
ANKLAAR BLOK 1 | 

APELDOORN | WONEN ALS IN 

EEN BESCHERMD DORP

Woonzorggebouw Anklaar blok 1 is het 
eerste opgeleverde gebouw van het nieuwe 
stadsdeelcentrum in Apeldoorn. Het zet de 
toon voor de transformatie van het gebied: 
een terughoudende elegantie met gracieuze, 
afgeronde balkons, chique betonnen kaders 
om de ramen en fraaie metselwerkornamen-
tiek van geëngobeerde stenen.
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In het nieuwe winkelhart Anklaar ontwierp 
LEVS twee woonblokken met een divers 
programma van levensloopbestendige wo-
ningen, bijzondere (woon)zorg en commer-
ciële functies. Zij vormen de noordzijde van 
het centrale plein, het hart van het nieuwe 
wijkwinkelcentrum. 

De gebouwen, beide met vier lagen aan 
de pleinzijde en drie aan de woonstraten, 
hebben dezelfde elegante gevelopbouw met 
een lichte kleurstelling en metselwerkorna-
mentiek. Witte betonbanden en versprin-
gende, deels doorlopende balkons geven de 
90 respectievelijk 70 meter lange gevels een 
statige uitstraling. Uitkragende gebouw-
hoeken, voor- en terugspringende gevels en 
doorkijken naar de binnenhoven verlenen 
de volumes een subtiele dynamiek.

Blok 1 is het eerste gebouw van 

het nieuwe stadsdeelcentrum

LOCATIE

Apeldoorn

OPDRACHTGEVER

Habion

PARTNER

Atlant Zorggroep

STEDENBOUWKUNDIG PLAN

De Nijl Architecten

 PROGRAMMA BLOK 1

69 woningen (waarvan 31 

verhuurd aan Atlant), 1.300 m² 

commerciële ruimte, 520 m² 

fysiotherapie, 370 m² zorg (wel-

zijn & recreatie, dagverzorging, 

bar-restaurant), 53 gebouwde 

parkeerplaatsen

Blok 1 is gereed, blok 2 is in 

aanbouw
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Binnen loopt het gebouw met terrassen 
trapsgewijs naar beneden en eindigt in een 
binnenhof. Daaromheen liggen de appar-
tementen. Anders dan bij een traditioneel 
zorgcomplex met een receptie aan de 
voorkant en daarachter een groot gebouw 
vormen deze woningen een beschermd dorp. 
Iedereen heeft zijn eigen huis. Je kent je 
buren en kunt elkaar ontmoeten, maar dat 
hoeft niet.

Begane grond

Tussenverdieping

A A’

B
B’

Langsdoorsnede A-A’

Dwarsdoorsnede B-B’
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De bewoners van het voormalige woonzorg-
centrum Koningin Wilhemina wonen nu 
niet meer in een traditioneel zorgcomplex. 
Hun nieuwe appartementen zijn ontworpen 
als zelfstandige en levensloopbestendige wo-
ningen, waarin desgewenst ook (intensieve) 
zorg mogelijk is. De woningen op de eerste 
laag kunnen geclusterd worden en zijn ook 
geschikt voor psychogeriatrische woongroe-
pen met gemeenschappelijke woonkamers.
Het concept is gebaseerd op de woonvisie 
van Habion, waarbij niet de traditionele 
zorgwoning centraal staat, maar een goede 
zelfstandige woning waarin desgewenst ook 
zorg mogelijk is. Fysiotherapie, restaurant 
en dagzorg op de begane grond vullen het 
zorgaanbod aan. Er zijn ook 53 inpandige 
parkeerplaatsen gerealiseerd. 

3e verdieping

2e verdieping

1e verdieping

Levensloopbestendige woning
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Volgens het beeldkwaliteitsplan vormde Het 
wederopbouw plan voor het centrum van 
Le Havre van architect Auguste Perret een 
inspiratie voor het plan Anklaar. Hij bouwde 
modern maar met een gevoel voor klassieke 
traditie: ‘Samenhang in architectuur van 
de bouwblokken, samengebonden door 
een ritme van vaste maatverhoudingen en 
architectonische elementen, zoals banden, 
kolommen, vensters e.d.’

HANDREIKING BKP:

• klassieke ordening met milde driedeling; onderbouw, midden-

bouw, bovenbouw

• alzijdige oriëntatie

• blokken staan ‘op de grond’

• horizontale belijning bv luifels en doorgaande balkons

• weefselgevels, samengesteld uit betonnen vloerbanden en gevel-

kolommen ingevuld met baksteen en puiten

• lichte (materiaal) kleuren, beton en baksteen in heldere tonen wit 

en geel

Horizontale belijning met banden, balkons en luifels, plint met milde 

drie-deling, herhaling van kaders, beton en metselwerk

Uitgangspunt volume: twee haken

Uitwerking volume met binnentuin en 
dek op twee niveau’s
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Binnen loopt het gebouw met 

terrassen trapsgewijs naar bene-

den en eindigt in een binnenhof

Nieuwe toon voor de trans-

formatie van het gebied: een 

terughoudende elegantie met 

gracieuze, afgeronde balkons, 

chique betonnen kaders om de 

ramen en fraaie metselwerkor-

namentiek van geëngobeerde 

stenen

Inpandig parkeren met 

natuurlijke ventilatie
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Blok 1 (links) is gereed en blok 

2 (rechts) is in aanbouw. Beide 

zijn in samenhang ontworpen en 

vormen straks de noordzijde van 

het centrale plein, het hart van 

het nieuwe wijkwinkelcentrum.

Begane grond 2e verdieping

1e verdieping 3e verdieping

Blok 1 is gereed.  Maar pas 

als ook blok 2 gereed is zal de 

openbare ruimte heringericht 

worden
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Binnen loopt het gebouw met 

terrassen trapsgewijs naar 

beneden en eindigt in een 

binnenhof. Daaromheen liggen 

de appartementen.
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LEVS ARCHITECTEN

Postbus 2182

1000 CD Amsterdam

020-6735762

post@levs.nl

www.levs.nl


