
Aanleiding 
Afgelopen jaren is er in de zorg een beweging in gang gezet die zich de komende jaren nog doorzet. Zo wordt 
er nu meer vanuit gezondheid en gedrag gekeken in plaats vanuit ziekte en zorg. Ook is er meer oog voor wat 
iemand nog wel kan en hoe dit versterkt kan worden in plaats van alles automatisch over te nemen. Daarmee 
zijn niet de ziekte en zorg de eerste insteek, maar wat iemand zelf belangrijk vindt en waar hij of zij plezier, 
kwaliteit van leven en zingeving aan ontleent. We maken hiermee ook de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘we 
doen het samen’. Accolade noemt dit samenspel relatiegerichte zorg. Oftewel samenwerken in de Driehoek, 
want goede zorg ontstaat primair in de driehoek van client, familie en zorgprofessional. Daarnaast heeft 
Accolade Zorg met het benoemen van de eigen waarden en de eigen ambitie ook een koers uitgezet die 
binnen de eigen organisatie een belangrijke leidraad is. 

Het ABC van Accolade
voor wonen en zorg

Wat we al wel weten is:
o dat de vernieuwde d’Amandelboom moet aansluiten bij de behoeften van (toekomstige) bewoners en bij de visie en missie van de organisatie;
o daarbij maken we de omslag van ‘verblijf in een woonzorgcentrum’ naar ‘wonen met verpleegzorg’;
o waarvoor per groep mensen met een gelijke aandoening een passend woon-zorgconcept wordt gerealiseerd;
o dat we goed moeten onderzoeken of we groei kunnen realiseren, afgezet tegen het aantal afnemende beroepskrachten; 
o of een mix van verschillende type woningen en bewoners ook tot een zorgzame buurt of community kan leiden, waardoor er in gezamenlijkheid meer 

mogelijk is doordat men bereid is naar elkaar om te kijken;
o dat we onderzoeken hoe we deze unieke locatie optimaal kunnen benutten voor het samenbrengen van voorzieningen die bijdragen aan een fijne sociale 

cohesie;
o dat we voor alle plannen die we maken binnen de hiervoor gestelde financiële kaders blijven en alternatieve aanwendbaarheid hebben voor de 

verschillende vormen van huisvesting die met de herontwikkeling van d’Amandelboom worden gerealiseerd; 
o dat we om ook toekomstbestendig te zijn uitgaan van een contractuele scheiding tussen wonen en zorg, dat wil zeggen dat (toekomstige) bewoners 

volgens de nieuwe wettelijke richtlijnen de woning ook zelf kunnen huren, waarbij ze voor de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) een onlosmakelijke 
koppeling tussen een huur- en een zorgovereenkomst aangaan; 

o dat we tenminste de regels omtrent duurzaamheid uitvoeren zoals deze dan zijn opgenomen in het bouwbesluit en onderzoeken wat we meer kunnen 
toevoegen. 

Wat betekent deze contractuele scheiding tussen wonen en zorg voor de herontwikkeling van d’Amandelboom:
o de woningen zijn geschikt voor een contractuele scheiding van wonen en zorg. Dat wil zeggen dat ze passen in de hiervoor geldende wettelijke regels. Wat dit in 

zijn algemeenheid inhoudt is dat de woning tenminste 45 m2 is, ook in verband met de draaicirkels en het gebruik van een rolstoel. De woning ook een 
keukenblokje heeft van 1.80m, een eigen voordeur en brievenbus;

o de woningen en het woongebouw voldoen aan de wettelijke richtlijnen, waaronder de richtlijnen voor het verlenen van 24-uurs zorg; 
o de capaciteit van 24-uurs zorg is gebaseerd op een toekomstbestendige exploitatie. Dat wil zeggen een exploitatie die zo robuust is dat zij nog komende 

wijzigingen ten opzichte van de financiering kan opvangen en is voorbereid op een contractuele scheiding van wonen en zorg;
o we gaan in ieder geval uit van ca 100 wooneenheden waar 24-uurs zorg kan worden geboden en 60 woningen die hier op zijn voorbereid; 
o we onderzoeken nog of hierin bij een contractuele scheiding van wonen en zorg een gedifferentieerde huurprijs wenselijk is. 
o Overige ruimten, bijvoorbeeld t.b.v. ontmoeten kennen een eigen businesscase.  

“Wij zijn er met aandacht 
en liefde”

Het ABC van Accolade
De locatie d’Amandelboom is aan vernieuwing toe. Hoe deze vernieuwing eruit gaat zien moeten we met 
elkaar de komende tijd duidelijk krijgen. Een aantal uitgangspunten is al helder en een aantal 
uitgangspunten gaan we gezamenlijk verder uitdiepen. In dit ABC van Accolade scheppen we gezamenlijk 
een beeld voor d’Amandelboom in de toekomst. Hier hebben we als eerste oog voor de mensen die wonen 
en zorg ontvangen in d’Amandelboom. Wie zijn deze mensen en waar hebben zij behoefte aan? In de basis 
biedt Accolade een woning in een beschermde woonomgeving, met 24-uurs (Wlz) zorg. Waarbij een fijne 
woonomgeving ook een belangrijke rol speelt Daarom  hebben we oog voor de connectie met de omgeving 
en onderzoeken en benutten we kansen om met deze locatie een meerwaarde te bieden voor zowel de 
bewoners en medewerkers als de buurt. Bijvoorbeeld door samenwerking op onderdelen als eten en 
drinken en het bieden van een leer-werkplek. Waarbij het elkaar kunnen ontmoeten centraal staat.

Kernwaarden
aandachtig aanwezig

met liefde en lef
vakkundig en vindingrijk

Missie
Leven uit Gods liefde

Willen wij er zijn
Voor kwetsbare en waardevolle mensen

Om professionele liefdevolle zorg te bieden
En samen te zoeken naar wat hoop en betekenis geeft

Wat betekent dit voor de 
herontwikkeling van 
d’Amandelboom 
De locatie d’Amandelboom is aan 
vernieuwing toe en hoe deze 
vernieuwing eruit gaat zien moeten 
we met elkaar de komende tijd 
duidelijk krijgen. Een aantal 
uitgangspunten is al helder en een 
aantal uitgangpunten gaan we 
gezamenlijk verder uitdiepen. 

Aandacht
voor wonen en zorg

ccolade zorg:

ABC
andacht voor wonen en zorg
eschermd wonen als basis
onnectie met de omgeving

ABC

Leeswijzer
Dit document is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over wonen en zorg. Daarom draagt het de naam ‘praatplaat’. De praatplaat is opgebouwd aan de hand 
van het ABC van Accolade. Deze eerste plaat duidt de aanleiding en het vertrekpunt. Daarna volgt de visie met ‘Aandacht voor wonen en zorg’, gevolgd door de 
huisvestingsconcepten die hieraan verbonden zijn met ‘Beschermd wonen als basis’. Het document wordt afgesloten door de plaat ‘Connectie met de omgeving’ 
waarin de samenwerking en verbinding met de buurt wordt onderzocht. 
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andacht voor wonen en zorgABC
d’Amandelboom: wonen en leven in het groen

d’Amandelboom: waar we samen voor gaan
Het bovenstaande beeld geeft een kleine doorkijk naar de toekomst. Een toekomst die 
we gezamenlijk vormgeven en waar we samen voor gaan. Vanuit noodzaak maar ook 
omdat we de kansen zien en willen benutten van deze locatie voor de mensen die er 
wonen. We streven naar een plek die zowel een veilige woon,- zorg- en leefomgeving is 
voor mensen met een (intensieve) zorgvraag als een plek die van meerwaarde is voor 
de buurt en de mensen die er werken. Geworteld op Christelijke tradities heeft 
Accolade de missie om ondersteuning en zorg te bieden aan kwetsbare mensen, om 
samen te zoeken wat het voor een ieder betekent een waardevol leven te leiden in 
d’Amandelboom. Hierin vinden we een tweetal zaken belangrijk:
1. mensen met een intensieve zorgvraag een geschikte woning en woonomgeving 

bieden volgens de vastgestelde waarden;
2. in wederkerige meerwaarde en verbinding met de omgeving.

Het begint met mensen
Locatie d’Amandelboom ligt in de prachtig groene omgeving van De 

Bilt. Vanuit het open raam hoor je de vogels fluiten en zie je de 
eekhoorns van tak naar tak springen. Onder de wuivende kruinen van 

de bomen is het een genoeglijke bedrijvigheid. Kinderen op de fiets 
gaan even bij oma langs, een echtpaar met stevige wandelschoenen 

bekijkt het informatiebord met wandelroutes. In deze mooie omgeving 
wonen mensen met een intensieve zorgvraag. Hier wonen ze beschut 
en beschermd maar kunnen ze ook deelnemen aan het sociale leven. 

Op een manier die bij hen persoonlijk past. 

d’Amandelboom krijgt vorm door betekenis te geven aan het wonen 
met 24-uurs (Wlz) zorg, werken en sociale interactie op deze mooie 
plek. Waarbij we ons bewust zijn van de natuurlijke omgeving en dit 
willen vertalen in duurzaam ontwikkelde woongebouwen. Wat dit in 

basis betekent werken we verder uit met dit concept.

d’Amandelboom: wat we bedoelen met wonen en 24-uurs zorg
In d’Amandelboom ziet Accolade als het om wonen gaat twee 
concepten voor zich: het Beschermd Wonen en Wonen met een Plus. 
Binnen deze concepten zijn een aantal uitgangspunten en 
randvoorwaarden opgenomen, maar zijn ook volop mogelijkheden om 
de locatie specifieke elementen een plek te geven. Ook is er een beeld 
geschetst hoe de zorg en ondersteuning eruitziet en beleefd wordt, 
zowel voor de bewoner als voor de medewerker. Zodat d’Amandelboom 
ook voor medewerkers een fijne plek is en blijft om te werken. Ook de 
buurt speelt een rol in d’Amandelboom: juist het samenspel met 
betrokken buurtbewoners, vrijwilligers, ondernemers en andere 
(maatschappelijke)organisaties zorgt voor verbinding en reuring op het 
terrein.  

 

Voor wie is wonen in d’Amandelboom bedoeld?
D’Amandelboom is geschikt voor mensen met een intensieve zorgvraag die vanwege 
lichamelijke aandoeningen of een vorm van dementie, 24-uurs aanwezigheid van 
professionele zorg nodig hebben (Beschermd Wonen). Hierbij is er een onderverdeling 
te maken in 40 wooneenheden voor mensen met dementie en 36 wooneenheden voor 
mensen met een zware somatische zorgvraag. Deze keuze is gebaseerd op een 
toenemende vraag naar dergelijke wooneenheden. Het aantal wooneenheden voor 
mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) wordt opgehoogd van 16 naar 24 
eenheden, met uitbreiding van de dagbesteding. Dit is zowel met het oog op de grote 
vraag naar dergelijke wooneenheden, als ook de mogelijkheden tot verbetering van de 
bedrijfsvoering. Naast deze 100 wooneenheden met 24 uurszorg is er de mogelijkheid 
op het terrein tot ongeveer 60 eenheden voor Wonen met een Plus. Dit is bedoeld voor 
mensen die meer nodig hebben dan een goede woning en zorg aan huis. Hier kan in 
eerste instantie geplande zorg worden geboden. De wooneenheden zijn zodanig 
gebouwd om op termijn wel 24-uurs zorg te kunnen bieden. 
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Relatie tussen appartement en buurtkamer

     Uitgangspunten voor Beschermd Wonen

Het concept Beschermd Wonen is een woonvorm die in de basis is bedoeld voor mensen met een intensieve zorgvraag, waarbij 
24-uurs aanwezigheid van professionele zorg noodzakelijk is (Wlz). Het kan hier om zowel mensen met dementie en/of een 
somatische zorgbehoefte gaan als om mensen met NAH. Accolade wil in basis de woningen en de directe woonomgeving zodanig 
uitvoeren dat mensen fijn kunnen wonen, ongeacht de aanleiding voor hun verhuizing. Daarbij is het principe dat de eigen woning 
de basis is en de buurtkamer per cluster woningen een plek voor ontmoeten en gezamenlijke activiteiten. 

o Wonen en leven zoals men dat zelf graag wil, alleen of samen met een partner.
o De hele woning is toe- en doorgankelijk voor een rolstoel.
o Bewoners beslissen zoveel mogelijk zelf over de inrichting en hun spullen. 
o Bewoners kunnen in overleg hun eigen bed, meubels, huisdier (mits men er zelf voor kan zorgen) etc. 

meenemen. Mochten bewoners zorg op bed nodig hebben, dan gelden de Arbo-richtlijnen. 
o We maken aan de voorkant de richtlijnen voor meubels helder voor bewoners en verwanten en waarom welke 

keuzes zijn gemaakt. 
o Hier ontvangt men vrienden en familie.
o De woning is het privédomein van de bewoner. Medewerkers zijn er te gast en betreden de woning in overleg.
o De woning beschikt over een aparte slaapkamer, al dan niet met een deur tussen zitkamer en slaapkamer. 
o De woning beschikt over een keuken met minimaal een aansluiting voor aan- en afvoer van water en een 

inductiekookplaat welke uitgeschakeld kan worden wanneer dit niet veilig wordt geacht voor de bewoner en 
zijn/haar omgeving.

o De woning heeft een eigen badkamer, is zoveel mogelijk ontworpen om zelfstandig douchen te ondersteunen 
en ook geschikt voor hulp aan twee zijden (ook bij het toilet).

o Hier bewaart men zelf zijn/haar incontinentiemateriaal en/of medicatie (waar nodig veilig opgeborgen).
o De bewoner en/of de familie kan ervoor kiezen de was zelf in het appartement te doen. Hiervoor is een 

aansluiting voor wasmachine en droger aanwezig.
o Er is voldoende daglicht in de woning.
o De woning heeft een eigen huisnummer, een eigen bel en een eigen brievenbus.
o De woning is voorbereid op het gebruik van technologie en domotica.
o De woning is voorbereid op het financieel en contractueel scheiden van wonen en zorg.
o De bewoner kan de woning incl. een deel van de sociale infrastructuur zelf huren en de woning is geschikt 

voor het verkrijgen van huurtoeslag. 
o Gemeenschappelijke (ontmoetings)ruimten moeten uit de basishuur worden gedekt.
o Er is differentiatie in huurprijzen mogelijk, maar een deel van de woningen, inclusief gemeenschappelijke 

(ontmoetings)ruimten, is verhuurbaar binnen de sociale huur.

eschermd wonen als basis
ABC

Een eigen appartement

Meerdere kleine plekken om te ontmoeten 

     Uitgangspunten voor de sociale leefomgeving

o De woningen liggen niet aan een ‘gang’, maar in een brinkje (binnenplaatsje) met verschillende sferen.
o De sociale leefruimten zijn ontworpen en ingericht op rolstoelgebruik, het gebruik door mensen met 

dementie en kennen voldoende daglichttoetreding.
o De sociale leefruimten binnen en buiten nodigen uit om te bewegen. 
o In het gebouw zijn verschillende ontmoetingsruimten gecreëerd. Daarnaast zijn er ook andere plekken en 

mogelijkheden voor toevallige en/of spontane ontmoetingen.
o Er is een mogelijkheid om kleinere buurtkamers te combineren tot een grotere ontmoetingsruimte 

(bijvoorbeeld door flexibele wanden).
o Per 8 tot 10 bewoners is er een ontmoetingsruimte.
o De ontmoetingsruimte is een plek waar men elkaar kan ontmoeten, gezamenlijk kan eten en drinken en 

waar activiteiten georganiseerd kunnen worden.
o In de ontmoetingsruimte moet het mogelijk zijn voor circa 10 bewoners en enkele gasten te koken.
o Bewoners zijn vrij te kiezen wanneer ze van welke ontmoetingsruimte gebruik willen maken.
o De ontmoetingsruimten worden verrekend in de huurprijs van de woning.
o Op iedere woonetage bestaat voor bewoners de mogelijkheid zelfstandig naar buiten te gaan.
o De bewegingsvrijheid door het hele woongebouw wordt zoveel mogelijk ondersteund door technologie.
o Er wordt nader invulling gegeven aan een opbergruimte voor scootmobielen.

Een eigen appartement

Een eigen appartement

Uitgangspunten kantoor- en werkruimte 
o Bij het scheiden van wonen en zorg moeten deze ruimten uit de zorgexploitatie worden betaald. 
o Multifunctioneel gebruik van deze ruimte is het uitgangspunt 
o Het oppervlakte aan kantoor- en werkruimten is beperkt tot wat noodzakelijk is voor bewoners en 

medewerkers.
o wel is er op iedere woonetage de mogelijkheid om een privacygevoelig te gesprek te voeren en 

worden de Arbo richtlijnen gerespecteerd 
o Innovatieve ideeën voor kantoren, zoals meerdere kleinere (bel)ruimtes of beschutte plekken om 

te zitten met een laptop, worden benut. 

Werken in d’Amandelboom

Relatie tussen appartement en buurtkamer¹
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Woonconcept Beschermd Wonen

Beschermd Wonen als 
basis voor de 
verschillende 
beoogde doelgroepen
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     Uitgangspunten voor de sociale leefomgeving in de eigen buurt

Woonconcept Wonen met een Plus

eschermd wonen als basis
ABC

Een eigen appartement

Een eigen appartement

4

Het woonconcept Wonen met een Plus is bedoeld voor mensen met een ondersteuningsbehoefte als gevolg van 
ouderdom, somatische ziekte of aandoening, (lichte of matige) dementie of psychogeriatrische aandoening of een 
combinatie hiervan. Zij wonen zelfstandig in hun eigen woning met hulp en ondersteuning waar dat nodig is. Zo zijn zij 
in staat het eigen leven te behouden, ondersteund door het netwerk van familie, vrienden, zorgmedewerkers en 
vrijwilligers. Hierbij kunnen zij in hun eigen woning blijven wonen, ook als in de toekomst meer zorg nodig is. 

o Alle ruimten in de woning zijn gelijkvloers en zonder drempels uitgevoerd.
o Alle ruimten in de woning en het woongebouw voldoen aan de criteria voor 

rolstoeltoe- en doorgankelijkheid.
o In de woningen worden grote lege ruimten voorkomen, de woning is compact 

ingedeeld, zodat mensen die slecht ter been zijn ‘houvast’ hebben.
o De badkamer is geschikt voor het verlenen van hulp.
o Elke woning heeft een buitenruimte in de vorm van een eigen tuintje of balkon.
o De woning is voorbereid op het gebruik van thuistechnologie (domotica) dat langer 

thuis wonen vergemakkelijkt.
o Parkeer- en oplaadmogelijkheden voor scootmobielen en elektrische fietsen zijn 

voldoende aanwezig. Enkele scootmobielplekken zijn dusdanig ruim dat men de 
overstap kan maken van de scootmobiel naar de rolstoel en vice versa.

o Er is differentiatie in huurprijzen en oppervlakten mogelijk, maar een deel van de 
woningen, inclusief de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, is verhuurbaar binnen 
de sociale huur.

De (toekomstige) bewoners van Wonen met een Plus 
hebben meer nodig dan alleen een geschikte woning. 
Door afnemende mobiliteit kunnen mensen met een 
ondersteuningsvraag steeds meer gebonden zijn aan 
huis. Om prettig zelfstandig te kunnen blijven wonen 
zijn ongedwongen sociale contacten van groot belang. 
Het ontwerp van gemeenschappelijke 
(verkeers-)ruimten kan spontane ontmoetingen in de 
directe omgeving stimuleren en meer georganiseerde 
ontmoetingen mogelijk maken.
Dit kan bijvoorbeeld door:
o een nisje te creëren bij voordeuren van 

appartementen waar mensen kunnen zitten;
o een overdekt zitje creëren bij de hoofdentree, 

waar men bijvoorbeeld binnen kan wachten op 
de taxi, maar ook gezamenlijk de krant kan 
lezen aan een leestafel;

o een gezamenlijke buitenruimte creëren, 
bijvoorbeeld in de vorm van een binnentuin;

o waar mogelijk een buurtkamer binnen het 
woongebouw te realiseren. Dit kan ook in 
combinatie met ontmoetingsruimten bij het 
Beschermd Wonen.

Samen voor 
een win-win

Toegankelijke woning
Veiligheid van 
woning en 
wooncomplex

Sociale infrastructuur in en in 
de buurt van het complex

Netwerkaanpak t.b.v. 
arrangementen, diensten 
en ondersteuning 

Geschiktheid van 
de woonomgeving

     Uitgangspunten voor de eigen woning
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Aandachtspunt vanuit RvT voor het vervolg
 Aandacht voor de verdeling 24-uurszorg voor mensen 

met dementie en ombouwbaarheid van 
appartementen;

 De verschijningsvorm en flexibiliteit is belangrijk;
 Financiële haalbaarheid van de plannen moet 

realistisch zijn.



onnectie met de omgeving 

ABC

Mogelijke samenwerkingspartners
o Groenhorst college Maartensdijk
o Wellantcollege Utrecht 
o Christelijke Hogeschool Ede
o Brownies&downies
o Landwinkel de Hooierij/ 

boerderij de Bonte Parels
o Alzheimer café
o Gemeente 
o Zorgboerderij/ kinderboerderij De Schaapskooi
o Anytime fitness
o Studievereniging
o ROC praktijkonderwijs
o Bibliotheek
o MENS de Bilt
o Boogh
o HipHelpt
o Overige nog te benoemen partijen

In verbinding met de omgeving
d’Amandelboom gaat in de eerste plaats om de mensen die hier wonen, op een manier die persoonlijk bij ze 
past. Daarnaast is d’Amandelboom een gastvrije buur, waar volop mogelijkheden zijn voor bewoners, 
verwanten en de buurt om gebruik te maken van de faciliteiten (mits van toegevoegde waarde voor de 
mensen die hier wonen). Een gebouw wat toegankelijk is voor zowel de eigen bewoners alsook voor andere 
mensen om hier gebruik te maken van eerstelijns zorgdiensten zoals fysiotherapie. Medewerkers hebben 
hier een fijne werkplek door kennis en expertise te bundelen en samen te werken met andere disciplines en 
partijen. Met als resultaat om met elkaar een samenhangend diensten- en faciliteitenpakket te kunnen 
bieden. We laten in het uiteindelijke concept voor d’Amandelboom en de directe omgeving de rust 
terugkomen die het nu al uitstraalt. Daarin zijn drie hoofdthema’s leidend: 
o rust en groen: waarin gemoedelijkheid voorop staat en volop ruimte is om te genieten van de natuur;
o beleven en meehelpen: ruimte rondom d’Amandelboom waar ook mensen uit de buurt een plek kunnen 

vinden en waar bewoners laagdrempelig deel kunnen nemen aan de samenleving;
o samen werken en leren: actieve samenwerking met andere partijen, om rondom d’Amandelboom met 

elkaar meer mogelijk te maken dan ieder voor zich had gekund. 

Tijdens de bijeenkomst op 4 juli is een eerste verkenning gedaan naar partijen waarmee een samenwerking 
mogelijk is (zie genoemde lijst ‘mogelijke samenwerkingspartners’). Hiermee en met nog nader te 
benoemen partijen kan in de vervolgfase het gesprek worden aangegaan 
om ook daadwerkelijk te komen tot verbinding met de omgeving. Belangrijk is om 
te vermelden dat als hier een ruimtelijke vertaling voor komt dit ‘gebouw’ vooraf 
een eigen haalbare businesscase kent. 

‘In de bosrijke omgeving is veel te doen. Zo kunnen kinderen 
hun kinderfeestje geven en het belevingspad/blote voetenpad 
lopen, om daarna uiteraard af te sluiten met een lekker patatje 
of pannenkoek gemaakt door de dagbesteding. Ook is er een 

RUSTpunt voor de vermoeide wandelaar of sporter. Even lekker 
bijkomen met een kop koffie en een zelfgebakken taart.

De bewoners en wijkbewoners kunnen op de fitnesapparatuur 
in het bos hun dag goed starten en/of eindigen, 3 keer per week 

geeft de fysiotherapeut hier een fitnessles voor iedereen. 
Er is een eigen keuken met een eigen kok. Bewoners, 

medewerkers en buurgenoten kunnen gezonde hapjes en 
drankjes kopen. Voor de luie kokers zijn er gezonde 

afhaalmaaltijden te koop. 
Op de kinderboerderij, gerund door een externe partij, kunnen 

bewoners met hun verwanten naar hartenlust beleven en 
meehelpen.’ 

Klimbos/ 
speeltuintje

Dierenweide/ 
vogelhut

Moestuin/ 
pluktuin

Retraite

Prieeltje 
(trouwlocatie)

Wellness

Hottub
Hospice

wandelpad

Kleine, 
sfeervolle 

zitjes

Autoluw
Open toegang 
tot het terrein, 
wellicht 2 om 
een doorgang 

mogelijk te 
maken

Vintage store, met 
mogelijkheid voor 

lunch/koffie. 
Bijvoorbeeld Redt 
een Kind concept

Fitness (buiten, 
ook voor de 

buurt)

B&B of 
kampeerplek 

voor 
verwanten

Repaircafé/ 
fietsenmaker

Wonen voor 
studenten

Bibliotheek

Brasserie/ 
‘leerhotel’/ 

pannenkoeken-
huis

Buurthuis/ 
kerk

Foodtrucks
‘Bewoners, 

medewerkers en 
buurgenoten 

kunnen gezonde 
hapjes en drankjes 

kopen.’ 

AH to go

Natuurlijk met Aandacht en Liefde

Creatieve 
groene 

ontwerper voor 
de buitenruimte

Buurtwinkel met 
streekproducten

Rustpunt voor 
sporter of 
wandelaar

‘Even lekker 
bijkomen met een 
kop koffie en een 

zelfgebakken taart.’

HipHelpt

Boogh

MENS 
De Bilt

Kinderopvang 
(voor o.a. 

kinderen van 
medewerkers)
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Aandachtspunt vanuit RvT voor het vervolg
Connectie met de omgeving: betere ontsluiting van het 
terrein en rekening houden met ‘open deuren’ beleid;


