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Hafakker
te Noordwijkerhout

Opdrachtgever: WS Antonius van Padua 
Aannemer: Heijmans IBC Bouw
Status: opgeleverd in 2005

Voor woningstichting Antonius van Padua is er 
in samenwerking met ‘Het Raamwerk’ een plan 
ontwikkeld op het Hafakker-terrein, een gedeelte 
van het voormalige BAVO-terrein. Het plan omvat 
een tweetal appartementencomplexen waar, onder 
het motto ‘verdunnen’, enerzijds bewoners van 
‘Het Raamwerk’ en anderzijds reguliere bewoners 
komen te wonen.
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2e verdieping   6000+

de strandwal

1e verdieping   3150+begane grond   P=0

De Strandwal en De Veranda

De appartementen worden aangeboden met een 
verschillend zorgniveau. Een laag niveau voor de 
meest zelfstandige groep bewoners en een zeer hoog 
niveau voor de groep die geheel afhankelijk is van 
de zorg. Onder die laatste groep vallen geestelijk 
en lichamelijk gehandicapten waarvan er een aantal 
vroeg gedementeerd zijn en als gevolg daarvan een 
visuele handicap hebben.

De appartementen zijn ontworpen als paviljoens 
die geheel zijn opgenomen in de landschappelijke 
context.



H
af

ak
ke

r 
te

 N
oo

rd
w

ijk
er

ho
ut

Inrichting begane grond De Strandwal

Prevalentieonderzoek wijst uit dat slechtziendheid 
vaak voorkomt bij mensen met een verstandelijke 
beperking. Extra aandacht voor het interieur was van 
belang gezien het feit dat het hier om dementerende 
verstandelijk gehandicapten ging.

De centrale ruimte is met zachte pastelkleuren 
ingericht in combinatie met een aantal 
accentkleuren. Een loper leidt vanaf de hoofdentree 
langs alle woonunits in een zogenaamd ‘circuit’. 
De entrees van de units zijn gemarkeerd door een

donkerder kleur op de vloer en door oranje deuren 
(een zeer herkenbare waarschuwingskleur). Deze 
oranje kleur is ook toegepast op de kolommen en 
de keukenaanrecht.

Als extra begeleiding is langs de wand een handgreep 
gemonteerd met ribbels ter plaatse van de deuren. 
Zo zijn er een aantal details die de zintuigen van 
de gebruikers stimuleren en prikkelen om hun 
beperkingen te kunnen compenseren.

De inrichting is in samenwerking met Bartiméus 
tot stand gekomen. Er is veel aandacht voor zowel

de afwerking (onderhoudsarm en tevens zacht en 
warm qua uitstraling) en kleurovergangen (zodat 
er geen verwarrende waarnemingen ontstaan bij 
de gebruikers) als voor de verlichting (voldoende 
en vooral gelijkmatig). Hoewel de inrichting zeer 
functioneel en doelmatig moest zijn, hebben wij 
getracht een rustige, huiselijke sfeer met smaak te 
creëren waarin zowel de cliënten als het personeel 
en de bezoekers een prettige woon- en werkruimte 
hebben.



H
af

ak
ke

r 
te

 N
oo

rd
w

ijk
er

ho
ut

voorgevel De Veranda

impressie van De Veranda achtergevel

kelder

begane grond

1e verdieping

2e verdieping


