


Herinrichting                                                                

Het St. Elisabeth verpleeghuis in Amersfoort met 120 

bedden en 8300 m2 bvo wordt volledig heringericht 

tot 13 woongroepen, met 100 bewoners, waarbij 

gastvrijheid, healing environment en belevings- 

programma’s centraal staan. 

Mensen worden ouder en hebben zorg nodig in hun 

laatste levensjaren. Kennis van dementie neemt met 

de dag toe evenals de behandeling van deze ziekte en 

de eisen die aan de omgeving worden gesteld door 

mensen met dementie. Ebbens architecten 

ontwikkelde een ontwerpvisie hoe om te gaan met 

deze aandoening in relatie tot wonen, zorgverlenen 

en omgangsvormen binnen de instelling.

Zorgvisie                                                                 

Vanuit de zorgvisie Huis naar thuis, geschreven door 

Beweging 3.0 voor een toekomstbestendige 

verpleeghuiszorg, werd een ontwerpvisie ontwikkeld 

van zorg in groepen van 8 bewoners in woongroepen. 

Deze groepen zijn georganiseerd als een huisgezin, 

waarbij mantelzorgers een familie actieve rol spelen. 

Alle woongroepen zijn ontworpen als een huis: met 

een eigen voordeur, een woonkamer en een keuken, 

een toilet, (zit) slaapkamers en buitenruimten. 

De uitgangspunten van Healing Environment en 

Evidence Based Design zijn verwerkt in het ontwerp. 

Ruimtelijkheid, licht, bioritme, kleur, klimaat, routing, 

helderheid en structuur spelen hierbij een belangrijke 

rol. 

Beleving                                                            

Daarnaast is het aanbieden van de juiste zintuiglijke 

prikkels op de juiste momenten voor de demente 

bewoners zeer belangrijk, volgens onderzoek. In het 

ontwerp is daarom een belevingsprogramma voor alle 

groepen ontworpen waarbij het gebouw zo optimaal 

mogelijk wordt gebruikt. Het programma bestaat uit 

muziek/geluid, geur, herinneringen, stilte plek, licht, 

warmte en weer en wind. Daarnaast stellen we een 

belevingstuin voor met een beschutte kloostergang 

en gebruiken we de atria in het gebouw als 

binnentuinen. Op de begane grond is het stadshart 

met terrassen, een grand café, een wintertuin, een 

bioscoop en andere voorzieningen. In het ontwerp 

creëren wij een thuis voor dementie bewoners waar 

welbehagen centraal staat.
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St. Elisabeth als herkenningspunt in Amersfoort Kloostergang als besloten belevingstuin

Begane grond met 2 entree’s samen met 2 lift- en trappenhuizen
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Verdieping met 2 atria en binnentuinen waar omheen 3 woongroepen 

Woonkeuken voor woongroep met 8 bewoners

Binnentuin atrium westzijde Binnentuin atrium oostzijde 
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Kloostergang met besloten belevingstuinHealing Environment door veel daglicht 

Entree naar groepswoning

Informatiepunt in restaurant

Kengetallen

Ontwerp en realisatie

- Adres: Sinte Brandaenstraat 4

- Plaats:  Amersfoort

- Projecttitel: Herontwikkeling verpleeghuis St.

  Elisabeth Amersfoort 

- Projectarchitect: Michiel Kobussen

- Medewerkers:  Henk Eilander, Ferry Ramkhelawan,

  Klaas Kloeze, Marchel Mulderij

- Adviseur constructie: JVZ, Deventer

- Adviseur installaties: VIAC, Houten

- Adviseur akoestiek: Ebbens architecten, Leusden

- Directievoering Ebbens architecten, Leusden

- Aannemer: PHB, Deventer 

- Installaties: Aalberts installaties, Oene

- Interieurarchitect: Flint interieurarchitecten, 

  Den Haag in co-creatie met Ebbens architecten

- Bruto oppervlakte: 8452 m2

- Netto oppervlakte: 6508 m2

- Totale bouwkosten: € 6.959.500,= 

- Programma:12 woongroepen voor 8 dementerende

  bewoners, 1 speciale woongroep voor 4

  dementerende bewoners, grandcafé, 

  behandelruimten, oefenruimten, kantoorruimten,  

  stiltecentrum, belevingshoeken, atria, kloostergang

  met belevingstuin

- Voorlopig ontwerp: 04-2014

- Definitief ontwerp: 09-2014

- Oplevering: 09-2016

- Opdrachtgever: Beweging 3.0, Amersfoort

- Ontwerpbureau: Ebbens architecten, Leusden

- Fotografie: Jan de Vries, Leusden
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