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Hoofdstuk 4  

Woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad 

Hoe het traditionele verzorgingshuis verdween uit Flevoland  

4.1 Algemeen 

Locatie Het Ravelijn 181    

 8233 BK Lelystad    

 0320-294949 

Oorspronkelijke functie Klassiek verzorgingshuis  

Nieuwe functie  Verpleeghuis nieuwe stijl  

Zorgsector  V&V 

Gebruiker/Opdrachtgever  Stichting Coloriet; Centrada (eigenaar)  

Ontwerp  Architektenburo Van Rassel te Maasland (065372350) 

Oplevering na renovatie  2008 

Oorspronkelijk bouwjaar 1986/1988 

Architect Kiki van Rassel  kiki@vanrassel.nl  

Contact gebruiker Renée Haze  R.Haze@coloriet.nl 

 

 

 

Coloriet is zorgaanbieder in Flevoland met locaties in Lelystad, Dronten en Zeewolde. De verzorgings-

huiszorg was geconcentreerd in De Hoven in Lelystad en De Regenboog in Dronten. Beide huizen kwa-

men van twee kanten onder druk te staan. In de directe omgeving is een ruim aanbod van zelfstandige 

ouderenhuisvesting dat beter voldoet aan de hedendaagse kwaliteitseisen. Mensen gaan daardoor min-

der snel naar een verzorgingshuis. In Lelystad bevordert Coloriet deze trend door samen met woning-

corporatie Centrada (de eigenaar van De Hoven) en de plaatselijke welzijnsorganisatie aan een woon-

servicezone te werken voor het omliggende gebied.  

Een woonservicezone is een gebied met een verhoogd voorzieningenniveau met o.a. professionele 

alarmopvolging binnen 15 minuten. Binnen de zorgzone heeft het gemoderniseerde complex een wijk-

functie gekregen. Daarnaast heeft de intramurale zorg zich meer en meer beperkt tot verpleeghuisni-

veau en waar het oude verzorgingshuis niet op was ingericht. Door De Hoven geschikt te maken voor 

verpleeghuiszorg slaat Coloriet twee vliegen in één klap: de dreiging van leegstand wordt afgewend en 

bovendien brengt de nieuwe functie per saldo meer omzet voor de zorgorganisatie. Die oplossing zal 
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niet voor ieder verzorgingshuis haalbaar zijn. In dit geval helpt het dat Coloriet al een gevestigde aan-

bieder van verpleeghuiszorg is.  

4.2 De opgave en de opdrachtgever 

In de landelijke monitor van gebouwkwaliteit bleef De Hoven onder de maat wat betreft toegankelijk-

heid en sanitair en de appartementen werden niet hoog gewaardeerd. Dat er iets moest gebeuren was 

al duidelijk doordat de populatie van het zorgcentrum steeds zwaardere zorg nodig had en het gebouw 

hierop niet was ingericht en daarnaast leegstand van appartementen werd verwacht. Het gebouw uit 

eind jaren tachtig was wat betreft bouwkundige kwaliteit en exploitatieduur echter nog lang niet aan 

vervanging toe. Een ingrijpende verbouwing van het bouwkundige interieur waarbij ook het benodigde 

onderhoud kan worden meegenomen heeft op zo’n moment de voorkeur. De noodzakelijke voorwaarde 

is wel dat het gebouw voldoende flexibel is voor de transformatie naar verpleeghuis en dat het zorgkan-

toor akkoord gaat met de financiering als verpleeghuis. Het leegstandsrisico is allereerst een probleem 

voor de huurder. Maar ook woningcorporatie Centrada heeft als eigenaar van De Hoven belang bij ver-

huurbaarheid. Huurder en verhuurder zijn in dit opzicht sterk van elkaar afhankelijk. Een leegstaand 

gebouw is voor de eigenaar slechts een kostenpost. Daarom is de herontwikkeling van De Hoven een 

gedeelde opgave voor zorgaanbieder en woningcorporatie, al ligt het opdrachtgeverschap formeel bij 

Centrada.  

De bouwkundige opgave is om de 80 wooneenheden en algemene ruimten van het verzorgingshuis te 

vervangen door het gewenste programma voor een gecombineerd verpleeg- en verzorgingshuis met 

daarbij ruimten voor de buurtfunctie. Dat gaat van aanpassingen van de verblijfseenheden en verbre-

ding van de gangen tot het plaatsen van beddenliften. De gemeente is bereid een deel van de renovatie 

te subsidiëren door afkoop van kapitaallasten als in het complex voorzieningen voor buurtbewoners 

worden gerealiseerd. De verdere verbouwingskosten komen voor rekening van de eigenaar en de inrich-

tingskosten zijn voor de gebruiker. Het bouwbudget wordt volgens de geldende regels gesteld op de 

helft van vergelijkbare nieuwbouwkosten. Soms leidt de behoefte aan zekerheid over de bouwkosten 

tot vorming van een bouwteam waarbij de aannemer invloed krijgt op de planontwikkeling. In dit geval 

wordt een vooronderzoek uitgevoerd om het investeringsplafond in de hand te houden en verrassingen 

tijdens de bouw zoveel mogelijk te vermijden. Vervolgens krijgen vier aannemers een uitnodiging voor 

deelname aan een besloten aanbesteding. Het projectmanagement is in handen van Van Aarle De Laat 

bouwmanagers. Deze adviseurs hebben het architectenbureau Van Rassel voorgedragen. 

4.3 De architect en de uitwerking van de opgave  

Kiki van Rassel is vooral een specialist in de herbestemming van gebouwen en raakt ook meer en meer 

betrokken bij de herontwikkeling van zorgvastgoed. Van Rassel ziet zich in een bouwproces als bij De 

Hoven meer als logistiek manager dan als vormgever. “Je bent een ambitie aan het inpassen en zoekt 

naar de mogelijkheden en onmogelijkheden.” Maximale productie en minimale verbouwingskosten 

vragen flexibel opdrachtgeverschap en creativiteit van de ontwerper. Om tot een goede afstemming van 

functies en partijen voor De Hoven te komen hebben alle betrokken partijen drie dagen intensief met 

elkaar gebrainstormd. De architect had een schetsontwerp van het PVE gemaakt en Centrada had huur-

prijzen per m2 genoemd. Ieder aan tafel was bereid visies en wensen met elkaar te bespreken. 

Uiteindelijk blijven veel bouwkundige scheidingen op de tweede verdieping intact waarbij de pantry’s 

worden omgebouwd tot een ruime douchegelegenheid (22 eenheden). Door op de derde verdieping 

appartementen samen te voegen met natte cel aan de ene kant en de keuken aan de andere kant ont-

staan12 ruime woningen voor lichte zorg (24 eenheden), die tevens geschikt zijn voor bewoning door 

echtparen. Op de eerste verdieping wordt ruimte gemaakt voor drie kleinschalig woonvormen voor 

ouderen met geheugenproblematiek (3 huiskamers met keuken en 18 zit-slaapkamers). Daarnaast is er 
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een unit met vier appartementen ten behoeve van palliatieve zorg en zes zotelplaatsen (tijdelijke zorg). 

Essentieel voor een verpleeghuis is verder dat de medische zorg voor de bewoners onder verantwoorde-

lijkheid van een specialist ouderengeneeskunde valt. Diens kamer bevindt zich op de begane grond en 

wordt gecombineerd met de werkruimte van de huisarts die de medische zorg levert voor de verzor-

gingshuiszorgcliënten en de buurtbewoners. 

 

 

Op de begane grond van De Hoven ligt het wijkplein en het restaurant met diverse activiteiten en dien-

sten voor alle (buurt)bewoners van De Hoven. Deze voorzieningen zijn als een overdekte straat vormge-

geven. Daarmee is de ruimtelijke scheiding van wonen en voorzieningen een feit. Na de transformatie 

zijn immers de bewoners van De Hoven niet meer de enige gebruikers van de algemene voorzieningen. 

Het aantal intramurale bewoners is afgenomen en de bewoners uit de kleinschalige woonvormen en de 

palliatieve unit maken maar beperkt gebruik van de voorzieningen op de begane grond. De bewoners 

krijgen tijdens de renovatie onderdak in het naastgelegen nieuwbouwcomplex Leyakkers. Daardoor is 

het niet nodig de herontwikkeling gefaseerd uit te voeren zoals gebeurt bij het vergelijkbare verzor-

gingshuis Rhijnstaete in Koudekerk. Dat is een belangrijk praktisch voordeel, mede daardoor verloopt 

het bouwproces van De Hoven snel. De verbouwing vindt plaats in 2008 met een bouwsom van € 3,5 

miljoen. 

De verzorgingshuizen doen vooral gedateerd aan door het gebruik van de kwetsbare lichte baksteen en 

de raamverdeling waaraan je direct kunt zien dat het een verzorgingshuis is. In Lelystad is door de hou-

ten façade en het verven van de buitenzijde van de begane grond zichtbaar gemaakt, doorlopend in de 

aanleunwoningen, dat het gebouw aan de binnenzijde geheel verbouwd is. Voor de overige verdiepin-

gen waren daar geen middelen voor beschikbaar. In Koudekerk wordt geprobeerd met begroeiing op 

een andere manier de gevel een nieuw aanzien te geven.  

Door haar rol bij verschillende zorgprojecten signaleert Van Rassel veranderingen bij de herontwikkeling 

van zorgvastgoed. In het verleden maakte het bouwregime (financiering en toestemmingen) veel stap-

pen nodig om tot planvorming te komen en dat leidde tot een grote traagheid waardoor plannen al 

weer verouderd zijn wanneer ze de uitvoering in mochten. Ook raakten opdrachtgevers afhankelijk van 

adviseurs met de benodigde kennis van de subsidiesystematiek. Nu de verantwoordelijkheid voor de 

investeringen bij de direct betrokkenen komt te liggen, kunnen opdrachtgevers zich wellicht meer con-

centreren op de vertaling van de wensen van bewoners en zorgverleners in een ruimtelijk programma. 

In zijn algemeenheid geldt dat zorgaanbieders geen professionele bouwers zijn waardoor de rol van 

opdrachtgever bij transformaties niet altijd goed is ingevuld. De architect krijgt te maken met program-

ma’s die soms twee of drie keer worden omgegooid. Ook ontstaat zo een markt voor bouwmanagers die 

vooral sturen op tijd en geld. De opgave in Lelystad was om het bestaande zorgvastgoed in te zetten 

voor allerlei varianten van verpleeghuiszorg. Samen met de zorgaanbieder zijn creatieve oplossingen 

ontwikkeld voor een woonomgeving die past bij de doelgroep. Van Rassel heeft de afgelopen jaren di-

http://www.coloriet.nl/wonen/locaties/Pages/DH_wijkplein.aspx


20 

Het Tweede Begin  

verse concepten zien passeren en de mogelijkheden afgetast om de bouwkundige structuur aan te pas-

sen aan de wensen van de bewoners en zorgaanbieders. Een leuk voorbeeld is de gestapelde woonvorm 

in Zuylenstede in Utrecht. 

 

4.4 Terugblik 

Nieuwbouw mag dan meer vrijheid voor de vormgeving bieden, bij herontwikkeling is er de mogelijkheid 

om extra ruimte te benutten. Zo zijn volgens de architect de kleinschalige woonvormen in De Hoven 

groter dan in nieuwbouw mogelijk zou zijn. De functie van het gebouw als centrum van de woonservice-

zone kan beter uit de verf komen, hoewel in Lelystad dit gebouw en de ouderenwoningen tamelijk ge-

isoleerd liggen van het wonen in de wijken en het stadshart. Door de herontwikkeling heeft De Hoven in 

ruimtelijk opzicht een veel minder hoge drempel gekregen. Je voelt je welkom en dankzij licht, lucht en 

kleur is het wat stoffige imago van het verzorgingshuis verdwenen. Daar liggen ook de ontwikkelings-

kansen voor het bestaande zorgvastgoed: door ervoor te zorgen dat de locatie dienstbaar en geschikt is 

en een plek waar ouderen kunnen wonen in de veilige nabijheid van zorg, welzijn en recreatie. 


