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Inleiding

De Bijnkershoek: inleiding
Verzorgingshuis De Bijnkershoek is gebouwd in 1975. Het oorspronkelijke gebouw bestond uit 240 verzorgingshuis appartementen en 80 
aanleunwoningen. In die tijd verhuisden senioren zonder, of met een lichte indicatie naar het bejaarden of verzorgingshuis. De individuele 
appartementen in het verzorgingshuis waren klein (± 23 m²). De huizen beschikten wel over grote, algemene ontmoetingsruimten, waar 
gezamenlijk koffie werd gedronken en de warme maaltijd werd gebruikt.

Het ontwerp van De Bijnkershoek is van Architectenbureau ir. Th.J. van Gendt en ir. T.H. Mühlstaff. Er was destijds veel, internationale, 
belangstelling voor het ontwerp. Vanaf de jaren 80 is de functie van het bejaarden/verzorgingshuis sterk veranderd. De zorgzwaarte nam toe en 
de oorspronkelijke verzorgingshuizen werden steeds meer “verpleeghuis”. Aanvankelijk werd dit ingevuld met zogenaamde “verpleegunits” in 
het verzorgingshuis. De toekomst voor de Bijnkerhoek ligt in een combinatie van kleinschalige woonvormen voor somatische en 
psychogeriatrische bewoners en daarnaast serviceappartementen van diverse afmetingen, met als basis ongeveer 45 à 50 m². De bewoners van 
de serviceappartementen ontvangen zorg en service thuis in hun appartement.

Het hoge bakstenen gebouw vormt een vast gegeven in Transwijk (Utrecht): iedereen kent de Bijnkershoek. 
Eigenaar AxionContinu vroeg ons om het gebouw nieuw leven in te blazen binnen de bestaande kaders. Op de verdiepingen werden bouwkundige 
doorbraken gerealiseerd om meer ruimte te krijgen voor de gemeenschappelijke huiskamers. 

De opdrachtomschrijving luidde als volgt: ‘Ontwerp een uitnodigende entree en een fris restaurant op de plek van het huidige restaurant voor 
bewoners, familie en de wijk, en ontwerp een dementievriendelijke en huiselijke omgeving voor de verpleegunits en de somatische afdeling op 
de verdiepingen’. 

De Bijnkershoek vormde een uitdagende klus met veel beperkingen, maar ook zeker zo veel kansen.



De Bijnkershoek voor de verbouwing
De hoofdentree ligt verscholen onder de uitstulping van de hoogbouw (foto links). In de corridor van de entree komt weinig daglicht binnen (foto 
midden onder). In het restaurant van voor de verbouwing is weinig nuance in kleuren en afwerkingen. De boventoon is beige en grijs, voor zowel 
het tapijt, de bekleding van het meubilair, de gordijnen en de wandkleuren. Senioren hebben een grote lichtbehoefte: de basisverlichting vraagt 
om hoge LUX-waarden op vloer-en tafelniveau. Ook is het gebruik van contrasten aan te raden: het zicht neemt af bij senioren. Het is belangrijk 
dat er met contrasten gewerkt wordt tussen bijvoorbeeld kozijnen en deuren en vloerafwerkingen en meubilair. 

De corridors van de appartementen zijn slecht verlicht, en vormen een eindeloos lint door het gebouw. Door het eenduidige kleurgebruik op 
wanden en vloeren is het een slecht leesbaar gebouw voor mensen met geheugenproblemen: er zijn geen herkenbare ‘landmarkpunten’. 



Plattegrond entreegebied en restaurant

Het ontwerp: de begane grond (entreegebied en restaurant)
Het visitekaartje van een groot complex als de Bijnkershoek vormen de entree en het restaurant. Voor bezoekers en potentiële nieuwe bewoners 
is het de eerste ontmoeting. De indruk moet direct goed zijn: ‘wat een lekker licht gebouw, mooie kleuren, niet bedompt of stoffig, maar passend 
bij de ouderen van nu’.

entreegebied

restaurant



Entree en restaurant



De kaders waren simpel: binnen de bestaande bouwkundige structuur werken met behoud van een aantal specifieke onderdelen.                    
Delen van het meubilair hebben we opgeknapt met een nieuwe laklaag en nieuwe bekleding. 
De nieuwe verlichting is afgestemd op de lichtbehoefte van senioren: een gelijkmatig lichtbeeld en tot 500 LUX op tafelniveau. 
De inspiratie van de totale inrichting hebben we gezocht in de eenvoudige en vriendelijke sfeer van Scandinavisch design. Kleuren zijn licht en 
‘fruitig’, en roepen een positieve emotie op. 

Het zelfstandig kunnen maken van keuzes draagt bij aan het welzijn van bewoners. In het restaurant betekent dit dat er keuze moet zijn: ‘wat eet 
ik vanavond’ en ‘hoe laat ga ik eten’, maar ook ‘waar en met wie ga ik zitten’. Hiervoor hebben we verschillende plekken gedefinieerd en 
uitgevoerd met verschillende soorten stoelen en tafels. Meubilair is afgestemd op bewoners met een rolstoel. Naast de woongroepen voor 
bewoners met dementie, is er ook een somatische verdieping gemaakt. Deze bewoners maken vaak gebruik van een rolstoel. 

Restaurant



Plattegrond nieuwe structuur

Het ontwerp: corridors p.g. (psychogeriatrische) woongroepen
In de situatie voor de verbouwing vormden de corridors een lang lint van links naar rechts. 
Aan de corridors lagen de appartementen. In de nieuwe situatie is de verdieping verdeeld in 4 woongroepen van gelijk formaat. Per woongroep 
zijn er 8 bewonersappartementen en 1 gezamenlijke huiskamer. Er zijn 3 verticale stijgpunten, zodat de woningen met een eigen entree via de 
lift te bereiken zijn en de privacy is gewaarborgd. 



Corridor

Het ontwerp: de corridors van de woongroepen
De corridors oogden sleets en donker. De schoonmetselwerk wanden waren onderdeel van het sombere gangbeeld. Toch is hier sprake van een 
zeer robuuste wanden die in de loop van 40 jaar nauwelijks beschadigden. Ons uitgangspunt werd: we behouden de wanden en vullen aan met 
frisse nieuwe afwerkingen, waardoor er een mooi contrast ontstaat tussen het oude en het nieuwe. 

Oudere mensen in een verpleegomgeving zijn vaak visueel beperkt. Om die reden is er extra aandacht gegeven aan het onderdeel verlichting. 
Voor de corridors is gekozen voor een indirect lichtsysteem. Door middel van 1 subtiele LED lichtlijn wordt het licht geschilderde plafond vol in 
het licht gezet.  De gewenste lichtopbrengst van 300 LUX wordt ruimschoots gehaald. Bij iedere voordeur naar van de appartementen is een 
kleine decoratieve wandlamp toegepast. Deze licht het deurschild van de deur en de schap met persoonlijke spullen even extra aan.

Iedere voordeurnis heeft een eigen specifieke wandkleur gekregen. De corridor is hiermee goed leesbaar voor bewoners. Verder heeft ieder 
appartement een eigen huisnummerbord met de naam van de bewoner. 



Corridor en huiskamer

Deuren die niet gebruikt worden door bewoners (bijvoorbeeld tussen de woongroepen) zijn weggewerkt in de wanden. De lattenstructuur loopt 
door op de deur waardoor er visueel 1 vlak ontstaat. Dit hebben we gedaan omdat deuren ‘vluchtgedrag’ veroorzaken, wat weer voor veel onrust
zorgt bij bewoners. Het raam naast de deur is voorzien van een ‘one-way-vision’-folie: vanuit de lifthal kijk je wel naar binnen, maar de 
bewoners zien een tuin. 

In de huiskamers is gewerkt met biodynamische verlichting. Gedurende de dag verandert de lichtkleur en de lichtintensiteit. Proeven hebben 
inmiddels aangetoond dat deze manier van verlichting een positieve invloed heeft op het dag- en nacht-ritme van bewoners. Deze zgn. 
lichttherapie heeft dus een positief effect op de slaapefficiency, wat leidt tot meer rust en welbevinden, minder medicijngebruik en ook, niet 
onbelangrijk, minder valpartijen. Ook is aangetoond dat de mate van affect (de maat voor angst en stemming) na het aanbrengen van de 
daglicht-verlichting significant verbeterd is.



Ontwerp print en corridor entree

Toepassingen:

Vloeren:  Projectfloors (vinyl) en Forbo (marmoleum)
Verlichting:  Bolich, Otto Müller, Louis Poulsen, Esse-Ci 
   Santa & Cole 
Meubilair:  De Zetel, Vervoort, Hutten, W2Wonen
Prints:  Ja-reclame
Gordijnen:  Projectstoffering Utrecht
Tegelwerk:  Keraproject

De renovatie van de Bijnkershoek vond plaats tussen mei 2015 en 
juni 2016.

Fotografie: Bart van Overbeeke

Opdrachtgever: AxionContinu

Samenwerkingen:

Constructie:   Bartels
Tekenwerk constr.:  Wiegerinck
Aannemer:   Van Baren aannemers
Interieurbouw:  De Timmerij
E.-voorzieningen:  Stigho
W.-voorzieningen:  De Niet


