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Zorgvastgoed met toekomst  

Rietveld: wonen met dementie zoals thuis  

Zorgorganisatie ActiVite bouwde in Alphen aan den Rijn 

in eigen beheer een nieuw complex voor mensen met 

dementie. Rietveld bestaat uit 19 kleinschalige 

woongroepen in een dorpsachtige setting. Een 

belangrijk aspect van de bouw en de inrichting van het 

complex was om de bewoners een thuisgevoel te geven. 

Zodat ze zich veilig voelen en zo goed mogelijk de weg 

weten.  

 

 
Over Rietveld 
Rietveld is een spiksplinternieuw laagbouwcomplex dat opgaat in een bijna net zo nieuwe wijk 
in Alphen aan den Rijn. Het is speciaal gebouwd voor mensen met dementie en omvat 19 
kleinschalige woongroepen voor elk 8 personen. Naast een gemeenschappelijke woonkamer 
hebben alle bewoners een ruime eigen slaapkamer van zo’n 20 m². Er is één badkamer en één 
invalidentoilet op vier slaapkamers. De bouw is in april 2014 gestart door De Vries en Verburg 
uit Stolwijk en de oplevering was exact een jaar later. Voor het ontwerp heeft opdrachtgever 
ActiVite uit Leiderdorp GBS Architecten uit Boskoop in de arm genomen. Interieur + Dementie 
maakte het interieurontwerp, samen met een klankbordgroep vanuit ActiVite; E.S.T.I.D.A 
Interior Design & Concept Development ontwierp het horeca en retail deel.    
 
 

Jas aan 

Rietveld ziet er niet uit als een zorginstelling, maar heeft een dorpsachtige uitstraling. Frank 

Buitelaar, architect van GBS Architecten, vertelt: “De beleving van de bewoners stond centraal 

en herkenbaarheid was het 

uitgangspunt. Als je om je heen kijkt 

zie je ‘woningen’ van twee 

verdiepingen met een dak erop, net 

zoals de meeste eengezinswoningen in 

Nederland. Iedere woongroep heeft 

een hal, met een kapstok, want alle 

bewoners hebben een jas nodig.  Voor 

iedere boodschap moet je naar buiten, 

er zijn nergens interne verbindingen 

met de rest van het gebouw.” De 
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omgeving voelt warm en plezierig aan. Dit is niet alleen zodat de bewoners zich thuis voelen, 

maar ook de mensen die op bezoek komen. Buitelaar: “Familie en vrienden zijn het 

‘vitaminepilletje' voor de bewoners. Het moet voor hen geen straf zijn om hier te komen, het is 

juist de bedoeling dat ze frequenter komen en langer blijven.” De diversiteit in bouw en 

kleurgebruik is ook ter ondersteuning 

van het oriëntatievermogen van de 

bewoners. 

In beweging 

“Het belangrijkste uitgangspunt voor 

ActiVite is dat de bewoners zoveel 

mogelijk bewegen. Voor een ommetje, 

een boodschap, de kapper, 

fysiotherapeut of om bij anderen op 

bezoek te gaan, moeten ze altijd naar 

buiten”, zegt Pieter de Jong, directeur 

Intramurale Dienstverlening van ActiVite. De prachtig ingerichte binnentuin nodigt uit om te 

wandelen en om onderweg op een bankje te gaan zitten. Eenmaal buiten loop je via het 

langgerekte pad in de binnentuin als vanzelfsprekend naar het andere eind. Ook als je 

onderweg niet meer zo goed weet waar je eigenlijk naartoe ging. Bewegen is niet alleen van 

groot belang voor de cognitieve functies van mensen met dementie, maar levert ook fysieke 

gezondheidswinst op. Inactiviteit verslechtert de gezondheid: spiermassa en eetlust nemen in 

rap tempo af en juist dan zijn ouderen vatbaarder voor infecties. De Jong heeft in de eerste 

maand nog niet veel therapeutische effecten bij de bewoners kunnen constateren, maar sinds 

ze gemeenschappelijk koken en eten, is de eetlust van de bewoners al wel flink toegenomen. 

Ook stelt De Jong tevreden vast dat hij iedere ochtend dezelfde twee bewoners op een bankje 

buiten aantreft: “Dat was op de vorige locatie niet mogelijk en het zal misschien nog even 

duren voordat andere bewoners zich ook realiseren dat ze in Rietveld kunnen gaan en staan 

waar ze willen, maar ik vind dit nu al verschrikkelijk leuk om te zien”.  

In eigen beheer gebouwd 

Een eerder initiatief van ActiVite om samen met een aantal andere zorgdisciplines en een 

woningcorporatie een nieuwbouwproject te realiseren liep spaak, omdat alle partijen zich -

mede door de crisis - terugtrokken. De woningcorporatie stelde ActiVite toen voor om het in 

eigen beheer uit te voeren. Zodat ActiVite de bouw helemaal naar eigen hand kon zetten en dat 

is de reden waarom ze de sprong hebben gewaagd. Met een business plan hebben ze via de 

Bank Nederlandse Gemeenten de financiering geregeld. Wat dit project zo bijzonder maakt, is 

dat het belang van de bewoners in alles voorop heeft gestaan. ActiVite wilde een omgeving 

creëren waarin de bewoners en bezoekers zich thuis voelen en waarin de bewoners worden 
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uitgenodigd en in staat gesteld om zich zoveel mogelijk te bewegen. De bewoners van Rietveld 

worden daarom nergens gehinderd door afgesloten deuren, alleen de entree is op slot.  

Verwarmde looppaden 

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijkheid dat de functie van het gebouw in de 

toekomst kan veranderen. De 

technische installaties zijn 

gecompartimenteerd en zonder al te 

dure ingrepen kunnen de woongroepen 

omgebouwd worden tot zelfstandige 

appartementen of eengezinswoningen. 

Het klimaatsysteem, de verwarming en 

de warmte-koudeopslag, zijn op 

duurzaamheid geselecteerd. Goof van 

Hoorn, directeur bedrijfsvoering van 

ActiVite vertelt: “Ook hebben we flink 

geïnvesteerd in veiligheid, soms volledig 

onzichtbaar. De grond zakt in deze omgeving enorm in, wat het risico op vallen natuurlijk groot 

maakt. Daarom hebben we alles wat bestraat is, laten onderheien. En we hebben verwarming 

onder de looppaden buiten geïnstalleerd, zodat het ook bij sneeuw en ijzel begaanbaar blijft.” 

Het advies van de aannemer en Interieur + Dementie om op de oude locaties proefopstellingen 

te installeren, was heel nuttig. “Naast een proef met koken op een groep was er ook een test 

met de verlichting. Bewoners konden voor verschillende lichtopties kiezen en de resultaten 

hebben we verwerkt in de nieuwbouw. De bewoners bleken een voorkeur te hebben voor veel 

sterker licht dan we zelf hadden.” Rietveld was het laatste bouwproject in de wijk en ActiVite 

heeft de omwonenden zoveel mogelijk meegenomen door voorlichting en inspraak en er was 

geen tijdverlies door bezwaarprocedures. In overleg is het gebouw een paar meter verplaatst, 

zodat de zichtlijn van aangrenzende 

huizen niet werd verstoord. Dat leverde 

zelfs een voordeel voor de bewoners op, 

want nu grenst een aantal slaapkamers 

niet direct aan het trottoir, maar is er 

een strook beplanting voor. 

Kleinschalig in grootschalige setting 

Rietveld is grootschalig van opzet, maar 

de zorg in de groepen is kleinschalig. Dat 

laatste is belangrijk om de bewoners 

zich veilig en thuis te laten voelen. Maar 

door de grootschaligheid zijn er faciliteiten, die kleinschalig niet te exploiteren zouden zijn. 
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Waaronder het restaurant, waar alle bewoners een keer per week eten, de winkel en de 

kapper. Daarnaast biedt een grote, gespecialiseerde setting veel mogelijkheden voor 

deskundigheidsbevordering van alle medewerkers, zowel in de zorg als in de ondersteuning. 

Tips 

 Laat je door specialisten adviseren. Horeca is bijvoorbeeld iets anders dan zorg. 

 Werk zo mogelijk met proefopstellingen voorafgaand aan de bouw. De behoefte van de 

doelgroep kan verschillen van jouw ideeën.  

 Betrek alle belanghebbenden, bewoners, familie, medewerkers en omwonenden, van 

voorontwerp tot afwerking. 

 Samenwerken, samenwerken, samenwerken. 

 

Charlotte Harkema, ActiZ 

augustus 2015 
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Zorgvastgoed met toekomst 
 
Stagnatie op de woningmarkt. Leegstand in verzorgingshuizen. Het lijkt soms alsof 
zorgvastgoed een hoofdpijndossier is geworden. Maar ondanks crisis en afbouw van 
zorgplaatsen gaat ook nu de bouw van nieuw, toekomstgericht vastgoed door. In de 
artikelenserie ‘Zorgvastgoed met toekomst’ belichten ActiZ en het Aedes-Actiz Kenniscentrum 
Wonen-Zorg tien diverse, net opgeleverde projecten. Omdat het nog steeds kan: bouwen voor 
de zorg met oog voor de toekomst.  
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