
Herbestemming Hotel Dreyeroord tot zorgwoningen.

Haalbaarheidsonderzoek: Adriaan Jurriëns Architecten
Voorbeeld ontwerp Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV
Animaties, Secander Raisini



GESCHIEDENIS DREYEROORD

Het goed Dreijen wordt in 1305 genoemd als eigendom van de Commanderij 
van St. Jan in Arnhem.

In 1570 wordt melding gemaakt van het `Het goet tho Dryen met huis, 
bouwland en heggen’, dat tot 1818 het eigendom van de broederschap bleef. 

Jonkheer Van Haersolte koopt het landgoed met het omringende heidevelden 
(ongeveer 50 hectare). Hij legde diverse plantsoenen aan op de voormalige 
heide.

Dreijen komt in 1845 in handen van de Arnhemse familie Westrik, die het oude 
bouwhof door een nieuw herenhuis (het huidige Dreyeroord) in 1847 verving. 
Sinds 1884 is de Dreijen of Dreyeroord in gebruik als hotel. 



De gevelsteen uit 1847, tegenwoordig nog aanwezig, maar opnieuw ingemetseld aan de zuidzijde.



Dreijeroord omstreeks 1905 (zonder luiken, noordzijde)



GESCHIEDENIS DREYEROORD

Dreijeroord omstreeks 1930 noordzijde (met luiken)



De achterzijde van Dreijeroord omstreeks 1890 (met louvre luiken zuidzijde)



Links de zuidzijde (achterkant) en rechts de Oostzijde van Dreijeroord 1945 

Deze foto is gebruikt bij het bordje aan de weg door Liberationroute. 



Onthulling van de Luisterkei, september 
2011 met Burgemeester Jean Paul Gebben 
en veteranen.

Oorlogsverleden Dreijeroord



Oorlogsverleden Dreijeroord

https://youtu.be/eu7biZyZK5c


It was the scene of one of the bloodiest battles fought by the King’s Own Scottish Borderers in WWII



Artikelen buitenland: in Irish Times, Sunday Mail Schotland , Daily Record 
Schotland
Artikelen binnenland: De Gelderlander, NRC, Elsevier, Monumentaal, Hoog en 
Laag, Arnhem Koerier, Algemeen Dagblad, Renkum Nieuws, De Erfgoedstem, 
Heemschut e.a.
Internet: Tracesofwar.com, Facebook, Arnhem-direct.nl, wo2actueel.nl, 
Geldersarcadië.nl e.a.
TV uitzendingen: NOS Journaal, Omroep Gelderland. 
Radio uitzendingen: NOS Vroege Vogels, VARA Kopspijkers. 



• 12000 overhandigd aan Amvest
• 15000 aan de burgemeester H. Bloemen

• 17200 handtekeningen tegen sloop totaal 



Veteranen zingen in Dreyeroord, 2014

https://youtu.be/chb2uTdsYpM


Ontwerp Amvest voorzijde 2016

Dreijeroord achterzijde 1945

In het ontwerp van Amvest is waarschijnlijk de achterzijde als 
vergelijking  gebruikt. De vergelijking is opvallend en daar is wel 
degelijk iets mee te doen.  Deze achterkant komen we zo op terug, 
want hiermee is iets interessants mogelijk.

[citaat De Gelderlander 17 juni 2016] Edo Geesink van Geesink 
Weusten Architecten uit Arnhem heeft in opdracht van Amvest en 
zorginstelling Het Gastenhuis een schetsontwerp gemaakt voor de 
nieuwbouw. Het is een villa met die sterk geïnspireerd is op het 
landhuis Dreijeroord uit de negentiende eeuw. Pas veel later kreeg het 
hotel het aanzien van een Zwitsers chalet. Helaas is dit dus onjuist. 

De gelderlander

http://www.geesinkweusten.nl/
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/nieuwbouw-dreijeroord-toont-straks-respect-voor-oorlogsverleden-1.6115981


Begeleidende brief bij Eindrapport Commissie
Versterking Infrastructuur Herinnering WOII

Eindrapport wordt ingebonden bijgeleverd.



Uitbreidingsplannen uit 1975

GESCHIEDENIS DREYEROORD

Dreyeroord heeft meerdere verbouwingen ondergaan. Door oorlogsherstel en uitbreiding zoals op 
deze tekening uit 1975.
Alle zich nu aan de buitenzijde, en in slechte staat bevindende aanbouwen of erkers, zijn van deze 
periode. Terugkerend kenmerkend detail is het trapje in de hal. 



Doel van Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland:

• Inpassing incl. nieuw te bouwen deel in het huidige kavel
• Inpassing bestaande PvE
• Verdiepte entree (ongewenste hoogteverschillen oplossen)
• Daglichttoetreding
• Efficiente organisatie van het PvE
• Zorgwoning, zorgechtpaar
• Behoud van Dreyeroord of delen daarvan

Resultaat moet zijn, functionele woningplattegronden met als uitgangspunt het PvE en ontwerp van Amvest.
Deze bevatten de gegevens van gewenste m2 BvO, breedtte van gangen et cetera.  Onderstaande plattegronden
zijn gefotografeerd tijden de presentatie van Het Gastenhuis en Amvest zodat wij zeker een 100% correct 
uitgangspuntendocument hebben. 

Geen tekeningen beschikbaar, uitgangspunten vanaf foto’s van de presentatie

UITGANGSPUNTEN AMVEST/HET GASTENHUIS



- Geen constructieve gebreken gevonden
- Uitzondering zijn de balkons
- Achterstallig onderhoud aan bouwkundige delen (meer onderzoek nodig)
- Veel achterstallig onderhoud aan afwerkingen
- Bestaande bouw gefragmenteerd en sterk verouderd
- Bouwmethode oudste delen: stapelbouw in combinatie met houtskeletbouw



Uitgangspuntendocument (UPD)

Het UPD (deze informatie komt rechtstreeks uit de tekeningen van
het Amvest ontwerp) bevat de volgende gegevens:

- BvO 1597 m2
- 20 zorgwoningen (tussen 35m2 tot 45m2
- Draaicirkel toegang woningen
- 2 trappenhuizen, 1 toegankelijkheidslift
- Woonkamer uit 2 delen van ca. 2 0 0 m 2
- Woning van zorgechtpaar ca 135 - 150m2
- Brede verkeersruimten
- Diverse ondersteunende ruimte(n)
- Verschillende vormen
- Clustering van ruimten zoals bijkeuken en woonkamer



Plattegrond (begane grond) Plattegrond (eerste verdieping)

UITGANGSPUNTEN BIJ BEHOUD

Terug naar de basis. Alle aanbouwen, serres, 
balkons dienen te worden verwijderd. Terug 
naar de pré 1944 situatie. Dit deel van het 
gebouw is bouwtechnisch goed. Het verdiepte 
trappenhuis in rood. 
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DREYEROORD

- haalbaarheidsonderzoek -

herbestemming hotel tot zorgwoningen

schaal: 1:1000

schaal: 1:200

Adriaan Jurriëns architecten

variant B

Bruto Vloeroppervlakte (BVO)

- Begane Grond
- 1e verdieping

- 2e verdieping

629,68m2
565,99m2

565,99m2

BVO (totaal) 1761,66m2

BVO t.o.v. nieuwbouw (1597m2)  
1761,66/1597*100=110,31%

Legenda
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Plattegrond (begane grond)

Plattegrond (eerste verdieping)

DREYEROORD

- haalbaarheidsonderzoek -

herbestemming hotel tot zorgwoningen

schaal: 1:1000

schaal: 1:200

Adriaan Jurriëns architecten

variant A

Bruto Vloeroppervlakte (BVO)

- Begane Grond
- 1e verdieping

- 2e verdieping

737,28m2
630,68m2

456,93m2

BVO (totoaal) 1824,89m2

BVO t.o.v. nieuwbouw (1597m2)  
1824,89/1597*100=114,27%

Vier haalbaarheidstudies
haalden het niet. Getoond 
worden varianten A en B.

Plattegrond (tweede verdieping) Plattegrond (tweede verdieping)Situatie Situatie

ONTWIKKELING HAALBAARHEIDSSTUDIES



overdekteentree(drive-in)
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DREYEROORD

- haalbaarheidsonderzoek -

herbestemming hotel tot zorgwoningen

Situatie

schaal: 1:1000

schaal: 1:200

Adriaan Jurriëns architecten

variant D 
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- x

- x
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Plattegrond (begane grond)

Plattegrond (eerste verdieping)

DREYEROORD

- haalbaarheidsonderzoek -

herbestemming hotel tot zorgwoningen

Situatie

schaal: 1:1000

schaal: 1:200

Adriaan Jurriëns architecten

variant C

Bruto Vloeroppervlakte (BVO)

- Begane Grond
- 1e verdieping

- 2e verdieping

588,60m2
561,80m2

561,80m2

BVO (totoaal) 1712,20m2

BVO t.o.v. nieuwbouw (1597m2)  
1712,2/1597*100=107,21%

Legenda
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Getoond worden varianten C 
en D. Variant D wordt verder 
uitgewerkt door het 
verplaatsen van de 
hoofdingang. De plaatsen 
van de trappenhuizen zijn 
fictief. 

ONTWIKKELING HAALBAARHEIDSSTUDIES

Verdiepingen als op variant C

Zij ingang



Een bijzonder detail blijft het niveauverschil dat ontstaat door de lager gelegen 
woningentree. Het hoogteverschil heeft te maken met het oplopende landschap dat in het 
gebouw doorloopt. De andere ontwerpvarianten laten zien dat het risico bestaat dat deze 
voormalige entreezone teveel een restruimte wordt. Door het verplaatsen van de entree 
kan deze entreezone worden verkleind en het resterende hoogteverschil worden 
opgenomen als interieurdetail of herinneringsruimte.

Dreyeroord, westzijde
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Plattegrond (begane grond)

VARIANT D

Nieuwe hoofdingang

Ingang Remembrance Room



Plattegrond 1e verdieping (trappenhuis is fictief) Plattegrond 2e verdieping (trappenhuis is fictief)

Plafond Remembrance Room

‘Betere woningplattegronden kunnen worden verkregen door het trappenhuis vanaf de 1e verd. geheel op te heffen’











Flexibel in volume



Deel oud

(1049,48m2)

Deel nieuw (663,78m2) Totaal 

(1712,20m2)

Normaal (€ 1221/m2) € 1.281.415,08 € 810.475,38 € 2.090.596,20

Beter (€ 1483/m2) € 1.556.378,84 € 984.385,74 € 2.539.192,60

Luxe (€ 1745/m2) € 1.831.342,60 € 1.158.296,10 € 2.987.789,00

Bouwkosten (globaal)
Variant D

•Oudbouw (begane grond: 399,28m2; verdiepingen 325,1m2 

•Nieuwbouw (begane grond: 190,16m2; verdiepingen 236,81m2)
Bron: http://www.itx-bouwconsult.nl/diensten-particulier/gemiddelde-bouwkosten-per-m2

Meest voor de hand liggende scenario ‘beter’: € 2.539.192,60

http://www.itx-bouwconsult.nl/diensten-particulier/gemiddelde-bouwkosten-per-m2


Koppelkansen
•Hergebruik van de bestaande keuken als garage en verdiepingsvloer als terras.



- Herbestemming is mogelijk;

- Brutovloeroppervlakte is 6,14% groter dan het bestaande nieuwbouwplan van Amvest. In ons
nieuwbouwplan is nog niet de remembranceroom opgenomen. Bij het plan kunnen ook externe partijen
(V Fonds of Cultuurfonds gemeente Renkum) worden betrokken om dit te financieren;

- Gedetailleerder onderzoek met behulp van Amvest/Het Gastenhuis kan het verschil  in 
Brutovloeroppervlakte tussen nieuwbouw en herbestemming verder minimaliseren;

- Er zijn vooralsnog geen constructieve of bouwkundige gebreken geconstateerd die herbestemming
onmogelijk maken;

- Het inpassen van het PvE is mogelijk en levert een functionele totaalplattegrond en  functionele 
woningplattegronden op met een efficiënterouting;

- De verdiepte entree kan integraal worden opgenomen in de totaalplattegronden Deze restruimte die 
noodzakelijkerwijs overblijft kan dienen als remembranceroom;

- De ruimte van  het trappenhuis op de 1e en 2e kan worden opgeheven om betere woning-plattegronden
te verkrijgen.

Conclusie:



Dreyeroord Zuidzijde Dreyeroord Oostzijde



Ontwerp Amvest voorzijde 2016

Dreijeroord achterzijde 1945

Compromis





Nieuwe Hoofdingang Serre Oostzijde

Voorbeeld: Aanbouw wordt tegen de zuidgevel geplaatst…



Nieuwe Hoofdingang

Resultaat, nieuwbouw tegen de zuidgevel geplaatst.



Dreyeroord gevel oostzijde met nieuwe hoofdingang

Ingang Remembrance Room

Compromis





Dreyeroord Remembrance RoomNieuwe Hoofdingang

Plat dak verdiept uitvoeren t.b.v. technische installaties



Animatie Dreyeroord

https://youtu.be/CieqQGR5RDY

https://youtu.be/CieqQGR5RDY


Dreyeroord gevel oostzijde met nieuwe hoofdingang

Van Dedemweg


