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Project:   Woon-Zorg-Plein Eltheto
Karel Doormanstraat 30
7461 ER Rijssen

Opdrachtgever:   Carint Reggeland (zorg),
De Goede Woning (corporatie)
Stichting Philadelphia Zorg

Architect:  2by4-architects
Willem Buytewechstraat 20
3024 BN Rotterdam
t. 0102236640
contact: R. Remijnse   
remijnse@2by4.nl

Opdrachtverlening:  september 2008
Definitief ontwerp:  januari 2010
Start bouw:   januari 2013
Oplevering:   november 2013 (fase 1)

maart 2015 (fase 2)
Bouwkosten:   14.300.000 euro (excl. btw)
Oppervlak:   14.000 m2 BVO gebouwen, 

6.000 m2 buitenruimte

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen waaronder 
de vergrijzing en afbouwende verzorgingstaat 
maken het noodzakelijk interdisciplinair en creatief 
na te denken over de toekomst van het wonen met 
intramurale en extramurale zorg en de behoeften van 
zorgbehoevende binnen woongebieden.

Binnen de bestaande dorpskern te Rijssen (NL) is de 
woon- zorgcampus voor senioren met intramurale- en 
extramurale zorg en voor senioren een verstandelijke 
handicap geleverd. Het De opdrachtgevers zijn een 
corporatie, die wil anticiperen op de vergrijzing van haar 
bewoners, een zorgorganisatie die verpleeghuiszorg 
levert in de zwaardere categorieën en als huurder van 
de corporatie een zorgorganisatie voor de specifieke 
doelgroep verstandelijk gehandicapten ouderen met 
dementie. 

Alle opdrachtgevers onderschreven de doelstelling om 
een woonzorggebied te realiseren waarbij de nadruk 
niet lag op de zorg maar op het wonen. Wonen passend 
bij de levensstijl van de cliënten en bewoners.

2by4-architects

W o o n - Z o r g - P l e i n  R i j s s e n , 
H e t  w o n e n  e n  l e e f s t i j l e n  s t a a n  c e n t r a a l
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Plangebied met de 4 gebouwen en de 
vertaling van leefstijlen naar programma

Leefstijlendiagram vormt de basis van het ontwerp

De basis van dit concept komt voort uit een 
programmatische vertaling van een leefstijlenonderzoek. 
Dit onderzoek brengt de verschillende behoeftes ten 
aanzien van de leefomgeving en zorgverlening van de 
senioren in kaart die richting aan het ontwerpproces 
hebben gegeven. Middels deze werkwijze is een 
plan ontstaan waarbij vanuit eigen kracht en eigen 
behoeften van senioren wordt gewerkt. Zoveel 
mogelijk zelf doen met familie of mantelzorgers uit de 
omgeving en als het niet anders kan met professionele 
zorgverlening.

Samen met de opdrachtgevers, de gemeente, de 
toekomstige bewoners en de bewoners uit de wijk zijn 
er workshops gehouden om antwoorden te vinden op 
vragen als ‘wat komt er in de buitenruimte’ en ‘hoe 
willen we nu en straks wonen’. Dit bijzondere proces 
heeft tot een interessante mix van gebouwen, functies 
en bewoners geleid. Er is ruimte voor wonen, zorg, rust, 
ontmoetingen, uitdaging en activiteiten. 

Het totale complex bestaat uit vier losstaande 
gebouwen met allen een eigen herkenbare en frisse 
uitstraling. Elk gebouw huisvest een eigen doelgroep 
en richt zich op de specifieke levensstijl en behoefte 
van de bewoner. Hierdoor ontstaat verscheidenheid 
in gebondenheid met een woonuitstraling en geen 
zorguitstraling. De gebouwen staan op en rond een 
hoogwaardige groene openbare ruimte. In deze op  
dit belangrijk om zo herkenbaarheid, gezamenlijkheid, 
betrokkenheid en uitdaging te creëren en zo senioren 
onderdeel van de maatschappij te houden.
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H e t  l a n d v a s t  b o u w d e e l  1
Z e l f s t a n d i g e  s e n i o r e n  w o n i n g e n 
m e t  z o r g  o p  a f r o e p .

Opdrachtgever:   De goede woning Rijssen
Opdrachtverlening:  2009
Definitief ontwerp:  september 2012
Start bouw:   januari 2013
Oplevering:   september 2014
Oppervlak:   2.500 m2 BVO
Functie: zelfstandige appartementen 90m2

Stedenbouwkundige inpassing. Dit kleinschalige 
appartementen bebouw bestaat uit zestien 
appartementen van elk 90 m2. Het sluit naadloos aan 
op de schaal van de omliggende woningen. Door de 
typische kapvorm van geschakelde dwarskappen 
wordt de individualiteit bevorderd.

Het appartementen gebouw ligt tussen het besloten 
ontmoeting en beleving plein met het zorgservice 
centrum en de aan het plangebied grenzende 
woonstraat. Het gebouw gebouw kent in het hart een 
openbaar toegankelijk trappenhuis met lift en aan 
weers zijden zijn de appartmenten gespiegeld. Hierdoor 
ontstaat een alzijdig gebouw. De noodtrappen zijn in 
de massa mee ontworpen. 

Sociale interactie. Op begane grond niveau aan 
de plein zijde loopt het plein door tot aan de woning 
en kunnen de bewoners een deel van de ruimte 
privatiseren. Plantenbakken vormen de scheiding. Door 
deze opzet zullen de senioren naar verwachting meer 
gebruik maken van het plein en ontstaat meer sociale 
interactie tussen pleingebruikers en bewoners. Ook de 
galerijen zijn dusdanig breedt uitgevoerd dat deze 
deels te privatiseren is. Er is per woning ruimte voor het 
opladen van de scootmobiel en er is ruimte om twee 
stoeltjes en een tafeltje te plaatsen.
Vanuit de keuken heeft de bewoner zicht op de galerij  
en er zijn schuifpuien waardoor de grens tussen binnen 
en buiten opgeheven kan worden.

Woningindeling. De appartementen kennen twee 
slaapkamers. De hoofdslaapkamer staat in relatie met 
de woonkamer door een breedte schuifdeur. Hierdoor 
kan de bewoner  die moet rusten of aan bed geluisterd 
zit onderdeel blijven van het dagelijke woon activiteiten. 
De slaapkamer staat ook in directe verbinding met 
de badkamer die door haar ruime afmetingen goed 
functioneerd als zorg badkamer. De kleine tweede 
slaapkamer kan als logeerkamer ingericht worden of 
hobby of werkkamer aan huis.
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D e  R o e f  b o u w d e e l  2
H u i s v e s t i n g  e n  d a g o p v a n g 
v e r s t a n d e l i j k e  g e h a n d i c a p t e n 
b e w o n e r s  m e t  d e m e n t i e

Het ontwerp voor dit woon-zorggebouw voor ouderen 
met een verstandelijke beperking is gebaseerd op 
dezelfde principes als de overige gebouwen van 
Eltheto namelijk: het gaat om de kwaliteit van leven en 
het wonen. De zorg is ondersteunend aan de woon- en 
leefkwaliteit van de bewoners. Het gebouw is opgezet 
middels een speels lijnenspel dat enerzijds zorgt voor de 
aansluiting op de schaal en typologie van de woningen 
uit de omgeving en anderzijds het gebouw een sterke 
eigen identiteit geeft. 

Op de beganegrond bevinden zich de meer 
zelfstandige bewoners die een eigen buitenruimte 
krijgen aan het plein en de straat. De plint is 
transparant vormgegeven om zo de interactie tussen 
binnen en buiten te bevorderen. Op de verdieping 
bevinden zich de meer afhankelijke bewoners met 
psychogeriatrische aandoeningen. Zij maken gebruik 
van grote gezamenlijke buitenruimtes die grenzend 
aan de gezamenlijke woonkamer en keuken binnen de 
kleinschalige woonvorm. 

Opdrachtgever:   De Goede Woning en   
Stichting Philadelphia Zorg

Opdrachtverlening:  2013
Definitief ontwerp:  september 2013
Start bouw:   juni 2014
Oplevering:   maart 2015
Bouwkosten:   4.200.000 euro (excl. btw)
Oppervlak:   3.500 m2 BVO
Functie: beschermd wonen en dagopvang

De dagopvang krijgt een eigen verdiepte buitenruimte, omkleed met groene terrassen.

In het souterrain bevindt zich de dagopvang. Via 
een glooiend groen landschap is deze verdieping 
gekoppeld aan het plein. Het groene landschap 
vormt een beschutte en prettige buitenruimte voor de 
bewoners.
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De gang wordt ingezet als belevinisruimte met bijzondere thema nissen

In het interieurontwerp op de verdieping heeft de gang 
een grote breedte gekregen waardoor het mogelijk 
was een flexibele belevenisgang te realiseren met een 
groot aantal bergruimten. De bewoners kunnen zo 
op de gesloten afdeling vrij dwalen en dingen telkens 
opnieuw ontdekken in deze bijzondere belevenisgang. 
De verschillende belevenisnissen en interactieve 
plekken zij zo vormgegeven dat de zintuigen geprikkeld 
worden en waarbij beelden uit het verleden worden 
opgeroepen. Daklichten geven deze bijzondere 
plekken extra sfeer.
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V e r p l e e g h u i s  E l t h e t o  b o u w d e e l  3  

K l e i n s c h a l i g  g r o e p s w o n e n 
v o o r  s o m a t i s c h e  e n 
p s y c h o g e r i a t r i s c h e  b e w o n e r s .

Verpleeghuis ‘Eltheto’ huisvest vier kleinschalige 
woongroepen voor verpleeghuiszorg psychogeriatrie 
(PG) en twee kleinschalige woongroep somatiek. Het 
gebouw vormt samen het bestaande gebouw ‘de 
Reling’ de poort naar het plein en het zorgservice 
centrum. De ouderen in deze voorziening hebben 
behoefte aan een sociaal veilige omgeving met 
uitzicht op een levendige buitenruimte. Alle kamers en 
gezamenlijke ruimtes hebben daarom ook een directe 
visuele relatie met de pleinen en de omgeving. De 
verschillende woonkamers van de woongroepen zijn 
duidelijk herkenbaar in het gevelbeeld. Het gebouw 
heeft een moderne uitstraling en krijgt levendigheid 
door de compositie van de ramen, de houten accenten 
en de grote patio’s, balkons en loggia’s. De variatie 
en positie van de buitenruimtes zorgen voor een uniek 
gevelbeeld en geeft de mogelijkheid ook als het wat 
regent buiten te zitten en voldoende plekken om in de 
schaduw te zitten. 

Opdrachtgever:   Carint Reggeland/ Twinta
Opdrachtverlening:  2009
Definitief ontwerp:  september 2012
Start bouw:   januari 2013
Oplevering:   november 2013
Oppervlak:   4.350 m2 BVO
Functie: beschermd wonen intramuraal
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Door de gevels van de buitenruimtes van hout te 
maken wordt hier een warme sfeer gecreëerd. Om 
de gevelcompositie af te maken worden er ook nissen 
zonder ramen toegepast waardoor het strakke witte 
vlak nog meer doorbroken wordt.

Als een of meerdere van de zintuigen bij ouderen 
verslechterd is het van belang dat de overige zintuigen 
voldoende geprikkeld worden. Licht, kleurcontrasten, 
verschillen in textuur, temperatuur en geur zijn daarbij 
van belang. In het interieur van de groepswoningen 
wordt hier specifiek aandacht aan besteed. Om 
de eigen identiteit te kunnen behouden als men 
opgenomen wordt in een verzorgingsvoorziening wordt 
er gewerkt met kleinschalige woongroepen. Iedere 
woongroep heeft zijn eigen herkenbare woonkamer en 
eetkamer. 

De nadruk binnen de woongroepen ligt vooral op het 
wonen en het leven met de zorg goed georganiseerd 
op de achtergrond.

Gangzones, buitenruimtes en woonkamers zijn visueel bij elkaar betrokken

De psychogeriatrische bewoners wonen in een 
besloten inrichting waarbij er in het interieur de 
gangzone functioneel bij de gezamenlijke woonkamer 
is getrokken. 

De somatische bewoners leven vrij zelfstandig. Er zijn 
hier juist meerdere kleine gezamenlijke ruimtes gemaakt 
zodat een aantal bewoners of een bewoners met 
bezoek zijn of haar eigen plekje kan zoeken buiten het 
eigen appartement.
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‘ D e  B o l d e r ´  b o u w d e e l  4
z o r g s e r v i c e c e n t r u m  o p  b e g a n e 
g r o n d  m e t  z e l f s t a n d i g e 
a p p a r t e m e n t e n  o p  d e 
v e r d i e p i n g e n

Het centrale gebouw de ‘Bolder’ van de woon- 
zorgcampus in Rijssen bestaat uit twee programma´s: 
een zorgservicecentrum op de begane grond 
en zorgtoegankelijke huurwoningen op de vier 
verdiepingen erboven. 

Het zorgservicecentrum heeft een centrale plek in de 
stedenbouwkundige opzet gekregen en is zichtbaar 
vanuit de omgeving en is vanuit meerdere richtingen 
per voet, fiets en auto bereikbaar. In de transparante 
plint van het zorgservicecentrum bevinden zich 
de wijkfuncties als a la carte restaurant, winkeltje, 
kapsalon, bezinningsruimte, dokterspost, thuiszorgloket 
en dagverzorging. De transparante plint heeft een 
sterke binnen-/ buitenrelatie met de omliggende 
publieke pleinen. Hierdoor is het een laagdrempelige 
extraverte voorziening met een openbaar karakter 
gericht op de wijk. Het zorgservicecentrum is bewust 
losgehouden van het kleinschalig groepswonen 
en de zorgtoegankelijke woningen. Hierdoor wordt 

de onafhankelijkheid van de bewoners bevordert 
en wordt een bezoek aan het zorgservicecentrum 
als een uitje ervaren. Het zorgservicecentrum is vrij 
indeelbaar omdat de bovenliggende verdiepingen 
door een kolommenstructuur gedragen worden. Dit 
bevordert de flexibiliteit van het gebruik waardoor 
ruimtes, indien gewenst, aangepast kunnen worden. 
De kop, het midden en de achterkant zijn transparant 
gehouden om zo ook de relatie tussen de twee pleinen 
te versterken. Tussen de open ruimtes zijn twee houten 
organische vormen geplaatst die de rondingen van het 
gebouw zowel binnen als buiten versterken. De houten 
elementen worden soms buiten de glazen gevel 
geplaatst om zo ook een warme uitstraling aan de plint 
te gevel.

Het hoogwaardige ingerichte ontmoetingsplein rondom 
het zorgservice centrum is openbaar toegankelijk maar 
is in eigendom van de corportie en de zorgorganisatie. 
Samen zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud van 
deze hoogwaardige openbare toegankelijke ruimte. 
Doordat het zorgservice centrum een wijkfunctie heeft 
konden er met de gemeente afspraken gemaakt 
worden over afval verwerking, reinigingen en 
onderhoud.

De zorgtoegankelijke woningen bevinden zich op de 
verdiepingen. De woningen worden hier ontsloten door 
een interne corridor die door de aanwezige lichtstraten 
natuurlijk licht van boven ontvangen. De lichtstraten 
lopen tot de begane grond door waar deze sfeer 
geven aan het diepe restaurant en de stilteruimte. 
Door de specifieke vorm van de Bolder grenzen de 

Opdrachtgever:   De Goede Woning en   
Carint Reggeland

Opdrachtverlening:  2009
Definitief ontwerp:  september 2012
Start bouw:   maart 2014
Oplevering:   maart 2015
Oppervlak:   4.650 m2 BVO
Functie: zorgcentrum en zelfstandige   

appartementen extramuraal



Zorgservice centrum op wijkniveau met ruimte voor eigen invulling van activiteiten en sfeer in de buitenruimte

samen tuinieren rust samen ondernemen sociaal actief

woningen aan alle rondom gesitueerde buitenruimtes 
wat zorgt voor een sterke relatie met de omgeving en 
een uniek en gevarieerd uitzicht. De woningen liggen 
met hun huiskamer aan de buitenruimtes wat er voor 
zorgt dat rondom een gelijkwaardige woongevel wordt 
gecreëerd die het ‘hofjes gevoel’ van de pleinen 
versterkt. De buitenruimtes liggen als loggia’s verdiept 
in de gevel. De wanden van de loggia’s worden met 
houten delen bekleed en zorgen voor warme accenten 
in het strakke witte patroon van de stucgevel. Het 
vlakkenpatroon in de gevel van de Bolder zet zich voort 
bij de loggia’s. 

Om het zicht en de daglichttoetreding te behouden zijn 
de vlakken uitgevoerd in verticale witte lamellen. Verder 
bevinden zich zowel bij de loggia’s als bij de te openen 
ramen witte hekwerken die dezelfde richting hebben 
als de lamellen. Het resultaat is een ogenschijnlijk 
willekeurig, maar eenduidige gevel.
De appartementen zijn door hun hoge mate van 
zelfstandigheid uitermate geschikt voor senioren met 
een extraverte leefstijl. De interne corridor geeft de 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten zonder hier een 
verblijfskarakter aan te geven.
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