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Een tweede leven. Gebouwen in de zorg een 
nieuwe kans geven. Niet altijd vanzelfsprekend 
oude panden vervangen door nieuwbouw. 
Er kan veel meer met bestaand bezit. Juist 
voor bewoners en medewerkers.

Vanuit deze overtuiging hebben het Aedes-
Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Archi-
tectuur Lokaal sinds 2009 drie onderzoeken 
uitgevoerd naar de Nederlandse praktijk van 
herbestemming van vastgoed in de zorg. Uit 
25 voorbeelden is een divers beeld naar voren 
gekomen. Ja: het is mogelijk om panden een 
tweede leven te geven. Dat is niet altijd een-
voudig, maar extra kwaliteit maakt het toch 
zinvol. En nee: het kan niet altijd. Vooral het 
veelvoorkomende naoorlogse zorgvastgoed 
blijkt moeilijk te herbestemmen.

Herbestemming van vastgoed in de zorg is 
actueel. Er komen steeds meer ouderen. Deze 
groep is gevarieerder, mondiger en gemiddeld 
welvarender dan ooit tevoren. Daarbij heeft de 
zorgsector steeds meer behoefte aan klein-
schalige en goed ontworpen woonvormen op 
centrale plekken in steden, wijken en dorpen. 
Zorgorganisaties en woningcorporaties 
kijken bovendien kritischer naar de besteding 
van financiële middelen voor zorgvastgoed. 
Het inzicht ontstaat dat nieuwbouw alleen 
niet volstaat. Daarnaast is herbestemming 
goed voor onze cultuurhistorie, economie en 
het milieu.

De auteurs Dirk Bergvelt van Architectuur 
Lokaal en Hans van Rossum van RIGO 
Research en Advies brengen in dit boek de 
belangrijkste lessen, ervaringen en inzichten 
op een aantrekkelijke manier naar voren. Zij 
hebben ook het voorafgaande onderzoek 
verricht. Dit maakt hen tot specialisten, die 
hun kennis op deze wijze breed toegankelijk 
maken. We zijn er trots op dat dit gelukt is!

Daarbij zijn wij dank verschuldigd aan de 
participanten die met een financiële bijdrage 
deze uitgave mogelijk maakten. Dat zijn naast 
het Nationaal Programma Herbestemming, 
een initiatief van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed: Amaliazorg, Architecten-
bureau J. van Stigt BV, Coloriet, Jorissen 
Simonetti architecten, Omnia Wonen, op ten 
noort blijdenstein, Portaal, Swinhove Groep, 
Woonzorg Nederland en ZOwonen. Tot slot 
danken wij alle architecten, opdrachtgevers 
en gebruikers voor hun medewerking aan de 
onderzoeken.

Dit boek toont een veelzijdige en realistische 
praktijk van herbestemming van vastgoed in 
de zorg. Daar kunnen zorgorganisaties, 
woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars, 
architecten en andere vastgoedprofessionals 
hun voordeel mee doen. Laat het u inspireren 
en handvatten geven voor uw eigen praktijk. 
Veel succes toegewenst!

Daniëlle Harkes
Manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Cilly Jansen
Directeur Architectuur Lokaal
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De buitenwereld ziet bouwen als werken op 
de bouwplaats. Voor het zover komt, is er 
echter al heel wat water door de Rijn 
gestroomd. Eerst komen de initiatieffase en 
de fase van planvorming. Dan pas komt de 
uitvoeringsfase en na de oplevering van het 
gebouw volgt nog de fase van beheer. De 
hoofdstukken uit dit boek behandelen telkens 
een fase van het bouwproces. Concrete 
voorbeelden illustreren wat er in iedere fase 
gebeurt. Daarna komen de voorbeelden ook 
afzonderlijk uitgebreid in beeld. 

Herbestemming van gebouwen is een inge-
wikkelde opgave vol verrassingen, zeker als 
het om monumenten gaat. De combinatie met 
zorg maakt het dubbel lastig. Bouwen aan col-
lectief bekostigde voorzieningen is gebonden 
aan stringente en toch zeer veranderlijke 
regels en voorschriften. 

Een goede voorbereiding is meer dan het 
halve werk. Het eerste hoofdstuk Hoe het 
allemaal begint behandelt de initiatieffase en 
de verkenningen die daarbij horen. Dan is de 
opgave om een bestaand gebouw te koppelen 
aan nieuwe gebruikers. Als dat lijkt te lukken, 
wordt verder gekeken naar bouwkundige 
mogelijkheden en financiële randvoorwaarden. 
Met een bestaand gebouw komt een bestaande 
omgeving. Voor herbestemming van gebouwen 
is het cruciaal om zo vroeg mogelijk te 
zorgen voor draagvlak onder omwonenden 
en toetsende instanties. 

Ideeën krijgen gestalte is de titel van het 
tweede hoofdstuk. Het is de fase van planvor-
ming waarin meer formele samenwerkings-
vormen tussen de bouwpartners ontstaan. De 
architect heeft in dit traject vaak een sleutelrol. 

Het is zijn taak om ideeën tot uitvoerbare 
plannen te maken en daar de vereiste goed-
keuringen voor te krijgen. De planvorming bij 
herbestemming volgt geen rechtlijnige koers. 
De omstandigheden zijn veranderlijk en de 
weg naar het definitieve ontwerp is grillig met 
veel aanpassingen en soms een herstart.

Aan de slag is het hoofdstuk over de realisa-
tiefase. Ook deze fase kent volop verrassingen. 
Niet alleen de staat van het gebouw kan tegen-
vallen. Minstens zo lastig zijn onverwachte 
veranderingen in gebruikseisen en programma. 
Het is zaak om op voorhand goede afspraken 
te maken over eisen en kosten die tijdens de 
realisatie naar boven komen. Dat is een manier 
om verrassingen hanteerbaar te maken. 

De laatste fase komt aan bod in het vierde 
hoofdstuk Na de oplevering. Het bouwproces 
is niet afgerond met de oplevering van een 
verbouwd en gerestaureerd pand. Het is te 
simpel om alleen te kijken naar de kosten van 
verwerving en verbouwing, want de fase van 
beheer is doorslaggevend voor de levens-
vatbaarheid van een project. Daarom moeten 
ook de latere kosten in de exploitatieperiode 
worden meegeteld bij het bepalen van de 
haalbaarheid. Goed beheer is essentieel voor 
duurzaam succes. 

In het slothoofdstuk maken de auteurs de 
balans op. In de Samenvatting en conclusies 
staan zij stil bij de voor- en nadelen van 
herbestemming en trekken zij lessen voor 
komende initiatiefnemers. Een nieuw leven 
geven aan verouderd vastgoed is en blijft een 
uitdaging. De uitkomst staat vooraf nooit 
helemaal vast, maar toch is het eindoordeel 
meestal positief. 
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Gebouwen zijn het vertrekpunt in de praktijk 
van herbestemmen en zorg. Welke route 
mogelijk is, hangt af van vragen als: hoe 
stellen de eigenaar en de omwonenden zich 
op? Wie zet zich in om een vertrouwd pand te 
behouden? Is het een beschermd monument? 
Hoe gewild is de locatie? Wat is de behoefte 
van zorgorganisaties en hun cliënten? Is een 
woningcorporatie bereid om als opdracht-
gever op te treden? Welke plannen heeft de 
gemeente met het gebied? Met de antwoor-
den op deze vragen beginnen de contouren 
van een initiatief te verschijnen.

Het verhaal van de Daniëlskerk in Nijmegen 
laat goed zien hoe herbestemming op gang 
kan komen. Eerst wordt het stil in de kerk, 
waar het na de opening in 1961 jarenlang druk 
is geweest. De bevolkingsgroei van de buurt is 
voorbij, opvattingen over kerkgang veranderen. 
Voor de eigenaar, het bisdom ’s-Hertogenbosch, 
lopen de kosten door. Bovendien groeit de 
kloof tussen inkomsten en uitgaven ook bij 
andere panden van het bisdom. Ingrijpen 
wordt onvermijdelijk. Sluiten van een kerk is 
een moeilijke beslissing, maar als er kans is 
om tegen een gunstige prijs te verkopen, 
wordt de pil voor de eigenaar verguld. 
Dat is het perspectief van het bisdom. Maar 
een gebouw met geschiedenis is ook van de 
omgeving. Dat blijkt uit protesten tegen 
sloopplannen en initiatieven om naar andere 
oplossingen te zoeken. Door actie uit de buurt 
kon het bisdom na sluiting van de kerk niet de 
hoofdprijs krijgen voor de grond. Bij het 
nieuwe gebruik als plek voor gehandicapte 
jongeren hoort een lagere opbrengst dan bij 
villabouw. Dat is spijtig voor de eigenaar, 
maar ook een waarschuwing om je niet rijk te 
rekenen in de startfase. Het is bovendien 
alleen mogelijk om een locatie voor veel geld 
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te verkopen als de gemeente bereid is om het 
bestemmingsplan te wijzigen. Dat is niet 
vanzelfsprekend, zeker niet als een effectieve 
lobby tegen sloop op gang komt bij de lokale 
politiek.

Monumenten en zorg

Wetgeving verhindert de sloop van monumen-
ten. De rijksoverheid beschermt, maar de 
investering in restauratie moet vooral komen 
van particulieren, bedrijven of maatschappe-
lijke organisaties. Zo zijn woonhuismonu-
menten sinds 2002 uitgesloten van restauratie-
subsidie. De goede staat van veel gerestau-
 reerde woningen laat zien dat private finan-
ciering kan bijdragen aan het opknappen van 
verpauperde binnensteden. Bij investeringen 
van woningcorporaties in maatschappelijk 
vastgoed worden ook combinaties van wonen 
en zorg tot een wapen in de strijd tegen 
verloedering door leegstand. Monumenten 
horen per definitie tot de oudere bebouwing 
in steden en dorpen. Vaak liggen ze in oude 
binnensteden of rustieke dorps kernen. Die 
monumentale omgeving past bij de emancipa-
tie van zorggebruikers en bij het inzicht dat 
zorggebouwen behalve functioneel ook 
aantrekkelijk moeten zijn. Ambiance is 
belangrijk voor cliënten en personeel en dus 
voor de zorgorganisatie. Omdat woning-
corporaties inzien dat zij profiteren van de 
opbloei van buurten, zijn zij vaak al in de 
startfase actief.

Nieuw leven, nieuwe functies

Bij een kerk als De Daniël begint het met een 
pand dat niemand meer gebruikt maar dat je 
toch niet wil slopen. En niet mág slopen, 
omdat actievoerders hebben bereikt dat de 
kerk een beschermd monument is geworden. 
Om het gebouw ook echt te kunnen behouden 

zijn gebruikers nodig die nieuw leven brengen. 
Wie weet hen te vinden en de verbinding te 
leggen tussen het oude gebouw en het nieuwe 
gebruik? Dat zijn kernvragen uit de startfase. 
Soms is leegstand geen probleem maar juist 
een kans om een andere netelige kwestie aan 
te pakken.
Dat is het verhaal van Nieuwe Energie in 
Leiden. Daar is te zien hoe herbestemming 
twee vliegen in één klap kan slaan: een karak-
teristiek pand voor de toekomst behouden en 
tegelijk een lastig maatschappelijk probleem 
oplossen. De eerste die in dit geval iets had op 
te lossen was de gemeente Leiden. De bevol-
king komt in verzet als de Leidse binnenstad 
een favoriete hangplek wordt voor drinkende 
daklozen. Iedereen begrijpt dan, dat opvang 
nodig is voor deze impopulaire groep, maar 
ook dat elke opvanglocatie protest in de 
betreffende buurt gaat uitlokken. Na een 
uitgebreide verkenning van mogelijke locaties 
valt de keuze op de voormalige spinnerij van 
Clos & Leembruggen. Het gebouw is beschik-
baar en uit contact met omwonenden blijkt 
dat op deze plek zicht is op het doorbreken 
van het ‘niet in mijn buurt’ mechanisme. De 
oorsprong van Nieuwe Energie ligt dus in een 
maatschappelijk probleem. Voor de uiteinde-
lijke oplossing is belangrijk dat opdracht-
gever en architect niet alleen naar de directe 
aanleiding hebben gekeken. Ze hebben ook 
oog gehad voor de mogelijkheden van de 
spinnerij. Die telt veel meer vierkante meters 
dan de daklozen nodig hebben. De ruimte 
voor allerlei andere gebruikers in het pand 
wordt de sleutel tot het uiteindelijke succes.

Locatie, locatie, locatie

De makelaarswijsheid wil dat alles draait om 
locatie. De plek kan inderdaad belangrijker 
zijn dan het pand zelf. Huis te Lande hoort bij 

Hoe het allemaal begint - de fase van initiatief
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de kantoorgebouwen uit de laatste decennia 
van de twintigste eeuw die niet bijzonder 
geliefd zijn. Als iemand die wil slopen, zal niet 
direct protest worden aangetekend. Het sterke 
punt van Huis te Lande is de mooie centrale 
ligging in Rijswijk. Precies het type plek dat 
zorgaanbieders als Steinmetz | Compaan 
zoeken voor cliënten die in het verleden in 
een groen isolement terechtkwamen. Veel 
zorgaanbieders begonnen ooit op afgelegen 
plekken en maken aan het eind van de vorige 
eeuw een omslag naar maatschappelijke 
integratie van hun cliënten. Dat vraagt om 
wonen op centrale locaties. Maar locatie is 
ook een kwestie van smaak en van persoon-
lijke voorkeur. Daarom is het een goed idee 
om individuele cliënten de keus te laten voor 
al dan niet wonen in het centrum van Rijswijk. 
Helaas houden goede ideeën uit de startfase 
niet altijd stand in de uitwerking. De zorgaan-
bieder wordt in dit geval door omstandigheden 
gedwongen om een groep cliënten en bloc te 
laten verhuizen, en dat botst met het principe 
van vrije keus. Zo komt misschien niet iedere 
bewoner in de buurt die bij hem hoort en dat 
is jammer van de mooie locatie.

Ruimte voor zorg

Een aantrekkelijke plek wordt bij opbod 
verkocht om de hoogst mogelijke opbrengst 
te krijgen. Dat is het principe van de vrije 
markt. Als het altijd zo zou gaan, hebben 
zorgaanbieders maar weinig kans. Een ver-
pleeghuis dat centrale locaties zoekt om 
kleinschalige vestigingen te openen, kan niet 
opbieden tegen villabouwers. Verpleeghuis 
Birkhoven heeft de locatie van De Plataan 
wel in handen gekregen. Bij een dergelijke 
uitkomst kan het bestemmingsplan een rol 
spelen. Wanneer een commerciële partij in de 
Theo Thijssenschool een advocatenkantoor 

wil vestigen, lukt dat alleen als de gemeente 
het bestemmingsplan aanpast. Pas dan kan 
het oude vastgoed flink wat opbrengen. Als 
de gemeente niet voor de markt maar voor 
de zorg kiest, wordt een grondprijs mogelijk 
die binnen een zorgbudget past. De herbe-
stemming van De Plataan illustreert hoe een 
waardevol pand kan worden gered door het 
koppelen van verschillende initiatieven. Een 
succes als dit berust op het verbinden van 
de oude school met de speurtocht van het 
verpleeghuis naar locaties om dependances 
te kunnen vestigen. In veel gevallen komt er 
steun van omwonenden, maar weerstand is 
niet uit te sluiten. Dat risico wordt groter als 
herbestemming met nieuwbouw wordt 
gecombineerd. Dat zien we aan de bezwaar-
procedures die de transformatie van Boerderij 
Dorpzigt in Korendijk hebben opgehouden. 
Omwonenden zien liever geen senioren-
woningen in hun uitzicht komen, terwijl deze 
nieuwbouw in Korendijk wel een cruciaal 
onderdeel is van het plan voor herbestemming.

Gebiedsplannen 

Initiatieven voor herbestemming zijn in de 
startfase afhankelijk van wat er speelt in de 
buurt en wat er gebeurt op de markt, dat is 
geen nieuws. Minder bekend is de invloed van 
gemeentelijke gebiedsvisies. De betekenis 
daarvan toont het Odapark in Sittard. Zonder 
het door Jo Coenen geformuleerde steden-
bouwkundig plan Zitterd Revisited zou de 
toekomst van het Odacomplex niet snel ter 
discussie zijn gekomen. De ouderen wonen er 
immers naar tevredenheid. Nu het complex 
niet past in de nieuwe gemeentelijke visie 
komt sloop op de agenda en moet duidelijk 
worden gemaakt dat er wel degelijk een 
toekomst is voor deze woningen. Tegenover 
hun populariteit staat als minpunt dat ze 
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minder geschikt zijn voor bewoners die zorg 
nodig hebben. Het complex wordt inmiddels 
vooral bewoond door de hoogste leeftijds-
groep, maar zorgpersoneel kan er niet goed 
uit de voeten. Het nieuwe stedenbouwkundige 
plan is aanleiding voor verbouwingen die 
horen bij het huidige gebruik. Zo krijgt een 
gedateerd wooncomplex nieuwe kansen door 
toevoeging van moderne extra’s. Dit initiatief 
begint met een idee bij de gemeente, het plan 
komt van de grond als ook de woningcorpora-
tie en de bewoners zich erin kunnen vinden. 
Altijd moet er van verschillende kanten steun 
komen om een herbestemming op gang te 
krijgen.

De Daniël, Nijmegen
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Een actiegroep weet sloop van de Daniëls-
kerk tegen te gaan. Plannen voor nieuwe 
villa’s zijn dan van de baan, De Daniël 
krijgt een maat schappelijke functie als 
thuis voor gehandicapte jongeren die er 
vrijwel zelfstandig leven. Verder komt 
er een dagverblijf voor kinderen die zijn 
aangewezen op meer hulp en hulpmiddelen. 
In de grote centrale ruimte kunnen 
buurtactiviteiten plaatsvinden. In geld 
uitgedrukt is de opbrengst lager dan bij 
sloop mogelijk zou zijn geweest, des te 
groter is de maatschappelijke winst.

Het initiatief 
De Daniëlskerk stamt uit 1961 en ligt in de kort na de 
Tweede Wereldoorlog gebouwde Nijmeegse wijk 
Heseveld aan een plein met een wekelijkse markt. 
Als de kerk haar oorspronkelijke functie verliest, wil 
het bisdom ’s-Hertogenbosch de locatie verkopen 
aan een commerciële ontwikkelaar. Deze zou er na 
sloop woningen in het duurdere segment bouwen. 
De dochter van L.J. de Bruijn, de architect van de 
kerk, krijgt echter steun van omwonenden in haar 
verzet tegen de sloopplannen. Nadat de gemeente de 
kerk als monument heeft aangewezen, is sloop van 
de baan en wordt gestudeerd op mogelijke nieuwe 
bestemmingen van de kerk. Al vroeg laat De Drie-
stroom weten belangstelling te hebben. Deze organi-
satie biedt ondersteuning aan mensen met een ver- 
 standelijke beperking in de regio Arnhem - Nijmegen. 
De Driestroom werkt kleinschalig en wil duidelijk in 
de wijk aanwezig zijn. “We zijn geïnteresseerd in 
markante plekken”, vertelt clustermanager Johan 
Emons. Door de toegenomen marktwerking, waarbij 
cliënten en hun ouders uit verschillende aanbieders 
kunnen kiezen, is het van belang zichtbaar en her-
kenbaar te zijn en met een markant gebouw als de 
Daniëlskerk lukt dat goed. Bovendien draagt de 
centrale ligging in de wijk bij aan de maatschappelijke 
integratie van cliënten. Het is steeds duidelijk 
geweest dat De Driestroom niet zelf als ontwikkelaar 
zal optreden. Die rol neemt Portaal op zich, omdat 
deze woningcorporatie een blijvend belang heeft bij 
de wijk en beter dan De Driestroom in staat is om de 
risico’s van een dergelijk project te dragen. 

De rolverdeling
Voordat Portaal met De Driestroom een huurcontract 
kan afsluiten, moet worden onderzocht of het 
haalbaar is om de kerk te transformeren tot gebouw 
voor jonge gehandicapten. Portaal heeft eerder 
samengewerkt met K3 architectuur en stedenbouw 
bij de herbestemming van de Arnhemse O.L. Vrouwe-
kerk. Deze kerk heeft hiervoor de Heuvelinkprijs 
ontvangen. Op grond van deze ervaring kiest Portaal 
ook nu weer voor dit architectenbureau. Als blijkt 
dat de uitkomsten van het onderzoek positief zijn, 
is Portaal bereid om de kerk van het bisdom over te 
nemen. Ook De Driestroom en de gemeente gaan 
akkoord. De aannemer is in een vroeg stadium bij de 
bouwvoorbereiding betrokken. Op dat moment is 
nog veel onzeker over de opgave. Selectie van de 
aannemer op grond van prijsconcurrentie is lastig bij 
monumenten, omdat het werk vooraf niet exact te 
omschrijven is en omdat ook gemeentelijke eisen 
vaak pas tijdens de bouw duidelijk worden. 

Nijmegen

De Daniël | Maatschappelijke winst
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Adres

 Daniëlsweg 42
 6543 RJ Nijmegen
 Bouwjaar

 1961
 Architect

 L.J. de Bruijn
 Architect herbestemming

 Peter Koelewijn, 
 K3 architectuur en   
 stedenbouw
 Uitvoerend bouwbedrijf 

 Kuiper Bouwgroep, Arnhem
 Bouwsom

 2,8 miljoen euro
 Oplevering

 2007
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Behoud door ontwikkeling
Om bruikbaar te zijn voor de cliënten van De Drie-
stroom zijn veel aanpassingen nodig. Daardoor is het 
religieuze karakter van de kerk niet overal meer 
herkenbaar. Zo moet er een tussenverdieping komen 
om voldoende appartementen te kunnen bouwen. 
Omdat de gemeentelijke monumentencommissie 
het aanzien van de gevel met prefab betonelementen 
wil behouden, mogen er buiten geen zonweringen 
komen. Daardoor is het een lastige opgave om de 
nieuwe appartementen een goed binnenklimaat te 
geven. Verder hecht de gemeente aan het openhouden 
van de centrale ruimte waar vroeger 1000 mensen 
tegelijk de eredienst konden bijwonen. Om die 
ruimte te behouden moet het dagverblijf buiten de 
eigenlijke kerk worden gebouwd, op de plek waar de 
(wel gesloopte) pastorie en sacristie hadden gestaan. 
Niet alle gemeentelijke wensen zijn te honoreren. 
Het liefst had de monumentencommissie gezien dat 
authentieke stopverfkozijnen waren gebruikt. 
Opdrachtgever en architect weten dat idee van tafel 
te krijgen. Een deel van de gebruikers heeft ernstige 
lichamelijke beperkingen waarvoor tilliften noodza-
kelijk zijn. Dit is bij de start van de planvorming nog 
niet duidelijk, op dat moment is er alleen sprake van 
lichtere handicaps. Deze verschuiving in het pro-
gramma is, naast de gemeentelijke wensen, een 
complicatie in de planvoorbereiding. Uiteindelijk 
wordt de kerk helemaal op maat van De Driestroom 
en haar cliënten aangepast. Dat is een risico voor de 
verhuurder, maar Portaal vindt dit aanvaardbaar, 
omdat met De Driestroom een huurcontract voor 15 
jaar is afgesloten en men verwacht dat kleinschalige 
woonvormen voor allerlei groepen aantrekkelijk 
zullen blijven.

Sponsoring
De oorspronkelijke architect L.J. de Bruijn kon zich 
vinden in de nieuwe functie en de aanpassingen die 
daarvoor nodig zijn. Ondanks alle veranderingen is 
het nodige overgebleven van het oorspronkelijke 
ontwerp. Na de oplevering zijn veel (vroegere) 
omwonenden naar het resultaat komen kijken en dan 
blijkt dat de emotionele band met het gebouw nog 
steeds groot is. De voorgeschiedenis met het bisdom 
was moeizaam, maar bij oplevering geeft de verte-
genwoordiger van de kerk aan: “het is goed zo”. De 
Driestroom moest op zoek naar geld om de centrale 
ruimte te kunnen inrichten. Deze binnentuin stond 
niet op de wensenlijst maar kon wel duidelijk 
kwaliteit toevoegen. Het AWBZ-budget is hier niet op 
berekend; dat was al krap voor de bekostiging van de 
appartementen en de zorgruimten. Uit de soms grote 
bedragen die sponsors en donateurs bij elkaar 
brengen, blijkt dat niet alleen omwonenden positief 

zijn over het resultaat. Johan Emons van De Drie-
stroom denkt dat het bij een standaardgebouw 
lastiger zou zijn geweest om sponsors te vinden. Ook 
Portaal draagt bij aan de centrale ontmoetingsruim-
te, mede vanwege het feit dat deze ruimte een 
buurtfunctie kan krijgen. Deze buurtfunctie is een 
zaak van lange adem. Voor De Driestroom is het in de 
eerste periode na oplevering vooral belangrijk om 
zelf in het gebouw thuis te raken. Toch zijn al heel 
wat buurtbewoners binnen geweest. Bij de Daniëls-
kerk diende de gebruiker zich eerder aan dan de 
ontwikkelaar. Het is uitzonderlijk dat potentiële 
huurders zich in zo’n vroeg stadium melden. Mariëtte 
Welbers van Portaal Nijmegen vindt het behoren bij 
de rol van corporatie om zicht te hebben op de 
behoeften die er in een buurt leven. Vanuit die kennis 
kan een corporatie via herbestemming een impuls 
geven aan de sociale samenhang in het werkgebied. 
Dat De Driestroom er in dit geval vroeg bij was, 
illustreert de waarde van een bijzondere locatie voor 
zorgaanbieders en hun cliënten. 

Terugblik
Portaal was bereid om net als bij sociale huurwonin-
gen onrendabel te investeren, maar om de exploitatie 
rond te krijgen was de bouw van 14 eengezinswonin-
gen op het terrein buiten de kerk essentieel. Een deel 
van de opbrengst uit deze koopwoningen is ingezet 
om de verbouwing van de kerk te bekostigen, die 
anders onbetaalbaar zou zijn geworden. Dat het lukt 
om de exploitatie rond te krijgen is ook te danken 
aan succes bij het werven van sponsors.
In dit geval werd pas later duidelijk dat het nodig was 
rekening te houden met ernstige handicaps. Als 
behoeften van de gebruikers in een vroeg stadium 
duidelijk waren gemaakt, had de planvoorbereiding 
soepeler kunnen verlopen. Een succesfactor bij De 
Daniël is dat, behalve bij de monumentencommissie, 
niet de noodzaak werd gevoeld het gebouw tot in 
detail te conserveren, ook al heeft de kerk histori-
sche waarde. Bij een echt ‘museumstuk’ is het veel 
moeilijker om een nieuwe bestemming goed onder te 
brengen. Het initiatief tot herbestemming sluit aan 
op de wens van omwonenden. De corporatie geeft 
met De Daniël een impuls aan de buurt en de zorg-
aanbieder krijgt het gewenste markante gebouw.
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Het verpleeghuis Birkhoven heeft in Amers-
foort twee dependances in bestaande panden. 
De bekendste is De Eik, waar zorgaanbieder 
Birk hoven Zorggoed een villa heeft getrans-
formeerd voor kleinschalige psychogeria-
trische zorg. De villa heeft met het oog 
hierop een aanbouw gekregen. De Plataan is 
de tweede kleinschalige woonvorm van 
Birkhoven Zorggoed en is gevestigd in de 
voormalige Theo Thijssenschool. Ook deze 
school is uitgebreid met een nieuwe vleugel 
voor zorg aan mensen met dementie. Op de 
verpleeghuislocatie Birkhoven worden de 
lessen uit boven genoemde pilots door 
Birkhoven Zorggoed vertaald in nieuwbouw 
van zes kleinschalige appartementen gebouwen 
in een parkachtige setting. 

De opgave en de opdrachtgever
De voormalige Theo Thijssenschool bevindt zich in 
de Bomenbuurt, een keurig opgeknapte wederop-
bouwwijk 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 als de onderwijsfunctie uitvalt, gaat de gemeente 
op zoek naar een nieuwe bestemming. Na geruime 

tijd lukt dat, wanneer de Stichting Opbouw de school 
en het terrein aankoopt om er voor Birkhoven 
Zorggoed een kleinschalig woonzorgcentrum te 
ontwikkelen. Het uiterlijk van de school moest intact 
blijven en waar mogelijk gerestaureerd.
Henk Hutten, directeur van Birkhoven Zorggoed, is 
de grote motor achter de beoogde transformatie van 
verpleeghuiszorg naar kleinschalige zorg. In zijn visie 
moet verpleeghuiszorg meer in het teken van wonen 
staan. Dat resulteert in meer aandacht voor privacy, 
inrichting en activiteiten, waarbij iedere bewoner 
een eigen kamer krijgt met eigen sanitair.
 
De architect en de uitwerking van de opgave 
Robert Kromhof van Jorissen Simonetti architecten 
(JSa) was al als architect betrokken bij de heront-
wikkeling van verpleeghuis Birkhoven en de trans-
formatie van villa De Eik, die bestemd werd voor 
kleinschalig wonen van twee groepen. Daarna wordt 
De Plataan geschikt gemaakt voor een kleinschalige 
woonvorm. De Plataan heeft als voorbeeld gediend 
voor de nieuwbouw van het hoofdgebouw van 
Birkhoven, waar zes geschakelde villa’s zijn 
gebouwd voor kleinschalige zorg. De monumentale 
school waar De Plataan in is gevestigd, wordt in 
overleg met de monumentencommissie in oude staat 
hersteld. Zo krijgt de torenklok haar wijzers terug die 
er, naar later blijkt, nooit zijn geweest. De nieuw-
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bouw sluit in detaillering en materiaalgebruik aan bij 
het monument. In de eerste ontwerpen was de 
aansluiting van oud naar nieuw verder uitgewerkt 
door de dakvorm van de school in de aanbouw door 
te zetten, maar daar bleek de welstandscommissie 
niet van gecharmeerd. Het contrast tussen oud en 
nieuw moest sterker worden aangezet. Dat is toen 
gebeurd door de aanbouw met een plat dak uit te 
voeren. Bij De Eik was het geen probleem dat de 
aanbouw in dezelfde stijl als de villa was ontworpen. 
Daarentegen moet de nieuwbouw Birkhoven (90 
plaatsen) zich volgens de welstandscommissie als 
een grote wand naar de snelweg tonen, terwijl het de 
bedoeling van de opdrachtgevers is om losstaande 
appartementengebouwen te realiseren. Welstand 
blijft een lastig sluitstuk in het bouwproces, als in 
eerdere stadia met de stedenbouwkundigen en de 
monumentencommissie al overeenstemming is 

bereikt. Volgens architect Kromhof laten scholen 
zich door plattegrond en plafondhoogte niet eenvou-
dig tot woonruimte transformeren. Het is veel 
makkelijker om er kantoren van te maken of een 
gezondheidscentrum voor de eerste lijn. Daarbij 
komt dat tegenwoordig andere eisen worden gesteld 
aan bijvoorbeeld de akoestiek, terwijl je wel gebon-
den bent aan de monumentale status van het 
gebouw. Die spagaat leidt soms tot dure oplossingen 
zoals de achterzetramen, die qua onderhoud extra op 
de exploitatie drukken. 

Het programma
De bestaande aanbouw aan de school mag worden 
gesloopt en vervangen door een nieuwe aanbouw, 
bedoeld voor de kleinschalige huisvesting van twee 
keer zes psychogeriatrische bewoners. In de school 
zijn vier klaslokalen omgebouwd tot woonruimte 
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voor zeven somatische bewoners. Zes bewoners 
hebben de beschikking over de helft van een vroeger 
klaslokaal. Eén bewoner bewoont een geheel 
klaslokaal om voldoende manoeuvreerruimte te 
hebben voor zijn elektrische rolstoel. De twee 
overige klaslokalen zijn in gebruik voor dagbehande-
ling. De Plataan heeft daarmee een volledig verpleeg-
huispakket op miniformaat in huis. Tussen monu-
ment en nieuwbouw bevindt zich een 
multifunctionele ruimte, waar de bewoners, de 
bezoekers van de dagbehandeling en het personeel 
tussen de middag eten. De multifunctionele ruimte 
fungeert ook als ontmoetingsruimte voor de wijkbe-
woners. De maaltijden komen van het nabijgelegen 
verpleeghuis. Beide kleinschalige woonvormen 
hebben een eigen keuken annex huiskamer waar 
dagelijks wordt gekookt en gegeten, waarbij vrijwil-
ligers uit de wijk een helpende hand bieden. Het past 

binnen de zorgvisie die de opdrachtgever uitdraagt 
dat alle bewoners in de kleinschalige woonvormen 
eigen sanitair hebben. 

Het nieuwe bouwregime 
Architect Kromhof vindt het een paradoxale ontwik-
keling dat aan de ene kant de banken door de over-
heid worden overgenomen in moeilijke tijden en dat 
aan de andere kant de zorginstellingen de markt op 
moeten. De regels voor bouwen in de zorg zijn losser 
geworden. Er is geen College Bouw Zorginstellingen 
meer dat bouwplannen toetst op kosten en kwaliteit. 
De bedoeling is dat zorgorganisaties zelf verantwoor-
delijk zijn voor hun investeringsbeslissingen. Om te 
kunnen investeren moeten deze organisaties echter 
wel geld lenen en banken kijken in de nieuwe 
verhoudingen als een soort toetsende instantie naar 
de rentabiliteit van de bouwplannen. De kapitaalslas-
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ten worden immers niet meer door de rijksoverheid 
vergoed, maar moeten uit de zorgomzet worden 
bekostigd. De zorginstellingen moeten nu het geld 
lenen bij de bank en ze zullen gebaat zijn om met een 
zo laag mogelijke investering zoveel mogelijk 
mensen te huisvesten om de financiële risico’s te 
beperken. De collectieve middelen voor de zorg 
staan onder druk en dat betekent dat meer kwaliteit 
uiteindelijk door de mensen zelf moet worden 
opgebracht, is zijn conclusie.

Terugblik
Voor de crisis kregen ontwikkelaars vaak de mooiste 
locaties in handen, omdat zij een hoge prijs konden 
bieden. Het overheidsbeleid om de zorg in kleinscha-
lige voorzieningen in de wijk te realiseren wordt dan 
een onmogelijke opgave, omdat zorgaanbieders 
weinig budget hebben om grond aan te kopen. Het 

verpleeghuis was vooral op zoek naar mogelijkheden 
voor nieuwbouw. Al was herbestemming van de 
school niet het primaire doel van de opdrachtgever, 
de combinatie van oud en nieuw heeft bij De Plataan 
een verrassend resultaat opgeleverd. De multifuncti-
onele ruimte straalt als overgang van oud- naar 
nieuwbouw openheid uit. Vermoedelijk zou bij een 
beperking van de voorziening 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. 
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Sporen van de industriële revolutie zijn 
in Leiden te vinden in de noordelijke 
binnenstad. Nog in 1941 bouwde spinnerij 
Clos & Leembruggen hier een nieuwe 
productiehal waarbij werd geëxperimenteerd 
met geprefabriceerde betonnen bouwdelen. 
Toen de Leidse textiel later in de 20ste 
eeuw de internationale concurrentie niet 
meer aankon, kwam het pand leeg te staan. 
Na jaren van verwaarlozing is de voormalige 
spinnerij getransformeerd tot bedrijfs-
 gebouw Nieuwe Energie met voor daklozen 
dag- en nachtopvang, die wordt aangeboden 
door stichting De Binnenvest en met o.a. 
een houtwerkplaats georganiseerd en 
begeleid door dagbestedingscentrum De 
Zaak. De zorgfunctie vormde voor Nieuwe 
Energie de grote uitdaging, aangezien de 
buurt niet op voorhand stond te juichen. 
Dat gebruik is aanvankelijk een succes, 
maar het wegvallen van subsidie voor 
dagbesteding maakt het nodig een andere 
invulling van de ruimte te vinden.

Het initiatief 
Het initiatief van deze transformatie begint bij een 
zoektocht van de gemeente naar locaties om daklozen 
te kunnen opvangen. De voormalige spinnerij van Clos 
& Leembruggen lijkt een goede plek, mede door het 
feit dat de omgeving niet heel vijandig staat tegenover 
de doelgroep van dak- en thuislozen. Het naastgelegen 
energiebedrijf Nuon heeft het pand eerder gekocht, 
maar niet intensief in gebruik genomen.
Woningcorporatie Portaal wil meewerken aan een 
goede oplossing voor de daklozen door de rol van 
opdrachtgever op zich te nemen. Voordat de verbou-
wing kan beginnen is veel overleg nodig tussen de 
gemeente, Portaal en omwonenden. Want al staan de 
laatsten minder vijandig tegenover de plannen dan 
mensen uit andere buurten, zij willen wel de garantie 
dat de leefbaarheid niet in gevaar zal komen. De 
afspraken hierover worden in een convenant vastge-
legd. Als Portaal besluit kantoor te gaan houden in 
het pand, wordt het voor de buurt een stuk geloof-
waardiger dat de gevreesde overlast tot een mini-
mum zal worden beperkt. 
Terwijl wordt gewerkt aan de relatie met de buurt, 
moet ook er ook gewerkt worden aan de relatie tussen 
woningcorporatie en zorgaanbieders. Bij problemen 
met ‘moeilijke huurders’ staan zij vaak tegenover 
elkaar als mensen uit hun huis werden gezet. Inmiddels 
is het omgekeerde aan de hand. Er wordt nu samen-
gewerkt om cliënten van De Binnenvest terug te 
laten keren naar een huurwoning van Portaal. 

De rolverdeling
Als de overeenkomst met de buurt eenmaal is 
gesloten wordt de rol van de gemeente minder 
belangrijk en die van Portaal des te belangrijker. De 
overlegfase heeft tijd en energie gekost en Portaal 
wil tempo maken bij de verdere ontwikkeling van het 
plan voor de transformatie. Ook de architectenselectie 
staat in het teken van snel en efficiënt. De toenmalige 
directeur van Portaal, Lex de Boer, vindt deze opgave 
echt iets voor de Amsterdamse architect André van 
Stigt, gezien de ervaring van zijn bureau met herbe-
stemming. Van Stigt is geboeid door het pand en wil 
graag meewerken, maar heeft geen tijd voor een 
selectieprocedure. De formaliteiten gaan overboord 
om snel aan de slag te kunnen. Van hun kant zijn de 
zorgaanbieders niet op voorhand overtuigd: de 
spin nerij ziet er troosteloos uit. Pas na een presentatie 
van de architect zien ook de zorgaanbieders wat er te 
winnen valt door niet te slopen. Soms zijn er misver-
standen tussen de partners; zo komt er een eerste plan 
voor een rookvrij gebouw, terwijl daklozen zonder 
tabak nauwelijks voorstelbaar zijn. Van hun kant 
missen de zorgaanbieders de bouwkundige kennis om 
de details van de verbouwplannen goed te overzien.
Portaal en Van Stigt beperken zich bij de herbestem-
ming niet tot de oorspronkelijke vraag naar voorzie-
ningen voor daklozen. Corporatie en architect kijken 
verder, want het gebouw heeft veel meer vierkante 
meters - en mogelijkheden - dan er feitelijk nodig 
zijn. De onverwachte potenties van Nieuwe Energie 
leiden tot het ontstaan van een bedrijfsverzamelge-
bouw waarin Portaal zelf is gevestigd en ook het 
Huis van de Communicatie. 

Behoud door ontwikkeling
De voorzieningen voor dak- en thuislozen, waar het 
allemaal om begonnen was, worden deels geleverd 
door De Binnenvest. Deze organisatie biedt dag-
opvang (die om negen uur ’s ochtends begint) en 
nachtopvang (vanaf negen uur ’s avonds). Cliënten 
kunnen ook een postadres krijgen, wat een belang-
rijke stap betekent voor verdere integratie in de 
samenleving. Brijder, een instelling voor verslavings-
zorg, biedt mogelijkheden voor dagbesteding via 
De Zaak. 
Zo blijft de voormalige spinnerij in hoofdzaak een 
bedrijfsgebouw, waar nu naast 50 daklozen en 70 
medewerkers van Portaal ook zo’n 200 anderen een 
werkplek hebben gevonden. Onder de naam Huis 
van de Communicatie zijn er tal van bedrijven en 
bedrijfjes uit de communicatiesector gevestigd. Van 
de 8.000 m2 binnen het gebouw wordt 2.000 m2 
gebruikt voor daklozen. Hun voorzieningen zijn op 
een mooie, vanzelfsprekende manier geïntegreerd in 
het gebouw. Zo is er een directe zichtlijn tussen de 

Nieuwe Energie
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kantoren van Portaal en de werkplaatsen van De Zaak. 
Voor Willem Debets, die namens Portaal al veel 
geïnteresseerden in Nieuwe Energie heeft ontvan-
gen, laat een project als dit goed zien welke mogelijk-
heden een woningcorporatie heeft om aan sociale 
projectontwikkeling te doen. Het is een combinatie 
van bedrijfsmatig werken en de opbrengsten gebrui-
ken voor maatschappelijke doelen. Dat vraagt om 
ondernemingszin. Zo was bij de start niet bekend wie 
zich behalve de zorgaanbieders en Portaal in Nieuwe 
Energie zouden vestigen. Portaal mikte op creatieve 
bedrijven, en wist die aan te trekken in een cluster 
rond het Leidsch Dagblad en het Huis van de Com-
municatie. De bijzondere architectuur biedt voor 
allen een inspirerende omgeving. De komst van een 
restaurant van het ROC maakte het geheel compleet. 
Architect André van Stigt wijst er op dat Nieuwe 
Energie een veel moeizamer verhaal zou zijn geworden 
als blind was gekoerst op de ruimtebehoefte van de 
zorginstellingen. De vierkante meters waar zij om 
vroegen waren makkelijk te vinden in de troosteloze 
ruimten die na sluiting van de fabriek in de spinnerij 
waren ingebouwd. Daarmee zou geen recht zijn 
gedaan aan de potenties van het gebouw. Bij herbe-
stemming is het belangrijk vooral goed te kijken naar 
de mogelijkheden die het gebouw zelf biedt. Omdat 
in de spinnerij behalve de voorzieningen voor 
daklozen ook commercieel te exploiteren ruimten 
mogelijk waren, ontstond de kans om de benodigde 
investering uiteindelijk terug te verdienen. Tegenover 
een investering van ca. 10 miljoen euro staat nu een 
verhuurbaar oppervlak van 8.000 m2. En een combi-
natiegebouw dat maatschappelijke winst oplevert. 

Terugblik
Er is veel tijd (en dus geld) gaan zitten in de fase die 
voorafging aan de eigenlijke bouwvoorbereiding. Dat 
heeft meer te maken met het karakter van de doel-
groep dan met de herbestemming zelf. De oude 
spinnerij bood meer ruimte dan de zorginstellingen 
nodig hadden. Het nadeel van een te groot gebouw 
werd een voordeel door de keuze voor een combina-
tie van functies. De herbestemming heeft geleid tot 
een onverwachte formule, waarbij daklozen een 
gebouw delen met de woningcorporatie en tal van 
andere gebruikers. Deze mix was niet snel ontstaan 
bij een nieuwbouwproject. Het is een mix die veel 
wegneemt van de negatieve associaties die het 
woord ‘daklozen’ oproept. Belangrijke winst van het 
project is ook de verbetering van de samenwerking 
tussen de verhuurder en de maatschappelijke opvang.
Na de oplevering blijkt de financiering van het 
nieuwe gebruik voor maatschappelijke opvang een 
zwakke plek. Als de subsidie voor de dagbesteding 
wordt stopgezet, moet deze functie uit het gebouw 
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vertrekken. Dat is jammer, maar de vrijkomende 
ruimte kan worden gebruikt om tijdelijke huisvesting 
te bieden aan cliënten die wachten op een zelfstan-
dige woonruimte. Verder is een nieuw probleem 
ontstaan aan de kant van het gebouw waar de 
daklozen hun eigen toegang hebben. Deze kant van 
de straat werd een trefpunt voor drugsgebruikers. 
Dat zal worden tegengegaan door binnen een gebrui-
kersruimte te maken. Zo wordt er in 2012 alweer 
verbouwd in Nieuwe Energie. 
Nieuwe Energie kent een gemengd gebruik waarbij 
functies elkaar versterken, zoals blijkt bij de bedrij-
ven en bedrijfjes in het Huis van de Communicatie. 
De combinatie van functies is verder een voordeel 
geweest in relatie tot de omwonenden. Voor hen 
waren de zorgvoorzieningen makkelijker te accepte-
ren omdat ook Portaal zich in het gebouw vestigde. 
De integratie van dak- en thuislozen in Nieuwe 
Energie kent ups en downs, maar per saldo is het 
resultaat positief.

Nieuwe Energie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Het acht verdiepingen hoge kantoor met 
zijn architectuur van beton en glas is bij 
oplevering een opvallend element te midden 
van de portiek woningen in het centrum van 
Rijswijk, maar na veertig jaar is het 
beeld vertrouwd. Het kantoor gaat wel 
detoneren als de gebruiker, het Ministerie 
van VROM, verhuist en de eigenaar geen 
andere huurders kan vinden. 
Uit contacten tussen directeuren van 
woning corporatie Vestia en zorg aanbieder 
Steinmetz | de Compaan ontstaat het idee 
om hier een woon voorziening te vestigen. 
Ceres projecten, een ontwikkelbedrijf van 
Vestia, betrekt architect Nico Alsemgeest 
bij het onderzoek naar de mogelijk heden 
voor hergebruik. Het betonskelet blijkt 
voldoende ruimte te bieden voor mensen 
met een forse rolstoel. Dat is goed 
nieuws, want een even groot nieuw gebouw 
zou op verzet stuiten bij de buurt, die nu 
blij is met het einde van de leegstand.

De opgave en de opdrachtgever
Het lege kantoorpand wordt een serieus probleem 
als het niet meer te verhuren blijkt. Dat ligt zowel aan 
het gebouw zelf als aan de beperkte parkeerruimte in 
de omgeving. De leegstand is financieel nadelig voor 
belegger VastNed, maar ook de omringende 
woonwijk wordt er niet beter van. Zorgaanbieder 
Steinmetz | de Compaan heeft zich bij Vestia gemeld 
als gegadigde voor woonlocaties. De tijd is voorbij dat 
gehandicapten terechtkomen op grote instellings-
terreinen in het groen. De cliënten van Steinmetz | de 
Compaan waaieren uit, bij voorkeur naar plekken 
midden in de samenleving. Dat geldt ook voor 
mensen met meervoudige handicaps. Zij kunnen zich 
voortbewegen in speciale rolstoelen maar hebben 
wel dagelijks hulp nodig en een aangepaste woning. 
Om de hulp te kunnen organiseren moeten de 
woningen geclusterd worden, bijvoorbeeld in het 
leegstaande pand aan de Huis te Landelaan. De 
eigenaar is bereid het pand voor een redelijk bedrag 
aan Vestia te verkopen. De woningcorporatie onder-
zoekt of de beide opgaven te combineren zijn in één 
transformatieproject. Niels van der Vlist, project-
manager bij Ceres projecten en opdrachtgever bij 
deze transformatie, stelt dat sloop en nieuwbouw 
nooit een serieuze optie is geweest, mede gezien het 
feit, dat het feit dat de betonconstructie uit de jaren 
60 nog prima is. Daarnaast zou de buurt bij nieuw-
bouw een dergelijk groot gebouw nooit accepteren. 
En een minder aantal vierkante meters zou een veel 
lagere opbrengst betekenen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rijswijk

Huis te Lande | Facelift met nieuwe inhoud

 Adres

 Huis te Landelaan 492, 
 2283 VJ Rijswijk 
 Bouwjaar

 Circa 1965
 Architect herbestemming

 Nico Alsemgeest,
 Alsemgeest & Westerwoudt 
 architecten
 Opdrachtgever

 Ceres projecten
 Uitvoerend bouwbedrijf

 Aannemersbedrijf De Combi, 
 Rotterdam
 Bouwsom

 1,7 miljoen euro
 Oplevering

 2007
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De architect en de uitwerking van de opgave 
Architect Nico Alsemgeest, van Alsemgeest & 
Westerwoudt architecten, is al sinds de jaren tachtig 
geïnteresseerd in het herbestemmen van gebouwen. 
Als Ceres projecten hem vraagt naar de mogelijkhe-
den van dit leegstaande kantoor te kijken, werkt op 
dat moment zijn bureau voor Vestia aan een school in 
Scheveningen waar een woongroep voor ouderen 
zich in wil vestigen. Deze herbestemming kan 
haalbaar zijn als voldoende cliënten bij elkaar wonen 
om de permanent aanwezige zorgverleners te kunnen 
betalen. Ook moet de huuropbrengst voldoende zijn. 
Tijdens de haalbaarheidsstudie wordt het bedrag dat 
de zorgaanbieder beschikbaar heeft voor huisvesting 
een van de uitgangspunten in het rekenmodel. Met 
Steinmetz wordt 875 euro per maand per apparte-
ment afgesproken. Dat is inclusief circa 300 euro 
voor voorzieningen zoals de ontmoetingsruimten en 
het kantoor. Zelfs met een onrendabele investering 
van Vestia is het budget niet hoog en is duidelijk dat 
de verbouwing een sober karakter moet hebben. 

De staat van het gebouw
Bij verkenning van het pand worden al snel positieve 
eigenschappen vastgesteld. Het zit goed met de 
toegankelijkheid en de draaicirkels voor rolstoelen. 
Verder is de constructie zo degelijk dat na sloop van 
de inbouw een compleet nieuwe indeling mogelijk is. 
Bovendien zijn de verdiepingen hoog genoeg om 
ventilatiekanalen en leidingen weg te kunnen 
werken. De solide betonstructuur legt ook beperkin-
gen op, maar het programma van appartementen, 
ontmoetingsplekken en personeelsruimten past erin. 
Gezien de noodzaak van kostenbeheersing kiest de 
opdrachtgever ervoor om de aannemer al in de 
studiefase te betrekken. Voor de architect is dit soms 
lastig, omdat overwegingen van de aannemer ont-
werpbeslissingen gaan bepalen. Alsemgeest: “Zelf 
had ik het plan liever alleen met de opdrachtgever en 
de gebruikers ontwikkeld. Wij werken in verschil-
lende samenwerkingsvormen met ontwikkelaars en 
aannemers, soms zijn we alleen esthetisch adviseur, 
soms werken we in een planteam met de aannemer, 
maar meestal heeft het mijn voorkeur als we ook de 
werktekeningen maken en de directievoering doen. 
Je moet in staat zijn met de aannemer mee te reke-
nen. Dan blijft iedereen scherp.” 

De organisatie
Van der Vlist, van Ceres projecten, is er niet van 
overtuigd dat het beter was geweest om aan te 
besteden op basis van een uitgewerkt bestek: “Je 
moet al in een vroeg stadium vaststellen dat de 
financiële uitgangspunten realistisch zijn. Dat is in 
een bestaand pand waarin je nog onverwachte zaken 
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kan tegenkomen niet eenvoudig. Je voorkomt 
vervelende discussies tijdens de bouw als je in de 
fase van het schetsontwerp samen met de aannemer 
de financiële haalbaarheid hebt vastgesteld. Maar het 
hangt ook af van de marktsituatie. Op dit moment 
weet je dat aannemers met scherpe prijzen komen. 
Dan kan het weer aantrekkelijker worden om een 
uitgewerkt plan aan te besteden.”
Vanaf de start is het de bedoeling om het kantoor te 
verbouwen voor de cliënten van Steinmetz. Dat leidt 
tot uitgebreid overleg met de zorgaanbieder over het 
programma en de niet alledaagse behoeften van de 
gebruikers. Alsemgeest: “Als student hoorde ik dat 
ontwerpen niet meer dan 5% van je werk als architect 
is. Dat klopt. Voor het resultaat is het minstens zo 
belangrijk dat het proces goed loopt.” Het blijkt lastig 
om de uiteindelijke gebruikers inbreng te geven, 
omdat zij de taal van de bouwers niet spreken en niet 
voldoende precies kunnen aangeven wat wel en niet 
de bedoeling is. Van der Vlist: “Het programma van 
eisen van de gebruikers heeft vanaf het begin veel 
aandacht gehad. We hebben geprobeerd hun wensen 
zo precies mogelijk vast te stellen en af te zetten 
tegen onze mogelijkheden. Maar je houdt misver-
standen en zaken die tussen de wal en het schip 
vallen. Het kan een soort beleefdheid zijn dat je niet 
voortdurend over geld wilt praten wanneer gebruikers 
hun wensen naar voren brengen. Noodzakelijk is het 
wel. Ik dacht destijds dat we nauwkeurig bezig waren, 
maar ik zou het nu nog strakker doen.”

De toewijzing
Oorspronkelijk is het plan om cliënten uit de hele 
regio te laten intekenen op deze locatie. Daar zou 
dan een naar verhouding zelfstandige groep op af zijn 
gekomen. Wanneer blijkt dat Steinmetz een andere 
vestiging moet sluiten, wordt het onmogelijk deze 
keuzevrijheid te bieden. Omdat deze vestiging als 
geheel overgaat naar Huis te Landelaan ontstaat een 
concentratie van mensen met zware handicaps voor 
wie het wonen in een flat met acht verdiepingen 
misschien geen ideale oplossing is. Niet voor henzelf 
en niet voor het zorgpersoneel. 
De interne verbouwing is gecombineerd met aanpas-
singen aan de buitenkant. De horizontale stroken beton 
onder de ramen van het oorspronkelijke pand zijn 
typisch voor een jaren 60-kantoor en passen niet goed 
bij de nieuwe functie. Milieueisen maken het nodig 
om de gevel te isoleren en dan kan ook de uitstraling 
veranderd worden. De gevel wordt gestuukt en er 
komen nieuwe kozijnen. Bewoners krijgen meer 
contact met de buitenwereld door de Franse balkons 
die worden aangebracht. Het pand krijgt hierdoor de 
uitstraling van een appartementencomplex.
De voorbereiding kost twee jaar. In die tijd wordt ook 

Huis te Lande 
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het bestemmingsplan gewijzigd om de nieuwe 
functie mogelijk te maken en krijgen omwonenden 
de gelegenheid om zich uit te spreken. Er komt 
nauwelijks bezwaar, de buurt is juist blij dat het 
einde van de leegstand in zicht is. In april 2006 wordt 
gestart met de renovatie en ruim een jaar later 
kunnen de bewoners hun appartementen in. 

Terugblik
Dankzij deze transformatie komen er 34 grote 
appartementen voor gehandicapten midden in 
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Rijswijk. Er is geen geld voor bijzondere architec-
tuur, maar het lukt om het pand ook qua uiterlijk in 
een woongebouw te veranderen. De verbouwing is 
speciaal afgestemd op de cliëntengroep van Stein-
metz | de Compaan. Toch blijkt dat een pand van acht 
verdiepingen niet de meest praktische oplossing is 
voor mensen met volumineuze rolstoelen en met 
behoefte aan hulp op afroep. Op spitsuren is de 
liftcapaciteit te beperkt. 
Of een dergelijke transformatie te herhalen is, hangt 
mede af van het huisvestingsbudget van zorgaanbie-

ders. En dat lijkt alleen lager te worden. Aan de 
andere kant zijn er misschien kansen zolang er 
behoefte aan werk is bij aannemers. Zo vraagt ieder 
project om een eigen rekensom. Het pand is welis-
waar op maat verbouwd, maar door de omvang van 
de appartementen is het pand eventueel geschikt te 
maken voor gewone verhuur, mocht Steinmetz | de 
Compaan het huurcontract willen opzeggen. 
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Een van de oudste principes in de ruimtelijke 
ordening is, dat in een verdedigingslinie 
het schootsveld vrij en dus onbebouwd moet 
blijven. Het vijandelijke leger mag de stad 
niet ongezien kunnen naderen en de 
beschietingen vanaf de stadswallen moeten 
vooral de vijand treffen en niet de 
bebouwing. Het Odacomplex is in 1973 in de 
schootsvelden van de stad Sittard gebouwd, 
toen belegeringen van de stad tot een ver 
verleden behoorden. Het principe van een vrij 
schootsveld komt echter als uitgangspunt 
terug in het stedenbouwkundig plan Zitterd 
Revisited, waarin Jo Coenen in 2003 zijn 
toekomstbeeld van binnenstad en schootsvelden 
schetst. In het stedenbouwkundig plan voor 
de schootsvelden is sprake van een 
horizontale rand met een hoogte van vier 
verdiepingen, die vanuit de stad open blijft 
doordat de gebouwen als U-vormige blokken 
zijn geplaatst met open ruimtes tussen de 
bouwblokken. Binnen dit concept is het 
Odacomplex een te hoog en te compact obstakel 
en de plannenmakers stellen voor het complex 
te slopen. De eigenaar ZOwonen, zelf 
betrokken bij de herontwikkeling van het 
gebied, was daar geen voorstander van.

De opgave en de opdrachtgever
Het Odacomplex is weliswaar gedateerd maar 
voldoet uitstekend aan de behoeften van de doel-
groep. Projectleider Jo Schaekens van ZOwonen 
noemt de ligging van het complex nabij het centrum 
een sterk punt. Het Odacomplex is om die reden 
gewild onder ouderen. “Een goed verhuurbaar 
complex ga je niet zomaar slopen”, constateert 
Schaekens. Het is ongerijmd om een dergelijk 
gebouw te vernietigen in een tijd waarin er veel 
aandacht is voor duurzaamheid. ZOwonen is 
opdrachtgever en verhuurder van het te revitaliseren 
complex, dat bestaat uit 144 identieke woningen, die 
met 58 m2 aan de krappe kant zijn. Bad- en slaapka-
mer zijn voor de thuiszorg te klein om goed te 
kunnen werken. Daar staan ook positieve punten 
tegenover. De woningen hebben voldoende kast-
ruimte en de algemene ruimten (gangen, hal e.d.) zijn 
royaal te noemen. Het vernieuwde complex zal zich, 
zoals gewenst in het stedenbouwkundig plan, in de 
omgeving moeten voegen. Aan de zijde van de 
schootsvelden zijn daarom twee lagen afgetopt om 
op het voorgeschreven niveau van vier bouwlagen te 
komen. Ook is een doorkijk gemaakt als zichtlijn 
vanuit het schootsveld. Op de voorgeschreven 
hoogte is een nieuwe vleugel toegevoegd van 28 
woningen. Een deel van de bestaande woningen is 

Sittard

Seniorencomplex Odapark | Binnen schootsveld blijven
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vergroot door een aanbouw aan de buitenzijde te 
plaatsen. De inrichting van de woningen is verder 
aangepast om te voldoen aan de eisen van het 
WoonKeur-label. Er is een buitenkamer gerealiseerd 
met balkondeuren die naar buiten toe opengaan. De 
woningen zijn wel krap gebleven, maar toch kan er 
een scootmobiel worden gestald. Ook is er een 
aparte plint met voorzieningen voor welzijn en zorg.

Scheiden van wonen en zorg
De herinrichting van het complex en de woningen 
stelt de woningcorporatie voor de vraag voor welk 
zorgniveau de woningen geschikt moeten zijn. Er is 
voor gekozen om niet in iedere woning alarmering 
aan te leggen. Bewoners kunnen deze naar eigen 
wens en behoefte bij hun zorgverlener ‘inkopen’ en 
aansluiten via hun eigen telefoonaansluiting. ZOwo-
nen wil geen al te uitgebreide domotica. Omdat er 
minder goede ervaringen zijn bij de samenwerking 
met derden op het gebied van dienstverlening, kiest 
de woningcorporatie doelbewust voor een strikte 
scheiding van wonen en zorg, waarbij de zorgaanbie-
der zelf volledig verantwoordelijk is voor de verleen-
de diensten. Van de bewoners van het complex heeft 
circa 50% een indicatie voor thuiszorg. In het com-
plex is beperkt 24-uurs thuiszorg aanwezig voor hulp 
en voor noodgevallen. Als bewoners teveel zorg 
nodig hebben of als bewoners gaan dwalen, wordt er 
met de familie een andere indicatie geregeld (verzor-
ging of verpleging) en dat betekent de overgang naar 
huisvesting in een zorgsetting. Toch blijft het een 
worsteling waar de grens tussen wonen en zorg moet 
liggen. In dit geval heeft de beheerder als criterium 
dat de bewoners zelfredzaam moeten zijn en dat 
houdt feitelijk in dat zij met thuiszorg in hun indivi-
duele woning zelfstandig moeten kunnen wonen. De 
aanvullende voorzieningen in het complex zijn in het 
bijzonder gericht op mogelijkheden voor ontmoeting 
en culturele activiteiten.
 
De architect en de uitwerking van de opgave 
Jo Coenen heeft als stedenbouwkundig supervisor 
architect Fred Humblé voorgedragen voor deze 
deelopgave. De opzet van Coenens stedenbouwkun-
dig plan was ambitieus, ook wat betreft de architec-
tenselectie. De wereldtop van architecten heeft in 
2004 zijn opwachting in Sittard gemaakt. Tot veel 
bouwactiviteiten is het door de invallende recessie 
echter niet gekomen. Alleen het vernieuwde Oda-
complex, nu Odapark geheten, is opgeleverd; het 
naastgelegen complex ontworpen door Bruno Albert 
is in aanbouw. Niet zonder ironie vermeldt Humblé 
dat de ontwikkelaars vreesden voor vertraging in dit 
deelgebied door de geplande renovatie van het 
bewoonde Odacomplex. In eerste instantie was het 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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plek binnen het gebouw en aan het alledaagse 
gebruik. Het is een verrassend onderdeel van het 
gebouw geworden.
Minder prettige verrassingen waren er ook tijdens de 
bouw. De fundering schoot op plaatsen tekort. Een 
gevel was dusdanig slecht dat vervanging nodig was. 
Een vorm van rationele herbouw met gebruik van 
geprefabriceerde onderdelen bleek niet mogelijk 
door afwijkingen in beukmaten en vloerniveaus. Dat 
leidde ertoe dat er in het bouwteam voor traditionele 
bouwmethoden werd gekozen. Uiteindelijk bedroe-
gen de totale investeringskosten inclusief verhuis-
kosten, tijdelijke opslag van huisraad, tijdelijke 
huisvesting, vergoedingen aan de bewoners en de 
complete vernieuwing 110.000 euro gemiddeld per 
woning. 

Terugblik
Bij de renovatie van complexen is het aantal ver-
huureenheden dat overblijft een belangrijke maatstaf 
voor de investeringsbeslissing. Vervangende nieuw-
bouw op deze plek zou het aantal verhuureenheden 
sterk verminderen door de stedenbouwkundige 
voorwaarden (vier bouwlagen) en door de ruimere 
eisen die tegenwoordig aan het woningoppervlak 
gesteld worden. De vraag is of je op deze plek dan 
nog sociale woningbouw zou kunnen aanbieden. De 
uitgevoerde make-over heeft per saldo een toename 
van het aantal verhuureenheden opgeleverd en dat 
geeft meer draagvlak voor de royale algemene 
voorzieningen in dit complex. 

de bedoeling om de verbouwing gefaseerd, dat wil 
zeggen in bewoonde staat, uit te voeren. Door de 
woningen niet meer toe te wijzen stonden er al 50 
van de 144 woningen leeg. De Sittardse aannemer 
Laudy werd geselecteerd vanwege zijn ervaring met 
de gefaseerde verbouw van een verzorgingshuis in 
Maastricht. Uiteindelijk is er toch voor tijdelijke 
huisvesting gekozen voor de overige bewoners van 
de flat. Na twee jaar konden de bewoners terug naar 
hun vernieuwde complex.
Het wooncomplex kreeg een gedifferentieerd 
woningbestand: van de 144 identieke woningen zijn 
er 15 gesloopt, 63 woningen uitgebreid (+10 m2) en 
66 woningen gerenoveerd. De 28 nieuwe woningen 
hebben een vloeroppervlak van ruim 80 m2. Op de 
plek van het gesloopte dienstencentrum zijn de 
nieuwe woningen gekomen. Aan de achterzijde van 
het gebouw is het nieuwe dienstencentrum gevestigd 
met verenigingsruimten en de kantoren voor de zorg. 
De opgave bij dit vernieuwingsprogramma was het 
bestaande en het nieuwe te verenigen en het kolos-
sale geheel te modelleren naar de gewenste steden-
bouwkundige schaal. Volgens de opdrachtgever is de 
architect uitstekend in deze opgave geslaagd en heeft 
hij een visitekaartje afgegeven als het gaat om 
herontwikkeling van bestaande gebouwen.
Voor de buitenstander zal het niet gemakkelijk zijn 
om het verleden in het vernieuwde complex terug te 
zien. Alleen aan de verdiepingshoogte viel niet veel 
te veranderen. Deze maat werd ook doorgezet in de 
nieuwbouw om op gelijk niveau te blijven. De 
stedenbouwkundige randvoorwaarden leidden tot 
een uitsnede van twee verdiepingen in het bestaande 
gebouw, hetgeen enigszins op gespannen voet staat 
met de gewenste beslotenheid en veiligheid voor dit 
type huisvesting. De wens van de bewoners van het 
complex was een afgesloten binnenterrein in de 
avonduren. Architect Humblé betreurt het dat het 
binnengebied nu ook overdag meestal dicht blijft, al 
is er nog wel een doorkijk mogelijk. Er wordt onder-
zocht of dit anders kan.

Make-over of facelift?
De architect kon zijn stempel drukken op de nieuw-
bouw van het complex in de materialisatie en de 
vormgeving. Voor de bestaande gevels hield de 
opgave een renovatie in en geen volledige facelift. 
Door de slechte kwaliteit van het metselwerk bleek 
het noodzakelijk deze delen van de gevel te voorzien 
van stucwerk op isolatie. Het dienstencentrum met 
de leistenen bekleding spreekt tot de verbeelding. In 
de plint kwamen verenigingszalen en kantoren en op 
de eerste verdieping de feest- en ontmoetingszaal 
met dakterras. Er is lang gezocht naar een architec-
tonische uitwerking die recht doet aan de bijzondere 
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Soms komen initiatief, ontwerp en uitvoering 
van één bedrijf, maar meestal berust herbe-
stemming op een tijdelijk verband van bouw-
partners. Traditioneel verschijnen de bouw-
partners na elkaar op het toneel en groeit het 
gezelschap telkens als een nieuwe fase aan-
breekt. Na het initiatief van de opdrachtgever 
krijgt dan de architect bij de uitwerking van 
het plan een sleutelrol en de aannemer in de 
uitvoerende fase. Verbouwen is echter minder 
voorspelbaar dan nieuwbouw. Dat is een 
argument om de architect al bij de eerste 
verkenningen te betrekken. Vanuit diezelfde 
gedachte kiezen sommige opdrachtgevers 
ervoor om ook de kennis en ervaring van de 
aannemer in te roepen voordat het ontwerp is 
gemaakt. Het organiseren van de samenwer-
king binnen een bouwteam is dan een manier 
om esthetiek, planning en kostenbeheersing 
al bij de ontwikkeling van het plan op elkaar 
af te stemmen. De traditionele volgorde kan 
ook op andere manieren worden doorbroken. 
Het idee om Schefferstaete in Dordrecht een 
zorgfunctie te geven komt voort uit een 
initiatief van het uitvoerend bouwbedrijf. 
Aannemer Korteweg Bouw zoekt contact met 
woningbouwcorporatie Forta nadat commer-
ciële vormen van herbestemming op niets zijn 
uitgelopen. Het bedrijf krijgt de bouwopdracht 
door zelf de partijen bij elkaar te brengen die 
Schefferstaete zijn huidige functie zullen 
geven. Voorkennis en opgebouwde relaties 
zijn belangrijk omdat aan herbestemming 
vaak een lange weg van verbouwingen en 
verkenningen voorafgaat.

Wie gaat het trekken?

Om van idee naar plan te komen, is er in ieder 
geval een opdrachtgever nodig. Terwijl in de 
aanloop tot een herbestemming allerlei 
rolverdelingen mogelijk zijn, kan het verhaal 
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pas goed beginnen wanneer een opdracht-
gever op het toneel verschijnt die bereid is 
voor eigen rekening en risico de bouwopgave 
te verwezenlijken. Soms is vanaf het begin 
duidelijk dat de woningcorporatie het pro-
bleem zal gaan aanpakken. De Amsterdamse 
woningcorporatie Het Oosten moet op zoek 
naar nieuwe huurders voor het verzorgings-
huis Joannes de Deo als de zorgaanbieder 
vertrekt. Woonzorg Nederland zoekt samen 
met de hurende zorgaanbieder naar een 
nieuwe bestemming voor het verouderde 
verzorgingshuis De Vier Ambachten in Spijke-
nisse. Wanneer de opdrachtgever niet direct 
gegeven is, blijkt het niet altijd makkelijk om 
iemand voor die rol te vinden. Want er zijn 
risico´s en er is vaak weinig hoop om alle 
kosten op korte termijn terug te verdienen. 
Een financieel motief is niet voldoende om 
hier in te stappen, maatschappelijke overwe-
gingen moeten meetellen. Zo komt het voor 
dat gemeenten aan woningcorporaties vragen 
om een pand over te nemen en een maat-
schappelijke bestemming te geven. Woning-
corporaties zijn een gewilde partner, omdat 
zij vaak meer ervaring hebben met bouwen 
dan zorgaanbieders, zeker als ‘gewoon 
wonen’ de bedoeling is. Bovendien zijn zij 
vanuit hun maatschappelijke functie in staat 
en bereid (geweest) om een deel van de 
kosten voor eigen rekening te nemen. Als de 
gemeente een beroep doet op een woningcor-
poratie is het niet makkelijk om te weigeren, 
maar blind instappen is evenmin mogelijk. De 
onderhandelingen over de aankoopprijs van 
het te herbestemmen pand zijn een generale 
repetitie voor de planvorming. De aanstaande 
eigenaar kan het zich niet veroorloven een 
kat in de zak te kopen. Hij laat uitzoeken wat 
er bouwkundig mogelijk is en wat het project 
ongeveer zal gaan kosten. De inbreng van een 

architect in de voorstudie helpt om de over-
gang van idee naar plan mogelijk te maken. 

Wat speelt mee in de planvorming?

Als er voldoende steun is om verder te gaan 
met een bestaand gebouw, wordt het tijd 
ideeën concreet te maken in uitvoerbare 
plannen. Dan moeten er ruimtelijke oplossin-
gen komen die passen bij de nieuwe gebrui-
kers en bij de financiële mogelijkheden. Dat 
klinkt eenvoudiger dan het is. Het definitieve 
plan ontstaat zelden in één moment van 
inspiratie. Vaker is er voortschrijdend inzicht 
vanuit de inbreng van verschillende betrok-
kenen: de opdrachtgever, de architect, de 
gebruikers, de aannemer. En dan is er ook 
nog de inbreng van het gebouw zelf, dat zijn 
mogelijkheden geleidelijk aan prijsgeeft. 
Meer kennis over het gebouw kan er toe 
leiden dat tijdens de planvorming een cen-
traal idee uit de startfase wordt opgegeven. 
Dat gebeurt in Schijndel bij de herbestemming 
van het voormalige ziekenhuis en verzorgings-
huis Lidwina. Het lag voor de hand daar 
opnieuw een zorgfunctie in te brengen, maar 
de haalbaarheidsstudie laat zien dat het oude 
complex zich daar niet goed voor leent. In 
Steenwijk blijkt de Kornputkazerne niet zo 
solide als je van een militaire constructie 
ver wacht. Het gebouw moet worden afge-
broken om het voor de toekomst te kunnen 
behouden. Ook die kennis ontstaat pas bij het 
uitwerken van de plannen.

Elke partij heeft een bijdrage en verantwoor-
delijkheid in het geheel. De opdrachtgever 
draagt het financiële risico en onderzoekt 
daarom de te verwachten kosten. Het alter-
natief van vervangende nieuwbouw is daarbij 
een ijkpunt. Menig opdrachtgever vermoedt 
dat nieuwbouw goedkoper zou zijn geweest. 
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Maar het gaat niet alleen om de kosten. De 
opdrachtgever heeft als eigenaar uiteindelijk 
te maken met de kwaliteit van het resultaat. 
De projectleider van het Lidwinahof te Schijn-
del concludeert: ‘Het is een mega-investering 
geweest voor de woningcorporatie, maar het 
heeft iets moois opgeleverd.’ 

De architectenselectie 

De vertaling van een programma van eisen in 
een ruimtelijk ontwerp is de creatieve opgave 
voor de architect. De uitwerking in een project-
plan met bestek dient vervolgens om van 
diverse instanties goedkeuring voor de bouw 
te verkrijgen en als basis voor de aanbesteding. 
De eigenaar schakelt, afhankelijk van de aard 
van de opgave, naast de architect ook deskun-
digen in op het gebied van bouwmanagement, 
installatietechniek en bouwkosten.
De vernieuwing van het gemeentelijke monu-
ment Lidwinahof in Schijndel is een voorbeeld 
van restauratie, verbouw én nieuwbouw in 
een gecombineerd programma. Bij de archi-
tectenselectie krijgen vier architectenbureaus 
uit verschillende delen van het land een 
uitnodiging om te laten zien hoe zij de opgave 
zouden aanpakken. De keus valt op VVKH 
Architecten uit Leiden. Naast een aan-
besteding kunnen ook bestaande contacten 
de basis zijn om voor een architect te kiezen. 
De onzekerheden van herbestemming zijn 
voor opdrachtgevers een argument om verder 
te gaan met partners waarmee eerder goed is 
samengewerkt. Zo kunnen min of meer vaste 
relaties ontstaan tussen opdrachtgever en 
architect. Topos Architecten uit Waddinxveen 
is ingeschakeld bij de herontwikkeling van de 
Vier Ambachten te Spijkenisse en Swinhove 
te Zwijndrecht. Dit architectenbureau was 
ook betrokken bij eerdere verbouwingen van 
beide complexen. Als de verbouwing niet al 

te ingrijpend is en de opdrachtgever zelf 
deskundigheid in huis heeft, komt het ook 
voor dat er geen architect wordt ingescha-
keld. Die keus is gemaakt bij de interne 
verbouwing van het verzorgingshuis Eyken-
burg omdat het geen ingewikkelde opgave 
is en het budget uiterst beperkt. 

De architect en de aard van de opgave 

Hoe vindt de opdrachtgever nu de passende 
architect bij de gestelde opgave? Bij herbe-
stemming van beschermde historische gebou-
wen moet in ieder geval een deel in originele 
staat worden teruggebracht. Geredeneerd 
vanuit monumentenzorg is de culturele 
waarde van het gebouw leidend en is de 
nieuwe functie volgend. De monumentale 
status van gebouwen kent echter verschil-
lende gradaties. Er zijn rijksmonumenten die 
volledig gerestaureerd moeten worden. Dan 
is de architectenselectie gericht op het vinden 
van een monumentenspecialist die zorgt voor 
de aanpak van de restauratie en die als des-
kundig gesprekspartner voor de opdracht-
gever in overleg gaat met monumentenzorg. 
De status van gemeentelijk monument biedt 
in het algemeen meer vrijheid om het gebouw 
aan te passen. Naarmate de bescherming van 
het gebouw beperkter is, ontstaat meer 
ruimte om de nieuwe functie centraal te 
stellen in bouwopgave. 
Gebouwen zonder monumentenstatus 
hoeven niet te worden gerestaureerd, maar 
daarmee vallen culturele overwegingen niet 
weg. De bouwplannen blijken in de praktijk 
een gelegenheid om de uitstraling en de 
inpassing in de omgeving te verbeteren. De 
combinatie van oud en nieuw is kenmerkend 
voor projecten als De Vier Ambachten in 
Spijkenisse. Aan dit voormalige verzorgings-
huis was een nieuwe aanbouw nodig om 
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voldoende schaal te krijgen voor de nieuwe 
bestemming als revalidatiecentrum. Door 
middel van de ronde vorm, de afwerking in 
leisteen en zink en het volume van deze 
nieuwe aanbouw is een passende overgang 
gemaakt van de historische kerk aan de 
markt naar het wooncomplex Staalmeesters. 
Een dergelijke opgave vraagt om een ander 
type architect dan een klassieke restauratie.

Behoeften en mogelijkheden binnen de zorg

Wanneer een woningcorporatie en een zorg-
aanbieder samen optrekken bij een herbe-
stemming vertegenwoordigt de zorgaan-
bieder de gebruikers, terwijl de corporatie 
meestal projectontwikkelaar en toekomstig 
verhuurder is. In feite fungeert de zorgorgani-
satie dan als intermediair tussen ‘de bouwers’ 
(opdrachtgever en architect) en de eindge-
bruikers, de mensen die in het pand komen 
wonen en werken. Deze rol als intermediair is 
essentieel, maar opdrachtgever en architect 
krijgen een beter beeld van wat nodig is als zij 
ook rechtstreeks contact onderhouden met 
de eindgebruikers. 
Wanneer de zorgorganisatie zelf ontwikkelt, 
zijn de mogelijkheden om onrendabel te 
investeren kleiner dan wanneer een woning-
corporatie als trekker optreedt. Dat komt 
onder meer omdat veel verpleeg- en verzor-
gingshuizen gebukt gaan onder hoge financi-
ele lasten van voorgaande verbouwingen. De 
vernieuwing van verpleeghuis Swinhove en 
verzorgingshuis Eykenburg moet om die 
reden beperkt blijven tot weinig ingrijpende 
bouwkundige aanpassingen. De veranderingen 
in functioneel opzicht zijn echter groot en 
daarom zijn Swinhove en Eykenburg deson-
danks toch te beschouwen als een vorm van 
herbestemming. Verzorgingshuizen en ver-
pleeghuizen groeien door herbestemming 

naar elkaar toe omdat beide geschikt worden 
gemaakt voor mensen met dementie. Veel 
aanbieders streven naar kleinschalig wonen, 
maar dat vullen zij op tal van manieren in. 
Er is veel variatie naar groepsgrootte, gedeeld 
of individueel sanitair, de aard van de keuken-
functie en de grootte en aankleding van de 
individuele ruimten. Het bouwregime in de 
zorg is bij dit alles losser geworden, zodat de 
nieuwe bouwopgave minder is voorbehouden 
aan specialisten in organisatie, financiering 
en ontwerp van zorgvastgoed.

Behoud van zorgomzet

Moderniseren kan betekenen dat minder 
bewoners worden ondergebracht in de 
beschikbare ruimte. Vaak dreigt de overgang 
naar kleinschalige woonvormen te leiden tot 
een verdunning van het bewonersbestand. In 
dat geval zal er moeten worden bijgebouwd, 
omdat anders de zorgaanbieder niet in staat 
is om de omzet op peil te houden. Deze ‘Wet 
van het behoud van zorgomzet’ leidt er toe 
dat herontwikkelen wordt gecombineerd met 
nieuwbouw. Zo heeft verpleeghuis Swinhove 
het dreigende verlies van cliënten gecompen-
seerd met een nieuwe aanbouw op eigen 
terrein. Dat is een kwestie van bedrijfsvoering. 
Cliënten en personeel, opbrengsten en 
uitgaven, moeten elkaar boekhoudkundig in 
balans houden. 

Goedkeuring en draagvlak

Bouwen in de zorg is geen sinecure door de 
formele procedures die de bouwplannen 
moeten doorlopen. Bij herbestemming van 
vastgoed komen daar nog wat extra hinder-
nissen bij. In de eerste plaats moet de nieuwe 
bestemming van het gebouw in overeenstem-
ming zijn met het bestemmingsplan. Wanneer 
een gezondheidsgebouw wordt omgezet in 
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wonen of horeca moet dat formeel geregeld 
worden door een wijziging van het bestem-
mingsplan. Omdat de gemeente vaak betrok-
ken is geweest bij het initiatief tot herontwik-
keling, levert dat in het algemeen geen 
overkomelijke bezwaren op. Daarnaast moet 
ook de financiering rond zijn. Voor bouwplan-
nen in de zorg kan dat betekenen dat er 
toestemming nodig is van het zorgkantoor. 
Er is tegenwoordig geen College Bouw Zorg-
instellingen meer om bouwplannen in de zorg 
te toetsen op kosten en kwaliteit. Om te 
kunnen investeren moeten zorgorganisaties 
echter wel geld lenen en banken kijken in de 
nieuwe verhoudingen als een soort toetsende 
instantie naar de rentabiliteit van de bouw-
plannen. Voor gebouwen die hun zorgfunctie 
verliezen is er voor verkoop toestemming 
nodig van het College Sanering Zorginstel-
lingen dat tegenwoordig is ondergebracht bij 
de Nederlandse Zorgautoriteit. Verder zijn er 
nog de bestuurders van de corporatie of 
zorgaanbieder die zich niet met de directe 
planvorming bemoeien, maar uiteindelijk wel 
hun fiat moeten geven.
Wanneer de bestemmingswijziging geregeld 
is en de financiering rond, volgt de aanvraag 
van een bouwvergunning. Als toetssteen 
fungeren het bouwbesluit en de eisen van 
welstand. Voor monumenten moet er aan-
vullend een monumentenvergunning worden 
aangevraagd. In de praktijk blijken verschil-
lende beoordelingskaders niet op elkaar aan 
te sluiten of zelfs te leiden tot tegenstrijdige 
eisen. De akoestische eisen van het bouwbe-
sluit laten zich bijvoorbeeld moeilijk verenigen 
met de restauratie-eisen van de monumenten-
zorg. 

Het belang van medestanders

Veel initiatieven tot herbestemming krijgen 
steun uit de omgeving, maar ook het tegen-
overgestelde komt voor. Bij de Meelpakhuizen 
in Zierikzee zijn de buren in het begin bang 
dat de nieuwe bewoners voor overlast zullen 
zorgen. Dergelijke koudwatervrees kan tot 
fikse vertraging in de planvorming leiden. Bij 
Dorpzigt in Korendijk heeft iets vergelijkbaars 
gespeeld. De voortgang kan verder stokken 
door complicaties binnen de gemeente. Als 
de ene ambtenaar zich inzet voor een vlotte 
voortgang, kunnen uit een andere sector toch 
vertragende eisen komen. De coördinatie 
tussen gemeentelijke instanties die iets te 
zeggen hebben over een herbestemming is 
voor verbetering vatbaar. Waar de gemeente 
in de initiatieffase als een mee werkende 
partner geldt, is bij de vergunningverlening 
de relatie met ambtenaren eerder moeizaam. 
De goedkeuringsprocedures lopen niet syn-
chroon, leveren vertraging op en dat kost 
geld. Bij alle bouwprojecten speelt, dat een 
enkele belanghebbende op grond van detail-
bezwaren het proces kan ophouden. De les is 
om al vanaf de beginfase de beoordelende 
instanties en omwonenden tot medestanders 
te maken. Daarmee worden plannen niet 
achteraf beoordeeld op hun tekortkomingen 
maar kunnen tijdens de rit onvermoede 
op lossingen naar voren komen bij vooroverleg 
en bezoeken ter plaatse.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd veel 
verwoest in Schijndel. Huize Lidwina is één 
van de weinige overgebleven historische 
complexen. Het is in 1993 als gemeentelijk 
monument aan gemerkt, dus is sloop niet aan 
de orde als Huize Lidwina rond 2000 leeg 
komt te staan. Maar wie weet een oplossing 
voor een oud ziekenhuis van honderd meter 
lang? Bouwvereniging Huis & Erf uit Schijndel 
neemt het initiatief om het complex met 
aanliggend terrein nieuw leven in te blazen. 
Architectenbureau VVKH uit Leiden laat 
zien hoe hier een woonbuurtje kan ontstaan 
door een combinatie van herbestemming en 
nieuwbouw. De afgelopen zeventig jaar is 
veel aan het ziekenhuis verbouwd en 
aangebouwd. Om dat ongedaan te maken, wordt 
het complex tot de kern afgepeld. 
Zo ontstaat ruimte voor nieuwe kwaliteit, 
die het team van opdrachtgever, architect 
en aannemer weet te bereiken in een 
economisch lastige periode. 

Opgave, opdrachtgever
Huize Lidwina is in de jaren dertig door de Congrega-
tie Eerwaarde Zusters van Liefde gebouwd als 
ziekenhuis met zusterhuis, pension en kapel. De 
oorspronkelijke functies van Huize Lidwina verdwij-
nen geleidelijk: al in de jaren zestig komt een eind 
aan het gebruik als ziekenhuis en een deel van 
Lidwina wordt omgebouwd tot verzorgingshuis. De 
terugloop van het aantal religieuzen leidt in 1994 tot 
het vertrek van de congregatie. Als in 2000 ook het 
verzorgingshuis wordt gesloten, koopt de gemeente 
het monument. De gemeente weet het lege gebouw 
nog een tijdje te verhuren aan een uitzendbureau 
voor werknemers uit Polen, maar dat is geen structu-
rele oplossing.
Bouwvereniging Huis & Erf raakt betrokken, omdat 
deze woningcorporatie de aangrenzende aanleunwo-
ningen overneemt. Deze zijn pas in de jaren zeventig 
gebouwd, maar staan al op de nominatie om te 
worden gesloopt. De discussie gaat dan niet meer 
over de toekomst van Huize Lidwina alleen, maar 
ook over het aangrenzende terrein met de aanleun-
woningen. Om de locatie opnieuw te kunnen ontwik-
kelen, koopt Huis & Erf ook de resterende grond van 
de gemeente, die aanvankelijk sterk betrokken blijft. 
Het is duidelijk dat de opbrengsten niet voldoende 
zullen zijn om de investeringen te dekken en daarom 
wordt afgesproken dat Huis & Erf de onrendabele 
investering tot een voor haar gebruikelijk niveau voor 
eigen rekening neemt. Wat er daarna nog aan onge-
dekte kosten overblijft (in totaal 1,6 miljoen euro) 

Schijndel

 Lidwinahof | Terug naar de bron 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Adres

 Jan van Amstelstraat 33,  
 5481 HA Schijndel
 Bouwjaar

 1933
 Architect

 C.J. Van Liempd
 Architect herbestemming

 Wouter Fokkinga, VVKH   
 Architecten, Leiden 
 Opdrachtgever

 Huis & Erf Bouwvereniging
 Uitvoerend bouwbedrijf

 Nico de Bont
 Bouwsom

 ± 6 miljoen euro
 Oplevering

 2009



49         Ideeën krijgen gestalte - de fase van planvorming 

Lidwinahof 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zullen gemeente en woningcorporatie samen betalen. 
Nadat gemeente en corporatie samen de architect 
hebben geselecteerd en het stedenbouwkundig plan 
vastgesteld, komt de gemeente meer op afstand en is 
Huis & Erf de daadwerkelijke opdrachtgever. Soms 
hebben bouwprojecten te lijden onder personeels-
wisselingen bij de opdrachtgever, maar dat is hier 
niet aan de orde. Frank van Gulick, projectleider 
vastgoedontwikkeling van Huis & Erf, is naast de 
architect een constante factor. 

De architect
Als in 2002 een architect moet worden gekozen, 
krijgen vier architectenbureaus uit verschillende 
delen van het land een uitnodiging om te laten zien 
hoe zij de opgave zouden aanpakken. Nadat de keuze 
is gevallen op VVKH Architecten uit Leiden gaan 
architecten Fons Verheijen en Wouter Fokkinga de 
mogelijkheden voor de locatie onderzoeken. Er moet 
een stedenbouwkundig plan komen waarbij de 
nieuwbouw en de parkeerruimte goed worden 
ingepast in het groene plangebied. 
Opdrachtgever en architect vormen in een vroeg 
stadium een bouwteam met aannemer Nico de Bont, 
een specialist in restauraties en herbestemmingen. 
Door het werken in zo’n bouwteam ontstaat meer 
ruimte om tijdens de rit oplossingen te zoeken voor 

onverwachte problemen. Dat blijkt ook in dit oude 
gebouw geen overbodige luxe. Van Gulick: “Ik vind 
dat we een goede mix hebben gevonden. Zowel 
architect als aannemer waren op deze manier in staat 
een positieve bijdrage te leveren. Belangrijk was ook 
de expertise van het personeel van Nico de Bont, 
bijvoorbeeld bij het herstellen van metselwerk.”
De nieuwbouw op het terrein is uitgevoerd met 
bouwbedrijf Hazenberg. Het project als geheel komt 
stil te liggen omdat het door de kredietcrisis niet lukt 
voldoende woningen op voorhand te verkopen. Na 
een jaar valt het besluit om toch door te zetten.

Uitwerking van de opgave
Het is de bedoeling dat de herbestemming ruimte zal 
opleveren voor zowel gewone woningen als combi-
naties van wonen en zorg. Omdat het praktisch niet 
haalbaar blijkt om zorgwoningen in het oude zieken-
huis te realiseren, worden deze in de nieuwbouw 
geprojecteerd. Dat loopt mis als het financieringssys-
teem in de zorg verandert. De zorgwoningen moeten 
worden geschrapt op een moment dat het ontwerp 
van de nieuwbouw vrijwel klaar is. Toch is niet al het 
voorbereidende werk voor niets geweest. Huis & Erf 
gebruikt de opgedane kennis inmiddels bij andere 
nieuwbouw van zorghuisvesting.
Architect Fokkinga had al in een vroeg stadium 
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vastgesteld dat door de slechte toegankelijkheid de 
oudbouw ook voor zelfstandige senioren niet 
geschikt is en dat het inbouwen van gewone wonin-
gen de beste oplossing vormt. Het worden huurap-
partementen, zodat Huis & Erf het onderhoud van dit 
kwetsbare complex in eigen hand kan houden. 
Ontwerpstudies van VVKH Architecten laten zien dat 
sloop van de vleugel van het zusterhuis, die achter 
het ziekenhuis aan de kapel is vastgebouwd, een 
representatieve entree bij de kapel mogelijk maakt. 
De architect ontwerpt voor deze plek een monumen-
tale dubbele verbindingsgang met fraai getoogd 
metselwerk tussen kapel en hoofdgebouw. 
Een andere forse ingreep betreft de nieuwe puien 
onder de spitsboogvensters in de kapel. Deze bren-
gen extra daglicht in de donkere ruimte, maar ze 
gaan ten koste van de oorspronkelijke muurschilde-
ringen. Vaak is het lastig om de gemeentelijke 
monumentencommissie van de noodzaak van 
dergelijke aanpassingen te overtuigen. In dit geval 
komt de weerstand echter uit de bevolking. Het 
gemeentebestuur vraagt een onafhankelijk oordeel 
aan de Stichting Monumentenhuis Brabant in Geer-
truidenberg. Deze externe instantie billijkt de 
ingrepen. Als later ook de rechter deze lijn volgt is de 
weg vrij om het pand aan te pakken.
Huis & Erf en Fokkinga vinden het belangrijk om 
detonerende aluminium kozijnen uit de jaren tachtig 
te verwijderen en het gevelbeeld te herstellen. Er 
volgt overleg met verschillende leveranciers. Met de 
nadrukkelijke goedkeuring van de monumentencom-
missie valt de keuze op een aluminium product dat 
het oorspronkelijke stalen profiel benadert. 
Behalve de kozijnen zijn er in de loop van de tijd 
meer veranderingen aangebracht die de oorspronke-
lijke architectuur aantasten. Kennelijk is daar ooit 
vergunning voor gegeven. Nu is veel tijd en geld 
nodig om bijvoorbeeld de uitgewassen grindluifels te 
herstellen. Daar staat tegenover dat de religieuze 
aankleding van de kapel bij de herbestemming juist 
moest worden verwijderd. 
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Gebruik en beheer
Destijds heeft het verzorgingshuis een recreatiezaal 
gebouwd waar ook verenigingen welkom waren. Als 
deze wordt gesloopt, blijft behoefte aan een vereni-
gingsruimte bestaan. Daarin kan de kapel gaan 
voorzien. Bovendien komt er een ‘woonservicezone’ 
van de stichting Woonservice Boschweg in de buurt. 
Het steunpunt van de zone past eveneens in de 
voormalige kapel die wordt omgedoopt tot ‘Gast-
huis’. Door de opknapbeurt en de nieuwe puien is 
een mooie ruimte ontstaan voor een café of restau-
rant, maar commerciële exploitatie is uitgesloten 
want ondernemers in de omgeving mogen niet 
worden benadeeld. Een alternatief wordt gevonden 
via de stichting ‘Broodje Apart’. Dit leerwerkbedrijf 
voor jongeren met een handicap heeft in Schijndel 
onder meer een lunchroom. In samenwerking met 
Woonservice Boschweg gaan de jongeren ook aan de 
slag in de horeca van het Gasthuis.
Al mag het Gasthuis niet concurreren, er komt een 
‘eetpunt’ waar een of twee keer per week een warme 
maaltijd wordt geserveerd. Dat werkt goed, maar 
door de beperkte openstelling heeft de professionele 
keuken geen optimaal rendement. Verder fungeert 
het Gasthuis als buurtcentrum voor bijvoorbeeld de 
filmclub en yogalessen. Zolang de maatschappelijke 
opbrengsten centraal staan, is het geen probleem dat 
verhuur van het Gasthuis niet veel geld oplevert. 

Resultaat
Er is het nodige veranderd aan de oorspronkelijke 
opzet van Huize Lidwina. Zo ligt de centrale ingang 
nu aan de voormalige achterzijde. Binnen het complex 
zijn functies verschoven en toegevoegd. Toch oogt 
het resultaat authentiek. Terwijl vroeger praktische 
overwegingen de doorslag gaven bij aanpassingen 
aan het gebouw, heeft nu architectonische kwaliteit 
alle aandacht gehad. Inwoners van Schijndel herin-
neren zich het ziekenhuis als plek waar kinderen ter 
wereld kwamen en ouderen stierven. Dat deel van 
het complex is inmiddels privégebied. De voormalige 
kapel heeft als Gasthuis opnieuw een functie voor de 
gemeenschap. Dankzij investeringen van bouwver-
eniging Huis & Erf blijft de lokale geschiedenis 
herkenbaar. Ook de herbestemming zelf is inmiddels 
geschiedenis, want de tijden zijn veranderd. Het is 
niet waarschijnlijk dat Huis & Erf in de toekomst 
opnieuw veel geld kan uittrekken voor een dergelijk 
project. Een herhaling zit er dan misschien niet in, 
maar de opdrachtgever kan tevreden zijn. Projectlei-
der Van Gulick: “Het is een mega-investering geweest 
voor de woningcorporatie, maar het heeft iets moois 
opgeleverd.”
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Zorghotel Careyn De Vier Ambachten | Een gebouw met kop en staart
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Het oude verzorgingshuis vormt samen met 
de inpandige aanleunwoningen de staart van 
het vernieuwde complex. Aan de voorkant is 
een ronde aanbouw gerealiseerd waardoor de 
vernieuwde staart direct overgaat in de 
nieuwe kop van het gebouw. De aanbouw is 
nodig om het vernieuwde gebouw voldoende 
schaal te geven. Daarmee ontstaat ook de 
mogelijkheid om de afstemming met de omgeving 
te verbeteren. De ronde vorm, de afwerking 
in leisteen en zink en de massa zorgen voor 
een passende overgang naar de historische 
kerk aan de markt en het wooncomplex 
Staalmeesters. Het verzorgingshuis is in 
1983 opgeleverd en al in 2002 werden de 
eerste studies verricht om de mogelijkheden 
voor herontwikkeling te verkennen. Dat is 
snel, maar niet ongebruikelijk. In het 
begin van de 21ste eeuw heeft de overheid 
de landelijke kwaliteitscriteria voor 
verblijfseenheden in verzorgingshuizen 
gewijzigd en het woonoppervlak verhoogd 
van 25 m2 naar 45 m2. De landelijke 
corporatie Woonzorg Nederland bezat veel 
verzorgingshuizen die niet aan deze norm 
voldoen. Men wilde deze voorraad op grote 
schaal omvormen tot verpleeghuizen, maar 
dat is er niet van gekomen. De transformatie 
van verzorgingshuis De Vier Ambachten in 
Spijkenisse laat zien dat wel lokale 
initiatieven van de grond kwamen. 

De opgave en de opdrachtgever
Zorgaanbieder Careyn huurt het voormalige verzor-
gingshuis De Vier Ambachten van Woonzorg Neder-
land. Eigenaar en zorgaanbieder gaan samen op zoek 
naar een nieuwe bestemming voor het gebouw. 
Careyn werkt niet alleen in de intramurale zorg maar 
ook in de thuiszorg. Na verloop van tijd blijkt herbe-
stemming tot somatisch verpleeghuis met tijdelijke 
opvang en revalidatie het meest haalbare. 
Herbestemming tot somatisch verpleeghuis kan 
bouwkundig ingrijpend zijn, bijvoorbeeld in verband 
met de koeling van het gebouw of met het bedden-
transport. In dit geval zijn de bestaande gangen breed 
genoeg voor beddentransport en zijn alleen bij de 
entrees van de appartementen aanpassingen nodig. 
De oude appartementen van het verzorgingshuis 
blijken geschikt als nieuwe kamers van het zorgho-
tel, al moet de badcel worden vergroot. De kamers 
bevinden zich op de verdiepingen waar ook al de 
algemene verblijfsruimten zijn. Op de begane grond 
zijn de ontvangsthal met receptie, een centrale 
recreatieruimte en de ruimten voor fysiotherapie en 
zorgondersteuning. Door de bijkomende eisen voor 
zorginfrastructuur komen er 36 kamers beschikbaar. 
Dat is te weinig om tot een rendabele bedrijfsvoering 
te kunnen komen en daarom is er een nieuwe 
aanbouw met 16 kamers gebouwd. Het zorghotel telt 
daarmee 52 kamers waarvan enkele geschikt zijn 
voor twee personen. De nieuwbouw is ontworpen 
met het oog op de toekomst. De appartementen zijn 
samen te voegen tot gewone woningen, zodat de kop 
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van het complex eventueel als zelfstandig woonge-
bouw kan voortbestaan. Topos Architecten is al 
vanaf de eerste haalbaarheidsstudie in 2002 betrok-
ken bij de transformatie. Het bureau is gespeciali-
seerd in gezondheidszorg, onderwijsgebouwen en 
woningbouw. Woonzorg Nederland heeft in dit 
bouwproces het architectenbureau geselecteerd, de 
projectleider geleverd en de directievoering gedaan. 
Topos Architecten maakte het bestek en de uitwer-
king in bestektekeningen. De aannemer is geselec-
teerd na een open aanbesteding.

De architect en de uitwerking van de opgave 
Ronald de Rooij, van Topos Architecten, is als 
archi tect betrokken geweest bij verschillende 
transfor maties van zorgvastgoed waaronder De 
Vier Ambachten en het verpleeghuis Swinhove te 
Zwijn drecht. Een gebouw dat bouwkundig nog goed 

is moet je niet slopen, vindt hij en al helemaal niet als 
dat gebouw met overheidsgeld is gefinancierd. De 
gebouwstructuur moet wel nieuwe functies toelaten. 
De verzorgingshuizen uit deze periode hebben een 
geschikte maat om appartementen samen te voegen. 
Lastiger is de vrije verdiepingshoogte van 2,5 meter. 
Daar is niet veel aan te doen. Om oud en nieuw goed 
op elkaar aan te laten sluiten is in de nieuwbouw 
dezelfde hoogte aangehouden. Dat levert wel weer 
de nodige problemen op met het wegwerken van 
leidingen en technische installaties. De brandveilig-
heidseisen hebben geleid tot ingrijpende maatrege-
len. Zo moeten er overal brandwerende deuren 
worden geplaatst met brandmeldgestuurde drangers, 
die ervoor zorgen dat bij brand de deuren dichtgaan 
om de brandhaard af te sluiten. Er moeten ook 
ruimten zijn waar de bedden en de bewoners in geval 
van brand even veilig kunnen worden gestald. 
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De aanbouw
De nieuwbouw biedt de vrijheid om de aansluiting 
met het bestaande op creatieve wijze vorm te geven. 
Topos Architecten beschrijft het als volgt: “De 
nieuwe gevel is voorzien van natuursteen leien, 
waarbij de gevelopeningen van de appartementen 
zijn geaccentueerd met kaders, bekleed met zink. 
Eenzelfde afwerking is toegepast bij de goot die de 
overgang vormt tussen de leien en de pui van de 
begane grond én op de overgangen tussen bestaand 
en nieuw. De gevel is vormgegeven als een geschub-
de schil, die in hoogte oploopt.”
In het vernieuwde deel van het zorghotel is bij de 
hoofdentree een nieuwe trap met vide geplaatst 
waardoor er een open verbinding is tussen de begane 
grond en de verdiepingen en men een doorkijk heeft 
van de entree met receptie naar de achteringang. Het 
gebouw heeft een eigentijds en aantrekkelijk interieur 

dat is ontworpen door Eromes in samenwerking met 
Topos Architecten. De balie en counter in het com-
plex zijn ook een ontwerp van Topos Architecten. De 
oorspronkelijke, gekromde gangen van het verzor-
gingshuis die zich voortzetten naar de aanpalende 
aanleunwoningen maken dat hier geen beeld ont-
staat van eindeloze gangen. De Rooij zegt geen 
voorstander te zijn van een bouwteam met een 
aannemer vanuit het motief om de kosten in de hand 
te houden. Ook andere partijen kunnen je vertellen 
wat het zal gaan kosten. Wanneer je een aannemer in 
een vroeg stadium betrekt doe je dat vooral vanuit 
zijn eigen specifieke bouwkundige kennis en exper-
tise. De Rooij onderkent het belang van bouwkundig 
vooronderzoek om verrassingen in het proces zoveel 
mogelijk uit te sluiten. De ruimtelijke vertaling van 
een programma vraagt wel om een directe betrok-
kenheid van de zorgverleners. Een badkamer moet 
zo ongeveer op de centimeter worden bepaald naar 
de plaatsing van de kranen, de aard en opstelling van 
toiletten om geschikt te zijn voor het specifieke 
gebruik voor deze doelgroep. Voordat je 52 badka-
mers door vakmensen op de gebruikelijke wijze laat 
installeren is het beter eerst een proefopstelling te 
maken en te laten beoordelen door de gebruikers en 
de zorgverleners. In de ontwikkeling van zorgvast-
goed blijkt de restaurantfunctie de meest onzekere 
factor. De Rooij vroeg de gebruikers in de program-
mafase al na te denken over het restaurantconcept. 
De restaurantfunctie is zo bewerkelijk en verander-
lijk dat er meestal pas een definitief plan ligt als de 
keuken moet worden gebouwd.

Terugblik 
Een somatisch verpleeghuis is bedoeld voor tijdelijk 
verblijf en is aldus geen permanente woonvoorzie-
ning. De aankleding van het gebouw blijft daardoor 
wat anoniem. De bewoners drukken geen eigen 
stempel op de inrichting van kamers of gangen. 
Cliënten kunnen bezoek op de kamer ontvangen. De 
kamers zijn groot genoeg voor ‘individueel verblijf’, 
waardoor minder algemene ruimten noodzakelijk 
zijn. In dit verpleeghuis zijn geen keukens op de 
afdelingen en al wordt in de huiskamers gezamenlijk 
gegeten, het is niet de ambitie om een gezinsvervan-
gende leefomgeving te creëren. In het restaurant met 
terras kunnen de bewoners en hun bezoekers 
desgewenst de maaltijd gebruiken. Het restaurant 
staat enkele malen per maand open voor oudere 
wijkbewoners. De les uit deze transformatie is dat de 
directe verantwoordelijkheid van zorgorganisaties 
bij investeringen in zorgvastgoed ook de mogelijk-
heid biedt het gebouw efficiënter voor de zorgverle-
ning te maken en energiezuiniger.
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Het uit 1972 daterende verpleeghuis 
Swinhove is een ontwerp van de latere 
Rijksbouwmeester Wim Quist. In nog geen 40 
jaar zijn gebouw en omgeving sterk 
veranderd. Het verpleeghuis is in 1994 van 
60 plaatsen naar 180 plaatsen uitgebreid. 
Het naastgelegen verzorgingshuis is toen 
vervangen door een seniorencomplex met 74 
woningen. In 2009 is het verpleeghuis 
verder getransformeerd tot kleinschalige 
woonvoorziening met wijkfunctie voor de 
omringende complexen. Daarnaast komt er 
een nieuw zorghotel voor somatische 
cliënten. Is Swinhove de nieuwe standaard 
voor de ouderenhuisvesting? Directeur Guus 
Bannenberg houdt een slag om de arm. Er 
zijn doelgroepen die zich niet redden in 
reguliere zelfstandige woningen met zorg 
én onvoldoende zorg nodig hebben om 
toegelaten te worden voor intramurale 
zorg. Zij vallen tussen wal en schip.

De opgave en de opdrachtgever
Het verpleeghuis Swinhove ligt in de wijk Kort 
Ambacht vlak naast de afrit van de A16. Swinhove is 
een van de eerste opdrachten van Quist die vooral 
bekend is geworden door zijn latere museumontwer-
pen. Voor de uitbreiding van het complex in 1994 is 
Topos Architecten geselecteerd nadat Quist zich had 
teruggetrokken. Het gebouw is toen verlengd en de 
meerpersoonskamers zijn omgevormd tot één- en 
tweepersoonskamers. Dat laatste is een groot 
voordeel geweest bij de aanpassing naar kleinscha-
lige zorg in 2009. De lay-out van de ruimten kon 
grotendeels intact blijven, doordat de oude verpleeg-
huiskamers dienst kunnen doen als privéruimten. De 
afdelingen zijn opgedeeld in kleinere compartimen-
ten. Door bouwkundige aanpassingen en nieuwe 
liften zijn alle afzonderlijke kleinschalige woonvor-
men apart bereikbaar. In totaal gaat het om zestien 
groepen van zes bewoners en vier groepen van tien 
bewoners met elk een eigen keuken, huiskamer en 
individuele woonruimten. De kleinschalige ingreep 
leidt tot een vermindering van 45 plaatsen. Dit aantal 
wordt gecompenseerd in het nieuwe zorghotel van 
tien verdiepingen, dat op de plek van de vroegere 
personeelsflat zal komen. 

Zwijndrecht

Verpleeghuis Swinhove | Kleinschalig op grote schaal 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kleinschalig wonen
Bannenberg is een warm voorstander van de omslag 
naar kleinschalig wonen en dat niet alleen voor 
ouderen met dementie. In Swinhove zijn ook klein-
schalige woonvormen voor somatiek opgenomen, 
ondanks aanvankelijke weerstand van het zorgkan-
toor. Bannenberg somt enkele voordelen op van het 
kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De 
bewoners voelen zich meer thuis, zijn rustiger en 
hebben minder medicijnen nodig. De kleinschalige 
woonvorm biedt een soort gezinsstructuur die goed 

werkt voor mensen van wie de cognitieve vermogens 
achteruit zijn gegaan. Er wordt in de keuken samen 
gekookt, zodat de bewoners ook beter zijn gaan eten. 
Het onderling contact tussen de personeelsleden om 
bij te kunnen springen of bij elkaar te buurten is in de 
nieuwe situatie wat minder. 
De bouwkundige structuur met individuele woon-
ruimten en sanitair blijft in de nieuwe situatie 
grotendeels gehandhaafd. De verbouwingskosten 
(drie miljoen euro) zijn daardoor ook aan de lage 
kant gebleven. Er zijn twee grote sanitaire ruimten 
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per kleinschalige woonvorm. De bezwaren tegen 
gedeeld sanitair zijn volgens Bannenberg niet terecht. 
Het gaat om zware zorg waar een eigen toiletgang of 
zelfstandig wassen niet of nauwelijks voorkomt. 
Gedeeld gebruik van ruim en goed ingericht sanitair 
is voor personeel en bewoners dan te prefereren. 
Bij verschillende doelgroepen gelden verschillende 
eisen wat betreft het niveau van wonen en zorg.
De verzorgingshuizen mogen dan wel verdwijnen, 
de behoefte aan ondersteuning voor ouderen die te 
maken hebben met regieverlies, verwaarlozing en 
vereenzaming blijft. De Swinhove Groep heeft in 

2009 elders in Zwijndrecht een nieuw complex (De 
IJsvogel) geopend, dat 31 appartementen telt van elk 
45-50 m2 met zorgteam (op afspraak) en een 
restaurant. Wonen met verblijf is geregeld binnen de 
AWBZ. Met het oog op de toekomst is bij De IJsvogel 
flexibel gebouwd en kunnen appartementen worden 
samengevoegd. Mocht de AWBZ-financiering onder 
druk komen, dan is het alternatief om de volledige 
pensionprijs in rekening te brengen. En zo zijn we 
eigenlijk weer terug bij de oorspronkelijke opzet van 
bejaardenhuizen als pensionvoorziening.



64         Ideeën krijgen gestalte - de fase van planvorming 

Verpleeghuis Swinhove   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



65         Ideeën krijgen gestalte - de fase van planvorming 

De architect en de uitwerking van de opgave 
Topos Architecten is bij deze aanpassing van Swin-
hove verantwoordelijk voor ontwerp, toezicht en 
directievoering. Er is geen bouwmanagementbureau 
ingeschakeld en de ingreep hoefde niet meer voorge-
legd te worden aan het College Bouw Zorginstellin-
gen. Topos Architecten is al eerder betrokken 
geweest bij de uitbreiding van het verpleeghuis. 
Projectarchitect Ronald de Rooij beschouwt het 
kleinschalige wonen als een meer humane vorm van 
verpleeghuiszorg. De gedachte erachter omschrijft 
hij als volgt: “ (…) Van het primaat van de organisatie 
naar het primaat van wonen en beleving. Van denken 
en weten naar voelen en vragen.” Op basis van dit 
concept zijn twee uitgangspunten gekozen: het 
gebouw bedacht en beleefd vanuit de behoeften van 
de cliënt en de bezoeker en als werkomgeving (en 
dus ook leefomgeving) van de medewerkers. 
De aanpassing van Swinhove noemt hij eerder een 
technische hoogstandje dan een primaire ontwerp-
opgave, waarbij hij verwijst naar het bijbehorende 
energieprogramma. Voor de verwarming en koeling 
van het Swinhovecomplex zorgt een klimaatbeheer-
singssysteem met Warmte Koude Opslag (WKO) in 
de bodem. De WKO-installatie is een duurzame 
oplossing die leidt tot lagere energiekosten en een 
reductie van CO2

-uitstoot. Alle kleinschalige woon-
vormen krijgen koeling vanuit deze installatie. Het 
gebouw heeft een gebalanceerd ventilatiesysteem 
waardoor afgevoerde warmte wordt hergebruikt om 
ingeblazen lucht voor te verwarmen. 

Terugblik
Wanneer herontwikkeling gepaard gaat met een 
vermindering van het aantal plaatsen, dan wel van 
zorgomzet, moet er worden bijgebouwd. Het is een 
kwestie van bedrijfsvoering om de herontwikkeling 
financieel haalbaar te maken. Cliënten en personeel, 
opbrengsten en uitgaven moeten elkaar boekhoud-
kundig in balans houden. In Swinhove zijn door 
middel van pilots de mogelijkheden van kleinscha-
lige woonvormen verkend voordat tot opschaling 
werd overgaan. Ook een prototype van het sanitair in 
de hotelkamers is in het verpleeghuis tentoongesteld 
om reacties van de bewoners en personeel uit te 
lokken. Een periode van bezinning en vooronder-
zoek is in de planning nodig voordat met het echte 
werk kan worden begonnen.

Verpleeghuis Swinhove   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vooroorlogse verzorgingshuizen zijn 
zeldzaam. Zij ontstonden vooral ná de 
Tweede Wereldoorlog, als middel in de strijd 
tegen de woningnood en als verworvenheid 
van de Nederlandse verzorgingsstaat. Huize 
Eykenburg in de Haagse Vruchtenwijk begon 
zijn bestaan in 1929 als katholiek ouderen-
pension voor de gegoede middenklasse. 
Sindsdien is er veel veranderd en verbouwd 
maar de kwaliteit en de toekomstwaarde van 
het complex zijn gebleven.

De opgave en de opdrachtgever
Oorspronkelijk bestond Huize Eykenburg in 1929 uit 
een pension met 103 kamers, een naastgelegen 
klooster van de Zusters Ursulinen en een binnentuin 
met kapel. Een ‘staaltje roomse durf’ werd deze 
enclave in protestants gebied indertijd genoemd. De 
Zusters Ursulinen hielden in feite een particulier pen-
sion waar bewoners voor kost en inwoning betaal-
den. In de beginperiode waren de pensionkosten 
voor een alleenstaande 2000 gulden per jaar. 

Kort na de Tweede Wereldoorlog komen de bouw en 
exploitatie van bejaardenoorden onder de hoede van 
de overheid en verdwijnt geleidelijk het exclusieve 
karakter van dit verzorgingshuis. Het klooster wordt 
gesloopt en in 1978 worden er twee nieuwe vleugels 
met appartementen aangebouwd. 
Op dat moment telt het complex 260 wooneenheden. 
Veel meer groei zit er niet in want in de jaren negen-
tig ziet de gemeente Den Haag als budgethouder van 
de toenmalige Wet op de bejaardenoorden zich 
gedwongen het aantal verzorgingshuisplaatsen terug 
te dringen. In 1996 verkoopt de Stichting Eykenburg 
een vleugel met 80 appartementen aan woningbouw-
vereniging Patrimonium voor het luttele bedrag van 
één gulden. Die appartementen worden verbouwd tot 
zelfstandige woningen. Er blijven dan in Eykenburg 
84 individuele wooneenheden in de oudbouw over. 
Een ‘nieuwe’ vleugel wordt in twee etappes getrans-
formeerd met het oog op intensieve PG-zorg. In 1996 
is al één etage omgevormd tot een gesloten afdeling 
met 14 plaatsen voor intensieve zorg. In 2010 neemt 
men de overige drie verdiepingen ter hand, waarbij 
elke verdieping van 24 eenheden wordt omgevormd 
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tot twee compartimenten met elk huisvesting voor 
negen bewoners. De twee huiskamers op de verdie-
ping zijn zij aan zij gebouwd. De individuele woon-
ruimten zijn als slaapkamer gehandhaafd of zijn met 
drie tegelijk tot huiskamer samengevoegd. De 
individuele ruimten hebben eigen sanitair dat is 
vergroot en aangepast voor de nieuwe doelgroep. 
De maaltijden worden niet in de eigen keukens van 
de kleinschalige woonvormen bereid maar komen 
van elders. Dat geldt ook voor de maaltijden in het 
restaurant van Huize Eykenburg. De voormalige 
keuken van Eykenburg is dus buiten gebruik en heeft 
bij de verbouwing een andere bestemming gekregen. 
Er is in het complex een nieuwe beddenlift geplaatst 
voor de ontsluiting van de verdiepingen en er is 
voldaan aan de brandweereisen voor de slaapkamers 
en de compartimenten.
  
De beleidsopgave
Manager dienstverlening Willem Ernst is namens de 
Stichting Eykenburg als opdrachtgever verantwoor-
delijk voor de recente verbouwing. Het bouwproces 
heeft niet langer dan een half jaar geduurd en kende 

een beperkt bouwteam met een bouwmanagement-
bureau (BOB), een constructeur en een aannemer. 
De gehele verbouwing kostte 2,7 miljoen euro, waarbij 
dankbaar gebruik is gemaakt van een tijdelijke 
verlaging van het BTW-tarief (voordeel 90.000 euro). 
Er is gewerkt met een taakstellend budget, vanuit 
een duidelijke toekomstvisie. Daarbij is vooral 
ingezet op uitbreiding met verpleeghuiszorg, zo 
mogelijk ook in combinatie met een hoogwaardig 
aanbod van zelfstandig wonen en zorg. Stichting 
Eykenburg heeft drie locaties die van oudsher 
gericht zijn op verzorgingshuiszorg. Men zet nu in op 
een overgang naar zware zorg. “We lopen in het spoor 
van het zorgkantoor Haaglanden, dat de verzorgings-
huizen in de regio de komende vijf jaar wil saneren. 
Deze sector werkt nu eenmaal met overheidsmiddelen 
en je zult je daarom moeten richten op het verande-
rende beleid van de overheid”, concludeert Ernst. 
De overgang naar zwaardere zorg is niet voor alle 
verpleeg- en verzorgingshuizen mogelijk. Het huidige 
intramurale aanbod van de verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen samen is groter dan de vraag naar 
zwaardere zorg. Sommige aanbieders zullen de boot 
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gaan missen. Er is weinig verpleeghuiscapaciteit In 
de wijk Segbroek waar Eykenburg is gevestigd. 
Aanbieders hebben te maken met het zorgkantoor 
dat de verpleeghuiscapaciteit verdeelt. Zij kunnen 
wel strategisch inspelen op de gewenste spreiding en 
kwaliteit. Voor Eykenburg is het vooral de vraag wat 
er op termijn met de 84 individuele eenheden in de 
oudbouw moet gebeuren. Er gaan verschillende 
mogelijkheden over tafel: tijdelijke opvang, somatiek 
of palliatieve zorg.
 
De architect en de uitwerking van de opgave 
Bij deze verbouwing is geen architect betrokken 
geweest omdat er geen budget voor was, aldus Ernst. 
De aanpassing is wat betreft vormgeving of techniek 
ook geen ingewikkelde opgave waar deze opdracht-
gever met eigen capaciteit en een beperkt advies niet 
uit zou kunnen komen. Het is een interne verande-
ring zonder gevolgen voor de publieke ruimten of 
voor de uitstraling van het gebouw. Bij de eerdere 
renovatie in 1996 lag dat anders, toen ging het om de 
centrale hal en het nieuwe restaurant. Die eerdere 
uitwerking met inschakeling van architectenbureau 
Vroegindewei in samenwerking met Karel Dekker 
mag zeker geslaagd worden genoemd, omdat deze 
beeldbepalende elementen bijdragen aan de open en 
toegankelijke sfeer van Eykenburg zonder de monu-
mentale allure van het gebouw te verstoren. Deze 
locatie biedt een combinatie van intramurale zorg én 
extramurale voorzieningen. Door de wijkfunctie van 
Eykenburg wordt het aantrekkelijke en toegankelijke 
karakter van de algemene ruimten steeds belangrijker. 
Voor de omwonende ouderen is er een uitgebreid 
pakket van diensten, zorgverlening en activiteiten 
dat de mensen thuis of binnen Eykenburg kunnen 
krijgen. De zangclub of het restaurant krijgen op die 
manier nieuw draagvlak. De meer gesloten afdelingen 
zijn voor de eigen bewoners;  de openbare functies 
van Eykenburg zijn voor de wijkbewoners.

Terugblik
Kleinschalige zorg is geen standaardoplossing. In de 
reeks van onderzochte voorbeelden is er veel variatie: 
in groepsgrootte en in de grootte van de individuele 
ruimten; soms is er individueel, soms gedeeld 
sanitair, en ook de keukenfunctie varieert nogal. In 
Eykenburg is de compartimentering niet sterk door-
gevoerd en kan de scheiding van ruimten ook weer 
ongedaan worden gemaakt als het nodig mocht zijn 
om twee groepen samen te voegen. De overgang van 
verzorgingshuiszorg naar zware zorg betekent een 
verdunning van het bewonersbestand tot zo’n 75%. 
Er is voor een pragmatische en haalbare oplossing 
gekozen waarbij de plattegronden en de lay-out op 
de verdiepingen grotendeels intact zijn gebleven.
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Amsterdam heeft aan het einde van de vorige 
eeuw een fors overschot aan verzorgings-
huisplaatsen. Het aantal ouderen in de stad 
loopt terug en dat werkt door in de bezetting 
van de huizen en ook in het budget dat 
beschikbaar is om de verzorgingshuizen te 
betalen. De gemeente Amsterdam ontwikkelt 
een beleid van substitutie. De dure 
verzorgingshuiszorg moet worden omgezet in 
goedkopere zorg buiten het verzorgings-
huis, om op die manier voor hetzelfde geld 
meer ouderen te kunnen bedienen. Een derde 
factor in de herstructurering is dat 
veroudering van de panden het noodzakelijk 
maakt om het aanbod te saneren. In 
convenanten met de gemeente geven de 
zorgorganisaties hun intramurale capaciteit 
geheel of gedeeltelijk prijs in ruil voor 
zorgpakketten waarmee ze hun bestaan op 
extramurale voet in woonzorgcomplexen 
kunnen voortzetten. 
De gemeente Amsterdam stuurt als budgethouder 
voor de bejaardenoorden aan op een 
vermindering van de capaciteit met ongeveer 
4000 verzorgingshuisplaatsen. Dat zo’n 

grootschalige herstructurering van het bezit 
niet zonder de medewerking van de eigenaren 
kan plaatsvinden, wordt gaandeweg duidelijk. 
Zij blijven immers zitten met overtollige 
gebouwen waarop nog hoge kapitaalslasten 
drukken. Eerst moet uitzicht komen op een 
verrekening van de resterende boekwaarde, 
voordat de betrokken woningcorporaties 
bereid zijn om te investeren in vervangende 
nieuwbouw van woonzorgcomplexen. 
Het rooms-katholieke verzorgingshuis Joannes 
de Deo aan de Reimerswaalstraat in Osdorp 
maakt deel uit van deze herstructurerings-
plannen. Intramurale capaciteit van 100 
plaatsen wordt omgezet in 100 zorgpakketten, 
het verzorgingshuis wordt ontmanteld en in 
de buurt komt vervangende ouderenhuisvesting. 
De nieuwbouw ter vervanging van Joannes de 
Deo komt op de hoek van de Reimerswaalstraat 
en de Ookmeerweg, en staat bekend als 
woonzorgcomplex Oklahoma. Dit door het 
bekende architectenbureau MVRDV ontworpen 
gebouw is wereldberoemd geworden onder 
architectuurliefhebbers1, vooral dankzij 
de uitkragende woningen. 
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Tulip Inn West | Herstructurering zorgsector

 Adres

 Reimerswaalstraat 5, 
 1069 AE Amsterdam
 Architect

 Peters en Boogers
 Architect herbestemming

 geen
 Bouwjaar

 1972
 Opdrachtgever

 Regardz
 Bouwsom

 ± 2,5 miljoen euro
 Oplevering 

 2001
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Herbestemming tot hotel
Verzorgingshuis Joannes de Deo krijgt te maken met 
de gemeentelijke herstructurering van het zorgaan-
bod én met de wijkgerichte herstructurering in de 
Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. De heront-
wikkeling van dit deelgebied in Osdorp is in gang 
gezet, maar de vrijgekomen locatie Joannes de Deo 
is nog niet aan de beurt. Woningcorporatie Het 
Oosten zoekt naar een tijdelijke huuroplossing voor 
het gebouw. In 2001 dient deze mogelijkheid zich aan 
wanneer een particuliere ondernemer het complex 
als hotel wil gaan exploiteren. Job Heilijgers, toenter-
tijd algemeen directeur van Regardz, is afkomstig uit 
de aannemerij en heeft in die hoedanigheid een 
relatie met de woningcorporatie. Hij was reeds actief 
in de hotelmarkt en vestigt in het voormalige verzor-
gingshuis het driesterrenhotel Tulip Inn Amsterdam 
City West als onderdeel van de groeiende keten 
Regardz. De zorgappartementen (25,6 m2) zijn één op 
één omgevormd tot hotelkamer. Dat is geen ingrij-
pend bouwkundige aanpassing maar vooral een 

kwestie van aankleding, inrichting, nieuwe badka-
mers en het aanbrengen van airco. Gelijktijdig is ook 
het restaurantdeel gemoderniseerd. Regardz richt 
zich in hoofdzaak op de zakelijke markt voor verga-
deringen, trainingen, congressen en events. Dit hotel, 
voornamelijk gericht op de verhuur van hotelkamers 
en met weinig zaalcapaciteit, werd een beetje een 
buitenbeentje. Als gevolg van de recessie is Regardz 
gedwongen haar eigen marktprofilering scherper aan 
te zetten en dat leidt tot de verkoop van deze vesti-
ging in Amsterdam-West.
Het afstoten van Tulip Inn Amsterdam City West is 
een weloverwogen beslissing. “Het hotel in Amster-
dam werd dus een vreemde eend in ons portfolio. 
Daarom is het hotel ook nooit als herkenbare 
Regardz-locatie in de markt gezet”, aldus Heilijgers. 
Remco Hellingman van de Hem Hotels is de nieuwe 
eigenaar van het hotel sinds juli 2011. Voor hem is de 
kernactiviteit verhuur van eenvoudige hotelkamers 
in de lagere prijsklassen. Hij noemt zich een bedden-
verhuurder zonder fratsen. De aankoop van dit hotel 

Tulip Inn West 
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beschouwt hij als een strategische toevoeging. Met 
herbestemming van panden tot hotel heeft hij al 
eerder te maken gehad. Verzorgingshuizen hebben 
vaak een geschikte plattegrond, de maat van de 
kamers is voldoende en er is voldoende daglichttoe-
treding in de gebouwen. Ook is de hoogte van de 
investering een stuk minder dan bij de herontwikke-
ling van een kantoorgebouw. Kernvraag blijft natuur-
lijk of er voldoende vraag is naar hotelkamers in een 
gemeente. Wat in Amsterdam kan, is niet in elke 
gemeente herhaalbaar. Net als zijn voorganger huurt 
Hellingman het complex van Stadgenoot, de woning-
corporatie waarin Het Oosten als fusiepartner is 
opgegaan. De verhuur van het complex heeft inmid-
dels een meer permanent karakter gekregen, zoals 
blijkt uit de koopoptie die werd opgenomen in het 
huurcontract met Hem Hotels. Stadgenoot heeft nog 
overwogen om het complex een derde bestemming 
als studentencomplex te geven. De doorstart als 
hotel kwam echter voor alle partijen als geroepen.

Terugblik
De markt voor herbestemming van verouderd 
zorgvastgoed is gunstig in Amsterdam. De stad is een 
toeristische trekpleister en heeft een grote studen-
tenpopulatie. Daarom wordt al snel gedacht aan een 
wat goedkoper hotel of een studentenflat als voor 
oude verzorgingshuizen en verpleeghuizen een 
nieuwe bestemming moet worden gezocht. Dat 
neemt niet weg dat alles afhankelijk blijft van de 
conjunctuur. Bij een voldoende koopkrachtige vraag 
zouden ook op deze locatie nieuwe woningen zijn 
gekomen. Van uitstel kwam afstel. Het complex is in 
deze vernieuwde wijk architectonisch misschien wat 
gedateerd, maar juist daardoor is het een bijzonder 
element in het geheel geworden.

1)  “Woonzorgcomplex Oklahoma te Amsterdam”    
 in: Om stenen en handen: samenwerking van    
 woon- en zorginstellingen, RIGO, 1999.
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Zierikzee is met 10.000 inwoners de grootste 
woonkern van de gemeente Schouwen-Duiveland. 
De stad heeft een centrumfunctie voor het 
gehele eiland. Hier bevinden zich de scholen, 
het stadhuis en winkelvoorzieningen. Het 
historisch centrum van Zierikzee is sinds 
1971 beschermd stadsgezicht en telt maar 
liefst 561 historische gebouwen, die de 
status van rijksmonument hebben. 
Monumentenbezit kan een lust, maar ook een 
last zijn. Anders dan in steden als Leiden 
of Amsterdam is er in Zierikzee maar 
weinig bereidheid tot herbestemming van 
monumenten tot woonhuis of bedrijfshuis-
vesting. Delen van de binnenstad van 
Zierikzee lopen daardoor het gevaar in 
verval te raken. In de Meelstraat is het 
tij gekeerd door vervallen pakhuizen met 
monumentenstatus een maatschappelijke 
functie te geven. De gemeente als eigenaar 
van de panden, de woningcorporatie als 
initiatiefnemer en als ontwikkelaar van 
maatschappelijk vastgoed en de zorgaanbieder 
als toekomstig gebruiker werkten samen aan 
de herbestemming van de pakhuizen tot 
huisvesting voor mensen met verstandelijke 
beperkingen.

Het initiatief
De huisvesting voor mensen met verstandelijke 
beperkingen is de afgelopen decennia geleidelijk 
veranderd. Groepshuisvesting in internaten en 
gezinsvervangende tehuizen wordt deels vervangen 
door huisvesting in kleinere eenheden met meer 
woonkwaliteit. Bewoners krijgen eigen appartemen-
ten en er wordt getracht om hun woonsituatie zoveel 
mogelijk te integreren in gewone woonwijken. Deze 
ruimtelijke en sociale transformatie vindt ook plaats 
in het verouderde gezinsvervangende tehuis Schou-
wenoord in Zierikzee onder het motto: ‘GVT weg 
ermee’. De woningcorporatie Zeeuwland en de 
zorginstelling Het Gors maken samen een plan voor 
de herhuisvesting op verschillende kleinschalige 
locaties van de bewoners van deze instelling. Zij 
voeren een woonwensonderzoek uit onder de 
bewoners. De verwachtingen en mogelijkheden 
blijken uiteen te lopen van alleen wonen tot juist 
samen met anderen wonen.
Zeeuwland en Het Gors verwerven en renoveren als 
eerste locatie de gemeentelijke Meelpakhuizen. Voor 
de gemeente Schouwen-Duiveland, de oorspronke-
lijke eigenaar, heeft deze herbestemming als voor-
deel dat verder verval van de gebouwen en daarmee 
van de Meelstraat kan worden voorkomen. Het is bij 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zierikzee

De Meelpakhuizen | Meer ruimte voor zorg 

 Adres

 Meelstraat 13-15, 
 4301 EA Zierikzee
 Bouwjaar

 17e 18e eeuw
 Architect herbestemming

 Eric Kooij, DSBV, Rotterdam
 Opdrachtgever

 Woningcorporatie Zeeuwland
 Uitvoerend bouwbedrijf 

 Bouwbedrijf Boogert BV
 Bouwsom

 1,1 miljoen euro
 Oplevering 

 2004 (10 appartementen) 
 en 2007 (3 appartementen)
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voorbaat duidelijk dat de kosten van deze renovatie 
bij lange na niet gedekt kunnen worden uit de 
verwachte huuropbrengsten. Volgens Paul Bambelt 
van Zeeuwland stonden tegenover deze onrendabele 
investering wel de nodige voordelen, bijvoorbeeld in 
de sfeer van public relations. De corporatie heeft 
zich een professionele partner getoond en cultureel 
erfgoed van de stad Zierikzee in ere hersteld. Voor-
deel voor de bewonersgroep is dat zij een plek 
middenin de stad krijgt. Alle partijen hebben belang 
bij passende huisvesting voor mensen die wonen met 
begeleiding. 
Architectenbureau DSBV stelt de financiële haal-
baarheid vast en maakt voorlopige ontwerptekenin-
gen voor de verbouwing van de vijf monumentale 
pakhuizen. Projectarchitect Eric Kooij was eerder 
betrokken bij de verbouw van het kantoor van 
Zeeuwland. De bouwkundige voorbereiding raakt 
vertraagd door bezwaren van omwonenden. Akoes-
tisch gezien is de geringe afstand tussen de achterge-
vels niet ideaal en bovendien verwachten de omwo-
nenden dat deze bewoners misschien wel 
luidruchtiger zijn. In het begin is er nog sprake van 
enige geluidsoverlast, maar inmiddels krijgt de 
corporatie geen klachten meer. Wellicht hebben de 
omwonenden zich in de situatie geschikt en bespre-
ken zij voorkomende problemen met de begeleiders. 
Door de vertraging in de ontwikkeling van de locatie 
Meelstraat komt de later geplande locatie aan de 
Kaersemakerstraat eerder aan de beurt. Zeeuwland 
heeft tevens het oude gezinsvervangende tehuis 
Schouwenoord herontwikkeld voor de doelgroep 
van mensen met een verstandelijke beperking. In 
2007 is in de Meelstraat nog een ander pakhuis 
gerenoveerd als woonlocatie voor de cliënten van 
Het Gors. De ruimtelijke deconcentratie van het 
oude gezinsvervangende tehuis bestaat nu uit vier 
kleinschalige woonvormen ontwikkeld door en in 
eigendom van dezelfde corporatie.

Behoud door ontwikkeling
In de Meelpakhuizen zijn uiteindelijk, met een 
vertraging van twee jaar, tien appartementen geko-
men. Het was op grond van het bestemmingsplan 
niet toegestaan om ook op de begane grond apparte-
menten te realiseren. Er zouden oorspronkelijk 
bedrijfsruimten komen voor dagactiviteiten voor de 
bewoners en andere cliënten van Het Gors. Gedacht 
werd aan een bakkerswinkeltje om eigen producten 
te verkopen. Door de vertraging, als gevolg van 
bezwaarprocedures, heeft de zorginstelling deze 
activiteit op een andere locatie gerealiseerd. Nu 
worden de winkelruimten gewoon verhuurd en is het 
voordeel van de combinatie van wonen en werken 
niet gerealiseerd. 

De verschillende vloerhoogten in de vijf panden 
vormden een probleem. Omdat ook de vloerbalken 
monumentale waarde hadden, was het onmogelijk 
de verdiepingsvloeren op één niveau te brengen. Dat 
zou ook verspringende raamhoogten opleveren. 
Door de handhaving van verschillende verdiepings-
hoogten was de plaatsing van de noodzakelijke lift 
niet mogelijk. Er is uiteindelijk gekozen voor de 
minder ideale oplossing van een hefplateau tot de 
eerste etage van de middelste panden. Binnen dit 
project is veel tijd en energie gaan zitten in het 
verkrijgen van de benodigde ontheffingen van eisen 
uit het Bouwbesluit. Er zijn beperkingen in maatvoe-
ring, thermische isolatie, geluidsisolatie en bouwfysi-
sche kwetsbaarheid op het vlak van vocht.

Terugblik   
De herbestemming van de vijf monumentale panden 
in de Meelstraat ging gepaard met het scheiden van 
wonen en zorg, maar Zeeuwland betrok Het Gors en 
de bewoners als toekomstige gebruikers nauw bij de 
ontwikkeling en exploitatie van het vastgoed. Eerst 
verhuurde Zeeuwland de woningen aan de bewoners 
en de gemeenschappelijke ruimten aan Het Gors. De 
appartementen worden nog steeds individueel 
verhuurd, maar inmiddels treedt Het Gors als ver-
huurder op. De jongere bewoners kregen namelijk 
financiële problemen omdat zij door hun leeftijd niet 
voor huurtoeslag in aanmerking komen. 
De onrendabele investering is door de corporatie 
direct aan het begin van de exploitatie als verlies 
genomen. Vanwege de beperkte zelfredzaamheid van 
de bewoners werd een brandmeld- en ontruimingsin-
stallatie geëist. Die eis geldt ook bij nieuwbouw voor 
deze doelgroep, maar is dan financieel en ruimtelijk 
beter ‘in te plannen’. Het tweede leven van de Meel-
pakhuizen heeft geleid tot tevreden bewoners. Zij 
waarderen niet alleen het wonen in de binnenstad, 
maar ook de entourage en de bijzondere ambiance 
van de monumentale panden. Voor andere initiatief-
nemers geeft Bambelt als les mee om al in de initia-
tieffase de bouwkundige beperkingen te bespreken 
met de zorginstelling en haar cliënten(raad), om 
latere teleurstellingen en misverstanden te voorko-
men. Bij dit project bleken de woonoppervlakten van 
sommige appartementen beperkt. Ook bleek de 
ontsluiting van de appartementen per lift niet moge-
lijk. Omdat herbestemming vrijwel altijd vraagt om 
noodzakelijke ontheffingen van het Bouwbesluit is 
het zaak, aldus Bambelt, dit al in een vroeg stadium 
te bespreken met de gemeente.

De Meelpakhuizen 
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Oudenbosch ligt in het westen van Noord-
Brabant en geniet enige faam vanwege zijn 
basiliek die door de bekende architect 
P.J.H. Cuijpers is ontworpen als verkleinde 
kopie van de Sint Pieter in Rome. In 
architectonisch opzicht is het voormalige 
postkantoor meer authentiek.
Woningcorporatie Bernardus Wonen heeft dit 
rijksmonument uit 1897, naar ontwerp van 
de toenmalige rijksbouwmeester Knuttel in 
oude glorie hersteld. De corporatie heeft 
de cliënten van de Stichting Dag- en 
Woonvoorziening Verstan delijk Gehandicapten 
(SDW) een prachtig onderkomen bezorgd 
midden in het dorp.

Het initiatief 
Het voorzieningenniveau op het platteland ver-
schraalt. Zo verdwijnt in 2002 in Oudenbosch het 
postkantoor aan de Markt om als postagentschap in 
een boekhandel te worden voortgezet. Niet lang 
daarna gaat ook het NS-loket dicht en komen er twee 
kaartautomaten voor terug. Het postkantoor staat na 
2002 jaren leeg. Een reeks aannemers zoekt in die 
periode tevergeefs naar rendabele bestemmingen 
voor het pand. In 2004 polst de wethouder Bernardus 
Wonen of zij een bestemming weet. In de verhouding 
tussen corporatie en gemeente is dat geen vrijblij-
vende vraag, maar eerder een aansporing om aan de 
slag te gaan. In dezelfde periode dient zich ook de 
Stichting Dag- en Woonvoorziening Verstandelijk 
Gehandicapten (SDW) als potentiële gebruiker aan. 
De SDW heeft op de Markt in de voormalige pastorie 
al een woonvoorziening en verspreid in het dorp 
wonen cliënten in enkele eengezinshuizen. Bernar-
dus Wonen koopt het pand en kiest Mathijsen als 
architect, omdat hij zich voor eerdere opdrachtgevers 
al heeft verdiept in de kwaliteiten en mogelijkheden 
van het gebouw. Het programma omvat de verbouw 
van het postkantoor tot tien appartementen, een 
gezamenlijke woonkamer en aanvullende voorzie-
ningen zoals algemene badkamers met tilliften. 
Met de huisvesting in de oude pastorie en het voor-
malige postkantoor op de Markt komen de cliënten 
midden in het dorp te wonen. Dit maakt ook een 
meer efficiënte zorgverlening mogelijk. 

Behoud door ontwikkeling
Het voormalige postkantoor is grondig verbouwd. 
De buitenkant is gerestaureerd en de kozijnen zijn 
vervangen. De gemeentelijke monumentencommis-
sie zag er nauwlettend op toe dat de oorspronkelijke 
roedeverdeling en de sponningdiepten in de ver-
nieuwde raampartijen terugkwamen. Deze eisen 
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Postkantoor | Wonen met zorg in een rijksmonument  

 Adres 

 Markt 42–44, 
 4731 HP Oudenbosch
 Bouwjaar

 1897
 Architect 

 D.E.C. Knuttel
 Architect herbestemming

 W.P.M. Mathijsen,
 MKA architecten | adviseurs, 
 Roosendaal
 Opdrachtgever 

 Bernardus Wonen, Oudenbosch
 Uitvoerend bouwbedrijf

 Hoendervangers, Oud Gastel
 Bouwsom

 ± 1,5 miljoen euro 
 Oplevering

 2006
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Postkantoor 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

staan wel op gespannen voet met eisen voor akoes-
tiek en ventilatie in het Bouwbesluit. De constructie 
van de monumentale kap is in het interieur in het 
zicht gelaten. Keramische sierelementen op het dak 
zijn opnieuw gemaakt. Verwijderde onderdelen zijn 
teruggeplaatst zoals de twee houten sierelementen 
aan weerszijden van het centrale halfronde dakraam. 
Het gevelbeeld is daarmee in de oorspronkelijke 
staat teruggebracht met enkele nieuwe elementen 
zoals de dakraampjes om licht in de kap te brengen. 
Het gebouw is ontdaan van latere aanpassingen. De 
glas-in-loodkap in het publieke gedeelte is wegge-
haald, evenals de luifel aan de achterzijde waaronder 
vroeger de postwagen stond. De helft van de latere 
aanbouw aan de achterzijde is gesloopt. Ook de 
enorme kluis van het postkantoor is met de nodige 

moeite uit het pand verwijderd. Vervolgens moeten 
de verschillen in vloerniveaus worden gelijkgetrok-
ken. Daarna worden in de ruimten tien zitslaapka-
mers gerealiseerd met individuele sanitaire voorzie-
ningen, gemeenschappelijke ruimten en een 
kantoortje. Er is een lift geplaatst waarmee de eerste 
verdieping en de zolder te bereiken zijn. Ook zijn in 
het gebouw oorspronkelijke elementen hergebruikt 
en aangepast aan de nieuwe eisen. Zo is de monu-
mentale houten trap met bewerkte stijlen herplaatst 
en zijn de hoge paneeldeuren hersteld en opnieuw 
gebruikt. Bezwaren van omwonenden kwamen er 
alleen van een buurman wiens privacy werd aange-
tast door het dakterras dat te dicht op zijn domein 
was geplaatst. Aan dit terechte bezwaar is tegemoet-
gekomen door het dakterras te verplaatsen, al 
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Postkantoor
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leverde dat wel weer de nodige strijd op met de 
monumentencommissie.
Ook de gebruiker SDW heeft zo haar eigen eisen. De 
beide gebouwen van de SDW zijn installatietechnisch 
gelijkgeschakeld met toezicht en alarmering vanuit 
de centrale in de voormalige pastorie. Daarom brengt 
de SDW haar eigen installateur mee, maar dat leidt 
tot afstemmingsproblemen met de aannemer en kost 
tijd. Projectleider Ad Stadhouders van Bernardus 
Wonen is trots op het resultaat maar heeft wel wat 
kanttekeningen bij het bouwproces. In de eerste 
plaats zijn de kosten veel hoger uitgevallen dan 
begroot. Dat heeft te maken met tegenvallers, maar 
ook met gedetailleerde eisen vanuit de monumenten-
commissie. Zo werd er bezwaar gemaakt tegen 
roeden die een centimeter te breed waren. Dat lijkt 
veel op pietluttigheid, zeker als dezelfde gemeente 
wel toestaat dat tegen dit rijksmonument straatmeu-
bilair van kunststof wordt geplaatst in een weinig 
passende kleurstelling. Ook gebruikseisen zoals de 
installatietechniek hebben een prijsopdrijvend 
effect, dat niet met de opbrengsten is te verrekenen. 
Dat geldt eveneens voor de onverwacht gestelde 
cultureel gemotiveerde eisen zonder een bijbehorend 
budget. De opdrachtgever draait in alle gevallen op 
voor de meerkosten, hoe zij zich ook inzet voor de 
publieke zaak en de maatschappelijke functie. Daar 
komt nog bij dat de architect de opdracht niet afrondt 
omdat hij onverwacht uit zijn bureau stapt. Zijn 
taken in de uitvoerende fase zijn door de corporatie 
overgenomen. 
Voor de corporatie was de herbestemming van het 
postkantoor een testcase. De gebouwen van de 
broeders van Saint Louis, waaronder een voormalig 
jongensinternaat in Oudenbosch, vormen de nieuwe 
opgave van Bernardus Wonen, waarbij zij de proces- 
en kostenbeheersing hand in hand wil laten gaan met 
de herbestemming van deze monumenten.
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Terugblik
De herbestemming van het postkantoor begon met 
de vraag van het College van B&W of Bernardus 
Wonen een bestemming wist voor het leegstaande 
postkantoor. De eigenaar van het pand had hierbij 
geen actieve bemoeienis. Verschillende initiatieven 
die daarvoor inmiddels plaats hadden gevonden, 
lieten zien dat er onvoldoende kapitaalkrachtige 
vraag was om het pand te herontwikkelen in de 
particuliere sector. De huisvesting voor maatschap-
pelijke functies bleef over omdat de gemeente niet 
de middelen of de behoefte had om het gebouw voor 
eigen huisvesting te bestemmen. Voor de SDW als 
toekomstig gebruiker was het initiatief een buiten-
kans om haar voorzieningen in Oudenbosch meer te 
concentreren en dat gaat in tegen de trend van 
verdergaande spreiding van voorzieningen.
Het herbestemmen van een gebouw voor wonen met 
zorg vraagt om een voldoende groot gebouw. Meestal 
gaat de vraag uit naar gemeenschappelijke huisves-
tingsvormen van tien of meer bewoners. Natuurlijk 
moet het gebouw ook kwalitatief in goede staat zijn 
om noodzakelijke installaties als liften en cv zonder 
veel problemen te kunnen plaatsen. Aan beide 

voorwaarden voldeed het oude postkantoor. De 
grootste bouwkundige tegenvaller was het verschil 
in verdiepingshoogte. De lichamelijke beperkingen 
van de toekomstige bewoners waren een belangrijk 
gegeven voor de inrichting van het gebouw en de 
voorzieningen. In eerste instantie was uitgegaan van 
mensen die minder beperkt waren in hun lichamelijk 
functioneren.
De corporatie heeft het pand als geheel verhuurd aan 
de SDW, die de appartementen individueel aan de 
bewoners doorverhuurt. De bewoners waarderen 
hun nieuwe plek midden in het dorp en binnen de 
gemeenschap van Oudenbosch. Als tip voor andere 
initiatiefnemers wijst Stadhouders erop dat in een 
vooroverleg met Monumentenzorg goede afspraken 
moeten worden gemaakt over detaillering en voor-
waarden. Ook met de zorgpartij moeten op voorhand 
goede afspraken gemaakt worden, zodat duidelijk is 
wat bijkomende eisen en kosten zijn. Dat vraagt ook 
om een goede vertrouwensband tussen de partners in 
het bouwproces. Bij elke verbouwing geldt overigens 
dat je voortdurend voor verrassingen komt te staan. 
En een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Postkantoor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Aan de
 slag 
 —  
 de fase van    
 uitvoering

Dordrecht

Schefferstaete 

Rijswijk 

Hotel Savarin 

Steenwijk 

Kornputkazerne 

Mariaheide 

Van Haarenstaete

Middelburg 

Roggeveenhof 

Herbestemming betekent tot op het laatste 
moment plannen in onzekerheid. Bij elke 
verbouwing treden herhaaldelijk verrassin-
gen op. Zowel het gebouw als het beoogde 
gebruik blijken anders dan verwacht. Als 
panden worden samengevoegd is de sterk 
verschillende verdiepingshoogte van de 
afzonderlijke panden een tegenvaller, al was 
dat te verwachten. Tot de categorie van the 
known unknown hoort ook het ontbreken 
van een fundering of een tussenpand dat 
zonder zijmuren blijkt te zijn gebouwd. 
Minstens zo lastig zijn onverwachte verande-
ringen in de gebruikseisen en het programma. 
De architect moet opnieuw naar de tekentafel 
wanneer eerst wordt gevraagd om huisvesting 
voor jongeren met een verstandelijke beper-
king en vervolgens blijkt dat zij afhankelijk 
zijn van fysieke hulpmiddelen. Ook is een 
nieuw ontwerp nodig wanneer zorgwoningen 
op het laatste moment financieel niet haalbaar 
blijken en worden vervangen door reguliere 
woningbouw.

De verrassingen en het geld

Het knelpunt dat opdrachtgevers eerst en 
vooral noemen is de onrendabele investering. 
Het is te verwachten dat projecten onrenda-
bele investeringen vragen, want die zijn ook 
nodig bij nieuwbouw voor wonen en zorg. Bij 
herbestemming en restauratie komen daar 
vaak nog extra kosten bij en het is niet te 
voorzien hoe hoog die kosten oplopen. De 
verbouw is ongewis in tijdsduur en gebruiks-
eisen terwijl de eisen die voortkomen uit de 
status als monument vooraf meestal niet 
bekend zijn. 
Bij herbestemming zijn verrassingen meestal 
financiële tegenvallers. Bijvoorbeeld als in de 
uitvoeringsfase blijkt dat men zich heeft 
verkeken op eisen aan de brandveiligheid en 
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toegankelijkheid van panden die bruikbaar 
moeten zijn voor mensen met ernstige licha-
melijke beperkingen. De dan voorgeschreven 
brandmeld- en ontruimingsinstallaties 
vormen een aanzienlijke kostenpost. Boven-
dien kunnen dergelijke voorzieningen botsen 
met het historische karakter van panden. 
De monumentale stijlkamers van het 18de 
eeuwse Schefferstaete kregen weinig fraaie 
21ste-eeuwse sprinklerinstallaties, maar 
veiligheid staat voorop. 
Ook al werken woningcorporaties en zorg-
organisaties samen vanuit een maatschappe-
lijke doelstelling, zij doen er toch goed aan 
om op voorhand goede afspraken te maken 
over financiële consequenties van dergelijke 
verrassingen. Anders komt de voor succes 
noodzakelijke vertrouwensband onder druk 
te staan. De werkelijkheid bestaat gelukkig 
niet alleen uit onvoorziene kosten. Tegenover 
de verrassingen die tijdens de verbouwing 
lastig en kostbaar zijn staat dat de gebruikers 
later profiteren van het unieke karakter van 
bestaande panden. De voormalige Kornput-
kazerne te Steenwijk had technisch gezien 
een matige kwaliteit. Maar bij sloop zou veel 
verloren zijn gegaan. De nieuwe wijk had het 
zonder herkenningspunt moeten doen, de 
wooneenheden hadden geen bovenverdieping 
gekregen en de dagbesteding en de biljart-
vereniging hadden elders een onderkomen 
moeten zoeken. 

Oplossingen

Vanuit het besef dat meerinvesteringen te 
verwachten zijn, kan worden besloten het 
risico te spreiden. Soms spreken de gemeente 
en de corporatie af om de extra kosten te 
delen. Oplossingen worden ook gezocht in 
creativiteit met subsidies en sponsorwerving 
en soms slaagt men erin via de opbrengsten 

van aangrenzende nieuwbouw of een combi-
natie met meer draagkrachtige huurders de 
exploitatie sluitend te maken.
Andere mogelijke oplossingen liggen in de 
organisatie van het bouwproces. De behoefte 
aan zekerheid over de verbouwkosten kan de 
opdrachtgever ertoe brengen om de aannemer 
al in de studiefase te betrekken. 
Een gezamenlijke inschatting van de kosten 
neemt de onzekerheid niet helemaal weg, 
maar werkt in de praktijk soms beter dan 
wanneer het werk wordt aanbesteed op 
basis van een uitgewerkt plan voor een te 
verbouwen pand. In het laatste geval dreigt 
een patstelling te ontstaan omdat de aan-
nemer zal proberen zich in te dekken tegen 
de onvermijdelijke verrassingen. 
Het is daarom bij herbestemming vaak geen 
toeval als een uitvoerend bouwbedrijf er 
vroeg bij is. Onder meer bij de Kornput-
kazerne is er bewust voor gekozen om de 
aannemer niet pas na het definitief ontwerp 
te laten aantreden. Ook de architect van deze 
herbestemming beschouwt de vorming van 
een bouwteam met de aannemer als goede 
aanpak van de planvoorbereiding. Door de 
bouwer al in de voorbereidingsfase aan het 
bouwteam toe te voegen kunnen opdracht-
gever, architect en aannemer samen naar 
oplossingen zoeken voor de verrassingen 
die tijdens de uitvoering in een bestaand 
gebouw nu eenmaal te verwachten zijn. 
De aannemer krijgt als lid van het bouwteam 
meer invloed op de planvorming. Dat hoeft 
niet ten koste te gaan van de esthetische 
kwaliteit want al hebben de verschillende 
bouwpartijen in de herbestemming hun eigen 
rollen en belangen, het blijkt wel degelijk 
mogelijk dat zij hun expertise inzetten om 
vanuit een gedeeld enthousiasme samen aan 
een optimaal resultaat te werken. Architect 
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en bouwer kunnen elkaar aanvullen. Het 
ontwerp wordt meer praktisch met de 
aannemer in de voorbereiding. De uitvoering 
wordt meer beheersbaar als de architect 
meerekent en de benodigde aanpassingen 
voor zijn rekening neemt. 
Ook een experimentele aanpak helpt om 
meer zekerheid te krijgen over de kosten en 
om verrassingen tijdens de bouw zoveel 
mogelijk uit te sluiten. Bij Swinhove gaan 
gebruikers en zorgverleners eerst proef-
draaien met een nieuwe badkamer voordat 
die in alle eenheden wordt geïnstalleerd. 

Herhaalbaarheid

Al is iedere herbestemming uniek, de aanpak 
van de samenwerking kan voor herhaling 
vatbaar zijn. Zo is de herbestemming van het 
voormalige klooster tot zorgcentrum Van 
Harenstaete gebaseerd op een beproefde 
productiegang. Verschillende keren heeft de 
opdrachtgever de herbestemming van kloos-
ters op vergelijkbare wijze aangepakt. Een 
bouwmanagementbureau verzorgt met de 
opdrachtgever het programma van eisen en 
het architectenbureau VAA. verzorgt het 
ontwerp en de directievoering in nauw 
overleg met de opdrachtgever en de zorg-
verleners. Die drie partijen vormen de 
stuurgroep. Daarnaast is er een projectgroep 
waar de uitvoering wordt afgestemd en waar 
ook de aannemer, constructeur en andere 
adviseurs aan deelnemen.

Kansen grijpen 

Niet iedere eigenaar van een verzorgingshuis 
uit de jaren zeventig heeft de mogelijkheid 
om zijn pand een nieuwe toekomst te geven 
zoals in Middelburg is gelukt. De herbestem-
ming van het Roggeveenhuis tot studenten-
huis is een direct gevolg van de vestiging van 

de Roosevelt Academy in de Zeeuwse hoofd-
stad. De toestroom van 600 binnenlandse en 
buitenlandse studenten naar Middelburg 
schept welkome kansen voor dit verouderde 
verzorgingshuis. Kansen krijgen en kansen 
grijpen betekent niet dat het allemaal vanzelf 
gaat. Zo is bij het Roggeveenhuis de realisa-
tiefase gecompliceerd omdat tijdens de 
verbouwing de huisvesting van ouderen en 
jongeren doorgaat. Tijdens de eerste bouw-
fase wordt de ene helft van het verzorgings-
huis geschikt gemaakt voor en direct 
toegewezen aan studenten. In de andere helft 
van het gebouw blijven de oude bewoners, 
want zij kunnen pas verhuizen als er plaats is 
gemaakt in de nieuwe zorgcentra.

Redeneren vanuit het gebruik

De Rijswijkse horecaondernemers die het 
verpleeghuis Zuidhoorn omtoveren in een luxe 
vijfsterrenhotel kiezen voor een meerjarig 
perspectief. In plaats van de geplande huur-
overeenkomst besluiten zij het vastgoed te 
kopen om de hoge investeringen voor de 
verbouw over een lange periode te kunnen 
afschrijven. Bij particulier eigendom is er een 
rechtstreekse koppeling van investering en 
exploitatie. Dat geldt voor onderhoud, energie-
besparing, voor de logistieke opzet maar ook 
voor de verwachte omzet. Het huidige rijks-
beleid is erop gericht dat zorg organisaties 
zich in een vergelijkbare richting ontwikkelen. 
Zij beslissen in de toekomst dan zelf over hun 
investeringen. De kapitaalslasten zullen niet 
meer door de rijksoverheid worden vergoed 
maar moeten uit de zorgomzet worden 
bekostigd. Het is de bedoeling dat zorg-
instellingen op die manier meer markt gericht 
en kostenbewust investeren. Zij gaan geen 
luxe hotels maken, maar de aanpak wordt 
vergelijkbaar.
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Dordrecht 

Schefferstaete | Maatschappelijke functies op een toplocatie

 Adres

 Groenmarkt 11-21, 
 3311 BD Dordrecht 
 Bouwjaar 

 18e eeuw 
 Architect

 onbekend
 Architect herbestemming: 

 Rem van Dijk, Forta
 Opdrachtgever

 Woningcorporatie Forta 
 Uitvoerend bouwbedrijf

 Korteweg TBI bouw
 Bouwsom

 2,8 miljoen euro
 Oplevering 

 2005
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Schefferstaete is gevestigd in vier 
aaneengesloten panden in de historische 
binnenstad van Dordrecht. De geschiedenis 
van deze vier rijksmonumenten, waarvan de 
oudste dateert uit 1720, geeft een boeiend 
beeld van de economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen van Dordrecht.1 
De bouwkundige kern van Schefferstaete 
bestaat uit twee brede en voorname panden 
die in de 18e eeuw als woonhuis door en 
voor Dordtse regenten zijn gebouwd. 
Daartussen bevindt zich een smal pand dat 
geen zijmuren heeft en waarmee de 
overgebleven ruimte tussen de regentenhuizen 
is opgevuld. Het vierde in de rij is een 
pand dat eerst woonhuis was tot meester-
smid Jacob Lips er in 1880 een winkel begon 
die de bakermat vormde voor het gelijknamige 
bedrijf in sloten en brandkasten. In de 
jaren vijftig van de vorige eeuw koopt de 
Kamer van Koophandel een eerste pand uit de 
rij, in 1983 volgt het winkelpand van Lips 
en in 1986 breidt de Kamer van Koophandel 
zijn domein verder uit met de twee 
overblijvende panden. De ruimtebehoefte 

loopt in de jaren negentig weer terug door 
automatisering en doordat de Dordtse Kamer 
van Koophandel fuseert met die van Rotterdam 
en Gouda. In april 2003 verhuist de Kamer 
van Koophandel naar een kleiner huurpand 
en komen de vier panden met een gezamenlijk 
oppervlak van 3.325 m2 leeg te staan. Nog 
geen maand later koopt Forta de vier panden 
voor 2,8 miljoen euro. 

Het initiatief
De centrale ligging en de grootte maken het complex 
kraakgevoelig. De Kamer van Koophandel heeft in 
1986 de twee gekraakte buurpanden aangekocht. Als 
eigenaar van de panden wil hij zo’n kraakscenario 
niet zelf doorlopen en daarom zet men vaart achter 
de plannen tot herontwikkeling om op die manier de 
verkoop van de panden mogelijk te maken. In 
samenwerking met Korteweg Bouw BV uit Breda 
zoekt men naar commerciële vormen van herbestem-
ming. De grootte van het gebouw, de koppeling van 
de vier panden en de beschermde stijlkamers maken 
een herontwikkeling tot appartementencomplex of 
hotel niet goed mogelijk. Als deze verkenning op 

Schefferstaete
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niets uitloopt, zoekt de aannemer contact met Forta 
voor andere vormen van herbestemming. Die initia-
tieffase is opmerkelijk. Het initiatief ligt deze keer 
niet bij de corporatie of de gemeente vanuit een 
publiek belang. De bouwer weet uiteindelijk de 
partijen tot elkaar te brengen en dat is – zoals een 
grondpositie in een uitbreidingsgebied – een manier 
om een bouwopdracht te verwerven. Forta had al 
contacten met de Stichting Philadelphia in verband 
met de huisvestingsvraag van deze zorgaanbieder. De 
verschillende eisen voor wonen, werken en voor de 
huisvesting van het regiokantoor passen in een 
haalbaar programma voor de panden. De bouwer is 
dan inderdaad al bekend. 

De rolverdeling
In het bouwproces vervult Rem van Dijk van Forta 
de rol van projectleider én van ontwerper. Zijn 
professionele achtergrond als ontwerper maakt 
deze dubbelrol mogelijk, al heeft hij geen praktijk-
ervaring met de restauratie en herbestemming van 
monumentale panden. Het beheer van het complex 
met zoveel verschillende gebruikers is pragmatisch 
opgelost. Philadelphia, dat kantoor houdt in Schef-

Schefferstaete
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ferstaete en er een woon- en werkvoorziening heeft, 
is hoofdhuurder en verhuurt de appartementen en 
werkruimten door aan andere zorgaanbieders. 
De herontwikkeling van de panden is voortvarend ter 
hand genomen en heeft in vergelijking met andere 
restauraties geen lange doorlooptijd gekend. Toch 
zijn er de bekende belemmeringen. De vergunning-
verlening bij dergelijke restauraties kost tijd. Tussen 
het moment van de bouwaanvraag en de toekenning 
van de bouwvergunning verstrijkt een half jaar. De 
goedkeuring van Monumentenzorg is dan al twee 
maanden binnen. Het grootste knelpunt vormen de 
eisen aan de brandveiligheid van het gebouw. Omdat 
het gebouw bestemd is voor mensen die ‘minder 
zelfredzaam’ zijn, moeten er zelfs sprinklerinstallaties 
in de stijlkamers worden geplaatst. Dat is een zeer 
omzichtige en zeer kostbare restauratie geworden.

Behoud door ontwikkeling
De plannen voor de vier panden – later vernoemd 
naar de Dordtse kunstschilder Ary Scheffer – worden 
in 2004 geconcretiseerd. Het gevelbeeld is zoveel 
mogelijk gehandhaafd en op onderdelen gerestau-
reerd. De monumentale onderdelen en de stijlkamers 
in de regentenhuizen zijn eveneens beschermd en 
dus ongemoeid gelaten, maar het resterende binnen-
werk is rigoureus aangepakt voor de bouw van de 23 
appartementen, een lunchroom, een ruimte voor 
creatieve activiteiten en kantoorruimten voor 
Philadelphia, een werkplaats en de cadeauwinkel 
‘Twinkel’. Forta heeft de verbouwing, uiteraard in 
samenspraak met Monumentenzorg en de toekom-
stige gebruikers, in eigen hand gehouden. In een 
vroeg stadium heeft Van Dijk contact gezocht met 
Monumentenzorg en die samenwerking is naar volle 
tevredenheid verlopen. De buitengevels zijn aange-
past aan de authentieke kleurstelling die de gemeen-
te voor historische panden in de binnenstad voor-
schrijft. De vier panden zijn elk in een eigen kleur 
overgeschilderd. De gemeente Dordrecht heeft voor 
de restauratie een subsidie beschikbaar gesteld.
De ongelijke verdiepingshoogten vormen een 
probleem dat te verwachten is bij samenvoeging van 
panden uit verschillende perioden. De aanpassingen 
om de vertrekken in de vier panden onderling 
toegankelijk te maken waren grotendeels al door de 
vorige eigenaar aangebracht. Er is alleen een nieuwe 
trap geplaatst; de bestaande liften, kleine doorgan-
gen en trappen zijn in de nieuwe situatie gehand-
haafd. Alle appartementen zijn met een lift bereik-
baar, maar het gebouw als geheel is niet goed 
toegankelijk voor mensen die zich niet meer zelfstan-
dig kunnen bewegen.
Voor Forta is deze bouwopgave de eerste in haar 
soort. Het samenstel van gebruiksfuncties komt 
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voort uit de mogelijkheden die de plattegrond van 
het gebouw biedt. De gedeelde huisvesting van 
verschillende zorgaanbieders leidt volgens de 
betrokkenen tot synergie in gebruik: “De verschil-
lende organisaties verknopen hun activiteiten. Zo 
verzorgt de lunchroom de lunch voor de mensen van 
de dagbesteding van verpleeghuis Het Parkhuis. Ook 
kunnen cliënten terecht bij activiteiten van de andere 
organisatie als die beter aansluiten bij hun behoefte. 
Schefferstaete is slim ingedeeld. Zo komt een bezoe-
ker van de lunchroom altijd door de cadeauwinkel.” 2

Terugblik
De zorggebruikers prijzen het complex als succesvol 
voorbeeld van kleinschaligheid en de samenwerking 
van zorgdisciplines. Voor de bewoners met verstan-
delijke beperkingen biedt het complex de ideale plek 
voor wonen, werken en recreëren. De ruimtelijke 
scheiding van functies en het dagelijkse halen en 
brengen van woonvoorziening naar dag/werkvoor-
ziening is voor deze groep niet meer nodig. Ook voor 
de oudere bewoners zijn er functies en voorzieningen 
binnen en in de nabijheid van het complex en dat geeft 
Schefferstaete het bijzondere karakter van beschut 
wonen in een stedelijke context.

1)  Schefferstaete Dordrecht: monument van vernieuwing,   
 Forta, 2006.
2)  Zie www.kenniscentrumwonenzorg.nl  en projectpresentatie   
 Schefferstaete, 14-05-2008.
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Huize Zuidhoorn is vermoedelijk aan het 
einde van de zeventiende eeuw gebouwd. De 
buitenplaats bestond uit een boerderij met 
herenhuis en omringend land. In de loop 
der jaren is de setting van het complex 
nogal gewijzigd.1 Het herenhuis en de 
boerderij vormden één geheel, waarbij de 
entree van het herenhuis uit het zicht van 
de boerderij lag. In 1916 is de boerderij 
gesloopt en herbouwd op enige afstand van 
het dan vrijstaande herenhuis. De hoofd-
entree van het herenhuis is 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 huidige voorgevel.

Van wonen naar zorg
De buitenplaats was eigendom van de in 1808 
opgerichte stichting Nalatenschap De 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 worden 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 particu-
lieren ten behoeve van sociaal zwakkeren in de 
samenleving. De mogelijkheden voor particuliere 
verhuur liepen in de twintigste eeuw terug, omdat 
het pand nogal groot was voor particuliere bewoning 
en bovendien sterk verouderd. In 1933 werd het huis 
in gebruik genomen als verpleeghuis door het Leger 
des Heils en werd het gemoderniseerd. Het huis 
kreeg stromend water, elektriciteit en centrale 
verwarming. Het Leger heeft het gebouw, met 
onderbreking van de Tweede Wereldoorlog, als 
verpleeghuis in gebruik gehad tot 1999. Door de 
plaatsing van een nieuwe vleugel kon de verpleeg-
huiscapaciteit in 1936 worden verdubbeld van 25 
naar 50 patiënten. Na de Tweede Wereldoorlog is 
Zuidhoorn als verpleeghuis onder het algemene 
kwaliteitsregime voor de verpleeghuiszorg gekomen. 
De kwaliteitseisen voor verpleeghuisvoorzieningen 
werden in de loop der tijd strenger. Om de gewenste 
aanpassingen te kunnen betalen moest de eigenaar 
bezuinigen op het onderhoud van het landgoed,2 
maar toen al voldeed Zuidhoorn niet aan de elemen-
taire eisen van toegankelijkheid 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 sociale bestemming. 
Door de vereiste aanpassingen in de zorgsector was 
de buitenplaats in de loop van de tijd sterk van 
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gedaante veranderd: “(…) 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 leeg-
stand maakte de verloedering compleet door natuur-
lijk verval, maar ook door brandstichting en illegale 
bewoning. 

Herbestemming tot luxe hotel met wellness 
De particuliere herontwikkeling van het landgoed tot 
hoogwaardige horeca begint met de monumentale 
boerderij. De boerderij is 1991 aangekocht door de 
gemeente Rijswijk in het kader van de ontwikkeling 
van het kantorenpark Zuidhoorn. Volgens het 
bestemmingsplan zouden de boerderij en de buiten-
plaats worden gesloopt om plaats te maken voor 
kantoren. Zover komt het niet, omdat de sloopplan-
nen voor deze twee gemeentelijke monumenten op 

verzet stuiten. De gemeente moet de plannen intrek-
ken en op zoek gaan naar een nieuwe bestemming 
voor de aangekochte boerderij, die ingeklemd ligt 
tussen de A4 en de A13. De gemeente vraagt aan 
twee Rijswijkse restaurateurs, Patrick van Zuiden en 
Peter van Santen, om in de boerderij hun restaurant 
Savarin te vestigen. Dat gebeurt in 2002 en met het 
restaurant als bruggenhoofd maken beide onder-
nemers zich sterk om de horecafunctie in het gebied 
verder te ontwikkelen. In 2009 kopen zij Huize 
Zuidhoorn van de Stichting De Drevon om het 
ver vallen pand te verbouwen en uit te breiden tot 
een vijfsterrenhotel met wellness. 

Procedures
Allereerst moet er een aanvraag tot bestemmings-
wijziging komen. Daarna kan de bouwvergunning 
worden aangevraagd, die onderbouwd moet worden 
met velerlei onderzoek, dat loopt van de bouwhisto-
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rische kwaliteiten van het gebouw tot de archeologi-
sche waarden in de grond. De totale stichtingskosten 
bedragen ongeveer tien miljoen euro waarvan 120 
duizend euro aan ontwikkelingskosten. De opdracht-
gever Patrick van Zuiden verzucht dan ook dat 
nieuwbouw goedkoper zou zijn geweest. Die moge-
lijkheid is er echter niet omdat de monumentale 
voorgevel – die dus eigenlijk van oorsprong een 
zijgevel is – bewaard dient te blijven. Van Zuiden 
moet wel erkennen dat een hoogwaardige horeca-
voorziening als deze niet in nieuwbouw zou floreren.
De uitvoering van het project is in handen van 
bouwbedrijf Bakels en Ouwerkerk, dat ook het 
ontwerp levert. Bakels en Ouwerkerk heeft een 
afdeling projectontwikkeling en een ontwerpafdeling 
die nauw met elkaar samenwerken. Als ontwikke-
lingsbedrijf werkt Bakels en Ouwerkerk met eigen 
architecten. In andere opdrachtsituaties wordt ook 
wel met externe architecten gewerkt. Architect 
Patrick Sumampouw van het bouwbedrijf heeft het 
ontwerp in nauw overleg met opdrachtgever 
gemaakt. Zo is de uitbreiding van het pand met twee 
zijvleugels een wens van de opdrachtgever. De oude 
verpleeghuisvleugel werd gesloopt maar is in dezelf-
de verhouding aan beide zijden opnieuw opgetrok-
ken. Sumampouw is betrokken geweest vanaf de 
ontwerpfase tot het verkrijgen van de bouw- en 

Hotel Savarin    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

monumentenvergunning. De combinatie van ontwer-
pen en bouwen binnen één bedrijf hoeft in zijn ogen 
niet nadelig te zijn voor de kwaliteit van het resul-
taat: ontwerper en aannemer staan niet tegenover 
elkaar waardoor esthetiek, planning en kostenbe-
heersing meer op elkaar kunnen worden afgestemd. 
De verbouwing begint op 1 januari 2010 en de 
opening van het hotel met wellness vindt plaats op 
1 juni 2011. Het gehele ensemble heeft een eigen 
kwaliteit die niet alleen is terug te voeren op herstel 
van Zuidhoorn in de oude luister. De geschiedenis 
van de buitenplaats is een voortgaand ontwikkelings-
proces. De transformatie tot luxe hotel is de meest 
recente en goed geslaagde aanpassing aan verande-
rende tijden, wensen en mogelijkheden. 

Terugblik 
In de zorgsector was het gebruikelijk dat panden in 
eigendom waren van zorgaanbieders om weglekken 
van subsidiegelden te vermijden. Verpleeghuis 
Zuidhoorn was daar een uitzondering op, vermoede-
lijk omdat het pand eigendom was van een charita-
tieve stichting. Uiteindelijk 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 samenle-
ving. Voor de horecaondernemers als nieuwe eigena-
ren past eigendom 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 nieuwe functie. Het is bouwen voor 
hoogwaardig gebruik. Zoals vaker gebeurt, heeft 
deze herbestemming ertoe geleid dat kernkwalitei-
ten van het gebouw naar boven kwamen. Nadat alle 
aanbouwsels waren verwijderd, ontstond ruimte 
voor zorgvuldige vormgeving. De kwaliteitslat is 
hoog gelegd.

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, 
 Stichting Rijswijkse Historische projecten, 2011.
2)   Op. cit., p. 68. 
3)   Op. cit., p. 68.
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Ten oosten van Steenwijk komt een wijk van 
27 hectare. De naam, Kornputkwartier, 
herinnert aan de Kornputkazerne die hier 
in 1938 werd gebouwd. De militairen zijn 
na 60 jaar vertrokken en hun oefenterrein 
is ontmanteld, maar het oude poortgebouw 
is blijven staan, nu als woonplek voor 
autistische jongeren. De nieuwe zorgfunctie 
betekent het behoud van een pand dat alle 
Steenwijkers kennen. Bovendien verbindt 
deze herbestemming de nieuwe wijk met de 
geschiedenis. Fysiek is het gebouw er zo 
slecht aan toe dat het opnieuw moet worden 
opgebouwd. De kwaliteit schuilt in de 
identiteit.

De opgave en de opdrachtgever
Vlak voor 1940 bouwt Nederland in reactie op de 
toenemende oorlogsdreiging een serie kazernes in 
onder meer Steenwijk. Helaas zijn de bezetters de 
eerste gebruikers van de Kornputkazerne. Na het 
vertrek van Defensie in 1998 vestigt zich hier een 
asielzoekerscentrum. Dat is vooral een snelle 
oplossing voor een praktisch probleem. Dat blijkt 
ook uit verbouwingen die later als ‘verkrachting’ 
worden betiteld. Als plannen voor een woonwijk op 
het kazerneterrein gestalte krijgen, groeit de waarde-
ring voor het historische karakter van de panden en 
ontstaat bij de gemeente behoefte aan een meer 
duurzame vorm van hergebruik. Een deel van de 
bebouwing is dan al gesloopt. De herbestemming 
betreft het poortgebouw en twee aangrenzende 
panden. Woningcorporatie Omnia Wonen uit Harder-
wijk is bereid hier in te stappen. De corporatie heeft 
historische wortels in een vereniging van onderof-
ficieren, maar de bijzondere relatie met het leger is 
beëindigd en de betrokkenheid bij de Kornputka-
zerne komt vooral voort uit contacten met de 
gemeente Steenwijkerland. 
Op het moment van aankoop door de corporatie is 
alleen duidelijk dat het poortgebouw en twee lege-
ringsgebouwen moeten blijven bestaan, omdat de 
gemeente deze beschouwt als beeldbepalende 
historische elementen. Ook is een gegeven dat het 
geheel een functie moet krijgen voor wonen in 
combinatie met maatschappelijke voorzieningen. 
Waarom is Omnia geïnteresseerd? Ton Hoogen-
doorn, manager ontwikkeling bij Omnia Wonen: “Dat 
heeft te maken met de ambitie om in Steenwijk ons 
gezicht als corporatie duidelijker te laten zien. 
Bovendien betekent een herbestemming als deze een 
bijzondere uitdaging, dit zijn de leukste opgaven.”
Als Omnia Wonen op zoek gaat naar een mogelijke 
gebruiker ontstaat contact met RIBW IJssel-Vecht in 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zwolle, waar vraag is naar huisvesting voor jongeren 
met autistische aandoeningen. Het wordt voor de 
corporatie extra aantrekkelijk als blijkt dat er ook 
behoefte is aan ruimte voor dagbesteding. Zo ontstaat 
de basis voor een gemengd project met een meer-
waarde voor de omgeving. Hoogendoorn: “Je kunt op 
zo’n plek ook een kantoor vestigen, maar we wilden 
vooral iets dat bijdraagt aan de levendigheid. Het 
unieke van de locatie is, dat rust en reuring hier te 
combineren zijn.”
Om de nodige zorg en begeleiding te kunnen organi-
seren moet er ruimte zijn om circa 24 jongeren bij 
elkaar te huisvesten. Wie precies de bewoners zullen 
zijn, is in de ontwerpfase nog niet bekend, maar het 
moeten woonvormen worden tussen beschermd en 
redelijk zelfstandig. De autistische doelgroep wil 
een omgeving met weinig geluid en andere prikkels. 
Een besloten binnenterrein biedt daarvoor aan-
knopingspunten. Het deel van het poortgebouw 
waar de dag besteding in is gevestigd heeft een meer 

openbaar karakter en fungeert ook als toegang tot 
de nieuwe wijk. Toen Omnia Wonen eigenaar werd, 
waren de panden technisch gezien het behouden 
nauwelijks waard, maar het markante poortgebouw 
ligt aan een belangrijke toegangsweg en is een 
beeldmerk van de stad. Dat pleit voor onderzoek 
naar mogelijkheden voor hergebruik. In de loop van 
de jaren is er flink verbouwd, onder meer voor het 
onderbrengen van asielzoekers. Omdat dergelijke 
kazernes ook elders in Nederland staan, is vergelij-
kingsmateriaal aanwezig waaruit valt af te leiden hoe 
de oorspronkelijke situatie was. 

De architect en de uitwerking van de opgave 
MTB is een architectenbureau met vestigingen in 
Apeldoorn en Amsterdam. Het bureau houdt zich 
met tal van opgaven bezig, maar zowel zorg als 
herbestemming zijn belangrijke onderdelen van de 
portefeuille. Als de opgave in Steenwijk actueel 
wordt, is het bureau in de omgeving bezig met een 
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project voor zorgaanbieder ‘s-Heerenloo. Hierdoor 
en door informele contacten met Omnia Wonen raakt 
MTB betrokken. Een belangrijke overweging voor de 
opdrachtgever is het gevoel dat deze architect goed 
in het team zal passen. Hoogendoorn: “We wilden 
niet iemand die autoritair zou gaan vertellen hoe het 
moet. Bij een project als dit gaat het erom dat je met 
plezier kan samenwerken. Als opdrachtgever moet je 
dus het lef hebben om je architect te kiezen op 
andere criteria dan de zogenaamd objectieve cijfers.”
Architect Martijn Braunstahl van MTB constateert al 
snel dat de verbouwingen voor het asielzoekers-
centrum de toch al matige technische staat van de 
panden nog hebben verslechterd.
De behoefte aan een prikkelarme omgeving legt een 
extra accent op de technische manco´s. In de oor-
spronkelijke spartaanse bouw is niet gelet op de 
geluidisolatie, die essentieel is voor de nieuwe 
functie. Om dat nu mogelijk te maken zou er een 
doos-in-doosconstructie moeten komen. De enige 
betaalbare oplossing is om de kazerne compleet 
nieuw op te bouwen, waarbij wel materialen als 
dakpannen te hergebruiken zijn. De opdrachtgever 
is er niet van overtuigd dat men nu opnieuw zou 
kiezen voor de oude dakpannen. Onderhoudstech-
nisch stuit dat op bezwaren.
Dit alles leidt niet tot de conclusie dat een nieuw 
ontwerp een betere oplossing zou zijn geweest. Door 
de bestaande opzet te handhaven, krijgen de apparte-
menten een bovenverdieping. Dat is in nieuwbouw 
ongebruikelijk. Bovendien heeft het poortgebouw een 
officiersmess waar bijvoorbeeld dagbesteding kan 
worden georganiseerd. Die functie is niet primair 
bedoeld voor de jongeren die hier wonen, de RIBW 
gebruikt deze ruimte ook voor andere doeleinden. 
Inmiddels is gebleken dat de oude gymnastiekzaal, 
als op zichzelf staand onderdeel van het gebouw, 
geschikt te maken is voor de plaatselijke biljartver-
eniging die hier zeven dagen per week actief zal zijn.
De spanning tussen de maatschappelijke functies 
van het poortgebouw en de behoefte aan afscherming 
is opgelost door de woningen te ontsluiten via het 
binnenplein. Dat geeft de gewenste rust en controle.
Om deze opgave tot een goed einde te brengen, kiest 
de opdrachtgever ervoor om de aannemer in een 
vroeg stadium te betrekken als lid van het bouwteam. 
Projectontwikkelaar Jeroen Eisen van Omnia Wonen: 
“Er zijn bij een complex als dit in het begin zoveel 
onzekerheden dat ik niet geloof in aanbesteden op 
basis van een bestek. De aannemer gaat zich dan 
indekken tegen de onvermijdelijke verrassingen met 
als gevolg dat je er nooit uitkomt. Je moet het als 
team realiseren.”
De inbreng van de toekomstige gebruikers is geregeld 
via afspraken tussen Omnia Wonen als huisbaas en 

RIBW IJssel-Vecht als huurder. Daarnaast is informele 
samenwerking belangrijk voor de ontwikkeling van 
het plan. De architect heeft uitgebreid overlegd met 
familieleden van toekomstige bewoners. Enkele 
ouders gaan de gebruikersgroep trekken. Hun 
enthousiasme wordt een belangrijke impuls voor de 
mensen die het plan realiseren (“dat is 90% van het 
succes”). Daarnaast noemt Omnia Wonen het 
waardevol dat de huurder een afgevaardigde heeft in 
het bouwoverleg met verstand van bouwen en met 
de bevoegdheid om besluiten te nemen. 
Vanuit de gemeente is het project begeleid door een 
kwaliteitsteam dat meedenkt over zowel de esthetische 
als de maatschappelijke kant van het initiatief. Ook 
bij de inrichting van het plein achter het poortgebouw 
is vruchtbaar samengewerkt met de gemeente.

Terugblik
Het oorspronkelijke gebouw heeft bouwtechnisch 
gezien een matige kwaliteit. Opgeven zou echter 
betekenen dat allerlei extra´s worden gemist, zoals 
het karakteristieke exterieur, de bovenverdieping 
voor de wooneenheden en de ruimten voor de 
dagbesteding en de biljartvereniging. In dit geval 
beschouwt de architect de vorming van een bouw-
team met de aannemer als goede aanpak van de 
planvoorbereiding. Door technische problemen 
vooraf met de aannemer te bespreken kunnen betere 
oplossingen ontstaan.
Door de crisis in de bouw ziet de wereld er voor de 
corporatie nu anders uit dan in 2007, maar toch zou 
een dergelijke herbestemming ook nu nog serieus 
worden overwogen. Eisen: “We zullen nu waarschijn-
lijk wel scherper onderhandelen over de prijs die we 
betalen voor de oude panden. Verder zijn we er extra 
van doordrongen hoe belangrijk het is om in het 
begin nauwkeurig te onderzoeken wat de staat van 
het gebouw is.” Hoogendoorn benadrukt dat een 
dergelijke herbestemming alleen kan slagen als je de 
tijd neemt om de geschikte partners bij elkaar te 
zoeken en de kansen af te wachten. “Als je door 
tijdgebrek wordt gedwongen om keuzes te forceren 
krijg je daar later spijt van. Gelukkig hoeft onze 
woningcorporatie zich niet te laten leiden door de 
korte termijn. Daarin onderscheiden we ons van de 
commerciële ontwikkelaar.”
Deze herbestemming is niet te rechtvaardigen als 
alleen wordt geredeneerd vanuit kosten en opbreng-
sten op de korte termijn. Zoiets wordt pas mogelijk 
als de bereidheid bestaat om onrendabel te investe-
ren in maatschappelijke functies. Het berekenen van 
kosten en baten blijft echter lastig. De nieuwe wijk 
krijgt extra cachet door de aanwezigheid van het 
historische complex. Die waarde komt niet terug in 
de gebruikelijke berekeningen.
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Het klooster Heilige Nicolaas uit 1912 ligt 
aan de doorgaande Pastoor van Haarenstraat 
in het Brabantse dorp Mariaheide. In het 
verleden waren een kleuterschool en een 
meisjesschool in het klooster gevestigd. 
Het is goed denkbaar dat de kinderen van 
toen op hun oude dag weer terugkeren naar 
het klooster, omdat het complex nu dienst 
doet als woonzorgcentrum. Voor de bewoners 
van Mariaheide is het voormalige klooster 
door de ligging en geschiedenis een plek 
vol betekenis. Het initiatief om dit 
leegstaande klooster om te vormen tot een 
woonzorgcentrum kreeg een warm onthaal in 
Mariaheide als een welkome aanvulling op 
het nogal verschraalde voorzieningenniveau 
van het dorp. 

De opgave en de opdrachtgever
Het klooster is in 1912 door de congregatie van de 
Zusters Franciscanessen uit Veghel gesticht in de 
bloeiperiode van het Rijke Roomse Leven. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw is het klooster nog 
uitgebreid met een nieuwe vleugel. Daarna loopt het 
aantal religieuzen sterk terug tot er in 2003 nog maar 
enkele hoogbejaarde zusters in het klooster wonen. 
Als zij besluiten naar de hoofdvestiging in Veghel te 
verhuizen, komt het klooster in de verkoop. De 
congregatie wil dat het gebouw een passende 
maatschappelijke functie krijgt, bijvoorbeeld zorg 
of onderwijs. Aan die verwachting wordt gehoor 
gegeven door zorgaanbieder Amaliazorg. In 2003 laat 
Amaliazorg een haalbaarheidsstudie uitvoeren door 
van aken architecten (VAA.). De vastgoedstichting 
Amaliawonen besluit daarna het complex te kopen 
om er ten behoeve van Amaliazorg een woonzorg-
centrum van te maken. Opdrachtgever en zorgaan-
bieders zijn een product van de ontkerkelijking van 
Nederland. Amaliazorg komt voort uit een fusie van 
twee kloosterverzorgingshuizen en is door de grote 
teruggang van het aantal religieuzen genoopt het 
werkterrein meer naar de reguliere zorgmarkt te 
verleggen. Men werkt vanuit vijf monumentale 
panden die zijn omgebouwd tot moderne woonzorg-
centra. In Van Haarenstaete biedt Amaliazorg sinds 
2009 psychogeriatrische (PG) zorg aan 30 bewoners. 
Er zijn ook algemene voorzieningen aanwezig die 
toegankelijk zijn voor de dorpsbewoners.

Behoud door ontwikkeling
Het klooster aan de voormalige rijksweg heeft de 
status van rijksmonument, met uitzondering van de 
rechtervleugel uit de jaren tachtig. Aan het monu-
mentale deel van het klooster  - de voorzijde en de 
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linkervleugel -  mag niet veel worden veranderd. 
Ook de lay-out van de ruimten in dit deel van het 
complex op de begane grond moet ongemoeid blijven. 
De nieuwe huisvesting voor 30 bewoners verdeeld 
over vijf ‘woningen’ kan dus alleen ingepast worden 
in de rechtervleugel en op de verdieping aan de 
voorzijde. De aanbouw uit de jaren tachtig heeft geen 
monumentale status. Toch is sloop van dit deel van 
het gebouw niet aan de orde. In de eerste plaats om 
financiële redenen. Als de renovatiekosten niet hoger 
zijn dan die van sloop en nieuwbouw is herontwikke-
ling per definitie financieel aantrekkelijker. In de 
tweede plaats speelt mee dat de welstandscommissie 
eraan hecht om de architectuur van deze vleugel 
leesbaar te houden als representant van de jaren 
tachtig. Binnen deze voorwaarden moeten architect 
Branka Vuksanovic en projectmanager Berry 
Cuppen van VAA. een gecombineerd programma van 
restauratie en vernieuwing realiseren. Het programma 
voor 30 PG-plaatsen in vijf ‘woningen’, dat wil zeggen 
kleinschalige woonvoorzieningen met zorg, is 
grotendeels in de rechtervleugel gekomen: twee op 
de begane grond en twee op de verdieping. De vijfde 
bevindt zich op de verdieping van het monumentale 
middendeel. Op de begane grond van het monumentale 

gedeelte zijn de algemene en personeelsvoorzieningen 
gesitueerd: een grand café, een regenereerkeuken, 
een kapsalon, een miniwinkel, een garderobe en 
sanitaire voorzieningen voor de medewerkers. De 
zolderetage krijgt een kantoorbestemming. 
In de linkervleugel zijn vier royale zorgwoningen 
voor individuele verhuur gemaakt. De rechtervleugel 
bestond uit twee verdiepingen met 30 wooncellen 
voor de zusters. Die situatie verschilt weinig van de 
plattegrond van een regulier verzorgingshuis naar 
woonoppervlak en sanitair, al ontbreekt in een 
kloostercel het eigen keukentje. Voor de verbouwing 
is gewerkt met de maten en normkosten die het 
College Bouw Zorginstellingen destijds voorschreef 
voor kleinschalige zorg. In de nieuwbouw is dat in 
gestandaardiseerde vorm mogelijk. Inpassing binnen 
een bestaande bouwkundige structuur levert een 
meer divers beeld op met woningen die in grootte en 
plattegrond verschillen. De vijf woningen met elk zes 
bewoners zijn uitgevoerd met een gedeelde badka-
mer en toilet per twee kamers. Dat is een keuze van 
de opdrachtgever, ingegeven door kosten, ruimtebe-
slag en zorgefficiency. Die keuze wordt ook wel op 
meer ideologische gronden gerechtvaardigd. De 
kleinschalige zorg wordt dan vergeleken met een 
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gezinssituatie en niet elk gezinslid behoeft een eigen 
badkamer en toilet. De zorgverleners in Van Haaren-
staete krijgen bij de huishoudelijke en sociale taken 
in de bewonersgroep ondersteuning door betaalde 
krachten. Er is een uitgebreide kloostertuin en een 
afgeschermde  tuin voor bewoners. Het vergt echter 
wel wat organisatie om met een bewonersgroep naar 
buiten te gaan als niet iedereen wil of kan en er maar 
één zorgverlener per woning is.
VAA. heeft voor dezelfde opdrachtgever drie voorma-
lige kloosters getransformeerd tot woonzorgcentra. 
De organisatie van de drie bouwprocessen is vrijwel 
identiek. Huisvestingsadviseur Van Aarle De Laat uit 
Eindhoven verzorgt met de opdrachtgever het pro-
 gramma van eisen en VAA. verzorgt het ontwerp en 
de directievoering in nauw overleg met de opdracht-
gever en de zorgverleners. Die drie partijen vormen de 
stuurgroep. Daarnaast is er een projectgroep waar de 
uitvoering wordt afgestemd en waar ook de aannemer, 
constructeur en andere adviseurs aanschuiven. 

De architect en de uitwerking van de opgave
Vuksanovic benadrukt het belang van een goed 
functioneel ontwerp voor de zorgexploitatie. Het 
gaat niet alleen om wonen maar ook om werken. Er 
zijn 45 personeelsleden voor 30 bewoners in de weer. 
“Goed ingerichte badkamers en korte looplijnen 
maken het werk gemakkelijker en dat voor de 
komende 30 jaar aan zorgverlening. Een prettige 
werksfeer in de zorg is van belang voor zorgverleners 
en bewoners, maar ook voor het terugdringen van 
een snel personeelsverloop en ziekteverzuim”, aldus 
Vuksanovic. Aan de buitenkant van het complex 
waren alleen ingrepen toegestaan aan de vleugel uit 
de jaren tachtig. Die is dan ook op vier plekken 
uitgebreid. Met deze interventies heeft Vuksanovic 
een hernieuwde afstemming en verbinding tussen 
monument en vleugel tot stand gebracht. In vormen-
taal en materiaaltoepassing (schoonbeton voor de 
plint en hout voor de dichte geveldelen) is de uit-
bouw uitgesproken eigentijds. In maat, schaal en 
ritmiek van de gevelopeningen sluit deze uitbreiding 
op een vanzelfsprekende manier aan op het monu-
mentale gedeelte. Door de ingrepen aan de achter-
zijde van het complex heeft het nieuwe entreegebied 
een uitnodigend en elegant karakter. “Binnen de 
rechtervleugel was de opgave vooral constructief 
ingewikkeld”, constateert de projectleider Berry 
Cuppen. De draagstructuur bestond uit beton- en 
combinatievloeren met een mengeling van beton-
wanden, kolommen en gemetselde wanden. Door 
uitbreiding en nieuwe plattegronden is een aange-
paste draagstructuur nodig. Bij de uitvoering stuit 
men op verrassende verschillen tussen de constructie 
op tekening en in de praktijk.

Terugblik
Amaliazorg is van oudsher een aanbieder van verzor-
gingshuiszorg aan religieuzen. Niet alleen de doel-
groep is veranderd, ook de manier van werken. De 
omslag naar zware zorg vereist een andere instelling 
in financiële en bouwkundige zin. De locatie Van 
Haarenstaete is ruim van opzet. Dat geldt voor het 
monumentale deel van het complex en voor de 
omringende tuinen. In de rechtervleugel is ongeveer 
80% van de opgave ondergebracht. Met de eisen van 
Monumentenzorg en het toenmalige bouwregime in 
de zorg is dat een begrijpelijke en financierbare 
oplossing. Toch blijft het verbazen, zoveel ruimte en 
rust aan de ene kant tegenover zoveel activiteiten 
aan de andere kant. Binnenkort zal de sturing op de 
vierkante meter en de bijbehorende prijs tot het 
verleden behoren. Zou deze opgave dan anders zijn 
verlopen?

Woonzorgcentrum Van Haarenstaete 
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De herbestemming van het Jacob Roggeveenhuis 
in de Middelburgse wijk Klarenbeek is het 
relaas van vernieuwing en verjonging. De 
zorgvernieuwing in deze gemeente bestaat 
uit woonservicezones waarbij voorzieningen 
voor wonen en zorg verregaand verspreid 
liggen over de gemeente, terwijl woningen 
waar daadwerkelijk zorg wordt geleverd 
tussen gewone woningen liggen. Uitgangspunt 
van kleinschalige zorgverlening is dat er 
niet meer dan 26 zorgwoningen per locatie 
zijn. Als onderdeel van dit ‘mirakel van 
Middelburg’ verving de landelijke woning-
corporatie Woonzorg Nederland het verouderde 
Roggeveenhuis door 150 nieuwe senioren-
 woningen op drie locaties. Eén van de 
locaties is het Klarenbeekhof dat naast 
het oude verzorgingshuis ligt. Het groot-
schalige pand werd bestemd voor studenten 
die generaties jonger zijn dan de eerdere 
gebruikers.

De opdrachtgever en de opgave
In Middelburg is Woongoed de belangrijkste plaatse-
lijke woningcorporatie. Deze corporatie regelt ook 
de verhuur van de Middelburgse seniorencomplexen 
die in eigendom zijn van Woonzorg Nederland. 
Woongoed is sinds de komst van de Roosevelt 

Academy (een dependance van de Universiteit 
Utrecht) ook verantwoordelijk voor de huisvesting 
van 600 studenten. Hun behoefte aan huisvesting 
biedt de mogelijkheid om overtollig zorgvastgoed 
een nieuwe bestemming te geven als studentenhuis-
vesting. Dat betekent wel dat het zorgvastgoed eerst 
moet worden aangekocht. Met goedkeuring van het 
College Sanering Zorginstellingen koopt de gemeente 
de grond en opstallen van Woonzorg Nederland. 
Daarna verkoopt zij het vastgoed voor een hoger 
bedrag door aan Woongoed. Door de herbestemming 
van het verzorgingshuis én door de herontwikkeling 
van het omringende gebied is de waarde van het 
vastgoed gestegen. “Wij hebben deze locatie gekocht 
voor het dubbele van de aankoopprijs die de gemeente 
heeft betaald aan Woonzorg Nederland”, zegt directeur 
De Ceuster van Woongoed. “Mensen zeggen vaak 
tegen ons: ‘Wat stom dat je dat doet’. Maar ik zie het 
in breder perspectief. Dankzij deze overeenkomst 
hebben wij studentenwoningen kunnen bouwen in 
het Roggeveenhuis en daarmee de komst van de 
Roosevelt Academy mogelijk gemaakt. Bovendien 
kregen we de beschikking over een aantal goede 
woningbouwlocaties voor ouderen en kleinschalige 
zorg. Ik denk dat dat voor iedereen een fantastische 
deal is geweest.”

Van onzelfstandig naar zelfstandig
Uit locatieonderzoek van KAW architecten en 
adviseurs uit Rotterdam blijkt dat het verzorgings-
huis wat betreft ligging en bereikbaarheid goed 
geschikt is voor studentenhuisvesting. Het complex 
ligt dicht bij het centrum waar - in het oude stadhuis 
van Middelburg - de bacheloropleiding is gevestigd. 
In april 2005 start de eerste fase van de verbouwing. 
Een deel van het complex is dan nog bewoond door 
ouderen, terwijl een ander deel van het complex wordt 
ingericht voor de komst van de eerste studenten. 
In deze eerste fase zijn 122 studentenappartementen 
en de tijdelijke entree gerealiseerd naar ontwerp 
van KAW. In de tweede bouwfase zijn de resterende 
52 appartementen opgeleverd. De verbouwkosten 
bedragen ongeveer drieënhalf miljoen euro. De 
bouwkundige ingreep blijft beperkt, omdat de platte-
gronden van de wooneenheden intact zijn gebleven. 
In het huidige studentenhuis heeft het trappenhuis 
een open en toegankelijke uitwerking gekregen. Bij 
de renovatie is ook achterstallig onderhoud aan de 
buitenkant uitgevoerd; zo zijn de kozijnen vervangen, 
is er dubbel glas geplaatst en zijn de draaiende delen 
en de dakbedekking vernieuwd. De nieuwe algemene 
ruimten in het middenstuk krijgen een transparante 
gevel om ontmoetingen in het gebouw te stimuleren. 
Hierdoor heeft het gebouw een aangepaste entree en 
een vernieuwd imago dat beter past bij de huidige 
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doelgroep. Het Jacob Roggeveenhuis bestond als 
verzorgingshuis uit een woongedeelte in de hoog-
bouw met algemene voorzieningen in de laagbouw. 
Bij de huidige functie als studentenflat is alleen de 
hoogbouw gehandhaafd en is de laagbouw gesloopt. 
Voor de verbouw van de flat waren verschillende 
scenario’s mogelijk. De woningcorporatie heeft 
gekozen voor een maximaal aantal zelfstandige 
studentenwoningen. Op die manier ontstaat voldoende 
draagvlak voor de exploitatie en is het voor de 
bewoners mogelijk om huurtoeslag te krijgen. Iedere 
student heeft een eigen woonslaapkamer, badkamer 
en keuken. Een kenmerk van zelfstandige huisvesting 
is dat iedere woning een eigen bel en brievenbus 

heeft. In het studentenhuis is dat collectief geregeld 
in de aangebouwde entree. De appartementen 
worden gestoffeerd opgeleverd met marmoleum 
vloerbedekking, gordijnen en een bed. Wasmachines 
en droogtrommels staan opgesteld in een van de drie 
wasserettes.
De verhuur is geregeld door middel van een campus-
contract. Zo’n contract houdt in dat de huurder 
moet zijn ingeschreven aan de Roosevelt Academy. 
De huurovereenkomst vervalt na beëindiging van de 
studie. Deze koppeling van onderwijs aan huisvesting 
zorgt voor stabiliteit omdat de bewonersgroep 
homo geen is en de bewoners in nagenoeg dezelfde 
omstandigheden wonen en studeren. Volgens Lion de 
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Nooijer van Woongoed zijn de verwachte problemen 
van geluidsoverlast en nachtbraken in deze studenten-
flat tussen seniorenwoningen vrijwel uitgebleven. De 
koppeling van de verhuur aan de onderwijsinstelling 
heeft voor de woningcorporatie wel als nadeel dat 
eventuele leegstand tot het volgende studiejaar duurt 
en er geen tussentijdse verhuurmogelijkheden zijn. 
De woningcorporatie probeert eerst de grote studen-
tencomplexen vol te krijgen en daarna de kleinere 
waar wat meer flexibiliteit is.

Terugblik
Het Roggeveenhuis is een gebouwtype waarvan er 
in Nederland honderden zijn gebouwd. De her-

bestemming van deze complexen tot studentenhuis 
is mogelijk als universiteiten en hogescholen in de 
nabijheid gevestigd zijn. Zonder de toestroom van 
binnenlandse en buitenlandse studenten naar Middel-
burg was de flat vermoedelijk tegen de vlakte gegaan 
om te dienen als bouwlocatie. Deze herbestemming 
slaat twee vliegen in één klap: de vernieuwing van 
verouderd zorgaanbod en de pragmatische oplossing 
voor de vraag naar studentenhuisvesting. Volgens 
KAW leert de ervaring dat een herbestemming vaak 
fout gaat wanneer het gebouw een nieuw gebruik 
krijgt ‘opgelegd’. Hier ging het goed, in dit geval is 
uitgegaan van de mogelijkheden van het gebouw. 
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Het uur van de waarheid breekt aan als de 
aannemer klaar is en de nieuwe gebruikers 
hun intrek kunnen nemen. Het heeft duidelijk 
voordelen als bij de start al bekend is voor 
wie zal worden gebouwd. Dan kan het 
ontwerp goed worden toegesneden op de 
wensen van de gebruikers. Dat geldt bij 
herbestemmen net zoals bij nieuwbouw, maar 
er is niet altijd gelegenheid om te wachten op 
de nieuwe gebruikers. Bijvoorbeeld omdat 
het nodig is snel in te grijpen. Of het oude pand 
ligt er zo slecht bij, dat mogelijke gebruikers 
niet direct te overtuigen zijn dat hier iets 
moois gaat ontstaan. Of men denkt de vraag 
goed te kennen. Hoe dan ook, soms neemt de 
opdrachtgever het risico en beslist door te 
gaan op basis van zijn eigen geloof in het 
resultaat. Daarmee wordt onvoorspelbaar 
wat na de oplevering gaat gebeuren. Wie 
zullen er intrekken? Wat zijn precies hun 
wensen? Dat zoiets toch goed kan uitpakken 
laat De Magistraat zien. Pas laat komt de 
ontknoping waarbij senioren met behoefte 
aan privacy en comfort hun intrek nemen in 
de voormalige kweekschool. Al maakt deze 
omschakeling nog aanpassingen nodig, het 
complex is dan in feite al opgeleverd.

Aanpassen na de oplevering

Als het idee ontstaat om een oud pand een 
bijzondere bestemming te geven die maar 
door weinig gebruikers kan worden ingevuld, 
is het verstandig om met hen vooraf heldere 
afspraken te maken. Het liefst afspraken 
voor de lange termijn, waarbij het op maat 
gemaakte gebouw tot in lengte van jaren de 
nieuwe functie kan houden. Maar ook als je 
denkt alles goed geregeld te hebben, blijft de 
toekomst onvoorspelbaar. Risico’s komen uit 
onverwachte hoek. Dat blijkt bij  Nieuwe 
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Energie als onverwacht de subsidie voor 
dagbesteding wordt stopgezet en de werk-
plaats voor daklozen uit het complex moet 
vertrekken. Tegen wil en dank ontstaat dan 
de noodzaak om nieuwe oplossingen te 
zoeken. Een vergelijkbare ervaring is 
opgedaan bij Mixx Inn. Daar rijzen na de 
oplevering financiële problemen ondanks 
intensief overleg tijdens de voorbereiding. 
De woningcorporatie en de partners uit de 
zorgwereld waren uitgekomen op een mooi, 
optimistisch concept van ‘gespikkeld wonen’ 
in een mix van cliënten en commerciële 
huurders. Achteraf is duidelijk dat zij te 
positief zijn geweest over de vraag naar 
tijdelijke woonruimte vanuit het bedrijfsleven. 
Daarbij hebben zij de pech dat kort na de 
oplevering de economie inzakt. De ernst van de 
economische teruggang werkt ook door in de 
financiële situatie van de partners met wie in 
de voorbereiding is samengewerkt. Dat maakt 
het extra lastig om tot oplossingen te komen. 

De weerbarstige werkelijkheid

Mixx Inn is de vrucht van een periode waarin 
het makkelijker was om van de gebaande 
paden af te wijken. Op dit moment komt zoiets 
niet snel van de grond. Woningcorporaties zijn 
minder in staat om onrendabel te investeren 
en andere partners kunnen niet inspringen, 
want ook bij hen is de financiële ruimte 
afgenomen. Een les uit deze ervaring is dat er 
ook na het bedenken van een nieuw concept 
tijd en geld moeten zijn om het concept in de 
praktijk uit te testen en eventueel bij te stellen. 
De vooruitzichten daarvoor zijn optimaal als 
dezelfde mensen gedurende lange tijd bij het 
project betrokken blijven. Die continuïteit is 
er lang niet altijd. Ook bij Mixx Inn zijn er 
nogal wat personele wissel ingen geweest 

waarbij sleutelfiguren uit de beginfase naar 
een andere werkkring vertrokken toen het 
gebouw klaar was. Bij hun aanblijven was het 
misschien makkelijker geweest oplossingen te 
vinden. Ook andere projecten zien zich door 
de weerbarstige werkelijkheid gedwongen 
om uiteindelijk iets van het oorspronkelijke 
idealisme te laten varen. Bij de Meelpakhuizen 
in Zierikzee is eerst het idee dat bewoners in 
de winkelruimte op de begane grond zelfge-
bakken brood gaan verkopen. Dat idee bleek 
niet haalbaar en de winkel wordt nu gehuurd 
door een onder nemer die geen relatie heeft 
met het project. De bewoners vertrekken ‘s 
ochtends naar hun dagbesteding elders in de 
gemeente. Zij wonen mooi, maar in hetzelfde 
complex werken was mooier geweest.

Onverwachte mogelijkheden

Herbestemmen voor wonen en zorg is niet 
alleen een opgave voor grote aanbieders die 
de gebruikelijke zorg in natura bieden aan een 
brede groep van ouderen en gehandicapten. 
De Magistraat, het complex dat is overgeno-
men door een verhuurder van exclusieve 
seniorenwoningen, laat zien dat er andere 
mogelijkheden zijn. Ook de Oliemolen in 
Delft beantwoordt niet aan het gangbare 
beeld. Hier is de kleinst denkbare organisatie 
actief: een echtpaar dat cliënten in huis heeft 
en als zelfstandige zorgonderneming werkt 
onder de franchiseformule van de Thomas-
huizen. Deze mogelijkheid bestaat bij de 
gratie van het persoonsgebonden budget, dat 
cliënten en hun familie de middelen verschaft 
om zelf zorg in te kopen en zodoende zelf te 
bepalen hoe de zorg en het wonen moeten 
worden georganiseerd. Onder de brede 
noemer ́ wonen en zorg´ komen inmiddels 
uiteenlopende vormen van exploitatie voor 
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en deze diversiteit leidt tot extra kansen voor 
herbestemming. 

Nieuwe combinaties

Na de oplevering start een nieuw leven. Dat 
geldt voor het gebouw, dat geldt vaak ook 
voor de gebruiker. De transformatie van een 
verzorgingshuis als De Hoven is een bouw-
kundige ingreep om mogelijk te maken dat de 
zorgaanbieder op een nieuwe leest verder 
gaat. In hoeverre dat lukt is niet een-twee-drie 
vast te stellen. Waar wordt voortgebouwd op 
het verleden, ontstaan soms combinaties die 
men bij nieuwbouw niet snel zou bedenken. 
Het ligt niet voor de hand om kleinschalige 
zorg voor mensen met dementie onder één 
dak te brengen met een restaurant en wel-
zijnsfuncties voor ouderen in de wijk. Tenzij, 
zoals bij de Hoven, het restaurant al gegeven 
is en het complex deel uit kan maken van 
een woonservicegebied dat is gericht op 
zelfstandig wonende ouderen. Anders dan de 
vroegere bewoners van een verzorgingshuis 
hebben mensen met dementie weinig baat bij 
de gezelligheid van het buurtrestaurant. De 
sociale functie kan voor omwonenden wel 
degelijk een meerwaarde hebben, zoals blijkt 
in het Brabantse dorp Mariaheide, waar het 
voormalige klooster niet alleen een zorgvoor-
ziening voor mensen met dementie kreeg, 
maar ook een grand café, een kapsalon en een 
miniwinkel. Deze nieuwe functies zijn een 
verrijking van het dorpsleven van Mariaheide, 
dat net als andere kleine kernen te maken 
heeft met verschraling van voorzieningen. 
Iets vergelijkbaars speelt in Oudenbosch. Als 
daar midden in het centrum het postkantoor 
leeg komt te staan is dat niet alleen een 
praktisch maar ook een sociaal gemis. Nu het 
pand in gebruik is genomen als woongebouw, 
is er weer reuring door het komen en gaan 

van bewoners, bezoekers en medewerkers. 
Een dorpshart heeft die levendigheid net zo 
nodig als een stadscentrum. Het ligt niet voor 
de hand om een postkantoor tot woonplek te 
maken, maar het kan wel werken.

De lange termijn

De tijd zal leren of alle beoogde resultaten 
van herbestemming worden bereikt. Soms 
zijn de voordelen van hergebruik van een 
bestaand gebouw vanaf het prille begin 
duidelijk. Keer op keer wijzen enthousiaste 
gebruikers op extra´s in de vorm van bijzon-
dere ruimtes die voortkomen uit de vroegere 
functie en die bij nieuwbouw niet zouden 
ontstaan. De rijke geschiedenis van het 
Bartholomeus Gasthuis in Utrecht leeft voort 
in de 17e-eeuwse regentenzaal, een plek die 
gulle gevers nog steeds inspireert om bij te 
dragen aan de activiteiten van deze zorg-
aanbieder. Een andere welkome bron van 
inkomsten is de nog oudere ziekenzaal, die nu 
te huur is voor concerten, vergaderingen en 
andere bijeenkomsten die passen bij deze 
ambiance. Diverse andere bijzondere plekken 
in het Gasthuis zijn verhuurd aan particuliere 
ondernemers die het pakket van het zorg cen-
trum aanvullen en bijdragen aan de integratie 
in de omgeving.
De rijkdom van een in oude glorie hersteld 
gebouw brengt verplichtingen met zich mee. 
De zorg die aan de verbouwing is besteed blijft 
ook na de oplevering nodig, want kwaliteit is 
alleen op peil te houden bij zorgvuldig beheer. 
Vanuit die gedachte heeft woningcorporatie 
Huis & Erf besloten om de appartementen in 
het voormalige ziekenhuis niet te verkopen 
maar te verhuren. De vrees bestond dat in een 
vereniging van eigenaren keer op keer vragen 
zouden ontstaan over de noodzaak van onder-
houdsmaatregelen. Met huurders is het niet 
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nodig die discussie te voeren. Zo is hier de 
keus voor de eigendomsverhouding gemaakt 
om in lengte van jaren goed onderhoud te 
kunnen garanderen. 

Het lijkt logisch om de financiële haalbaarheid 
van een herbestemming af te meten aan de 
kosten die op korte termijn nodig zijn voor 
het verwerven en het verbouwen van het 
pand. Het is in feite realistischer om de 
kosten over een langere periode te berekenen. 
Dat sluit aan bij de opkomst van nieuwe 
contractvormen, waarbij een aannemer 
behalve de bouw ook het onderhoud over een 
langere periode gaat verzorgen. Dat is een 
prikkel om te werken met onderhoudsarme 
oplossingen waarmee het project uiteindelijk 
goedkoper wordt. Ook de subsidieregels van 
de rijksoverheid werken in de richting van 
een langetermijnbenadering. Sinds 1 januari 
2006 geldt het Besluit rijkssubsidiëring 
instandhouding monumenten dat eigenaren 
van monumenten wil stimuleren tot planmatig 

onderhoud zodat restauraties slechts inciden-
teel noodzakelijk worden. In een brief van 
2 april 2012 schrijft staatssecretaris Zijlstra 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de 
Tweede Kamer dat deze subsidie inderdaad 
bijdraagt aan planmatig onderhoud, waarmee 
grote en dure restauraties worden beperkt, 
uitgesteld of zelfs voorkomen. Het is dus 
verstandig om een verbouwplan te integreren 
met een langjarig onderhoudsplan. Het meer-
jarig perspectief heeft als bijkomend voor-
deel dat het stimuleert tot nadenken, ook in 
financieel opzicht, over het beheer van het 
herbestemde pand. Zeker als de herbestem-
ming bedoeld is voor een combinatie van 
meer gebruikers is goed beheer essentieel 
voor duurzaam succes. Herbestemmen kost 
vaak meer tijd dan de initiatiefnemers hopen. 
Het moment van oplevering komt maanden, 
of zelfs jaren, later dan de eerste optimistische 
planning aangaf. Maar uiteindelijk draait het 
om het gebruik en dat gaat veel langer duren.

Bartholomeus Gasthuis , Utrecht
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Het dorp Zuid-Beijerland ontstond in de 
zeventiende eeuw na de inpoldering van de 
slikgebieden langs de zeearmen. Sinds 1984 
maakt het dorp deel uit van de gemeente 
Korendijk. Deze gemeente ligt ten zuiden 
van Rotterdam in de Hoeksche Waard.
Boerderij Dorpzigt is nu geen boerenbedrijf 
meer, maatschappelijke functies zijn kern 
van de bedrijvigheid geworden. In de 
boerderij kwamen verblijfplaatsen voor 

psychogeriatrische en palliatieve zorg. 
Door de ligging in de kern van Zuid-
Beijerland was het aantrekkelijk om ook 
algemene voorzieningen als de bibliotheek, 
het kinderdagverblijf en het consultatie-
bureau in de boerderij te vestigen. In 
Nederland zijn enkele honderden zorg-
boerderijen1 in bedrijf. Voor het merendeel 
van deze boerderijen is de zorgfunctie 
ondergeschikt aan het boeren. 

Korendijk

Boerderij Dorpzigt | Zorgvernieuwing in landelijk gebied 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Adres

 Dorpzigt 5/15, 
 3284 CA Zuid-Beijerland
 Bouwjaar

 1862
 Architect

 onbekend
 Architect herbestemming

 Frank Buitelaar, 
 GBS Architecten, Boskoop
 Opdrachtgever

  Woonstichting Union
 Uitvoerend bouwbedrijf 

 Bouw- en aannemersbedrijf  
 Gebrs. Hooghwerff BV
 Bouwsom 

 2,2 miljoen euro 
 Oplevering 

 2006
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De geleverde zorg op de boerderij bestaat 
voornamelijk uit dagbesteding en 
dagverzorging voor ‘hulpboeren’ die enige 
affiniteit met het plattelandsleven moeten 
hebben en een redelijke conditie om de werk-
zaamheden op de boerderij aan te kunnen. 
Dat is op Dorpzigt niet aan de orde. Hier 
is het agrarische gebruik verdwenen. De 
boerderij is een oude huisvestingsvorm met 
nieuwe functies.

Het initiatief 
De boerderij met weide en koetshuis komt begin 
2000 in de verkoop. De Woningstichting Union is 
geïnteresseerd omdat de weide bij uitstek geschikt 
is als locatie voor seniorenwoningen. De plek ligt 
midden in het dorp naast het winkelcentrum en er 
komt een bus langs.2 Woningbouw op deze plek is 
wel in strijd met het bestemmingsplan, maar dat 
vormt volgens de gemeente geen beletsel. Enkele 
omwonenden denken daar anders over en willen de 
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weide behouden. De bezwaarprocedures nemen 
twee jaar in beslag tot er uiteindelijk een schikking 
wordt getroffen met de bezwaarmakers en de bouw 
van de 20 seniorenwoningen kan beginnen.
Bij de combinatie van nieuwbouw en renovatie 
komen de opbrengsten van de nieuwbouw vaak ten 
goede aan de restauratie van het monumentale deel: 
‘verevening’. Hier is deze weg volgens Martien de 
Rijke, directeur ontwikkeling van Woonstichting 
Union, niet gevolgd. De onrendabele investering van 
1,1 miljoen euro in de seniorenwoningen is ten laste 
gelegd van de bedrijfsreserve van de corporatie. 
Deze uitgaven worden deels gecompenseerd door 
de verkoop van het koetshuis aan een particuliere 
ondernemer. Het woonhuis van de boerderij wordt 
verkocht aan de Stichting Hospice Hoeksche Waard. 
Union bestemt het schuurgedeelte van de boerderij 
als maatschappelijk vastgoed met negen verschil-
lende functies. Projectarchitect Frank Buitelaar van 
GBS Architecten speelt een belangrijke rol bij het 
programmeren van de functies binnen de context 
van bestaande bouw en nieuwbouw. Allereerst wil 
men de groepshuisvesting voor dementerende 
ouderen in de nieuwbouw onderbrengen. De land-
bouwschuur wordt ontmoetingspunt met een breed 
maatschappelijk programma. Na een kennismaking 

met alle kandidaat-gebruikers in een workshop 
maken opdrachtgever en architect hun keuze tot de 
schuur ‘vol’ zit.
Zorgorganisatie Sabina van Egmont krijgt op de 
begane grond zes verblijfseenheden voor psycho-
geriatrie met een gemiddeld ruimtegebruik van 
60 m2 per plaats. Ook het kinderdagverblijf, inclusief 
de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en 
de bibliotheek zijn in de schuur ondergebracht. 
De bibliotheek loopt door naar de tweede verdieping, 
waar zich ook een grote multifunctionele ruimte 
voor het lokale verenigingsleven bevindt. 

Behoud door ontwikkeling
De boerderij is een beschermd rijksmonument, die 
mag niet worden gesloopt. Restauratie en herbe-
stemming moeten in nauw overleg met de Dienst 
Monumentenzorg plaatsvinden. Uitgangspunt van het 
project is handhaving van de bestaande bebouwing 
met een inpassing van de nieuwe seniorenwoningen 
als een soort bijgebouwen. De inpassing van de 
nieuwbouw is zichtbaar in architectuur en materiaal-
gebruik. Het gehandhaafde monumentale woonhuis 
biedt nu een statig onderkomen aan het hospice met 
vier verpleegkamers. 
Het rieten dak van de landbouwschuur is vervangen. 

Boerderij Dorpzigt 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De nieuwe gebruiksruimten zijn verdeeld over drie 
verdiepingen. Om de vereiste verdiepingshoogte te 
halen moet het vloerpeil met 25 centimeter worden 
verlaagd. Eigenlijk zou dit ook moeten gebeuren met 
de oude stalramen, maar daarvan is afgezien omdat 
het de sfeer en de aanblik van de boerderij te sterk 
zou aantasten. Wel maken glazen buitendeuren 
uitzicht vanuit de verblijfseenheden mogelijk.3 De 
kolommen in het houten balkwerk van de schuur zijn 
opgevijzeld, de gemetselde draagconstructies van de 
kolommen zijn vervangen en de rieten kap en pannen 
zijn vernieuwd. 
De vloeren van de eerste en tweede verdieping 
worden gedragen door een nieuwe staalconstructie, 
maar het oude balkwerk is volledig intact en zichtbaar 
gebleven. 
In het ontwerp is geprobeerd om het oorspronkelijke 
aanzicht en de monumentale waarden zoveel mogelijk 
te behouden, door bijvoorbeeld dakvensters in de 
rieten kap en de gesloten achtergevel van de land-
bouwschuur te situeren. Om een dergelijk pand 
geschikt te maken als woonzorgproject is volgens 
De Rijke van Union de klimaatbeheersing een punt 
van bijzondere aandacht, omdat topkoeling hier niet 
volstaat. Verder maakt de beperkte schaal van de 
bewonersgroep het noodzakelijk om door middel 
van domotica meer efficiëntie in de zorgverlening te 
bereiken. 

De ontwikkeling
De weide, de boerderij en het koetshuis zijn als 
eenheid verkocht. Bij de ontwikkeling van de senio-
renwoningen kan de corporatie redelijk zelfstandig 
opereren. Bij de herontwikkeling van het monumen-
tale deel is de opgave veel gecompliceerder. Bouw-
kundig moet er binnen het spanningsveld van 
functionaliteit aan de ene kant en het behoud van het 
monumentale karakter aan de andere kant gewerkt 
worden. Maar de meeste tijd en energie heeft De 
Rijke moeten steken in het veelzijdige programma 
voor het maatschappelijke vastgoed met zoveel 
verschillende gebruikers en hun wensen. Je hebt dan 
een heel breed netwerk nodig en je moet er ‘veel bij 
doen’ is de les die hij uit dit bouwproces heeft 
getrokken.
Welke afwegingen zijn er om wonen met zorg in 
bestaande bebouwing onder te brengen en niet te 
kiezen voor nieuwbouw? Daar is geen eenvoudig 
antwoord op te geven. Het aandeel wonen met zorg 
in het totale plan is klein, want er wonen uiteindelijk 
slechts weinig ouderen met dementie. Zo’n klein filiaal 
van het verpleeghuis past goed in de beslotenheid 
van de multifunctionele boerderij waar ook synergie 
mogelijk is met andere functies. Zo is het toezicht in 
de nacht vanuit het naastgelegen hospice geregeld 

en zijn er inpandige ruimten voor ontmoeting en 
recreatie. De woonkwaliteit is conform de regelgeving 
in de zorgsector, maar het blijft behelpen met een 
gedeelde natte cel.

Terugblik
De deconcentratie van verpleeghuiszorg heeft vooral 
in plattelandsgemeenten een grote vlucht genomen. 
Er is dus vraag naar locaties voor kleinschalige 
voorzieningen. Aan de andere kant is er een aanbod 
van vrijkomende boerderijen op het platteland door 
de voortgaande mechanisering en schaalvergroting 
in de agrarische sector. Maar vraag en aanbod sluiten 
niet altijd naadloos op elkaar aan. De oude boerde-
rijen staan vaak op de verkeerde locaties en het 
veranderen van een agrarische bestemming in een 
woonbestemming wordt niet door iedereen toege-
juicht en leidt tot bezwaarprocedures.
Historische boerderijen, inclusief de schuren, lenen 
zich voor transformatie tot kleinschalige vormen van 
begeleid wonen binnen een meeromvattend multi-
functioneel concept. De combinatie van nieuwe 
seniorenwoningen rondom de oude boerderij is goed 
voor het draagvlak van de voorzieningen. Deze zeer 
kleinschalige woonvorm met twee clusters van zes 
verblijfseenheden stelt bijzondere eisen aan de 
zorglogistiek. Bij nieuwbouw is meer flexibiliteit 
mogelijk en kun je een plan rationeler opzetten maar 
de historische ambiance en de centrale ligging van de 
historische gebouwen maken veel goed. Het beheer 
levert ook minder problemen op dan verwacht. De 
beheeractiviteiten voor Dorpzigt nemen niet meer dan 
een dagdeel per week in beslag dankzij de investering 
in de techniek (licht met bewegingssensor, geauto-
matiseerde verwarming, domotica, beveiliging 
toegangsdeuren) en het uitbesteden van schoon-
maakwerk. De opdrachtgever is dan ook nog steeds 
gelukkig met het feit dat boerderij Dorpzigt een 
tweede leven heeft gekregen als het nieuwe dorps-
centrum van Zuid-Beijerland.

 1) www.zorgboeren.nl 
  2) Martien de Rijke, directeur ontwikkeling van 
 Woonstichting Union, in: “Nieuw leven voor oude 
 dorpsboerderij”, Aedes-magazine, 2006-4.
 3) Uit de Inschrijving Nationale Renovatieprijs 2007.
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In januari 2008 kondigt Haag Wonen aan dat 
zij een bejaardenhuis gaat transformeren in 
een plek voor de jeugd met de naam Mixx Inn. 
De wethouder, de jongerenambassadeur en de 
RIBW-directeur geven acte de présence bij 
dit bijzondere officiële startmoment. Er 
volgen meer mijlpalen: de opening in juni 
2009 door prinses Máxima en directeur-
bestuurder Karin van Dreven en later dat 
jaar de bekroning met de Nieuwe Stadprijs. 
De succesvolle metamorfose in uiterlijk en 
gebruik doet haast vergeten dat het oude 
gebouw er nog staat. Helaas, na twee jaar 
sluit de horeca, de spil waar Mixx Inn om 
draait. De euforie van het begin maakt 
plaats voor een meer gemengd gevoel. Haag 
Wonen wordt voor de uitdaging geplaatst om 
een nieuwe invulling te zoeken voor het 
horecagedeelte van Mixx Inn. 

De opgave en de opdrachtgever
Het uit 1973 daterende bejaardenoord Vijverzicht 
valt oorspronkelijk onder de Gemeentelijke Dienst 
Verpleging en Verzorging. Als het in 2003 leeg komt 
te staan is woningcorporatie Haag Wonen eigenaar. 
De eerste gedachte is om Vijverzicht op te knappen 
als tijdelijke huisvesting voor bewoners van zorg-
centra die worden gemoderniseerd. Pas wanneer de 
bouwvergunning wordt aangevraagd blijkt dat de 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Den Haag

Mixx Inn | Gemengd gevoel  

 Adres

 Vijverzicht 101, 
 2543 AV Den Haag
 Bouwjaar

 1973
 Architect

 Dienst Volkshuisvesting Den Haag
 Architect herbestemming

 A3 architecten, Ockenburgh  
 Architectuur en Bouwkunde 
 en Van Mourik Architecten
 Opdrachtgever

 Haag Wonen 
 Uitvoerend bouwbedrijf 

 Aannemingsmaatschappij Panagro
 Bouwsom

 12,4 miljoen euro 
 Oplevering 

 2009



127         Na de oplevering - de fase van beheer 

Mixx Inn 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

noodzakelijke medewerking van het zorgkantoor 
uitblijft. 
Alfred Busser, destijds directeur Woonbedrijf 
Zuidwest van Haag Wonen, zit dan met een slim 
verkaveld pand, dat helaas niet geschikt is voor het 
inbouwen van woningen. Wat zijn de opties? Is het 
beter om te slopen? Er zijn al plankosten gemaakt en 
Vijverzicht is een herkenningspunt in een wijk waar 
al veel verdwenen is. In Den Haag Zuidwest wonen 
veel ouderen en allochtone gezinnen. Het is een wijk 
zonder grote problemen, maar er moet wel iets 
gebeuren tegen het grijze imago. Haag Wonen laat 

zich inspireren door short stay voorzieningen voor 
jongeren in Dordrecht en Rotterdam. Busser: “Een 
woningcorporatie moet oog hebben voor nieuwe 
maatschappelijke behoeften. Tegenwoordig is het 
niet voldoende om alleen voor gezinnen of ouderen 
te bouwen. Mensen met tijdelijk werk en stagiaires 
vragen om een eigen vorm van huisvesting.” Het 
vinden van de juiste partners die het plan verder 
willen invullen kost tijd, maar na een paar jaar heeft 
Haag Wonen een samenwerkingsverband en een 
uitgewerkt concept voor Mixx Inn. De renovatie kan 
beginnen. 
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De architecten
De eerste plannen voor het opknappen van Vijverzicht 
heeft Haag Wonen gemaakt met bureau Ockenburgh 
Architectuur en Bouwkunde. Dit ontwerp is echter 
gebaseerd op gebruik door ouderen. Voor jongeren 
in een short stay gebouw is misschien toch iets 
anders nodig. Haag Wonen vraagt Hans Gijzen van 
A3 architecten mee te denken over het interieur van 
Vijverzicht. Gijzen wil een voor de jeugd aansprekende 
gevel maken. Hij krijgt een paar weken de tijd om met 
een voorstel te komen. Haag Wonen is enthousiast, 
maar wil dat Ockenburgh betrokken blijft. Als blijkt 
dat Haag Wonen voor de uitwerking van het interieur 
beter uit de voeten kan met Van Mourik Architecten, 
ontstaat een ongebruikelijke aanpak met drie 
ontwerpbureaus. Het is niet van te voren bedacht, 
maar het pakt goed uit. 

De uitwerking
De omvorming van Vijverzicht tot Mixx Inn vraagt 
om meer dan een goede samenwerking tussen 
opdrachtgever en architecten. Busser van Haag 
Wonen: “Het is niet alleen een bouwkundig proces 
om er een mooi gebouw van te maken, je wilt ook 
een nieuw concept bedenken en dat wil je met 
andere partijen. Dat kost tijd.” Short stay apparte-
menten vragen om een vorm van toezicht en liefst 
ook een ontmoetingspunt. Bovendien is het wense-
lijk dat ook de buurt baat heeft bij het nieuwe 
gebruik. Voor dat alles zou een restaurant onderin 
het gebouw welkom zijn. De zoektocht naar een 
uitbater brengt de woningcorporatie bij Reakt, een 
organisatie die gespecialiseerd is in dagbesteding en 
werk voor mensen met psychiatrische of psycho-
sociale problemen. 
Haag Wonen zoekt een magic mix van maatschap-
pelijke organisaties, onderwijsinstellingen en 
marktpartijen. Uiteindelijk vindt men De Unie / 
Reakt (RIBW), Gemiva SVG (gehandicaptenzorg) en 
Triodos (kinderopvang). Zo ontstaat een combinatie-
gebouw met verschillende categorieën gebruikers. 
In de plint bevinden zich een kinderdagverblijf, een 
activiteitencentrum voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel en een buurtcafé en restaurant met 
drijvend terras. Op de bovenverdieping liggen 20 
hotelkamers met daartussenin 115 wooneenheden 
voor tijdelijke verhuur.
De receptie van het hotel bevindt zich op de begane 
grond en heeft zicht op de ingang van het restaurant 
en de appartementen. Deze strategische plek geeft 
De Unie een centrale rol in het beheer van Mixx Inn 
als geheel. Het hotel is gericht op mensen die voor 
hun werk in Den Haag zijn, het restaurant moet een 
kwaliteit bieden die daarbij past. 

Het idee voor de wooneenheden
Het plan is de helft van de wooneenheden commercieel 
te verhuren en de andere helft aan bewoners die zorg 
of begeleiding nodig hebben. Tot de tweede groep 
horen jongeren die van een psychiatrische kliniek 
overstappen naar zelfstandig wonen. De verschil-
lende bewonersgroepen komen niet in clusters bij 
elkaar te wonen, maar verspreid (‘gespikkeld´) over 
het gebouw. De verhuur blijft voor Haag Wonen 
overzichtelijk, want die loopt via bemiddelende 
organisaties. 
Als ook commerciële partijen interesse lijken te 
hebben in een deel van de appartementen valt het 
besluit om de plannen te gaan uitwerken. Het ont-
werp komt tot stand in overleg met een deel van de 
latere huurders. Tegelijk investeert Haag Wonen in 
contact met omwonenden via het bewonersplatform 
Bouwlust. Dat loont: als eenmaal de bouwvergunning 
kan worden aangevraagd, komt er geen enkel 
bezwaarschrift uit de buurt. Wel heeft de welstands-
commissie in het begin moeite met het ontwerp. De 
toepassing van zink en vooral het kleurgebruik bij de 
gevel stuit op onbegrip terwijl dat juist de kern vormt 
van de gewenste nieuwe stijl. Na stevig overleg 
ontstaat alsnog overeenstemming. Wanneer deze 
hindernis is opgeruimd, verloopt verder de verlening 
van gemeentelijke vergunningen soepel. 
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De praktijk
Mixx Inn komt op een ongelukkig moment op de 
markt. Door de economische teruggang haken 
potentiële huurders achter elkaar af. Een nieuwe 
marktscan laat zien dat er wel vraag is bij werknemers 
uit het midden en oosten van Europa (‘Moelanders’). 
Bovendien zijn er uitzendbureaus die de verhuur 
willen regelen. Zo lijkt het toch nog goed te komen.
Inmiddels was het hotel levensvatbaar gebleken. Op 
de zakelijke markt is vraag naar goede kamers voor 
een redelijke prijs, ook als ze buiten het centrum 
liggen. De zwakke schakel is het restaurant. Het 
hotel heeft een behoorlijk restaurant nodig, maar de 
20 kamers van het hotel vormen een te smalle basis. 
De hoop was dat de zestig ‘commercieel’ verhuurde 
appartementen tot voldoende aanloop voor het 
restaurant zouden leiden. Janneke Borgdorff van De 
Unie gelooft in een oplossing waarbij de appartemen-
ten per maand worden verhuurd met service vanuit 
het hotel. Dit biedt Haag Wonen echter onvoldoende 
zekerheid, want De Unie kan geen leegstandsrisico 
dragen. Bovendien zou Haag Wonen hiervoor nieuwe 
investeringen in het gebouw moeten doen.

De oplossing van het nieuwe leegstandsprobleem via 
uitzendbureaus voor Moelanders brengt problemen 
voor De Unie. Omdat de nieuwe huurders nauwelijks 
gebruikmaken van het restaurant, wordt daar de 
benodigde omzet niet gehaald. Het hotel is wel 
rendabel, maar als er geen restaurant meer is, zullen 
de hotelgasten wegblijven. Men ziet daarom maar 
één uitweg: de vestiging van De Unie in Mixx Inn gaat 
eind 2011 dicht.
Voor Haag Wonen lijken de gevolgen beperkt, want 
er is een huurcontract met De Unie voor 10 jaar en de 
huur wordt doorbetaald. Maar met leegstand in de 
plint en op de bovenverdieping is de oplossing niet 
compleet. 

Terugblik
Bouwkundig is het pand niet in alle opzichten ideaal 
voor het huidige gebruik. Zo had het binnenklimaat 
beter gekund. Maar er is bij de start veel lof voor het 
resultaat en ook na twee jaar is de Mixx Inn een 
bijzonder accent dat toch in de omgeving past.
Achteraf wordt duidelijk, dat het riskant is geweest 
om het pand op te knappen op een moment dat de 
commerciële verhuur niet is vastgelegd. Tijdens de 
opening door prinses Máxima is de verwachting dat 
het goed gaat komen met de commerciële verhuur. 
Het concept komt opnieuw ter discussie als de 
noodzakelijke stabiele partners niet worden gevonden. 
Rick Boelkens werkt nu bij Haag Wonen aan de 
verhuur van Mixx Inn. Hij zegt: “Om het concept 
financieel bestendig te maken hebben we moeten 
tornen aan de ideologische uitgangspunten. Dat was 
jammer, maar met de juiste aandacht kan de Mixx 
Inn blijven wat het is geworden, een in het oog 
springende bijdrage aan de buurt.”
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De Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen aan 
de Henegouwerlaan in Rotterdam is ontworpen 
door Johannes Vrijman, die als rijksbouw-
kundige in dienst was bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Vrijman werkte 
(vaak samen met anderen) aan diverse groot-
schalige onderwijsgebouwen, waarvan enkele 
de status van rijksmonument kregen. Dat 
geldt niet voor het Rotterdamse complex in 
het Oude Westen, nabij het Centraal Station. 
Het gebouw is tot 1975 in gebruik geweest 
als kweekschool en kraamkliniek. Daarna 

kwam het kantongerecht erin dat in 1996 
verhuisde naar de Kop van Zuid. Eind jaren 
negentig verwerft de Nieuwe Unie het 
leegstaande pand. Met een functieverande-
ringsubsidie van de gemeente Rotterdam 
verbouwt de corporatie het pand tot een 
appartementencomplex met parkeergarage. Deze 
herontwikkeling past in de gemeentelijke 
plannen voor herstructurering van het Oude 
Westen. De verloedering van de wijk als 
gevolg van drugsoverlast en criminaliteit 
is bestreden door de leegstand terug te 
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dringen en door met een aanbod van duurdere 
woningen aan te sturen op een meer gemêleerde 
bevolking. 

Het initiatief
De aankoop van de voormalige kweekschool voor 
herontwikkeling is voor de Nieuwe Unie geen doel 
op zich. De corporatie heeft veel bezit in het Oude 
Westen en investeert vanuit een strategische 
gebiedsvisie. Het statige pand leent zich voor her-
ontwikkeling tot woningcomplex. De hoogte van de 

transformatiekosten (de bouw van een ondergrondse 
parkeergarage is vereist) en de kwaliteitskenmerken 
van het gebouw maken de keuze voor appartementen 
in de duurdere prijsklasse tot een logische. De 
kwaliteit van de directe omgeving past daar minder 
goed bij. Het Oude Westen geldt als een achter-
standswijk waar de middengroepen vertrekken en 
waar de verloedering tot staan gebracht moet 
worden. Het is in die omstandigheden niet goed 
mogelijk om door middel van voorverkoop het 
investeringsrisico te beperken. Aanstaande kopers 
zien alleen de huidige tekortkomingen en wachten af 
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of voorgenomen verbeteringen ook daadwerkelijk 
plaatsvinden. De corporatie zocht wel naar partners 
om de investering mee te delen. ERA Bouw, in eerste 
aanleg als investeerder betrokken, trekt zich terug 
als ontwikkelaar als de voorverkoop van 50% van de 
appartementen niet mogelijk blijkt. ERA blijft wel als 
aannemer bij de verbouwing betrokken. De Nieuwe 
Unie heeft in samenwerking met De Groene Groep 
de ontwikkeling verder ter hand genomen.

De rolverdeling
De verbouwing neemt geruime tijd in beslag. Van 
begin af aan is Architecten en Consultants A&C bij 
de bouw betrokken. Projectarchitect Ton Jongkind 
heeft voor dit complex in totaal vijf bouwvergunnin-
gen aangevraagd voor drie verschillende opdracht-
gevers. De valse start van ERA is volgens hem niet 
zozeer een gevolg van gebrek aan belangstelling van 
mogelijke kopers. De eerste presentatie van de 
plannen trekt 300 belangstellenden voor een aanbod 
van maar 35 appartementen. Waarschijnlijk zijn zij 
terughoudend omdat de ontwikkelaar niet kan 
zeggen wanneer de woningen klaar zijn. De Nieuwe 
Unie en De Groene Groep zetten de ontwikkeling 
door in een hoger marktsegment en zonder voorver-
koop. Jan des Bouvrie komt in beeld om de apparte-

menten uit te werken naar de vermeende smaak van 
een welgestelde doelgroep. Dat levert open indelingen 
op, waarbij bijvoorbeeld geen muren zijn geplaatst 
tussen badkamer en slaapkamer. De appartementen 
komen in 2006 op de markt. De koopprijzen van rond 
3.500 euro per m2 kunnen in Amsterdam als markt-
conform gelden maar in Rotterdam blijven de kopers 
weg. Projectleider Tom van Zwienen van de Nieuwe 
Unie verklaart dit uit een conjunctuur met stijgende 
bouwprijzen en een teruglopende vraag naar appar-
tementen. De ‘verkeerde’ locatie zal ook hebben 
meegespeeld. Rotterdamse appartementen in die 
prijsklasse moeten toch op zijn minst uitzicht op de 
Maas hebben. Ook zijn niet alle appartementen royaal 
bemeten. Hoe het ook zij, als de appartementen een 
klein jaar na oplevering nog niet verkocht zijn en het 
renteverlies oploopt wil de corporatie zo snel mogelijk 
van het complex af. Het komt als geroepen dat Domus 
Magnus belangstelling heeft om het complex over te 
nemen en te verhuren als luxe woonvoorziening voor 
ouderen. De Nieuwe Unie heeft op de renovatie 
moeten toeleggen, maar beschouwt de operatie 
desondanks als geslaagd. Na de verkoop van het 
complex aan Domus Magnus werd A&C opnieuw als 
architect ingeschakeld om de appartementen aan te 
passen voor de nieuwe doelgroep.
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Behoud door ontwikkeling
Nadat het programma is vastgesteld, duurt het door 
bezwaarprocedures lang voordat de uitvoering kan 
beginnen. Er zijn ontheffingen van het Bouwbesluit 
verleend voor de trappen en voor de hoogte van de 
borstwering. Omdat de schil intact moet blijven 
ontstaan problemen in verband met daglichttoetre-
ding. Door de situering aan een doorgaande weg 
voldoet het gebouw niet aan de vigerende geluids-
normen. Om het verkeerslawaai te temperen is er 
een glazen geluidswal geplaatst op de grens van 
trottoir en binnenhof. Zoals bij veel renovaties is 
eerst schoon schip gemaakt door eerdere verbouwin-
gen en aanpassingen ongedaan te maken. De aan-
bouw aan de voorkant is verwijderd waardoor de 
binnentuin zijn oorspronkelijke vorm terugkrijgt. 
Onder de binnentuin is een parkeergarage aangelegd 
om te voldoen aan de parkeernorm. De herindeling 
van het gebouw heeft 36 appartementen opgeleverd 
met royale verdiepingshoogten van 4 en 6 meter en 
met woningplattegronden variërend van 60 tot 200 
m2, die op de eerste, tweede en derde verdieping 
bereikbaar zijn met drie liften. De verbouwing is 
lastig door de dikke dragende bouwmuren en de 
dunne betonnen vloeren (contactgeluiden). Om dit 
akoestisch probleem op te lossen zijn er zwevende 
vloeren geplaatst. Het uitgangspunt was verbetering 
van de leefomgeving in het Oude Westen en dat is 
met de herontwikkeling van De Magistraat ook 
daadwerkelijk dichterbij gekomen. 

Terugblik
Door de huurders van Domus Magnus heeft De 
Magistraat een bestemming gekregen als luxe 
woonvoorziening voor ouderen, zonder structurele 
verbouwingen, maar wel met ingrijpende aanpassin-
gen aan de indeling en uitrusting van de appartemen-
ten. Enkele appartementen zijn benut voor algemene 
voorzieningen. Er zijn uiteindelijk 30 appartementen 
in de verhuur gekomen tegen een gemiddelde 
pensionprijs van 3.800 euro per maand. Er is veel 
animo voor het complex. Waarom is dan het project 
in de koopsector mislukt en een succes in de beperkte 
markt voor wonen met zorg in het topsegment? 
Binnen de markt voor koopappartementen is de 
relatie met de omgeving (‘de’ locatie) een belangrijk 
kwaliteitskenmerk en het Oude Westen geldt niet als 
toplocatie. Voor wonen met zorg is vooral het 
beschutte karakter van het complex interessant en 
minder de innige relatie met de omgeving. Het 
gebouw ziet er uit als een onneembare vesting door 
de binnentuin, de omheining en het compacte 
volume. Ook de nieuwe naam De Magistraat, 
verwijzend naar de eerdere huisvesting van het 
kantongerecht, draagt bij aan het gewenste beeld van 

gezag en degelijkheid. Daarbij wil de doelgroep van 
kwetsbare ouderen onder elkaar zijn met voorzienin-
gen binnen handbereik. Voor de corporatie was de 
ontwikkeling van De Magistraat een sprong in het 
duister omdat er nu eenmaal geen communicatie kan 
zijn met nog onbekende gebruikers. Voor Domus 
Magnus was die vraag al bij voorbaat duidelijk en 
vormde De Magistraat een uitgelezen kans om aan 
deze nichevraag tegemoet te komen.
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Op de grens van Den Hoorn en Delft ligt de 
Hoornse Zoom, een nieuwe woonwijk die 
gebouwd is door projectontwikkelaar AM en 
woningcorporatie Staedion. Als de plannen 
voor de Hoornse Zoom ontstaan, ligt aan de 
rand van de bouwlocatie nog een ‘Oliemolen’ 
met een bijbehorende werkplaats en opslag-
ruimte. Op deze plek is vanaf het begin 
van de 19e eeuw plantaardige olie gepro-
duceerd, eerst met windenergie (de molen), 
later met stoommachines. De gemeente wil 
het historische ensemble behouden, maar 
besluit ook de wijk te ontsluiten door 
middel van een weg die dwars door het 
middelste pand zal gaan lopen. Als het 
gebruik als Thomashuis (waar gehandicapten 
onder begeleiding wonen) in beeld komt, 
vindt Hulshof Architecten een manier om de 
verschillende wensen te combineren. Aan 
weerzijden van de weg staan nu gerestaureer-
de panden die worden verbonden door een 
overkapping bestaande uit twee resterende 
spanten van de oude constructie.

Het initiatief
Het behoud van de Oliemolen is niet vanzelfsprekend. 
Projectontwikkelaars zijn niet per definitie gelukkig 
met historische panden op hun bouwplaats. Erfgoed 
helpt om het gebied herkenbaar te maken, maar het 
is ook een risicofactor. Als het doel is om een wijk 
planmatig te ontwikkelen met zo min mogelijk 
verrassingen tijdens de bouw, ligt het meer voor de 
hand om bestaande panden in het gebied af te breken 
en bij nul te beginnen. Tijdens de planvorming voor 
de Hoornse Zoom ontstaat een succesvolle coalitie 
om sloop tegen te gaan. Bij de gemeente Delft is steun 
voor de gedachte om het complex als monument te 
beschermen. Gertjan van den Beuken, directeur 
ontwikkeling bij woningcorporatie Staedion, is 
geïnteresseerd in herbestemming. Architect Ineke 
Hulshof weet aannemelijk te maken dat herbestem-
ming ook praktisch uitvoerbaar en betaalbaar is. Zij 
heeft ervaring op dit terrein, onder meer omdat zij 
zelf haar bureau vestigde in een Delfts fabriekspand.
Bij de start van de planvorming is ontwikkelaar AM 
eigenaar geworden van de Oliemolen. Op dat moment 
is sloop van de oude panden nog het uitgangspunt. 
Herhaaldelijk is naar voren gebracht dat sloop 
eigenlijk de beste oplossing zou zijn gezien de bouw-
kundige staat van de panden. De partijen die daar 
anders over denken slagen erin de Oliemolen en het 
initiatief overeind te houden. Als besloten wordt tot 
herontwikkeling gaan eigendom en opdrachtgever-
schap over naar de ontwikkelafdeling van Staedion, 
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die dan nog Citadel heet. Het contact met de zorgor-
ganisatie komt tot stand via Van den Beuken, die 
privé actief is met fondsenwerving voor kinderen 
met een handicap. Zorgorganisatie de Thomashuizen 
is ontstaan uit een initiatief van Hans van Putten, die 
in 2001 voor zijn gehandicapte zoon Thomas een 
omgeving zocht die bij de reguliere zorgaanbieders 
niet te vinden was. Inmiddels telt Nederland 55 
Thomashuizen, waar kleine woongroepen op 
franchisebasis worden begeleid door zelfstandige 
zorgondernemers. Ieder Thomashuis heeft een eigen 
karakter, waarbij steeds wordt gelet op een goede 
sfeer en een positieve uitstraling. De Oliemolen paste 
in deze filosofie. Ter vergelijking: in een ander deel 
van de Hoornse Zoom is een vijf verdiepingen tellend 
complex gebouwd voor cliënten van zorgorganisatie 
Philadelphia. Dat is een mooi in de omgeving geïnte-
greerd project, maar een Thomashuis past beter in 
een uniek pand als de Oliemolen.

Rolverdeling
In de initiatieffase trokken gemeente, corporatie en 
architect samen op. Als het plan moet worden 
uitgewerkt blijft de gemeenschappelijke basis, maar 
komen ook verschillen aan het licht. Dat is niet 
verwonderlijk omdat iedere partij zijn belangen en 
wensen heeft. De gemeentelijke Monumentenzorg 
heeft wensen die opdrachtgever en architect niet 
altijd makkelijk kunnen honoreren. Daarbij roepen 
voorgestelde oplossingen weer nieuwe vragen op. 
Zo is de overkapping van de straat een mogelijkheid 
om, ondanks de sloop van het pand, het historische 
beeld van het fabriekscomplex in stand te houden. 
Dan ontstaat echter de vraag of er zich dan niet 
teveel uitlaatgassen zouden concentreren in de nok. 
En of de overkapping geen hangjongeren gaat 
aantrekken. Zo maakt de gemeente het er niet 
eenvoudiger op voor opdrachtgever en architect.
Nadat er informele contacten over de Oliemolen zijn 
gelegd, begint de samenwerking tussen Staedion en 
Hulshof Architecten officieel met de opdracht aan 
het architectenbureau om een haalbaarheidsstudie 
uit te voeren. Het is niet de eerste studie naar de 
mogelijkheden van het complex, maar wel de eerste 
die zowel opdrachtgever als gemeente weet te 
overtuigen. Hierna volgt de uitwerking van het plan. 
Tamar Post neemt in deze uitwerkingsfase binnen 
Staedion de rol van projectontwikkelaar over. De 
herbestemming van de Oliemolen is voor Staedion 
geen incident. Financieel zijn herbestemmingen 
altijd lastig, maar gezien de positieve ervaringen met 
dit project zullen er meer van dergelijke projecten 
komen is haar verwachting. Naast de financiën zal 
Post ook altijd letten op de persoonlijke verstand-
houding: “Om een herbestemming tot een succes te 
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maken, moeten alle betrokkenen een bijzondere 
prestatie leveren, dat moet je samen doen en dan 
moet je elkaar respecteren, vertrouwen en het is 
helemaal mooi meegenomen als je het goed met 
elkaar kunt vinden.”

Behoud door ontwikkeling
Een deel van de Oliemolen, het pakhuis en de loods, 
krijgt net als de rest van de nieuwe wijk een woon-
functie met vier vrije sector huurwoningen. De 
molen zelf wordt een Thomashuis voor acht mensen 
met een handicap. Zij wonen onder begeleiding van 
twee zelfstandige zorgondernemers, die met hun 
eigen kinderen boven in het pand wonen. De zit/
slaapkamers van het Thomashuis liggen op de 
begane grond en op de eerste verdieping. Geen van 
de bewoners was tijdens de planvorming afhankelijk 
van een rolstoel. Hun relatief goede lichamelijke 
conditie maakt dat de brandweer niet de eisen heeft 
gesteld die in andere woonzorgprojecten grote extra 
investeringen vergen. Als later toch een bewoner met 
meervoudige beperkingen in huis komt, moeten er 
alsnog extra voorzieningen worden aangebracht. 
Het herbestemde complex bevat ook traditionele 
huurwoningen. Deze liggen deels direct naast het 
Thomashuis, deels in het pakhuis aan de andere kant 
van de poort. Omdat een toegangsweg tot de Hoornse 
Zoom dwars door het middelste pand van het 
industriële complexje was getekend, kan dat deel van 
het monument alleen in symbolische zin behouden 
blijven door de weg te overkappen, waarvoor de 
originele spanten werden gebruikt. Door deze 
gedeeltelijke sloop valt een deel van toekomstige 
opbrengsten weg, terwijl er wel uitgaven nodig zijn 
voor de overkapping. Dat maakt het niet eenvoudiger 
om het project financieel rond te krijgen.
Het nieuwe gebruik vraagt om bouwkundige aan-
passingen, zoals de toevoeging van isolatie aan de 
buitengevel. Ook worden historische elementen 
teruggebracht die al verloren waren gegaan. De 
gevelindeling van het pakhuis is gereconstrueerd aan 
de hand van een oude afbeelding. Om voldoende 
verdiepingshoogte te krijgen voor de bovenwoning is 
op de molen een deel van de opbouw teruggebracht 
die was verdwenen met de windmolen. Binnen biedt 
de molen een grote sfeervolle leefruimte. Hier zijn op 
enkele plekken de ruwe fabrieksmuren bewaard 
gebleven, evenals de metalen balken uit de tijd van 
de stoommachines. 
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Terugblik
Het herbestemmen van gebouwen is niet de 
makkelijkste weg. Vooraf is niet nauwkeurig aan te 
geven wat de bouwkundige staat van de panden is 
en verder is onzeker welke eisen de gemeente zal 
stellen. Ook bij de Oliemolen ontstond uit zakelijke 
overwegingen de verleiding om te slopen. De 
opdrachtgever moet bereid en in staat zijn om 
investeringen te doen die niet direct kunnen worden 
terugverdiend. Daarom zijn commerciële bedrijven 

(meestal) niet geïnteresseerd om een dergelijk 
project uit te voeren.
Met de woningcorporatie als opdrachtgever 
ontstaat de opening om het gebouw een bijzondere 
maatschappelijke functie te geven. De Oliemolen 
biedt de aansprekende huisvesting waarnaar de 
zorgorganisatie op zoek is. Zo verbindt de molen de 
omringende nieuwbouw met de historie, een band 
die in de meeste VINEX-wijken niet zo duidelijk 
aanwezig is.

De Oliemolen 
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Coloriet is zorgaanbieder in Flevoland met 
locaties in Lelystad, Dronten en Zeewolde. 
De verzorgingshuiszorg is geconcentreerd 
in De Hoven in Lelystad en De Regenboog in 
Dronten. In de directe omgeving is een ruim 
aanbod van zelfstandige ouderenhuisvesting 
dat beter voldoet aan de hedendaagse 
kwaliteitseisen. Mensen gaan daardoor 
minder snel naar een verzorgingshuis. In 
Lelystad bevordert Coloriet deze trend 
door samen met woningcorporatie Centrada 
(eigenaar van De Hoven) en de plaatselijke 
welzijnsorganisatie aan een woonservice-
zone te werken voor het omliggende gebied. 
Een woonservicezone is een gebied met een 
verhoogd niveau van service, zoals profes-
sionele alarmopvolging binnen 15 minuten. 
Binnen de zone heeft het gemoderniseerde 
complex een wijkfunctie gekregen. 
Daarnaast heeft de intramurale zorg meer en 
meer het karakter gekregen van verpleging, 
waar de oude locatie niet op was ingericht. 
Traditionele verzorginghuizen hebben dus 
concurrentie gekregen van zelfstandig 
wonen met zorg en zijn zelf niet geschikt 
als voorziening voor zwaardere zorg. Door 
De Hoven geschikt te maken voor verpleeg-
 huiszorg slaat Coloriet twee vliegen in één 
klap: de dreiging van leegstand wordt 
afgewend, terwijl intensievere zorg leidt 
tot meer omzet. Die oplossing is voor 
Coloriet als gevestigde aanbieder van 
verpleeghuiszorg makkelijker te bereiken 
dan doorgaans het geval is. 

De opgave en de opdrachtgever
In de Monitoring Gebouwkwaliteit van het College 
Bouw Zorginstellingen bleef De Hoven onder de 
maat wat betreft toegankelijkheid en sanitair. De 
waardering van de appartementen was ook  laag te 
noemen. Er moet duidelijk iets gebeuren omdat ook 
de populatie van het zorgcentrum steeds zwaardere 
zorg nodig heeft en het gebouw hierop niet is ingericht. 
Daarnaast wordt leegstand van appartementen 
verwacht. Het gebouw uit eind jaren tachtig is echter 
wat betreft bouwkundige kwaliteit en exploitatieduur 
nog lang niet aan vervanging toe. Een ingrijpende 
verbouwing van het bouwkundige interieur, waarbij 
ook het benodigde onderhoud kan worden meegeno-
men, heeft dan ook de voorkeur. De noodzakelijke 
voorwaarde is wel dat het gebouw voldoende flexibel 
is voor transformatie naar verpleeghuis. Ook moet 
het zorgkantoor akkoord gaat met de toewijzing van 
verpleeghuisplaatsen. Het leegstandsrisico is aller-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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eerst een probleem voor de huurder, maar ook 
woningcorporatie Centrada heeft als eigenaar van De 
Hoven belang bij verhuurbaarheid. Omdat huurder 
en verhuurder in dit opzicht sterk van elkaar afhan-
kelijk zijn, is de herontwikkeling van De Hoven een 
gedeelde opgave voor zorgaanbieder en woning-
corporatie, al ligt het opdrachtgeverschap formeel 
bij Centrada. 
De bouwkundige opgave bestaat uit de verbouwing 
van de 80 wooneenheden en algemene ruimten van 
het verzorgingshuis. Nodig zijn zowel aanpassingen 
van de verblijfseenheden als verbreding van de 
gangen en het plaatsen van beddenliften. De gemeente 
is bereid een deel van de renovatie te subsidiëren 
door afkoop van kapitaallasten, als in het complex 
ook voorzieningen voor buurtbewoners worden 
gerealiseerd. De overige verbouwingskosten komen 
voor rekening van de eigenaar; de inrichtingskosten 
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 investe-
ringsplafond 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 huisvestings-
adviseur Van Aarle De Laat. Deze adviseur draagt 
het architectenbureau Van Rassel voor.

De architect en de uitwerking van de opgave 
Kiki van Rassel is gespecialiseerd in de herbestem-
ming van gebouwen en is ook meer en meer betrok-
ken geraakt 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 je 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, waarbij de architect een schetsontwerp 
heeft gemaakt en Centrada huurprijzen per m2 heeft 
genoemd. Iedereen aan tafel is tijdens deze sessies 
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 douchegelegen-
heid. Door op de derde verdieping appartementen 
samen te voegen met een natte cel aan de ene kant 
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en een keuken aan de andere kant ontstaan12 ruime 
woningen voor lichte zorg, die tevens geschikt zijn 
voor bewoning door echtparen. Op de eerste verdie-
ping wordt ruimte gemaakt voor drie kleinschalige 
woonvormen voor ouderen met geheugenproblema-
tiek (3 huiskamers met keuken en 18 zit-slaapkamers). 
Daarnaast is er een unit met 4 appartementen ten 
behoeve van palliatieve zorg en 6 zotelplaatsen 
(tijdelijke zorg). Voor een verpleeghuis is het essentieel 
dat de medische zorg voor de bewoners onder 
verantwoordelijkheid van een specialist ouderen-
geneeskunde valt. Diens kamer bevindt zich op de 

begane grond en wordt gecombineerd met de werk-
ruimte van de huisarts die de medische zorg levert in 
het verzorgingshuis en aan buurtbewoners.
Op de begane grond van De Hoven ligt het wijkplein 
met het restaurant en plek voor de diverse activiteiten 
en diensten voor alle bewoners van De Hoven en van 
de wijk. Deze voorzieningen zijn als een overdekte 
straat vormgegeven. 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 
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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 herontwik-
keling gefaseerd uit te voeren. Dat is een belangrijk 
praktisch voordeel waardoor de verbouwing van De 
Hoven snel verloopt. 
Verzorgingshuizen doen vooral gedateerd aan door het 
gebruik van de kwetsbare lichte baksteen en de raam-
verdeling waaraan je direct kunt zien dat het een 
verzorgingshuis is. In Lelystad is door de nieuwe houten 
façade en het verven van de buitenzijde van de begane 
grond zichtbaar gemaakt dat het gebouw aan de binnen- 
zijde geheel verbouwd is. Voor de overige verdiepingen 
waren daar geen middelen voor beschikbaar. 
Door haar rol bij verschillende zorgprojecten 
signaleert Van Rassel veranderingen bij de heront-
wikkeling van zorgvastgoed. In het verleden moesten 
er vele stappen worden genomen om tot goedgekeurde 
planvorming in de zorg te komen. Dat leidde tot 
enorme vertragingen, waardoor plannen al weer 
verouderd waren wanneer ze tot uitvoering gebracht 
werden. 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 
concentreren op de vertaling van de wensen van 
bewoners en zorgverleners in een ruimtelijk pro-
gramma. Samen met de zorgaanbieder zijn creatieve 
oplossingen ontwikkeld voor een woonomgeving die 
past bij de doelgroep.

Terugblik
Nieuwbouw mag dan meer vrijheid bieden voor 
vormgeving, bij herontwikkeling is er de mogelijk-
heid om al aanwezige extra ruimte te benutten. Zo 
zijn volgens de architect de kleinschalige woonvor-
men in De Hoven groter dan in nieuwbouw mogelijk 
zou zijn. De functie van het gebouw als centrum van 
de woonservicezone kan beter uit de verf komen, 
hoewel in Lelystad dit gebouw en de ouderenwonin-
gen tamelijk geïsoleerd liggen van het stadshart. 
Door de herontwikkeling heeft De Hoven in ruimte-
lijk 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 dan ook de ontwikkelings-
kansen voor bestaand zorgvastgoed. Er zijn daar 
mogelijkheden om locaties dienstbaar en geschikt te 
maken tot plek waar ouderen kunnen wonen in de 
veilige nabijheid van zorg, welzijn en recreatie.

Woonzorgcentrum De Hoven 
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In de luwte van de Utrechtse binnenstad 
bevindt zich het Museumkwartier met het 
Bartholomeus Gasthuis als eeuwenoud pronk-
stuk. Het Bartholomeus Gasthuis wordt wel 
het oudste verzorgingshuis van ons land 
genoemd. Het is van oorsprong een middel-
eeuws gasthuis. Het gebouw heeft een u-vorm 
met de hoofdingang aan de Lange Smeestraat. 
Aan die kant zijn de monumentale delen van 
het gebouw die voor een deel uit de 14e eeuw 
stammen. De beide vleugels van het gebouw 
zijn in 1987 als vervangende nieuwbouw voor 
het vroegere bejaardenhuis gerealiseerd en 
boden tot 2009 plek aan 103 verzorgings-
huisplaatsen, 7 verpleeghuisplaatsen en 4 
extramurale plaatsen. Het is opmerkelijk dat 
in de huidige tijd van schaalvergroting in 
de zorg het eigendom van het gebouw en de 
zorgexploitatie in handen zijn van de 
zelfstandige organisatie Bartholomeus 
Gasthuis. Men werkt wel samen met andere 
organisaties, maar verdergaande avances 
van corporaties en zorginstellingen voor 

verkoop van bezit of voor fusies worden 
afgeslagen. De regenten van het gasthuis 
vergaderen al meer dan 600 jaar in de 
monumentale regenten kamer. Deze continuïteit 
in bestuur, gebouw en functie is belangrijk: 
“Immers door het verlies van zelfstandig-
heid komt het cultureel erfgoed in gevaar 
– niet alleen als gebouw, maar juist in de 
combinatie van het eeuwenoude gebouw en de 
eeuwenoude functie. Dan zou een einde 
komen aan een lange en unieke geschiedenis. 
Dat willen wij voorkomen met een groot-
scheepse herindeling en verbouwing.”1

De opgave en de opdrachtgever
De verbouwing en herindeling van het Bartholomeus 
Gasthuis betreft het monumentale deel, de beide 
vleugels en de binnentuin tussen de vleugels. 
Bestuurder en opdrachtgever Willy van Egdom heeft 
heel scherp gekeken naar de functies die binnen het 
gebouw zijn in te passen. Naast de intramurale 
functie is er veel geïnvesteerd in de wijkfunctie van 
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het gebouw. Voor een deel gaat het om een verbouwing 
binnen de kaders van de AWBZ. Voor een ander deel 
gaat het om een investering in een aanvullend 
aanbod, waarvoor ook aanvullende financiering 
moest worden gevonden.
De 103 verzorgingshuisappartementen in de beide 
vleugels voldeden ondanks hun relatief korte bestaan 
niet meer aan de hedendaagse eisen. Ze zijn met 25 
m2 te klein en niet goed geschikt voor bewoning en 
zorgverlening. De keuze voor verbouwing en her-
indeling van de beide vleugels is gemaakt voordat 
de huidige bestuurder aantreedt. Sloop ligt niet voor 
de hand vanwege de goede bouwkundige staat van 
beide vleugels. Van 44 bestaande appartementen 
worden 22 grotere appartementen gemaakt die 
tezamen het woonzorgcentrum vormen. In de vleugels 
ontstaat door herindeling plaats voor kleinschalige 
woonvormen voor mensen met dementie. De groeps-
grootte is aan de hoge kant met acht tot tien bewoners 
in elk van de zes woningen. Het aanbod wordt verder 
uitgebreid met een zorghotel dat vijf volledig ingerichte 
kamers heeft voor tijdelijke opname of palliatieve zorg. 
De totale verbouwingskosten bedragen negen 
miljoen euro waarvan één miljoen euro inrichtings-
kosten. Van dit bedrag is ongeveer zes miljoen euro 
geleend op basis van de kapitaallastenvergoeding 
van VWS. Er bleef dus een tekort van rond de drie 
miljoen euro, waarvoor aanvullende financiering 
moest worden gevonden. Het tekort is gedekt door 
een lening van twee miljoen euro en een miljoen euro 
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uit fondsenverwerving. Van Egdom verklaart dit 
tekort door het overschot aan onrendabele vierkante 
meters in het historische pand, door de investeringen 
in welzijnsvoorzieningen die niet in de reguliere 
zorgverlening pasten en door de doelstelling om dit 
cultuurhistorisch erfgoed in stand te houden en aan 
het publiek te tonen. 
Naast onrendabele investeringen komen er ook weer 
nieuwe inkomsten binnen, bijvoorbeeld uit de 
verhuur van de zes levensloopgeschikte appartemen-
ten, die in het monumentale deel van het gasthuis 
werden gerealiseerd. Om het gewenste wijkservice-
centrum gestalte te geven werd in het pand een Huis 
in de Wijk gerealiseerd met een ontvangsthal, 
winkeltje, brasserie, zalen en een wellnessruimte. 
In het Huis in de Wijk is ook het informatieloket 
De Smederij gekomen, waar de welzijnsvraag van 
senioren uit de binnenstad gekoppeld wordt aan 
het beschikbare aanbod vanuit het gasthuis. In het 
Huis in de Wijk kunnen ouderen uit de binnenstad 
en bewoners van het gasthuis allerlei betaalde en 
onbetaalde diensten afnemen. Zo kan men tegen 
betaling de was laten doen, de hulp van een klusjes-
man inroepen of hulp krijgen bij de administratie 
of bij het aansluiten van de pc. Ook een opbaarhuis 
maakt onderdeel uit van het Huis in de Wijk.
Brasserie Zunte Gheertruden is nu al een gewilde 
plek om te lunchen, iets te drinken of te dineren en 
vooral als ontmoetingsplek. In het Salus huys, waar 
de wellness is gevestigd, kan men terecht voor een 
massage of schoonheidsbehandeling, de kapper, de 
zonnebank, warme lampen voor de stijve spieren of 
fitness onder begeleiding van een fysiotherapeut. De 
geestelijke verzorging en de meer serieuze zaken van 
het leven hebben hun plek in het Otium huys, waar 
bijvoorbeeld workshops worden georganiseerd over 
rouwverwerking, het omgaan met eenzaamheid en 
het accepteren van het ouder worden. Voor de 
exploitatie van dit welzijnsprogramma heeft Van 
Egdom als motto: ‘Utrechters zorgen voor Utrechters’, 
dat wil zeggen dat de opbrengsten van het duurdere 
welzijnsaanbod worden ingezet ten gunste van 
minder welgestelde cliënten. 
Als architect en interieurarchitect voor dit project is 
op ten noort blijdenstein aangetrokken. Dit Utrechtse 
architectenbureau deed ook het toezicht en de 
directievoering. BOB uit Zeist was verantwoordelijk 
voor het bouwmanagement. 

De architect en de uitwerking van de opgave 
De combinatie van een bijzonder monumentaal 
gebouw en een eigentijds zorgconcept maakt dit 
project uniek. Bij de ontwerpopgave is de nadruk 
vooral gelegd op het vertalen en ondersteunen van 
het zorgconcept met techniek en vormgeving. De 
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opdrachtgever vond het belangrijk dat het Bartho-
lomeus Gasthuis een plezierige omgeving voor de 
bewoners en bezoekers zou zijn. Die opgave strekt 
zich niet alleen uit tot de appartementen en huiska-
mers, maar evenzeer tot de bijzondere voorzieningen 
in het complex, waaronder de brasserie en de 
omsloten binnentuin in het hart van het geheel. 
De verbouwing van 1987 had de historische delen 
van het monument al meer manifest gemaakt. De 
huidige restauratie gaat voort op die weg door de 
historische ruimten verder in oude staat te herstellen 
en ook oude buitenmuren in het interieur weer 
zichtbaar te maken. Zo krijgt het Bartholomeus 
Gasthuis zijn authentieke karakter terug. De combi-
natie van authentieke en eigentijdse elementen levert 
een bijzonder interieur op dat zorg en professionaliteit 
uitstraalt. Het kleurenschema is sober en tijdloos en 
ook hier is gekozen voor combinaties van klassieke 
meubelen en moderne elementen. De hal heeft zijn 
oorspronkelijke vorm teruggekregen en maakt direct 
duidelijk dat het om een middeleeuws gebouw gaat. 
De raampartijen en de hoogte van de entree zijn 
vrijgemaakt en de glazen tochtsluis is er op bescheiden 
wijze als nieuw element in geplaatst. Het patroon en 
de bruingrijze tint van de tegelvloer in de hal en de 
positie en vormgeving van de receptiebalie (op de 
plek van het oude altaar) refereren hier aan de 
oorspronkelijke kapel. De zieken en ouderen konden 
vanuit de bedsteden in de zaal – de huidige brasserie 
– door de hoge ramen de mis bijwonen.

Terugblik
De herontwikkeling van dit complex is een echt 
lokale aangelegenheid. De meeste adviseurs en 
financiers kwamen gewoon op de fiets. Al biedt 
nieuwbouw meer vrijheid qua vormgeving, bij 
herontwikkeling van monumenten is het mogelijk 
om bestaande historische elementen te benutten. 
Daarmee kreeg het gasthuis allure die aantrekkelijk 
is voor een meer kapitaalkrachtige vraag. Alhoewel 
de architectonische kwaliteit van de vleugels te 
wensen overliet, was sloop geen optie. De wijkfunctie 
van het vernieuwde gebouw zal zijn beslag nog 
moeten krijgen. De locatie is geschikt gemaakt voor 
de doelgroep, waardoor ouderen kunnen wonen in 
de directe nabijheid van zorg, welzijn en recreatie. 
Daar liggen de ontwikkelingskansen voor het 
monumentaal zorgvastgoed. Met de vernieuwing van 
het gasthuis is de toekomst van dit culturele erfgoed 
voor geruime tijd veiliggesteld.

1)  Brochure Fondsenwerving Bartholomeus Gasthuis,   
 Utrecht, 2008.
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In de tweede helft van de twintigste eeuw is 
veel gebouwd voor allerlei vormen van ver-
blijfszorg. Iedere gemeente kreeg minstens 
één verzorgingshuis en meestal ook wel een 
verpleeghuis. Inmiddels zijn veel gebouwen 
alweer gesloopt en vervangen door nieuw-
bouw. De laatste jaren wordt meer gekeken 
naar de mogelijkheid van hergebruik. Zorg-
aanbieders vestigen zich in panden die ooit 
een andere functie hadden en denken ook na 
over mogelijkheden tot herontwikkeling van 
hun eigen vastgoed. Dat gebeurt dikwijls in 
samenwerking met woningcorporaties die 
voor zorginstellingen kunnen optreden als 
projectontwikkelaar en verhuurder. Architec-
ten worden ingeschakeld om de haalbaarheid 
te onderzoeken van alternatieven voor sloop 
van panden die niet langer voldoen. Vaak is 
het mogelijk om het gebouw aan te passen, 
eventueel met toevoeging van een deel nieuw-
bouw. Dergelijke oplossingen zijn een seri-
euze optie voor eigenaren, gebruikers en de 
wijdere omgeving. Overwegingen zijn bijvoor-
beeld de geringere milieubelasting bij herge-
bruik, het behoud van de stedenbouwkundige 
structuur en de waardering voor een gebouw 
met geschiedenis. De keus die wordt 
gemaakt is niet alleen van belang voor de 
eigenaar en gebruikers. Ook omwonenden 
en de gemeente voelen zich betrokken.  Zij 
pleiten meestal voor herbestemming. Bij 
eigenaren en gebruikers is er meer twijfel, 
want herbestemming is niet per definitie de 
makkelijkste of de goedkoopste oplossing. 
Om opdrachtgevers te helpen hun koers te 

bepalen hebben het Aedes-Actiz Kenniscen-
trum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal 
samen met RIGO Research en Advies onder-
zoek gedaan naar praktijkvoorbeelden van 
hergebruik die inzicht en inspiratie kunnen 
bieden. Daarbij zijn drie varianten aan de 
orde gekomen: 
- Gebouwen zonder zorgfunctie worden   
 geschikt gemaakt voor zorg;
-  Zorggebouwen worden aangepast aan   
 nieuwe vormen van zorg;
-  Gebouwen met zorgfunctie worden   
 geschikt gemaakt voor andere vormen van  
 gebruik.
De eerste variant speelt vooral bij het streven 
naar kleinschalige, in de omgeving geïntegreer-
de woonvormen voor mensen die zorg nodig 
hebben. De tweede en de derde variant weer-
spiegelen het snelle veranderen van zorgvisies, 
waardoor zorghuisvesting niet langer voldoet 
ook als er bouwkundig weinig mis is. In de 
laatste decennia van de twintigste eeuw 
ontstonden zorggebouwen binnen de strakke 
kaders van centrale regelgeving die was 
gericht op sobere, specifiek op de zorg gerichte 
oplossingen. Het blijkt niet eenvoudig om de 
producten van dit systeem geschikt te maken 
voor gebruik buiten de zorgsector. Toch zijn 
er wel voorbeelden te vinden van herontwik-
keling tot bijvoorbeeld wooncomplex of hotel. 
Kansrijker is over het algemeen hergebruik 
binnen de zorgsector, waarbij er niet alleen 
behoefte is aan functionele aanpassingen. Het 
doel is vaak om een vriendelijker uitstraling 
te geven aan panden die al te rationeel zijn 
opgezet en sterk het karakter van een instituut 
hadden. Meer dan vroeger is het voor zorg-
aanbieders belangrijk om een aantrekkelijk 
woon- en werkklimaat te bieden. De architec-
tonische kwaliteit van hun huisvesting is 
daarbij een belangrijke factor. 

Samenvatting 
en conclusies 
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De verschillende varianten van herbestem-
ming en hergebruik zijn onderzocht via 
gesprekken met opdrachtgevers, architecten 
en gebruikers. Dit resulteert in een veelkleurig 
beeld van de praktijk van de afgelopen jaren 
en in aanbevelingen voor al degenen die de 
komende periode met vergelijkbare projecten 
aan de slag gaan.

Herbestemmen voor wonen met zorg 

Deze variant komt voort uit het streven naar 
kleinschalige, in de omgeving geïntegreerde 
woonvormen voor mensen die zorg nodig 
hebben. Hier ontstaat een win-winsituatie als 
de komst van zorggebruikers het mogelijk 
maakt om een pand dat zijn functie verloren 
heeft, te behouden. De winst voor de nieuwe 
gebruikers is dat zij de beschikking krijgen 
over karakteristieke huisvesting op een 
centrale plek. Zo draagt de vraag vanuit de 
zorg bij aan het herbestemmen van allerlei 
soorten gebouwen. Studies hebben laten zien 
dat het mogelijk is om in een groot leegstaand 
kantoor een complete zorgorganisatie onder 
te brengen. Dat is tot dusver vooral theorie. In 
de praktijk zien we dat ‘kleinschalige’ voor-
zieningen voor wonen en zorg terechtkomen 
in middelgrote complexen: een pastorie, een 
school, een kerk, samengevoegde pakhuizen, 
een boerderij met bijgebouwen. Om zorg 
goed te kunnen organiseren moeten steeds 
minstens zes of zelfs acht mensen bij elkaar 
wonen. Zoveel appartementen met gemeen-
schappelijke voorzieningen passen niet in een 
enkel pand. Maar echt grote complexen sporen 
niet met huidige opvattingen over wonen en 
zorg. Bovendien neemt bij massaliteit de 
huiver over financiële risico’s toe.
Sommige woonprojecten in de vrije sector 
liggen in een rustige, landelijke omgeving. 
Ook zorgboerderijen zijn buiten de stad te 

vinden. Maar de meeste kleinschalige combi-
naties van wonen en zorg komen in centraal 
gelegen panden. Zorgaanbieders en cliënten 
willen naar het midden van de samenleving, 
weg uit het isolement van de gesloten instelling. 
Belangrijke ervaringen met herbestemming 
voor wonen met zorg zijn:
-  Het resultaat kan zich onderscheiden door  
 bijzondere kwaliteit. Wel kost herbestem - 
 men in het algemeen meer dan nieuwbouw,  
 zo niet in geld, dan toch in tijd en inzet. 
-  In de concurrentie om aantrekkelijke   
 locaties zijn zorginstellingen financieel   
 zwakker dan commerciële marktpartijen.  
 Als herbestemmen vraagt om wijziging van  
 het bestemmingsplan is medewerking van  
 de gemeente nodig. Dan kan blijken dat   
 zorg juist sterker staat bij het verwerven   
 van een goede plek.
-  Succes vraagt in de ontwerpfase om 
 intensief contact met de eindgebruikers.   
 ‘De zorg’ is echter niet gewend om ruimtelijk  
 te denken. Men heeft de neiging om met   
 normbedragen en normgetallen te werken.  
 Beter is het om de daadwerkelijke 
 functionele eisen en financiële mogelijk-   
 heden expliciet te maken.
-  Bij een geslaagde herbestemming zitten de  
 juiste gebruikers op de juiste plek. 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 herbe-  
 stemmen voor wonen en zorg vraagt om   
 partners die in het geheel passen.

Zorggebouwen aanpassen aan nieuwe eisen

Bij herontwikkeling binnen de zorg moet 
meestal bestaand vastgoed geschikt worden 
gemaakt voor een nieuw zorgconcept. Dat 
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betreft bijvoorbeeld groepswonen voor 
mensen met dementie. Zo wordt ‘behoud 
door ontwikkeling’ mogelijk. Door verder te 
gaan met nog bruikbare zorggebouwen blijft 
de geschiedenis herkenbaar. De architectuur 
van dergelijke panden weerspiegelt een 
unieke historische periode, ook als de waar-
dering op dit moment nog niet hoog is. Zowel 
bij herbestemming als herontwikkeling is de 
belevingswaarde van het resultaat een 
belangrijke overweging. Het besef is gegroeid 
dat zorggebouwen niet alleen een utilitair 
karakter moeten hebben. Ze functioneren 
beter als ze een prettige omgeving vormen 
voor zowel bewoners als personeel. Heront-
wikkeling van verzorgingshuizen is geen 
nieuw verschijnsel. Rond 1990 is er een 
beweging om de woonkwaliteit in zorgcentra 
te verbeteren door het samenvoegen van 
onzelfstandige eenheden tot volwaardige 
appartementen. Het accent ligt dan op zelf-
standig wonen en op het scheiden van wonen 
en zorg. Diezelfde beweging heeft soms geleid 
tot het opwaarderen van wooncomplexen. 
Meestal gaat het om flatgebouwen die zijn 
gebouwd voor gezinnen, maar waar uiteindelijk 
vooral senioren wonen. Om hen beter van 
dienst te zijn worden dan ruimtes voor zorg-
personeel en ontmoeting toegevoegd. 
Uit herontwikkeling binnen de zorgsector valt 
het volgende te leren:
-  Waar de zorginstelling huurder is, vraagt   
 herontwikkeling om een gezamenlijk   
 optrekken met de eigenaar van het pand.  
 Als dat niet lukt, ontstaat een patstelling,  
 want de huurder kan in de praktijk niet   
 makkelijk vertrekken. 
-  Behalve de eigenaar moet men ook anderen  
 zien mee te krijgen: intensivering van de   
 zorg vraagt om toestemming van het   
 zorgkantoor. Wanneer men voor 

 wijkfuncties kiest, is samenwerking nodig  
 met de gemeente en andere partners.
-  De opgave is niet alleen technisch en   
 financieel. Ook de belevingswaarde van de  
 oplossing (voor bewoners, personeel en   
 omgeving) legt gewicht in de schaal. 
-  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 soms toch  
 gekozen voor gedeeld sanitair en instel-  
 lingskeukens.
-  Als moderniseren betekent dat er minder  
 mensen kunnen worden ondergebracht in  
 de beschikbare ruimte, zal 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 dan toe dat herontwikkeling wordt  
 gecombineerd met nieuwbouw.

Zorggebouwen een ander gebruik geven

De toestroom van publiek naar museum de 
Hermitage aan de Amstel laat zien hoe een 
oud zorggebouw een inspirerend nieuw 
gebruik kan krijgen. Dat is wel een uitzonder-
lijk geval. De praktijk is eerder dat verouderd 
zorgvastgoed wordt gesloopt. Ook wordt 
dikwijls gekozen voor tijdelijke herbestem-
ming. Wanneer nieuwbouw niet op korte 
termijn mogelijk is, kan de eigenaar het 
complex voorlopig in de lucht houden door er 
bijvoorbeeld studenten te huisvesten. Zo 
wordt het langdurig braak liggen van een 
terrein voorkomen. Dit uitstel van sloop kan 
in de praktijk overgaan in afstel.
Wanneer eigenaren zoeken naar nieuwe 
functies voor verouderd zorgvastgoed, 
komen ze tot onderstaande conclusies:
-  Verzorgings- en verpleeghuizen uit de   
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 tweede helft van de twintigste eeuw lenen  
 zich in het algemeen niet goed tot herbe-  
 stemming. Het systeem van regelgeving en  
 financiering resulteerde in huisvesting die  
 sterk is toegesneden op één vorm van   
 gebruik. Zo werden schaarse middelen   
 doelmatig besteed, maar dat ging ten koste  
 van flexibiliteit op langere termijn.
-  Dit deel van de gebouwenvoorraad kan   
 worden herbestemd wanneer er behoefte  
 is aan kleine wooneenheden voor bijvoor- 
 beeld studenten. Dan is doorgaan met het  
 bestaande pand een redelijk goedkope   
 oplossing waarbij de oorspronkelijke   
 wooneenheden intact kunnen blijven. 
- Al kende de zorgsector veel nieuwbouw, 
 toch betrokken zorgorganisaties ook in de 
 twintigste eeuw al panden die voorheen 
 een andere functie hadden. Omdat dergelijke 
 huisvesting oorspronkelijk niet via de   
 standaardbouwwijze is ontstaan, is er daar 
 meer kans op kwaliteiten die het aantrek-
 kelijk maken om te investeren in herbe-
 stemming. 

Tenslotte

De praktijkvoorbeelden kennen ieder hun eigen 
conclusies, maar er zijn ook algemene lessen:
-  Herbestemming vormt vaak een mooie   
 gelegenheid om de kernkwaliteiten van het  
 gebouw naar boven te halen. Daarvoor kan  
 het nodig zijn om verbouwingen uit de   
 vorige periode weer ongedaan te maken. 
-  Altijd wordt de kans op een geslaagde   
 herbestemming groter door een gedegen   
 vooronderzoek. Een succesfactor is ook   
 als het lukt de eindgebruikers intensief in  
 de voorfase te betrekken. 
-  Verbouwen is minder voorspelbaar dan   
 nieuwbouw. Dat kan een argument zijn om  
 de aannemer al te betrekken voordat het   

 definitieve ontwerp is gemaakt. Maar wat  
 de beste aanpak is, wordt van geval tot   
 geval vastgesteld.
-  De haalbaarheid van een herbestemming  
 wordt niet alleen bepaald door directe   
 verwervings- en bouwkosten. Het is realis- 
 tischer om ook te rekenen met onderhoud  
 en exploitatie over een langere periode. 
-  Herbestemmen is enerverend door de   
 verrassingen die ontstaan in een bestaand  
 gebouw. Toch moet ook tijd worden 
 genomen om vooruit te kijken naar de   
 verdere toekomst. Zeker bij multi-
 functionele gebouwen is het verstandig om  
 in een vroeg stadium te beginnen met het  
 regelen van het beheer.
Terugblikkend is duidelijk dat het nuttig kan 
zijn om een lokaal of regionaal overzicht te 
hebben van te herbestemmen vastgoed. Dan 
wordt het bij elkaar komen van vraag en aanbod 
minder toevallig dan de praktijk tot dusver. 
Geslaagde voorbeelden van herbestemming 
komen tot stand dankzij de inspanningen van 
opdrachtgevers, architecten en andere 
betrokkenen. Hoogconjunctuur helpt om 
ruimte te maken voor ambitieuze initiatieven. 
Nu de mogelijkheden om te investeren sterk zijn 
afgenomen breekt een onbestemde periode aan. 
Sinds de kredietcrisis is nieuwbouw lastiger 
geworden maar dat maakt herbestemming niet 
eenvoudiger. Gezien de bijzondere resultaten 
die kunnen ontstaan als een nieuwe functie 
wordt gevonden voor een oud gebouw, heeft 
iedereen er baat bij dat ook in de toekomst 
initiatiefnemers met deze opgave aan de slag 
gaan. Een nieuw leven geven aan verouderd 
vastgoed is en blijft een uitdaging. De uitkomst 
zal vooraf nooit helemaal te bepalen zijn. 
Maar we hebben kunnen vaststellen dat de 
betrokkenen uiteindelijk vooral blij verrast 
zijn over de mogelijkheden van herbestemming.
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Een tweede leven
De bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen

Herbestemming van vastgoed biedt kansen voor de zorgsector. Dat is 
belangrijk omdat de ver grijzing en de gewenste kleinschaligheid 
een nieuwe vraag naar geschikt zorgvastgoed oproepen. Budgettaire 
druk maakt het bovendien noodzakelijk om creatief om te gaan met de 
beschikbare middelen. Ook het streven naar duurzaamheid zorgt ervoor 
dat oude gebouwen eerder worden hergebruikt dan gesloopt. Dit boek 
laat zien hoe deze trend doorwerkt bij combinaties van wonen en zorg. 
Zo ontstaat een beeld van een bijzondere praktijk met lessen voor alle 
fasen tussen het eerste idee en het uiteindelijke gebruik.
De projectbeschrijvingen en de fotografie van Joost Brouwers illustreren 
de inzichten en conclusies. Daarmee is deze uit gave een aanwinst voor 
opdrachtgevers, zoals bestuurders, managers en stafmedewerkers van 
zorgaanbieders, woningcorporaties en beleggers. Het is ook goed bruikbaar 
voor andere vastgoedprofessionals, zoals projectontwikkelaars en 
architecten, die leegstaand vastgoed geschikt willen maken voor de zorg.
Een tweede leven is een uitgave van het Aedes-Actiz Kenniscentrum 
Wonen-Zorg in samen werking met Architectuur Lokaal. 

Deze publicatie is mogelijk gemaakt met ondersteuning van RIGO 
Research en Advies en met financiële bijdragen van het Nationaal 
Programma Herbestemming, een initiatief van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en van: Amaliazorg, Architectenbureau J. van Stigt BV, 
Coloriet , Jorissen Simonetti architecten, Omnia Wonen, op ten noort 
blijdenstein, Portaal, Swinhove Groep, Woonzorg Nederland, ZOwonen.


