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Uit: Leven zonder zorg, nieuwe functies voor zorgvastgoed,  

Dirk Bergvelt en Hans van Rossum, Amsterdam november 2011 

Huize Zuidhoorn >> Hotel Savarin 

nieuwe functie luxe hotel (vijf sterren) met 35 kamers en wellness 

oude functie o.a. verpleeghuis  

plaats Rijswijk 

kosten totale stichtingskosten circa 10 miljoen euro 

ontwerp  Bakels en Ouwerkerk (Patrick Sumampouw) 

opdrachtgever  particulier (Patrick van Zuiden en Peter van Santen)  

gerealiseerd 2011  

 

 

 

Voorgeschiedenis 

Huize Zuidhoorn is vermoedelijk aan het einde van de zeventiende eeuw gebouwd. De buite n-

plaats bestond uit een boerderij en herenhuis met omringend land. In de loop der jaren is de 

setting van het complex nogal gewijzigd.
1
 Het herenhuis en de boerderij waren aaneengesloten 

gebouwd met de entree van het herenhuis uit het zicht van de boerderij. In 1916 is de boerd e-

rij gesloopt en herbouwd op enige afstand van het dan vrijstaande herenhuis en is de hoofd -

entree van het herenhuis verplaatst naar de zuidwestgevel aan de weg. Dat de entree in een 

oorspronkelijke zijgevel is gesitueerd is nog te zien aan de onverwachte asymmetrie in de hu i-

dige voorgevel. 

 

1
  De geschiedenis van deze buitenplaats is beschreven door Ben van der Have in de publicatie Huize 

Zuidhoorn: eerst zomerhuis, toen verpleeghuis en nu luxe hotel, Rijswijk: Stichting Rijswijkse Historische 
projecten, 2011. 
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Van wonen naar zorg 

De buitenplaats was eigendom van de in 1808 opgerichte stichting Nalatenschap D e Drevon. De 

weduwe De Devron had in haar testament over Huize Zuidhoorn vastgelegd dat het huis niet 

verkocht mocht worden en dat de opbrengsten uit de verhuur uitgekeerd moesten wo rden aan 

arme gezinnen, weduwen, wezen en ouden van dagen. Vanaf het begin  van de negentiende 

eeuw is de buitenplaats door de stichting verhuurd aan welgestelde particulieren ten behoeve 

van sociaal zwakkeren in de samenleving. De mogelijkheden voor particuliere ve rhuur liepen in 

de twintigste eeuw terug omdat het pand nogal groot was voor particuliere bewoning en bo-

vendien sterk verouderd. In 1933 werd het huis in gebruik genomen als ve rpleeghuis door het 

Leger des Heils en gemoderniseerd naar de toenmalige eisen. Het huis kreeg waterleiding, ele k-

triciteit en centrale verwarming. Het Leger des Heils heeft het gebouw, met de onderbreking 

van de Tweede Wereldoorlog, als verpleeghuis in gebruik gehad van 1933 tot 1999. De ve r-

pleeghuiscapaciteit werd in 1936 verdubbeld van 25 naar 50 pat iënten door plaatsing van een 

zijvleugel aan de kant van de boerderij. Na de Tweede Wereldoorlog is Zuidhoorn als verplee g-

huis onder het algemene kwaliteitsregime voor de verpleeghuiszorg gekomen. De kwaliteitse i-

sen voor verpleeghuisvoorzieningen werden in de loop der tijd strenger. Om de gewenste aa n-

passingen te kunnen betalen moest de eigenaar bezuinigen op het onderhoud van het lan d-

goed.
2
 In de jaren negentig kwam bijvoorbeeld de eis van meer privacy voor verpleeghuisb e-

woners waarbij meerpersoonskamers moesten worden omgevormd tot een - en tweepersoons-

kamers. Verpleeghuis Zuidhoorn voldeed echter al niet aan elementaire eisen van toegankelij k-

heid en brandveiligheid. In 1999 werd het verpleeghuis gesloten. Het Leger des Heils heeft de 

huur nog zeker tien jaar aangehouden in afwachting van een nieuwe soc iale bestemming. De 

buitenplaats maakte in de twintigste eeuw door de vereiste aanpassingen in de zorgsector een 

sterke gedaantewisseling door. “ (…) door alle aanbouw was het wel een ratjetoe geworden: het 

huis met de zijvleugel, de paardenstal, de boerderij, de resten van het oude koetshuis, een 

lijkenhuisje, een zusterhuis in het bos.“
3
 De daarop volgende tien jaar van leegstand maakte de 

verloedering compleet door natuurlijk verval, maar ook door brandstichting en illegale bew o-

ning.  

 

 

 

 
 

Herbestemming tot luxe hotel met wellness  

De particuliere herontwikkeling van het landgoed tot hoogwaardige horeca begint met de m o-

numentale boerderij. De boerderij is 1991 aangekocht door de gemeente Rijswijk in het kader 

 

2
  Op. cit., p. 68.  

3
  Op. cit., p. 68. 
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van de ontwikkeling van het kantorenpark Zuid hoorn. Volgens het bestemmingsplan zouden de 

boerderij en de buitenplaats worden gesloopt om plaats te maken voor kantoren. Zover is het 

niet gekomen omdat de sloopplannen voor deze twee gemeentelijke monume nten op verzet 

stuitten. De gemeente moest de plannen intrekken en op zoek naar een nieuwe bestemming 

voor de aangekochte boerderij die ingeklemd ligt tussen de A4 en de A13. De gemeente vroeg 

aan twee Rijswijkse restaurateurs, Patrick van Zuiden en Peter van Santen, om in de boerderij 

hun restaurant Savarin te vestigen. Dat gebeurde in 2002 en met het restaurant als brugge n-

hoofd maakten beide ondernemers zich sterk om de horecafunctie in het gebied verder te on t-

wikkelen. In 2009 kochten zij na een lange aanloopperiode Huize Zui dhoorn van de Stichting De 

Drevon om het vervallen pand te verbouwen en uit te breiden tot 5 -sterrenhotel met wellness.  

Procedures 

Eerst moest goedkeuring voor de bestemmingswijziging komen en vervolgens een bouwvergu n-

ning voor de plannen. Dat zijn langdurige en kostbare procedures  die onderbouwd moesten 

worden met vele onderzoeken om de verschillende aspecten van het pand en de locatie te ve r-

kennen: van de bouwhistorische kwaliteiten van het gebouw tot de archeologische waarden in 

de grond. De totale stichtingskosten bedragen ongeveer tien miljoen euro waarvan 120 duizend 

euro aan ontwikkelingskosten. De opdrachtgever Patrick van Zuiden verzucht dan ook dat 

nieuwbouw goedkoper zou zijn geweest. Die mogelijkheid was er echter niet omdat de mon u-

mentale voorgevel – die dus eigenlijk van oorsprong een zijgevel is – bewaard moest blijven. 

Maar ook Van Zuiden moet erkennen dat een restaurant als dit niet floreert in de nieuwbouw.  

De uitvoering van het project was in handen van bouwbedrijf Bakels en Ouwerkerk dat ook het 

ontwerp leverde. De architect Patrick Sumampouw heeft het ontwerp in nauw overleg met 

opdrachtgever opgesteld. De uitbreiding van het pand met twee zijvleugels was een wens van 

de opdrachtgever. De oude verpleeghuisvleugel werd gesloopt maar is in dezelfde ve rhouding 

aan beide zijden opnieuw opgetrokken. Sumampouw is betrokken geweest vanaf de ontwerpfa-

se tot het verkrijgen van de bouw- en monumentenvergunning. De combinatie van ontwerpen 

en bouwen binnen één bedrijf hoeft in zijn ogen niet nadelig te zijn voor de kwal iteit van het 

resultaat. Je staat als ontwerper en aannemer niet tegenover elkaar waardoor esthetiek, pla n-

ning en kostenbeheersing meer op elkaar kunnen worden afgestemd.  Als bouwgroep heeft Ba-

kels en Ouwerkerk een afdeling projectontwikkeling en een ontwerpafdeling die nauw met el-

kaar samenwerken. Als ontwikkelingsbedrijf werkt Bakels en Ouwerkerk met eigen architecten. 

In andere opdrachtsituaties wordt ook wel met externe architecten gewerkt. De verbo uwing 

begon op 1 januari 2010 en de opening van het hotel met wellness was op 1 juni 2011. Het 

gehele ensemble heeft een eigen kwaliteit die niet alleen is terug te voeren op herstel van 

Zuidhoorn in oude luister. De geschiedenis van de buitenplaats is een voortgaand ontwikk e-

lingsproces. De transformatie tot luxe hotel is de meest recente en goed geslaagde aanpassing 

aan veranderende tijden wensen en mogelijkheden.  
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Terugblik 

In de zorgsector was het gebruikelijk dat panden in eigendom waren van zorgaanbieders om 

weglekken van subsidiegelden te vermijden. Het verp leeghuis Zuidhoorn was daar een uitzon-

dering op, vermoedelijk omdat het pand eigendom was van een charitatieve stichting. Uitei n-

delijk heeft deze stichting de beide panden ondanks de bepaling in het testament uit 1809 van 

de hand gedaan. Een leegstaand pand is voor de eigenaren een last en levert ook geen 

opbrengsten op voor de zwakkeren in de samenleving. Voor de horecaondernemers als nieuwe 

eigenaren past eigendom weer beter dan een – eerst geplande - huurovereenkomst omdat zij 

de hoge investeringen over een lange periode kunnen afschrijven. De herbestemming van Huize 

Zuidhoorn staat primair in het teken van de gebruiksfunctie. Het is bouwen voor hoogwaardig 

gebruik. De eerste les voor herbestemming is om schoon schip te maken om de kernkwaliteiten 

van het gebouw naar boven te halen. Als alle aanbouwsels zijn verwijderd kom je in dit geval 

tot de conclusie dat de nieuwe versie soms zorgvuldiger is vormgegeven dan het oorspronkelij-

ke gebouw. De kwaliteitslat is hoog gelegd.  

 

 

 


