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Het verpleeghuis Birkhoven heeft in Amersfoort twee dependances in bestaande panden. De 

meest bekende is De Eik waar aanbieder Birkhoven Zorggoed een villa heeft omgevormd voor 

kleinschalige PG-zorg met een nieuwe aanbouw voor dezelfde doelgroep. De Plataan is de 

tweede kleinschalige woonvorm van Birkhoven Zorggoed en is gevestigd in de voormalige Theo 

Thijssenschool en eveneens uitgebreid met een nieuwe vleugel voor zorg aan mensen met d e-

mentie. De ruimtelijke deconcentratie van het verpleeghuis is wegens gebrek aan geschikte en 

betaalbare bouwlocaties tot een voorlopig einde gekomen. Op de eigen locatie Birkhoven wo r-

den de lessen uit de bovengenoemde pilots door Birkhoven Zorggoed vertaald in nieuwbouw 

van zes kleinschalige appartementengebouwen in een parkachtige setting.  
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8.2 De opgave en de opdrachtgever 

De voormalige Theo Thijssenschool bevindt zich in de Bomenbuurt, een keurig opgeknapte 

wederopbouwwijk in het Soesterkwartier. De school is in de jaren dertig ontworpen door 

stadsarchitect Van der Tak wiens oeuvre verwant is aan dat van Dudok. Het gebouw staat op de 

gemeentelijke monumentenlijst en de gemeente zocht naar een nieuwe bestemming. Na g e-

ruime tijd lukte dat toen de Stichting Opbouw de school en het terrein kocht om er voor Bir k-

hoven Zorggoed een kleinschalig woonzorgcentrum te  ontwikkelen. Het uiterlijk van de school 

moest intact blijven en waar mogelijk gerestaureerd. De bestaande aanbouw van de school kon 

wel worden gesloopt en werd vervangen door een nieuwe aanbouw voor de kleinschalige huis-

vesting van twee keer zes psychogeriatrische bewoners. In de school zijn vier klaslokalen o m-

gebouwd tot woonruimte voor zeven somatische bewoners. Zes bewoners hebben de beschi k-

king over de helft van een vroeger klaslokaal en één bewoner heeft een geheel klaslokaal om 

voldoende manoeuvreerruimte te hebben voor zijn elektrische rolstoel. Dan blijven er in deze 

authentieke lagere school nog twee klaslokalen over en die zijn in gebruik voor dagbehand e-

ling. De Plataan heeft daarmee een volledig verpleeghuispakket in miniformaat. Tussen mon u-

ment en nieuwbouw bevindt zich een multifunctionele ruimte waar de bewoners van de school, 

de bezoekers van de dagbehandeling en het personeel tussen de middag eten. De multifuncti o-

nele ruimte heeft ook een meer openbare functie om ontmoetingsruimte voor de wi jkbewoners 

te zijn. De maaltijden komen van het nabijgelegen verpleeghuis. Beide kleinschalige woonvor-

men hebben een eigen keuken annex huiskamer waar dagelijks wordt gekookt en gegeten , 

waarbij vrijwilligers uit de wijk een helpende hand bieden.  

Opvallend is dat alle bewoners in de kleinschalige woonvormen eigen sanitair hebben. Henk 

Hutten, de directeur van Birkhoven Zorggoed, is de grote motor achter deze transformatie van 

verpleeghuiszorg naar kleinschalige zorg. De leidende gedachte is dat de verpleeg huiszorg meer 

in het teken van het wonen komt te staan ofwel meer aandacht voor privacy, inrichting en act i-

viteiten. In zijn ogen is een eigen kamer met eigen sanitair een belangrijke stap vooruit in 

woongenot en privacy. Elke hotelkamer heeft zijn eigen sanitair, dus waarom zouden bewoners 

in een verpleeghuis het sanitair moeten delen met de naastgelegen kamer of zelfs naar de gang 

moeten voor de gezamenlijke sanitaire ruimte? Vaak wordt de metafoor van het gezin in de 

kleinschalige zorg wat misbruikt om te beknibbelen op het sanitair. In de trant van: in een 

woonhuis delen de gezinsleden toch ook het sani tair. Maar de bewoners in een verpleeghuis 

zijn geen familie van elkaar en ze hebben elkaar ook niet uitgekozen. En daarom is gemee n-

schappelijk sanitair een inbreuk op de privacy van de bewoners.  

Robert Kromhof van Jorissen Simonetti architecten (JSa) is als architect betrokken bij de her-

ontwikkeling van verpleeghuis Birkhoven dat begon met kleinscha lig wonen voor twee groepen 

in de oude villa De Eik. Deze pilot is een voorbeeld geworden voor de nieuwbouw van Birkho-

ven op eigen terrein dat een uitwerking heeft gekregen als een aaneenschakeling van zes villa’s 

met kleinschalige zorg.  
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8.3 De architect en de uitwerking van de opgave  

Het speelveld voor zorgvastgoed is drastisch veranderd. Kromhof vindt het een paradoxale 

ontwikkeling dat banken een soort overheidsinstellingen zijn geworden en dat de zorginstelli n-

gen moeten gaan ondernemen. Om te investeren moeten de instellingen het benodigde kap i-

taal bij de banken halen en – omdat er geen kapitaallastenvergoeding meer is – stellen die ho-

gere eisen aan de rentabiliteit van de beoogde investeringen. Dan krijgen de instellingen de 

simpele boodschap mee om te zorgen voor lagere kosten en hogere opbrengsten. Het is n iet te 

verwachten dat er meer geld per cliënt bijkomt in de reguliere zorg. Daarom verwacht hij niet 

dat de grotere verantwoordelijkheid voor investeringsbeslissingen zal 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 College. Het oude beleid van het 

College was sober en doelmatig en dat zal in de nieuwe verhoudingen niet anders zijn: luxe 

zorg wordt niet of nauwelijks geboden door zorginstellingen. Ook de relatie van de zorginstel-

lingen tot het vastgoed is aan het veranderen. Om kapitaal aan te trekken heb je onderpanden 

nodig. Instellingen als ’s Heerenloo houden dus vast aan het eigen bezit van onroerend goed. 

Soms wordt ook het scheiden van wonen en zorg om die reden teruggedraaid. Meer kwaliteit in 

wonen en zorg zal toch op de een of andere manier moeten komen van individuele bekostiging.  

De monumentale school is in overleg met de monumentencommissie in oude staat hersteld. En 

zelfs meer dan dat. De torenklok kreeg wijzers terug die er, naar later bleek, nooit waren g e-

weest. De nieuwbouw sluit door detaillering en materiaalgebruik aan bij het monument. In de 

eerste ontwerpen was de aansluiting verder uitgewerkt door de dakvorm van  de school in de 

aanbouw door te zetten. Daar bleek Welstand niet van gecharmeerd. Het contrast tussen oud 

en nieuw moest sterker worden aangezet en dat is gebeurd door de aanbouw met een plat dak 

uit te voeren. De wegen van welstand zijn soms ondoorgronde lijk. Bij De Eik was het geen pro-

bleem dat de aanbouw in dezelfde stijl als de villa is ontworpen. De nieuwbouw Birkhoven (90 

plaatsen) moest zich weer meer als een grote wand naar de snelweg tonen, terwijl de opzet 

was om losstaande appartementengebouwen te realiseren. Welstand blijft een lastig sluitstuk 

van het bouwproces als je al in eerdere stadia met de stedenbouwkundigen en monumenten-

commissie tot overeenstemming bent gekomen. Scholen laten zich door plattegrond en pl a-

fondhoogte volgens Kromhof niet eenvoudig tot woonruimte transformeren. Het is veel makke-

lijker om er kantoren van te maken of een gezondheidscentrum voor de eerste lijn. De heront-

wikkeling van een monumentale school is nog een graadje zwaarder omdat je moet beant-

woorden aan hedendaagse eisen van bijvoorbeeld akoestiek en tegelijkertijd gebonden bent 

aan herstel in oude staat. Die spagaat leidt tot dure oplossingen zoals de achterzetramen die 

qua onderhoud ook nog eens extra op de exploitatie drukken.  
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8.4 Terugblik 

Voor de crisis inzette kregen de ontwikkelaars vaak de mooiste locaties in het dorp of stad bij 

de gemeente omdat zij een hoge prijs konden bieden; de zorginstellingen kregen de kruimels. 

Het overheidsbeleid om de zorg in kleinschalige voorzieningen in de wijk te realiseren was i n 

feite een onmogelijke opgave omdat de zorginstellingen nu eenmaal een beperkt budget he b-

ben om grond aan te kopen. Misschien ging het bij dit initiatief wel meer om de nieuwbou w-

mogelijkheden dan om de herbestemming van de school. Toch levert deze gecombi neerde op-

gave voor De Plataan verrassende resultaten op. Bijvoorbeeld in de multifunctionele ruimte als 

overgang van oud naar nieuw en van openbaar naar besloten. In de openheid van dit deel van 

het gebouw komt dat ook tot uitdrukking. Vermoedelijk zou bij  een beperking van de voorzie-

ning tot kleinschalige PG-zorg het gebouw meer besloten en naar binnen zijn gericht. Er zou 

minder aanleiding zijn voor integratie en betrokkenheid van de buurt. De Plataan heeft profijt 

van de buurt en de buurt heeft zijn mooie school terug. 


