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97 VERZORGINGSBEDDEN EN 109 AANLEUNWONINGEN 
 

Renovatie van het 40 jaar oude bejaardenhuis bleek economisch niet haalbaar te zijn.  
Een groot aantal gebouwen op het terrein moest gefaseerd gesloopt worden. De grote dependance, 
gebouwd in 1969, is gerenoveerd en geïntegreerd in het vernieuwde woonzorg-centrum “Voor Anker”. 
De bouwtijd was ruim 2,5 jaar. 

 
Situatietekeningen:  
Links boven: oude situatie  
Rechts onder: nieuwe situatie 
 
Het ontwerp voor de nieuwbouw is tot stand 
gekomen o.a. met behulp van schetsmaquettes, in 
nauw overleg met de afdeling stedenbouw van de 
gemeente Huizen.  

Diverse studies van de bouwmassa’s t.o.v. de 
omliggende bebouwing hebben geresulteerd in 
nieuwbouw variërend van 2 tot 3 lagen hoog. Er 
diende rekening gehouden te worden met de 
gefaseerde sloop van de diverse gebouwen, de 
wegen en diverse straatprofielen en met de 
prominente aanwezigheid van de Ned. Hervormde 
Kerk op het terrein.  

 
 
De lange monotone bebouwing langs de 
Savornin Lohmanlaan is "open gebroken" met 
een nieuw plein.  
 
Aan dit nieuwe Oranje Nassauplein is de 
hoofdentree van het verzorgingshuis en de 
nieuwe recreatiezaal gelegen. 
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ningen in de wijk heeft de 
nieuwbouw geen

halfsteensverband, afwisselend in 4 kleuren en gem

en zijn uitgevoerd in gele baksteen en de 
sgangen in rode baksteen met witte stip. 

en van privé naar openbaar is aangegeven van 
geel naar rood metselwerk in patroon.  

WOON-ZORGCENTRUM  
“VOOR ANKER” 

 
ieuw bouwblokje met 4 ruime 
seniorenwoningen vormt een 
afsluiting van het bestaande  

ardenwoningen 
bij de kerk. Het nieuwe complex 

ingen, gericht op de 
Lage Laarderweg, heeft een 
metrische vorm van vleugels 

die een binnen hof omsluiten. 
 

 
In tegenstelling tot de wo

 kappen.  
De overstekende prefab betonnen dakranden, versierd met 

rood-witte tegeltjes, sluiten in sfeer aan op de 
dakoverstekken van de omliggende woningen.  

De gevels zijn uitgevoerd in schoonmetselwerk in 
etseld in 

diverse patronen. Aan de kleuren kunnen de diverse functies 
van de gebouwen herkend worden.  

Het verzorgingshuis is wit met een verdiepingshoge plint in 
geel en grijs.  

De aanleunwoning
gesloten verbinding
De overgang
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Links: 

e vide in de 
entrale hal 

Rechts: 
De recreatiezaal 

WOON-ZORGCENTRUM “VOOR ANKER” 
 
Bijzondere functies zoals de grootkeuken, de recreatiezaal en de 
multifunctionele zaal hebben expressieve en extroverte vormen, 
verzelfstandigd van de overige bouwdelen waar wonen en werken meer 
introvert van aard zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechts & onder: 
De nieuwe 

grootkeuken van 
Voor Anker: 
exterieur en 

interieur 
 
 
 

 
Uitgangspunt van het woon-zorgcentrum is dat de 

zelfstandigheid van de ouderen zo lang mogelijk 
wordt bevorderd en dat bij afnemende 

zelfstandigheid de zorg naar de ouderen wordt 
gebracht. Naast de vele vormen van woongenot, 
biedt het woon-zorgcentrum een breed scala aan 
zorg- en welzijnsfuncties van huishoudelijke hulp 

tot en met verpleging en allerlei recreatieve 
activiteiten. 
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