
Expertisecentrum Joachim en Anna is onder-
deel van De Waalboog en biedt zorg aan onder 
meer ouderen met zwaardere of complexere 
zorgvragen. Te denken valt aan fysieke proble-
men, maar ook psychogeriatrische problemen 
zoals dementie. Een aangepaste woonomge-
ving is daarbij van groot belang. De nieuwbouw 
realiseert voor hen een passend vervolg, afge-
stemd op hun behoeften en mogelijkheden, en 
ook die van toekomstige bewoners.

ZO THUIS ALS MAAR KAN
Een aantal jaar geleden zette De Waalboog 
haar visie op papier. ‘Zo thuis als maar kan’. 
Een ambitieus plan; toekomstbestendige, ener-

Expertisecentrum Joachim en Anna in Nijmegen paste door de veranderende zorgbehoefte en de 
verouderde staat niet meer bij de wensen van bewoners, hun naasten en het zorgpersoneel. Een 
ijzersterk team bestaande uit bouwadviseur, bouwer en architect, met een gezamenlijke passie voor 
huisvesting in de zorg en met aandacht voor de bewoners en hun zorgverleners, realiseert op dit 
moment een dorpsachtige woon-, leef- en werkomgeving op het glooiende stuwwallandschap aan 
de Groesbeekseweg. 

Tekst | José Mulder  Beeld | Oostwest, De Waalboog, Buro Harro

gieneutrale woningen bouwen, die ook recht 
doen aan de groene omgeving. En bovendien 
een enorme transitie, van alles onder één dak 
naar meerdere gebouwen, bestaande uit wo-
ningen met privévoorzieningen en gemeen-
schappelijke ruimten, die ook nog kunnen 
meebewegen met de sterke ontwikkelingen in 
de zorg. De bestaande locatie moest daarbij 
tijdens de bouw in bedrijf blijven.

Adviesbureau Van Aarle De Laat, specialist 
op het gebied van huisvesting in de zorg, is 
vanaf dag één betrokken. Directeur Richard 
Swinkels: “Toen de visie duidelijk was, en het 
project gestructureerd, zijn we op zoek gegaan 

Dankzij het dorpse karakter met het plein als centrale ontmoetingspunt is er ruimte voor meer contact tussen bewoners en omwonenden. (Beeld: Oostwest en Buro Harro)

Metamorfose voor  
expertisecentrum Joachim en Anna

‘Zo thuis als maar kan’, bouwen aan een passend vervolg

naar partners. Oostwest architecten wist deze 
visie goed te vertalen; namelijk het bouwen 
van woningen die onderdeel uitmaken van het 
landschap, in plaats van een instellingsgebouw.” 
Arjan Haaima van Oostwest architecten vult 
aan: “Naast de visie is het landschap dusdanig 
bijzonder dat we dat als inspiratiebron hebben 
genomen. We wilden een vriendelijke woon-
omgeving creëren, met woningen die eruit 
zien en voelen als een huis. Zo thuis als maar 
kan. Een dorpssfeer met woningen, plein, res-
taurant en theater, aan de rand van het bos. 
Wanneer je naar de dokter gaat of naar een 
restaurant wilt, dan moet je naar buiten, door 
het park, naar je bestemming.”
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Giesbers Ontwikkelen en Bouwen werd be-
trokken als bouwpartner en daarmee was het 
bouwteam compleet. Zij initieert, denkt mee 
en biedt (integrale) huisvestingsoplossingen 
waarmee wordt bijgedragen aan een betere 
leef-, woon- en werkomgeving aan de hand van 
duurzame en vernieuwende oplossingen. Uit-
dagingen in het voortraject, maar ook gaande-
weg het proces worden door dit sterke team 
omgebogen naar krachtige oplossingen.

INDIVIDUELE WOONSCHAAL
Er komen zes woongebouwen met individuele 
appartementen. Aan en in de woongebouwen 
is de individuele woningschaal af te lezen. De 
woongebouwen worden per twee gebouwen 
in drie fases opgeleverd. Het huidige gebouw 
blijft zo lang mogelijk in bedrijf, zodat bewo-
ners maar één keer hoeven te verhuizen. Faci-
liteiten zoals dokter, fysiotherapeut maar ook 
restaurant zijn in de nieuwe situatie voor de 
bewoners goed bereikbaar via de aangelegde 
paden. Het geheel bij elkaar, met het huidige 
Arcade-gebouw als centraal ontmoetingspunt 
aan het plein, krijgt een dorps karakter met het 
landschap als verbindende factor. Door er zelf 
op uit te kunnen gaan, blijven bewoners langer 
onderdeel van de maatschappij. Het open ter-
rein met een wandelroute door het bos, en de 
mogelijkheid om een kop koffie te drinken in 
de brasserie zorgt voor meer contact tussen 
bewoners onderling en met naasten. 

ÉÉN BASIS
Voor de 184 nieuwe woningen is uitgegaan van 
één ontwerp. Jim Hesen, Integraal Projectlei-
der bij Giesbers: “De studio’s hebben allemaal 
dezelfde modulaire basis; 30 m2 met woon- en 
slaapkamer, pantry en eigen sanitair. Daarom-
heen is een gebouw ontworpen, passend bij de 
behoefte van de bewoners.” Zijn collega en Se-
nior Planontwikkelaar Paul van Doorn vult aan: 
“Slechts een klein deel wijkt af in deuren, do-
motica en andere productkeuzes. Op deze ma-
nier bouw je zo uniform mogelijk, en daarmee 
toekomstbestendig: je creëert een alternatieve 
aanwendbaarheid als de functie verandert.” 
“Eén van de belangrijkste eisen om het toe-
komstbestendig te maken”, voegt Swinkels toe.

Hij vervolgt: “We merkten dat bewoners en 
medewerkers zich geen goede voorstelling van 
het eindresultaat konden maken. Om tot een 
succesvol eind te komen, is wel draagvlak nodig. 
Om dat te creëren, is een ‘mock-up’ gemaakt 
van één studio.” Een realiteitscheck; overal kon 
over worden nagedacht voordat er ook maar iets 
gebouwd was. Op die manier zijn nog veel za-
ken tegen het licht gehouden. Hesen: “Dit heeft 
het ook financieel beheersbaar gemaakt.      ❯ 

Expertisecentrum Joachim en Anna: van een groot geïntegreerd instituut naar een dorp met woningen, theater, 
restaurant en ontmoetingsplein in een meer groene, parkachtige omgeving. (Beeld: Oostwest)

De gebouwen bestaan uit meerdere studio’s met een eigen woon- en slaapkamer, pantry en sanitair, 
aangevuld met gezamenlijke ruimten, passend bij de behoefte van de bewoners. (Beeld: Oostwest)

Het bijzondere landschap is de inspiratiebron voor het creëren van deze vriendelijke woonomgeving.  
(Beeld: Oostwest en Buro Harro)
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Wij zijn Giesbers. Een initiërende en meedenkende ontwikkel- en
bouwpartner. Wat jouw huisvestingsvraagstuk ook is, we brengen de
kennis, ervaring en creativiteit bij elkaar die nodig is. En adviseren en
begeleiden je in het hele proces naar de voor jou best passende oplossing.
Duurzame en vernieuwende oplossingen die verrassen. En zoals hier 
bijdragen aan een betere leef-, woon- en zorgomgeving voor de bewoners 
en medewerkers van Joachim en Anna. Zo thuis als maar kan.

Persoonlijk. Verrassend. Passend.

www.giesberswijchen.nl

Samen een 
duurzame en 

gezonde 
leef-, woon- en 
zorgomgeving 

creëren
Door vooraf te bepalen of bijvoorbeeld dat 
stopcontact daar echt nodig is, voorkom je 184 
keer een stopcontact te veel.”

BIJZONDERE OMGEVING
Hoewel de bouw uniform is, heeft elk gebouw 
een eigen identiteit. Door het ontwerp, maar 
ook door de ligging. Het unieke landschap aan 

de Groesbeekseweg is onderdeel van een 
stuwwal waardoor er een hoogteverschil is van 
maar liefst tien meter over de gehele locatie. 
Daar is in het ontwerp gebruik van gemaakt. 
De tweelaags gebouwen zijn tegen de stuw-
wal geplaatst, zodat beide lagen aansluiting op 
het maaiveld hebben. Met de zorgteams zijn 
de diverse doelgroepen over de locatie en ge-
bouwposities verdeeld. Zo zijn bewoners met 
behoefte aan een prikkelarme omgeving hoger 
gehuisvest, met uitzicht op het bos. Bewoners 
met meer vrijheid en behoefte aan contact 
wonen aan het plein. Toch bood het ook een 
extra uitdaging; rolstoelgebonden cliënten die-
nen net zo eenvoudig te kunnen manoeuvre-
ren naar een dokter of een restaurant als cli-
enten zonder loophulpmiddel. Welke stijging is 
er dan maximaal mogelijk? Deze puzzel is door 
landschapsarchitect Buro Harro gelegd en sa-
men met bewoners en verzorgenden getest.

Van Doorn: “Deze plek is uniek. Als je een niet-
standaard zorgomgeving wilt, maar diverse ge-
bouwen in een complex landschap dan moeten 
deze gebouwen wel op de juiste plek landen. 
Dat vraagt stuurmanskunst tussen landschap-
pelijke en esthetische waarde, toegankelijkheid 
en uitvoerbaarheid. Het was een hele puzzel 
om het landschappelijk en verkeerstechnisch in 
orde te maken. Ook vanwege de gefaseerde 
bouw; we hebben voor elke fase deze puzzel 
moeten maken en waar nodig tijdelijke oplos-
singen gezocht.”

SAMENWERKING IS 
DE SLEUTEL TOT SUCCES
Al met al een complete metamorfose, van 
een afgesloten locatie met alles onder één dak 
naar een veel meer open structuur. Ook en 

Bewoners, cliënten en zorgverleners zijn intensief 
betrokken bij het bouwproces. Op die manier is er 
draagvlak ontstaan. (Beeld: Oostwest)

Door het maken van een ‘mock-up’ van één studio kon 
van tevoren overal over nagedacht worden, voordat er 
ook maar iets gebouwd was. (Beeld: Oostwest)

vooral voor de medewerkers die de zorg le-
veren. Wim Kruithof, manager vastgoed en fa-
cilitair bij De Waalboog: “Het zorgpersoneel 
heeft grote aanpassingen moeten doen. Van 
een institutioneel gebouw naar een situatie 
volgens het principe ‘Zo thuis als maar kan’, 
met een meer dorps karakter. In de praktijk 
betekent dit bijvoorbeeld dat er geen produc-
tiekeuken meer is. Er wordt gekookt op de 
groep, samen met de bewoners. Dat vraagt 
een andere manier van werken, ook facilitair.” 
Swinkels: “We hebben steeds voor ogen ge-
houden voor wie we bouwen en realiseren 
ons dat niet alle bewoners dezelfde behoeften 
hebben. Door met bewoners, cliëntenraad en 
zorgverleners in gesprek te gaan, hebben we 
het draagvlak gecreëerd dat nodig is voor een 
intensieve transitie als deze.”

Hij besluit: “Het is een heel proces geweest. 
Van het concretiseren van de visie en de se-
lectie van architect en bouwer tot het budget, 
de planning en de diverse hoge ambities zoals 
duurzaamheid. Energieneutraal en natuurinclu-
sief bouwen vraagt om een intensieve integrale 
aanpak, waarbij communicatie en draagvlak 
een belangrijke sleutel tot succes zijn. We heb-
ben als team altijd open met elkaar gecommu-
niceerd. Alle weerstand hebben we om weten 
te buigen naar tevredenheid. Samen bouwen 
we aan een passend vervolg.” De eerste twee 
gebouwen zijn inmiddels in gebruik en bewe-
zen succesvol. Zowel de bewoners als de zorg-
medewerkers zijn enthousiast.      ■

Door de ligging tegen de stuwwal is er sprake van hoogteverschil. In het ontwerp is ook rekening gehouden 
met rolstoelgebonden bewoners. (Beeld: Oostwest en Buro Harro)

'Samen bouwen we aan 
een passend vervolg'
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Huisvesting in de zorg. 
Van niet te  

onderschatten belang!

strategisch vastgoedplan
huisvestingsconcepten
businesscase
cliëntparticipatie
life cycle cost
advies beheer en exploitatie
facilitair advies
procesmanagement
inzicht in opbouw nhc en zzp
haalbaarheidsstudie
plan -en vastgoedontwikkeling
programma van eisen
projectmanagement
budgetteren en bewaken
bouworganisatieadvies
contractmanagement
bouwmanagement
bouwdirectievoering
kwaliteitsbewaking
advies (brand)veiligheid,
regelgeving en verduurzaming
advies aanbestedingen
bouwkostenadvies en 
financiële bewaking
onderhoudsmanagement
gebouwinspecties
onderhoudsbeleid

Denk samen, kijk verder, bereik meer

Ons doel: 
het creëren van een passende woon- en werkomgeving 
voor bewoners, zorgprofessionals en andere betrokke-
nen.

Ons doel: 
het creëren van een passende woon- en werkomgeving 
voor bewoners, zorgprofessionals en andere betrokkenen.

Of het nu gaat om strategie en beleid, concept- en 
planontwikkeling of bouwen en onderhouden, wij staan 
naast u als verlengstuk van uw (vastgoed)organisatie.

Van Aarle De Laat adviseert met hart en hoofd over 
huisvestingsthema’s in het maatschappelijk speelveld.

vanaarledelaat.nl
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bekijk ons portfolio op bemark.nl

Wij helpen alle 
gebruikers met 
het eenvoudig 
vinden van hun 
bestemming. 
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Er is veel energie besteed aan de planvorming en creatieve concept-
ontwikkeling. Na een QuickScan, sfeer proeven en een visiesessie met 
alle betrokkenen is een concept ontwikkeld voor een bewegwijzering 
die voor zowel bewoners, bezoekers, medewerkers als leveranciers 
helder en begrijpbaar is.

De systematiek van de bewegwijzering bestaat uit drie lagen. Naast straat-
namen met huisnummers worden de gebouwen herkenbaar benoemd, 
ondersteund met een eenvoudig visueel herkenbaar icoon, zoals een drie-
hoek of een cirkel. Deze drie lagen vormen de basis van de  beweg wijzering. 

beMark, een creatief bureau uit Nijmegen dat zich toelegt op conceptontwikkeling voor signing, 
bewegwijzering en interieurdecoratie, is door De Waalboog benaderd om een plan te ontwikkelen voor 
een dorpse en tegelijkertijd duidelijke signing en bewegwijzering op het terrein van Joachim en Anna. 

Tekst | Blogletters  Beeld | beMark

Qua materialisatie sluit de bewegwijzering goed aan bij de architectuur van 
het landschap en de gebouwen, een belangrijke voorwaarde.

Binnen de gebouwen zijn de verschillende huisnummers ook duidelijk te 
vinden, consistent aan buiten. Het geheel krijgt hierdoor een geharmoni-
seerde uitstraling en de juiste en gewenste consistentie.

Het project wordt de komende jaren in verschillende fasen gerealiseerd, 
gelijklopend met de bouwfasen. De eerste onderdelen zijn inmiddels 
door beMark geproduceerd en geplaatst, naar ieders tevredenheid.     ■

Qua materialisatie sluit de bewegwijzering goed aan bij de architectuur van het landschap en de gebouwen.

'Binnen de gebouwen zijn de verschillende huisnummers ook duidelijk  
te vinden, consistent aan buiten'

Bewegwijzering voor 
alle gebruikers
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Bewegwijzering voor alle gebruikers


