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In de bosgebieden van Den Dolder ligt de Willem Arntsz Hoeve (WA Hoeve). De gemeente Zeist heeft de ervaring 

dat de beleving van de leefbaarheid hier sinds enige tijd onder druk staat en heeft daarom Enneüs gevraagd een 

onderzoek uit te voeren. Door een geplande herontwikkeling van de WA Hoeve is in de afgelopen jaren een 

aantal gebouwen en paviljoens van functie veranderd. Een gedeelte is in leegstandsbeheer, een ander gedeelte 

is tijdelijk in gebruik genomen door kunstenaars, ZZP’ers of anderen. Daarnaast is de WA Hoeve in september 

2017 sterk onder de aandacht gekomen door een ernstig incident. Dit voorval heeft zijn effect gehad op mensen 

uit Den Dolder en omliggende dorpen, cliënten en medewerkers van zorginstellingen en particuliere bewoners 

en gebruikers van de WA Hoeve. Hierdoor is de leefbaarheid mogelijk verder onder druk komen te staan. Om de 

leefbaarheid in het gebied te bewaken in de periode voorafgaand aan en tijdens de structurele herontwikkeling, 

de zogenaamde ‘tussenfase’, heeft de gemeente Zeist het initiatief genomen voor een leefbaarheidsonderzoek. 

Hoe gaat het nu en wat kan er anders volgens de (buurt)bewoners en gebruikers?  

 
De gemeente wil inzicht in de feitelijke omstandigheden in het gebied om een nauwkeurig beeld te krijgen van 

de leefbaarheid. Het gaat hier om de WA Hoeve en het Dennendalgebied, in samenhang met aanpalende 

gebieden zoals de bossen van het Utrechts Landschap en het dorp Den Dolder. Daaraan gekoppeld wil de 

gemeente Zeist de beleving van een brede groep gebruikers evalueren. Dit onderzoek focust daarom op: 

• objecten (gebruik van gebouwen, infrastructuur etc.),  

• subjecten (beleving van gebruikers terrein ten aanzien van zorg, wonen, recreatie etc.) en  

• stromen ((loop)bewegingen van subjecten).  

Hierbij zijn de volgende drie onderzoeksvragen geformuleerd: 

• Hoe en door wie wordt het terrein gebruikt? 

• Welke verplaatsingen van personen vinden plaats en met welke achtergrond? 

• Hoe beleven alle relevante stakeholders het WA Hoeve gebied? 

Met deze inzichten kan de gemeente Zeist (opdrachtgever), eventueel in samenwerking met andere betrokken 

organisaties op de WA Hoeve, maatregelen (laten) treffen voor wat de ‘tussenfase’ wordt genoemd; een periode 

van enkele jaren waarin Altrecht en Fivoor (geheel of gedeeltelijk) het terrein gefaseerd verlaten en de 

herstructurering voor woningbouw en natuur nog niet is afgerond. De focus van het huidige onderzoek ligt op 

het inventariseren van meningen en ideeën vanuit een brede doelgroep. Deze meningen en ideeën komen in de 

rapportage uitgebreid aan bod, ook in het geval het meningen of ideeën zijn van een kleine groep mensen of 

enkelingen. In het rapport zoveel mogelijk reacties van respondenten meegenomen (inclusief de enkelingen), 

zonder er een waardeoordeel aan te geven of deze te toetsen naar waarheid bijvoorbeeld (i.e. het is een 

weergave van meningen). Het is aan de gemeente of eventueel andere betrokken stakeholders om hier al dan 

niet iets mee te doen. 



 
Leefbaarheid is een verzamelbegrip dat gebruikt kan worden om een waardering of totaaloordeel te geven over 

de woon-, werk- of leefsituatie. Er is een aantal objectieve kenmerken van een leefomgeving, maar ieder heeft 

hierbij een eigen waarneming, beoordeling en waardering. Dit kan betrekking hebben op de fysieke omgeving 

(natuur, gebouwen en voorzieningen), de sociale omgeving (bewoners en hun interactie) en mogelijke bronnen 

van verstoring (criminaliteit, overlast, veiligheid) (Bron: Ministerie van VROM, 2004). Binnen dit onderzoek werd 

met leefbaarheid gedoeld op hoe aantrekkelijk of geschikt mensen het WA Hoeve gebied vinden om er te komen, 

wonen, werken en recreëren. 

 
In het volgende hoofdstuk wordt de context van het onderzoek geschetst. Hierbij wordt een toelichting gegeven 

op het gebied, de zorginstellingen, samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen na de tussenfase. Daarna wordt 

in hoofdstuk drie ingegaan op de onderzoeksmethoden van het leefbaarheidsonderzoek en de 

onderzoekdeelnemers (i.e. de respondenten). In hoofdstuk vier, vijf en zes worden de uitkomsten van het 

onderzoek behandeld. Zo wordt in hoofdstuk vier het terrein in kaart gebracht, de gebouwen en het gebruik 

daarvan. In hoofdstuk vijf worden de subjectieve ervaringen van gebruikers van het terrein beschreven. Deze 

ervaringen worden per thema behandeld en waar mogelijk uitgesplitst per gebruikersgroep (cliënten, 

medewerkers, dorpelingen, recreanten en particuliere bewoners van de WA Hoeve). In hoofdstuk zes worden 

verkeersstromen beschreven (tellingen en observaties). In hoofdstuk zeven worden de resultaten en suggesties 

voor het verbeteren van de leefbaarheid samengenomen en geplaatst binnen de huidige context.  

 



 
In het bosgebied tussen Zeist en Soest, op de Utrechtse Heuvelrug, ligt het Willem Arntsz (WA) Hoeve terrein. 

Luchtfoto’s van het gehele gebied, te zien op de volgende bladzijdes, geven een goed beeld van de grootte van 

het gebied (ca. 200 hectare). Het is ooit begonnen als buitengesticht van het psychiatrisch ziekenhuis ‘Willem 

Arntsz Huis’ in Utrecht. Een behandeling van psychiatrisch patiënten in de rust van bos en hei zou beter moeten 

slagen dan in een drukke stad (Bron: hetgeheugenvanzeist.nl). Dit werd zodoende de verblijfplaats voor ongeveer 

duizend patiënten. Er was een duidelijke en bewaakte entree, en aan de straatweg en op het terrein huizen voor 

verpleging en staf. Inmiddels zijn de huizen voor verpleging en staf grotendeels regulier bewoond en is het terrein 

overdag voor iedereen vrij toegankelijk. Het terrein heeft nog steeds een zorgfunctie en is grotendeels in 

eigendom van Altrecht, een specialist in het verlenen van geestelijke gezondheidszorg. De natuurgebieden van 

de WA Hoeve en omliggende gebieden zijn eigendom van Utrechts Landschap. Het noordelijk deel van het gebied 

is eigendom van Reinaerde (het Dennendalgebied), zij verlenen hier zorg aan cliënten met een verstandelijke 

beperking. Hiermee bezit de WA Hoeve een mix van historische panden, zorgpanden uit de jaren `70, 

nieuwbouw, (particuliere) woningbouw, bloemenkas, manege en een groot natuurgebied met bos, heide en 

schraallandschap.  

Altrecht en Fivoor (voorheen Aventurijn, tot 2015 onderdeel van Altrecht) verzorgen op hun locaties op 

de WA Hoeve klinische (en Fivoor ook ambulante) behandeling voor kort- en langdurige zorg cliënten. Het zijn 

cliënten met “ernstige psychiatrische aandoeningen met zeer complexe zorgsituaties” (Bron: altrecht.nl). Het 

grootste gedeelte van deze cliënten verblijft op zogenaamde open afdelingen. Fivoor heeft ook gesloten 

afdelingen waar cliënten verblijven die mogelijk in aanraking zijn gekomen met justitie (forensische psychiatrie). 

Naast deze instellingen voor geestelijke gezondheidszorg is Reinaerde als zorgorganisatie voor mensen met een 

verstandelijke beperking ook gehuisvest op de WA Hoeve. Reinaerde verzorgt zowel zorg als begeleiding voor 

mensen met een beperking. Het gedeelte van de WA Hoeve waar Reinaerde haar zorglocaties heeft wordt 

Dennendal genoemd (naar de Stichting die daar eerder zorg verleende).  

 In 2004 is het samenwerkingsverband “Hart van de Heuvelrug” gestart tussen Provincie Utrecht, 

gemeenten (Soest, Zeist, Amersfoort, De Bilt en Leusden), ProRail, Rijkswaterstaat, ministeries (Defensie, 

Infrastructuur & Milieu, Financiën & Economische zaken), zorginstellingen (Abrona, Altrecht, Reinaerde), Kamer 

van Koophandel en Utrechts landschap. Deze samenwerking is gericht op het verbinden van natuurgebieden en 

creëren van woningen, bedrijven en zorgprojecten in de regio. Vanuit deze samenwerking is een gebiedsvisie 

opgesteld door de gemeente Zeist, Altrecht en een vertegenwoordiging van bewoners van Den Dolder. Deze 

gebiedsvisie is specifiek gericht op Den Dolder Noord Oost, waar ook de WA Hoeve onder valt. De aanleiding 

voor het opstellen van deze gebiedsvisie zijn de aangepaste doelstellingen van de zorginstellingen op de WA 

Hoeve; Altrecht en Fivoor hebben de intentie het gebied (gefaseerd) te verlaten en verkopen, terwijl Reinaerde 

zorg blijft verlenen en juist haar vastgoed vernieuwd. Op dit moment zoekt Altrecht een projectontwikkelaar 

voor de ontwikkeling en realisatie van woningen op de WA Hoeve en herontwikkeling van de historische 



Middenas (passend binnen de kaders zoals die in de gebiedsvisie zijn vastgelegd). Altrecht streeft ernaar om dit 

traject tegen het einde van 2018 afgerond te hebben.  

 

Afbeelding 1: Een luchtfoto, gemaakt in 2017, met daarop Den Dolder en de WA Hoeve, Bosch en Duin, Huis Ter Heide en 

Soesterberg.  



 

Afbeelding 2: Een luchtfoto die in vergelijking met de vorige iets meer is ingezoomd op Den Dolder en de WA Hoeve.   



 
Het leefbaarheidsonderzoek is in twee fases uitgevoerd; een verkennende fase, oftewel het vooronderzoek, en 

de uitvoerende fase, oftewel de dataverzameling. In de eerste fase van het onderzoek zijn de onderzoeksvragen 

en -methoden met de gemeente afgestemd. Aanvullend zijn in de verkennende fase oriënterende interviews en 

gesprekken gehouden met diverse stakeholders. Informatie uit deze interviews is gebruikt bij het opzetten van 

topiclijsten voor de interviews en vragenlijsten, uitwerking van observatie- en telmethoden en verdere aanpak 

van dataverzameling. In dit hoofdstuk volgt eerst een toelichting op de verkennende interviews en de uitkomsten 

daarvan. Daarna wordt ingegaan op de doelgroepen en respondenten van het onderzoek en de gebruikte 

dataverzamelingstechnieken.  

 
In het vooronderzoek zijn verkennende gesprekken gehouden met diverse stakeholders. Sommige daarvan zijn 

aangedragen door de gemeente Zeist, anderen zijn aangedragen door geïnterviewde stakeholders of op initiatief 

van de onderzoekers. Het gaat hier om (in willekeurige volgorde): 

• De Belangenvereniging Den Dolder  

• De Stichting Waardevol 

• Betrokken bewoners van de WA Hoeve 

• Wijkmanager 

• Buurtcoaches 

• Zelfstandig ondernemers uit Den Dolder 

• Een betrokken journalist 

• Een operationeel expert van de politie 

• Verkeersdeskundigen van de gemeente Zeist 

• Projectleider van de Gebiedsvisie Den Dolder 

• Cliënten- en verwantenraad van Reinaerde 

• Betrokken medewerkers van de zorginstellingen Altrecht, Fivoor, Reinaerde, de Prinses Máxima Manege 

en Utrechts Landschap.  

Het doel van deze oriënterende gesprekken was om meer te weten te komen over het gebied en haar gebruikers. 

Daarnaast om het onderzoek en de te gebruiken methodieken zo goed mogelijk af te stemmen zodat we een 

breed draagvlak en brede onderzoekpopulatie konden bereiken. Door de gesprekken met stakeholders zijn we 

onder andere meer te weten gekomen over de historie van het terrein en de plannen, ideeën en wensen voor 

de toekomst. Daarnaast hebben we ook veel ervaringen van mensen gehoord rond het ernstige incident in 

september 2017 en de initiatieven die vanuit het dorp, de instellingen en de gemeente daarop volgden. We 

hebben een globaal beeld kunnen krijgen van hoe mensen deze maatregelen hebben ervaren. Tijdens deze 

verkennende gesprekken zijn naast aanwijzingen voor de opzet van de studie ook oplossingsrichtingen en 



mogelijke aanbevelingen naar voren gekomen ten aanzien van de leefbaarheid in het gebied. Deze zijn daarom 

ook (gedeeltelijk) meegenomen in de resultatensectie.  

 

 

De gemeente Zeist streeft naar een zo breed mogelijke inventarisatie van ervaringen en belevingen van mensen 

die gebruik maken van de WA Hoeve. Deze brede doelgroep kan worden onderverdeeld in: 

a) Particuliere bewoners van het WA Hoeve terrein (zoals aan het Dokterslaantje, Boerderijlaantje en 

Vijverhof) 

b) Cliënten en wettelijk vertegenwoordigers van zorgorganisaties op de WA Hoeve (klinisch en 

ambulant, van Altrecht, Fivoor en Reinaerde) en de Prinses Máxima Manege1 

c) Familieleden / wettelijk vertegenwoordigers van cliënten (Reinaerde) 

d) Medewerkers en vrijwilligers van zorginstellingen op de WA Hoeve (Altrecht, Fivoor en Reinaerde), 

de Prinses Máxima Manege en andere zakelijk gebruikers op het terrein 

e) Buurtbewoners en andere gebruikers zoals recreanten   

1 De Prinses Máxima Manege is een onafhankelijke stichting, maar door de sterke verbinding met Reinaerde (zo 

zijn veel van de ruiters cliënten van Reinaerde) is de manege samen met Reinaerde meegenomen in het 

onderzoek.  

 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de aantallen respondenten, hun geslacht en gemiddelde 

leeftijd (afgerond op hele getallen). Deze zijn weergegeven per onderzoeksgroep. Hierna volgt een uitgebreidere 

toelichting op de benadering van de doelgroepen en wijze van dataverzameling.  

Tabel 1: Demografische gegevens van het totaalaantal respondenten 

Doelgroep Aantal 
(n=357) 

Gemiddelde 
leeftijd 
(min-max) 

Man n, %* Vrouw n, %* 

Bewoners WA Hoeve1 41 57 (15-76) 17 (44%) 22 (56%) 

Cliënten en wettelijk 

 vertegenwoordigers2 

38 

 

41 (20-64) 28 (74%) 10 (26%) 

Familie cliënten3 32 63 (32-83) 14 (47%) 16 (53%) 

Medewerkers en 

 vrijwilligers4 

89 45 (19-82) 53 (60%) 36 (40%) 

Buurtbewoners5 157 58 (14-92) 53 (34%) 102 (66%) 

*Enkele personen hebben niet aangegeven wat hun geslacht is, hierdoor wijkt het totaal bij geslacht af van de totale groep    

1 particuliere bewoners van de WA Hoeve of bewoners/gebruikers via HOD leegstandsbeheer; 2 Cliënten van Altrecht, Fivoor 

(samen n=33) en Reinaerde (n=5); 3 Familieleden / wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van Reinaerde; 4 Medewerkers 



van Altrecht, Fivoor en Reinaerde (inclusief de Prinses Máxima manege), inclusief vrijwilligers, 5 bewoners van Den Dolder 

(buiten de WA Hoeve) of omliggende dorpen. 

Particuliere bewoners 

Particuliere bewoners van het terrein zijn benaderd door middel van een brief vanuit de gemeente (zie bijlage 

1). Deze brief is opgesteld door de onderzoekers, in samenspraak met een betrokken bewoner en de 

communicatiedeskundige van de gemeente Zeist. In de brief werden particuliere bewoners uitgenodigd om deel 

te nemen aan een i) schriftelijke vragenlijst, ii) online vragenlijst, of iii) een interview met één van onze 

onderzoekers. In totaal zijn 178 bewoners aangeschreven. Zij hebben vier weken de tijd gehad om deel te nemen 

aan het onderzoek.  

Cliënten van zorginstellingen en wettelijke vertegenwoordigers van cliënten 

Om een zo groot mogelijke groep cliënten te kunnen bereiken bij dit onderzoek was de samenwerking met de 

drie zorginstellingen op het terrein een voorwaarde. Hierbij hebben we de methode van dataverzameling ook 

afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de drie zorginstellingen, rekening houdend met de populatie die 

ze in zorg hebben. Allereerst zijn alle cliënten door middel van een brief van de gemeente Zeist (verspreid door 

de zorginstellingen) op de hoogte gebracht van het onderzoek en de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. 

Om cliënten van Altrecht en Fivoor te bereiken zijn onderzoekers een aantal dagen aanwezig geweest op twee 

ontmoetingsplaatsen: De Wissel (openbaar) en de Chillbox (op de afdeling Reijnvaan van Altrecht). Mensen die 

hier aanwezig waren zijn gevraagd om deel te nemen aan een interview. Dit was een open vraaggesprek (met de 

vragenlijst als leidraad) waarin werd gevraagd naar de ervaringen omtrent de leefbaarheid van het terrein. Het 

interview duurde ongeveer 10 tot 15 minuten per cliënt. 

Om cliënten van zorginstelling Reinaerde te bereiken zijn brieven onder alle cliënten verspreid en onder hun 

wettelijk vertegenwoordigers. Cliënten konden zichzelf opgeven voor een interview en daarnaast is een 

willekeurige selectie van de cliënten van Reinaerde specifiek uitgenodigd voor een interview (n=20). Deze 

selectie was gemaakt op basis van een verdeling over alle afdelingen van Reinaerde en de Prinses Máxima 

Manege. Afhankelijk van de wilsbekwaamheid en zelfstandigheid van de cliënt is hiervoor de cliënt zelf benaderd, 

of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. De interviews duurden ongeveer 15 tot 30 minuten per cliënt.  

Familieleden van cliënten 

Naast cliënten van Reinaerde zijn ook de wettelijk vertegenwoordigers van cliënten uitgenodigd om zelf deel te 

nemen aan het onderzoek. Hiervoor konden ze schriftelijk of online een vragenlijst invullen.  

Medewerkers en vrijwilligers van zorginstellingen 

Alle medewerkers van Altrecht (n=85) en Fivoor (n=395) en medewerkers en vrijwilligers van Reinaerde (n=525) 

en de Prinses Máxima Manege (n=90) zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Via een email zijn 

mensen gevraagd om deel te nemen aan een online vragenlijst. 

Gebruikers van het terrein  

Op het terrein is een aantal panden in beheer van Huis-Oppas-Dienst (HOD) Leegstandsbeheer. Deze panden 

worden bewoond (n=17 bewoners), beheerd (n=5 beheerders), verhuurd aan atelierhouders (n=24) of bedrijven 



(n=20). Deze doelgroep is voor het onderzoek via HOD Leegstandsbeheer benaderd. Middels een brief van de 

gemeente Zeist (verspreid door HOD Leegstandsbeheer) is deze doelgroep uitgenodigd om deel te nemen aan 

een i) schriftelijke vragenlijst, ii) online vragenlijst, of iii) een interview met een van onze onderzoekers.  

Buurtbewoners  

Om bewoners vanuit Den Dolder en omliggende dorpen en/of gebruikers van de WA Hoeve ook de gelegenheid 

te geven om deel te nemen aan het onderzoek zijn onderzoekers een aantal dagen aanwezig geweest op het 

dorpspleintje (ter hoogte van de Albert Heijn) in Den Dolder. Hier werden enquêtes afgenomen bij eenieder die 

deel wilde nemen aan het onderzoek (voor de enquête, zie bijlage 2). In totaal zijn hier 157 mensen geïnterviewd. 

Onderzoekers stelden open vragen aan de geïnterviewden en legden ter plekke antwoorden op de enquête vast 

op een tablet.  

Van de respondenten binnen deze doelgroep is bekend dat ze gemiddeld 23 jaar in hun huidige woonplaats 

wonen (met een standaarddeviatie van 18 jaar). Van de ondervraagden buurtbewoners kwam 60% uit Den 

Dolder, 16% uit Bosch en Duin, 9% uit Bilthoven en de overige respondenten uit overige omliggende dorpen (vijf 

mensen hebben geen postcode opgegeven).  

 

Op basis van de definitie van leefbaarheid (zie paragraaf 1.2) en de oriënterende gesprekken met stakeholders 

in de verkennende fase van het onderzoek is een topiclijst opgesteld voor de interviews en de vragenlijst. De 

vragenlijst begint met een korte inventarisatie van demografische gegevens, en vragen over waarom mensen 

wel of niet gebruik maken van de WA Hoeve, hoe vaak ze op het terrein komen en op welke delen van het terrein. 

Vervolgens is gevraagd wat mensen prettig vinden aan de WA Hoeve en wat bijdraagt aan een prettige sfeer op 

het terrein. Daarna zijn per thema een aantal vragen gesteld over het gebruik en evaluatie van de WA Hoeve. De 

vragen zijn geïnspireerd op de thema’s natuur/omgeving, sociale omgang, veiligheid, toegankelijkheid en 

infrastructuur. De vragenlijst werd afgesloten met twee open vragen over mogelijke aanpassingen die de 

leefbaarheid van de WA Hoeve ten goede zouden komen. Een belangrijk uitgangspunt bij de opzet van de 

vragenlijst was dat er zoveel mogelijk ruimte werd gegeven om vrijuit te spreken en op alle antwoorden een 

toelichting te kunnen geven. Dit deel van het onderzoek heeft daarmee een meer kwalitatief karakter dan 

kwantitatief. Daarnaast was de vragenlijst relatief kort zodat mensen hem in ongeveer een kwartier konden 

beantwoorden. De vragenlijst werd tevens als basis gebruikt voor de interviews. Door het open karakter van de 

vragenlijst zijn ook onderwerpen aan bod gekomen die respondenten zelf aandroegen (zoals veiligheid of 

leefbaarheid in de intramurale setting). Deze gegevens zijn meegenomen in de resultatensectie zolang ze 

betrekking hadden op de leefbaarheid op de WA Hoeve.  

 

Overigens kan het aantal respondenten per vraag wisselen. Soms heeft niet iedereen antwoord gegeven op 

de vraag of was de vraag bijvoorbeeld niet van toepassing. In de resultatensectie staat het specifieke aantal 

respondenten per vraag genoteerd. 

 



 

Gedurende zeven dagdelen zijn observanten aanwezig geweest op de WA Hoeve. Er is vier dagdelen 

geobserveerd op het noordelijke kruispunt ter hoogte van Het Plein en de Veldweg. Er is drie dagdelen 

geobserveerd op het zuidelijke kruispunt op de Distelvlinder, ter hoogte van de Wissel (zie de afbeelding op 

bladzijde 15). Observanten noteerden het aantal passerende voetgangers, fietsers en auto’s. Indien mogelijk is 

meer informatie over de passanten genoteerd zoals het type gebruiker (Recreanten/Beveiliger of 

Buurtcoach/Personenvervoer/ Leverancier), demografische gegevens (man/vrouw en leeftijdscategorie [<18, 18-

50, >51]) en de richting van de beweging (noord/oost/zuid/west). Recreanten zijn gedefinieerd als gebruikers 

met een ontspannend of sportief doel zoals wandelaars, hardlopers en wielrenners. De gebruikersgroep is alleen 

genoteerd als hier geen twijfel over bestond. Zie bijlage 3 voor het observatieformulier.  

 

Op vier locaties op de WA hoeve zijn door een gespecialiseerd bureau telslangen geplaatst: 1) voor de fietsbrug, 

2) op het dokterslaantje, 3) na de T-splitsing vlak voor het hoofdgebouw en 4) op de Dennendalweg richting 

Reinaerde (zie de afbeelding op bladzijde 15 en bijlage 6). Deze telslangen hebben 24 uur per dag, gedurende 14 

dagen het aantal (brom)fietsers en voertuigen gemeten met daarbij hun gewicht en snelheid.  

 

Naast de interviews met de hierboven genoemde doelgroepen is ook informatie verzameld via betrokken 

stakeholders. Zo zijn onderzoekers een avond meegelopen met de beveiliging op de WA Hoeve en een dag met 

één van de buurtcoaches. 

 
De gemeente Zeist heeft dit onderzoek aangekondigd op haar website. Daarnaast zijn er aan de doelgroepen 

(bewoners en zakelijk gebruikers van de WA Hoeve, cliënten en medewerkers van zorginstellingen) namens de 

gemeente brieven verstuurd. Een gedeelte van de brieven is verstuurd via Altrecht, Fivoor, Reinaerde en HOD. 

De brief bevatte uitleg en een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek.   



 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de actuele status is van gebouwen op de WA Hoeve en wat het 

bestemmingsplan daarvan is. Hiervoor is informatie gebruikt afkomstig van de Gebiedsvisie, Altrecht, Fivoor, 

Reinaerde, leegstandsbeheer en Utrechts Landschap. Daarnaast wordt ingegaan op het gebruik van de 

gebouwen en gebieden en de waardering daarvan. Vragen hieromtrent kunnen beantwoord worden middels 

informatie verkregen uit de vragenlijsten en interviews onder de diverse onderzoeksgroepen. De belangrijkste 

onderzoeksvraag voor dit hoofdstuk is: Hoe en door wie wordt het terrein gebruikt?  

 
De hei en bosgebieden op de WA Hoeve en omliggende gebieden beslaan ongeveer 130 hectare in oppervlak. 

Dit is grotendeels in eigendom en onderhoud bij het Utrechts Landschap en is er een boswachter werkzaam in 

dit gebied. Naar eigen zeggen beheert Utrechts Landschap de natuur zo goed mogelijk, waarbij het de natuur 

ook toegankelijk maakt voor rustige vormen van recreatief gebruik (zoals beschreven in de 

openstellingsbepalingen). De paden die aanwezig zijn in het gebied blijven de komende jaren zoals deze nu zijn 

en er zijn geen bijzondere aanpassingen voor het gebied op handen. De wandel- en fietspaden zijn openbaar 

toegankelijk. Er zijn ook diverse fiets- en wandelroutes die door het gebied lopen. Naast groenverzorging en 

onderhoud door het Utrechts Landschap verzorgen ook de groendiensten van Altrecht en Reinaerde een deel 

van het onderhoud aan de natuur.  

 

 

Om inzicht te geven in de huidige en toekomstige staat van de bebouwing op de WA Hoeve is een aantal 

overzichtsplattegronden gemaakt (op de volgende bladzijdes). Op de eerste plattegrond staat de gehele WA 

Hoeve (inclusief Dennendal) met daarop de bebouwing van zorginstellingen, infrastructuur en het 

groenlandschap. De kleuring geeft aan wat er met het gebouw te gebeuren staat: in stand houden, 

herontwikkeling, verbouwing of sloop. Deze plannen staan ook weergegeven in een tabel in bijlage 4, waarbij 

ook een tijdsindicatie gegeven wordt. Herontwikkeling van dit gebied maakt deel uit van de Gebiedsvisie, zoals 

opgesteld door de werkgroep, en zal hoogstwaarschijnlijk starten binnen twee jaar. 

Altrecht en Fivoor 

De gebouwen op de historische middenas zullen worden verkocht en herontwikkeld. Het gaat hier met name om 

gebouwen aan de Dolderseweg 164, zoals het Hoofdgebouw, Carré, het Ketelhuis en Theehuis (zie de afbeelding 

op de volgende bladzijde). Gebouwen die deel uitmaken van de zorgkern van Altrecht en Fivoor, gelegen aan de 

Distelvlinder, Dagpauwoog, Eikenpage, Vuurvlinder en Citroenvlinder, worden later gesloopt dan wel 

hertontwikkeld (uitgangspunt is dat alle gebouwen in de zorgkern rond 2025 zijn gesloopt dan wel 

herontwikkeld). 



 

Figuur 1: Plannen met betrekking tot het vastgoed op de WA Hoeve (verbouwing/vernieuwing/sloop) 



De gemeentelijk monumentale panden blijven in stand (Boerhaave, Antonia, Wilhelmina en Camper). Altrecht 

heeft de intentie om tijdens dit proces geen panden leeg te laten staan, deze worden dan door 

leegstandsbeheerder in gebruik genomen. Het is de intentie van Altrecht en Fivoor om na 2025 de WA Hoeve 

volledig te verlaten (Bron: Gebiedsvisie). 

Reinaerde 

Reinaerde start na de zomer met nieuwbouw (studio’s) ter plaatse van het oude Donders gebouw aan de 

Dennendalweg. In 2018 en 2019 wordt ook het oude zwembad “De Robbedoes” gesloopt en worden oude 

woningen aan de Houtlaan vervangen voor nieuwe studio’s. In de opvolgende jaren (2020-2022) zullen ook 

woningen aan de Tuinlaan, Boshutlaan/Veldweg en Dennendalweg/Kapelweg worden gesloopt en grotendeels 

vervangen worden door nieuwe studio’s (behalve aan de Tuinlaan). De kantoren aan Het Plein worden ook 

gerenoveerd (2018-2022).  

Particuliere woningen 

Particuliere woningen zijn op deze plattegrond niet specifiek aangegeven. Particuliere woningen staan op eigen 

grond en zijn onder andere gelegen aan het Dokterslaantje, de Vijverhof (verhuurd door een 

woningenbouwvereniging), het Boerderijlaantje en de Dolderseweg. Daarnaast worden diverse panden van 

Altrecht bewoond door tijdelijke bewoners in beheer van HOD Leegstandsbeheer (circa 4 woningen).  

 

De plattegrond op de volgende bladzijde geeft een overzicht van welke gebouwen toebehoren of gebruikt 

worden door welke zorginstelling. 

Cliënten van Altrecht en Fivoor 

Altrecht heeft 59 cliënten in behandeling, welke zijn opgenomen op de afdelingen Reijnvaan en Meijboom. Fivoor 

heeft 150 plaatsen voor cliënten verdeeld over Wier en Roosenburg. Het verlof van deze cliënten is individueel 

bepaald, maar over het algemeen geldt dat 90 tot 100% van de cliënten van Altrecht op verlof mag en ongeveer 

60 tot 85% van Fivoor. Voor zowel cliënten van Altrecht als Fivoor geldt dat het verlof alleen mogelijk is als de 

cliënt het overgrote deel van de tijd op de kliniek verblijft. Voor cliënten met vrijheidsbeperkende maatregelen 

geldt dat ze voor 21.30 of 22.00 uur binnen moeten zijn. Voor de open afdelingen geldt dit niet en zijn er 

individuele afspraken of geen afspraken. In de praktijk is iedereen uiterlijk rond 23.00 uur binnen. Altrecht heeft 

op de WA Hoeve geen ambulante cliënten in behandeling. Fivoor heeft gemiddeld 8 cliënten ambulant in 

behandeling (bij Wier) en geeft ambulante behandeling van team ACT-jeugd Oost/zuidoost vanuit het gebouw 

Barentsz. Dit zijn ongeveer 150 cliënten die merendeels worden bezocht in hun eigen woonomgeving, maar soms 

ook voor afspraken op locatie komen. Daarnaast heeft de maatschappelijke organisatie Wij 3.0 (die de Wissel in 

beheer heeft) 17 cliënten die van “buiten” komen.  

 Voor Altrecht geldt dat er geen vaste bezoekuren zijn en naastbetrokkenen zijn welkom zonder afspraak. 

Het gemiddelde aantal bezoekers ligt onder de 1 persoon per dag. Voor de afdeling Wier van Fivoor gelden 

dagelijkse bezoekmogelijkheden tussen 19.00 en 21.00 uur en in het weekend tussen 15.00 en 17.00 uur. Voor 



de afdeling Roosenburg zijn de bezoektijden doordeweeks ruimer, namelijk tussen 09.00 en 21.00 uur. Ook voor 

Fivoor is het gemiddelde aantal bezoekers onder de 1 persoon per dag.  



 

Figuur 2: De huisvesting van de zorginstellingen Altrecht, Fivoor en Reinaerde op de WA Hoeve. De namen van de gebouwen staan weergegeven in onderstaande legenda.  



Legenda 

   

Altrecht 1 Antonia 

 2 Barentsz 

 3 Bedrijfsgebouw 

 4 Bloemenkas 

 5 Boerhaave 

 6 Cabine Oud Wier 

 7 Camper 

 8 Carré 

 9 Centrale keuken (voormalig) 

 10 Deltahuis 

 11 Gehoorzaal 

 12 Heuveltje 

 13 Hoofdgebouw 

 14 Jeltje 

 15 Ketelhuis 

 16 Korenveld 

 17 Linnengebouw 

 18 Meijboom 

 19 Oud Wier 

 20 Reijnvaan 

 21 Roosenburg 

 22 Spinoza 

 23 Sylvia Born 

 24 Telefooncentrale 

 25 Theehuis 

 26 Trafohuisje 

 27 Vesalius 

 28 Vijverhof 

 29 Wilhelmina 

 30 Wingerd 

Fivoor 31 Winkler 

 32 Wier 

 33 Wier+ 

Reinaerde 34 Donders (inmiddels gesloopt) 

 35 Kantoren 

 36 Postkamer / Dagbesteding / Woningen 

 37 Robbedoes / Gezondheidscentrum 

 38 Woningen Houtlaan 

 39 Woningen Tuinlaan 

 40 Woningen Veldweg/Boshutlaan 

 41 Groendiensten 

 42 Technische dienst 

 43 Boshut 

 44 Woningen Het Plein 

 45 Woningen Bloemenhof 

 46 Woningen Bomenhof 

Overig 47 Prinses Máxima Manege 

 48 Brandweerpost 

 49 De Herberg 

 50 De Villa 

 51 Mortuarium 

 

  



Cliënten Reinaerde en hun bezoek en de Prinses Máxima Manege 

Reinaerde heeft 194 cliënten in behandeling die ook verblijven op het WA Hoeve terrein. Daarmee is het de 

zorginstelling met de meeste cliënten op de WA Hoeve. Voor dagbesteding en ambulante begeleiding komen 

daar nog ongeveer 20 cliënten per dag bij. Circa 10 tot 20 van de intramurale cliënten gaan regelmatig weg voor 

bijvoorbeeld bezoek aan familie (vaak in het weekend). Doorgaans zijn cliënten rond 21.00 uur binnen en cliënten 

met een licht verstandelijke beperking voor 22.30 uur. Er zijn geen vaste bezoektijden voor vrienden en familie. 

Doorgaans komen deze vaker in de avonden en weekenden (met gemiddeld ongeveer 10 tot 20 bezoekers per 

dag) dan overdag op doordeweekse dagen.  

De Prinses Máxima Manege bedient in totaal 300 ruiters, met ongeveer 80 ruiters per week. Het overgrote 

gedeelte hiervan wordt ook begeleid door Reinaerde, 15 ruiters worden dat niet. Ruiters zijn verspreid over de 

hele dag aanwezig, tot ongeveer 22.00 uur ’s avonds.  

 
In het algemeen zijn er de volgende gebruikers van de WA Hoeve zijn te specificeren:  

1. Medewerkers en vrijwilligers van de zorginstellingen en manege en hun bezoekers 

2. Cliënten (klinisch en ambulant) en hun bezoekers 

3. Bewoners van particuliere woningen en huurwoningen en hun bezoekers 

4. Gebruikers van de panden die beheerd worden door de leegstandsbeheerder en hun bezoekers 

5. Leden van de Prinses Máxima Manege en hun bezoekers 

6. Deelnemers aan activiteiten die worden georganiseerd op het terrein (vanuit het Leefbaarheidsproject en 

de Stichting WAardevol) 

7. Bewoners van omliggende dorpen die het terrein recreatief gebruiken of als doorgang 

8. Willekeurige bezoekers (voor fietstocht, historische route, wandelroute etc.) 

9. Leveranciers (leverancier droge kruidenierswaren, vers leveranciers, externe wasserij, leveranciers t.b.v. 

onderhoud van gebouwen en terrein en nutsvoorzieningen, logistieke bedrijven, 

afvalverwerkingsbedrijven, apotheek en politie) 

 

Om een beter beeld te krijgen van de respondenten en hun relatie tot de WA Hoeve is gevraagd hoe vaak ze 

gemiddeld op de WA Hoeve komen en op welke delen van de WA Hoeve ze doorgaans komen. Uit de 

staafdiagrammen hieronder is af te lezen dat (logischerwijs) bewoners, cliënten en medewerkers het meest op 

de WA Hoeve komen. Deze groepen maken het meest gebruik van zorglocaties, wandel- en fietspaden en 

autowegen (voor een weergave per doelgroep, zie bijlage 5). Van het filmhuis en de kunstateliers wordt door de 

respondenten weinig gebruik gemaakt. De buurtbewoners die op de WA Hoeve komen maken het meest gebruik 

van wandel- en fietspaden.  

 

  



Tabel 1: Hoe vaak komt u gemiddeld op de WA Hoeve? 

 

Tabel 2: Als u op het WA Hoeve terrein komt, waar op het terrein komt u dan?  

Zie bijlage 5 voor een weergave per respondentengroep. 

 

Daarnaast hebben mensen genoemd: de Boshut (n=6), de moestuin (n=4), het bos (n=4), de kinderboerderij en de werkplaats. N.B.: De wissel 

(een trefpunt van vrijwilligersorganisatie WIJ 3.0 met o.a. restauratieve mogelijkheden) is ook vaak genoemd en is samengenomen in de 

categorie ‘zorglocaties’. 

 
Algemene perceptie 

Uit de vragenlijst (vraag 7 en 8, bijlage 2) komt naar voren dat het overgrote gedeelte van alle doelgroepen de 

WA Hoeve over het algemeen als (zeer) aantrekkelijk ervaart (zie het staafdiagram op de volgende bladzijde). 

Aldus particuliere bewoners, cliënten en medewerkers dragen met name de natuur (97%) en de historische 

panden (54%) bij aan een prettige sfeer op de WA Hoeve. Ook familieleden van cliënten en buurtbewoners 

benoemen hierin de natuur als één van de belangrijkste factoren (61%). 
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Tabel 3: Hoe aantrekkelijk vindt u het terrein om er te komen, wonen of werken? 

 

Tabel 4: Wat draagt bij aan een prettige sfeer op het terrein?  

Zie bijlage 5 voor een weergave per respondentengroep. 

 

Onderhoud van gebouwen  

Aan alle gebruikersgroepen is de vraag voorgelegd of mensen vinden dat het terrein goed onderhouden is. Hier 

wordt door de doelgroepen verschillend op gereageerd (zie het staafdiagram hieronder). Bewoners, cliënten en 

familieleden van cliënten vinden het over het algemeen heel goed tot redelijk goed onderhouden (respectievelijk 

60%, 84%, 83%). Een gedeelte van de bewoners van de WA Hoeve en medewerkers vindt dat het onderhoud 

deels te wensen over laat, respectievelijk 39% en 42%.  

Als toelichting bij deze vraag geeft een gedeelte van de respondenten (in totaal n=55) aan dat met name de 

historische panden prachtig zijn, maar dat door het achterstallig onderhoud en leegstand het een verloederde, 

armoedige en treurig aanblik heeft gekregen. Daarnaast benoemen respondenten de verlichting als ondermaats 
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(n=41, niet goed functionerend of niet genoeg aanwezig) en aanwezigheid van rommel op straat (n=39). Een 

klein aantal keren wordt genoemd dat onderhoud bij Reinaerde beter op orde is in vergelijking met Altrecht (n=4) 

en de panden die in gebruik zijn door kunstenaars (n=1). Een enkeling benoemt overmatige verlichting (n=3) en 

onduidelijke bewegwijzering (n=3) als hinderlijk. 

Tabel 5: Vindt u dat het terrein goed verzorgd en onderhouden is? 

 

*Aanvullend hebben 32 buurtbewoners (24%) ‘weet ik niet’ ingevuld (het gaat hier alleen om buurtbewoners omdat deze 

optie niet was meegenomen in de vragenlijst die de andere groepen hebben ingevuld). 

Gevoelens en verandering na het ernstige incident in september 2017  

Het ernstige incident in september 2017 heeft veel impact gehad op de omgang met elkaar op de WA Hoeve en 

mogelijk heeft dit ook in de beleving van gebruikers van het terrein invloed gehad op de leefbaarheid op en 

rondom het terrein. In de vragenlijst zijn daarom een aantal vragen opgenomen (13 t/m 16, bijlage 2) om te 

kunnen objectiveren of het gedrag en de gevoelens van mensen door deze gebeurtenis werd of wordt beïnvloed. 

N.B. respondenten die ‘ja’ hebben ingevuld op één van deze vragen maar in de toelichting hebben aangegeven 

dat de aanpassingen van het eigen gedrag niets te maken had met het incident zijn niet meegeteld onder ‘ja’.  

Het volgende beeld komt naar voren: 

• Op de vraag of mensen nadien minder vaak (alleen) op het terrein komen, wordt door 28% van de 

particuliere bewoners en 30% van de buurtbewoners geantwoord dat ze er minder vaak komen. Echter, 

het grootste gedeelte van de respondenten komt er nog even vaak (bij alle respondentgroepen ligt dit 

[ruim] boven de 70%).  

• Een gedeelte neemt andere routes dan voorheen: 41% van de bewoners van de WA Hoeve en 23% van 

de buurtbewoners. Respondenten geven bijvoorbeeld aan 1) vaker de route langs de grote weg te 

nemen in plaats van via het bos, 2) liever in de buurt van huizen te blijven in plaats van op de meer 

verlaten delen van het terrein, of 3) ze pakken eerder de auto dan de fiets.  
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• Een gedeelte van de buurtbewoners (18%) vermijdt het terrein volledig of komt er weinig vanuit angst 

of een onprettig gevoel (zie tabel 8). Sommige benoemen alleen op “Dennendal” te komen en niet bij 

Altrecht omdat dat onveiliger voelt (n=3). Het grootste gedeelte van de respondenten geeft aan er niet 

komen omdat men er niks te zoeken heeft (75%). 

• Als er wordt getoetst op verschillen tussen mannen en vrouwen blijkt dat met name vrouwelijke 

(buurt)bewoners minder vaak (alleen en in het donker) op de WA Hoeve komen en dat ze vaker andere 

routes nemen in vergelijking met mannen1.  

Tabel 6: Komt u minder vaak op het terrein sinds vorig jaar oktober? 

 

*‘Niet van toepassing’ werd respectievelijk 5, 8, 1,9 en 28 keer genoemd.   

Tabel 7: Neemt u ook andere routes dan voorheen? 

 

*‘Niet van toepassing’ werd respectievelijk 1, 6, 0, 4 en 46 keer genoemd. 

Tabel 8: Als u weinig op het terrein komt, waarom is dat dan? Antwoorden van buurtbewoners (n=76). 

                                                                 
1 T-toetsen op vragen 12-15 (respectievelijk t=3.57, p=<.01, t=2.55, p=.01, t=-5.11, p=<.00, t=-4.17, p=<.00). Exclusief de 
antwoorden ‘weet ik niet’ en ‘niet van toepassing’. 
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Een groot gedeelte van de respondenten geeft aan alleen te lopen over het terrein (zie tabel 9 hieronder). 

Respondenten die vallen onder de doelgroepen buurtbewoners en familieleden van cliënten zijn vaker samen 

met iemand aanwezig in plaats van alleen. Familieleden benoemen dat dit vaak te maken heeft met een 

gezamenlijk bezoek. Op de vraag of mensen ook in het donker op de WA Hoeve komen wordt vaak met ‘ja’ 

geantwoord, behalve door buurtbewoners (86%). In de toelichting geeft een groot gedeelte van de respondenten 

aan dat ze i) in geen enkel bos in het donker komen, ii) dat ze dan op de afdeling moeten zijn of iii) sowieso liever 

thuis zijn ‘s avonds. Een paar cliënten geven aan dat ze dit niet durven. 

Tabel 9: Loopt u alleen over het terrein? 

 

*‘Niet van toepassing’ werd respectievelijk 0, 1, 3, 4 en 31 genoemd door de doelgroepen. 

Tabel 10: Komt u ook in het donker op het terrein? 

 

*‘Niet van toepassing’ werd respectievelijk 0,1, 1, 3 en 35 keer genoemd door de doelgroepen. 
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Een aantal cliënten benoemt dat ze zich na het ernstige incident onveiliger voelen, zowel cliënten vanuit 

Reinaerde als Altrecht (n=4). Daarbij noemen cliënten dat ze minder vaak en minder graag naar het dorp gaan 

omdat ze zich 1) “veroordeeld” voelen, 2) “met de nek aangekeken worden” en 3) zich ervoor schamen dat ze 

op het terrein verblijven. In dit verband geeft ook de wijkmanager in een gesprek voorafgaand aan de start van 

het onderzoek aan dat óók cliënten de dupe zijn en minder goed het dorp in durven na het ernstige incident.  

Zowel respondenten (n=6) als stakeholders in het vooronderzoek benoemen dat de angst die er heerst mogelijk 

overschat wordt. Zo heeft een dochter van één van de geïnterviewden aangegeven zich “nog nooit zo veilig te 

hebben gevoeld”, maar dat daar in eerdere communicatie vanuit gemeente en instellingen weinig ruimte voor is 

geweest.  

Samenvatting 

• De WA hoeve wordt door veel verschillende doelgroepen gebruikt, waarbij de intensiteit wisselend is. 

Het wordt door vaak gezien als een apart stukje Den Dolder. Het is aannemelijk dat de ligging, 

ontsluitingsroutes en functie van het terrein eraan bijdragen dat dit zo gepercipieerd wordt. 

• Geconcludeerd kan worden dat in de komende jaren veel gebouwen op het Dennendalgebied worden 

gesloopt en vervangen door nieuwbouw, waarbij natuurgebieden intact worden gelaten. Ook de 

gebouwen van Altrecht en Fivoor in de zorgkern zullen worden gesloopt en deels gebruikt voor 

herontwikkeling (Bron: Gebiedsvisie). Voor renovaties of herontwikkeling van gebouwen op de 

historische middenas zijn voor de tussenfase echter nog geen concrete plannen bekend. Op dit moment 

worden door marktpartijen plannen uitgewerkt voor renovatie en herontwikkeling van de historische 

middenas.  

• De verschillende doelgroepen zijn eensgezind over de hoge aantrekkelijkheid van het gebied, maar een 

gedeelte benoemt ook de ervaren verpaupering van gebouwen (met name op de historische middenas). 

42% van de medewerkers en vrijwilligers van zorgorganisaties en 39% van de bewoners van de WA 

Hoeve zijn van mening dat het onderhoud op de WA Hoeve te wensen over laat.  

• De resultaten laten zien dat een deel van de respondenten het gedrag aanpast na het ernstige incident 

in oktober 2017. Zo geeft 30% van de buurtbewoners aan minder vaak op de WA Hoeve te komen en 

zegt 41% van de bewoners en 23% van de buurtbewoners een andere route te nemen dan voorheen.  

• Vanuit oriënterende gesprekken in het voortraject van het onderzoek kwam het signaal naar voren dat 

een deel van de cliënten ze zich minder (vrij) over de WA Hoeve en de nabije omgeving bewegen omdat 

ze het gevoel hebben met de nek aangekeken te worden. De verdiepende interviews met cliënten 

ondersteunen dit beeld. 

 



 
Hoe is het contact tussen buurtbewoners, de omgang met elkaar en aanwezigheid van gevoelens van 

saamhorigheid? Binnen het leefbaarheidsonderzoek was de belangrijkste onderzoeksvraag in dit kader: Hoe 

beleven alle relevante stakeholders de WA Hoeve en welke maatregelen brengen zij naar voren om de 

leefbaarheid te verbeteren? Deze vraag kan beantwoord worden door middel van informatie verkregen uit de 

vragenlijsten en interviews. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van interviews met stakeholders in de 

verkennende fase van het onderzoek en uitgebreidere interviews met stakeholders gedurende het onderzoek 

(zoals beveiliging en buurtcoaches). 

 
In de vragenlijst (bijlage 2) is een vraag opgenomen “Gaan de gebruikers van het terrein op een prettige manier 

met elkaar om?”. Deze vraag kan betrekking hebben op een diversiteit aan relaties, maar daar is in de formulering 

van de vraag geen rekening mee gehouden. Uiteraard konden respondenten hier wel zelf een toelichting op 

geven. De meeste respondenten geven aan dat de relatie tussen onderlinge gebruikers op de WA Hoeve als 

‘gewoon’ of ‘(zeer) prettig’ ervaren wordt. Een klein gedeelte benoemt de relatie als ‘(absoluut) niet prettig’. Het 

gaat hier dan met name over de buurtbewoners (16%). We merken hierbij op dat buurtbewoners die langer in 

Den Dolder wonen (meerdere jaren) hierbij overigens wel positiever zijn dan mensen die korter in het dorp 

wonen (maanden tot enkele jaren). 

Tabel 11: Gaan de gebruikers van het terrein op een prettige manier met elkaar om? 

 

Een groot gedeelte van de respondenten heeft ook een toelichting gegeven op hun antwoord: de omgang is 

prettig en mensen groeten elkaar. Er zijn ook wat minder positieve geluiden: meerdere cliënten (van Altrecht, 

n=5) geven aan dat met name cliënten van de afdeling Wier (+) van Fivoor onprettig zijn in de omgang en anderen 

een onveilig gevoel geven of mensen lastigvallen. Diverse cliënten benoemen ook het ‘bietsgedrag’ van mensen 

als zeer onprettig en dat er soms spanningen zijn door geld.  
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Om inzicht te krijgen in de ervaren hinder en overlast op de WA Hoeve en omliggende gebieden is gesproken 

met een tweetal ondernemers, de Buurtcoach, politie en de beveiliging die wordt ingehuurd door Fivoor. Naast 

de gesprekken zijn onderzoekers ook een dag en avond met de Buurtcoach en beveiliging meegelopen. Daarnaast 

zijn in de vragenlijst twee vragen opgenomen over ervaren overlast en wat dit voor mogelijke gevolgen heeft 

voor mensen (vraag 11 en 12, bijlage 2). 

 

Aan de respondenten zijn twee open vragen voorgelegd over hinder en overlast. Namelijk “Ervaart u hinder of 

overlast op het terrein?” en “Ervaart u ook gevolgen van eventueel ervaren hinder of overlast?”. Van de in totaal 

357 respondenten ervaart bijna de helft geen overlast (n=195), anderen zelden (n=15) of soms (n=24). 23% van 

de respondenten heeft aangegeven wel overlast te ervaren (n=80). Op deze vraag hebben 30 mensen helemaal 

geen antwoord gegeven en bij 13 mensen was de vraag niet van toepassing.  

Ervaren overlast per doelgroep 

Hieronder wordt globaal per doelgroep een overzicht gegeven van de ervaren overlast. Ter verduidelijking; het 

gaat hier om antwoorden van 80 respondenten. Door de respondenten wordt gesproken over hinder of overlast 

op de WA Hoeve en in het dorpscentrum van Den Dolder (A.H., stationsgebied en aanpalende woonwijk(en). 

• Bewoners (n=19, 46% [van het totaalaantal bewoners]). De ervaren overlast varieert van (aanbellende) 

cliënten die om geld vragen en geluidsoverlast, tot het zien van drugsgebruik of dealers en “ongure 

types”. 

• Cliënten (n=10, 26%). Onder een kwart van de cliënten wordt overlast ervaren. Hierbij worden ruzies 

genoemd die soms worden uitgevochten of gepaard gaan met luid geschreeuw en gescheld of overlast 

door alcohol en/of middelengebruik van medecliënten.  

• Familieleden (n=2, 6%). Twee respondenten hebben aangegeven overlast te ervaren. Eén daarvan zegt 

dat er nog steeds dealers op de WA Hoeve rondlopen. 

• Medewerkers (n=16, 18%). Medewerkers hebben aangegeven hinder te ervaren van het zwerfafval dat 

vaak langdurig blijft liggen. Ook vernieling, diefstal, geluidsoverlast en aanwezigheid van alcohol en 

drugsgebruik of drugsdealers wordt genoemd als hinderlijk. Daarnaast hebben enkele respondenten 

het als zeer hinderlijk ervaren hoe na het ernstige incident de media het beeld schetste van de 

psychiatrie zoals dat alhier bedreven zou worden. Dat beeld zou, volgens respondenten, veel te 

eenzijdig en te negatief zijn neergezet. Het gevolg zou zijn dat medewerkers die in Den Dolder wonen 

soms met de nek werden aangekeken, werden uitgescholden en in één geval fysiek aangevallen door 

een buurtbewoner. 

• Buurtbewoners (n=29, 18%). De aard van de hinder of overlast wordt door de ondervraagden 

verschillend gepercipieerd. Het vaakst werd genoemd dat groepen jongeren (waarbij door de 

respondenten wordt aangenomen dat het gaat om cliënten van de WA Hoeve) bij de A.H. alcohol en 

drugs nuttigen en gaandeweg steeds meer ‘opgefokt’ raken. Volgens deze respondenten mondt dit uit 

in opmerkingen, roepen, schreeuwen of schelden naar voorbijgangers en in afval op straat. 



Buurtbewoners ervaren dit als intimiderend en bedreigend. Een enkele respondent noemt dat er werd 

gepoogd spullen afhandig te maken, dat er werd meegekeken tijdens het pinnen en één moeder noemt 

dat ze in de speeltuin naalden van drugsgebruikers heeft gevonden.  

Van de respondenten die aangaven wel eens hinder of overlast te ondervinden, heeft niet iedereen de 

vervolgvraag ingevuld (wat daar de ervaren gevolgen van zijn). Omgekeerd hebben sommige mensen die 

aangegeven hadden geen overlast te ervaren, deze vraag wel beantwoord. In totaal hebben 98 respondenten 

een antwoord gegeven. Gekeken naar de antwoorden van deze respondenten komt een beeld naar voren dat 

men door de gebeurtenis in september 2017 het gevoel van onveiligheid is toegenomen en dat het gedrag daarop 

aangepast wordt: i) niet meer ’s avonds naar buiten gaan om te wandelen, fietsen of boodschappen doen, ii) 

men neemt andere routes, iii) bezoek aan familie op de WA Hoeve is alleen nog maar overdag, of iv) familie of 

kennissen van particuliere bewoners komen niet meer bezoek. Sommige respondenten ervaren dit als een 

inperking van hun vrijheid. Ook bij meerdere ondervraagden die hebben aangegeven zelf geen hinder of overlast 

te ervaren, is een gevoel van onveiligheid toegenomen.  

Getroffen maatregelen 

Eind 2017 hebben Altrecht en Fivoor een aantal maatregelen getroffen om de (gevoelens van) veiligheid en 

daarmee de leefbaarheid te vergroten en eventuele overlast zoveel mogelijk in te perken. Zo zijn er drie 

buurtcoaches ingezet op de WA Hoeve.  

• De Buurtcoach werkt tussen 07:30 en 23:00 in de avond en is het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt 

op de WA Hoeve en daarbuiten: voor cliënten, medewerkers, omwonenden en winkeliers.  

• Buurtcoaches kennen de WA Hoeve zeer goed, kennen de instellingen, de cliënten, ondernemers en 

beveiligers.  

• Buurtcoaches zijn bereikbaar en nabij en daardoor ook hét aanspreekpunt bij overlast, klachten, 

meldingen of ideeën.  

• Buurtcoaches zoeken meer proactief contact met cliënten (en omwonenden of ondernemers 

bijvoorbeeld). 

De buurtcoaches geven aan dat het in de avonden doorgaans erg rustig is, de meeste cliënten zijn dan binnen. 

Naast buurtcoaches huurt Fivoor externe beveiligers in om in de avonden en nachten te surveilleren op de WA 

Hoeve en in het dorp. Daarnaast bekijken ze continu camerabeelden en grijpen ze in waar nodig. Eén van de 

beveiligers benoemd dat er per dienst een paar incidenten zijn, maximaal drie of vier (bijvoorbeeld het 

aanspreken van een groep cliënten als dat nodig is). Daarnaast zijn er per week ongeveer één tot twee personen 

weggelopen/vermist, waarbij de beveiliging wordt gevraagd naar ze uit te kijken. In tegenstelling tot de 

buurtcoaches verschilt de ervaring en achtergrond van beveiligers sterk en kennen ze de doelgroep minder goed. 

Naast buurtcoaches en beveiligers is ook de politie actief op het terrein, echter alleen ‘informatie gestuurd’. Dit 

betekent dat ze geen vaste surveillancerondes doen en alleen komen bij een melding.  

Een gedeelte van de geïnterviewden stakeholders heeft aangegeven (zeer) positief te zijn over de maatregelen 

die getroffen zijn door Altrecht en Fivoor en de gemeente op het gebied van verlichting en beveiliging. Ook 

worden er complimenten gegeven over de communicatie en bereikbaarheid van de gemeente Zeist en de 



zorginstellingen. De politie geeft aan dat het nog te vroeg is om te evalueren of het aantal meldingen van overlast 

(of daaraan gerelateerde zaken) de afgelopen maanden is veranderd. Door een sterkere samenwerking met GGZ-

instellingen, buurtcoaches en beveiliging is de politie wel beter op de hoogte van de situatie op de WA Hoeve.  

Uit interviews met stakeholders (in het voorstadium van het onderzoek) komt een duidelijk positieve waardering 

voor de Buurtcoach naar voren. Dit wordt aangegeven door ondernemers, bewoners maar ook externe 

beveiligers. Met name de kennis van de doelgroep wordt als een belangrijk pluspunt genoemd. Een gedeelte van 

de respondenten noemt spontaan dat ze blij zijn met de beveiliging en buurtcoaches en dat deze vastgehouden 

moeten worden (n=15). Uit antwoorden van respondenten blijkt echter ook dat een gedeelte niet op de hoogte 

is van de permanente beveiliging. 

Een kanttekening die kan worden gemaakt bij de surveillance en camerabeveiliging, is dat volgens cliënten niet 

het gehele bewoonde gedeelte van de WA Hoeve gedekt is. Cliënten zeggen plekken te kennen waar geen 

camera’s hangen en geen beveiligers komen, wat ertoe bijdraagt dat er juist op deze plekken sprake is van 

samenscholing (aldus een aantal geïnterviewde cliënten van Altrecht/Fivoor). Eén van de cliënten van Altrecht 

benoemt dat dit juist de plekken zijn waar drugs wordt gedeald.   

Utrechts Landschap 

Utrechts Landschap heeft in december 2017 tijdelijk toestemming verleend aan de gemeente voor het realiseren 

en onderhouden van een half-verhard pad met verlichting om een veilige looproute naar het station te 

garanderen. Zodra de zorgfunctie in het gebied wordt afgebouwd of verdwijnt, zal de gemeente dit pad en de 

lantaarnpalen weer verwijderen. 

 
In twee open vragen konden de respondenten aangeven wat volgens hun de leefbaarheid ten goede zou 

komen. Er is ook specifiek gevraagd naar wat de rol van de gemeente Zeist hierin zou kunnen zijn. Hieronder 

zijn de antwoorden op deze vragen uitgewerkt per doelgroep.  

Bewoners 

Bewoners benoemen dat er meer ingezet mag worden op het verbeteren van de veiligheid: waar nodig, meer 

beveiliging (n=7), (creatieve) verlichting (n=12) en camera's (n=2). Ook wordt gevraagd om meer controle over 

wie de WA Hoeve opkomen en om hierop een proactief beleid voeren, met name om drugsdealers te weren. 

Zwerfafval is voor sommigen ook een doorn in het oog (n=9). Daarnaast zou een klein deel van de ondervraagden 

graag zien dat de afdeling forensische psychiatrie zo snel mogelijk gaat verhuizen of dat de zorg er in ieder geval 

sterk verbetert (n=5). Anderen stellen juist voor dat ter bevordering van de eenheid van de totale bevolking, het 

terrein voor iedereen een stuk gezelliger te maken door bijvoorbeeld sportvoorzieningen, een winkeltje, iets van 

horeca of een andere ontmoetingsplek te creëren. Hierdoor kunnen mensen met een verschillende achtergrond 

elkaar beter leren kennen. Hier ziet men ook een rol voor de gemeente weggelegd. 

Cliënten  

Meerdere respondenten pleiten voor meer (betaalbare) faciliteiten op de WA Hoeve (n=15). Hierbij worden 

dingen genoemd zoals een supermarkt, een kapper en een gemeentelijk loket. Ook sportfaciliteiten op het 



terrein zouden een welkome aanvulling betekenen. Men mist een gezellige plek om naar toe te gaan, waar je 

mensen kunt ontmoeten, gecombineerd met het doen van allerlei activiteiten, zoals een zwembad voor 

iedereen.  

Enkelen pleiten voor het opknappen van leegstaande gebouwen, waardoor er een positievere uitstraling ontstaat 

en verloedering wordt tegengegaan (n=3). Ook geeft een enkeling aan dat Altrecht en Fivoor strenger mogen zijn 

op het terugdringen van drugsgebruik en drugshandel. Het gebruik wekt volgens hen agressie op bij 

medecliënten, wat de sfeer niet ten goede komt. Men ziet deze regelmatig agressieve cliënten het liefst 

vertrekken naar elders. "Door het gedrag van deze mensen worden wij ook soms met de nek aangekeken in het 

dorp." Men vindt het goed dat er beveiliging en buurtcoaches rondlopen op het terrein, maar ze mogen wat hun 

betreft wel een actievere houding aannemen en mensen aanspreken op hun gedrag. 

Enkele ondervraagden willen de gemeente meegeven om de negatieve beeldvorming over psychiatrie en de 

psychiatrische cliënten te helpen veranderen (n=4). Misschien met behulp van gezamenlijke activiteiten, of zo 

nu en dan in elkaars keuken kunnen kijken onder het motto 'gluren bij de buren'. 

Werknemers  

Werknemers benoemen dat er verbeteringen plaats kunnen vinden op het gebied van de veiligheid. Er wordt 

gepleit voor meer controles en permanente beveiliging op het terrein (n=16) en op sommige plekken nog betere 

verlichting (n=35) en cameratoezicht (n=4). Een gedeelte van het personeel dat avond- en nachtdiensten doet, 

geeft aan dat ze in het donker niet meer ontspannen over het terrein lopen. Men vraagt om een actief beleid om 

met name de dealers te weren. Daarnaast pleiten respondenten uit deze doelgroep voor onderhoud van de 

bestaande gebouwen en het structureel opruimen van zwerfafval (n=6). 

Verder zou er, volgens sommigen, meer ingezet kunnen worden om samen met dorpsbewoners te sporten en 

recreëren, waardoor je elkaar beter leert kennen. Hierin zien sommigen ook een taak voor de gemeente 

weggelegd om als een intermediair twee groepen met elkaar te verbinden en bestaande vooroordelen weg te 

nemen. In dit verband pleiten ondervraagden voor het geven van goede voorlichting over de psychiatrie in z'n 

algemeenheid en de praktijk van het stigmatiseren van de psychiatrische cliënt in het bijzonder. 

Buurtbewoners 

Een gedeelte van de ondervraagden uit deze doelgroep toonden zich redelijk tevreden met de bestaande 

situatie. Het zijn mensen die in de meeste gevallen zelf geen hinder of overlast hebben ervaren en die aangeven 

dat alles zoveel mogelijk bij het oude moet blijven. Daarnaast zijn er twee redelijk kleine groepen die lijnrecht 

tegenover elkaar lijken te staan, te weten, ondervraagden die volop inzetten op het behoud en uitbreiding van 

de natuur (geen nieuwbouw, maar bestaande ongebruikte gebouwen teruggeven aan de natuur), en 

ondervraagden die juist inzetten op het realiseren van nieuwbouw, waardoor het gebied een metamorfose 

ondergaat en haar negatieve imago verliest.  

Wat betreft de invulling van het gebied (na vertrek van Altrecht) pleiten de meeste ondervraagden voor het 

realiseren van recreatieve en sportieve voorzieningen, naast het behoud van de natuur en het behoud van de 

monumentale panden op het terrein. 



Ook wordt er in deze doelgroep verschillend gedacht over de voortzetting van de zorginstellingen op het terrein. 

Een klein groepje is van mening dat alle zorginstellingen moeten verdwijnen en dat er een geheel nieuwe start 

gemaakt wordt, terwijl een grotere groep vindt dat de verstandelijk gehandicaptenzorg mag blijven en wellicht 

ook de psychiatrie waarmee ze opgegroeid zijn. Het draagvlak voor behoud van de forensische psychiatrie lijkt 

in ieder geval kleiner dan de andere zorggroepen (van Altrecht en Reinaerde). In de perceptie van een aantal 

buurtbewoners zijn bij de start van de forensische kliniek de huidige problemen begonnen. 

Het wordt als positief ervaren dat de gemeente bijeenkomsten heeft georganiseerd (met aanwezigheid van 

zorginstellingen, politie en OM) na het ernstige incident in september 2017. Veel respondenten hopen dat het 

daar niet bij blijft en dat men met elkaar in gesprek blijft rond het toekomstig beleid. Ook pleiten velen ervoor 

dat, zolang alles nog bij het oude blijft, de gemeente zich blijft inzetten voor de veiligheid en het welzijn van de 

bewoners. Dit betekent dat de beveiligers en buurtcoaches actief blijven, waar nodig de verlichting en 

cameratoezicht verbeteren, en er meer controles en meer wetshandhaving plaatsvindt. 

Ook werd door meerdere respondenten naar voren gebracht dat de WA Hoeve en het dorp Den Dolder als twee 

aparte eilanden worden ervaren. Men pleit ervoor om dorp en de WA Hoeve veel meer te laten integreren tot 

één geheel. Organiseer activiteiten waar iedereen bij uitgenodigd wordt, breng mensen die tegenover elkaar 

staan met elkaar in contact, bouw voorzieningen (zoals zwembad, horecagelegenheid) op het terrein waar 

iedereen van kan profiteren, waardoor het weer aantrekkelijk wordt om op de WA Hoeve te komen.  

Samenvatting 

Er bestaan uiteenlopende ervaringen met betrekking tot het ervaren van hinder of overlast op de WA Hoeve en 

in de gebieden daarbuiten. Ruim de helft van de respondenten ervaart helemaal geen hinder, terwijl ook een 

gedeelte (ernstige) hinder ondervindt en zich aangetast voelt in gevoelens van veiligheid en daar ook het gedrag 

op aanpast. Over het algeheel genomen denken vele respondenten mee over hoe de leefbaarheid verbeterd kan 

worden en dragen daarbij creatieve ideeën aan. Daarbij zet een gedeelte in op het verbeteren van de veiligheid 

(door het in stand houden of uitbreiden van de reeds getroffen maatregelen door zorginstellingen en gemeente). 

Anderen geven aan dat het dorp en de WA Hoeve meer en beter geïntegreerd kunnen worden. Hierbij lijkt het 

bevorderen van meer participatie en ontmoeting (dat afgelopen periode al in gang is gezet) een positieve 

bijdrage te hebben aan de leefbaarheid.  

 

 



 
In dit onderzoek zijn ook aspecten gerelateerd aan infrastructuur op de WA Hoeve meegenomen. Het gaat dan 

met name over toegangswegen, verkeersstromen en de intensiteit van het gebruik van het gebied en de wegen 

(met inachtneming van het type gebruiker). Dit is tezamen geformuleerd in de volgende centrale 

onderzoeksvraag “Welke verplaatsingen van personen vinden plaats en met welke achtergrond?”. Om inzicht te 

krijgen in (het type en intensiteit van) het gebruik van de WA Hoeve zijn telslangen geplaatst en zijn aanvullend 

observaties op het terrein gedaan. 

 
De WA Hoeve is openbaar toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Het is voor auto’s enkel toegankelijk 

vanaf de N234. Bij deze toegang is een bushalte gelegen, maar op de WA Hoeve zelf rijdt geen openbaar vervoer. 

Vanaf de toegangsweg van de N234 zijn er toegangswegen tot i) Altrecht, ii) de historische middenas en iii) 

Reinaerde en de Prinses Máxima manege. Een andere belangrijke toegangsweg is de wandel- en fietsbrug die 

het centrum van Den Dolder verbindt met de WA Hoeve (ter hoogte van het Deltahuis). Daarnaast is recentelijk 

een extra voetpad (van de WA Hoeve naar het dorpscentrum) aangelegd om de woonwijk aangrenzend aan de 

fietsbrug te ontlasten. Er zijn op de belangrijkste toegangswegen telslangen gelegd. Op de afbeelding op bladzijde 

36 zijn de locaties van de telslangen aangegeven met rode streepjes en in bijlage 6 zijn foto’s te zien van de 

locaties van de telslangen. De belangrijkste bevindingen op basis van de data zijn hieronder samengevat. N.B. De 

tellingen zijn exclusief de feestdag die binnen de twee meetweken viel.  

1) De fietsbrug: op een werkdag maken gemiddeld 555 (brom)fietsers gebruik van de fietsbrug tussen 

Altrecht en het centrum van Den Dolder, de meeste tussen 7 en 19 uur, met een piek tussen 15 uur en 

16 uur (zie onderstaande afbeelding). Het gebruik in het weekend wisselt sterk; van 254 (brom)fietsers 

op een zondag met slecht weer, tot 746 op een zonnige zondag. Tussen middernacht en 6 uur in de 

ochtend maken nagenoeg geen (brom)fietsers gebruik van deze brug (41 fietsers gedurende twee 

weken).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: (Brom) fietsers bij de fietsbrug  

Beide richtingen 
Richting noord 
Richting zuid 



2) Het dokterslaantje: het meeste autoverkeer op het Dokterslaantje vindt plaats tussen 7 uur ’s ochtends 

en middernacht, en fietsverkeer tussen 7 uur en 18 uur. Piektijden voor auto’s zijn rond de ochtend- en 

avondspits, terwijl dit voor fietsers tussen 14.00 en 16.00 uur is. Per (werk)dag rijden er gemiddeld 470 

auto’s en 118 (brom)fietsers (beide richtingen), op weekenddagen ligt dit voor auto’s beduidend lager 

(294). Er wordt hier door auto’s gemiddeld 30 km/h gereden. ’s Nachts (tussen 01 uur en 06 uur) rijden 

er tussen de 0 en 9 auto’s per nacht op deze weg (beide richtingen gemeten). De gemiddelde snelheid 

is dan nog steeds 33 km/h. Echter, de “V85 maat” laat zien dat hier rond 3 uur ’s nachts 15% van de 

voertuigen harder dan 53 km/h rijdt. De maximaal gemeten snelheid is hier 71 km/h (om 15.22 uur).  

 

 

 

 

Figuur 4: Auto’s bij het Dokterslaantje 

 

Figuur 5: (Brom) fietsers bij het Dokterslaantje  
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3) De Vijverhof: het autoverkeer richting de Vijverhof is het sterkst aanwezig tussen 7 uur en 18 uur, voor 

fietsers is dit meer verdeeld over de gehele dag met de meeste fietsers rond 16 uur. Gemiddeld rijden 

hier 430 auto’s en 74 (brom)fietsers op een werkdag en 220 auto’s en 68 fietsers op een weekenddag. 

De gemiddelde snelheid ligt hier op 37 km/h. Rond 22 uur in de nacht rijdt 15% van de auto’s harder 

dan 49 km/h (de maximaal gemeten snelheid is hier 71 km/h om 23.18 uur). Tussen 2 en 4 uur zijn er 

geen auto’s gemeten gedurende het onderzoek.  

Figuur 6: Auto’s bij de Vijverhof 

Figuur 7: (Brom) fietsers bij de Vijverhof  
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4) Dennendalweg richting Reinaerde: het meeste autoverkeer richting Reinaerde wordt gemeten tussen 

7:00 uur en 22.00. Het is een weg waar gemiddeld 618 auto’s per werkdag rijden en 98 (brom)fietsers. 

Op weekenddagen ligt dit beduidend lager (411). De drukste tijden voor zowel auto’s als fietsers zijn 

rond de ochtend- en avondspits. De gemiddelde snelheid op deze weg is 32 km/h en dit is stabiel over 

de gehele dag en over week- en weekenddagen. De maximaal gemeten snelheid is hier 79 km/h (om 

20.23 uur). Gedurende de meetweken is er tussen 2 en 6 uur nachts één auto gemeten.  

Figuur 8: Auto’s bij de Dennendalweg 
 

Figuur 9: (Brom) fietsers bij de Dennendalweg 
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Figuur 10: Samenvatting gebruikersinformatie van tellingen en observaties 



 
Om inzicht te krijgen in de gebruikers van de WA Hoeve zijn observaties uitgevoerd waarbij auto’s, fietsers en 

voetgangers werden genoteerd. Over zeven dagdelen zijn hier in totaal op het noordelijk kruispunt 603 

observaties gedaan en op het zuidelijk kruispunt 1422. In totaal zijn 1122 voetgangers geobserveerd (43%), 895 

fietsers (34%) en 619 voertuigen (23%). In onderstaande afbeelding staan de getallen per observatiepunt 

genoteerd. Hieruit blijkt dat bij het noordelijk kruispunt vaker voetgangers worden geobserveerd en bij het 

zuidelijk kruispunt vaker fietsers. Dit zou mogelijk kunnen komen door de wandelgroepen die vaker 

voorbijkomen bij het kruispunt bij Reinaerde. Auto’s zijn bij beide kruispunten in de minderheid (ten opzichte 

van voetgangers en fietsers). 

Indien mogelijk, is het geslacht en de leeftijdscategorie (<18, 18-50, >51) van de voetgangers en fietsers 

genoteerd. Van de passerende voetgangers en fietsers was 63% man (n=1453) en 37% vrouw (n=851). Het 

overgrote deel van de passanten werd tussen de 18 en de 50 jaar oud geschat, namelijk 70% (n=1.501). 3% (n=57) 

was (vermoedelijk) jonger dan 18 jaar en 27% (n=581) was 51 jaar of ouder.  

Daarnaast zijn enkele groepen gebruikers gespecificeerd, namelijk: recreanten, beveiligers en buurtcoaches, 

personenvervoer en leveranciers. De gebruikersgroep is alleen genoteerd indien hier geen twijfel over bestond 

waardoor het merendeel van de observaties (n=1.834) niet is gegroepeerd. Recreanten bleken met 7% (n=145) 

de grootste gebruikersgroep. De beveiligers en buurtcoaches zijn 15 maal geobserveerd (1%); 20 voertuigen met 

personenvervoer zijn waargenomen (1%); en leveranciers zijn 12 keer geregistreerd (<1%). 

Samenvatting 

Dit hoofdstuk voorziet in feitelijke informatie over het gebruik van de belangrijkste doorgaande fiets- en 

autowegen. Samenvattend kan worden gesteld dat de hoofdwegen doorgaans worden gebruikt tussen 07 en 

21 uur, waarbij in de nacht nagenoeg geen verkeer gemeten wordt. De gemiddelde snelheid ligt iets boven de 

maximumsnelheid van 30 km/h. Er zijn incidentele gevallen waarbij meer dan 40 tot 50 km/h boven de 

maximumsnelheid gereden wordt, waarbij de hoogst gemeten snelheid 79km per uur betrof. Tot slot, uit 

observaties blijkt dat in de zorgkernen van Reinaerde en Altrecht/Fivoor, de grootste gebruikersgroep 

voetgangers betreft, ten opzichte van fietsers en auto’s. 



 
Eind 2017 was de WA Hoeve in Den Dolder het gesprek van de dag als gevolg van een ernstig incident. Eén van 

de cliënten die op de WA Hoeve werd behandeld was bij het incident betrokken. In het voorjaar van 2018 ligt 

het gebied mogelijk wat minder in de schijnwerpers en is de onrust en angst wat meer ‘genormaliseerd’, aldus 

diverse media (Algemeen Dagblad, NOS). Echter, de gemeente merkt dat de WA Hoeve onderdeel blijft van 

discussie. Een eenzijdig beeld is het naar onze ervaring niet: enerzijds is er sprake van gevoelens variëren van 

angst, woede en onvrede over de huidige situatie en de toekomst, anderzijds speelt ook energie, optimisme, de 

roep om verandering en vernieuwing en de uitgesproken wens om verbinding te zoeken met elkaar. In het 

leefbaarheidsonderzoek, dat is uitgevoerd in het voorjaar van 2018, is geprobeerd om 1) inzicht te krijgen in wat 

er nu feitelijk gebeurt op de WA Hoeve, 2) wat mensen vinden van de leefbaarheid op de WA Hoeve, en 3) wat 

kan er volgens de mensen die er (in de buurt) wonen of gebruik maken van de WA Hoeve gedaan kan worden 

om de leefbaarheid hier (op korte termijn) te vergroten. Het doel van het onderzoek is nadrukkelijk niet om het 

eerdergenoemde ernstige incident te onderzoeken of te evalueren. Het is een aanleiding geweest om de vraag 

rondom leefbaarheid in dit gebied op te pakken. Hoe gaat het nu? In dit laatste hoofdstuk worden de 

belangrijkste conclusies op de deelonderwerpen (objecten, subjecten en stromen) uiteengezet. Vervolgens 

worden de reeds getroffen maatregelen die de leefbaarheid beogen te verbeteren samengenomen met de nog 

levende ideeën en wensen die in het huidige onderzoek naar voren zijn gekomen. Binnen dit rapport zullen 

globale suggesties worden gedaan ter verbetering van de leefbaarheid.  

 
Een belangrijk doel binnen het leefbaarheidsonderzoek was het spreken van een brede groep bewoners of 

gebruikers van de WA Hoeve (en omliggende gebieden): bewoners, cliënten van zorginstellingen en hun familie, 

medewerkers van zorginstellingen, zakelijke gebruikers van het gebied, recreanten en buurtbewoners. Om de 

diverse gebruikersgroepen te bereiken zijn diverse meetmethoden ingezet, variërend van brieven aan huis tot 

interviews bij ontmoetingsplaatsen. In april en mei 2017 zijn een aantal meet-, observatie- en interviewweken 

geweest waarin zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie verzameld werd. De informatieverzameling had 

betrekking op drie deelonderwerpen en de belangrijkste conclusies zullen hieronder per onderwerp worden 

gedeeld.  

 

Dit deelonderwerp heeft betrekking op de aanwezigheid, het gebruik en de evaluatie van gebouwen, gebieden 

en infrastructuur.  

De aanloop tot herontwikkeling 

Vanaf de zomer 2018 en doorlopend worden de komende jaren op de WA Hoeve veel aanpassingen gedaan aan 

de gebouwen die deel uitmaken van de zorgkern van Altrecht, Fivoor en Reinaerde. Te beginnen bij Reinaerde, 

waar op het moment van rapportage de concrete verbouwingsplannen reeds zijn gestart. De oude gebouwen op 



Dennendal worden deels gesloopt en vervangen door nieuwbouw, met studio’s voor cliënten. Ook de gebouwen 

in de zorgkern van Altrecht en Fivoor zullen de komende jaren worden gesloopt of krijgen een andere 

bestemming. De eerste gebouwen worden gesloopt begin 2020 (gelegen aan de Distelvlinder, Vuurvlinder en 

Citroenvlinder) en de laatste (Roosenburg, ook gelegen aan de Distelvlinder) in 2030 (of mogelijk eerder). Zoals 

in de Gebiedsvisie staat beschreven is het in ieder geval de bedoeling om alle kwalitatief slechte gebouwen in de 

zorgkern te slopen (met uitzondering van monumentale panden Antonia, Wilhelmina en Camper). Voor 

renovaties of herontwikkeling van gebouwen op de historische middenas zijn voor de tussenfase geen concrete 

plannen. Op dit moment loopt het verkooptraject en ontwikkelen marktpartijen plannen voor o.a. de historische 

middenas. Altrecht heeft als doel de WA Hoeve per 1 januari 2019 te verkopen.  

Aantrekkelijk gebied 

Over het algemeen wordt de WA Hoeve als (zeer) aantrekkelijk gepercipieerd door respondenten. Met name de 

natuur op de WA Hoeve draagt hieraan bij. Echter, ergernis en genoemde verbeterpunten ten aanzien van het 

achterstallig onderhoud en ervaren verpaupering van gebouwen en gebieden, met name op de historische 

middenas, is breed gedragen, zo blijkt uit de interviews en vragenlijsten. Om de leefbaarheid te verbeteren is in 

gebruik name, actiever onderhoud of renovatie op korte termijn van belang. Daarnaast is het weghalen van 

zwerfafval op de WA Hoeve, maar ook in de wijk gelegen aan de fietsbrug en het dorpscentrum, een belangrijke 

factor in het verbeteren van de leefbaarheid. 

Minder intensief gebruik 

De resultaten laten zien dat een deel van de gebruikers minder intensief gebruik maakt van de WA Hoeve sinds 

het ernstige incident in 2017. Dit blijkt met name voor te komen onder bewoners en buurtbewoners. Het zijn 

binnen deze groepen met name vrouwen die minder vaak op de WA Hoeve komen of andere routes nemen, 

minder vaak alleen zijn of minder vaak in het donker op de WA Hoeve komen. Naast bewoners en buurtbewoners 

passen cliënten hun gedrag ook aan na het ernstige incident. Vanuit de interviews met de wijkmanager en 

cliënten komt naar voren dat cliënten zich minder (vrij) over het terrein en nabije omgeving bewegen. Hier lijkt 

een gevoel van onveiligheid (door angst voor mede-cliënten), maar met name een ervaren stigma bij te dragen 

aan een meer naar binnen gekeerde houding of schaamte ten aanzien van een verblijf op de WA Hoeve. 

 

Dit deelonderwerp heeft betrekking op de beleving van bewoners en gebruikers van de WA Hoeve ten aanzien 

van (onder andere) zorg, wonen en recreatie. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat, over het algemeen, 

bewoners en anderen die gebruik maken van de WA Hoeve positief zijn over de omgang met elkaar.  

Ervaren overlast 

Het grootste gedeelte van de respondenten ervaart géén overlast, ongeveer een kwart doet dat wel. De overlast 

die wel wordt ervaren heeft betrekking op het onderhoud van gebouwen en zwerfafval (zoals eerdergenoemd), 

maar ook op een gevoel van onveiligheid. Aanwezigheid van cliënten (met name vanuit de forensische zorg) lijkt 

hieraan bij te dragen. Een ander breed gedragen probleem is het zien van alcohol- en drugsgebruik door cliënten 

of jongeren uit het dorp. Dit wordt genoemd door buurtbewoners, bewoners van de WA Hoeve, cliënten en 



familieleden van cliënten en medewerkers van zorginstellingen. Hierbij zijn een aantal concrete voorbeelden van 

cliënten, ondernemers en buurtbewoners genoemd waaruit blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik plaatsvindt 

op de WA Hoeve en in de dorpskern. Een globaal beeld dat vanuit de interviews en vragenlijsten naar voren komt 

is dat het zien van drugsdeals of het gebruik ervan is verminderd bij de toegenomen inzet van maatregelen naar 

aanleiding van het ernstige incident in september 2017.  

Verlichting, buurtcoaches en beveiliging 

Vanuit de respondenten komt ook een eenduidig beeld naar voren waarbij (op een enkeling na) de tevredenheid 

wordt uitgesproken over de toegenomen verlichting, inzet van buurtcoaches en beveiliging. Met name de 

buurtcoaches die veel kennis hebben van de instellingen en cliënten lijken hierbij een goede spil in het web te 

zijn. De maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat respondenten zich veiliger voelen. Door een groot gedeelte 

van de respondenten wordt de wens uitgesproken de verlichting en beveiliging te continueren, intensiveren en 

verbeteren. Met name de “donkere hoekjes” op de WA Hoeve (zoals parkeerplaatsen) kunnen hiervan 

profiteren. Bijlage 7 geeft een overzicht van de lichtmasten zoals deze in het voorjaar van 2018 aanwezig zijn. 

Hieruit blijkt dat de bebouwde delen van de WA Hoeve grotendeels voorzien zijn van verlichting. Mogelijk dat er 

met name gecontroleerd kan worden op de werkzaamheid van de reeds aanwezige palen, maar daarnaast ook 

op mogelijke uitbreiding ervan op bijvoorbeeld de Dolderseweg, de parkeerplaatsen in de zorgkernen, en op en 

rond de historische middenas. 

Activiteitenaanbod en sociale cohesie 

Met name vanuit de groep cliënten (van Altrecht en Fivoor), maar ook vanuit (buurt)bewoners wordt aangegeven 

dat er (te) weinig activiteiten en faciliteiten op de WA Hoeve zijn. Doordat er weinig te doen is, is het uitstapje 

naar de dorpskern van Den Dolder en de plaatselijke Albert Heijn voor cliënten één van de meest ondernomen 

activiteiten. Er is echter een uitgesproken behoefte aan sportactiviteiten of voorzieningen op de WA Hoeve zelf 

zoals een winkeltje, gemeenteloket, restauratie en het liefst zelfs een zwembad. De Wissel (een reeds aanwezige 

ontmoetingsplek in de zorgkern) wordt dan ook positief geëvalueerd en cliënten hopen dat de openingstijden 

verruimd kunnen worden en de voorzieningen aldaar een ‘boost’ kunnen krijgen.  

Aansluitend hierop is vanuit diverse doelgroepen genoemd dat er behoefte is aan een sterkere integratie tussen 

mensen van het dorp en cliënten van de WA Hoeve. Bijvoorbeeld door activiteiten die voor beide doelgroepen 

geschikt zijn. Naast het versterken van de integratie met het dorp, is ook de integratie en samenwerking met 

ondernemers belangrijk. Alhoewel een selectie van de ondernemers gesproken is voor het 

leefbaarheidsonderzoek, ervaren we een bereidheid om meer en actiever bij te dragen aan de aantrekkelijkheid 

van de omgeving. 

 

Dit deelonderwerp heeft betrekking op de ((loop)bewegingen van subjecten. Informatie hierover is verkregen 

vanuit observaties en tellingen die gedurende, respectievelijk, enkele dagen en weken zijn uitgevoerd. Het gebied 

wordt overdag veel gebruikt, zowel door voetgangers, fietsers als auto’s. Recreanten maken van het gebied 

gebruik door er te wandelen, de hond uit te laten, hard te lopen of te wielrennen. De intensiteit van het 



fietsverkeer in het weekend lijkt sterk samen te hangen met het weer; op zonnige zondagen is het vele malen 

drukker dan een regenachtige zondag. Daarnaast is in het gebruik van de wegen een duidelijke samenhang te 

zien met de start- en eindtijden van werkdagen. In de nacht is het zeer rustig en worden slechts enkele auto’s of 

fietsers gemeten. Over het algemeen zijn de wegen goed begaanbaar, maar de toegangsweg tot Altrecht loopt 

via het dokterslaantje, een smalle laan met woonhuizen. De overige toegangswegen zijn breder. Respondenten 

noemen een aantal keren dat de bewegwijzering onduidelijk is, waardoor mensen bijvoorbeeld minder vaak 

gebruik maken van de WA Hoeve dan dat men zou willen. De respondenten brengen ook naar voren dat door de 

gebeurtenis vorig jaar een gedeelte van de mensen vaker een andere route neemt (bijvoorbeeld via de grote 

weg in plaats van via binnendoor via de WA Hoeve) of vaker de auto pakt in plaats van de fiets. Tot slot, doorgaans 

houden voertuigen zich aan de snelheid, met een incidenteel geval waar bijna twee keer harder wordt gereden 

dan de maximumsnelheid.  

 
Vanuit de oriënterende gesprekken en vanuit de informatie verkregen uit vragenlijsten en interviews is duidelijk 

geworden dat er veel energie in de samenleving van de WA Hoeve en Den Dolder (en omstreken) zit. Bewoners 

en gebruikers van de WA Hoeve denken graag mee over hoe de leefbaarheid mogelijk verbeterd kan worden en 

zijn bereid hun steentje daaraan bij te dragen. Dit blijkt al uit diverse lopende initiatieven, waarvan een gedeelte 

hieronder zal worden toegelicht. Bij het organiseren van nieuwe activiteiten op de WA Hoeve moet echter niet 

uit het oog verloren worden dat het geen “openbaar park” is, maar een gebied waar (kwetsbare) mensen wonen. 

Overleg tussen de organisatoren van activiteiten en de zorginstellingen is hierbij belangrijk, maar ook zeker 

particuliere bewoners zoals aan het Dokterslaantje en bewoners via de Woningbouw moeten niet vergeten 

worden.  

Initiatieven 

Er zijn diverse initiatieven genomen door gemeente, zorginstellingen en bewoners van de WA Hoeve en Den 

Dolder. Deze waren gericht op het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel, maar ook zeker de 

leefbaarheid op het terrein. Zo zijn er vanuit Altrecht en Fivoor twee projectleiders aangesteld. Een projectleider 

“Leefbaarheid” en “Zorg en Veiligheid”. Het doel van deze commissie/projectleider is om “zich in te zetten voor 

duurzame oplossingen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid op en rond het terrein”, onder meer door 

mensen meer bij elkaar te brengen. Deze maatregelen beogen een verbetering voor cliënten, medewerkers en 

inwoners van Den Dolder. Voorbeelden van maatregelen die zijn genomen door de zorginstellingen en 

commissies zijn de oprichting van een “cleanteam” (schoonmaken en schoonhouden van het gebied), 

aanbrengen van meer verlichting, het inzetten van beveiligers en het actief inzetten van leegstandsbeheer. Zo 

worden diverse panden benut voor bijvoorbeeld culturele activiteiten of door ZZP’ers. 

Stichting WAardevol 

De Stichting WAardevol zoekt de verbinding tussen bewoners en cliënten. Vroeger was er meer interactie tussen 

beide groepen (zo liep de kerstroute bijvoorbeeld over het terrein), maar in de afgelopen jaren lijken ze elkaar 

minder vaak op te zoeken. De Stichting WAardevol wil graag af van het stigma van het terrein en probeert hieraan 



bij te dragen door een brede doelgroep aan te spreken en diverse activiteiten te organiseren op en rond de WA 

Hoeve. Bij de oprichting van de Stichting is geïnventariseerd wat de leegstand was en wat er eventueel met de 

gebouwen kon gebeuren. Een voorbeeld van iets dat de Stichting heeft opgepakt is het nieuwe filmhuis op de 

WA Hoeve genaamd ‘Den Dollywood’, gesitueerd in het oude Hoofdgebouw. Daarnaast worden er meer 

activiteiten georganiseerd op de WA Hoeve. Aldus de Stichting WAardevol is het terrein wel gebaat bij een gericht 

beleid op leefbaarheid.  

Burendag 

De open dag (WA burendag) die recentelijk is georganiseerd, waarbij de deuren van Altrecht en Fivoor waren 

opgesteld en toegankelijk waren voor geïnteresseerden is ook iets wat bij kan dragen aan een sterkere verbinding 

tussen het dorp Den Dolder en de WA Hoeve.  

Individuele initiatieven 

Vanuit individuele initiatieven wordt de verbinding tussen bewoner, cliënt en buurtbewoner gezocht. Zo stellen 

kunstenaars maandelijks hun atelier open voor geïnteresseerden.  

 

Betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente benoemen dat het belangrijk is toezicht op het gebied te 

houden en op korte termijn te kijken naar de ontsluiting van het gebied. In de gebiedsvisie wordt een uitbreiding 

van het aantal woningen genoemd en daar is de ontsluiting van het gebied onvoldoende op toegerust. Het is 

mogelijk dat dit al vooruitlopend op de grote herstructurering kan worden uitgedacht, aldus een 

beleidsmedewerker van de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een extra entree voor automobilisten of 

een verbreding van de fietsbrug. Daarnaast is het zeer belangrijk om leegstand en verpaupering van de panden 

tegen te gaan, bijvoorbeeld door (meer nog dan dat nu al gebeurt) ZZP’ers aan te trekken, vroegtijdige sloop of 

door Altrecht te vragen de panden actiever te onderhouden.  

 

Diverse particuliere bewoners van de WA Hoeve en het dorp Den Dolder geven aan dat er de laatste maanden 

veel is verbeterd in de communicatie vanuit Altrecht en Fivoor. Daar was eerder onvrede over, met name over 

het feit dat het de bewoners niet duidelijk was dat er ook forensische cliënten op het terrein verbleven. 

Daarnaast zijn er ook overlegstructuren gestart tussen de zorginstellingen, gemeente en politie. Deze zijn gericht 

op het waarnemen van trends en aan de hand daarvan het doorvoeren van aanpassingen in beleid of structuur.  

Vanuit de interviews met diverse betrokkenen komt naar voren dat er een heel divers verwachtingspatroon is 

wat betreft het vertrek van Altrecht en Fivoor van de WA Hoeve; uiteenlopend van een vertrek op zeer korte 

termijn tot langdurig gebruik van de zorgkern of überhaupt géén vertrek. Heldere communicatie hierover vanuit 

de gemeente en zorginstellingen zou mogelijk de roddels en onrust uit de lucht kunnen halen. 



 
In de loop der jaren zien we een forse daling van het aantal gebruikers op het uitgestrekte WA Hoeve terrein (+/- 

200 hectare). Dit is met name ingegeven vanuit een lagere instroom van GGZ-cliënten; waar er in de 

“hoogtijdagen” ongeveer duizend cliënten woonden, verblijven er nu nog minder dan de helft. Daar komt bij dat 

de dienstwoningen (waar vroeger leerling-verpleegkundigen gehuisvest waren) en andere gebouwen een andere 

bestemming hebben gekregen (zoals linnenkamer, ketelhuis, theehuis of werkplaatspaviljoens). Een verminderd 

aantal cliënten, medewerkers, bedrijvigheid op de WA Hoeve én verminderde interactie met het dorp heeft 

mogelijk geleid tot 1) de (ervaren) verpaupering van (met name de historische) gebouwen, en 2) een 

verminderde publieke familiariteit.  

De term publieke familiariteit2 is door professor Blokland geïntroduceerd en kan als volgt worden uitgelegd. Het 

gaat hier om het vergaren van kennis over buurtbewoners door elkaar (vluchtig) te ontmoeten in de openbare 

ruimte. De korte (herhaaldelijke) ontmoetingen kunnen ertoe bijdragen dat je meer van elkaar weet en elkaar 

beter in kunt schatten. Publieke familiariteit gaat ook over het kunnen identificeren van mensen die je in je 

leefomgeving tegen komt, met andere woorden; weten mensen wie er in de buurt ‘hoort’. Factoren die een 

sterke invloed hebben op publieke familiariteit zijn:  

1) drukte,  

2) vervreemding/etnische diversiteit,  

3) schoon en heel, en  

4) sociale cohesie (Bron: de Veldacademie).  

De resultaten van het leefbaarheidsonderzoek geven inzicht in deze vier punten. De drukte op de WA Hoeve is 

verminderd, de vervreemding vergroot (met name de aanwezigheid van de forensische psychiatrie lijkt hieraan 

bij te dragen), de gebouwen zijn deels verpauperd, er wordt geklaagd over de aanwezigheid van zwerfafval en 

gaandeweg de jaren zijn cliënten en (dorps)bewoners geleidelijk uit elkaar gegroeid. Het is mogelijk dat er in de 

nieuwbouwwijken van Den Dolder bewoners bij zijn gekomen die de historie van het gebied en de interactie met 

het dorp niet kennen. Wanneer er verbetering plaats vindt op (een deel van) de vier factoren van publieke 

familiariteit, zal naar verwachting de leefbaarheid op en rond de WA Hoeve worden vergroot.  

De suggesties die respondenten deden voor het verbeteren van de leefbaarheid hebben, direct of indirect, 

nagenoeg allemaal betrekking op aspecten die samenhangen met publieke familiariteit. Kort gezegd: men wil 

graag een veilige omgeving, beter onderhoud van natuur en gebouwen, meer bedrijvigheid op de WA Hoeve en 

meer mogelijkheden tot interactie met elkaar. Het leefbaarheidsonderzoek laat zien dat een gedeelte van de 

respondenten zeker bereid is daar zelf aan bij te dragen. Voor de gemeente Zeist is deze energie en 

bereidwilligheid om bij te dragen aan een prettiger en leefbaarder Den Dolder dan ook van grote waarde. Naar 

verwachting zal bij verbetering van de publieke familiariteit deze bereidwilligheid alleen maar toenemen.  

                                                                 
2 Blokland, T.V. (2009). Het belang van publieke familiariteit in de openbare ruimte. In: Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 
36(3), 183-191. 

 



 

 
Onderstaande brief is voor buurtbewoners. Er zijn aparte brieven voor cliënten (apart per instelling), 

medewerkers (apart per instelling), verwanten en gebruikers van het terrein  

   



 



 
De vragenlijst is voorgelegd aan bewoners, cliënten en wettelijk vertegenwoordigers, familieleden, 

werknemers en zakelijke gebruikers van de WA Hoeve. De enquête is afgenomen bij buurtbewoners in de 

dorpskern van Den Dolder.  

 

 



 

 

  



  



  



  



 

  



  



 

 



 
 

 Gebouw Adres Status Bestemming 

Donderse Hille 

(onderdeel 

historische 

middenas) 

Vijverhof Vijverhof Bewoond door huurders Nu in erfpacht 

 Seysterveste 

Telefooncentrale Vuurvlinder 1  In stand houden 

Spinoza Vuurvlinder 6 HOD (bewoond, 3 personen) Verkopen 

Sylvia Borin Dolderseweg 164  Verkopen 

Carré Dolderseweg 164 HOD (10 bedrijven) Verkopen 

Wingerd Dolderseweg 164  Verkopen 

Heuveltje Dolderseweg 164  Verkopen 

Centrale keuken 

(voormalig) 

Dolderseweg 164  Verkopen 

Ketelhuis Dolderseweg 164 Atelier Verkopen 

Linnengebouw Dolderseweg 164 Atelier Verkopen 

Jeltje gebouw Dolderseweg 164  Verkopen 

Bedrijfsgebouw Dolderseweg 164 HOD (Atelier en 4 bedrijven) Verkopen 

Theehuis Dolderseweg 164  Verkopen 

Gehoorzaal Dolderseweg 164 Atelier Verkopen 

Hoofdgebouw Dolderseweg 164 HOD (6 bedrijven) Verkopen 

Oud Wier Dolderseweg 164  Verkopen 

Cabine Oud Wier Dolderseweg 164  Verkopen 

     

Zorgkern 

Altrecht / Fivoor 

    

Deltahuis  Distelvlinder 1 HOD (bewoond, 2 personen, 5 

oppassers opslagruimte) 

Herontwikkelen / slopen na 

2020.  

Korenveld Distelvlinder 3 HOD (bewoond, 7 personen) Herontwikkelen / slopen 

2020 

Barentsz Distelvlinder 7  Herontwikkelen / slopen 

voor 2020 

Winkler Dagpauwoog 2  In stand houden 

Vesalius Dagpauwoog 8 Bewoond (5 personen) In stand houden / 

Herontwikkelen na 2020 

Erasmus   Is gesloopt 

Boerhaave Eikenpage 6  Renoveren / gemeentelijk 

monument 

Antonia Eikenpage 4  In stand houden / 

gemeentelijk monument 



Wilhelmina Eikenpage 2  In stand houden / 

gemeentelijk monument 

Roosenburg Distelvlinder 5 In gebruik (zorgfunctie) In stand houden / Slopen na 

2030 (mogelijk eerder) 

Camper Vuurvlinder 4  In stand houden / 

gemeentelijk monument 

Reijnvaan Distelvlinder 9 In gebruik (zorgfunctie) Herontwikkelen / slopen na 

2020 

Meijboom Distelvlinder 8 In gebruik (zorgfunctie) Herontwikkelen / slopen na 

2020 

Wier Citroenvlinder 4 In gebruik (zorgfunctie) In stand houden / 

Herontwikkelen na 2020 

Bloemenkas Distelvlinder 6 In gebruik (dagbesteding) In stand houden / 

Herontwikkelen na 2020 

Trafohuisje Distelvlinder 4  In stand houden 

Wier + Dagpauwoog 1 In gebruik (zorgfunctie) In stand houden / 

Herontwikkelen na 2020 

Tender V Dolderseweg 164  Is gesloopt 

     

Overige gebouwen 

Altrecht 

    

De Villa Dolderseweg 158A  Is verkocht 

De Herberg Dolderseweg 158  Is verkocht 

Brandweerpost Dolderseweg 204  Verkopen 

Mortuarium Dolderseweg 164  Verkopen 

     

Reinaerde     

Donders Dennendalweg Gesloopt Is gesloopt, nieuwbouw 24 

studio’s 2018-2019 

 Woningen Houtlaan In gebruik (zorgfunctie) Slopen en nieuwbouw 28 

studio’s 2018-2019 

 Het plein Plein 8 In gebruik (kantoren, 

vergaderruimten en 

zorgfunctie) 

Slopen en nieuwbouw 

Verzamelgebouw  

2018-2022 

 Gezondheids-

centrum 

Boshutlaan In gebruik Slopen en nieuwbouw 28 

studio’s 2018-2019 

 Woningen Veldweg/Boshut-laan In gebruik (zorgfunctie) Slopen 2020 en nieuwbouw 

2021 van 21 studio’s 

 Woningen Tuinlaan In gebruik (zorgfunctie) Slopen 2020 



 Postkamer en 

woningen 

Dennendalweg/Kapelw

eg 

In gebruik (dagbesteding en 

verblijf) 

Sloop dagbesteding 

postkamer en nieuwbouw 

“reserve”  

Bron: Altrecht, Fivoor en Reinaerde  
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