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Gezien vanaf het noordwesten, met op de voorgrond de Schootsvelden
Impressie

inpassing en routes 
fase 2 n.t.b.

doorgaande 
wandelroute met 
mogelijk publieke 
opensteling

mogleijke fysieke 
verbinding voor 
personeelsparkeren 

mogelijke zij-entree 
voor goederen. Een 
alzijdig gebouw, 
zonder achterkant.
is het streven!

vanaf een van de terassen 
zicht op de tuinen en 
schootsvelden

de lagere volumes bieden 
alle revalidanten een 
prachtig uitzicht
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Ontwerp bouwstenen voor Naarderheem
de ruimtelijke vertaling van de wens

1. locatie en omgeving

2. doelgroepen en de zorg

3. relaties tussen de afdelingen

4. compacte 
clusters

5. kamers en verblijven

transformatie in
de toekomst

6. inrichting en 
interieur

1. locatie en omgeving

2. doelgroepen en de zorg

3. relaties tussen de afdelingen

4. compacte        
    clusters

5. kamers en verblijven

6. inrichting en  
    interieur
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1.1 Chapter 1 like xxx, adapt manual or delete
Text can go in 2 lines.

Optional titel in 1 line, start paragraph.Vanuit patient of medewerker
1. De Geriatrische

Revalidatie client
GRZ

2. Eerste lijns verblijf 
client
ELV

3. Wet Langdurige Zorg 
client
WLZ

4. Psychocheriatrie of 
Parkinson client
PG/P

5. Medewerkers op de 
locatie en het 
Bestuursbureau
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Huiselijkheid
Sfeer
Beleving
Gevoel

de 
Cultuur
van Naarderheem 
behouden

Doel



Locatiefoto’s
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Huidige locatie
3. Flexibiliteit
Op locatieniveau
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Locatie na sloop
Structuur van de plattegronden
BKP en bouwvlak
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Locatie fase 2

ontwerp 
n.t.b.

Structuur van de plattegronden
BKP en bouwvlak
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500fno

338
694

816

1000

ontvangst

restaurant

sport derden

sport derden

553
330

behandelen

ondersteuning

500fno 1000

472kantoren NH

895

594

kantoren Vivium

Meet&Greet

7.612afdelingen

250

230

500

ontvangst

restaurant

300behandelen

ondersteuning

kantoren NH

230

totaal 
- ‘min’ ca 650 m2
- ‘max’ ca 1510m2

functioneel netto opp. waarvan dubbelhoog

kantoren Vivium

Meet&Greet

afdelingen

hoofdentree, foyer, 
ontvangstbalie

zwembad

deel van het zitgedeelte, 
open keuke en bar

alle oefenzalen en
ontvangsruimte

MFR XL, L en lounge

7612

Het delen van ruimten tussen 
verschillende gebruikersgroepen is het 
uitgangspunt. Het slim inplannen van 
deze multifunctionele ruimten is bij de 
ingebruikname een voorwaarde voor 
prettig gebruik. 

Programma van Eisen
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programma op de locatie
indicatie ruimtelijk PvE

o 90 Plaatsen geriatrische
revalidatiezorg (GRZ), inclusief
de huidige 20 transitorium
plaatsen in Blaricum.

o 20 Overloopplaatsen Eerstelijns
Verblijf (ELV) Tergooi.

o 30 Plaatsen Wet Langsdurige
Zorg (WLZ) ter vervanging van de 
Bloemenbuurt.

o 40 Plaatsen PG of Parkinson 
(behandelen intensive langdurige
zorg) vervangt de Vesting.

o 40 Uitbreidingsplaatsen nader
in te vullen vanuit het schuifplan

o Het kantoor voor het 
Bestuursbureau van Vivium van 
1870 m2

Verschillen tussen afdelingen

De ideale afdelingsgrootte

180-220 bedden bestaande uit: 

Een uniforme plattegrond waarin alle type revalidanten
geholpen kunnen worden.

Deze plattegrond en daarmee het gebouw, zijn flexibel en 
schaalbaar in en naar de toekomst

Verschillen tussen afdelingen

De ideale afdelingsgrootte

180-220 bedden bestaande uit: 

One size fits all

One size can fit all

De ideale afdelingsgrootte
Generieke afdelingen met specifieke revalidanten
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afd. 54p afd. 36p afd. 18p afd. 9p afd. 9p
Verschillen tussen afdelingen

De ideale afdelingsgrootte

180-220 bedden bestaande uit: 

Een uniforme plattegrond waarin alle type revalidanten
geholpen kunnen worden.

Deze plattegrond en daarmee het gebouw, zijn flexibelen 
schaalbaarin en naar de toekomstVerschillen tussen afdelingen

De ideale afdelingsgrootte

180-220 bedden bestaande uit: 

Een uniforme plattegrond waarin alle type revalidanten
geholpen kunnen worden.

Deze plattegrond en daarmee het gebouw, zijn flexibel en 
schaalbaar in en naar de toekomst

trefpunt

post
facilitaire 

ondersteuning
facilitaire 

ondersteuning

aantal
kamers

aantal
kamers

##

Vakwerk voor Vivium
27 maart 2020

Bouwstenen
opzet cluster van revalidantenkamers

het cluster / ‘de afdeling’ ##

9 9

18

programma op de locatie
indicatie ruimtelijk PvE

o 90 Plaatsen geriatrische
revalidatiezorg (GRZ), inclusief
de huidige 20 transitorium
plaatsen in Blaricum.

o 20 Overloopplaatsen Eerstelijns
Verblijf (ELV) Tergooi.

o 30 Plaatsen Wet Langsdurige
Zorg (WLZ) ter vervanging van de 
Bloemenbuurt.

o 40 Plaatsen PG of Parkinson 
(behandelen intensive langdurige
zorg) vervangt de Vesting.

o 40 Uitbreidingsplaatsen nader
in te vullen vanuit het schuifplan

o Het kantoor voor het 
Bestuursbureau van Vivium van 
1870 m2

programma op de locatie
indicatie ruimtelijk PvE

o 90 Plaatsen geriatrische
revalidatiezorg (GRZ), inclusief
de huidige 20 transitorium
plaatsen in Blaricum.

o 20 Overloopplaatsen Eerstelijns
Verblijf (ELV) Tergooi.

o 30 Plaatsen Wet Langsdurige
Zorg (WLZ) ter vervanging van de 
Bloemenbuurt.

o 40 Plaatsen PG of Parkinson 
(behandelen intensive langdurige
zorg) vervangt de Vesting.

o 40 Uitbreidingsplaatsen nader
in te vullen vanuit het schuifplan

o Het kantoor voor het 
Bestuursbureau van Vivium van 
1870 m2

De ideale afdelingsgrootte
Generieke afdelingen met specifieke revalidanten
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Vakwerk voor Vivium
27 maart 2020

Bouwstenen
opzet van een verdieping met clusters

‘de verdieping’ # #

##

# #

##
# #

##

decentrale
behandeling

Vakwerk voor Vivium
27 maart 2020

Bouwstenen
opzet van een verdieping met clusters

# #

‘de verdieping’

# #

####

decentrale
behandeling

De ideale afdelingsgrootte
Generieke afdelingen met specifieke revalidanten
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woonkamer

onder-
steuning

onder-
steuning

onder-
steuning

onder-
steuning

woonkamer

woonkamer

woonkamer

woonkamer

woonkamer

werkplek-
ken

werkplek-
ken

buitenruimte

spreek-
kamer 2x 

MDO/
overdracht

Verschillende indelingen voor de verdieping, afhankelijk van revalidantengroep
Flexibiliteit afdelingsniveau

6x9 3x18
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Plattegrond

architect
Vakwerk Architecten

info@vakwerkarchitecten.nl
+31 6 36 21 60 31

www.vakwerkarchitecten.nl

Opdrachtgever
Vivium Zorggroep

Locatie Naarderheem
Amersfoortsestraatweg 1
1411 HB Naarden

‘Revalideren 3.0’ in 
Naarderheem

Naarderheem: 
klaar voor de toekomst
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18 1818

18 1818

18 1818

18 1818

Een logische stapeling
Functionele doorsnede

Een belangrijk element is de inpassing 
van een hogere publieke plint in 
het gebouw. Deze plint voorziet de 
plaatselijk gewenste grotere vrije 
hoogte en verbindt fysiek de algemene 
en publieke functies voor een mix van 
levendigheid. 

Een zichtbare positie voor de 
werkplekken van Naarderheem, het 
onderwijs en de behandelzone kan 
op deze manier worden gerealiseerd, 
gecombineerd met korte looplijnen 
binnen het gebouw.
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Begane grond

0 2,5 5 10 15 20 25 50 m

BVO:
Naarderheem: 3215 m2 (1175 dubbelhoog)
Sport derden: 635 m2 (230 dubbelhoog)

Overdekte buitenruimte: 525  m2

Totale footprint: 4375 m2

C - Ondersteunende ruimten

396 m2 bruto

A - Ontvangst
389 m2 bruto (335)

Sport derden

1040 m2 bruto
(635)

D - Behandelen
719 m2 bruto (550)

K - Techniek 135 m2 bruto

H - Meet &
Greet
713 m2

bruto (260)

B - Restaurant

979 m2 bruto (950)

G -
Service
Centrum
Vivium

1164 m2 bruto
(582)

Begane grond
0+p.

entree sport

A
m

er
sf

oo
rt

se
st

ra
at

w
eg

stilte-
ruimte

P P

P P

Phoofdentree
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Op deze manier wordt door de 
stapeling de footprint van de begane 
grond kleiner en worden er minder 
m3 gebouwd ten opzichte van het 
uitgangspunt.

Zicht vanuit het restaurant Zicht vanuit het restaurant

Relaties in de publieke plint
Gebruik van het gebouw

bruto 
verdiepings-
hoogte
4,5m

bruto hoogte gehele gebouw
(excl dakrand/dakopbouw)
18,5m

bruto hoogte gehele gebouw
(excl dakrand/dakopbouw)
18,5m

bruto hoogte gehele gebouw
(excl dakrand/dakopbouw)
22,0m

bruto 
verdiepings-
hoogte
4,5m

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

BG

+1

+2

+3

BG

+1

+2

+3

3,1m

3,1m

3,7m

40cm

40cm

40cm

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

3,1m

3,1m

3,7m
4,1m

4,5m

40cm

40cm

40cm

60cm
30 + 20 + 10cm

 

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

+4 +4

3,1m

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

3,1m

40cm

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

dak dak

3,1m

40cm

bruto 
verdiepings-
hoogte
8,0m

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

BG

+1

+2

+3

3,1m

3,1m

7,2m

40cm

40cm

40cm

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

+4

3,1m

40cm

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

+5

3,1m

40cm

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

dak

3,1m

40cm

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,5m

3,1m

40cm

max 6 bouw-
lagen / 20m

max 4 bouw-
lagen / 14m

6,0m

bruto hoogte gehele gebouw
(excl dakrand/dakopbouw)
20,2m

3,0m

BB (4.3) zorg-, 
verblijfs- en 
kantoorfuncties 
2,6m

BB (4.21) verkeers-
ruimte 2,3m
BB (4.17) sanitair 
2,3m

bruto 
verdiepings-
hoogte
6,8m

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,4m

BG

entresol

+1

+2

3,0m

3,0m
2,7m

40cm

40cm
30cm

40cm

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,4m

+3

3,0m
40cm

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,4m

+4

3,0m
40cm

bruto 
verdiepings-
hoogte
3,4m

dak

3,0m
40cm

max 6 bouw-
lagen / 20m

max 4 bouw-
lagen / 14m

2,7m

2,8m

30cm

3,8m

30cm

30cm

40cm

40cm

40cm40cm
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Hoge ruimtes i.c.m. entresols

Huidige hoogte restaurant: ±5 meter.
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1 hoofdentree 
voor alle 
personen

door de visuele 
inpassing van de 
plint lijkt het 
volume kleiner

een groene 
inpassing voor 
doorzichten naar 
de schootsvelden

de terugliggende plint 
vormt een arcade en 
geeft een welkom 
gevoel voor de 
bezoekers

behandelfuncties 
zichtbaar vanaf de 
straatzijde

Impressie vanaf de Amersfoortsestraatweg



kiss & Ride + entree

lager volume aan 
de straatzijde

mogelijk eigen entree/ 
parkeren voor externe 
sportfuncties

De flank

inpassing fase 2 n.t.b.

zoekgebied parkeren 
nabij hoofdentree

zicht op de tuinen

Stedenbouwkundige inpassing
Gezien vanuit het oosten, met op de voorgrond de Amersfoortsestraatweg
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