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Voor u ligt het boekje met het inrichtingsplan voor de 2 atriums van ver-
pleeghuis De Stichtse Hof te Laren. Vivium zorggroep heeft 5 partijen ver-
zocht om hiervoor een plan te maken. Dit plan is tot stand gekomen aan de 
hand van de toegezonden stukken . Plattegronden en programma van eisen 
alsmede een planning, een budget en een toelichting op healing environ-
ment en over de zorg voor psycho-geriatrische zorgvragers. 

We hebben de stukken aandachtig doorgenomen. In dit boekje treft u een 
verslag van de totstandkoming van onze eerste ontwerp ideeen. Ook is een 
budgetraming meegenomen.

De architectuur van het bestaande gebouw is van van Alberts en van Huut 
architecten en komt uit de hoek van de antroposofie, een architectuuropvat-
ting met een heel specifieke verschijningvorm. Wij hebben in ons ontwerp 
gekozen om juist die kracht van het gebouw is stand te houden en waar mo-
gelijk te versterken. Anderzijds is de zorg voor psycho-geriatrische bewon-
ers gemoderniseerd en zijn de ouderen zelf ook moderner geworden. We 
hebben daarom gekozen voor een modern inbouwpakket met respect voor 
het ruimtelijk architectonische. De ruimte wordt nu als koud en kil ervaren. 
Materialengebruik en budget staan op gespannen voet met elkaar. In de an-
troposofise architectuur is een hoogstaand materiaalgebruik en afwerking-
sniveau gebruikelijk. Echter de veranderde zorgbudgetten en een moderne 
onderhoudsfilosofie pleitten voor een meer practische benadering van de 
ruimte en het materiaal gebruik. In dit krachtenveld  is de bewoner en zijn 
belang steeds de sleutel tot een goed en functioneel geheel.

Wij wensen u veel leesplezier

Peter Heuzinkveld
Tektor interieur & architectuur 



Plattegrond van de stichtse hof

Plattegrond van een atrium



Vloer en indeling

Opdrachtgever wil graag de vloer vervangen, die schijnt in slechte staat te verkeren.
De bestaande vloer bestaande uit klinker op zandbed zal worden verwijderd en een 
nieuwe geisoleerde betonondervloer met vloerverwarming wordt door opdrachtgever 
aangebracht. Gevraagd is voorstellen te doen voor de afwerkvloer.
Meteen komen daarbij de bestaande gemetselde muurtjes en ventilatieschachten in 
het vizier. We hebben deze voor een deel behouden, deels omdat ze architectonisch 
een spel spelen met de overige  ruimtelijke elementen maar ook omdat ze function-
eel in het nieuwe plan een rol kunnen vervullen. Enkele delen van de muurtjes zijn 
verwijderd omdat ze een multi-functioneel gebruik te veel in de weg staan. Zo zijn 
akoustische materialen op de muurtjes voorzien. Ze verlenen beslotenheid bij het zit-
ten , en doen dienst als achterwand van de diverse functies uit het pve.  In de midden 
is de ruimte geheel vrijgemaakt van wanden, zodat een mooie  vrije ruimte ontstaat 
waarin allerlei aktiviteiten gedaan kunnen worden.

kleurschema vloervelden

Bestaande ruimte



schematische weergave van overgebleven muurgedeelte en ventilatieroosters

Bestaande ruimte



Natuurlijke relatie
De atriums hebben geen ramen waardoor men naar buiten kan kijken, wel dakli-
chten langs de dakrand van het atrium. Dat geeft de ruimte een bepaalde onbesten-
digheid. We hebben de lichtbakken in het plafond daarom voorzien van een hemel 
folie zodat de indruk ontstaat dat je naar de wolken kijkt. Echte daklichten zouden 
wellicht  beter zijn maar deze warmen de ruimte ook sterk op. De kolommen zijn 
voorzien van een aardekleurige voet, waarmee we de ruimte vastzetten op haar plek.  
Met berkenschors (behang) leggen we een relatie met het omringende landschap en 
de buitenruimte.

Vogels en bladerdak
Ook het bladerdak op de lampenkappen en de vogels  aan de kolommen dragen bij aan 
het natuurlijke gevoel van de eclarage, de omsloten lichte plek in het bos. Daar waar de 
lichtstalen door de bomen net de grond kunnen raken. Dat is wat deze ruimte voor ons 
moet verbeelden. Daarmee komt ook de samenhang met de huiskamers tot stand, waar 
het licht wel vrijelijk naar binnen kan gaan, en men wel een vrij uitzicht heeft. Lampen-
kappen en vogels dragen tevens bij aan de  gevraagde vertikale ruimtelijke relatie, 

Wolkenfolie op plafond verlichting

Donkere kolomvoeten “aarden”, kolommen met berkenschors



Wolkenfolie op plafond verlichting

Verticale relatie, zicht vanaf omloop 1 ste etage                              

Donkere kolomvoeten “aarden”, kolommen met berkenschors



Functies en loopcircuit
De circulatie vindt plaats langs de wanden . De wand met openhaard blokkeert de doorgang over het middengebied. Bezoekers kunnen met bewoners rustig zit-
ten en een kop koffie drinken of aan de leestafel zitten.  Langs de randen bij de restanten van de muurtjes zijn een fietsplek, schaakplek, zaaghoek , gevoelhoek, 
opgenomen om activiteiten aan bewoners (de lopers) aan te bieden . De wanden zijn geheel vrijgelaten om de wisselende tentoonstellingen te kunnen faciliteren.
Het afschermen van de entree dmv de openhaardwand voorkomt dat onrustige bewoners steeds weg willen. 

Doorgaande looplijnen , dwaaltrajecten 



entree

video wachten

schaakhoek
koffiehoek

fietshoek leestafel stamtafel

lage bank

vilten rotsblokken

zaaghoek

voelhoek

lage zit hoek

open haard wand



Overzicht perspectief



Bij binnenkomst

rotsen van vilt
hoor de vogeltjes fluiten Zithoek met open  haard, lekkere stoelen

Zaaghoek
en verder op de fietshoekLeestafel, akoestische wanden en de koffiehoek



Planvorming en uitwerking

Dit interieurplan is een totaalvisie op het functioneren en de organisatie van de atriums. Het mag duidelijk zijn dat het genoemde budget niet direct past op deze 
planvorming. Toch zou het een verloren kans zijn om in deze fase van ontwerp je te laten beperken tot enig budget. Juist het onderzoeken van de potentie van 
deze  ruimte is van belang voor het goed functioneren van de organisatie als geheel op termijn. Een compleet planoverzicht zet mensen aan het denken en er 
ontstaat discussie over wie en wat we willen zijn voor de bewoners en als organisatie. Er zijn immers vele wegen naar Rome.  De door opdrachtgever ingezette 
vraagstelling met de voorgenomen vloeraanpassingen en het verbeteren van de sfeer in de atriums kan met dit plan ingezet worden, het is echter de vraag of onze 
voorgestelde oplossing een antwoord is op de vragen die spelen in deze atriums. 

Het plan kan gefaseerd uitgevoerd worden waarbij de urgente onderdelen, samenhangend met de planvorming van de ondervloeren, in de eerste fase uitgevoerd 
kunnen worden. In een eventueel later stadium zou dan de rest ter hand genomen kunnen worden.  
 
In een aparte bijlage treft u een raming van de kosten op grond van dit voorlopige ontwerp, 
Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Peter Heuzinkveld

Rijswijk, 25 april 2013




