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Project: nieuwbouw Benjaminlaan, Apeldoorn 
 

 
 
Ik ben Anne Blussé van Oud-Alblas, interieurarchitect, en al langer werkzaam voor ’s Heeren Loo in 
Apeldoorn. 
Architect Martin Slager en ik werken hard aan het nieuwe interieur voor de 4 groepswoningen, genaamd 
project Benjaminlaan. 
Een plezierige leefomgeving voor 32 cliënten, met als belangrijke extra speerpunten 4 logeerkamers voor 
familie van de cliënten, en 2 welnessruimtes. 
 
We zijn allemaal mensen, met onze goede en slechte kanten, pluspunten en gebreken. 
Gezond zijn, dat willen we allemaal, daarin zijn we allemaal gelijk. 
Samen streven we naar een prettige leefomgeving. 
Hoe maak je binnen een prettige, veilige, en ook gezonde omgeving? 
 
De vormgeving en inrichting van verblijfsruimtes in de zorg heeft effect op de fysieke en mentale toestand 
van de cliënten, de betrokkenheid van familie en de gezondheid en inzet van het personeel. 
 
Functionele indeling van het gebouw, met extra focus op de aspecten van de omgevingpsychologie, 
privacy, veiligheid, ergonomie, en kleur- en materiaalgebruik. 
Fijne plekken waar je je gewaardeerd en gekoesterd voelt. 
Op zoek naar de menselijke maat, mijn werkervaring in de zorg helpt mij hierbij. 
 
Voordat ik begin met het echte ontwerpen, vertoef ik altijd in de huidige woonomgeving, om te kijken hoe 
alles reilt en zeilt.  
Hoe het voelt, wat belangrijk is, en wat juist niet.  
Ik praat graag met betrokkenen en personeel, om samen tot een goed en doordacht plan te komen. 
 
Ook voor dit nieuwbouw project bezocht ik de cliënten, welke nu nog in vier aparte woningen op het 
terrein Schuylenburg wonen. 
(Respectievelijk: Bosduif, Hulst, Gentiaan 2 en 4) 
 
In mijn eerder werk voor ’s Heeren Loo (interieur van Brasserie de Zon en interieur voor de Villa, beide in 
Apeldoorn) maakte ik al kennis met veel cliënten, medewerkers, en een enkele keer ook familie en 
vrienden. 
De groepen waar ik nu voor ontwerpen ga, hebben me persoonlijk diep getroffen, recht in mijn hart. 
Ik heb op alle groepen wat tijd doorgebracht: kijken, luisteren, voelen. 
Direct realiseerde ik me dat een aantal zaken voor deze cliënten meer dan noodzakelijk zijn. 
Nee, niet meer dan noodzakelijk, maar van levensbelang. 
 
Vooral mijn ontwerp voor de twee snoezelbadkamers die in de nieuwbouw gerealiseerd worden, heeft 
mijn speciale aandacht. 
Het is essentieel voor de groepen dat de snoezelbadkamers een hoge prioriteit krijgen. 
Niet alleen door de aanschaf van hoog-laagbaden, maar ook om de materialisering van de welness-
badkamers zo prettig en ‘zacht’ mogelijk te krijgen. 
In mijn presentatie (zie bijlage 1) ziet u hoe dit gerealiseerd kan worden. 
Extra aandacht voor akoestiek, veiligheid, materialen, afgeronde hoeken, en mogelijkheid om techniek in 
te bouwen voor alle mogelijke prikkels om tot rust te kunnen komen, te ontspannen. 
(horen, zien, voelen, ruiken) 
Ik realiseer me heel goed dat, wat ik voor ogen heb, een kostbare zaak is, een diepte investering. 
Een investering, zoals ik al eerder schreef, van levensbelang. 
 
 
 
 



De realisering van de snoezelbadkamers zijn niet alleen van groot belang voor de cliënten, maar ook voor 
de medewerkers, en ook rechtstreeks voor de familie. 
Als de cliënten zich beter voelen, groeit ook het welbevinden van het personeel, en zal ook de familie van 
de cliënten makkelijker hun dierbaren kunnen achterlaten als zij weten dat er een prachtige plek is om bij 
te komen, te ontspannen, en uit te rusten. 
De investeringen voor dit subproject zijn groot, maar niet onhaalbaar. 
Met vereende krachten zou het mogelijkheid moeten zijn om het leven van de cliënten, aangenamer te 
maken. 
 
Zonder sponsoring is dit project niet haalbaar, en dat zou verschrikkelijk zijn. 
Als interieurarchitect schrijf ik dit stuk, om u te overtuigen van het belang van deze welness-ruimtes, en 
doe een beroep op een ieder die mogelijk zijn of haar steentje bij kan dragen. 
 
Wanneer het wenselijk is, zal ik mijn plan met alle plezier en daadkracht ten gehore brengen, vergezeld 
van materialen en een kostenplan, en bovendien een stralend humeur. 
Wellicht goed om te weten: als interieurarchitect hanteer ik een speciaal tarief voor ’s Heeren Loo, zodat 
het ook mogelijk is om een goed doordacht interieur te kunnen maken. 
Al mijn inspanningen voor dit welness project zullen uiteraard kosteloos zijn. 
 
Ik reken op uw onverdeelde aandacht. 
Wanneer u inhoudelijk meer wilt weten over dit project, kunt u contact opnemen met mevrouw Tineke 
Meeder, projectleider en beleidsmedewerker ’s Heeren Loo, Apeldoorn. 
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Bijlagen: 2 
-presentatie in Powerpoint Lab3 
-informatie over project Benjaminlaan ’s Heeren Loo 
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