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In Houten Zuid, de vinex-uitbreiding van Houten staat het multifunctionele gebouw de Loericker Stee. 
In het gebouw een combinatie van ouderenzorg en zorg voor verstandelijk gehandicapten met op de 
begane grond functies als een apotheek, huisartsenpost en transmuraal centrum, kinderopvang, een 
winkel en een dienstencentrum.  
Het centrum is gerealiseerd in de overgangsperiode van de Wet op de Bejaardenoorden naar de 
AWBZ. Dit is een gunstig tijdstip geweest voor het initiatief. De financiële bijdrage van de provincie, 
gecombineerd met goed ondernemerschap, hebben geleid tot een ruim bemeten gebouw met de 
mogelijkheid andere organisaties en daarmee veel andere functies in huis te halen.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

figuur 1                                                                                                                             
In het zuidelijke deel van de nieuwbouw in houten ligt de 
Loericker Stee, nabij een NS station en een bushalte 

 
Korte beschrijving 
De Loericker Stee is een modern zorgcentrum in combinatie met een uitgebreid diensten- en 
gezondheidscentrum. Het gebouw is eigendom van de Stichting Huisvesting Ouderen (SHO). De zorg 
wordt verleend door de Algemene Stichting OuderenZorg (ASOZ). De stichtingen zijn aan elkaar 
gelieerd. De SHO is de huisvestingspoot van de ASOZ. 
Het zorgcentrum omvat 84 verzorgingsplaatsen, 12 plaatsen verpleeghuiszorg, 2 plaatsen voor 
tijdelijke opvang en 4 zotel-kamers. Ook wordt zorg geleverd in 18 satellietwoningen tegenover het 
zorgcentrum. In samenwerking met de stichting Reijnaerde zijn er ook 13 wooneenheden voor 
verstandelijk gehandicapten gerealiseerd in het complex. 
De zorgappartementen zijn ruimer uitgevoerd dan volgens de toen geldende voorschriften. Er is 
uitgegaan van gemiddeld 57 m2 per appartement. Dit heeft geresulteerd in twee- en driekamer 
appartementen. De verpleeghuiszorg is gericht op ouderen met dementie. Voor deze groep is een 
combinatie van een kleinere privé-ruimte met een gemeenschappelijke huiskamer ontwikkeld. In de 
praktijk blijkt er behoefte aan zwaardere zorg. Deze zorg zou beter op een iets grotere PG-afdeling 
gegeven kunnen worden (12-20 plaatsen), vinden de initiatiefnemers nu. De satellietwoningen zijn 
seniorenwoningen van de woningcorporatie Schaepman die ingepast zijn in de omliggende 
bebouwing. Hier verleent ASOZ extramurale zorg. 
Het dienstencentrum Lorech wordt gerund door de Stichting Welzijn Ouderen Houten. Hier worden 
welzijnsactiviteiten georganiseerd voor ouderen van binnen en buiten de Loericker Stee.  
Het Transmuraal Centrum Houten is een samenwerkingproject tussen het Antoniusziekenhuis in 
Nieuwegein, ASOZ, huisartsen en thuiszorgorganisatie Vitras. Er is een huisartsenpost, een 
huisartsenkliniek van 10 bedden, specialistenspreekuur en een prikpunt. Ook is er een zelfstandige 
verloskundigenpraktijk. 
Verder zijn in het complex gevestigd de tweede vestiging van de apotheek van Houten, Mickey’s 
kinderdagverblijf met 45 kindplaatsen, kantoorruimte en consultatiebureau van thuiszorgorganisatie 
Vitras en een servicepunt van de zorgverzekeraar Agis. Ook een kapper en pedicure verlenen 
diensten in het complex. 
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Enkele diensten zijn voor alleen voor de bewoners, veel hebben een functie voor de omringende wijk; 
kinderdagverblijf, winkel, activiteiten, en sommige voor geheel Houten; apotheek, consultatiebureau, 
Transmuraal Centrum en het servicepunt Agis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 1                                                                                          
De hoofdentree tot de woningen aan de zuidzijde van het 
bouwblok. Tevens toegang tot de algemene ruimten, zoals het 
consultatiebureau en het informatiepunt van de zorgverzekeraar 
(links naast de voordeur). 

 
Proces 
Als compensatie voor de sluiting van twee verouderde verzorgingshuizen in Zeist mocht de ASOZ van 
de provincie Utrecht in Houten nieuwbouw realiseren. In Zeist was een overcapaciteit aan 
verzorgingshuisplaatsen. Op de vinexlocatie van Houten was wel capaciteitsuitbreiding mogelijk. Bij 
de start van de planontwikkeling voor de Loericker Stee rond 1995 was de provincie nog uitvoerder 
van de Wet op de Bejaardenoorden.  
Het initiatief voor de planontwikkeling lag bij ASOZ en SHO. In de startnotitie werd als uitgangspunt 
geformuleerd dat ‘Houten niet zit te wachten op een klassiek verzorgingshuis. Het nieuwe 
verzorgingshuis mag geen eiland worden aan de rand van een vinexlocatie. Het huis moet niet alleen 
iets betekenen voor de eigen bewoners, maar ook  voor de andere bewoners van de wijk’.  
Er is vanaf begin samenwerking gezocht met andere zorgaanbieders en dienstverleners. Langzaam 
ontstond het beeld om alle activiteiten samen te brengen in een complex. Zodra eerste partijen een 
basis van overeenstemming hadden, is een projectontwikkelaar ingeschakeld voor de organisatie en 
de financiering van het project (Altus). 
Heel stimulerend voor het proces was het initiatief dat ASOZ en SHO namen om steeds ideeën uit te 
(laten) werken en te presenteren. Dit maakte dat de andere partijen een helder beeld kregen waar ze 
zich aan verbonden. De architect is vanaf begin betrokken geweest om zich in te kunnen leven in de 
filosofie en de doelstelling van het nieuwe complex. Er is veel aandacht besteed aan de infrastructuur 
in een gebouw waar zoveel verschillende bezoekers-, personeels- en dienstenstromen, bijvoorbeeld 
maaltijden, plaatsvinden. Het inhoudelijke proces is door drie mensen gestuurd. Gesprekken vonden 
in de planfase plaats op het niveau van de directie en Raad van Bestuur. Dit zorgde voor tempo in de 
conceptontwikkeling doordat er direct afspraken gemaakt konden worden. Het middenkader is bewust 
pas in de implementatiefase betrokken. Een inhoudelijke bron is het toenmalige Nzi geweest, nu  
Prismant, met name door het zicht te bieden op hoe een verzorgingshuis ook anders zou kunnen 
worden vormgegeven. Het totale voorbereidingstraject heeft vijf jaar geduurd. In 2000 is het complex 
geopend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
foto 2                                                                                         
Het als plein vormgegeven centrale deel van het complex.  Zicht 
op de tweede ingang (links), de receptie (rechts) en de open 
gang met toegangsdeuren naar de appartementen. 
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Locatie 
De Loericker Stee is centraal gelegen in de nieuwe wijk Houten-Zuid. Het nieuwe NS-station 
Castellum is vlakbij. Een winkelcentrum is gepland direct naast het gebouw maar door een probleem 
met de onteigening van de grond, staat daar nog steeds een boomgaard. Voorlopig zorgt een winkel 
in het complex voor de beschikbaarheid van dagelijkse levensbehoeften. 
Het aardige van het gebouw is dat wanneer men vanaf het station aan komt lopen, het niet gelijk oogt 
als een verzorgingshuis. Op het moment dat de ingang van het zorgcentrum bereikt is, bieden de 
automatische deuren met luchtsluis, de centrale hal en de fietsen van zorgpersoneel voor de deur 
voldoende aanknopingspunten om te weten dat hier een zorgcentrum in een moderne jas is 
neergezet. 
Het gezondheids- en dienstencentrum bevindt zich op de begane grond van het gebouw. Hier is ook 
het Grand Café gevestigd met een terras naast de ingang van het zorgcentrum.  
In het gebouw is rekening gehouden met het verschil in openingstijden voor de diverse functies. Er 
zijn een aantal aparte ingangen en intern kunnen gangen afgesloten worden.   
In het gebouw is rekening gehouden met het onderscheid tussen privé en algemene ruimten. De 
centrale hal en de gangen zijn vormgegeven als plein en straatjes. Toch maakt het gebouw aan de 
binnenkant een wat besloten indruk. Het is niet goed gelukt het binnenplein een ‘luchtige’ uitstraling te 
geven. 
Kantoorruimte bevindt zich voor het grootste deel op de eerste verdieping. Vitras huurt een deel op de 
begane grond maar dit is ook in gebruik als consultatiebureau en voor de spreekuren van het 
maatschappelijke werk en de diëtiste. 
De satellietwoningen tegenover het zorgcentrum zijn niet te onderscheiden van de gewone bebouwing 
in de omgeving. De woningen zijn bij de bouw al aangesloten op het alarmeringsomroepsysteem van 
de Loericker Stee en bieden ouderen met een verzorgingshuisindicatie de mogelijkheid alle zorg aan 
huis te ontvangen en gebruik te maken van de voorzieningen van de Loericker Stee. 
 

 
 
 
 
figuur 2                                                                                                                            
Op de begane grond is een aantal separate ingangen zichtbaar 
voor: thuiszorg (V), activiteitenruimten voor ouderen (O), 
kinderdagverblijf (K), transmuraal centrum en apotheek (T), een 
algemene ruimte en toegang tot de bovengelegen woningen (A). 
In de algemene ruimten op deze begane grond zijn te vinden: 
centrale hal, informatiepunt ziekenfonds en een winkel. 

 
 
 
 
 
figuur 3                                                                                                                           
Het wonen is verspreid over drie verdiepingen. De eerste twee 
voor ouderen, langs de gehele rand van het bouwvolume. Op de 
bovenste laag (zie deze tekening) is een gedeelte van het 
bouwvolume bestemd voor huisvesting voor de doelgroep 
gehandicapten (W). 

 
 

Organisatie 
Het gebouw is eigendom van de SHO. Participanten huren ruimten bij de SHO. Aan de algemene 
ruimten wordt door de betrokken partijen meebetaald. 
In het complex vindt op diverse manieren uitwisseling van diensten of juist het gezamenlijk 
organiseren van diensten plaats.  
Meerdere participanten hebben via detacheringovereenkomsten personeel van de ASOZ in dienst. 
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Vitras en ASOZ financieren gezamenlijk de bezetting van de receptie in de centrale hal van het 
complex. 
De welzijnstaken voor de intramurale bewoners heeft ASOZ overgedragen aan de SWOH. Het 
dienstencentrum organiseert activiteiten voor ouderen van binnen en buiten het complex.  
De huisartsenkliniek met 10 bedden blijkt op dit moment te groot en is voor de helft weer teruggehuurd 
voor kortdurende opnamen. Daar is wel veel behoefte aan. Ook de zotelkamers (€ 115,- per nacht met 
drie uur zorg) zijn nog niet volledig bezet. Een gedeelte ervan is in gebruik als verpleegunit. Door dat 
alle voorzieningen in één gebouw zitten en van binnenuit bereikbaar zijn te maken, is dit flexibele 
gebruik goed te organiseren.  
De zorg aan de intramurale bewoners van het complex wordt geleverd door ASOZ. De Stichting 
Reijnaerde verzorgt de begeleiding van de verstandelijk gehandicapte bewoners. Er is geen sprake 
van een integraal zorgteam. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

foto 3                                                                                             
Het bouwvolume vanuit de openbaar vervoerszijde gezien tot de 
apotheek en de tweede hoofdingang naar de algemene 
voorzieningen. De grijze dubbele deur geeft toegang tot de 
goederensluis van het complex.  

 
Oppervlakte 
In onderstaande tabel worden de bruto-oppervlakken van het servicecentrum opgesomd. Een groot 
deel van het oppervlak wordt ingenomen door de centrale hal. Hieruit worden de functies, waaronder 
het wonen, bereikbaar gemaakt. Daarnaast hebben vele functies separate ingangen (2 tot en met 7). 
 
Loericker Stee 

 Begane grond  Opp.
Bruto Subtotaal  4930 m² 

1. Gemeenschappelijk, centrale hal, trap, lift, 
 café/restaurant, keuken, winkel, receptie 
 zorgkantoor, toiletten 1130 m²

2.  Ouderencentrum 810 m²
3. Verstandelijk gehandicapten 690 m
4. Thuiszorg 1280 m²
5.  Transmuraal centrum 580 m²
6. Apotheek 120 m²
7.  Verloskunde 70 m²
8. Kinderdagverblijf 350 m²

 
 Eerste verdieping  Opp.

Bruto Subtotaal  500 m² 
1. Kliniek (huisartsen kliniek en zotel) 400 m²
2. Kantoren thuiszorg 100 m²

 Totaal bruto oppervlak 5430 m²
 Woonoppervlak  6640 m²
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figuur 4                                                                                                                           
Meer in detail de begane grond. Rechtsboven ruimten voor 
kinder- en jeugdzorg. Rechtsonder maatschappelijk werk en 
kantoren voor de thuiszorg (V). Linksonder de 
activiteitenruimten voor de ouderen in de wijk en voor bewoners 
van de bovengelegen woningen (O). Linksboven een tweetal 
kinderdagverblijfgroepen (K). In het midden de ruimten van het 
Transmuraal centrum. Aan de linkerzijde ruimten voor de 
huisartsen en de specialisten (uit ziekenhuis Nieuwegein). Aan 
de rechterzijde ruimten voor de apotheek (T) Naast de apotheek 
licht een neveningang tot het overdekte plein (A). Ertussen ligt 
de goederen in/uitgang voor de keuken (K). 

 
 
 

Aan het overdekte plein grenzen een winkel, een receptie, een kantoor zorgverzekeraar, een 
café/restaurant (A) en de lift/trap naar de bovengelegen woningen. Via de hoofdingang zijn langs de 
openbare weg ook de 18 zelfstandig  gelegen woningen (met zorg) bereikbaar. 
 
Financiering 
Het complex is gefinancierd door het eigen vermogen uit de twee te slopen verzorgingshuizen in Zeist. 
De provincie gaf toestemming, vanwege capaciteitsreductie, om 4 miljoen euro in te zetten voor het 
nieuwe complex in Houten. Verder is vermogen toegevoegd op basis van berekeningen van de 
afgesloten huurovereenkomsten. Dit was totaal circa 8 miljoen euro. De projectontwikkelaar heeft 
derhalve 12,5 miljoen euro kunnen investeren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 4                                                                                  
Komend uit de hoofdentree en gaande naar de 
satellietwoningen.  

 


