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Nieuwbouw zorghyis voor psychogeriatrische bewoners te Zwolle 

Opgenomen in de buurt 
Demen te renden zo veel mogel i j k t u s s e n 

de m e n s e n laten w o n e n , maar w e l in 

een b e s c h e r m d e o m g e v i n g . Dat is de f i 

losof ie die doo r een Z w o l s e zo rg ins te l 

l ing met k le inschal ige n i e u w b o u w in de 

b innens tad in de prakt i jk w o r d t ge

bracht . De arch i tec t heef t dat pe r fec t 

w e t e n v o r m te geven . 

Tekst: Dirk Dubbeling 

Analyse: Huls Bouwkostenmanagement bv 

Het Kamper Woonzorgconcern IJsselheem beheert in Zwo l le , Kam

pen en Zwartewater land dert ien zorghuizen, waarvan enkele 

n ieuwe, kleinschalige vest ig ingen in Zwol le voor dert ig to t zesender

t ig demente bewoners. Deze n ieuwe woonvoorz ien ingen zijn een 

aanvul l ing op grootschal ige locaties voor langdur ige verp leeghuis

zorg. Aanle id ing voor de n ieuwbouw was de s loop van het Zwolse 

ziekenhuis Weezenlanden, waar een grote psychogeriatr ische afde

ling was ondergebracht. Vervangende huisvest ing was noodzakeli jk; 

mensen leven langer dan voorheen en de kans op dement ie neemt 

mede daardoor toe. Die groep zal verzorging nodig hebben. De f i lo

sofie van IJsselheem is dat dementerende bewoners die niet meer 

thuis kunnen wonen , ten minste in hun eigen woonbuu r t moeten 

kunnen wonen in kleinschalige eenheden. IJsselheem heeft locaties 

rondom het oude centrum van Zwol le gezocht, de grond gekocht en 

is een aantal jaren terug gestart met de bouw van drie zorghuizen 

die inmiddels opgeleverd en bewoond zi jn.Twee daarvan zijn ont

wo rpen door De Velde Archi tecten op basis van twee afzonderl i jke 

pr i jsvragen, waaronder zorghuis Anna Heerkens in de wi jk Assen-

dorp (over zorghuis Wi lhe lmina van Sonsbeeck aan de Bagi jneweide 

is gepubl iceerd in Bouwmarkt 2, 2014). 

"De opdracht was een zorgcomplex van dertig eenheden verdeeld 

in v i j f won ingen voor zes bewoners " vertel t architect Henk de Velde. 

"De opdrachtgever w i lde dat er ind iv idual i te i t uit het gebouw zou 

spreken. De bewoners zouden op straat hun w o n i n g moeten kunnen 

aanwijzen. De organisat ie w i lde bovendien haar eigen kwal i te i t en 

degel i jkheid terugzien in de ui tstral ing van het gebouw, zowel bui 

ten als b innen. Een van de redenen waarom w i j de opdracht hebben 

gekregen is dat w i j die indiv idual i te i t het beste hebben weten u i t t e 

werken. Ook bij het andere zorghuis dat ik voor IJsselheem heb ont

wo rpen was dat de wens." 

De locatie 
De negent iende-eeuwse buurt Assendorp tegenover het NS-stat ion 

van Zwol le bestaat uit een aantal lange en vr i j smal le negent iende-

eeuwse woonst ra ten met een grote d ivers i te i t aan bouwst i j len . 

De Velde: "D i t zorghuis is gebouwd op de plek van een voormal ige 

busremise die midden in de wi jk lag. De remise was al een t i jd niet 

meer als zodanig in gebruik, maar heeft nog een t i jd dienst gedaan 

als k r ing loopwinke l . De remise lag achter op het ter re in , waardoor 

de s t raatwand, met verder aaneengesloten w o n i n g e n , over een 

grote breedte was onderbroken. Op het achterste deel van het ter

rein heeft de projectontwikkelaar die eigenaar van het terrein was, 

huisvest ing gebouwd voor jongeren die begele id wonen. " 

Het n ieuwe zorggebouw is direct aan de straat geplaatst. "Voor een 

paar won ingen direct rechts van het gebouw, waarvan de bewoners 

op het remiseterrein achter hun w o n i n g konden parkeren, hebben 

we een onderdoorgang gereal iseerd. Boven deze doorgang heeft 

een kleine ontwikkelaar twee huurappar tement jes g e b o u w d , waar

van de voordeur in de onderdoorgang zit. Ook deze appar tement jes 

hebben w i j on tworpen en de gevel ervan s lu i t dan ook zowel fysiek 

als architectonisch aan bij het zorghuis. Direct achter het zorgge

b o u w zijn een tu in en een klein parkeerterrein voor personeel en be 

zoekers aangelegd.Tussen het gebouw en de eerste w o n i n g naast 

het gebouw l igt de inr i t naar deze parkeerplaatsen." 

Vormgeving 
Het gebouw heeft drie bouwlagen , waarvan de bovenste onder een 

steile kap l igt, voorzien van dakkapel len. "De archi tectuur van de 

buurt hebben we in de n ieuwbouw doorgezet. Zo zijn in de straat 

een aantal fraaie wi tgeple is terde gevels te v inden en je komt er 

mooie verhoud ingen tussen raampart i jen tegen . Het tehuis moest 

ramen kr i jgen vanaf dert ig cent imeter boven de straat, zodat de be

woners zittend en l iggend op bed goed naar bui ten kunnen ki jken. 

Nieuwe generatie l<leinschalige 

zorggebouwen 

Dat leverde mooie vert icale ramen op , wat aanslui t op de directe 

omgev ing . Het grote aantal ramen zorgt voor max imaa l zicht op de 

straat. We hebben de gevel opgedeeld in t raveeën en een verschei

denheid aan bouwmater ia len toegepast , zoals verschi l lende soorter 

baksteen, hardsteen en gepleisterd s tucwerk o m de ind iv idual i te i t 

zichtbaar te maken en het gebouw te laten aanslui ten op de omge

v ing . Soms resulteert dat in een hor izontale or iëntat ie en soms in 

een vert icale or iëntat ie. Daarmee is de s t raatwand niet alleen fysiek 

maar ook qua bouwst i j len gerepareerd. We hebben het beeld van dt 

straat en oml iggende straten gevo lgd , die afwisselende architectuui 

van een goede kwal i tei t kennen. Ook de zi jgevel heeft een hoog

waard ige a fwerk ing gekregen. Hoewel de kap van het gebouw over 

de gehele breedte even hoog is, heeft de gevel toch een sterk varië

rend hoogtebeeld gekregen. Dat is dankzij doorbrek ingen van het 

dak met t raveeën van drie bouwlagen , afgewisseld met dakkapel

len. We hadden ook een moderne gevel kunnen on twerpen , zolang 

de bouwmassa maar goed zou aanslui ten en de gevel vo ldoende 

di f ferent iat ie zou hebben. Het moest er in ieder geval niet uitzien ah 

een zorgcomplex, maar diende de u i ts t ra l ing van w o n i n g e n te kri j

gen." 

De entree l igt recht tegenover een straat die vanaf het stat ion de 

wi jk in loopt . Dat gaf aanleiding tot verb i jzonder ing van dat deel van 

de gevel . De Velde: "Zo is op de begane g rond de entree terugge-
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Projectarchitect Henl<: de Velde: "De opdrachtgever wilde dat er individualiteit uit het gebouw zou spreken.' 

legd onder de gevel en door het deel van de gevel links van de en

tree iets naar achteren te plaatsen is een verspr ing ing in de gevel-

wand aan weerszi jden van het zorggebouw geleidel i jk opgelost . Het 

metselwerk van de entreegevel is deels vert icaal geplaatst en er is 

diepte in het metselwerk aangebracht. Bovenin de gevel is een ge

velsteen geplaatst die ik zelf heb mogen ontwerpen. Deze bestaat 

uit één stuk steen van ru im een meter bij v i j fenzevent ig cent imeter 

met een belettering en een afbeeld ing in de stij l van de Amster

damse School. Er staat '2012' in vert icaal geplaatste ci j fers met 

daarnaast een verzorgende die zich over een hu lpbehoevende ont

fermt." 

Indeling 
De entreeru imte bestaat uit een kleine hal met een bezoekerstoi let 

en een garderobe. Links van de entree, aan de straatzi jde, is een 

ru imte waar b i jeenkomsten kunnen p laatsv inden, zoals een verjaar

dagsfeestje voor de bewoners en hun fami l ie . De zorginstel l ing w i l 

goed contact houden met de buurt , en ook buur tbewoners kunnen 

daarom gebruik van deze ru imte maken. 

Achter deze on tmoet ingsru imte bev inden zich enkele kantoor ru im

tes en techniekruimtes. Het gebouw is voorzien van diverse ener

giebesparende instal lat ies. Er l iggen zonnepanelen op het dak en er 

is v loerverwarming in combinat ie met koel ing aanwezig. Een w a r m 

tepomp regelt warmte/koude-opslag in de bodem. Balansventi lat ie 

regelt ve rwarming van inst romende lucht. 

Op de begane grond is een snoezelruimte ingericht, voorzien van 

een l igbad met t i l l i f t . In het m idden van het gebouw ligt een over

dekte b innentu in . Vanuit deze ru imte bereik je de voordeur van de 

w o n i n g op de begane grond en is de tu in achter het gebouw te be

reiken. De eerste en tweede verd iep ing bestaan elk ui t twee w o n i n 

gen gescheiden door een hal . In de hal is een v ide gecreëerd en op 

het dak is een l ichtkap geplaatst, zodat er vo ldoende dagl icht in het 

gebouw doordr ing t , to t in de centrale b innentu in . De beide etages 

hebben elk een gezamenl i jk balkon aan de achterzi jde. Inpandig aan 

de zi jgevels bevinden zich twee v lucht t rappenhuizen. 

Elke bewoner heeft een eigen zi t-slaapkamer waarvan er vier aan de 

straatzi jde l iggen en twee aan de achterzijde. Maar het grootste 

deel van de dag brengen de bewoners door in een gemeenschappe

lijke w o o n k a m e r annex keuken, waarvan elke w o n i n g er een heeft. 

Deze woonkamers l iggen aan de straatzi jde. Elke w o n i n g heeft drie 

badkamers die via de gang bereikbaar z i jn, voorz ien van een schuif

deur. Omdat de bewoners l icht-dementerend z i jn , kunnen de en

trees naar de won ingen al leen van bui tenaf open , zodat ze niet in 

hun eent je hun eenheid kunnen ver laten. De bewoners drukken 's 

nachts op een knop als ze hu lp nodig hebben. 

Mocht de zorginste l l ing oo i t verhuizen, dan bestaat de mogel i jkhe id 

dit gebouw te ve rbouwen to t ongeveer vi j f t ien zel fstandige apparte

menten. " O m de twee kamers is een draagmuur geplaatst en daar

b innen kunnen appar tementen van 7,20 m breed wo rden 

gereal iseerd. Balkons worden inpandig geplaatst." 

De Velde Architecten 
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