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In de zorgvisie van Ipse de Bruggen staat de cliënt voorop. 
Verblijfsplekken maken waar cliënten eigen regie hebben 
zou je dan ook kunnen omschrijven als de overall doelstelling 
van de herontwikkeling van de drie landgoederen van de 
zorginstelling. Dat levert een uitdagende en zeer gelaagde 
opgave op, waarbij samen met Scope Spatial Strategy de blik op 
de toekomst werd ontwikkeld. Een complexe ruimtelijke puzzel 
werd gelegd om alle verschillende behoeftes op een duurzame 
en toekomstbestendige manier bij elkaar te brengen.
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Landgoederen worden 
toekomstbestendige 
wijken waar het 
bijzondere gewoon is

168

Het zijn eigenlijk mini-wijkjes, zegt Linda 
Schwartzmans van Ipse de Bruggen, over de drie 
landgoederen die de zorginstelling in eigendom 
heeft in Zuid-Holland. Ga maar na: per landgoed 
wonen er zo’n 400 á 500 bewoners en zijn er naast 
de woningen allerlei voorzieningen aanwezig, 
van dagbesteding en behandeling tot recreatie en 
groen. Maar de opgave is allesbehalve doorsnee. 
Hier wonen verschillende groepen zorgcliënten. 
Ipse de Bruggen staat bekend om haar kennis voor 
de begeleiding van met name de zwaardere zorg 
en gedragsproblematiek. Dat maakt de zorgvraag 

complex, en dat heeft uiteraard weer haar weerslag 
op de ruimtelijke inrichting van de terreinen. Vergeet 
bovendien het zorgpersoneel niet. Ook voor de 
medewerkers moeten de gebieden fijne plekken zijn 
om te verblijven en te werken.

Aanleiding van het gesprek zijn de structuurplannen 
die Ipse de Bruggen samen met Scope Spatial 
Strategy ontwikkelt. Vanwege het veelal verouderde 
vastgoed uit de jaren ‘70, maar ook omdat de 
visie op zorg, wonen én de zorgvraag zelf zijn 
veranderd, vindt de komende jaren (en decennia) 

Ipse de Bruggen en Scope vinden elkaar in open dialoog over de toekomst van de landgoederen
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een grote gebiedstransformatie plaats waarbij door 
middel van steeds  kleine ingrepen uiteindelijk 
een nieuwe opzet ontstaat voor de lange termijn. 
‘De landgoederen worden zo bijzondere wijken, 
die goed zijn aangesloten op de dorpskernen. 
Vanwege de bewonersgroep is dat een nauwkeurig 
proces, waarbij waarden als overzichtelijkheid en 
(bewegings)vrijheid belangrijke uitgangspunten 
vormen. De slagbomen zijn lang geleden weggehaald, 
zegt Linda. ‘Maar door de ruimtelijke opzet merken 
we wel dat er nog een afstand is. De vraag is 
daarbij hoe we verbinding kunnen maken, maar 
onze cliënten ook een veilige omgeving kunnen 
blijven bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld over 

verkeersveiligheid, maar óók over jezelf kunnen zijn. 
Bij ons is het bijzondere gewoon.’ 

Niet alleen door de omvang en opzet van de 
terreinen, maar ook door de gelaagdheid van 
de opgaven is dit een behoorlijk complexe en 
veelomvattende opgave. Hoe vlieg je zoiets aan, 
waar begin je?
LINDA: ‘We zien in eerste instantie dat onze 

cliëntengroep verandert, waardoor de zorgvraag 
zwaarder en complexer wordt. Bovendien willen 
mensen geen badkamer en andere voorzieningen 
meer delen, wat vroeger normaal was. De noodzaak 
voor de vernieuwing wordt nog eens vergroot door 

‘De complexe 
zorgvraag heeft een 
ruimtelijke weerslag 
op de terreinen’

de duurzaamheidsdoelstellingen die er liggen. We 
moeten CO2-reductie realiseren, en richting 2050 
energieneutraal worden. Dan moet echt een groot 
aandeel van onze gebouwen op de schop, en dan gaat 
het over zowel nieuwbouw als renovatie. Maar dat 
roept ook de vraag op: wat gaan we op welke plek dan 
terugbrengen?

We zagen daar een kans om het niet postzegel 
voor postzegel te doen, maar om een integrale visie 
op te stellen voor alle drie de terreinen. Een stip op 
de horizon waar we naar toe willen ontwikkelen, en 
vanuit die gedachte de individuele projecten vorm 
kunnen geven.

Dat vraagt om een stuk flexibiliteit en een goed 
raamwerk, waarbinnen we naar de toekomst toe 

‘Onze expertise 
zit in het 
ontwikkelen van 
zorgvastgoed, 
en dan is het fijn 
als iemand even 
meekijkt met een 
bredere blik’

Overzicht van een van de drie landgoederen van 
Ipse de Bruggen (Nieuwveen)

Naam: 
Linda Schwartzmans
Bedrijf: 
Ipse de Bruggen 
Werkt als: 
Manager Vastgoed
Vooral bezig met: 
Strategisch sturing op 
Vastgoed en coachen 
van het team
Wil bereiken: 
Passende huisvesting 
voor al onze cliënten
Het kantoormoment 
van de dag: 
Onverwachts iemand 
tegenkomen bij de 
koffieautomaat die je 
nu net nodig had
Een deal met/over: 
Nieuwe huisvesting 
voor onze doelgroep
Zorgen voor/over: 
De (beperkte) 
snelheid waarmee 
er aandacht is voor 
circulair bouwen
Goede voornemens: 
Meer locaties 
bezoeken, meer 
in gesprek met 
zorgcollega’s en 
collega instellingen.
Vrije tijd: 
Genieten van de mooie 

natuur die Nederland 
te bieden heeft
LIjStjES 2022
Favoriete 
vakantieplekken: 
Zwitserland, 
Noorwegen, Italië, 
Maleisië
ZakELIjkE 
tEruGBLIk 2022 
Mooiste deal: 
Huren van 24 3-kamer-
appartementen van 
een woningcorporatie 
voor ons cliënten
Opvallendste nieuws: 
Dat de NZa de NHC 
gaat verlagen, terwijl 
de opgave voor 
verduurzaming groot 
is en de bouwkosten 
enorm zijn gestegen
Leukste spontane 
ontmoeting: 
Oud collega’s 
tegenkomen op 
onverwachte plekken
Het meest geleerd van: 
Lezing van Paul Smit 
over de werking van 
ons brein
PErSOONLIjkE 
tEruGBLIk 2022
Vakantie: 
Winterkamperen in 

Duitsland, met de camper 
in de sneeuw
Inspirerend: 
Veerkracht van mijn 
vader na het overlijden 
van mijn moeder
Onverslaanbaar: 
kampioenschap van Max 
Verstappen
Meest gelachen: 
Om mijn kinderen
Grootste irritatie: 
Mensen die tijdens 
vergaderingen op hun 
telefoon zitten
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kunnen bewegen. Met uiteraard als uitgangspunt 
steeds weer de cliënten voor wie we het doen en 
de medewerkers. We bieden zorg aan mensen met 
een verstandelijke beperking, waarbij lichamelijke 
problematiek of gedragsproblematiek een steeds 
grotere rol speelt. Juist daarom is de kwaliteit van 
de huisvesting én van de verblijfswaarde van de 
omgeving voor ons van extra belang.’

De structuurplannen zijn ontwikkeld in 
samenwerking met Scope Spatial Strategy, met 
oprichter Erik Moederscheim als supervisor en 
trekker. Gezien de opgave ga je een heel bijzondere 
relatie met elkaar aan. Een langdurige ook. Hoe 
zijn jullie bij Erik en zijn team uitgekomen?
LINDA: We kennen Erik als architect vanuit 

een lopende opdracht voor de realisatie van een 
bewegingscentrum op een van onze terreinen, 
een functie waar zij als architect veel ervaring mee 
hebben. Erik liet al snel een grotere meerwaarde 
zien voor ons als opdrachtgever. We kregen al snel 
de vraag of de plek die wij hadden bedacht voor 
het centrum wel de juiste plek was. Erik vroeg 
of hij een variant mocht onderzoeken. Dit kwam 
precies op het moment dat wij bezig waren met de 
vraag hoe we regie gingen voeren op onze totale 
nieuwbouwopgave. Zo is het balletje gaan rollen.’

ERIK: We zagen gelijk de complexiteit en de grote 
opgaven waar men voor stond. We voelden een 
intrinsieke behoefte om het grotere geheel te zien 
en het samen met Ipse de Bruggen te bekijken. Het 
plaatje werd iedere keer groter, en de behoefte bij 
Ipse de Bruggen was er al langer om tot die stip op de 
horizon te komen.’ 

Hoe verloopt zo’n samenwerking dan vervolgens? 
Hoe pak je dat op met elkaar? Hoe leer je elkaar 
kennen? 
LINDA: ‘We zijn begonnen met bredere sessies 

per terrein: wat zien we hier, welke doelgroep woont 
hier, wat moet er gebeuren, wat zijn onze eigen 
vragen, wat leeft er binnen de zorg? Maar ook heel 
duidelijk, wie zijn wij als Ipse de Bruggen en welke 
kwaliteit willen we met onze landgoederen bieden? 
Denk bijvoorbeeld aan de begrippen prikkelarm 

en prikkelrijk: je wilt dat het terrein plekken biedt 
voor rust, maar er zijn ook cliënten die juist iets 
willen doen, iets mee willen maken. Aan beide wil je 
invulling geven. Met die sessies heeft Scope Spatial 
Strategy ons beter kunnen leren kennen.’

ERIK: ‘Belangrijk voor ons waren ook de grote 
groepsinterviews. We hebben met verschillende 
disciplines binnen Ipse de Bruggen gesproken en 
hebben vooral veel geluisterd. Dat leverde een heel 
kleurrijk spectrum op. Dat is precies ook wat Scope 
Spatial Strategy doet: zo analytisch mogelijk de zaken 
filteren en uiteen zetten, om inzicht te krijgen in de 
verbanden en de mogelijkheden. Zo ontstaat er een 
onderlegger voor een plan met een langetermijnvisie, 
waar natuurlijk ook de nodige souplesse in zit.’

LINDA: ‘Door die analytische benadering zie je 
heel mooi welke potenties boven komen drijven. Wat 
gebeurt er bijvoorbeeld als we deze gebouwdelen 
weghalen? Ineens zie je dat daar allemaal prachtige 
oude bomen staan.’

ERIK: Er zitten veel lagen in de plannen. De 
gebieden zijn door de tijd heen organisch gegroeid, 
waardoor er verschillende belangen door elkaar heen 
zijn gaan lopen, zowel ruimtelijk als in logistieke zin. 
We zijn niet top-down te werk gegaan, maar zijn juist 
van onderop lagen gaan ontvlechten. Zo ontdek je 
wat de intrinsieke kwaliteiten zijn van het gebied, 
zoals de historische structuren. Daar bouwen we 
op voort om uiteindelijk tot plekken te komen met 
een prettige verblijfswaarde voor alle bewoners en 
gebruikers.’

Scope Spatial Strategy is een nieuw initiatief, 
een nieuw bedrijf naast het architectuurbureau 
MoederscheimMoonen Architects. Wat doen jullie 
precies Erik, en aan welke vraag wil je daarmee 
invulling geven?

ERIK: ‘We zijn al heel lang bezig met 
gebiedsontwikkelingen en met projecten die zich in 
de initiatieffase bevinden. We willen zo mee kunnen 
helpen aan een beter en  duurzamer eindproduct. 
Daarvoor willen we weten hoe projecten tot stand 
komen en hoe we daar in ruimtelijke zin, maar ook 
in de zin van een business case, van invloed op 

kunnen zijn. Om dan ook een heldere propositie 
naar de markt te brengen hebben we Scope 
Spatial Strategy in het leven geroepen als aparte 
entiteit. Zodoende vertroebelt het niet met het 
architectenschap. Als Scope Spatial Strategy zijn wij 
echt een adviseur in de initiatieffase van projecten. 
Denk daarbij aan conceptontwikkeling, waar 
structuurvisies en masterplannen onder vallen, maar 
ook vastgoedstrategie en planvorming. Dat doen we 
voor overheid, semi-overheid en non-profit; en in 
toenemende mate ook voor projectontwikkelaars 
en beleggers. Met onze pay-off ‘Let’s draw the bigger 
picture’ gaan we binnenkort het merk Scope Spatial 
Strategy nadrukkelijk naar de markt manifesteren.’

Wat is voor jullie de meerwaarde van de manier 
van werken die Erik beschrijft in de plannen voor 
de landgoederen?

LINDA: ‘Dat is toch heel erg de open en kritische 
blik. Onze expertise zit in het ontwikkelen van 
zorgvastgoed, en dan is het fijn als iemand even 
meekijkt met een bredere blik, naar wat er allemaal 
speelt in zo’n gebied. Daardoor laat je kansen 
niet onbenut. De structuurplannen gaan richting 
afronding, maar de samenwerking zetten we nog 
even voort, waarbij Scope Spatial Strategy een 
supervisor-rol heeft. Zij kijken kritisch of de projecten 
die we nu met architecten ontwikkelen ook passen in 
de geest van het structuurplan. Het zien van kansen 
en daar met elkaar aan werken, dat geeft energie!’

‘Door de open en 
kritische blik in de 
conceptontwikkeling laat 
je kansen niet onbenut’

Naam: 
Erik Moederscheim 
Bedrijf: 
Scope Spatial 
Strategy (& 
MoederscheimMoonen 
architects)
Werkt als: 
Creatief Directeur
Vooral bezig met: 
Het grotere geheel
Het kantoormoment 
van de dag:
De lunch met alle 
collega’s
Buiten de deur naar: 
Ergens een visje eten
De stand van het land:
Het schuurt óveral 
en dat maakt het 
interessant
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling: 
Het zijn er heel veel 
verschillende tegelijk
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling:
Ook hier is het heel 
veel tegelijk met als 
risico dat we onze blik 
op het grotere geheel 
verliezen
Zorgen voor/over: 

De wereld voor 
aankomende 
generaties
Vrije tijd: 
Veel tijd met m’n 
2 jonge kinderen 
doorbrengen
LIjStjES 2022
Boeken: 
Sapiens - Yuval Noah 
Harari, De Laatkomer 
- Dimitri Verhulst, Een 
Beloofd Land - Barack 
Obama 
Favoriete 
vakantieplekken: 
Nieuw-Zeeland, 
Zwitsterland en 
Baskenland
Hebbedingen: 
Zo min mogelijk 
spullen is mijn credo
ZakELIjkE 
tEruGBLIk 2022 
Welk cijfer geef je 
2022?
8 
Mooiste deal: 
Deze mooie 
samenwerking met 
Ipse de Bruggen
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
Eén dag Provada: één 
dag is genoeg en leuk 

Opvallendste nieuws: 
Patagonia-oprichter 
die gehele bedrijf aan 
non-profit organisaties 
weggeeft t.b.v. 
financiering tegen 
klimaatverandering
Het meest geleerd van: 
Onze adviseurs van 
BdB
Vastgoedman van het 
jaar: 
Ik denk niet zo in 
mensen maar in 
teams/organisaties
PErSOONLIjkE 
tEruGBLIk 2022
Welk cijfer geef je 
2022: 
8
Beste aankoop: 
airpods
Vakantie: 
kamperen met de 
kinderen
Welke film maakte 
indruk: 
the Big Short
Geluk: 
Samen met de kids op 
dezelfde ooghoogte
Held van 2022: 
Zelensky

‘Door de 
analytische 
benadering zie je 
heel mooi welke 
potenties boven 
komen drijven’


