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Opgave
Veel Nederlanders kennen Het Dorp in Arnhem 
vanwege het bijzondere karakter van de wijk en 
doordat het de eerste woongemeenschap in 
Nederland voor mensen met een beperking was. 
Maar de wijk staat ook in het collectieve 
geheugen gegrift vanwege de nationale 
inzamelactie in 1962 en de enorme publiciteit die 
ontstond. De actie en het realiseren van Het Dorp 
waren destijds baanbrekende stappen voor de 
gezondheidszorg. 

Vijftig jaar later zijn de maatschappelijke context 
en technologische mogelijkheden om een 
zorgomgeving in te richten veranderd. Het Dorp, 
onderdeel van zorgorganisatie Siza, zal de 
komende decennia een transformatie ondergaan 
van een bijzondere wijk voor mensen met een 
beperking, naar een levensloopbestendige wijk 
voor een brede en gemêleerde gebruikersgroep. 
Dit vraagt om een breuk met tradities en een 
vernieuwende blik op de toekomst.

De transformatie van Het Dorp naar een 
levensloopbestendige wijk is niet louter een 
complexe ruimtelijke opgave. Zowel de 
veranderende sociale en maatschappelijke 
context als de financierings- en 
exploitatiestromen vereisen een totaal andere 
aanpak waarin de circulaire en inclusieve 
economie centraal staan. Nieuwe oplossingen op 
het gebied van energie, afval en mobiliteit in Het 
Dorp spelen een substantiële rol bij de 
verduurzaming van zowel wijk als stad.
Siza wil de wijk meer met Arnhem verbinden.  
De nieuwe routing in het stedenbouwkundige 
plan opent de locatie van Het Dorp naar haar 
omgeving. Het wordt op die manier een 
bestemming waar inwoners van Arnhem naar toe 
gaan omdat er iets te beleven valt: stadsnatuur, 
innovatie, kunst op straat en andere onverwachte 
ontmoetingen. 

Het ontwerpend onderzoek had tot doel om bij te 
dragen aan de verdere gedachtevorming over, en 
latere vormgeving van, de nieuwe routing in het 
gebied en het inrichten van ruimtes voor 
ontmoetingen. 

Biografie 
Plein06

Plein06 is een ontwerp en procesbureau 
voor stedenbouw, landschap en strategie 
uit Rotterdam. Wij werken met 6 land-
schapsarchitecten en 6 steden-
bouwkundigen met affiniteit voor 
realisatie en haalbaarheid aan 
vooruitstrevende opgaven die onze 
menselijke en ecologische ontwikkeling 
 in de toekomst verder kunnen faciliteren, 
inspireren en stimuleren. Hierbij 
vertrekken we altijd vanuit de menselijke 
ervaring en werken graag in een innige 
samenwerking aan ambitieuze en 
vernieuwende binnenstedelijke en 
landschappelijke projecten.
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1 Waarin ligt de meerwaarde  
 van de betrokkenheid van  
 ontwerpers?

De meerwaarde van de ontwerpers ligt in de creatie van ruimte voor 
ontmoetingen. Vanuit theoretisch onderzoek en gesprekken met 
specialisten heeft Plein06 een kompas voor de route naar 
zelfstandigheid ontwikkeld. Door gebruik te maken van dat kompas 
kan per bewoner integraal maatwerk geleverd worden. Het koppelt 
kennis over zorg, behandelingsfases en toepassing van technologie aan 
de vier ontmoetingsdomeinen van privé, collectief, parochiaal en 
publiek. Met de resultaten uit verschillende gesprekken met bewoners 
is een tool-box ontwikkeld. Deze kan gebruikt worden voor de invulling 
van de ruimtes, grenzen en overgangen en is ook toegepast bij het 
ontwerp van de nieuwe clusters in het dorp.

↖ Kompas
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2 Hoe kan ontwerp een  
 verbinding vormen tussen  
 wijk gerelateerde opgaven en  
 die van zorginstellingen?

3 Wie zijn jullie (toekomstige)  
 opdrachtgevers in dit veld?

We hebben onderzocht hoe de overgang privé-openbaar ook een  
rol speelt in het revalidatieproces. Ontmoeten bleek daarbij het 
kernbegrip te zijn. Met name het vertrouwen om in een revalidatie 
proces steeds verder te durven gaan bij het ontmoeten van 
onbekenden en grotere aantallen personen. Een geleidelijke 
ontwikkeling van privé, via semi-privé naar openbaar. In de evaluatie 
concludeerden wij dat die overgangen van privé naar openbaar via 
verschillende zones voor iedereen relevant zijn en dus niet alleen 
betrekking hebben op mensen die aan het revalideren zijn.  
De aanwezigheid en vormgeving van de verschillende zones en typen 
overgangen zijn dus cruciaal. Ze bepalen in hoeverre mensen controle 
hebben en houden op een ontmoeting. Daarmee vormt dit aspect een 
zeer belangrijk onderdeel van ieders geluk.

Zorgdragen voor goede ontmoetingsplekken is een opgave die in ons 
vakgebied steeds meer om aandacht vraagt. We hebben gemerkt dat 
bouwstenen voor ontmoeting breed toepasbaar zijn en we zetten de 
ontwerpkennis in ten behoeve van gezondheid, geluk en innovatie bij 
verschillende (gemeentelijke) overheden en (zorg) organisaties.

4 Wat is de samenvattende  
 conclusie of opbrengst van  
 het onderzoek?

Plein06 heeft in opdracht van de Rijksbouwmeester en de zorginstelling 
Siza ontwerpend onderzoek gedaan naar hoe het bestaande master-
plan van Het Dorp in Arnhem, daterend uit 2011, aangevuld kan worden. 
Dit ten behoeve van een gezond en flexibel ecosysteem waarin zelfregie 
en zelfstandigheid voor bewoners centraal staat. De basis voor de 
opgave bleek de directe relatie tussen iemands (geestelijke) gezondheid 
en de mate waarin hij of zij in staat is deel te nemen en actief te zijn in 
zijn leefomgeving. Plein06 heeft de opgave daarom vanuit een 
persoonlijk uitgangspunt benaderd.
De uitkomst van het onderzoek zijn vier typen ontmoetingsplekken  
die de basisbouwstenen vormen voor een route naar zelfstandigheid. 
Dankzij goede ruimte voor ontmoetingen kunnen bewoners weer 
onderdeel worden van de maatschappij. Wij hebben gezocht naar een 
slim ontwerp van binnenruimte, buitenruimte en overgangen, 
waardoor mensen (met of zonder beperking) zelfstandig kunnen 
wonen, werken, ontmoeten, recreëren en genieten van het leven!
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↑ Vogelvluchtperspectief

↓ Zicht op binnenhof
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Manager van de 
afdeling vastgoed 
bij zorgorganisatie 
Siza

Hans 
Pepers
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interview

Met welke visie zijn de recente ontwikkelingen in 
Het Dorp door Siza aangepakt?
Het Dorp, zo weten velen nog, is vooral bekend door 
de vermaarde 24-uurs actie ‘Open Het Dorp’ in 1962 
waar geld door de Nederlandse bevolking werd 
opgebracht voor de bouw van deze bijzondere 
woonlocatie voor mensen met een lichamelijke 
beperking.

Toen ik vijf jaar geleden bij Siza kwam, zeg maar 
vijftig jaar na dato, lag er de wens vanuit de zorg om 
het terrein van Het Dorp te vernieuwen. Hoewel het 
met de naamsbekendheid goed zat, was de 
gebruikswaarde en functionaliteit van veel 
onderdelen achterhaald. De opzet en inrichting,  
met eigen appartementen voor bewoners gelegen 
aan binnenstraten, die eind jaren '60 baanbrekend 
was, is inmiddels ingehaald door de tijd. Er zijn 
andere inzichten ontstaan over het wonen van 
mensen met een lichamelijke beperking. De 
uitgangspunten van toen zijn nog altijd actueel, 
maar het denken over zorg, zelfstandigheid en 
wonen is verder ontwikkeld. 

Mensen met een beperking kunnen nu dankzij 
allerlei technologische toepassingen veel vaker thuis 
blijven wonen. Siza wil in Het Dorp een omgeving 
creëren waar mensen met een beperking leren, 
trainen en hun grenzen kunnen verleggen voor een 
zo onafhankelijk mogelijk leven. In Het Dorp hebben 
we door de jaren heen veel ervaring en kennis 
opgebouwd over de mogelijkheden. Zo willen we, 
net als in de jaren '60, de trend zetten voor een 
nieuwe manier van zorg verlenen. 

Om de benodigde transformatie vorm te geven heeft 
Siza een masterplan opgesteld. Vervolgens is er een 
bestemmingsplan gemaakt, gevolgd door een 
beeldkwaliteitsplan nieuwe stijl een visiedocument 
van Siza getiteld ‘Smart & Slow’. 

Wat is ‘Smart en Slow’?
Met het plan ‘Smart & Slow’ hebben we de droge en 
functionele inhoud en taal die bestemmingsplannen 
eigen is op een aantal belangrijke punten verder 
uitgewerkt. Om zo een beter gevoel en meer inzicht 
te krijgen in de mogelijkheden van het terrein.  
Dat deden we niet alleen als zorgorganisatie.  
De inbreng en ideeën van bewoners en de 
inhoudelijke begeleiding door Andries Geerse van 
het Rotterdamse stedenbouwkundig bureau We 
Love The City waren daarbij van grote waarde. En 
natuurlijk was ook de gemeente nauw betrokken.  
In het plan, dat uitgaat van een zekere flexibiliteit 
met betrekking tot mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen van het gebied, komen bijvoorbeeld 
de inrichting van het landschap, het (verkeers-)
netwerk en natuurlijk de beeldkwaliteit van het 
gebied aan de orde. Er worden ook gemengde 
doeleinden geformuleerd variërend van wonen, 
zorg-wonen, werken (kantoren) en meer.

Het uitgangspunt van ‘Smart & Slow’ is dat iedereen 
meebouwt aan een open, gemengde en duurzame 
wijk. ‘Smart’ staat daarbij voor slimme organisatie, 
samen met partners. ‘Slow’ refereert aan een grote 
verandering in kleine stappen. Stap voor stap wordt 
per deelgebied of fase een plan gemaakt voor de 
gebouwen en de omliggende ruimte. De ruimte 
grenzend aan het terrein heeft overigens veel 
kwaliteit. Het gebied ligt planologisch meer dan 
uitstekend: nabij het centraal station, langs of nabij 

Zoeken naar  
'disruptive solution'
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belangrijke uitvalswegen en vlak naast prachtige 
natuurgebieden van het Geldersch Landschap & 
Kastelen. Dit is van grote waarde voor de 
toekomstige ontwikkelingen en de kansen van de 
nieuwe plannen. Het is ook een luxepositie omdat 
vergelijkbare opgaven niet zelden perifeer of meer 
geïsoleerd liggen, waardoor de ontwikkel-
perspectieven negatief beïnvloed worden.
Na de fase waarin het beeldkwaliteitsplan gereed 
kwam, hebben we als organisatie nadrukkelijk onze 
positie en ambities nogmaals goed overwogen.  
Dit vooral ook in de context van de veranderingen in 
de wet- en regelgeving rond de zorg. We wilden onze 
commitment en langdurige toewijding duidelijk 
formuleren. Bij een gebiedstransformatie als deze 
moet je je goed bewust zijn van het langere traject 
waar je aan begint.

Hoe gaan het gebied en de functies veranderen?
De gunstige ligging ten opzichte van de stad en de 
natuur, maar vooral de visie over de toegevoegde 
waarde van een getransformeerde wijk zijn 
belangrijk. Het moet in zijn nieuwe opzet een veel 
meer reguliere wijk gaan worden, gezien vanuit de 
optiek van zowel Siza als de stad Arnhem. Dat er in 
Arnhem-Noord relatief weinig ruimte is voor de 
bouw van nieuwe woningen speelt daarbij ook een 
rol. In die context is, na het voltooien van het 
bestemmingsplan en het masterplan, verder 
nagedacht over onze positie als zorgorganisatie.  
We willen kwalitatief goede zorg bieden aan de 
bewoners en inspelen op toekomstige behoeften. 

Tegen die achtergrond zijn we het onveranderd 
sterke merk 'Het Dorp' gaan laden met nieuwe 
inhoud. In de praktijk bekent dat voor ons 
veranderen en specialiseren in de geest van een 

'disruptive solution'. Dit geheel in lijn met de 
revolutionaire betekenis van Het Dorp in zijn eerste 
gedaante. Dat bracht ons op de contouren van een 
expertise centrum waar gespecialiseerde kennis 
vergaard wordt voor een doelgroep die op hetzelfde 
terrein woont, maar waar ook voldoende ruimte is 
voor wonen door andere doelgroepen. Bij het 
formuleren van die verandering en nieuwe verdeling 
van de beschikbare ruimte hebben het bestuur, de 
raad van toezicht, maar ook een aantal externe 
partijen als klankboord en adviseurs meegedacht. 
Externe adviseurs waren, onder andere, hoogleraar 
City Marketing Gert-Jan Hospers (Universiteit 
Twente) en Ed Bijman, architect en voormalig 
partner bij Heren 5 architecten, die na een ongeval in 
een rolstoel belandde en sindsdien ook 
ervaringsdeskundige is op het gebied van 
toegankelijk ontwerpen. Het was dus zeker niet een 
beslissing die over een nacht ijs is gegaan.

De aanpak die Siza voor ogen heeft – Academy Het 
Dorp – is een innovatiecentrum waar samen met 
gebruikers nieuwe technologische oplossingen in de 
zorg en productinnovaties worden ontwikkeld en 
getest, zodat er producten beschikbaar komen die 
daadwerkelijk waarde toevoegen voor de gebruikers. 
Het vernieuwde Dorp beweegt zo als geactualiseerd 
kenniscentrum mee met nieuwe ontwikkelingen 
rond onze doelgroep. Steeds meer mensen met een 
beperking kunnen dankzij technologische innovaties 
zelfstandig wonen. Die groep wordt vanuit Siza 
ondersteund en getraind terwijl een kleiner deel van 
de doelgroep op het terrein zelf blijft wonen. Met de 
bouw van de innovatieve Paswoningen op het 
terrein in 2012, exact vijftig jaar na de roemruchte 
geldinzamelingsactie, heeft Siza de eerste concrete 
stap naar die transformatie gezet. Paswoningen zijn 
speciaal ontwikkelde huizen voor mensen met een 
beperking die vol slimme toepassingen zitten, zoals 
een draaiende keuken of een schuifbare wand. 
Mensen met een beperking die zo zelfstandig 
mogelijk willen leven kunnen in deze woningen 
ervaren wat voor hen geschikt is.

In de praktijk bekent dat voor 
ons veranderen en specialiseren 
in de geest van een 'disruptive 
solution'
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Hoe draagt ontwerp bij aan jullie missie?
Met de plannen voor het eerste nieuwe gebouw, 
naar ontwerp van DoepelStrijkers, zetten we echt 
een definitieve stap naar de nieuwe en vooral ook 
coherente ruimtelijke en functionele constellatie op 
het terrein. In deze ontwikkeling hanteren we drie 
speerpunten: gebiedsontwikkeling, gezondheidszorg 
en innovatie. Bij de architectenselectie, waar we ook 
bewoners bij betrokken, waren daarbij de factoren 
duurzaamheid en aandacht voor de gebruiker in het 
ontwerp bijna als vanzelfsprekend. Wat we willen 
verwezenlijken onderscheidt zich in weinig van het 
algemene principe van duurzame wijken die elders in 
Nederland ook worden ontwikkeld. Het is dus een 
dubbele beweging, enerzijds in de richting van een 
blijvend gespecialiseerde woonomgeving en 
anderzijds in de richting van een moderne, actuele 
wijk die mensen ondersteunt in hun streven naar 
gezond en duurzaam wonen en leven. Niet in de 
laatste plaats is de vernieuwing van de traditionele 
zorgarchitectuur ook een belangrijk en dankbaar 
onderwerp. De erfenis in de vorm van Het Dorp laat 
immers duidelijk zien dat, hoe vooruitstrevend en 
revolutionair een ontwerp of opzet ook is, er ook 
altijd weer nieuwe vormgeving nodig is gebaseerd 
op nieuwe en verbeterde inzichten en veranderingen 
in de samenleving.

Onze ervaringen en geleerde lessen in Arnhem 
kunnen en gaan we natuurlijk ook op andere locaties 
van Siza inzetten. En ook andere instellingen en 
partijen kunnen er veel van gaan leren. Daarbij  
moet wel opgemerkt worden dat het in veel andere 
gevallen vaak gaat om gebouwen of woningen 
waarbij de omgeving of wijk een gegeven is.  
De ontwikkeling in Arnhem onderscheidt zich 
nadrukkelijk doordat we hier zelf de regie over een 

gebied kunnen voeren. Dat maakt de ervaring en 
resultaten, in elk geval voor ons, bij voorbaat uniek 
en waardevol. 

Hoe ontwikkelt zich de openbare ruimte tot een 
gezonde omgeving?
In elk geval niet in een omgeving waarbij de ruggen 
van gebouwen naar buiten toe liggen zoals in de 
‘oude’ situatie het geval was. Een omgeving waar het 
merendeel van de inwoners van Arnhem ook nooit 
kwam. Je kunt die introverte configuratie omkeren 
door het letterlijk en figuurlijk open breken van 
gebouwen, creëren van transparantie en het 
voorzien in goede en heldere routing op het terrein. 
Dat zorgt voor veel meer aanknopingspunten binnen 
het gebied zelf, als ook verbinding met de omgeving 
en wijken die eraan grenzen. De bijdrage van Plein06 
in het kader van Oog voor de Buurt heeft ook 
duidelijk bijgedragen aan de visie hierop. Een 
dergelijke kwaliteit bereik je ook niet meteen door 
alles te slopen en dan nieuw te bouwen. Je moet 
denken in stappen en geleidelijke ontwikkeling. 
Zoals we nu leeg gekomen ruimte tijdelijk verhuren 
aan externe partijen. Dat zijn garanties voor directe 
levendigheid en ze kondigen tegelijk ook de verdere 
veranderingen aan. De stap naar de nieuwe wijk 
verloopt zo geruislozer.

Ook in een ander opzicht denken wij al vooruit. 
Namelijk door de anterieure overeenkomst met de 
gemeente die erin voorziet dat alle infrastructuur, 
dus paden en wegen, te zijner tijd overgaat naar de 
gemeente en daarmee dus een echt openbaar 
gebied wordt. Voor de resterende openbare ruimte 
zoeken we nog naar oplossingen variërend van 
collectief eigenaarschap en onderhoud door 
bewoners tot het overdragen aan het Geldersch 
Landschap & Kastelen. We zijn al met al op weg, 
maar er zijn nog heel veel stappen te nemen.  

‘Hans Pepers is vanaf 1 januari 2017 directeur 
van GroupCare, een belegger in zorgvastgoed.’

interview

Het vernieuwde Dorp beweegt 
als geactualiseerd kennis-
centrum mee met nieuwe 
ontwikkelingen rond onze 
doelgroep
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