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n Transformatie
In de geest van Leo de Jonge en Harry de Vroome hebben DAAD Architecten en landschapsarchitectenbureau BoschSlabbers het transformatieplan 
ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. De bestaande kwaliteiten van het dorp worden bewaard en versterkt. Nieuw Woelwijck bestaat 
uit een familie van gebouwen; die identiteit blijft behouden. Het vormt ook in de nieuwe situatie een herkenbare eenheid, waarin oud en nieuw in een goede 
verhouding tot elkaar staan. De bestaande gebouwen krijgen een facelift, waarbij programmatische wijzigingen worden geïntegreerd met een aanpassing 
van de energiehuishouding. Door te starten met de realisatie van 14 nieuwe zorgwoningen komt een interne verhuisbeweging op gang (er wordt ‘schui-
fruimte’ gecreëerd), zodat de transformatie van de bestaande woningen kan plaatsvinden. 

n Vier landschappen, vier concepten
De nieuwe woningen liggen in vier clusters rond het dorpscentrum, met korte looplijnen naar de voorzieningen. Tevens wordt de relatie met de natuur en 
de omgeving gelegd. Hoewel de plattegronden van de woningen gelijk zijn, is elk cluster uitgewerkt in een specifiek concept. De relatie met het landschap 
speelt hierbij een belangrijke rol. De herkenbaarheid van de woonomgeving wordt vergroot, zodat er een natuurlijke oriëntatie op het terrein ontstaat. Tus-
sen de clusters bevinden zich groene ruimtes (‘spaties’), waardoor er verschillende omgevingen met betekenis ontstaan. Cluster Wilg is geïnspireerd op de 
bestaande omgeving van het ven: een natuurlijk landschap met berken, wilgen en grassen. De kleur van de gevels verloopt van donker naar heel licht, dit 
zorgt voor een mooi samenspel met de berken- en wilgenstammen. Cluster Kastanje is een echt boscluster: de woningen zijn hier uitgekapt in het bos. De 
architectuur is aards en donker. De terrassen liggen als halfverharde, open ruimtes in het bos. Cluster Vlier ligt aan de doorgaande route, gekoppeld aan 
de noordelijke vijver met een plein en vlonder. Cluster Linde is de meest formele van de vier. Vier woongebouwen staan hier rondom een collectief grasveld 
met enkele solitaire bomen, omgeven met rododendrons.

n Ontwerp woningen
Het ontwerp van de woningen is geheel afgestemd op het dagelijkse leefritme van de bewoners. Het badritueel neemt daarin een belangrijke plaats in. 
Het hart van de woning wordt gevormd door de royale sanitaire ruimte, met veel aandacht voor daglicht. Omdat deze ruimte zo belangrijk is, heeft DAAD 
Architecten tijdens het ontwerpproces hiervan een maquette op ware grootte gemaakt. Hiermee kon het ontwerp worden ‘uitgetest’. Rond het sanitaire hart 
bevindt zich een rondloop, die deels door de gang en deels door de gebruiksruimten loopt (zoals woonkamer, berging en bijkeuken). De verkeersruimten 
hebben een sterke relatie met het landschap.

De woningen hebben verder een eerste verdieping met een kap. In sommige ruimten is de kap in het zicht gebleven; dat geeft extra licht en lucht. In ter-
men van duurzaamheid is ingezet op het gebruik van natuurlijke materialen en flexibiliteit in het gebruik van de woning. Zo kunnen op de eerste verdieping 
eenvoudig de installaties worden ingebracht en aangepast, maar hier kunnen naast een berging ook extra gebruiksruimten gerealiseerd worden. Verder 
worden verschillende duurzame maatregelen toegepast, zoals een warmtepomp en een zonneboiler waarmee de woning wordt verwarmd. Ondanks het 
zware zorgprogramma is het gelukt een zo ‘gewoon’ mogelijk huis te realiseren met ‘normale’ ruimten, routes, deuren en materialen. Passend binnen de 
context en historie van Nieuw Woelwijck en nauw aansluitend op de zorgvisie van de opdrachtgever en de wensen van de bewoners
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dorpsgemeenschap met eigen voorzieningen dagritme van bewoners
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licht en ruimte is essentieel voor bewoners met gedragsproblematiek entree
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