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Door een toevallige stand van de sterren is er van de rijke 

historie en de uiterst boeiende ontstaansgeschiedenis  

van de stichting Altrecht, binnen een tijdsbestek van  

bijna een eeuw, verbazingwekkend veel behouden 

 gebleven. Iris Bakker ten voeten uit. 

Altrecht: vastgoed als 
levensader voor de zorg

Bij de Willem Arntz Hoeve van de stichting Altrecht in Den Dolder zijn de oorspronkelijke 
structuren met nog een aantal fraaie voorbeelden van de vroege bouwperiodes zodanig 
intact gebleven, dat wij ons tot op de dag van vandaag kunnen verbazen over de zuiverheid 
van de toenmalige architectonische en stedenbouwkundige concepten. Het opvallende is 
dat die zuiverheid de strategie van zorginstelling Altrecht in al haar facetten krachtig onder-
steunt. Keuzes worden bewust en doordacht gemaakt. Daardoor is er geen verspilling of 
kapitaalvernietiging, maar zijn investeringen gestoeld op een visie die hand in hand gaat met 
de zuiverheid van het oorspronkelijke concept. En dit komt de cliënt  ten goede.

Dankzij de inzet van vastgoedmanager Siebo Wesdorp 
wordt deze omgeving niet alleen gekoesterd, maar verder 
versterkt door sprekende, moderne en gedurfde architec-
tuur. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de zorgfunctie maxi-
maal tot zijn recht komt. Cliënten, gehandicapten en mensen 
met een psychische stoornis voelen zich hier veilig door de 
structuur, de rijke variatie aan vormentaal, de mogelijkheid 
keuzes te maken en dat alles in de rijke natuur van glooiende 
heidevelden en loofbossen. 
Op de oorspronkelijke bouwtekeningen uit 1909 worden 
de slaapzalen weergegeven met elk twaalf bedden en daar-
tussen een smal gangetje van ongeveer 80 centimeter. Daar 
sliepen gehandicapten en psychisch gestoorden door elkaar. 

F M I  f e b r u a r i  2 0 0 7  -  1 3

Foto’s: Iris Bakker



1 4  -  F M I  m a a r t  2 0 0 7 h u i s v e s t i n g F M I  m a a r t  2 0 0 7  -  1 5

Schroeder van der Kolk (1797 – 1862)  maakte als eerste 
onderscheid tussen de geneesbaren en ongeneesbaren. Pas 
tussen de jaren 60 en 90 van de twintigste eeuw ontstond 
de gedachte om mensen met verschillende stoornissen apart 
onder te brengen en apart te behandelen. 
In de achterliggende jaren 60 en 70 (veel aandacht voor 
therapie en minder voor de heilzame werking van arbeid) 
zijn landerijen vervreemd. Het is de levensdroom van 
Wesdorp om het geheel in zijn totale, oorspronkelijke en 
zuivere structuur weer te completeren. 

kunnen vertoeven, verzorgen en behandelen, 
wonen en recreëren, werken en spelen. We 
willen allemaal huisje-boompje-beestje, een 
veilige plek waar we ons goed voelen’.
Daarom heeft Altrecht zowel Sjoerd Soeters als 
Rik Lagenwaard als Max van Huut uitgenodigd 
om de leefomgeving met moderne architectuur 
levend te houden en te verrijken. Oud en nieuw 
bij elkaar. Wesdorp: ‘Juist door die verscheiden-
heid heb je een eenheid. Je ziet het contrast: 
Max van Huut ging een aantal dagen en nachten 
tussen de cliënten wonen om te ervaren wat je 
zou moeten ervaren als je een gebouw gaat ont-
werpen. En hij maakte een menselijk gebouw. 
Het ontwerpproces was dan ook fabuleus, maar 
bij de uitvoering ervan kreeg je door al dat 
meerwerk pijn in je buik. Sjoerd Soeters maakte 
zo’n krachtig gebouw, een zwarte massa met een 
transparant element, waar die ene wand met 
kleur het geheel door reflectie tot leven brengt. 
Dat is zo krachtig, dat wordt een monument’.

Iris Bakker, redactielid FMI en werkzaam bij 

op ten noort blijdenstein

Die structuur, de rijkdom van de natuur en de kracht en diversiteit van de architectuur vormen 
een gezonde voedingsbodem om onze geesteszieke medemens een harmonieuze plek te bie-
den. Juist door de complexe vraagstukken in de zorg met een veelheid aan invalshoeken – van 
medisch tot ethisch, van bedrijfseconomisch tot technisch – biedt de zuivere en doordachte 
vastgoedopzet een stevig fundament.
Net als alle zorginstellingen moet ook Altrecht permanent keuzes maken: versterking van de 
organisatie, welzijnsbevordering van cliënten en dat alles binnen een veranderende maatschap-
pelijke en politieke context. Dat de bestaande condities van structuur, natuur en architectuur 
een stevige basis vormen, is evident. 
Wesdorp beklimt letterlijk de barricades. Zo wist hij recent pand Donders, dat nog niet in het bezit 
is van Altrecht, van de reeds neersuizende sloophamer te redden. Wesdorp: ‘Mijn boodschap 
is gestoeld op de principes van een Gezond Park Plan: een geweldig mooi gebied waar natuur, 
historie, cultuur, zuiverheid, puurheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Die kwaliteit moet 
je betrekken bij de behandeling van onze geesteszieke medemens. Daarbij hoort ook het goed 


