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Hoogeland
Concept

entree

de OASE de KRUISING

dynamiek
lounge

wachten
verkeersruimte

knooppunt

het PLEIN

liften

rust
seizoenen

zitten/keuvelen
lezen

jeu de boules

dynamiek
eten en drinken

wisselende gebruik
piek- en daluren
multifuctioneel

grand café
front cooking

restaurant

Inrichtingsconcept Hoogeland te Naaldwijk:

Omgeving
- Binnen / buiten relatie

Routing & bewegwijzering
- Hoofdroute
- Entree
- Liftkernen

Huiskamers/ ontmoetingspunten
- Subroute (naamgeving huiskamers volgens 
  thematiek:het Zaaien, het Kweken, het Oogsten)
- Locatie, herkenbare uitstraling op elke
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Algehele materialisatie | thematiek

Het stylingsconcept moet nog verder worden 
uitgewerkt, maar in hoofdlijnrn maken we gebruikt 
van de onderstaande thematiek.

De Kruising (zie visualisaties in boekje)

De Oase | het Plein (zie visualisaties in boekje)

Het Wonen
Het Wonen | de huiskamers (zie visualisaties in 
boekje)

“natuurlijke overgang van 
binnen naar buiten”

bijv. zelfde bestrating /tegel



Hoogeland
Functies

Inrichtingsconcept Hoogeland te Naaldwijk:

Servicepunten/ ontmoetingspunten/ informatie-
punt

- herkenbare uitstraling, door het gehele gebouw 
  op basis van thematiek. 

Thematiek:
  
het Zaaien/het Kweken/ het Oogsten

��
�����
���������������	
�	
- signing/ naamgeving huiskamers bijvoorbeeld:
  familiekamer op de begane grond “het Zaaien”.

Per verdieping een ander thema:

begane grond         --  het zaaien  
eerste verdieping    --  het kweken
tweede verdieping  --  het oogsten

Zitplaatsen totaal het Plein:

-Zitplaatsen op het Plein? 
-Zitplaatsen Grand Café?
-Zitplaatsen Recreatiezaal?
-Front cooking in gevellijn
-Locatie debraceerkarren?

Juiste mix tussen mobiel en vast meubilair zijn in 
schema uitgewerkt!

Algemene voorzieningen:
-garderobe (nog niet opgenomen)
-rollator  parkeerplek  (nog niet opgenomen)
-(mobiel) podium optreden willeke Alberti : waar? 
(nog  niet opgenomen)
-biljarten ? jukebox?(nog niet opgenomen)
 

eerste verdieping
liften/ trap

servicepunt

huiskamers

zitjes / leestafel
grenzend aan verkeerszone

tweede verdieping
liften/ trap

servicepunt

huiskamers

zitjes / leestafel
grenzend aan verkeerszone

UITGIFTE 

begane grond
liften / trap

servicepunt

grand café

het plein 
eten-drinken in atrium

huiskamers

zitjes / leestafel
grenzend aan verkeerszone

infozuil/ baliespeelhoek
kinderen uitgifte

2x 8pers 2x 8pers

2x 8pers16 pers

16 pers

functieblok in 
woonblok



de Vloervelden

Hoogeland



Hoogeland
Vloervelden Begane Grond



Hoogeland
Vloervelden Eerste verd.



Hoogeland
Vloervelden Tweede verd.



Hoogeland
Vloervelden (middengebieden)

Mosa xxl stroken Bruynzeel / Mosa



de Foyer

Hoogeland



Hoogeland
de KRUISING/ FOYER BG

zichtlijn dmv lichtelementen 
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de KRUISING/ FOYER
Voorstel materialisatie:

- vloeren
- wanden
- plafond 
- verlichting
 

grote armaturen op het PLEIN
fabrikant Nimbus

HERKENBARE ELEMENTEN 
ONTWERPEN TE ZIEN VANAF 
één CENTRAAL PUNT TER 
ONDERSTEUNING VAN DE 
SIGNING EN ROUTING 

IDENTITEIT VAN DE VLEUGELS

?

?



Hoogeland
de KRUISING/ FOYER BG

Grote afbeelding in de vide doorlopend over meerdere etages



Hoogeland
de  FOYER verdieping

Signing aanduidingen worden gedragen door 
ondersteunende elementen, een vreemde 
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verbeteren.

De lifthal als overloop en multi funtionele 
ruimte, om even in een andere sfeer te zijn. 
De transparante afdelingspuien verdienen 
extra aandacht ivm het loopcircuit.

De metselwerk koppen van de gebouwdelen zijn allen gelijk in de foyer,
met markante objecten en middelen wordt de routing voor de oudere bewoner beter ondersteund



het  Plein

Hoogeland



Hoogeland
ideeën het Plein verlichtingPlafondhoge lambrisering alleen op begane 

grond overige verdiepingen vinyl behang.

Grote lampenkappen met print op 
binnenzijde van de kap. fabrikant 
Nimbus. kleur buitenzijde ntb.

Loft lampen op stoer en monumentaal 
midden meubel

impressie uitgifte

impressie het Plein



Hoogeland
het Plein Model 1

laatste lamp staat in het water



Hoogeland
het Plein + Grand café
model 2 

open-relatie tussen restaurant en grandcafe-multi functioneel

geheel openslaande puien grandcafe



Hoogeland
het Plein

grote schemerlampen leestafel (verrijdbare opstelling) bank met hogerug (verrijdbare opstelling)



Hoogeland
het Plein model 2 (rendering)

het Plein
maximale doorgang/ doorzicht naar recreatiezaal

melkwit glas -semi transparant



Hoogeland
het Plein 
onderzoek kerstopstellingen
ivm capasiteit

entree gebouw entree gebouw

kerstopstelling 1 -centraal tegengesteld
- dienst /mis
- verplaatsen verrijdbaar meubilair
- mogelijkheid tot napraten

kerstopstelling 2- mensen over 2 ruimten verdeeld



Hoogeland
het Plein 
onderzoek kerstopstellingen
ivm capasiteit

kerstopstelling 3 -in recreatieruimte
- dienst /mis
- verplaatsen verrijdbaar meubilair
- mogelijkheid tot napraten



de Uitgifte

Hoogeland



Hoogeland
de Uitgifte en Recreatiezaal

-serviceconcept 

- zelfbediening

- front cooking  

materialen en spelletjeskast met 
nis in recreatieruimte

uitgifte / front cooking gelegen aan het Plein



    het Grand Café

Hoogeland



Hoogeland
het GRAND CAFE
Model 2

volledig openslaande transparante puien

transparante 
hoeken

transparante 
hoeken

taartvitrine



Hoogeland
het GRAND CAFE
doorsnede



Hoogeland
het GRAND CAFE
model 2 (rendering)

volledig openslaande transparante puien



het  Wonen

Hoogeland

huiskamers
bewonerskamers

gangzones



de Huiskamers

Hoogeland



Hoogeland
WONEN HUISKAMER BG
model 2

Duidelijke zonering in eet en lounge ge-
deelte, middels middenmeubel.



Hoogeland
WONEN HUISKAMER BG
indeling BG model 2

plafond in het gelijke vlak derako plafond gordijnkoof tbv
- vitrage
- overgordijnen

vaste opstelling middenmeubel

wanden plafondhoge houten lambrisering



Hoogeland
WONEN HUISKAMER  BG
(rendering) 

middenmeubel, vaste opstelling voorzien 
van electra  en verlichting
dmv vloerpotten

verschillende fronten  in huiskamers

derako plafond

afbeelding op wand in thema zaaien (begane grond)



Hoogeland
WONEN HUISKAMERS 
verdiepingen model 01

HUISKAMERS ETAGE indeling + programma

PROGRAMMA ?
koken op de groep ??
koelkast groot
kookplaat 5 pits electrisch
vriezer
afwasser (arbohoogte)
magnetron ( 8 personen) neff
regeneratieovens (8pers)
koelkast voor medicijnen klein
afsluitbaar
werkplek voor rapportage
opbergruimte voor dossiers
tv /radio /cd / computer ?



Hoogeland
WONEN HUISKAMERS
verdiepingen model 2



Hoogeland
WONEN  
huiskamers verdieping 
model 02

sfeerimpressie  in huiskamers met accentkleuren in stoffering

sfeerimpressie  in huiskamers

wanden plafondhoge houten lambrisering
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`kopse kant ` serviceblok

accenten op meubels  voorstel 
stoffering Kvadrat



werkplek

dossierkast /medicijnen

wijnrekje

bergruimte bergruimte detailkleuren per huiskamerTV 120cm

audio en video koelkast tbv 
medicijnen

Hoogeland
WONEN  
huiskamers verdieping 
pve kastenwand



Hoogeland
WONEN  
huiskamers verdieping
- gewijzigde indeling 

keuken

tussendeur

keukenblokje

eethoek

TV-HOEK
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ENTREE VANUIT SLAAPKAMERS

perspectief
plattegrond tekening

zitje

zitje

Leoxx 2TEC2

stamskin TOP stamskin TOP

stamskin TOPstamskin TOP

HPL Eiken tafel/ Metselwerk

HPL wenge kast



Hoogeland
WONEN  
huiskamers verdieping
- gewijzigde indeling 

vitrage aan binnenzijde gordijnen
geeft meer mogelijkheden in kleur en 
functie

eenvoudige klok (cijfers)

Ombouw om keukenblok: HPL eiken 
kastruimte, wijnrek, plantenbak 
doel: uit het zicht brengen keukenblok

Zithoek:
2x eikenhouten tafel 70cm o.k. blad 
1800x 900 mm
eetkamerstoel gesloten wang 
voorzien van stamskin  / vescom 

aanzicht keukenblok + 35 cm kast ervoor --  ombouw is 1 geheel -- HPL keukenblad ivm acoustische 
overlast

Hoge stoelen eventueel voorzien van houten greep en houten armleggers, kussen uitneembaar



Hoogeland
WONEN  
huiskamers verdieping
- gewijzigde indeling 

Ivm verminderen openheid naar atrium, glaspartij aan binnenzijde vv 
vitrage of lamellen. Dit is tevens de zonzijde voor huiskamers op de 
noordgevel, soms zon toelaten en open kunnen doen.

Ten behoeve van 8 bewoners, veel diverse zitmogelijkheden, 
mensen willen wat afwisseling. op huiskamer 2 lage zitjes van 2p. 
1x 4 p laag en 1 x 8 personen hoog, eventueel tafels uit elkaar 

Schoon metselwerk gevel doorzetten over de ge-
hele huiskamer wand ivm rust van interieur. 

Raam als tussendeur niet accentueren, laten opgaan in de wand, 1 geheel is rust

Geweven vinyl op de vloer
Leoxx 2TEC2,  afgieten met PU
gesloten garantie mogelijk periode 7 jaar  
fabrikant, leverantier, legger. 
 



bewonerskamer



Hoogeland
WONEN BEWONERSKAMER

impressie bewonerskamer voorzien van bedombouw + bedlampje/nachtlampje

impressie bewonerskamer

wandbekleding achter bedpaneel 
stootvast vescom xorel behang
damask emboss/ meteor

vloerbedekking forbo eternal wood

artimo raambekleding type porvo

tegelwerk: mosa global serie 
150 x 150mm. Spiegel in het 
gelijkevlak met het tegelwerk 
opnemen.

kastenwand in bewonerskamer 
HPL fabrikant nader te bepalen
of variant met persoonlijk meu-
bilair

Bewonerskamers:

combinatie van seriematig en persoonlijke elementen:
mogelijkheid tot  plaatsen eigen meubilair

vloerafwerkingen: warme huiselijke uitstraling
die zich goed laat schoonmaken: vinyl of marmoleum

wandafwerking: 1 accentwand bij voorkeur de bedwand,
deze wand voorzien van stootvaste afwerking ivm met 
aanrijden van het bed. Eventueel een stootrand in de 
vorm van een achterplaat in trespa of hpl om bescha-
digingen aan wand te voorkomen. In dit meubel kan 
opgenomen worden de functionaliteiten als licht en een 
nis voor de schilderijtjes en de persoonlijke foto’s 

raambekleding, trevira CS , kamerhoog, rustige tinten 
ivm met doorstraling van zonlicht en kleur van de gloed, 
voorkeur lichtdichte stof, sommige bewoners zijn licht 
gevoelig. doorslaap. Ook uitstraling van gebouw aan de 
buitenzijde, Keuze kleur per bewoner of per afdeling of 
per etage. extra vitrage bij 2k appartementen op BG
 
kasten : voldoende kastruimte eventueel extra dressoir
bijplaatsen. luxe kastenwand als in een  hotel of een in-
vulling met persoonlijke kasten om eigen sfeer te bevor-
deren: thuisgevoel.  

glasstrook ? overzicht versus privacy

multifunctioneel bedlampje
stootvast robust geen verblinding
goed zicht voor de verzorging
draaibaar en regelbaar 

glasstrook - daglicht in de gangzone



de Gangzone

Hoogeland



Hoogeland
het WONEN gangzone

Inrichtingsconcept Hoogeland te Naaldwijk:

Woongebouwen gangzones:

- Voorstel afwerking wanden, plafonds en vloeren.
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  persoonlijke nisjes: met naam, foto, “schatkistje”

- Voordeur ontwerp met alle benodigdheden
  (zie volgblad).

Type 01

deur ontwerp , bij brede deur zonder vleugels
LET OP voldoende ruimte naast deur
ivm bediening deurklink vanuit de rolstoel
 

Veel deuren in het loopcircuit : risico op (ver)dwalen 
PG bewoner, indien mogelijk het aantal deuren ver-
kleinen en vervangen door zitnissen of een vitrine /
etalage met spulletjes. Loopcircuit moet namelijk wel 
interessant zijn. 

woningen type 1

woningen type 2

Extra toilet bij de huiskamers ivm 
toiletbezoek 8 bewoners huiskamer ??
 

bij vervallen badkamer: zitje maken of extra bergruimte ? 

VEEL DEUREN IN LOOPCIRCUIT HUISKAMER

PG bewoners zijn soms onrustig en 
zoeken de uitgang of wachten op iemand. 
Creeer dan een plek ( bijv een bushalte) 
waarin ruimte en gedrag op elkaar zijn 
afgestemd. Maak logisch gedrag mogelijk.

de vide of de patio



indien mogelijk in plaats van 2 deuren in de gang
zitjes maken  in nissen, op allerlei wijze in te richten.
Een treincoupe is een bekend voorbeeld hiervan.
Het loopcircuit wordt hierdoor een stuk interessanter.

HUISKAMER

vide of atrium

Hoogeland
het WONEN loopzone PG

relatie tussen nissen en binnentuin

voorbeeld van treincoupe



Hoogeland
het WONEN loopzone PG

De Treincoupe

Draaiorgel met geluid en draaiend wielVoor wie nog steeds zin heeft in wat klein kaswerkEen aquarium is rustgevend, en leuk voor de kinderen

De idee is om de deuren in de gangzone
war mogelijk te vervangen voor zinvolle kas-
ten, waarin de bewoner iets vindt dat boeit



Hoogeland
het WONEN loopzone PG

Ook een kinderhoek kan in de kast worden onderge-
bracht

Lekker in de stoel zitten en luisteren naar het boek of gedicht dat wordt voorgedragen Levende natuur boeit altijd, echte vogeltjes  aangevuld met panelen op de deuren zodat het al-
lemaal wel echt lijkt op een voliere in een dierentuin. Met geluid erbij.





Hoogeland
het WONENhet WONEN

 

overzicht interne gangzone 1

Gangzone 1

Aankleding gangzones met eigen identiteit voor 
de 4 woongroepen. Verschilende xorel behangen.
Fabrikant Vescom.

DROGE ZONE DROGE ZONE

alternatief badruimte 2 -zijdige toegang: 
- mimimaliseren van loopafstanden personeel  
- verminderen /voorkomen  van transport gangzone in ochtendjas of duster 
- droge zone in badruimte in loopzone
- logische looplijnen 

vloer giet of troffelvloer met opstaande plinten: 
geen cementvoegen ivm geur die in de voegen 
trekt na verloop van tijd.

accent tegelwerk ter herkenning van toilet voor 
PG bewoner. Wandtegelwerk mosa

nissen tbv afbeeldingen in HPL kastenwand



Hoogeland
het WONEN

interne gangzone met extra functieblok ipv 3de badkamer

functieblok met stallingruimte

functieblok ipv 3de  badkamer
extra kastruimte
opstellen tilliften en rollators  
evt extra gezellige zithoek 

functieblok met zithoek



Hoogeland
het WONEN

Inrichtingsconcept Hoogeland te Naaldwijk:
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INFORMATIEPANEEL:

de kamerentree kan tbv herkenning versterkt worden 
met persoonlijk elementen als tekeningen en schil-
derijen gedichten of foto’s van beroep bewoner of 
de kinderen. Met de reguliere elementen als kamer-
nummer of zusteroproepsysteem kan een element 
ontwikkeld worden waarin alles gecombineerd is.

Alle bekabeling moet hierop worden voorbereid

Ontwerp voordeur bewoner  tbv persoonlijk element:

- bel en naambordje
- videofoon /oproepsysteem
- postbus en verlichting
- plek voor pers. elementen
- lampenkapje

 

Element voordeur
bewonerskamer 



de Maatwerk meubels

Hoogeland



Hoogeland
maatwerk meubels

pantry fronten huiskamers middenmeubel huiskamers

hoogwaardige materialen/ detaillering ivm 
intensief gebruik

Stalen/ Emaille lampen 
boven middenmeubel in 
huiskamer en boven bank 
op het Plein.



Hoogeland
maatwerk meubels rendering

gecapitoneerd vinyl

HPL  met bloempatroon
ton sur ton



de Signing

Hoogeland



Materialisatie:

Platstaal gebogen letters eventueel in neon uit-
gevoerd. Tevens is een horizontale belijning, plaat 
staal in kleur wit,  toegevoegd. Deze lijn verhoogd-
de atentiewaarde.

(HOOFD)ROUTING

-entree
-liften

(SUB)ROUTING

Ondersteunende beelden ten behoeve van 
identiteit huiskamers:
  
We hebben voor de volgende thematiek gekozen: 
het Zaaien/het Kweken/ het Oogsten
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- signing/ naamgeving huiskamers bijvoorbeeld:
  familiekamer op de begane grond “het Zaaien”.

Per verdieping een ander thema:

begane grond         --  het zaaien  
eerste verdieping    --  het kweken
tweede verdieping  --  het oogsten

huiskamers met de themas: het Zaaien/het Kweken/ het Oogsten

signing (hoofd)routing liften signing bar/ grand café

nis tbv glaswerk voorzien  van 
grote gratische afbeelding

Hoogeland
de SIGNING


