
WARANDE 
ZORGINSTELLINGEN
PROGRAMMA → 
Masterplan zorgcentrum voor ouderen 
met dementie

LOCATIE → 
Zeist / NL

OPDRACHTGEVER → 
Warande

ONTWERP → 
NEXT architects

IN SAMENWERKING MET → 
RAU architecten en B+B landschapsar-
chitecten en re-born bv

DE ONTWIKKELING VAN EEN OMGEVING 
VOOR DEMENTERENDE OUDEREN

Zorgorganisatie Warande bevindt zich 
in het laatste stadium voor de bouw 
van een geheel  nieuwe zorgomgeving 
voor ouderen met dementie.  Deze 
leefomgeving is op heel veel vlakken 
vernieuwend te noemen: op het 
gebied van zorg , architectuur en 
landschapsarchitectuur, maar ook 
de manier waarop het proces is 
vormgegeven, de aanbesteding en de 
duurzaamheidsdoelstellingen. 

Warande heef t in de afgelopen jaren 
een team om zich heen gevormd van 
adviseurs die samen in staat zijn 
gebleken om een totaalconcept neer te 
zetten dat daadwerkelijk een innovatie 
op het gebied van zorgarchitectuur 
zou kunnen brengen. Het team bestaat 
NEXT architects, RAU architecten, B+B 
landschap en re-born bv 

ACHTERGROND VAN DE OPGAVE

Warande biedt gespecialiseerde 
professionele zorg en ondersteunt 
bewoners en cliënten om “aangenaam 
actief te blijven”. Dat wil zeggen: 
letterlijk en figuurlijk in beweging 
blijven en de dingen blijven doen die 
zij belangrijk vinden. De individuele 
wensen, voorkeuren en gewoonten 
vormen daarbij de leidraad in de 
organisatie: de dagagenda van de 
bewoner is bepalend voor de inrichting 
van de zorg en de activiteiten. Daarbij 
streef t  Warande ernaar dat zorg, en 
vooral het welzijn, een coproductie is 
tussen de cliënt, de familie of andere 
naasten, en de zorgprofessionals. Voor 
het welzijn van de cliënt is contact 
met andere bewoners van het grootste 
belang. Daarvoor creëert Warande een 
woonomgeving met zoveel mogelijk 
gelijkgestemden.

↑ VEILIGE, SOCIALE EN ZINTUIGELIJKE OMGEVING VOOR DE ZORG



↑ DE NIEUWBOUW LEGT EEN MAXIMALE RELATIE MET HET LANDSCHAP



PROJECT → WARANDE ZORGINSTELLINGEN

↑ PLATTEGROND VAN HET NIEUWE PAVILJOEN (LINKS) EN DE VILLA (RECHTS)

↑ NIEUWE SITUATIE BIJ ZORGINSTELLING WARANDE IN ZEIST

↑ HUIDIGE SITUATIE BIJ ZORGINSTELLING WARANDE IN ZEIST
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entree parkeergarage
‐regulatie: klein stoplicht op
maaiveld en in garage;
‐toegangscontrole: slagboom in de
parkeerkelder (op niveau ‐1)
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↑ HET ATRIUM VAN DE VILLA ADEMT DE GROENE BUITENOMGEVING DOOR DE PLAATSING VAN GROENE KASSEN



PROJECT → WARANDE ZORGINSTELLINGEN

INNOVATIE OP HET GEBIED VAN 
ARCHITECTUUR

In 2011 is NEXT architects vanuit 
het interieur gestar t om een 
architectuurconcept te ontwikkelen dat 
specifiek past bij deze doelgroep.

De kern van de innovatie vinden 
we in de stapsgewijze opbouw van 
de leefomgeving, vanuit het eigen 
appartement - de meest veilige en 
private plek - naar de openbare ruimte. 
We hebben een systeem opgebouwd 
dat bestaat uit 5 stappen die elk een 
eigen kwalitatieve omgeving vormen 
die past bij de doelgroep en telkens 
meer functies en mogelijkheden en 
toegankelijkheid omvat.

1. De eigen plek voor de bewoner. 
De eigen woonstudio moet zoveel 
mogelijk voelen als het eigen huis. Het 
is alleen toegankelijk voor de bewoner 
zelf en zorgmedewerkers zijn hier te 
gast. 
2. De woonverdieping grenzend aan 
de eigen woning. 
3. De entreelounge van het 
woonzorggebouw met de besloten tuin. 
4. De relatie met de andere 
gebouwen op het terrein. Met meer 
openbare functies.
5. De Buitenplaats. 

Elke stap naar een volgend domein 
kan in principe door bewoners 
zelf gemaakt worden – al dan niet 
begeleid - maar het geheel is wel zo 
opgebouwd dat men niet te grote 

stappen maakt wat tot gevoel van 
onzekerheid of onveiligheid kan leiden. 
Ons uitgangspunt daarvoor was: “een 
sociale en zintuiglijke omgeving creëren 
die beperkingen opvangt en mensen 
zoveel mogelijk op hun mogelijkheden 
en identiteit aanspreekt.”

Dat kunnen we doen door het 
ziektebeeld op te splitsen in een drietal 
duidelijk waarneembare symptomen 
die samen een gevoel van onveiligheid 
teweeg brengen. Door het maken van 
een omgeving die deze symptomen zo 
goed mogelijk ophef t kunnen we een 
veilige omgeving ontwerpen, een thuis 
voor mensen met dementie. 

Afname waarneming → Zintuiglijk 
comfort

Immobiliteit en desoriëntatie → 
Bewegingsvrijheid

Geheugenverlies → Herkenbare 
omgeving

Om ze nog concreter te maken hebben 
we de basisprincipes uitgewerkt tot 
een serie ontwerptools die een houvast 
vormen bij het verder uitwerken van 
de gebouwen en de interieurs, zoals 
voldoende dag- en kunstlicht, contrast 
om de leefomgeving te vereenvoudigen, 
akoestisch comfort, positieve 
prikkels en bewegingsvrijheid in een 
oriënterende omgeving.

Door middel van een aantal 
schematische indelingen van de 
verdieping is getracht de wensen te 
verbeelden, waaruit diverse typologieën 
ontstaan. Uit de studie komen 
oplossingen met een diversiteit aan 
sfeerkamers  die verschillen in identiteit 
en omvang. De ruimten staan volgens 
het principe van “kamers en suite” 
in verbinding met elkaar en de gang 
zodat goede zichtbaarheid ontstaat 
op elkaar en het personeel. Dat is 
mogelijk door ruimtes niet te veel te 
verspreiden maar te clusteren rondom 
hoofd verblijfsfuncties zoals eetkamer, 
zitkamer of keuken. De verschillende 
kamers worden verbonden door een 
beweegruimte wat ook dienst kan 
doen als loopcircuit. Op deze manier 
wordt de zo bekende gang van een 
zorginstelling opgebroken en betrokken 
bij de leefomgeving.

↑ STAPSGEWIJZE OPBOUW VAN DE LEEFOMGEVING VAN DE BEWONERS VAN PRIVATE- NAAR OPENBARE RUIMTES



↑ “EEN SOCIALE EN ZINTUIGELIJKE OMGEVING CREEREN DIE MENSEN ZOVEEL MOGELIJK IN HUN MOGELIJKHEDEN EN IDENTITEIT AANSPREEKT”

↑ BELEEFPLEKKEN MET HERKENBARE ELE,MENTEN



PROJECT → WARANDE ZORGINSTELLINGEN

↑ DE EIGEN WOONSTUDIO MOET ZOVEEL MOGELIJK VOELEN ALS EEN EIGEN HUIS

↑ DE WOONKAMER IN HET ZORGCENTRUM WARANDE



↑ DE INNOVATIEVE EN STAPSGEWIJZE OPBOUW VAN DE LEEFOMGEVING

DOORLOPEN ONTWERPPROCES



PROJECT → DOORLOPEN ONTWERPPROCES

↑ DE RONDE VORMEN ZIJN VRIENDELIJK EN BEGELIDEN OP EEN NATUURLIJK MANIER DOOR HET GEBOUW

INNOVATIE OP HET GEBIED VAN AANBESTE-
DEN EN DUURZAAMHEID

Het onderscheidende en duurzaame 
karakter van het woonzorg project 
Warande kenmerkt zich zowel in het 
proces als het product door de imple-
mentatie van evolutionaire (flexibele) en 
circulaire (duurzame) principes. 

Het 7 S’en-model van Stewart Brand 
(1994) staat centraal bij de principes 
van evolutionair en circulair bouwen. In 
het model wordt bestaat een gebouw 
uit diverse bouwlagen allen met ver-
schillende levenscycli. Door de bouwla-
gen als losse onderdelen te ontwerpen, 
maar daarbij functioneel, ruimtelijk als-
mede technisch integraal te benaderen, 
wordt de bevordering en de toepassing 
van de evolutionaire en circulaire prin-
cipes vereenvoudigd.  

EVOLUTIONAIR BOUWEN
Bij evolutionair bouwen wordt inge-
speeld op veranderende wensen, ei-
sen en behoef ten in de tijd. In deze 
filosofie zijn evolutionaire principes de 
fundering van het continu kunnen ver-
duurzamen door de tijd heen, waardoor 
de toekomstwaarde van het gebouw 
wordt geoptimaliseerd. In het project 
zijn de volgende elementen evolutionair 
ontwikkeld:
- Structure: de woonzorggebouwen 
kennen een geheel vrije indeelbaarheid 
vanwege de keuze voor een betonnen 
kolomstructuur. Dit in combinatie met 
Bubbledeck vloeren;
- Skin: de gevels bestaan uit prefab 
gevelelementen met aluminium ko-
zijnen. Enerzijds zeer onderhouds-
vriendelijk, anderzijds ontworpen voor 
demontage in relatie tot toekomstige 
verandering;

- Services: er is gekozen voor een lo-
kaal installatieconcept waarbij per twee 
prive-appartementen een technische 
wand wordt gerealiseerd met de E- en 
W-installaties in geimplementeerd. Dit 
in combinatie met vloerverwarming;
- Spaceplan: de vaste inrichting be-
tref fen flexwanden waardoor in de toe-
komst de indeling van de gebouwen 
met minimale ingrepen kan worden 
gewijzigd. 

CIRCULAIR BOUWEN
Bij circulair bouwen wordt hergebruik, 
recycling en demontage van bouw-
lagen, systemen, elementen, com-
ponenten of (ingebedde) materialen 
geoptimaliseerd. Hiervoor zijn juridi-
sche en economische voorwaarden 
opgesteld te worden om het eigen-
dom en de verantwoordelijkheid voor 
het onderhoud en recycling van de 
materialen te verschuiven van stich-
ting Warande naar de onderaanne-
mers en leveranciers. Dit gebeurd door 

middel van een product-dienst-com-
binatie (lease-, terugkoopgarantie- of 
pay-per-use-overeenkomst). 

Doordat het eigendom verschoven 
wordt naar de onderaannemers en leve-
ranciers, wordt er van hen verwacht dat 
zij een zo hoog mogelijk restwaarde-
component behalen die ten goede komt 
aan hun persoonlijke baten, alsmede 
die van stichting Warande. Deze baten 
worden afgerekend op basis van pres-
tatieafspraken en gelden zowel voor 
de gedemonteerde materialen als voor 
nieuw toe te voegen materialen gedu-
rende de realisatie. 



INNOVATIE OP HET GEBIED VAN 
LANDSCHAPSARCHITECTUUR

De ambitie is het creëren van 
kwalitatieve woonzorgvoorzieningen in 
een groene, leefbare, sociale, vitale en 
zintuigelijke omgeving, die de zorgvisie 
van Warande optimaal faciliteren

In de stapsgewijze opbouw van de 
leefomgeving in het zorgcentrum, zijn 
de buitenruimte de meest openbare 
plekken waar prikkeling van de 
zintuigen, beweging en ontmoetingen 
centraal staan. Door de orientatie 
van de gebouwen onstaat een 
omsloten binnentuin en een openbare 
buitenplaats.

Het ontwerp voor de binnentuin 
streef t ernaar een zo groot mogelijke 
bandbreedte en bewegingsvrijheid 
te creëren voor de bewoners met 
dementie.  Dat lichaamsbeweging niet 

alleen ons lijf maar ook ons brein in 
conditie houdt, blijkt steeds duidelijker 
uit wetenschappelijk onderzoek. 

Door het padensysteem als een 
continuüm te ontwerpen, bereikt men 
nooit een einde en kunnen bewoners 
eindeloos blijven dwalen door de tuin. 
Er wordt gespeeld met glooiingen in het 
landschap en kleine hoogteverschillen 
om bewoners fysiek uit te dagen. De 
begrenzing van de tuin is een element 
dat zich langs de padenstructuur 
voegt. Het herbergt een waterpartij en 
twee lange zitelementen. Doorgangen 
zijn hierin subtiel en onopvallend 
vormgegeven en hierdoor is het een 
vriendelijke afgrenzing mogelijk.  

Naast beweging is ook de prikkeling 
van zintuigen essentieel voor onze 
cognitieve functies. Beleving van licht, 
geluid en geur prikkelen onze zintuigen 

en houden daarmee ons brein gezond. 
De tuin biedt allerlei mogelijkheden 
om de zintuigen te prikkelen: geurende 
bloemen, de tactiliteit van planten, 
het geluid van stromend water, een 
vlaag wind en de schittering van het 
zonlicht. Deze beleving kan variëren 
door de verschillen in seizoenen te  
benutten wordt de tuin een continue 
wisselend schouwspel. Het regenwater 
van de daken van de gebouwen 
wordt opgevangen en gebruikt voor 
bewatering van de planten. 

De tuin biedt speelruimte aan de 
kinderen van de het kinderdagverblijf 
- zodat interactie tussen meerdere 
generaties wordt versterkt. 

↑ DE AARD VAN DE OVERGANG TUSSEN DE TWEE DOMEINEN NODIGT UIT OM NAAR BUITEN TE GAAN


