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inleiding1
Tektor interieur & architectuur ontwerpt gebouwen en 
interieurs voor de zorgsector. Wij zijn daarbij
gespecialiseerd in het ontwikkelen van healing environ-
ments: een helende omgeving waarin mensen
zich prettiger voelen en sneller genezen. Huisvesting en 
organisatie zijn onlosmakelijk verbonden in
de zorgsector.

Zorg vraag en aanbod veranderen snel, Tektor interieur-
architecten & Healing environments adviseert zorgaan-
bieders om toekomstbestendige antwoorden te geven op 
dit veranderde zorglandschap. Het zorggebouw en haar 
directe omgeving zijn daarbij het uitgangspunt. Innovatie, 
meerwaarde en onderscheidend vermogen zijn daarbij onze 
kernwoorden.

In Tektor treft u een adviseur met meerwaarde, om de 
dienstverlening aan uw klanten steeds te
verbeteren. Naast het vormgeven aan licht, kleur, ruimte, 
textuur transparantie, signing, kunst en akoestiek tot
spraakmakende ontwerpen richten we ons ook op onder-
werpen als efficiënt ruimtegebruik, onderhoudsfilosofie, 
gastvrijheid, marketing, domotica en het nieuwe werken.

Onze netwerkpartners beschikken over de actuele kennis 
van overheidsbeleid, zodat adequaat geanticipeerd kan 
worden op toekomstige marktontwikkelingen.

Ewout Zuiderwijk Concept & Advies staat voor verbinden.

•	 Verbinden van vastgoedproblemen met oplossingen.
•	 Verbinden van klantwensen aan ruimtelijke en financi-

ele oplossingen.
•	 En vooral ook het verbinden van partijen die kunnen en 

willen.

Conceptontwikkeling is steeds mijn basis voor het  zien en 
leggen van verbindingen.

Conceptontwikkeling vraagt om:
•	 Creativiteit in analyse en oplossingen
•	 Systematisch in uitwerking van scenario’s
•	 Samenhang brengen tussen ruimtelijke kwaliteiten, 

marktkansen en financiële haalbaarheid
•	 Overtuigend in verbeelden van scenario’s en oplos-

singen

Met deze conceptontwikkeling help ik allerhande grond- 
en vastgoedeigenaren bij het succesvol starten van hun 
projecten.

i n t e r i e u r  &  a r c h i t e c t u u r  

Hof van Verbinding

Voor u ligt de ontwikkelvisie Hof van Verbinding die is 
opgesteld door Tektor en Ewout Zuiderwijk Concept & 
Advies.

Om met de deur in huis te vallen:  Deze ontwikkelvisie 
bevat geen bod op het Jozefhuis. 
Tektor en Ewout Zuiderwijk Concept & Advies heeft 
de locatie geanalyseerd , ideeën gevormd en passende 
partners gezocht. Samen met onze partners zijn we  
echter tot de conclusie gekomen dat een ontwikke-
ling alleen ter plaatse van het Jozefhuis onvoldoende 
kwaliteit, toekomstwaarde en opbrengsten biedt.

Bij onze planvorming hebben we partners ontmoet 
die graag op deze plek aan de Veenweg willen onder-
nemen. Dat kan echter niet zonder naar het gehele 
ensemble rondom de kerk te kijken en daar ook deels 
de grond en opstallen van het bisdom bij te betrekken. 
Kortom de locatie vraagt om een gezamenlijke aan-
pak. Een bod uitbrengen is voor ons en onze partner 
op dit moment dan ook niet passend.

Toch laten we onze plannen hier graag zien en hopen 
dat er een aanleiding in zit om toch een verbinding te 
leggen die bijdraagt aan de realisatie van ons:

Hof van Verbinding

Ewout Zuiderwijk Concept & Advies
e.zuiderwijk@gmail.com
06-6 46 07 38 47



ruimtelijke analyse2
De Veenweg

De Veenweg slingerde ooit door het pittoreske
polderlandschap van weleer. Het water langs
de veenweg is de boezemsloot die het overtollige 
water van het afgegraven laagliggende veenland-
schappen wegvoerde. Ze houdt nog steeds onze 
voeten droog. 

De Veenweg is een van de belangrijke historische
linten die de dorpen onderling met elkaar verbind. 
In het park van de Bartholomeuskerk is het hoogte-
verschil van de boezem en de polder bijzonder goed 
zichtbaar gemaakt. Het hoefijzer vormige water 
rondom de kerk ligt op het niveau van de Boezem 
( hoog), de halfronde vijver in het park ligt op het 
lagere polder niveau. 

Door de recente bouwactiviteit is de Veenweg een 
zone geworden waar we nog een glimp van het ver-
leden op kunnen vangen. Er is veel weekend fietstoe-
risme, maar de Veenweg is niet meer een hoofdont-
sluiting van het dorp Nootdorp.

De Bartholomeuskerk is met haar hoogte nog steeds 
een oriëntatiepunt voor de wijde omgeving.

De Veenweg slingerde ooit door het pitoreske 
polderlandschap van weleer. Het water langs 
de veenweg is de boezemsloot die het 
overtollige water van het afgegraven 
laagliggende veenlandschappen wegvoerde. Ze 
houdt nog steeds onze voeten droog. De 
Veenweg is een van de belangrijke historische 
linten die de dorpen onderling met elkaar 
verbind. In het park van de Bartholomeuskerk 
is het hoogteverschil van de boezem en de 
polder bijzonder goed zichtbaar gemaakt. Het 
hoefijzer vormige water rondom de kerk ligt op 
het niveau van de Boezem ( hoog), de 
halfronde vijver in het park ligt op het lagere 
polder niveau. Door de recente bouwactiviteit 
is de Veenweg een zone geworden waar we 
nog een glimp van het verleden op kunnen 
vangen. Er is veel weekend fietstoerisme.
De Bartholomeuskerk is met haar hoogte nog 
steeds een orientatiepunt voor de wijde 
omgeving.   



ruimtelijke analyse2
Het Ensemble

Het van oorsprong gave ensem-
ble van de Bartholomeus Kerk, 
met haar ligging in de monumen-
tale omgeving, en het voormalig
verpleeghuis Het Jozefhuis, vor-
men tezamen één van de laatste 
parels aan de Veenweg.

Parkeerterrein en latere bebou-
wingen hebben het ensemble, 
zwaar, maar niet onherstelbaar 
vervuild. De achtergelegen oude 
Jozefschool en het schoolplein 
liggen er nu verlaten bij. Het 
Jozefhuis dreigt in verval te raken. 
De moestuin is in gebruik en in 
goed beheer evenals het kerkhof.
Het ensemble verdient het om 
in stand te worden gehouden, 
waarvoor forse inspanningen 
benodigd zullen zijn.

Het Jozefpad langs de nieuwe 
school, lijkt te stoppen bij de ont-
moeting met het parkeerterrein.
In de laatste jaren is een omran-
ding gebouwd met patiowonin-
gen. De doorzichten vanaf de 
Veenweg op het achtergelegen 
land zijn bewaard gebleven. In de 
verte zien we de contouren van 
Ypenburg.

Jozefschool

Moestuin
Oude school

Tuin
Kerkhof

Veenweg Patiowoningen

Veenweg

Parkeren tbv
kerk en school

R.K. Kerk

Tuin

H
Het van oorsprong gave Ensemble van de 
Bartholomeus Kerk, met haar ligging in de 
monumentale omgeving en het voormalig 
verpleeghuis Het Josefhuis, vormen tesamen 
één van de laatste parels aan de Veenweg. 
Parkeerterrein, latere bebouwingen hebben 
het ensemble, zwaar, maar niet onherstel-baar 
vervuild. De achtergelegen oude Jozefschool 
en het schoolplein liggen er verlaten bij. Het 
Jozefhuis dreigt in verval te raken. De moestuin 
is in gebruik en beheer.
Het Jozefpad langs de nieuwe school, lijkt te 
stoppen bij de ontmoeting met het parkeer-
terrein. In de laatste jaren in een omranding 
gebouwd met patiowoningen. De doorzichten 
vanaf de Veenweg op het achtergelegen land 
zijn bewaard gebleven. In de verte zien we de 
contouren van Ypenburg.



marktanalyse3
Markt koopwoningen:

•	 In en rondom Nootdorp zijn er flinke hoeveelheden eengezinswoningen In 
dorpsuitbreidingen en Vinex.

•	 Groot aantal betreft standaard eengezinswoning, die prima zijn voor tradi-
tionele gezinssituatie. 

•	 De verkoopbaarheid van dergelijke woningen is nog steeds goed
•	 Ruimere woningen komen nagenoeg alleen voor in het meest luxe seg-

ment.
•	 Dit segment met prijzen vanaf 500.000 kent nog steeds lage verkoopsnel-

heden.
•	 Slechts enkele grotere woningen met oppervlaktes vanaf 150 m2 zijn be-

schikbaar in de prijsklasse van 300.000 tot 500.000
•	 In de nieuwbouw die de afgelopen jaren op de markt is gebracht zijn de 

betaalbare, compacte eengezinswoningen dominant aanwezig

Conclusie:
•	 Woningvoorraad wordt gekenmerkt door traditionele woningen.
•	 Woningen die geschikt zijn voor andere huishoudenssamenstelling of de 

combinatie van wonen, werken en (mantel)zorg zijn beperkt beschikbaar.

Ds. Spoorlaan
€195.000

Lauwers
€195.000

Kerkweg
€560.000

Kerkweg
€360.000

Ipse de Bruggen
Craeyenburg

Pieter van Foreest
Veenhage

Zorgmarkt:

•	 De zorgmarkt wordt ook in Nootdorp gedomineerd door traditionele groot-
schalige zorginstellingen.

•	 Kleinere private initiatieven voor wonen en zorg hebben nog geen voet aan 
de grond gekregen.

Conclusie:
•	 Er is markt voor kleinschalige particuliere zorginitiatieven. Figerend over-

heidsbeleid stuurt aan op langer thuis blijven wonen.



ontwikkelopgave4
Hof van Verbinding

•	 Het Jozefhof lijkt een stille plek in Nootdorp - 
Ypenburg.

•	 Eigenlijk is er altijd leven, er wordt gewoond 
en er wordt gewerkt.

•	 Schooltijden en kerkdiensten zorgen voor 
een regelmatige stroom van bezoekers in het 
Jozefhof.

•	 Het Jozefhuis biedt ruimte aan een zorghotel 
met openbare functie op de begane grond.

•	 Het Jozefhof biedt flexibele woningen die 
geschikt zijn voor bijzondere woonvormen of 
de combinatie van wonen, werken en zorg.

Ontwikkelopgave

Ruimtelijke opgave:
•	 Ensemblewaarde kerk en Jozefhuis zichtbaar 

maken.
•	 Wonen introduceren met bijzondere combi-

natie van zichtbaarheid en privacy.
•	 Versterken van het Jozefpad als extra ontslui-

ting voor school.
•	 Inpassen parkeren voor kerk en school
•	 Intiem luw hof.

Ontwerp opgave hofwoningen:
•	 Multifunctionaliteit combineren met betaal-

baarheid.

Ontwerp opgave Jozefhuis:
•	 Verbeteren beeldkwaliteit Jozefhuis
•	 Achter historische gevel modern en functio-

neel gebouw
•	 Behoud van culturele waarde voor gemeente

Hof van Verbinding



ruimtelijke uitwerking6 ruimtelijke uitwerking5
Hof van Verbinding: nieuw ensemble

•	 In onze uitwerking blijft het bestaande 
ensemble van kerk en Jozefhuis nadrukkelijk 
in stand, door de nieuwbouw op het huidige 
parkeerterrein flink terug te leggen. De zicht-
relatie tussen kerk en Jozefhuis blijft intact.

•	 In onze analyse zijn we tot de conclusie 
gekomen dat alleen het oudste deel van het 
Jozefhuis een monumentale waarde verte-
genwoordigd die het de moeite waard is om 
te herstellen en conserveren.

•	 De latere uitbreidingen en de leegstaande 
school worden gesloopt, hiermee wordt het 
monumentale deel van het Jozefhuis zelf 
beter zichtbaar en ook identiteitsrijker.

•	 Met de sloop van de oude school komt er ook  
ruimte voor nieuwbouw.

•	 Deze nieuwbouw dient nadrukkelijk een 
eigen onderdeel te worden van het bestaande 
ensemble. Dit doen we door een luw en wat 
introvert hof te maken: Het Jozefhof.

•	 Het poortgebouw draagt bij aan de begren-
zing van het Jozefhof.

•	 Het Jozefhof zorgt ook dat de patiowoningen 
een passend onderdeel van de bebouwing aan 
de Veenweg wordt in plaats van zich er van af 
te keren.

Duidelijk is dat het Jozefhof zich niet kan beper-
ken tot de grond van de gemeente.
Grond en oud schoolgebouw in eigendom van het 
Bisdom zullen meegenomen moeten worden in 
de planvorming. Dit is de aanleiding dat we ons 
beperken tot deze ontwikkelingsvisie en niet in 
staat zijn om een bod uit te brengen.



ruimtelijke uitwerking5
Hof van Verbinding: programma

Jozefhuis:
Het Jozefhuis wordt een zorgho-
tel met circa 9 compacte zorg-
appartementen, een openbare 
functie op de Begane grond

Hofwoningen
In het hof realiseren we 21 hofwo-
ningen. Ruime multifunctionele 
woningen van circa 160 m2.
De woningen zijn geschikt als 
woon-werkwoning, kangeroewo-
ning of gewoon als ruime woning 
voor bijvoorbeeld een samenge-
steld gezin.

Poortwoningen
In de poort kunnen we 4 compac-
te appartementen realiseren van 
circa 60 m2. Dit zijn betaalbare 
woningen voor jonge eenper-
soonshuishoudens.

Parkeren:
Het aantal parkeerplaatsen  voor 
kerkbezoekers houden we in 
stand.
Voor de nieuwbouw biedt het hof  
formele en informele parkeer-
plaatsen voor circa 56 auto’s



product-marktcombinaties6
Zorghotel Jozefhuis:
•	 Zorghotel voor revalideren-

de ouderen/respijtzorg.
•	 Circa 9 zorgappartementen
•	 Woonkamer op de begane 

grond kan ook ingezet wor-
den als buurtrestaurant.

•	 Beperkte parkeerbehoefte,  
4 parkeerplaatsen

Financiering Jozefhuis:
•	 Ouderen huren appar-

tement en betalen zorg 
vanuit PGB.

•	 Voor het zorghotel is er 
contact met een zorgon-
dernemer.

•	 Langlopende huurovereen-
komst biedt financiering 
door zorgvastgoedfonds.

Hofwoningen:
•	 21 grote multifuntionele 

woningen van circa 160 m2

•	 Terras op begane grond en 
extra dakterras

•	 Brede doelgroep: onder-
nemers, grote gezinnen, 
mantelzorgers, zzp’ers

•	 2 parkeerplaatsen per wo-
ning

Financiering Hofwoningen:
•	 De hofwoningen zijn koop-

woningen.
•	 Prijs van circa €290.000
•	 Daarmee bereikbaar voor 

inkomens vanaf 2 maal 
modaal

Referentie hofwoningen

Poortappartementen:
•	 4 compacte appartemen-

ten, circa 60 m2

•	 Geen lift, dus lage service-
kosten.

•	 Geschikt voor starters en 
eenpersoonshuishoudens

Financiering Jozefhuis:
•	 De poortappartementen 

kunnen als huurwoning op 
de markt gebracht worden.

•	 Huurprijs van circa €600 
per maand.

•	 Financiering door lokale 
belegger.

Referentie poortappartementen



financiële  verkenning7
Uitgangspunten:

•	 We hebben voor de uitwerking van 
dit plan overleg gehad met beoogde 
partners in deze ontwikkeling:
•	 Een zorgaanbieder
•	 Een zorgvastgoedfonds
•	 Een ontwikkelende aannemer

•	 De financiële verkenning is uitge-
werkt op basis van de financiële 
doelstellingen van deze partners.

•	 Met deze verkenning geven we daar-
mee een indicatie van de grondwaar-
de van het ensemble. Het betreft 
daarmee nadrukkelijk geen bod op 
grond en opstallen van het Jozefhuis.

•	 De residuele grondwaarde van het 
ensemble kan de basis vormen voor 
gesprekken met bisdom en gemeen-
te.

•	 De residuele grondwaarde betreft de 
opbrengsten in de gezamelijk voor 
het ensemble te voeren grondexploi-
tatie.

•	 In die grondexploitatie dient reke-
ning gehouden te worden met kos-
ten voor sloop, sanering en bouw- en 
woonrijp maken.

  
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   


    

Conclusie financiële verkenning:

•	 Door een fors achterstallig onderhoud en verbouwing die gebruikskwaliteit sterk beperken levert het Jo-
zefhuis een forse negatieve grondwaarde. Het weer in oude luister herstellen van dit monument

•	 Deze negatieve grondwaarde kan goed gemaakt worden door nieuwbouwwoningen te realiseren in het 
Jozefhof.

•	 Daartoe zal wel het bisdom betrokken moeten worden bij de planvorming en zal een belangrijk deel van 
de grondopbrengsten ten goede komen aan het bisdom.

Graag gaan we met u en het bisdom aan tafel om hierover tot goede afspraken te komen.



VERBINDEN IS EEN WERKWOORD8
Omslotenheid van het hof door 
een poortgebouw op het einde. 

Verbetering aansluiting Jozefpad,
verhogen sfeer en veiligheid.

De nieuwe Jozef school ondersteu-
nen door mogelijkheid van win-
keltjes in het poortgebouw voor 
krantje, broodjes, schoolartikelen 
e.d.

De verse producten uit de moestijn   
van het bisdom mogelijk gebruiken 
in de broodjes van de openbare 
functie op de begane grond in het 
Jozefhuis. En voor de maaltijden 
voor het zorghotel.

Wonen aan bosrijke omgeving

Woon / werk / zorg woningen met 
dakterrassen.

Herstel monument Jozefhuis. 

Markant Hof entreegebouw 

Parkeren tbv van de kerk.
Parkeren tbv Zorghotel, halen en 
wegbrengen van de schoolkinde-
ren.  En parkeren tbv de werkeen-
heden in het hof.

Setback tbv ruime zontoetreding 
in bestaande patiowoningen.

Woningen zijn voorzien van een 
achtertuin.

Door de sloop van de oude school  
krijgen de patiowoningen  veel 

meer ruimte en licht aan de ach-
terzijde.

Parkeren in kleine aantrekkelijke 
groepjes  zodat het straatbeeld 
van een hofje gegarandeerd is.

Bezonning hof en dakterassen is 
optimaal.

Gemeenschapszin ontwikkelen 
tbv het zorghotel, mogelijk relatie  
basisschool en zorghotel: voorlees 

opa, eendjes voeren met oma uit 
zorghotel.

Bebouwingsrand  met de patio-
woningen wordt door JOZEFHOF 

logisch deel van een compleet en-
semble. Mogelijkheid om rond te 

rijden over het woonerf, uiteraard 
alleen voor omwonenden.

Culturele relatie bewoners Noot-
dorp met Jozefhuis bewaren door 

openbare functie op de begane 
grond.


