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Feng Shui  
in Eimersstaete 
Tekst en foto’s Annet van den Berg

Nieuwbouw en renovatie. Vier op de vijf zorginstellingen houden zich bezig met de bouw in de ruimste 
zin van het woord. ZorgInstellingen neemt geregeld een project onder de loep. Dit keer het nieuwe pand 
van de Arnhemse stichting Pleyade die onlangs een nieuwe locatie opende in Arnhem-Zuid: Eimersstaete. 
Een kleinschalig PG verpleeghuis, waar Feng Shui en Artistic Healing de boventoon voeren in de alge-
mene ruimten.
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Regiomanager Heleen Hasper van 
Pleyade kreeg vorig jaar de opdracht 
een nieuwe locatie op te zetten. 
Voorwaarde: het moet iets zijn wat de 
Arnhemse zorgorganisatie nog niet had. 
Onlangs werd Eimersstaete in Arnhem-
Zuid opgeleverd. Een niet alledaagse 
zorglocatie waar rond de dertig PG 
bewoners in hun eigen appartement 
wonen; in enkele gevallen zelfs samen 
met hun partner. “Dat zie je niet vaak 
in een verpleeghuis en zeker niet bij 
PG”, zegt Hasper. “Al wonen hier wel 
alleen bewoners voor wie een eigen plek 
belangrijk is.”
Maximale vrijheid is het uitgangs-
punt in Eimersstaete. Een deel van de 
bewoners is afkomstig uit De Akker-
winde, een zorgcentrum dat op termijn 

gesloten wordt. “We hebben wel heel 
duidelijk gekeken wie wel en wie niet 
hier naartoe kon”, vervolgt Hasper. 
“Soms is maximale vrijheid niet goed 
voor een bewoner”, vult haar collega 
Wimke Weergang, manager zorg en 
wonen, aan. “Die worden daar veel te 
onrustig van.”

Appartementencomplex
De nieuwe locatie van Pleyade is 
gehuisvest in een gebouw dat oor-
spronkelijk is gebouwd als apparte-
mentencomplex voor senioren met de 
mogelijkheid om zorg in te kopen. Een 
kerkgenootschap liet het gebouw neer-
zetten; er bleek echter geen markt voor 
in Arnhem-Zuid. De zorgorganisatie in 
de Gelderse hoofdstad kreeg de locatie 

Kleur en sfeer zijn belangrijk in de woonkamers van Eimersstaete.

in het vizier en kocht het pand aan om 
hier vorm te kunnen geven aan een 
nieuwe vorm van zorgverlening.
In het najaar van 2011 moest in korte 
tijd een renovatie- en inrichtingsplan 
worden gemaakt voor het inmiddels 
drie jaar oude pand. Een artikel in 
ZorgInstellingen triggerde Hasper. 
Daarin zette interieurstylist Margriet 
Verhulst uiteen wat Feng Shui en Ar-
tistic Healing – de weerspiegeling van 
de uiterlijke omgeving op de innerlijke 
beleving – doet met bewoners. De 
regiomanager nodigde Verhulst uit om 
haar ideeën voor het pand te geven. 
Dat mondde uit in een succesvolle 
samenwerking, waarbij ook de door 
Verhulst geïntroduceerde bouwcon-
sulent Olaf Noot betrokken werd. 
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Kleur en sfeer zijn belangrijk in de vier 
woonkamers met keuken die op elke 
verdieping van Eimersstaete te vinden 
zijn. De meest in het oog springende 
is de ruimte op de derde verdieping 
waar roze en rood de kleuren zijn die 
domineren. Zelfs de ouderwetse koe-
koeksklok is hier roze. De etage staat 
voor passie. Op andere woonlagen zijn 
contact, betrouwbaarheid en vinding-
rijkheid de centrale thema’s. Echt vier 
totaal verschillende stijlen, opdat bewo-
ners kunnen kiezen welke sfeer op dat 
moment het beste bij hen past.
Eimersstaete heeft elementen van klein-
schalig wonen in zich, maar is volgens 
Hasper nadrukkelijk geen instelling voor 
kleinschalig wonen. Elk van de vier 
bouwlagen heeft weliswaar een woonka-

mer met keuken, maar bewoners kun-
nen gaan en staan waar ze willen. “Je 
hoeft dus niet naar de woonkamer op je 
eigen verdieping”, aldus Hasper. Ofwel: 
maximale vrijheid voor de bewoners om 
zich binnen het gebouw te bewegen. En 
straks ook buiten wanneer de tuin – in-
clusief een plek waar eventueel een auto 
gewassen kan worden – klaar is.

Creatieve ideeën
In ongeveer een half jaar tijd is Eimers-
staete gecreëerd. Hasper geeft aan dat 
vooral de indeling flink onderhanden 
is genomen, omdat die erg onpraktisch 
was. Het resultaat mag er zijn, al waren 
de budgetten voor de inrichting niet 
ruim. Margriet Verhulst en Olaf Noot 
speelden daarop in door veel creatieve 

De ouderwetse staartklok mag niet ontbreken. Alternatief aquarium. In de buizen 'zwemmen' 
kunstvissen.

Mobiele keuken 
Eimersstate beschikt over een mo-
biele keuken. Gemiddeld is zes uur 
per week een (gast)kok begroot die 
kan komen koken voor de bewo-
ners. In huis, maar bij mooi weer 
ook buiten. Koesteren van contact 
is een van de uitgangspunten van 
de Arnhemse zorglocatie en de 
komst van een kok past daar goed 
bij. Normaal wordt in de diverse 
keukens zelf gekookt – regioma-
nager Heleen Hasper: “Geurbele-
ving is natuurlijk belangrijk.” – en 
bewoners die dat kunnen en willen 
dragen bij aan de maaltijdberei-
ding. Het gros van de boodschap-
pen wordt ingekocht bij Huuskes, 
maar bewoners gaan ook geregeld 
naar de markt om fruit of bloemen 
te kopen of naar de supermarkt.

ideeën en artist impressions met het 
advies over materiaalgebruik op papier 
aan te leveren, zodat Hasper en Weer-
gang vervolgens aan de hand van de 
schriftelijke specificaties konden gaan 
‘shoppen’ bij de verschillende leveran-
ciers.
Daarnaast hebben Verhulst en Noot 
veel energie gestoken in het vinden van 
de juiste beelden en grafische elemen-
ten voor de wandbekleding, op basis 
van Feng Shui en Artistic Healing. Die 
versterken namelijk de juiste sfeer en 
uitstraling voor de bewoners. 
De in België woonachtige Verhulst 
heeft eerder deze maand het eindre-
sultaat bekeken en is daarover zeer 
tevreden. En vooral blij dat haar idee 
over de inrichting zijn uitwerking heeft 
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op bewoners. “Mensen met dwaal-
drang morrelen normaal gesproken 
bijvoorbeeld aan elke deur. Hier doen 
ze dat niet meer. Of mensen met 
een oorlogsverleden die hier tot rust 
komen”, noemt Verhulst als positieve 
voorbeelden wat de uiterlijke omge-
ving kan doen met het innerlijk van de 
mens.
In de gangen vallen de lopers op die in 
de kunststof vloerafwerking (Tarkett) 
zijn aangebracht. Ze markeren de plek 
waar deuren zitten. Op de etage waar 
de kleur blauw de dienst uitmaakt, zijn 
de lopers blauw. Een kleur waarover 
het idee bestond dat die uit den boze 
was bij PG bewoners, omdat blauw 
geassocieerd zou worden met water. 
Bewoners zouden over de lopers heen-
stappen met de kans om te vallen. In 

de praktijk blijkt niemand dat te 
doen. Verhulst: “Al is de kleurin-
tensiteit wel wat afgezwakt.”
Inmiddels staan er al zeker vijftien 
mensen op de wachtlijst voor 
Eimersstaete. “De mensen vallen 
op de grootte van de apparte-
menten”, weet Weergang. Ook is 
de nieuwe locatie voor de mede-
werkers van Pleyade favoriet. Al 
moeten zij nog wel wennen aan 
de nieuwe zorglocatie, omdat het 
bijvoorbeeld niet de bedoeling is 
om appartementen binnen te gaan 
als de bewoners er niet zijn. Has-
per: “Je gaat zelf het huis van de 
buurvrouw ook niet binnen als die 
er niet is. Dat is nog wel iets wat 
tussen de oren van de medewer-
kers moet komen.” 

Brievenbussen en  
broodmanden 
Eimersstaete wil niet de uitstraling 
van een instelling hebben. Karren op 
de gangen zijn – met uitzondering 
van de schoonmaakkar – bijvoor-
beeld uit den boze. De bakker die 
zes dagen per week de bestellingen 
komt bezorgen, doet het brood daar-
om in vrolijke manden die bovenop 
de brievenbussen staan. Ook hoort 
bij een eigen appartement een eigen 
brievenbus waar bewoners hun post 
komen halen.

Eimersstaete
Stichting Pleyade
Arnhem

Typering
Zorgcentrum dat warme, welkome 
woonomgeving biedt aan PG 
bewoners

Aantal bewoners  32

Interieurstylist
Margriet Verhulst 
www.dayc.nl

Bouwconsulent
Olaf Noot
www.bouwconsulentnoot.nl

Ambiance
Smaakvol, sfeervol, een warm 
welkom thuis.

Gastvrijheid
Voor familie en vrienden staat de 
deur altijd open, anderen kunnen 
op verzoek mee-eten.

Aantal medewerkers  21 fte

Web  www.pleyade.nl
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Heleen Hasper, Wimke Weergang en Margriet Verhulst in de woonkamer waar roze en 
rood de boventoon voert.


