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Huize Het Oosten in Bilthoven is een centrum voor 

oudere Vrijmetselaren. De nieuwbouw bestaat uit 

een gedifferentieerd woongebouw en een nieuwe 

Tuinzaal. Het ontwerp is er op gericht zo veel 

mogelijk relatie met het park en de omgeving te 

creëren. Het ontwerp past in de visie op zorg van 

HHO en in de toekomstvisie van ouderenzorg in het 

algemeen.

Inspelend op de ontwikkelingen in de zorg besloot 

Huize Het Oosten dat aanpassingen in het 

woningbestand noodzakelijk waren. Het programma 

van eisen werd aangevuld met de wensen van de 

bewonerscommissie en de visie van Huize Het 

Oosten ten aanzien van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen. Bij de start van het 

ontwerp nam HHO deel aan het 3 jaar durende 

project van de provincie Utrecht als ‘Koploper’.

De oude appartementen uit de jaren ’60 moesten 

worden vervangen evenals de multifunctionele 

ruimte, de Tuinzaal, die ook dienst doet als 

ontmoetingsruimte voor de vrijmetselaarsloges in 

Bilthoven. Deze functies waren in een langwerpig 

haakvormig gebouw gevat, dat het parkachtige 

terrein in 2 delen verdeelde. Bij de configuratie van 

de nieuwbouw was het eerste doel om het terrein 

weer tot één geheel te maken, en vervolgens om de 

relatie met het park voor iedereen weer te 

optimaliseren.

De woningen hebben verdiepingshoge schuifpuien, 

de gangen zijn breed en hebben aan de uiteinden 

glas met uitzicht over het park.

De daken van de verbindingsgangen en Tuinzaal zijn

begroeid en voegen zich in de groene omgeving.

Ook de kleuren van de gevels zijn in groengrijze

tinten gekozen. De royale balkons zijn expressief en

uitgevoerd in ultradunne hogesterktebeton (winnaar

betonprijs 2013). Glazen balustrades bieden

optimaal contact met het maaiveld.

Het hele project is duurzaam opgezet, zowel

installatietechnisch als bouwkundig. Er wordt gebruik

gemaakt van WKO, elektriciteit wordt opgewerkt met

PV-panelen en warm water wordt geleverd door

zonnecollectoren op het dak. De grote balkons

zorgen voor bouwkundige zonwering, net als de

geperforeerde stalen platen die voor de grote

glasvlakken zijn geplaatst. Naast het verminderen

van de warmtelast, biedt het bewoners ook privacy.

Het ontwerp past in de toekomstvisie van

ouderenzorg, de visie van Huize Het Oosten en het

ouderenbeleid van de regering. De architectuur is

hierin dienend: de nieuwbouw is ruim en licht, de

appartementen zijn levensloopbestendig, alle

gebouwen zijn met elkaar verbonden met glazen

gangen, er zijn duidelijke zichtlijnen en er is een

overzichtelijke routing. De Tuinzaal is geschikt voor

concerten, filmavonden en congressen. De ruimte

biedt samen met de bestaande maçonnieke ruimte

en het restaurant nieuwe mogelijkheden voor o.a.

bijeenkomsten van de vrijmetselaren.

Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig complex,

in een prachtige parkachtige omgeving.

Het project is gerealiseerd binnen budget
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Specificatie

Projectnaam
Woonzorgcentrum
Huize Het Oosten Bilthoven

Projecttype
Wonen / Zorg

Opdrachtgever
Stichting Huize Het Oosten

Bouwjaar
2013 - 2014

Programma
55 appartementen / 
10 pg-woningen en 
Multifunctionele ruimte

Omvang
10.000 m2

Bouwkosten
€ 13.850.000

Projectteam

Architecten
Maaike Westinga /
Roel ten Bras

Medewerkers
John Ruijssenaars / Yvan 
Veninga / Sander van Ginkel / 
Jasper van Dam / Remco 
Houtzager
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