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Geen zorginstelling,
maar een unieke wijk. 

Een wijk waar medewerkers het beste uit cliënten halen,
en waar cliënten het plezier in medewerkers losmaken. 

Een wijk die opgaat in de natuur,
en de sociale cohesie met omwonenden aangaat. 

Een wijk waar innovaties werk en leven beter maken,
maar alleen als iedereen er beter van wordt. 

Een wijk in Son en Breugel,
waar iedereen zou willen wonen. 

Zonhove. Buitengewoon.
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 VOORWOORD

Thuis is waar je jezelf kunt zijn.

We hebben grootse plannen: nieuwbouw realiseren voor de cliënten van Zonhove!
Een mooie ambitie, die we samen met alle betrokkenen willen realiseren. Prachtige 
woningen bouwen met meer privacy, mooie voorzieningen realiseren voor vrije tijd 
en behandeling en prettige werkplekken creëren voor cliënten en medewerkers 
verdeeld over het mooie, groene terrein van Zonhove. 
Maar wat vooral belangrijk is: dat onze cliënten zich thuis voelen. 
Zonhove is een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je trots op bent! Zonhove. 
Buitengewoon.

Met veel energie en enthousiasme komen we stap voor stap dichter bij het 
realiseren van onze ambitie!

Jody Cath
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Voor SWZ staan de cliënten centraal bij deze herontwikkeling. Dit komt terug in de 
ambitie en in de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Zonhove. Deze zijn 
leidend bij het opstellen van dit masterplan.

 1 INLEIDING
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1.1 OPGAVE
In de ’80 jaren is de 2e transformatie van het terrein van Zonhove uitgevoerd. De 
huisvesting die werd neergezet voldoet niet meer aan de eisen en wensen die daar anno 
2017/2018 aan gesteld worden en is niet geschikt te maken. Daarmee is ook duidelijk dat 
de huidige huisvesting niet geschikt is voor de ontwikkeling van cliënten en SWZ voor 
toekomst.

SWZ wil de 3e transformatie van het terrein 
van Zonhove niet ‘lichtjes’ voorbij laten gaan. 
SWZ heeft uitgesproken dat zij alles in het 
werk wil stellen om de leef- en werkomgeving 
van cliënten, en zo ook die van medewerkers, 
optimaal wil inrichten. Dat betekent dat niet 
alleen de inhoud van uitzonderlijke kwaliteit moet 
zijn (goede functionele en ruime woningen, een 
mooie en functionele omgeving, etc.), maar dat 
ook het proces om daar te komen hier op aan 
moet sluiten. Zo worden cliënten, verwanten 
en medewerkers intensief betrokken, wordt 
gebruik gemaakt van externe kennis en kunde 
die SWZ niet zelf in huis heeft en is gezamenlijk 
vastgesteld aan welke ambities het uiteindelijke 
resultaat moet voldoen.  

De 3e transformatie van Zonhove betekent 
dat nagenoeg alle bestaande gebouwen en 
de huidige ruimtelijke inrichting van het terrein 
worden vernieuwd en toekomstgericht worden 
ontwikkeld. Dit biedt de kans om het landschap 
en de gebouwen van Zonhove verder met elkaar 
te verweven om zo nog trotser te kunnen zijn 
op dit buitengewone thuis zoals de cliënten en 
medewerkers dat voelen.

Dit masterplan slaat de brug tussen de 
transformatie van de gebouwen en het terrein en 
vormt daarmee een integraal plan, dat dient als 
startpunt voor de inhoudelijke ontwikkeling van 
het nieuwe Zonhove.





De landschappelijke kwaliteiten, de historie en de fysieke en sociale verwevenheid 
met Son dienen, samen met de ambitie voor Zonhove, als basis voor het opstellen 
van het masterplan.      

 2 ANALYSE
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ZONHOVE

SON - CENTRUM

De Dommel

Wilhelminakanaal

De VloedGrote Beek

‘t Zand

Afbeelding 1: Zonhove en omgeving
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2.1 LIGGING
Zonhove is een bijzondere wijk van circa 10 hectare, waarvan 5 hectare bosgebied. De 
Grote Beek stroomt over het groene terrein en door de vroegere stuifzandgronden zijn er 
hoogteverschillen ontstaan. Zonhove ligt midden in het dorp Son en Son is om Zonhove 
heen gegroeid, waardoor het een sociale en fysieke inbedding kent. Zonhove bevat grote 
landschappelijke kwaliteiten, kent een rijke historie en is verweven met de omgeving, 
zowel fysiek als sociaal.  
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Afbeelding 2: Historische ontwikkeling Zonhove

1931 1974

20141991
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2.2 HISTORIE

Het terrein van Zonhove kent een rijke 
geschiedenis. In 1914 werd op de plek van het 
huidige Zonhove het klooster en sanatorium 
het ‘Heilig Hart van Jezus’ gebouwd voor 
‘zenuwlijders’ en tuberculosepatiënten. In het 
park stonden TBC huisjes, die gedraaid konden 
worden. In 1957 sloot het sanatorium zijn 
deuren en werd het omgedoopt tot het internaat 
‘Huize Zonhove’. 

Al vanaf 1963 is men in Zonhove 
gespecialiseerd in de behandeling van mensen 
met een meervoudige beperking. Aanvankelijk 
ging het alleen om kinderen en jongeren, later 
ook volwassenen. In 1983 werd het terrein 
van Zonhove drastisch veranderd. Het klooster 

maakte plaats voor diverse zorgwoningen 
met een aantal losstaande grote gebouwen 
voor dagbesteding, behandeling en kantoren. 
Hiermee veranderde ook het karakter van 
Zonhove. 

Rond 1930 lag Zonhove aan de rand van Son, 
dat in die tijd slechts uit enkele doorgaande 
straten en een bescheiden dorpskern bestond. 
Vanaf de jaren ‘60 van de 20e eeuw groeide 
Son uit tot een groot forensendorp, waardoor 
Zonhove midden in het dorp is komen te liggen 
omringd door woonwijken als ‘Het Vloed’ en ‘‘t 
Zand’. 

De aanstaande transformatie van Zonhove is na de aanleg van het klooster en het 
sanatorium ‘Heilig Hart van Jezus’ in 1914 en de verbouwing van het terrein in 1983 de 
derde grote (her)ontwikkeling van het terrein.
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Afbeelding 3: Luchtfoto van het sanatorium van het Heilige Hart van Jezus, dat voorheen op de plek van Zonhove lag.
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text pvicture

Afbeelding 6 en 7: Tot en met 1983 vormde het kloostergebouw het hart van Zonhove. De omgeving rond het klooster was ingericht als park.

Afbeelding 4 en 5: TBC-huisjes in het park.
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Afbeelding 8: Luchtfoto van de herontwikkeling van het terrein van Zonhove in 1983
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Afbeelding 9 t/m 12: Huidige beeld van Zonhove met een dorpse uitstraling met afwisselend woonhuizen en  dagbesteding- en behandelingsgebouwen. Alleen het torentje in het midden van Zonhove herinnert nog 
aan het voormalige klooster.
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Afbeelding 13: De beek neemt een prominente plek in op het terrein van Zonhove.
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2.3 LANDSCHAPPELIJKE KWALITEITEN

Het terrein is te beschouwen als twee delen: 
een natuurlijk landschap aan de westzijde en 
een parkachtig landschap aan de oostzijde. 
Het natuurlijke landschap bestaat uit hoger 
gelegen stuifduinen met een droog dennenbos 
aan de noordwestzijde en een lager gelegen 
broekbos langs de beek aan de zuidwestzijde. 
Het gecultiveerde parklandschap omringt de 
gebouwen van Zonhove en bestaat uit een 
waardevol en gevarieerd bomenbestand, 
grasvlakken en –taluds en een grote variatie 
aan gecultiveerde (heester)beplanting. 
De Grote Beek verbindt niet alleen de 
beide landschappen, maar vormt ook de 
verbindende schakel met het Dommeldal en 
de ecologische zone langs de woonwijk ‘t 
Zand.  

Zonhove ligt in een uitgesproken groen en gevarieerd landschap dat een belangrijke rol 
speelt in de beleving en het welzijn van de cliënten en de medewerkers.
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Afbeelding 14: Hoogteverschillen op Zonhove

1

2
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RELIËF

Het terrein van Zonhove kent een aantal flinke 
hoogteverschillen, die bepalend zijn voor het 
karakter en de beplanting van het gebied. Aan 
de westzijde van Zonhove ligt het terrein langs 
de beek laag en zijn de oevers van de beek 
relatief flauw. Verder naar het midden van het 
gebied, en vooral ten zuiden van de beek, ligt het 
maaiveld een stuk hoger en snijdt de beek zich 
met steile oevers door het terrein. Hier komen 
hoogteverschillen voor tot circa twee meter.

In het midden van het bos liggen stuifduinen die 
een flink stuk boven het maaiveld uitsteken. De 
stuifduinen zijn door het grote hoogteverschil 
en de steile taluds moeilijk toegankelijk voor 
de cliënten. Wel zijn er wat lagere delen die 
eventueel door een pad ontsloten kunnen 
worden.

Afbeelding 15: Stuifduinen in het bos [1] met een laagte waar eventueel een pad aangelegd kan worden.

Afbeelding 16: Rond de beek [2] zijn enkele flinke steile taluds te vinden.
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Afbeelding 17: Verschillende natuurlijke zones op het terrein van Zonhove.

1

2

3
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BEPLANTING

Het reliëf van het terrein vertaalt zich in de 
beplanting. Het droge bos op de stuifduinen 
is aangeplant en bestaat voornamelijk uit 
naaldbomen met enkele loofbomen en een 
beperkte ondergroei. Rondom de beek aan de 
westzijde bevindt zich een nat broekbos. Tot 
halverwege de jaren ‘80 van de vorige eeuw was 
dit deel van het bos niet begroeid en bestond dit 
gebied uit natte graslanden. In de loop van de 
jaren is dit terrein door spontane ontwikkeling 
langzaam getransformeerd in een broekbos 
met een gevarieerde ondergroei. De natte 
omstandigheden en de gevarieerde ondergroei 
maken het gebied ecologisch waardevoller dan 
het droge naaldbos. Gezien het ecologische 
belang en de natte omstandigheden is de 
aanleg van gebouwen of paden hier dan ook niet 
gewenst. 

Het bebouwde gebied is bijzonder groen en 
bevat een groot aantal waardevolle bomen, zoals 
de treurbeuk nabij het Airborne-monument. Veel 
voorkomende boomsoorten zijn eik, esdoorn en 
beuk. Het uitgangspunt is om bij toekomstige 
ontwikkelingen de bestaande bomen zoveel 
mogelijk te behouden, danwel te compenseren. 
Op veel plekken, zoals tussen de beek en 
het evenementenveld, is de onderbeplanting 
erg dicht gegroeid en wordt het doorzicht 
belemmerd. 

Afbeelding 21: Dichte beplanting maakt de beek moeilijk zichtbaar en 
benaderbaar [4]

Afbeelding 19: Het natte broekbos [2]

Afbeelding 20: Een van de waardevolle bomen op het terrein [3]

Afbeelding 18: Het droge bos [1]



30

Afbeelding 22 en 23: Activiteiten op het terrein van Zonhove.

Afbeelding 24 en 25: Cliënten van Zonhove bezoeken het centrum van Son.
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Zonhove is een vanzelfsprekend onderdeel van het dorp. Een bijzondere plek in het hart 
van Son, op loopafstand van het centrum. Dit geeft een sociale en fysieke inbedding in 
Son.  

2.4 SAMENHANG MET DE OMGEVING

SOCIALE INBEDDING

Zonhove ligt midden in het dorp Son. Dat maakt 
het tot een unieke woonplek. Beschermd, 
maar ook met open verbindingen naar buiten. 
Zonhove heeft een goede relatie met de buren, 
zoals de Emiliusschool, de Archipel en de 
buurtvereniging ‘Gehurterbij’. De buurtvereniging 
‘Gehurterbij’ organiseert activiteiten met en voor 
de cliënten van Zonhove, waaronder carnaval. 
Zonhove organiseert ook activiteiten waar de 
buren naartoe komen, bijvoorbeeld een kermis 
en de Bike&Trike dag.

De inwoners van Son en Breugel fietsen en 
wandelen over het terrein. Schooljeugd gaat via 
het terrein van Zonhove van en naar huis. Het is 
‘gewoon’ dat inwoners van Son op het terrein 
van Zonhove komen. 

Andersom is dat ook zo. In het centrum van 
Son en Breugel kijkt niemand vreemd op van de 
rolstoelgebruikers. Zonhove hoort bij Son, men 
is niet anders gewend. Het is ‘gewoon’, en juist 
dat maakt Zonhove zo bijzonder.
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Afbeelding 26: Verbindingen tussen Zonhove en de omgeving.
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Afbeelding 27 t/m 30: Nauwe doorgangen, achterkanten,hekken en verbodsborden maken de verbinding van Zonhove met de omgeving niet 
overal aantrekkelijk. 

FYSIEKE INBEDDING

Naast de sociale inbedding zijn er fysieke 
verbindingen met de omgeving. In de huidige 
situatie zijn de verbindingen op tal van 
plekken aanwezig, maar niet altijd duidelijk en 
uitnodigend. Vaak zijn de paden en toegangen 
verstopt achter bosjes of gebouwen of lopen ze 
over de ontsluitingsroutes voor het autoverkeer 
of langs parkeerplaatsen, waardoor er onveilige 
situaties kunnen ontstaan. 

Op de kaart op afbeelding 26 zijn zes 
verbindingen aangegeven. De verbindingen 1, 3 
en 4 zijn geschikt voor autoverkeer, voetgangers, 
fietsers en rolstoelers. Verbinding 1 (naar de 
Zandstraat) wordt incidenteel gebruikt door het 
autoverkeer. Deze ingang bevindt zich naast de 
basisschool de Harlekijn, waardoor er gevaarlijke 
situaties kunnen ontstaan. De verbindingen 2, 5 
en 6 zijn geschikt voor fietsers, voetgangers en 
rolstoelers. Verbinding 6 ligt aan de “achterkant” 
van Zonhove en is de toegang vanuit de 
naastgelegen wijk naar het bos. De ligging aan 
de achterkant en de aanwezigheid van het bos 
(kunnen) zorgen voor onveilige situaties. Deze 
verbinding wordt veel gebruikt door fietsers en 
wordt daarom niet afgesloten.   

Het creëren van uitnodigende en veilige 
verbindingen tussen Zonhove en het centrum 
en de omliggende woonwijken is een belangrijk 
uitgangspunt voor het masterplan. 
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WONEN: 9534 M²

18572 M² BVO

HUIDIG PROGRAMMA TOEKOMSTIG PROGRAMMA

+ +
17537 M² BVO

WONEN: 11.127M²

DAGBESTEDING: 2925 M² DAGBESTEDING: 3.352 M²

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN: 3534 M² ONDERSTEUNENDE DIENSTEN: 1.400 M²

BEHANDELING: 1305 M² BEHANDELING: 1.181 M²

VRĲE TĲD: 1274 M² VRĲE TĲD: 477 M²

PARKEERPLEKKEN       200 STUKSPARKEERPLEKKEN       167 STUKS
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VRĲE TĲD: 1274 M² VRĲE TĲD: 477 M²
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Afbeelding 31: Hudig en toekomstig ruimtelijk programma op het terrein van Zonhove
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Het doel van de vernieuwing is het creëren van een veilige en overzichtelijke omgeving 
waar bewoners een leven lang kunnen wonen, deelnemen aan de samenleving en kunnen 
genieten van het leven met ondersteuning van SWZ.

PROGRAMMA PER FUNCTIE

Voor de herontwikkeling van Zonhove is door 
SWZ een ruimtelijk programma opgesteld. 
Uitgangspunt daarbij zijn de huidige gebruikers 
van Zonhove (en de cliënten van de Heriklaan), 
namelijk de cliënten met een (ernstig) 
meervoudige beperking en de medewerkers. 
De cliënten zijn onderverdeeld in diverse 
doelgroepen: autisme, kinderen, meervoudig 
beperkt (MB), ouderen, intensieve zorg, ernstig 
meervoudig beperkt (EMB) en de Heriklaan 
(MB/NAH). 

Het programma gaat uit van de volgende functies:

• Wonen en kort verblijf

• Dagbesteding

• Behandeling

• Vrije tijd

• Ondersteunende diensten, incl. facilitaire 
dienst

Het toekomstig ruimtelijk programma 
(ruimtebehoefte) dat daarbij hoort is afgebeeld in 
afbeelding 31.

2.5 RUIMTELIJK PROGRAMMA
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Doelgroep

Groep

Arbeidsmatig

Belevingsgericht

(E)MB Autisme
(E)MB Kinderen
MB Algemeen
(E)MB Ouderen
(E)MB Intensieve zorg
EMB
MB / NAH 
(cliënten Heriklaan)

Dienstverlening
Creatief
Boerderij
Horeca

Beleving (nabij)
Beleving (gekoppeld)

2
2
6
2
2
6
2

4
4
2
2

8
8

6
6
8
8
8
8
8

6
6
6
6

6
6

12
12
48
16
16
48
16

24
24
12
12

48
48

Aantal woningen

Aantal groepen

Aantal cliënten 
per woning

Aantal plaatsen 
per groep

Totaal aantal cliënten 
per doelgroep

Aantal plaatsen 
totaal

22

12

16

168

72

96

Tabel 1: Overzicht van het aantal cliènten per woning

Tabel 2: Overzicht van het aantal cliènten per dagbestedingsgroep
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De huidige woningen zijn te klein en is er dui-
delijk behoefte aan grotere woningen (ruimere 
slaapkamers, woonkamers, badkamers, et 
cetera), vandaar dat het toekomstig programma 
voorziet in meer ruimte in de woningen. Het 
toekomstig programma voor de ondersteunende 
diensten is aanzienlijk kleiner dan in de huidige 
situatie. Het toekomstig programma hiervoor 
voldoet aan de norm en is voldoende bij efficiënt 
ruimtegebruik door de ondersteunende diensten. 
De functies vrije tijd, dagbesteding (boerderij 
en horeca) en behandeling worden onder één 
dak gehuisvest. Hierdoor kan de ruimte van 
vrije tijd door dagbesteding worden gebruikt 
en andersom. Het programma voor vrije tijd lijkt 
kleiner, maar door de uitwisselbaarheid van de 
ruimten is er voor alle functies voldoende ruimte 
en wordt de ruimte efficiënter gebruikt.

WONEN EN KORT VERBLIJF

De doelgroepen zijn verdeeld in 22 
woongroepen (zie tabel 1). De meeste 
woningen zijn geschikt voor 8 cliënten en een 
viertal woningen is geschikt voor 6 cliënten 
((E)MB autisme en (E)MB kinderen) . Naast 
de woningen dienen er 10 logeerplaatsen 
gerealiseerd te worden, waarvan zes plaatsen 
geclusterd in één logeerwoning en vier 
logeerkamers verdeeld over verschillende 
woongroepen ((E)MB intensieve zorg en (E)MB 
kinderen). Ten aanzien van de woningen wordt 
uitgegaan van twee geschakelde woongroepen, 
waardoor er voor de medewerkers altijd de 
mogelijkheid is om snel bij een andere groep in 
te springen mocht dat nodig zijn.

DAGBESTEDING

In totaal worden er 168 dagbestedingsplaatsen 
voorzien, verdeeld over 28 groepen met 6 
cliënten. Net als bij de woningen wordt hier 
uitgegaan van steeds twee geschakelde 
groepen. Dagbesteding is verdeeld in 
belevingsgerichte en arbeidsmatige 
dagbesteding. Tabel 2 geeft aan hoeveel 
groepen er per cluster zijn ingedeeld. 
Dagbesteding wordt gezien als werken en 
dagbesteding wordt zodoende niet op de 
woningen aangeboden. 

BEHANDELING

De behandelfaciliteiten op Zonhove zijn 
afgestemd op 168 cliënten van Zonhove 
en op leerlingen van de Emiliusschool. De 
behandelfaciliteiten worden verspreid over drie 
locaties, namelijk:

• het algemene behandelcentrum

• de ruimten voor medische zorg

• de oefenzaal

VRIJE TIJD

De cliënten hechten veel waarde aan de 
huidige vrije tijdsvoorzieningen, onder 
andere een grote zaal, de Vitaruimte en 
de Strandkamer. SWZ wil in de toekomst 
voldoende ruimte voor vrije tijdsactiviteiten 
bieden.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

De ondersteunende diensten (OD) worden op 
Zonhove gehuisvest. Dit betreft kantoorfuncties 
en de facilitaire dienst. De werkplekken voor 
de ondersteunende diensten worden in één 
gebouw gesitueerd. Voor de facilitaire dienst 
wordt een stalling en een facilitair magazijn 
voorzien.

PARKEREN

Het aantal parkeerplaatsen is bepaald op basis 
van het toekomstig gebruik van het terrein van 
Zonhove en de daarbij behorende piekbelasting  
(het aantal medewerkers en taxibussen dat 
tegelijkertijd de auto op het terrein van Zonhove 
parkeert). Het aantal parkeerplaatsen is op basis 
van deze berekening toegenomen. Dit strookt 
met het tekort aan parkeerplaatsen in de huidige 
situatie. 
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Vrĳe tĳd Dagbesteding
Boerderĳ 

Dagbesteding
Dienstverlening

Behandeling

Behandeling 

Ondersteunende 
diensten 

Ondersteunende 
diensten  
op verdieping

MB
Algemeen

EMB
 

EMB EMB

Dagbesteding
Beleving  

Beleving 

 

B. WONEN EN WERKEN
 GEKOPPELD

 
A. WONEN EN LOGEREN

 
F & G: WONEN EN WERKEN NABĲ 

 
D. WERKEN EN ONTSPANNEN

 
C. WERKEN

 
E. W

ONEN

(E)MB Kinderen

MB/NAH
(clienten Heriklaan)

MB
Algemeen

MB
Algemeen

Behandeling
op verdieping

Dagbesteding
Creatief 

Dagbesteding
Horeca 

(E)MB Intensieve 
zorg

Dagbesteding

Medische zorg

(E)MB Ouderen

(E)MB Autisme

Afbeelding 32: Clustering van het programma.
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CLUSTERING VAN FUNCTIES

De functies wonen, dagbesteding, behandeling 
en vrije tijd hebben in meer of mindere mate een 
relatie met elkaar. Deze zijn in het programma 
geclusterd tot logische, ruimtelijke en functionele 
eenheden die de basis vormen voor het 
masterplan.

A: Cluster wonen en logeren

Cluster A bestaat uit de woningen voor de 
MB/NAH cliënten vanuit de Heriklaan, de 
woningen voor de (E)MB kinderen en een 
daaraan gekoppelde logeerwoning. De cliënten 
(kinderen) die hier wonen en logeren, zitten op 
de Emiliusschool, vandaar de ligging nabij deze 
school. 

De cliënten van de Heriklaan wonen nu niet op 
het terrein van Zonhove en zijn zelfstandiger 
dan de cliënten die op het terrein van Zonhove 
wonen. Deze cliënten kunnen door de ligging 
van de woningen aan de Nieuwstraat gebruik 
maken van de mogelijkheden die het terrein van 
Zonhove hen biedt en gebruik maken van de 
mogelijkheden die Son hen biedt. 

B: Cluster wonen en werken gekoppeld

In cluster B worden verschillende functies 
fysiek gekoppeld, namelijk het wonen en de 
dagbesteding voor de doelgroepen (E)MB 
autisme, (E)MB intensieve zorg, (E)MB ouderen. 
In dit cluster wordt tevens de functie medische 
zorg ondergebracht. Door deze fysieke 
koppeling kunnen cliënten die overdag (tijdens 

de dagbesteding) moeten rusten, dat op hun 
eigen kamer doen en hoeven er geen separate 
slaapkamers bij de dagbesteding gerealiseerd 
te worden. Deze cliënten zijn niet in staat om 
zelfstandig over en van het terrein te bewegen. 
Door deze centrale plek kunnen de cliënten van 
de doelgroepen (E)MB intensieve zorg en (E)
MB ouderen, de reuring op het terrein vanuit de 
woningen en de tuinen beleven. De woningen 
en de tuinen voor de cliënten van de doelgroep 
((E)MB autisme liggen meer aan de Grote Beek 
gesitueerd en dat biedt deze cliënten de voor 
hun benodigde rust.

C: Cluster werken

Dit cluster bestaat uit dagbesteding creatief 
en dagbesteding dienstverlening, kantoren, 
facilitaire dienst en behandeling. Deze 
voorzieningen zijn bewust midden op het terrein 
geplaatst, omdat deze voorzieningen zorgen 
voor reuring op het terrein.

D: Cluster werken en ontspannen

Dit cluster bestaat uit vrije tijdsvoorzieningen 
(waaronder de grote zaal), de horeca 
voorziening, de boerderij en de oefenzaal. 
Deze functies zijn bij elkaar, in één gebouw, 
ondergebracht, zodat de algemene 
voorzieningen gedeeld kunnen worden en 
de grote zaal gekoppeld kan worden aan de 
horeca. Dit cluster dient aansluitend aan het 
evenementenveld geplaatst te worden. 

E: Cluster wonen

De woningen voor de doelgroep MB Algemeen 
liggen dicht bij elkaar. De cliënten die hier 
wonen, kunnen meer zelfstandig van en 
naar de dagbesteding en daardoor hoeft de 
dagbesteding niet in de directe omgeving te 
liggen. 

F&G: Cluster wonen en werken nabij. 

De woningen en dagbesteding voor de cliënten 
EMB worden in elkaars nabijheid voorzien, 
zodat de cliënten een korte afstand hoeven af te 
leggen naar de dagbesteding. Aan de beekzijde 
worden de woningen voorzien met uitzicht over 
de Beek en richting het hart van Zonhove. 
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Afbeelding 33 t/m 36: Beleving en activiteiten op het terrein van Zonhove
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Het is voor de cliënten van Zonhove, die een verstandelijke beperking hebben 
en veelal rolstoelgebonden zijn, van belang dat hun omgeving op hun behoeften 
aansluit. Dit raakt verschillende thema’s, die hier aan bod komen.  

BELEVING & RUST

Overal op het terrein zijn verschillende 
mogelijkheden om iets te beleven. Het beleven 
betreft naast (zintuigprikkelende) activiteiten, 
ook het beleven van rust en zingeving. Met 
zintuigprikkelende activiteiten wordt het beleven 
van kleuren, licht, vormen, geuren, smaken, 
geluiden en het voelen van materialen en 
texturen, et cetera bedoeld.    

De mogelijkheden moeten aansluiten bij de 
wensen en de belevingswereld van de cliënten. 
De cliënten zitten veelal in een rolstoel en 
beleven hun omgeving daardoor vanuit een 
andere positie. De ooghoogte van de cliënten is 
lager dan bij mobiele mensen. 

De beleving wordt ook gezien in de reuring op 
het terrein. Veel cliënten zien graag beweging op 
het terrein, bijvoorbeeld mensen die wandelen 
over het terrein, mensen die fietsen op het 
terrein en het komen en gaan van auto’s, taxi’s 
en vrachtwagens. 

2.6 BELEVING
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Afbeelding 37 en 38: De paden op Zonhove zijn veilig en toegankelijk

Afbeelding 39 en  40: Er is een duidelijke verbinding tussen binnen en buiten.
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VEILIG EN TOEGANKELIJK

Het gehele terrein van Zonhove dient bezocht 
en beleefd te kunnen worden door de cliënten. 
De cliënten zien echter geen gevaar en zijn bijna 
allemaal rolstoelgebonden. Om het terrein voor 
de cliënten bereikbaar te maken, zijn veiligheid 
en toegankelijkheid erg belangrijk. De aanwezige 
hoogteverschillen zullen tot een minimum beperkt 
moeten worden om de toegankelijkheid te kunnen 
garanderen. Om deze toegankelijkheid veilig te 
maken, zal de verkeersontsluiting en de inrichting 
van het terrein voor de cliënten overzichtelijk 
moeten zijn. De Grote Beek dient op een veilige 
manier beleefd te kunnen worden door de cliënten.

VERBINDING BINNEN & BUITEN

Het is belangrijk dat er een duidelijke verbinding 
is tussen binnen en buiten voor het welbevinden 
van de cliënten. In de gebouwen is er dan ook de 
mogelijkheid om van de groene buitenomgeving 
te genieten. Daarnaast kunnen cliënten en 
medewerkers makkelijk zelfstandig van binnen naar 
buiten en andersom.
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‘Zonhove. Buitengewoon.’ Dat is het uitgangspunt bij het opstellen van het 
masterplan. Als je in de toekomst ‘door’ Zonhove wandelt, ervaar je een open, 
toegankelijke en ruimtelijke locatie waar de natuur een hoofdrol speelt. Een 
levendige buurt met spontane ontmoetingen tussen cliënten, medewerkers en 
Sonnenaren, op het plein, in de feestzaal of tijdens een gezellig onderonsje in 
het restaurant. Zonhove is ook een plek waar je in alle rust kunt ontspannen in de 
bossen, met de dieren of bij het water. Tijdens het opstellen van het masterplan 
waren de wensen van de cliënten, cliëntvertegenwoordigers en de medewerkers 
leidend. Hierdoor is een plan ontstaan waarin de cliënt centraal staat.

 3 MASTERPLAN
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Afbeelding 41: Zonhove, een wijk in het landschap met een bruisend hart.
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3.1 BOUWSTENEN
Het masterplan is opgebouwd uit een aantal bouwstenen. De bouwstenen zijn 
het programma en de functionele opzet van de woningen, het landschappelijk 
raamwerk en de toegankelijkheid en veiligheid (ontsluiting) van het terrein. Naast 
deze bouwstenen is de beleving van het terrein essentieel bij de vormgeving van 
het masterplan. Tevens is er behoefte aan een centraal middelpunt waar reuring is, 
het ‘hart’ van Zonhove. Dit geeft als resultaat: een wijk in het landschap met een 
bruisend hart.  
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A.

B.C.

D.

E.

F.

G.

B. Wonen en 
werkenC. Werken

D. Werken en 
ontspannen

E: Wonen

A: Wonen

F. Wonen en 
werken

G. Wonen en 
werken

Afbeelding 42: Programma per bouwveld
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PROGRAMMA 

De verschillende functies worden verspreid over 
het terrein, gerealiseerd in verschillende clusters. 
Hierdoor ontstaat een gemixte en levendige 
woonomgeving. 

Het programma van de verschillende clusters is 
als volgt:

A

Wonen:

MB/NAH: 2x8 kamers:   999 m2 

(E)MBKinderen*: 2x7 kamers:   852 m2

Logeren* :1x6 kamers :  390 m2 

* fysiek gekoppeld binnen bouwveld

B

Wonen: 

(E)MB Autisme*: 2x6 kamers:  780 m2

(E)MB Intensieve zorg*: 2x9 kamers:  1071 m2

(E)MB Ouderen*: 2x8 kamers:            1005 m2

Dagbesteding:

Beleving*:               935 m2

Medische zorg*:            149 m2

* fysiek gekoppeld binnen bouwveld

C

Dagbesteding:

Dienstverlening*:    431 m2

Creatief*:     487 m2

Behandeling: 

Behandelcentrum*:    489 m2

Kantoren*:     393 m2

Ondersteunende diensten: 

Facilitaire dienst*:    250 m2

Kantoren*:               1150 m2

 
* fysiek gekoppeld binnen bouwveld

D

Dagbesteding: 

Boerderij*:     248 m2

Horeca*:     248 m2

Vrije tijd*:     477 m2

Behandeling*:     150 m2

* fysiek gekoppeld binnen bouwveld

E

Wonen: 

MB Algemeen: 2x8 kamers:       1005 m2

MB Algemeen: 2x8 kamers:               1005 m2

MB Algemeen:2x 8 kamers:               1005 m2

F:

Wonen: 

EMB: 2x8 kamers:    1005 m2

EMB: 2x8 kamers:    1005 m2

Dagbesteding: 

Beleving:     501 m2

G:

Wonen: 

EMB: 2x8 kamers:    1005 m2

Dagbesteding: 

Beleving:                  501 m2
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Entree

Tuin richting 
landschap

Max. 4 kamers 
per gang

DAGBESTEDING

Afbeelding 43 en 44: Schematische opzet van een woning en een cluster
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FUNCTIONELE OPZET WONINGEN

Een goede en veilige zorg- en woonomgeving 
is zeer belangrijk voor de cliënten van Zonhove. 
Daarom begint een succesvolle transformatie 
van Zonhove bij een functionele opzet van de 
woningen. In de basis gelden voor alle woningen 
dezelfde uitgangspunten. Toezicht en veiligheid 
spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom 
moeten de gangen in de woningen overzichtelijk 
en kort gehouden worden, door bijvoorbeeld 
niet meer dan 4 kamers per gang te realiseren. 
Twee woningen zijn bij de gemeenschappelijke 
functies (keukens, bergingen, etc.) geschakeld, 
zodat de medewerkers, indien gewenst elkaars 
woning kunnen overzien.

De woningen zijn zoveel mogelijk op het 
landschap en op de reuring in het hart gericht. 
Het groene karakter en de aanwezigheid van de 
Grote Beek maken van Zonhove een wijk met 
bijzondere landschappelijke kwaliteiten. Op deze 
manier kunnen alle cliënten die op het terrein van 
Zonhove wonen zoveel mogelijk deze bijzondere 
kwaliteiten ervaren. Dit betekent dat de plekken 
waar de cliënten zich het meeste bevinden, zoals 
de woonkamers en de aanliggende tuinen, zicht 
op het landschap hebben. 

Twee geschakelde woningen vormen 
samen met andere woningen en/of 
dagbestedingsgebouwen een cluster rondom 
een binnenhof. Ontsluiting en logistiek van 
de woningen worden vanuit de binnenhoven 
georganiseerd. De oriëntatie van de woningen 
naar het landschap voorkomt dat de tuinen van 
verschillende woningen te dicht bij elkaar liggen, 
waardoor voldoende privacy wordt geboden. 
Tevens zijn de woningen nooit richting de 
gevels van de dagbestedingsgebouwen gericht, 
waardoor de cliënten vanuit de woningen niet op 
hun ‘werk’ kijken.
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Dagbesteding

Behandeling

Ondersteunende 
diensten

Afbeelding 45: Voorzieningen voor werken, leren en leven liggen verspreid over het terrein.
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WERKEN, LEREN, LEVEN 

Naast woningen komen er op het terrein andere 
functies, zoals dagbestedingsvoorzieningen, 
een behandelfaciliteiten, vrije tijdsfuncties en 
kantoren voor de ondersteunende diensten. Deze 
voorzieningen zullen verspreid over het terrein 
worden aangelegd en zijn direct gekoppeld aan 
het landschap. De vrije tijdsfuncties en enkele 
dagbestedingsvoorzieningen zijn zoveel mogelijk 
rondom het “hart” van Zonhove gesitueerd, zodat 
hier een levendig centrum ontstaat. De overige 
dagbestedingsvoorzieningen worden gekoppeld 
aan het netwerk van voet-/fietspaden, zodat 
op het hele terrein levendigheid ontstaat en de 
verschillende functies voor de cliënten altijd 
gemakkelijk te bereiken zijn. Over het gehele 
terrein liggen verschillende kleinere functies 
zoals belevenisplekken waar de zintuigen worden 
geprikkeld of waar ruimte is voor zingeving. 
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Afbeelding 46: Het groene raamwerk van Zonhove.
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LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK 

In het nieuwe Zonhove nemen het landschap 
en het groen een prominente plek in en vormen 
het ‘cement’ tussen de bebouwingsclusters. 
Het landschap is structurerend in het 
masterplan. Gekoppeld aan de beek, de 
bestaande beplanting en de verbindingen met 
de omgeving is een landschappelijk raamwerk 
ontworpen dat ruimtelijke samenhang geeft, de 
bebouwingsclusters van elkaar scheidt en de 
langzaam-verkeersroutes begeleidt. Het centrum 
van het groene raamwerk is het ‘hart’, een 
open ruimte voor evenementen zoals carnaval 
of kermis. Vanuit het ‘hart’ verbinden de beek 
en een aantal parkzones de kern van Zonhove 
met de omgeving. Waar mogelijk verbreden 
deze zones zich naar de beek en de centrale 
ruimte zodat vanuit een groot deel van Zonhove 
een verbinding met het ‘hart’ en de beek wordt 
gemaakt. 

Via de parkzones en een nieuw pad vanuit de 
centrale ruimte wordt ook het bos betrokken 
bij het landschappelijk raamwerk van Zonhove. 
Daardoor wordt het bos makkelijker bereikbaar 
en beter toegankelijk. De aanleg van nieuwe 
routes door het bos en het openmaken van het 
zicht richting het bos maken de twee gebieden 
meer tot één geheel.
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P

P

P

P
P

P

P

P EMILIUSSCHOOL

Voet-/ fietspaden

Auto-ontsluiting

Afbeelding 47: Ontsluiting van het terrein
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Afbeelding 48: Streef en maximale hellingspercentage voor de paden op Zonhove.

ONTSLUITING VAN HET TERREIN

Voor de paden en wegen op het terrein van 
Zonhove geldt dat ze veilig moeten zijn en goed 
toegankelijk voor alle cliënten. Dit betekent dat 
het ‘hart’ van Zonhove ingericht wordt voor de 
cliënt en vrij blijft van autoverkeer. Logistiek en 
parkeerplekken zijn in het masterplan zoveel 
mogelijk aan de rand van het terrein gesitueerd. 
In plaats van een rondgaande autoroute over het 
terrein, komt er aan beide zijden van de beek 
een ontsluitingsweg met parkeerplaatsen. 

Vanaf deze ontsluitingswegen zijn de 
binnenhoven in de verschillende woonblokken 
via doodlopende inprikkers bereikbaar. In de 
binnenhoven kunnen enkele parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd als kiss&ride plaatsen, waar 
ouders / verwanten en taxi’s kunnen parkeren als 
zij de cliënten komen ophalen of wegbrengen. 
Bij de Emiliusschool worden aparte 
parkeerplaatsen voor taxi-bussen aangelegd met 
voldoende ruimte voor veilig in- en uitstappen 
van cliënten.

De toegangswegen zijn verbonden door een 
netwerk van voet-/ fietspaden die ook berijdbaar 
zijn voor onderhoudsvoertuigen, de nachtdienst 
en nood- en hulpdiensten waardoor het gehele 
terrein altijd bereikbaar is.

De paden worden bij voorkeur in asfalt 
en zonder obstakels en zonder grote 
hoogteverschillen uitgevoerd. Om het verschil 
met de autowegen zichtbaar te maken worden 
de ontsluitingswegen bij voorkeur uitgevoerd in 
een andere kleur dan de voet- / fietspaden. 

0-2% max. 4%

Het uitgangspunt is om de paden met een 
helling zo vlak mogelijk aan te leggen met 
hellingspercentages tussen de 0% en 2%. Op 
enkele plekken waar een groot hoogteverschil 
moet worden overbrugd, kan dit oplopen tot 
maximaal 4%. 
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Afbeelding 49: Het masterplan
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De uitgangspunten voor het masterplan, 
zoals benoemd op de voorgaande pagina’s, 
hebben geresulteerd in het masterplan 
Zonhove. Basis voor het masterplan is het 
groene raamwerk gevormd door het bos, 
de beek en de parkzones, die tevens de 
verbinding maken met het dorp. Het groene 
raamwerk en de ontsluitingswegen bepalen de 
bouwvelden waarbinnen de nieuwe woningen 
en voorzieningen gesitueerd worden. Deze 
bouwvelden zijn zodanig ontworpen dat binnen 
de genoemde uitgangspunten de benodigde 
woningen en de andere functies gerealiseerd 
kunnen worden. Hiervoor is op de volgende 
pagina een proefverkaveling opgenomen. 

3.2 RUIMTELIJK PLAN

Het masterplan bestaat uit een groen raamwerk met wegen en paden en 
een aantal bouwvelden waarbinnen de gevraagde hoeveelheid bebouwing 
gerealiseerd kan worden.
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school

school

Afbeelding 50: Proefverkaveling
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PROEFVERKAVELING 

Op basis van de schematische 
woningplattegronden en clustering van woningen 
en functies is een proefverkaveling voor het 
terrein van Zonhove gemaakt. De proefverkaveling 
heeft als doel aan te tonen dat binnen de 
uitgangspunten van het masterplan het benodigd 
programma gerealiseerd kan worden. 

Het is goed om er bewust van te zijn dat de 
proefverkaveling geen uitgewerkt ontwerp is, 
maar enkel een “tool” om de randvoorwaarden 
voor de bouwvelden vast te kunnen leggen. In 
de volgende fase zullen zowel de gebouwen als 
de terreininrichting verder ontworpen moeten 
worden.
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Hart
Beekzone

Park

Park

Binnenhoven

Bos

Afbeelding 51: Landschappelijke zones
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Om de uitgangspunten van het masterplan te verankeren in het verdere 
ontwerpproces, zijn op terreinniveau en per bouwveld inrichtingsprincipes 
opgesteld die als basis dienen voor het landschapsontwerp en het ontwerp van 
de architectuur. Hierdoor wordt de gestelde ambitie van Zonhove ook voor het 
toekomstig ontwerp vastgelegd. 

De landschappelijke inrichting bepaalt voor een groot deel de uitstraling van het 
toekomstige Zonhove. Door de variatie in het landschap optimaal te benutten, 
ontstaat een veelzijdige omgeving die aansluit op de verschillende behoeften van 
de gebruikers van Zonhove met zowel rust als levendigheid. In het masterplan 
zijn vijf verschillende gebieden te onderscheiden namelijk Hart, Parkzones, 
Binnenhoven, Beekzone en Bos.

In de terreininrichting wordt extra aandacht besteedt aan de beleving van het 
landschap voor de cliënten, door gebruik te maken van beplanting met bijzondere 
geur en kleur, zoals fruitbomen en beplanting met bijzondere seizoensaccenten.

3.3 TERREININRICHTING
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Afbeelding 52 t/m 55: Referentie verschillende landschappelijke zones: Hart [1] , Park [2], Beekzone [3] en Bos [4] 
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Afbeelding 56: Sfeerimpressie van het dorpshart
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HART

Midden op het terrein van Zonhove en aan 
de Grote Beek ligt het ‘hart’ van Zonhove. 
Rondom deze centrale ruimte liggen de 
vrije tijdsvoorzieningen (D’n Tref), de horeca 
(Komeet) en de boerderij. Het Hart is dè plek 
in Zonhove waar evenementen georganiseerd 
kunnen worden. De ruimte bestaat uit een groot 
open (verhard) grasveld met bestaande bomen 
en een verhard gedeelte naast D’n Tref en de 
horeca. Bij de boerderij liggen de tuinen en de 
dierenweides. De omheinde weides liggen aan 
de zuidzijde van de boerderij, zodat het Hart 
niet gedomineerd wordt door hekken. Brede en 
smalle paden doorsnijden het gebied en maken 
het Hart toegankelijk voor de rolstoel gebonden 
cliënten. Veel van de toekomstige woningen zijn 
op deze centrale ruimte georiënteerd. 

De onderbegroeiing wordt in dit gebied 
verwijderd om de centrale positie, de 
ruimtelijkheid en het zicht op de toekomstige 
woningen te vergroten. 

D’n Tref en de boerderij vragen om een goede 
bereikbaarheid voor verkeer dat goederen 
komt afleveren. Daarom is de zuidelijke 
ontsluitingsweg tot aan de boerderij en d’n Tref 
doorgetrokken. Daarnaast vormen de gebouwen 
in het Hart samen een U, zodat er een beschutte  
buitenruimte ontstaat. Om de bereikbaarheid en 
de beschutte buitenruimte te garanderen is het 
bouwveld in het masterplan hier nagenoeg gelijk 
aan de proefverkaveling.  

Afbeelding 57: Overzicht van de verschillende functies in het hart.
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Afbeelding 58: Sfeerimpressie van de parkzone
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PARKZONES 

Het landschap rondom de bouwvelden krijgt 
een overzichtelijke en rustige inrichting die 
voornamelijk bestaat uit gras met bomen. Om 
het doorzicht in het terrein te vergroten, wordt 
een deel van de onderbeplanting verwijderd. Het 
park is goed ontsloten door asfaltpaden die de 
woningen en tuinen met het hart van Zonhove 
verbinden. Iedere woning in Zonhove is via de 
tuin verbonden met het park. De tuinen worden 
begrensd door geschoren hagen. De afstand 
van de hagen tot de paden is altijd minimaal 2 
meter.

Doordat de bouwvelden overal minimaal 15 
meter uit elkaar liggen, is het park overzichtelijk 
en ruim en is er overal doorzicht naar de beek 
en de centrale ruimte, het hart. De afstand van 
de woningen tot de paden in het park bedraagt 
minimaal 5 meter.

BINNENHOVEN 

De ontsluiting van de woningen en de overige 
gebouwen vindt aan de binnenzijde van de  
binnenhoven plaats. De inrichting van de 
binnenhoven is in de eerste plaats functioneel 
en overzichtelijk, met voldoende ruimte voor 
busjes en auto’s om cliënten bij de woning af 
te zetten en om goederen bij de verschillende 
gebouwen aan te leveren. 

Een functionele inrichting betekent 
echter niet dat de binnenhoven helemaal 
verhard zijn. De overgangen tussen de 
slaapkamers en de binnenhoven kennen een 
onderhoudsvriendelijke groene tuininrichting 
waar de bestaande bomen zo veel mogelijk 
gehandhaafd blijven. Op die manier ontstaat 
aan de binnenzijde van de bouwvelden een 
plezierige, informele omgeving. Hier kunnen 
ook fietsen en ander materiaal worden 
gestald.

TUINEN

Alle woningen op het terrein van Zonhove 
hebben een tuin grenzend aan het park. De 
tuinen zijn omringt door een brede haag, waar 
de cliënten goed overheen kunnen kijken. 

De tuinen zelf zijn gedeeltelijk verhard 
zodat deze goed togenkelijk zijn voor 
cliënten. Daarnaast wordt in de tuinen een 
onderhoudsvriendelijke en zintuigprikkelende 
beplanting voorgesteld, die door de cliënten 
en de medewerkers naar eigen inzicht kan 
worden ingevuld.
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Afbeelding 59: Representatieve doorsnede van de parkzones en de hofjes

Parkzone Tuin
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Afbeelding 60: Sfeerimpressie van de beekzone vanaf de brug op de Nieuwstraat
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BEEKZONE 

De beek heeft een vanzelfsprekende waarde 
voor Zonhove. Een meer natuurlijke inrichting 
van de beek en een vergrote zichtbaarheid kan 
bijdragen aan het welzijn van de gebruikers. 
Hierbij krijgt niet alleen het groen, maar ook 
het water een prominente plek en is op een 
veilige manier zichtbaar en benaderbaar. 
Uiteraard is de veiligheid van de cliënten hierbij 
een belangrijk thema. In het ontwerp voor de 
terreininrichting moet hieraan dan ook bijzondere 
aandacht worden besteed. Hiervoor zijn diverse 
inrichtingsmiddelen denkbaar zoals het verdiept 
aanleggen van paden of het strategisch plaatsen 
van beplanting en of hekwerken. 

De bruggen zijn bij uitstek de plekken om de 
beek te ervaren. Door de bruggen te ontwerpen 
met een open hekwerk tot aan het brugdek, 
hebben de cliënten vanaf de beek een vrij en 
veilig zicht op de beek. 

Afbeelding 61 en 62: Transparante hekwerken bij de bruggen zorgen voor een goed zicht op de beek. 

Afbeelding 63 en 64: Houten hekwerken, en muurtjes zorgen langs de beek voor een veilige inrichting passend bij het landschap.
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Afbeelding 65: Aanpassing aan beek
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AANPASSINGEN AAN DE BEEK 

In de huidige situatie heeft de beek in het 
oostelijke deel van het terrein door de steile 
oevers een weinig aantrekkelijk karakter. Het 
voorstel is om op een aantal plaatsen de oevers 
in binnenbochten gedeeltelijk af te graven. 
Hierdoor kan in deze zones een meer natuurlijke 
vegetatie ontstaan. Het afgraven van de oevers 
zorgt daarnaast voor meer zichtbaarheid van de 
Beek vanaf de paden. 

Bij het Hart van Zonhove is een speciale 
uitkijkplek voorzien, bijvoorbeeld een vlonder, 
waar de cliënten in alle rust en veiligheid tot 
dicht aan het water van de beek kunnen komen.

Afbeelding 67: Referentie van de natuurlijke oevers van de beek

Afbeelding 66: Door het afgraven van de beek onstaat er in de binnenbochten een gradiënt met natuurlijke vegetatie.
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Afbeelding 68: Representatieve doorsnede van de beekzone

TuinBinnenhof
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Afbeelding 69: Routes over het terrein en door het bos



79

BOS 

Het bos blijft voor een groot deel zoals dit nu al 
is, een beschutte plek voor natuurervaring, rust 
en bezinning. Door alle paden in het bos met 
asfalt te verharden en vanuit het hart en door de 
laagtes tussen de stuiven nieuwe paden toe te 
voegen wordt het bos beter toegankelijk voor de 
cliënten en de medewerkers. Hiermee vormt het 
bos beter één geheel met de rest van het terrein. 

Aan deze paden kunnen op een paar plaatsen 
bijzondere speel- of belevingselementen worden 
geplaatst die bijdragen aan de zintuigelijke 
beleving zoals elementen met geluid. Ook is het 
bos een plek waar een bijzondere gedenkplek 
zou kunnen komen.

Het verdient tevens de aanbeveling om een 
beheerplan te maken, waarbij de ecologische 
en recreatieve kwaliteiten van het bos verder 
worden ontwikkeld.

Afbeelding 71: Klankschaal in het bos voor beleving.

Afbeelding 70: Door toevoeging van paden wordt het bos integraal onderdeel van het terrein.
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Afbeelding 72: Houdt bij de inrichting van het terrein rekening met de cliënt door obstakels op ooghoogte, zoals hekken en bosschages zoveel mogelijk te vermijden.

Afbeelding 73: Zorg voor speciale inrichtingselementen die de cliënt kan aanraken of die de zintuigen 
prikkelen.

Afbeelding 74: Stem de beplanting zorgvuldig af op de beleving van de cliënt. 
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BELEVING 

De inrichting van het terrein moet afgestemd 
zijn op de beleving van de cliënt en op de 
ooghoogte van de cliënt in een rolstoel of op 
ooghoogte vanuit een liggende positie van 
de cliënten. Dat betekent dat er doorzicht 
moet zijn op ooghoogte maar ook dat 
inrichtingselementen en bijzondere beplanting 
juist dichtbij en aan te raken moeten zijn.

Daarnaast is het van belang dat de zintuigelijke 
beleving van cliënten geprikkeld wordt door 
bijvoorbeeld variatie in kleur en seizoen beleving 
van de beplanting en door het toepassen van 
fruitbomen, kunst en speelse elementen. Ook 
bijzondere geuren, geluid en het kunnen voelen 
van water en texturen kunnen bijdragen aan het 
prikkelen van de zintuigen. Voorbeelden hiervan 
zijn hiernaast afgebeeld.

Afbeelding 75 en 76: Seizoensbeleving door de keuze van de beplanting.

Afbeelding 77 en 78: Voorbeelden van inrichtingselementen om de zintuigen te prikkelen.Afbeelding 74: Stem de beplanting zorgvuldig af op de beleving van de cliënt. 
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Afbeelding 79: Bouwvelden
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Binnen het landschappelijk raamwerk zijn bouwvelden aangegeven waarbinnen 
het nieuwbouw programma van Zonhove kan worden gerealiseerd. 

3.4 BOUWVELDEN

Hoewel de vorm van de woningen niet vaststaat, 
kan per bouwveld een aantal randvoorwaarden 
worden vastgesteld. In dit masterplan worden 
enkele randvoorwaarden gegeven zoals de 
bouwhoogtes, de oriëntatie van de bebouwing 
en de ontsluiting van de bouwvelden. In 
een apart beeldkwaliteitsplan worden de 
randvoorwaarden voor de bebouwing met 
betrekking tot beeldkwaliteit verder uitgewerkt.
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A: 1-2 bouwlagen

B: 1-2 bouwlagen

D: 1-2 bouwlagen

E: 1-2 bouwlagen

G: 1-2 bouwlagen

F: 1-2 bouwlagen

C: 2-3 bouwlagen

Afbeelding 80: Bouwhoogtes
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BOUWLAGEN   

Voor het terrein van Zonhove gelden volgens het 
bestemmingsplan voor het grootste deel geen 
beperkingen met betrekking tot bouwhoogten. 
Alleen langs de Nieuwstraat geldt een maximale 
bouwhoogte van 9 meter. 

Leidend voor het masterplan is dat de functies 
waar cliënten komen (wonen, dagbesteding, 
behandeling en vrije tijd), zoveel mogelijk 
grondgebonden moeten zijn. Het uitgangspunt is 
dat cliënten zoveel mogelijk zelfstandig de natuur 
moeten kunnen beleven. Door deze functies op 
de begane grond te realiseren kunnen cliënten 
direct naar buiten, waar zij de natuur kunnen 
beleven (voelen, ruiken, zien, et cetera ), zonder 
dat zij uit het zicht van de medewerkers zijn. 
Voor de ondersteunende diensten, de kantoren, 
geldt juist dat deze bij voorkeur op de verdieping 
gebouwd worden.

In het masterplan is er de voorkeur om voor alle 
bouwvelden, met uitzondering van bouwveld C, 
uit te gaan van maximaal twee bouwlagen plus 
een kap. Dit gegeven de mogelijk afwijkende 
bouwvolumes. SWZ kan op deze wijze voor 
de toekomst inspelen op bijvoorbeeld de 
komst van meer mobiele cliënten of technische 
ontwikkelingen die cliënten mobieler maken. 

Alleen voor bouwveld C geldt een afwijkend 
aantal bouwlagen. Hier worden onder andere de 
voorzieningen voor de medewerkers in meerdere 
lagen (maximaal 3 lagen) gerealiseerd. Dit 
cluster vormt dan ook ruimtelijk een overgang 
richting de opgaande bebouwing van het 
aangrenzende Archipel complex. Een meer 
gedetailleerde omschrijving van de gewenste 
bouwhoogtes wordt opgenomen in het 
beeldkwaliteitsplan Zonhove.
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Afbeelding 81: Oriëntie 
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ORIËNTATIE 

Zoals beschreven in het hoofdstuk 4 zijn de 
gebouwen in de bouwvelden altijd georiënteerd 
op het landschap en de reuring en dienen blinde 
gevels richting het landschappelijk raamwerk 
zoveel mogelijk voorkomen te worden. Dit 
betekent in het geval van de woningen, dat de 
woonkamers en de aanliggende tuinen aan 
het landschap grenzen. De logistieke zijde van 
de woningen is meer gesloten en is naar de 
binnenkant van het bouwveld gekeerd. 

Voor de dagbestedings- en behandelgebouwen 
geldt, net als de woningen, dat deze zicht op het 
landschap hebben en dat de logistiek aan de 
binnenzijde van de bouwvelden wordt opgelost. 
Speciale aandacht dient er besteed te worden 
aan de bouwvelden C en D, waarbij er een 
representatieve ontsluiting aan de voorzijde 
is en een logistieke ontsluiting aan de zijkant. 
De overige zijdes van de gebouwen in deze 
bouwvelden hebben een representatief zicht op 
het landschap en de reuring. 

Afbeelding 82: Voorbeeld van gebouwen gericht op het landschap



88

A

B
C

D

E

F

G

A

B
C

D

E

F

G

Afbeelding 83: Ontsluiting van de bouwvelden
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ONTSLUITING VAN DE BOUWVELDEN 

De ontsluiting van de gebouwen vindt zoveel 
mogelijk aan de binnenzijde of de achterzijde 
van de bouwvelden plaats, zo dicht mogelijk 
bij de centrale ontsluitingswegen. Vanaf 
deze ontsluitingswegen kunnen via korte 
inprikkers binnenhoven bereikt worden. Op 
de binnenhoven is voldoende ruimte om de 
cliënten tot vlak voor de deur af te zetten en 
vervolgens de auto of het busje te keren. Ook is 
er voldoende ruimte voor kleinere vrachtwagens 
die goederen komen afleveren.

Aangezien de woningen, 
dagbestedingsgebouwen in cluster B fysiek aan 
elkaar gekoppeld zijn, kent dit bouwveld aan 
drie zijden een eigen ontsluiting (de definitieve 
positie is afhankelijk van het architectonisch 
ontwerp).

Aangezien de bebouwing bij bouwveld C en D 
uit één bouwblok bestaat, vindt de ontsluiting 
hier aan de achterzijde van het bouwveld plaats, 
waarna de busjes of vrachtwagens bij de keerlus 
bij bouwveld D kunnen keren.

Afbeelding 84: Voorbeeld ontsluiting op bouwveldniveau.
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Afbeelding 85 tm 89: Groene daken, zonnepanelen en wadi’s als voorbeelden van duurzame inrichting van de buitenruimte.
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Duurzaamheid gaat voor SWZ over meer dan 
energiebesparing. Duurzaam bouwen is niet 
alleen het ontwikkelen van een gebouw dat zo 
lang mogelijk kan voldoen aan de behoefte. Het 
is tevens een bouwwijze die goed is voor mens 
en milieu. 

Duurzaam bouwen vraagt om een integrale 
aanpak, waarbij er bewust en vooraf keuzes 
gemaakt worden. Comfort mag daarbij niet 
uit het oog verloren worden. Een duurzaam 
gebouw is comfortabel, behaaglijk en prachtig 
om te zien. Daarnaast wil SWZ voor nieuwbouw 
voldoen aan BENG-norm (bijna energie-neutrale 
gebouwen).

Bij de terreininrichting betekent duurzaamheid 
dat er meer ruimte wordt gecreëerd voor flora 
en fauna door bijvoorbeeld de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers of de aanplant van 
bomen en planten die een aantrekkende werking 
hebben op vogels.

Daarnaast is het belangrijk om rekening te 
houden met de verandering van het klimaat. 
Door de aanleg van bijvoorbeeld wadi’s, groene 
daken of door extra ruimte te geven aan de beek, 
kan overtollig water op een gecontroleerde 
manier worden opgevangen of afgevoerd. 
Hierdoor blijft het terrein van Zonhove ook in de 
toekomst veilig en goed toegankelijk.

3.5 DUURZAAMHEID

SWZ ziet duurzaamheid als kans en tevens als een sociaal maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.





Het voorliggende masterplan maakt onderdeel uit van de eerste fase van de (her)
ontwikkeling van Zonhove. In deze fase wordt de financierbaarheid getoetst en 
met welke planning en fasering het gerealiseerd kan worden. Het is niet mogelijk 
om alle gebouwen en het terrein in één bouwfase te (her)ontwikkelen. Als we alle 
gebouwen tegelijk slopen, waar moeten cliënten dan wonen en werken? Om die 
reden wordt al hard gewerkt aan een faseringsplan waarin het aantal verhuizingen 
voor de cliënten zo minimaal mogelijk is. 

De hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Zonhove zijn met voorliggend 
masterplan opgesteld. Deze zullen verder uitgewerkt moeten worden. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het ontwerp van de gebouwen zelf en het gedetailleerd 
ontwerpen van het terrein waarin die gebouwen komen te staan. Uiteindelijk 
zal het geheel aan gebouwen en het terrein de vertaling moeten vormen van de 
ambitie die voor de 3e transformatie is neergelegd. Om die reden wordt ook een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld dat als leidraad zal dienen voor de verdere (her)
ontwikkeling.

 4 HET VERVOLG


