
DE DUVEL IS OUD
werken aan een duurzaam ontspannen oude dag

Actief - Zelfredzaam - Zelfstandig - Betrokken

OUD MET TOVERSTRALEN



Iedereen hoopt ooit eens oud te worden.

Het liefst vitaal en gezond.

Zodat de wereld nog voor haar of hem open ligt.

Mijn droom is een duurzaam ontspannen oude dag.

Actief en zelfredzaam.

Zelfstandig en betrokken.

Waar het geheel meer is dan de som der delen.

Want als je alleen niet meer sneller gaat, kom je samen nog steeds verder. 

Daarbinnen ontwerpen, dat is mijn idee.

TOVERSTRALEN architectuur BV . 06 515 530 02 . www.toverstralen.nl 

S E N I O R



TOVERSTRALEN architectuur

Onder deze naam voert Theo Verstralen zijn architectenbedrijf. Na 35 jaar Akropolis Architekten is het vanaf nu TOVERSTRALEN architectuur. 

Met onverminderd enthousiasme zal aan de diverse projecten worden gewerkt. En hij doet dat niet alleen. Met een vast team wordt aan de 

projecten gewerkt. Een team dat bestaat uit enthousiaste werkers, waarmee in diverse projecten al prima is samengewerkt.

TOVERSTRALEN gaat voor een geslaagde ouderwetse samenwerking, maar toch zal veel anders zijn.

Wij willen ons specifiek in gaan zetten voor een duurzaam ontspannen samenleving. In onze bijdrage aan de projecten willen wij naast onze 

professionele vakbekwaamheid dat aspect in het bijzonder gaan uitdragen.

TOVERSTRALEN is een bij uitstek duurzaam en ontspannen product.

Dat in onze naam Stedenbouw en Landschap naast de Architectuur een prominente plaats hebben gekregen is niet toevallig. Duurzaam en 

ontspannen zit niet alleen in de architectuur, maar ook in stedenbouw en landschap en in hun onderlinge relaties. Het architectonisch stedelijke 

landschap krijgt onze extra aandacht, waarbij synergie tussen wonen, werken, recreëren en studeren een dominante plaats gaat innemen.

Over deze thema’s zullen wij in de nabije toekomst nog veel met u gaan communiceren.

Want communiceren willen wij.

Een van de thema’s is de oudere senior 

De ouderen nemen een steeds groter ddel in binnen onze samenleving. Jaarlijks stijgt het percentage en dat zal de komende jaren niet gaan 

afnemen. Ondanks het feit dat de crisis ook voor de ouderen diepe sporen zal achterlaten, denk alleen maar aan de afnemende waarde van de 

vaak voor een groot deel afbetaalde woning, de onzekerheid over de pensioenen, om over de onrust rond de euro nog maar helemaal niet te 

spreken. Veel ouderen hadden zich al rijk gerekend en dat kan in de toekomst nog wel eens bitter tegen gaan vallen. 

Gelukkig worden veel ouderen ook steeds meer gezond ouder. Het kost ons wel een paar centen, want de ouderen slokken wel het grootste 

deel van ons volksgezondheidsbudget op, maar je krijgt er dan toch een gezondere oudere voor terug, die ook nog eens in staat is langer in 

leven te blijven. En zolang als het kan wil de oudere ook blijven leven. Aktief, gezond er op uit. Fietsedn, zwemmen, golfen, reizen, het kan niet 

op. Achter de geraniums wil niemand meer.

Al tientallen jaren weten we dat de behoefte aan woonvormen, sfecifiek gericht op ouderen, zal toenemen. Toch zien we maar weinig nieuwe 

ontwikkelingen. 2 modellen voeren momenteel de boventoon, De Woon-Zorg formule en de luxe ouderen complexen.

Beide formules voldoen zeker aan de vraag, Wij willen in de discussie een nieuwe vorm inbrengen, een vorm die uitgaat van meer zelfredzaam-

heid. Een woonvorm die de actieve ouderen een actieve rol laat spelen in de zorg voor de inactieve ouderen. Een woonvorm die de ouderen 

laten zorgen voor zichzelf. Een woonvorm met flexplekken, computers en moestuin. Zelfstandig wonen met een collectief bewustzijn. De 60ers 

van nu blijven actieve medeburgers. Verantwoordelijk voor elkaar maar toch met een groot gevoel van onafhankelijkheid.

Daar wil Toverstralen graag een rol bij spelen. Zoeken en realiseren van woonvormen die passen bij de ouderen van straks.

In dezebrochure nemen we u mee in die zoektocht. We laten eerst voorbeelden zien van Woon-Zorg en luxe ouderen complexen en daarna een 

voorbeeld waar wij toekomst  in zien.



De Leemgaarde

Een Woon-Zorg complex dat is ontworpen door Theo Verstralen.

Het betreft hier 235 zelfstandige levensloopbestendige woningen en een woongroep voor 12 psychogeriatrische bewoners.

Het zijn alle huurwoningen in diverse prijscategoriën, van sociale huur tot vrije sector.

Zowel op de plattegrond als in het Model is duidelijk het planconcept van het complex te zien.

Woonblokken geschakeld aan een doorlopende Zorgstrip. Zo kan iedere bewoner zonderf naar buiten te hoeven alle Zorgfuncties bereiken en 

ook alle medebewoners bezoeken. In elk woonblok wonen cica 50 bewoners.

In de Zorgstrip bevinden zich een restaurant met biljartkamer, de centrale hal met leestafel, een consultatiebureau voor baby’s, een pinautoaat, 

een kleine winkel, een gemeenschappelijke computerruimte, een zusterpost, een kapsalon en een bibliotheek. 

De ouderen wonen geheel zelfstandig in minimaal een 3 kamerwoning. Met uitzondering van 12 bewoners van de kleinschalige psychogeratrie 

afdeling. Dat is “beschut” wonen. De interne PG zorgt er wel voor dat er binnen het complex altijd voldoende verplegend personeel aanwezig is 

zodat als vanuit de reguliere woningen accuut verpleeghulp nodig is deze dan ook direct gegeven kan worden.

De bewoner woont in principe geheel zelfstandig in haar of zijn levenloopbestendige woning vanwaaruit in principe volledige zorg kan worden 

geleverd, tot aan verpleeghuiszorg toe. De zorg wordt geleverd door de thuiszorg of door de zorg die in de Leemgaarde zelf aanwezig is.

De bewoner hoeft geen gebruik te maken van de voorzieningen die in de Zorgstrip aanwezig zijn, maar mag dat uiteraard wel.

De sociale controle is groot. De gemiddelde leeftijd is hoog, vooral omdat eigenlijk te weinig van dit soort woonvoorzieningen aanwezig zijn, 

waardoor ouderen bij toewijzing voorrang krijgen op de jongeren. Veel ouderen krijgen overigens nog een toewijzing op sociale indicatie. Een-

zaamheid speelt in de keuze voor een dergelijke woonvorm zonder meer een belangrijke rol. Uiteraard wordt het complex ook door bewoners 

met een medische indicatie bewoond. En mocht de medische indicatie pas later van toepassing worden, dan is de woonsituatie daar in ieder 

geval helemaal op toegerust. Voor veel ouderen is dat een geruststellende gedachte. Of dit ook tot minder medische klachten leidt is overigens 

bij  mij niet bekend.

Met een aantal functies in de Zorgstrip is geprobeerd aansluiting te vinden met andere doelgroepen. Het consultatiebureau is daar een goed 

voorbeeld van. Het restaurant wil die functie ook vervullen. In de praktijk blijkt dat lastiger dan gedacht. De drempel moet erg laag zijn wil dit 

slagen. Het restaurant ligt weliswaar mooi aan de binnentuin, maar is toch alleen vanuit de hoofdentree te bereiken. Waarschijnlijk nodigt dit te 

weinig uit. De schaalgrootte kan daarbij ook een rol spelen. Het restaurant hoort nu te veel bij het complex.

ModelPlattegrond Restaurant met binnentuin



Zorgvilla Jacobahof

Ik laat u Zorgvilla Jacobahof zien, maar dit is een voorbeeld uit vele. Op de website van Nevep, de Nederlandse Vereniging van Particuliere 

Woon- en of Zorgvoorzieningen staat over Zorgvilla Jacobahof het volgende:

Gespecialiseerde verpleging (algemene, psychogeriatrie, thuiszorg)

Zorgvilla Jacobahof staat voor familiaire zorg van hoog niveau in onze particuliere, luxe woonzorgvoorziening.

De luxe villa heeft een statige maar warme uitstraling, open haard, bibliotheek en landelijke woonkeuken. Het lijkt in niets op een regulier verzor-

gings- of verpleeghuis. De ambiance en het materiaalgebruik geven een andere standaard aan. In dit huis heeft u uw eigen appartement. Deze 

kunt u naar hartelust zelf  inrichten. Uiteraard adviseren we u daar graag in en regelen we alles omtrent uw verhuizing  als u daar prijs op stelt.

Service en Comfort
Als u in een appartement van Zorgvilla Jacobahof woont, ontvangt u tevens onze uitgebreide service. Uw eten wordt bereid, uw was wordt 

verzorgd, u kunt uw boodschappen uitbesteden aan ons en ga zo maar door. En als u zelf iets wilt ondernemen en u heeft daarbij hulp of onder-

steuning nodig, regelen we dat voor u.

Luxe Zorg
Met ons aanbod in het hoge segment bieden wij een kwalitatief alternatief op het reguliere zorgaanbod in de regio.  Ieder mens heeft recht 

op goede zorg, toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Bij Zorgvilla Jacobahof streven we naar uitmuntende, exclusieve zorg in een mooie luxe 

woonomgeving.

Een volledig andere opzet dan De Leemgaarde, gericht op een volledig andere doelgroep. Is De Leemgaarde nog voor iedereen toegankelijk, 

Jacobahof is duidelijk gericht op de meer welgestelde oudere.

Beide gaan ervan uit dat de ouderen zich niet meer om hun dagelijkse kost hoeven te bekommeren. Je bent oud en wil nu wel eens verzorgd 

gaan worden. Een zorgeloze oude dag. Dat laatste willen wij uiteraard ook, maar zo zit het leven niet in elkaar. Het leven moet geleefd. Dat is 

ook wat het leven zo aantrekkelijk maakt. Uiteraard maakt geld niet gelukkig, maar als mensen een gelukkige oude dag in huizen als Zorgvilla 

Jacobahof hebben, dan gun ik ze dat van ganse harte. Het is echter niet de doelgroep waarop Toverstralen de pijlen heeft gericht.

Toverstralen richt zich op de actieve - zelfredzame - zelfstandige - betrokken oudere, die zich niet herkent in zowel De Leemgaarde als de 

Zorgvilla Jacobahof.



Oud met TOVERSTRALEN

Actief - Zelfredzaam - Zelfstandig - Betrokken

Deze vier thema’s kunnen worden gezien als de basis voor een duurzaam ontspannen oude dag. Oud met toverstralen zo gezegd.

Actief
Ouderdom komt met gebreken. Wat dat betreft hoeven we elkaar niets wijs te maken, maar essentieel is de manier waarop je met deze gebre-

ken om wil gaan. Het leven is van 0 af aan een gevecht tegen de zwaartekracht, en die strijd ga je onherroepelijk een keer verliezen. Maar elke 

strijd is een uitdaging en die uitdaging ga je actief aan, bij wijze van spreken tot je erbij neer valt.

Geniet van het leven het duurt maar even, maar geniet zo lang als mogelijk. Neem actief deel, doe actief mee, zo lang als het kan.

Dus werken - sporten - recreëren - leren - zorgen....

Zelfredzaam
De gehele samenleving moet er langzaam maar zeker weer aan wennen dat het idee van de ultieme verzorgingsstaat vooralsnog een utopie 

blijkt te zijn. Iedereen wordt verzorgd van de wieg tot het graf. Wie wat wil mag, maar wie niets wil wordt ook prima verzorgd. Het leek allemaal 

te mooi om waar te zijn. En bijna was het nog waar ook. Misschien wel gelukkig dat het toch geen stand hield. Ik ben nog van de generatie van; 

“In het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen”.  Tot op de dag van vandaag vind ik daar in principe niets mis mee. 

Te veel vertrouwen in de overheid - de instellingen - de banken - de pensioenfondsen - de nuts bedrijven - de voedselproducenten en ga zo 

maar door, blijkt niet altijd even verstandig. Een appeltje voor de dorst bewaren. We wisten het allemaal wel.

Zelfredzaam; eigen energie, eigen moestuin, eigen zorg, eigen spaarbank....

Zelfstandig
Houdt de regie over je eigen leven. Niet vanuit het motto; “Ieder voor zich en God voor ons allen”, maar vanuit de overtuiging dat jouw leven de 

moeite ook waard is. Zolang je gezond bent is dat uiteraard eenvoudiger vol te houden dan wanneer zich daar problemen of zelfs grote proble-

men gaan voordoen. Gelukkig is daar de laatste jaren veel aandacht voor gekomen. Levensloop bestendig wonen, Woonkeur en Handboeken 

voor toegankelijkheid geven prima aan hoe een woning geschikt is te maken voor een zo lang als mogelijke zelfstandige bewoning. Ook de zorg 

en welzijn is daar meer en meer op gericht en is het er niet maak het dan met elkaar. Gedeelde zorg is halve zorg. 

Dus wil je zelfstandig, dan kan je zelfstandig....

Betrokken
Oud met Toverstralen is voor betrokken mensen. Actief, zolang het kan, zelfredzaam, omdat het moet, zelfstandig, want het is jow leven, maar 

ook betrokken vsanuit de overtuiging dat je als ouderen elkaar meer nodig zal hebben dan ooit.. 

Oud worden met elkaar, zo lang als mogelijk midden in de samenleving, maar met elkaar in staat om het hoofd boven water te houden.

Toverstralen voor ELCARE....
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Nieuwe Woon- Zorgconcepten

Uiteraard gaat het hierbij niet om één Woon- Zorgconcept. Eén concept dat zaligmakend is voor heel Nederland voor de komende 50 jaar. 

Op de vorige bladzijden hebben we 2 concepten laten zien. 

Toverstralen biedt een ander concept aan; actief - zelfredzaam - zelfstandig - betrokken.

Nieuwe woonconcepten zijn nodig. Het Rijk trekt haar handen af van de woningbouw. De gemeenten krijgen volledig het heft in eigen hand. 

Voor iedere stad zullen andere concepten gaan gelden. Voor stadswijken in de grote steden zullen andere concepten nodig zijn dan voor de 

uitbreidingen van kleinere gemeenten. Binnenstedelijk is anders dan een dorpse uitleg. Voor de Woon- Zorg zal het waarschijnlijk straks niet 

anders gaan.

Echter als grondgedachte kan voor alle concepten hetzelfde gelden:

PERSPECTIEF WILLEN BIEDEN OP EEN ONTSPANNEN SYNERGETISCHE DUURZAME TOEKOMST.

Op de locatie gericht, maar met gedeelde collectieve ambitie, zowel naar de locatie als naar de samenleving.

Dit geldt wat ons betreft voor de reguliere woningbouw, maar dit zal in even grote mate gelden voor Woon- Zorg gerelateerde ontwikkelingen.

Ook voor ouderen blijven duurzaamheid en synergie dé thema’s voor de nieuwe ontwikkelingen.

Duurzaam - Flexibel - Locatiegericht - Uitbreidbaar - Efficient

Actief - Zelfredzaam - Zelfstandig - Betrokken

Synergie tussen Wonen - Werken - Zorgen - Sporten - Recreeëren - Leren, ook voor de ouderen blijft het zoeken naar de meerwaarde.

Dat dit gepaard zal gaan met vitale, creatieve oplossingen, daar ben ik met de komende oudere generatie van overtuigd. 

Het nieuwe bejaardenhuis zal een bron van inspiratie zijn voor de komende generaties. Een levend laboratorium van samenlevingideeën.

Met als altijd de Synthese tussen Stedenbouw - Landschap - Architectuur
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Oud & Nieuw

Actief: Werken - Sporter - Leren - Recreeëren - Zorgen....

Zelfredzaam: eigen Energie, eigen Moestuin, eigen Zorg, eigen Spaarbank....

Zelfstandig: Levensloopbestendig - Toegankelijk - Woonkeur....

Betrokken: omdat je elCARE meer nodig hebt dan ooit....

Dit zijn de vier pijlers waar een nieuwe Woon- Zorgaccommodatie aan zal moeten voldoen om ook in de toekomst perspectief te kunnen bieden 

aan ouderen die ook op hogere leeftijd nog veel van hun lebven willen maken. De crisis, de overheid, de instellingen, de instituties werken al-

leen nog maar tegen. De ouderen zullen het heft in eigen hand moeten nemen. 

Het project dat op deze bladzijde wordt getoond, is een project waarmee de geformuleerde doelstellingen gehaald kunnen worden. Het is een 

project dat weliswaar is de kinderschoenen staat, maar dat voldoet aan alle randvoorwaarden om er een succesvol woonproject voor ouderen 

van te maken.

Kleinschalig, Besloten, bijna in de vorm van een vroege kloostergalerij met binnentuin, maar toch gericht op de omliggende Samenleving.

Zelfstandig, zowel naar binnen als naar buiten. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid, ook deze is zowel naar binnen als naar buiten gericht.

Het woonblok staat midden in de samenleving en is ook niet als bijzonder herkenbaar. De verbijzonderheid zit in haar innerlijke organisatie.

Kleinschalig genoeg om geen groot wooncomplex te zijn zoals De Leemgaarde, maar groot genoeg om qua energie haar eigen broek op te 

houden. Energieneutraal dus. 

Collectieve ruimten bevinden zich op de begane grond. Collectieve ruimten die met de buurt worden gedeeld. Zorgvoorzieningen, waarvan de 

aangrenzende woningen kunnen meeprofiteren. Eengezinswoningen met een “rugzak” voor één of voor beide ouders.

Een restaurant voor de bewoners en de buurt. Flexwerkplekken voor de ouderen en de buurt, Kinderopvang door de ouderen voor de buurt. 

Zelfs van de moestuin kan de hele buurt meegenieten.

Actief - Zelfredzaam - Zelfstrandig - Betrokken, zo ziet het neiuwe ZorgWonen er wat Toverstralen betreft uit....
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Energie

Onafhankelijkheid van de energiemaatschappijen, dat wordt het nieuwe motto.

De tendens was al zichtbaar maar zal zich de komende tijd op grotere schaal gaan manifesteren:

Passief Huis - Energie Neutraal, woonlasten zullen aantonen dat energie neutraal almaar aantrekkelijker wordt.

Collectief of individueel, onafhankelijk van de energiemaatschappijen gaat de consument zijn behoefte aan energie regelen.

Energieneutraal & Duurzaamheid worden de energiethema’s voor de nabije toekomst

Na Japan speelt dit thema nadrukkelijker dan ooit.

Met WE Adviseurs hebben we een partner die ons in al onze duurzame energieoplossingen van prima adviezen weet te voorzien.

De Voedselketen

De Moestuin is aan haar come back bezig. Type op Google moestuin en je krijgt 417.000 resultaten in 13 seconden. Over een jaar zullen dat 

er weer aanmerkelijk meer zijn. Ik ben er zondermeer voor om in het stedenbouwkundig ontwerp de moestuin als noodzakelijk ingrediënt mee 

te ontwerpen, hetzij individueel, hetzij collectief.  Voedsel van onbespoten, maar zeker ook van onbesproken gedrag zal terrein gaan winnen. 

Ritueel slachten wordt ter discussie gesteld en straks zal in één adem mee de bio-industrie worden aangepakt. 

Eten uit eigen tuin tekent de moderne mens.

Of de tuin dan op de grond of op het dak ligt maakt daarbij in feite niet uit. Daktuinen kunnen ook als moestuinen worden ingericht.

De Eetbare Stad zal aan populariteit winnen. 

Moestuinen zijn bovendien goed voor zowel de lichamelijke als de geestelijke volksgezondheid. Bij collectieve tuinen draagt het bij aan de soci-

ale cohesie en in tijden van recessie zorgt het ervoor dat er toch eten op de plank blijft, waardoor minder snel bij hulpverlenende instanties hoeft 

te worden aangeklopt.

Kortom, de moestuin moet helemaal terug, al is het maar voor het reduceren van de CO2 uitstoot.

Een ander mooi voorbeeld stond laatst in Metro waar uitvoerig aandacht werd besteed aan het Stadsboeren.

Collectief of individeel, de consument gaat zijn behoefte aan onafhankelijkheid van de grote voedselproducenten meer en meer zelf regelen.



Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Inmiddels weet vrijwel iedereen wel wat dit betekent.

Een groep particulieren gaan gezamenlijk de rol van opdrachtgever op zich nemen om (veelal) voor zichzelf een woning te realiseren. 

In veel gevallen gaat het om het realiseren van grondgebonden woningen.

Samen grond reserveren, samen een architect in de arm nemen en samen een bouwplan zien te realiseren.

Men kan op deze wijze meer van de eigen wensen realiseren en vaak tegen een lagere prijs.

Het kost daarentegen ook vaak meer tijd en energie voor de betrokkenen, maar het levert dan ook wat op!

Dit kan natuurlijk ook voor het realiseren van een Woon- Zorgaccommodatie.

Veel ouderen hebben er al vaak met vrienden over gesproken dat zij het best leuk zouden vinden om met elkaar zo’n oudedaghuis te gaan 

realiseren. Alleen het komt er maar niet van omdat men niet weet hoe men er aan moet beginnen.

Neem contact op met Toverstralen: dan kunt u altijd verder worden geholpen.

Ook voor Woor- Zorg is het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een prima middel om de oudagdromen waar te maken.

Combinaties van CPO en Woningcorporatie is overigens ook een prima aanpak.

Wonen - Huren - Kopen - Zorgen kunnen in een goede mix ook in die zin nieuwe mogelijkheden creeëren.

Veel Woningcorporaties staan open voor nieuwe ontwikkelingen, zeker waar het gaat om hun maatschappelijke dienstverlening en verhuur van 

woningen te kunnen combineren.

In DE DUVEL IS OUD gaat over anders ouder wonen. Anders ouder wonen na de crisis. Want de crisis zal ook veel ouderen een andere oude 

dag bezorgen dan zij zich hadden voorgesteld. Oud met Toverstralen laat zien dat er nog veel mogelijk is en dat dit zeker niet ten koste hoeft te 

gaan van het plezier dat wonen, leven en zorgen met zich mee kan brengen.

WANT ALS JE ALLEEN NIET MEER SNELLER GAAT, KOM JE SAMEN NOG STEEDS VERDER

Ik hoor graag van u.

Theo Verstralen

Toverstralen Architectuur

Postbus 54186 - 3008 JD Rotterdam

06 515 530 02

sla@toverstralen.nl

www.toverstralen.nl
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