met het bestaande 

gebouw. Er zijn dan immers meer vierkante meters beschikbaar.  

- Een grotere verantwoordelijkheid voor investeringsbeslissingen hoeft niet te leiden tot een hogere 

kwaliteit van zorgvoorzieningen. Opdrachtgevers zijn geneigd om risico te mijden en blijven nog 

steeds binnen de minimale kaders van het nu onzichtbare Bouwcollege. Er is dan wel meer kans dat 

er eerder voor herontwikkeling wordt gekozen dan voor nieuwbouw. 

Conclusies over de aanpak 

- De zorgorganisatie zal om te beginnen een koers uitstippelen. Maar de mogelijkheden worden mede 

bepaald door het bestaande pand. Om die mogelijkheden in beeld te brengen is onderzoek nodig 

met een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en architect. 

- Bouwkundig onderzoek naar de technische staat en de mogelijkheden van een bestaand pand is een 

noodzakelijke voorwaarde voor herontwikkeling. Bij herbestemmen is de noodzaak zo mogelijk nog 

groter, zeker wanneer het een ouder pand betreft. Verbouwen is minder voorspelbaar dan 

nieuwbouw. Dat kan een argument zijn om de aannemer al te betrekken voordat het definitief 

ontwerp is gemaakt. Maar de meningen hierover zijn verdeeld. 

- Zorginstellingen hebben niet altijd zelf bouwexpertise in huis; dat is een nadeel, ook als een andere 

opdrachtgever (meestal: een woningcorporatie) de gewenste huisvesting realiseert. Het blijft ook 

dan essentieel dat de eindgebruiker op een goede manier bij de bouwvoorbereiding wordt 

betrokken. Keer op keer wordt onderschat hoe belangrijk het is om gebruikseisen in een vroeg 

stadium duidelijk te formuleren. De meeste transformaties zijn gefaseerde bouwopgaven en die 

vragen om een voortdurende afstemming met bewoners en andere gebruikers.  

Conclusies over de samenwerking 

- Waar de zorginstelling huurder is, vraagt herontwikkeling om een gezamenlijk optrekken met de 

eigenaar van het pand. In de onderzochte gevallen is dit gebeurd, maar het is geen automatisme. Als 

de eigenaar niet meewerkt, ontstaat een patstelling, want de huurder kan in de praktijk niet 

gemakkelijk vertrekken.  

- De zorgaanbieder is niet alleen afhankelijk van de eigenaar voor het realiseren van vernieuwing, men 

moet ook anderen zien mee te krijgen: intensivering van de zorg vraagt om toestemming van het 
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zorgkantoor, wanneer men voor wijkfuncties kiest is samenwerking nodig met de gemeente en 

andere partners. 

- Bij een geslaagde herbestemming zitten de juiste functies op de juiste plek. Niet iedereen kan een 

plek op de begane grond krijgen. Met het oog op de wijkfunctie moeten soms partners worden 

gezocht die een deel van het pand gaan huren. Vanuit de exploitatie is het verleidelijk om in zee te 

gaan met de eerste gegadigde die zich aandient, maar uiteindelijk gaat het om een partner die in het 

geheel past.  

- De behoefte aan zekerheid over de bouwkosten kan aanleiding zijn tot vorming van een bouwteam 

waarbij de aannemer invloed krijgt op de planontwikkeling. Het is ook een middel van 

vooronderzoek om het investeringsplafond te bepalen en verrassingen tijdens de bouw zoveel 

mogelijk te vermijden. 

- Architecten werken in verschillende samenwerkingsvormen met ontwikkelaars en aannemers, soms 

zijn ze alleen esthetisch adviseur, soms werken ze in een planteam met de aannemer. Bij een 

volledige opdracht maakt de architect ook de werktekeningen en doet hij de directievoering. In dat 

geval is de architect in staat met de aannemer mee te rekenen. Dan blijft iedereen scherp. 

Kansen en bedreigingen 

- (Zorg)concepten verouderen eerder dan gebouwen; de ontwikkelingen gaan soms zo snel dat 

moderniseringen al na een jaar of tien niet meer voldoen. Het budget voor nieuwe aanpassingen is in 

dergelijke gevallen nog beperkter dan gebruikelijk. 

- Een bestaand pand legt beperkingen op, maar voor de gebruiker zijn er ook onverwachte extra´s in 

de vorm van ruimte en verdiepingshoogte die je bij nieuwbouw niet aantreft. Verder gaan met 

bestaande panden kan ook milieuwinst opleveren en bijdragen aan een gevarieerde omgeving. 

- In theorie is het mogelijk om in grote leegstaande kantoren complete zorginstellingen onder te 

brengen; in de praktijk is herbestemming vooral interessant voor filialen van zorginstellingen. Omdat 

de hoofdvestiging niet makkelijk verhuist, valt te verwachten dat grootschalige vernieuwing zich 

concentreert op complexen die nu al een zorgfunctie hebben. Daarbij gaat het dus om transformatie 

en niet om herbestemming. 

- In de concurrentie om aantrekkelijke locaties zijn zorginstellingen financieel zwakker dan 

commerciële marktpartijen. Maar als herbestemmen vraagt om wijziging van het bestemmingsplan 

is medewerking van de gemeente nodig. Dan kan blijken dat zorg, eventueel in combinatie met 

andere maatschappelijke functies, juist sterker staat bij het verwerven van een goede plek. 

- De directe verantwoordelijkheid van zorginstellingen bij investeringen in zorgvastgoed biedt moge-

lijkheid het gebouw energiezuiniger of efficiënter te maken voor zorgverlening (looproutes e.d.). 

1.6 Ten slotte 

Tot voor kort leidden centrale bouwregels tot uniformering van zorggebouwen. Nu zorgaanbieders zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun huisvesting kan dat veranderen. In de nieuwe situatie is het bouwbudget 

echter eerder kleiner dan groter geworden. Om te investeren moeten de instellingen het benodigde 

kapitaal bij de banken halen en – omdat er geen kapitaallastenvergoeding meer is – stellen die hogere 

eisen aan de rentabiliteit van de beoogde investering in vastgoed. Daar staat tegenover, dat het maken 

van bouwplannen niet meer hoeft te worden gedomineerd door specialisten in het subsidiestelsel. Of 

per saldo een aantrekkelijker resultaat ontstaat moet nog worden afgewacht. In ieder geval kunnen 

herontwikkeling en hergebruik bijdragen aan een meer divers zorgaanbod. Tegen deze achtergrond zijn 

RIGO Research en Advies en Architectuur Lokaal op zoek gegaan naar voorbeeldige initiatieven in de 

praktijk van herontwikkeling. De casestudies maken duidelijk met welke kansen en bedreigingen op-

drachtgevers bij herontwikkeling te maken krijgen. Al is het ontstane overzicht niet uitputtend, het kan 



6 

Het Tweede Begin  

betrokkenen meer bewust maken van de ontwikkelingen die zich in de sector afspelen en de keuzen die 

het resultaat beïnvloeden.  

1.7 Kerngegevens van de tien cases van herontwikkeling 

 

Vijf voorbeelden van transformatie 

 

Naam en plaats Zorghotel Careyn De Vier Ambachten te Spijkenisse  

Oorspronkelijke functie  Verzorgingshuis 

Nieuwe functie Zorghotel 

Zorgsector Kortdurende verpleeghuiszorg (somatiek)  

Opdrachtgever/Ontwikkelaar  WoonzorgNederland  

Ontwerp Topos Architecten 

Jaar van oplevering  2009 

Oorspronkelijk bouwjaar  1983 

 

Naam en plaats  Bartholomeus Gasthuis te Utrecht  

Oorspronkelijke (voorgaande) functie Verzorgings- en verpleeghuis 

Nieuwe functie Divers aanbod waaronder PG  

Zorgsector Ouderenzorg (V&V)  

Opdrachtgever/Ontwikkelaar  Bartholomeus Gasthuis  

Ontwerp/directievoering  Op ten noort blijdenstein (ONB)  

Jaar van oplevering  2009-2011 

Oorspronkelijk bouwjaar  1367 

 

Naam en plaats  Woonzorgcentrum De Hoven te Lelystad  

Oorspronkelijke functie  Klassiek verzorgingshuis  

Nieuwe functie Verpleeghuis nieuwe stijl  

Zorgsector Ouderenzorg (V&V)  

Opdrachtgever/Ontwikkelaar  Stichting Coloriet; Centrada (eigenaar) 

Ontwerp Architektenburo Van Rassel Maasland 

Jaar van oplevering  2008 

Oorspronkelijk bouwjaar  1986/1988 

 

Naam en plaats  Verpleeghuis Swinhove te Zwijndrecht  

Oorspronkelijke functie  Verpleeghuis 

Nieuwe functie Kleinschalige zorg 

Zorgsector V&V 

Opdrachtgever/Ontwikkelaar  SwinhoveGroep 

Ontwerp Topos Architecten  

Jaar van oplevering  2009 

Oorspronkelijk bouwjaar  1972 
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Naam en plaats  Huize Eykenburg te Den Haag  

Oorspronkelijke functie  Verzorgingshuis met 160 plaatsen 

Nieuwe functie Verzorgingshuiszorg (84 plaatsen), kleinschalige zorg (68 PG) 

Zorgsector V&V 

Opdrachtgever/Ontwikkelaar  Stichting Eykenburg  

Ontwerp Opdrachtgever 

Jaar van oplevering  2010 

Oorspronkelijk bouwjaar  1929 

 

Vier voorbeelden van herbestemming 

 

Naam en plaats  Woonzorgcentrum Van Haarenstaete te Mariaheide  

Oorspronkelijke functie  Kloostercomplex 

Nieuwe functie Kleinschalige zorg (30 PG) 

Zorgsector V&V 

Opdrachtgever/Ontwikkelaar  Vastgoedstichting Amaliawonen  

Ontwerp Van aken architecten, Eindhoven  

Jaar van oplevering  2009 

Oorspronkelijk bouwjaar 1912 

 

Naam en plaats  Zorgcentrum De Plataan te Amersfoort  

Oorspronkelijke functie  Schoolgebouw met aanbouw  

Nieuwe functie Kleinschalig wonen (12 PG en 5 somatiek)  

Zorgsector V&V 

Opdrachtgever/Ontwikkelaar  Verpleeghuis Birkhoven  

Ontwerp Jorissen Simonetti architecten 

Jaar van oplevering  2009 

Oorspronkelijk bouwjaar  1936/2009 

 

Naam en plaats  Huis te Lande te Rijswijk  

Oorspronkelijke functie  Kantoorgebouw  

Nieuwe functie 34 appartementen voor wonen met zorg  

Zorgsector Lichamelijk gehandicapten  

Opdrachtgever/Ontwikkelaar  Ceres projecten 

Ontwerp Alsemgeest & Westerwoudt architecten 

Jaar van oplevering  2007 

Oorspronkelijk bouwjaar  Jaren zestig 
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Naam en plaats  Kornputkazerne te Steenwijk  

Oorspronkelijke functie  Kazerne 

Nieuwe functie Begeleid wonen bij autisme  

Zorgsector RIBW/GGZ 

Opdrachtgever/Ontwikkelaar  Omnia Wonen en RIBW  

Ontwerp MTB Architecten Apeldoorn Amsterdam  

Jaar van oplevering  2010 

Oorspronkelijk bouwjaar  1930 

 

Eén voorbeeld van opwaardering 

 

Naam en plaats  Seniorencomplex Odapark te Sittard 

Oorspronkelijke functie  Seniorenwoningen (144) 

Nieuwe functie Wonen met welzijn en zorg 

Zorgsector Thuiszorg 

Opdrachtgever/Ontwikkelaar  Zo Wonen 

Ontwerp Humblé Achitecten / Coenen&CO 

Jaar van oplevering  2010 

Oorspronkelijk bouwjaar  1973 

 




