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Tussenvormen per provincie
Tussen thuis en het verpleeghuis zijn er alternatieve woonvormen nodig, de
zogenoemde ‘tussenvormen’. De variatie én het aantal van deze tussenvormen
neemt toe. Stedebouw & Architectuur gooide de gebruikelijk Top 10 voor deze
editie over een andere boeg en maakte een rondje langs alle provincies in
Nederland. Dat levert een veelkleurig beeld op.

01 Provincie Utrecht –
Hart van Austerlitz, Austerlitz
In het Hart van Austerlitz komen 40 woningen
waarvan 25 voor ouderen, 8 zorgwoningen
en 7 starterswoningen. Het project wordt
gerealiseerd voor Woonstichting Nu voor
Straks, een bewonersinitiatief dat is geïnitieerd door zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt.
Verder bestaat het uit het dorpshuis, basisschool, peuterspeelzaal en medische post.
Meer informatie: krktr.nl/project/hart-vanausterlitz

02 Provincie Friesland –
Sint Anthony Gasthuis, Leeuwarden
Het Sint Anthony Gasthuis is recent
herontwikkeld tot een zeer aansprekend en
betekenisvol complex, gericht op zelfstandig
wonende actieve senioren, midden in de
Leeuwarder binnenstad. Het Sint Anthoon
is geen zorginstelling, maar faciliteert haar
bewoners nadrukkelijk in de gewenste
reuring, mienskip en services.
Meer informatie: sintanthonygasthuis.nl

03 Provincie Drenthe –
Het gastenhuis, Roden
Het Gastenhuis Roden biedt liefdevolle,
huiselijke woonzorg voor mensen met
dementie. Deze geborgenheid komt
terug in het ontwerp van het huis en de
daarin gevestigde 20 zorgappartementen.
Het ontwerp sluit tegelijk aan op de
architectuur van de gebouwen in de directe
omgeving. Aanliggend is in identieke stijl de
dienstwoning voor de vestigingsleiding, een
zogenaamd zorgechtpaar, gerealiseerd.
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Yvonne Witter, platform
ZorgSaamWonen.

04 Provincie Groningen –
Waardig Wonen, Groningen
Stichting Waardig Wonen biedt in Groningen
en Wagenborgen kleinschalige en huiselijke
woonoplossingen voor ouderen met
dementie. Gewoon in de wijk of het dorp,
huizen voor vier tot vijf bewoners, ook voor
degenen met een smalle beurs, en altijd met
een liefdevol zorgteam.
Meer informatie: waardigwonen.nl

05 Provincie Noord-Brabant –
De Berken, Milheeze
Een beschutte woonomgeving voor mensen
van verschillende leeftijden. Een plek waar
zorg, schoonmaak én catering perfect
geregeld zijn, waar leuke activiteiten
georganiseerd worden en waar mensen
zich veilig en prettig voelen. Dat unieke
woonconcept heeft Goed Wonen Gemert
e.a. onlangs gerealiseerd in het voormalige
verzorgingstehuis De Berken in Milheeze.
Meer informatie: goedwonengemert.nl/overgoed-wonen

06 Provincie Gelderland –
Oranjepark, Ermelo
Samen met de Zorggroep NoordwestVeluwe maakt Van Wijnen een bijzondere
plek in Ermelo: de meergeneratiebuurt
Oranjepark. De eerste fase, het Kroondomein,
is een energieneutraal en aardgasloos
woonzorgcentrum met 76 zorgwoningen en
een gezamenlijke buurtkamer. Het gebouw is
in december 2019 opgeleverd.
Meer informatie: vanwijnen.nl/projecten/
duurzame-meergeneratiebuurt-bevordertsociale-samenleving
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07 Provincie Zeeland –
De Scheldehof, Vlissingen
In Vlissingen transformeerde de kolossale
Zware Plaatwerkerij van de Scheldewerf tot
een woongebouw. Openheid en ontmoeting
staan centraal in het uitgekiende Scheldehof
ontwerp van atelier PRO. Het ontwerp getuigt
van inlevingsvermogen in de belevingswereld
van ouderen, verzorgers én bezoekers.

08 Provincie Zuid-Holland –
Martha Flora, Rotterdam
Zorgvilla Martha Flora Rotterdam is een
comfortabel en huiselijk woon-zorgcomplex.
Ontwikkeld door HD Groep en ontworpen
door HD Architecten met kennis vanuit de
neurowetenschappen. Een zorgvilla die
geborgenheid biedt, ingepast is in de wijk en
waar kwetsbare bewoners hun leven waardig
kunnen voortzetten met 24-uurs zorg.

09 PProvincie Limburg –
Mookerhof, Mook
In het centrum van Mook staat sinds februari
2020 een nieuwe woonlocatie, ontwikkeld
door Fame architecten. Mookerhof bestaat uit
24 appartementen beschermd wonen en het
Mookerplein uit 13 appartementen beschut
wonen met een tuinkamer voor alle bewoners
en inwoners.
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In Vlissingen staan openheid en ontmoeting
centraal in het uitgekiende Scheldehof ontwerp
van atelier PRO

10 Provincie Noord-Holland –
De Amandelbloesem, Wormerveer
Het voormalig verzorgingshuis De
Amandelbloesem is gerenoveerd tot een
wooncomplex voor senioren. De woontoren
is omgebouwd tot 35 zelfstandige
appartementen. Er komt nog een
veertigtal appartementen bij. Corporatie
WormerWonen werkt in dit complex
samen met De Zorgcirkel, Vereniging De
Bloesem en Stichting MIES (begeleid wonen
jongvolwassenen met een beperking).

11 Provincie Overijssel –
Vriendenerf, Olst
Vriendenerf aan de zuidrand van Olst is een
kleinschalig duurzaam CPO-project van twaalf
koopwoningen voor actieve vijftigplussers,
diverse gemeenschappelijke voorzieningen
en een grote tuin. De levensloopbestendige
woningen zijn ruim voorzien van zonnepanelen en worden verwarmd met bodemwarmte.
Meer informatie: vriendenerf.nl

12 Provincie Flevoland –
Hof van Fleur, Dronten
Samen in een klein buurtschap met een
variëteit aan woningen in het weidse,
agrarische landschap van Dronten. Dat is Hof
van Fleur! Het biedt ruimte aan ouderen,
gezinnen en alleenstaanden. Samen
wordt een buurtschap gevormd waarin
‘Noaberschap’ centraal staat.
Meer informatie: hofvanfleur.nl
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