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Conclusie haalbaarheidsonderzoek 
herbestemming hotel tot zorgwoningen 

 

Dreyeroord 
 

Graaf van Rechterenweg 12, 6861 BR Oosterbeek  

 
Variant D-E, paviljoen variant, 14 oktober 2016. 

 
 

 

 

 
 

 

NB: Voor de leesbaarheid van dit document worden de overige onderzochte varianten niet verder 

uitgewerkt. Dit volledige haalbaarheidsonderzoek met varianten A, B en C is op verzoek verkrijgbaar. 

De getoonde bouwkundige nieuwbouw variant dient slechts als voorbeeld. Elk gewenst ontwerp kan 

hier uitgevoerd worden.  

Adriaan Jurriëns Architecten, Den Haag.  
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Conclusie van het ruimtelijk/functioneel onderzoek voor behoud Dreyeroord 
 
Behoud van het voormalige hotel Dreyeroord hangt af van de vraag of de bestaande bouw om te 

vormen is tot het gewenste Ruimtelijke Programma van Eisen (RPVE) voor een twintigtal 

zorgwoningen zoals eerder is gepresenteerd door Amvest en Het Gastenhuis in de zomer van 2016. 

Een belangrijk criterium hierbij is de haalbaarheid van een dergelijke herbestemming. Haalbaarheid 

wordt hierbij gedefinieerd in een aantal kwantificaties en kwalificaties zoals: 

- Consequentie voor het aantal vierkante meters (bruto vloeroppervlakte) 

- Ruimtelijke kwaliteit in termen van een functioneel gebouw: logische en efficiënte routing 

door het gebouw. 

- Ruimtelijke kwaliteit in termen van een functionele woningplattegronden: voldoende 

daglicht, toegankelijkheid, logische woningindeling) 

- Flexibiliteit (in verband met mogelijke uitbreidingen in de toekomst) 

- Inpassing van eigenaardigheden van de bestaande bouw zoals inpassing van het 

hoogteverschil op de begane grond. 

In het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende varianten onderzocht op onder meer bovenstaande 

criteria. Een ander criterium is het behoud van historisch essentiële delen. De basis van het hotel 

betreft een hotel in een L-vorm met een samengesteld zadeldak en 2 kopgevels. Sinds de bouw van 

het hotel in 1875 zijn diverse aanpassingen en toevoegingen gerealiseerd. De grootste aanpassingen 

dateren uit de jaren ’70 en betreffen een grote aanbouw aan de noord- en zuidwesten van de 

basisplattegrond. De historische waarde zit voor een deel in de ontstaansgeschiedenis van het hotel 

als typische representant van een populaire bouwtypologie uit de 19e eeuw: een Zwitsers chalet. De 

grootste historische waarde zit echter in de belangrijke rol die het gebouw heeft gespeeld in de 

Tweede Wereldoorlog. Uitgegaan is van behoud van de nog bestaande bouwdelen zoals deze in 

september 1944 konden worden aangetroffen: de zogenaamde 1944-situatie. Dit betreft vooral het 

exterieur. Het interieur is door de loop van de hotelgeschiedenis ingrijpend aangepast. Van het 

interieur is gekeken of behoud van het kenmerkende trappenhuis / vide mogelijk is. 

Voor het onderzoek is dus uitgegaan van deze 1944-situatie en dit heeft diverse varianten 

opgeleverd. De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit deze plattegronden is dat het 

bestaande gebouw te klein is voor het programma en dat uitbreiding noodzakelijk is. Deze 

uitbreiding kan aan de zijkant (zuidoostzijde) gerealiseerd worden of aan de achterzijde 

(zuidwestzijde). Op deze wijze is het programma te realiseren. Wel is het aantal bruto vierkante 

meters groter dan het originele plan. Dit komt onder meer door enkele eigenaardigheden (zoals de 

inpassing van hoogteverschil op de plattegrond) en de functionele koppeling tussen nieuwe en 

bestaande bouw waarmee extra verkeersruimte gemoeid is. 
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Allereerst is gekeken naar de constructieve en bouwkundige haalbaarheid. Bij een eerste inspectie 

van het pand zijn geen noemenswaardige constructieve problemen gesignaleerd aan de hoofdopzet 

van het gebouw. Aandachtspunten zijn de bouwkundige afwerkingen en de constructieve veiligheid 

van de houten balkons. Het eerstgenoemde zal in een renovatie kunnen worden meegenomen. 

Voor het laatstgenoemde geldt dat deze kunnen worden verwijderd. Deze balkons zijn geen 

onderdeel van de 1944-situatie en komen ook niet terug in de plannen voor zorgwoningen. Voor de 

overige constructieve delen kan worden opgemaakt dat deze op traditionele wijze is opgebouwd: 

stapelbouw met een houten kap. Deze wijze van constructie is eenvoudig en is flexibel vanuit het 

oogpunt van aanpassingen. 

In de herbestemming is het gebouw op meerdere wijze te organiseren opdat een goede plattegrond 

ontstaat. Uit de verschillende varianten -die wij voor de leesbaarheid van dit document niet verder 

hebben uitgewerkt-, blijkt dat variant D en E (beiden Begane Grond) voor een duidelijke organisatie 

zorgt. In optie E is de entree verplaatst hetgeen zorgt voor een nog efficiëntere routing zonder dat dit 

ten koste gaat van een duidelijke organisatie van de totaalplattegrond. Door de entree te verplaatsen 

van de voorzijde naar de zijgevel kan tevens worden voorkomen dat het hoogteverschil, dat inherent 

is aan de lager gelegen hoofdentree, een restruimte wordt naast de entree, en bijvoorbeeld kan 

worden ingepast, als karakteristiek, in de gemeenschappelijke woonkamer.  

 

 

Begane Grond variant D    Begane Grond variant E 

 

Alle plattegronden worden op A4 formaat achterin weergegeven.  
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Los van de wijze van organiseren is het mogelijk om zowel binnen de bestaande bouw, als in 

combinatie met de nieuwbouw, goede woningplattegronden te realiseren conform het Programma 

van Eisen. In de haalbaarheidsstudie is bewust gekeken naar de inpassing van de 

badkamer/toiletcombinatie. Deze relatief grote ruimte is bepalend voor de kwaliteit van de overige 

ruimte van de woning. In alle situaties bleef de woning toegankelijk en kon een duidelijke keuken- en 

slaapzone worden gerealiseerd, net zoals in het bestaande plan van Amvest en Het Gastenhuis. 

Aandachtspunten ontstaan wanneer het trappenhuis/vide wordt meegenomen in het ontwerp.  

In alle opties is gekeken hoe het bestaande trappenhuis kan worden meegenomen of in ieder geval 

een deel van de ruimte bewaard kan blijven, bijvoorbeeld als vide. De ruimte op zichzelf is niet 

geheel misplaatst, daar deze als logische plek voor de ontsluiting kan dienen. Wel gaat deze ruimte 

ten koste van efficiëntie en kost het soms ruimte die anders ten goede zou komen aan nog betere 

(en diepere) woningplattegronden. Het weglaten van het trappenhuis levert hoe dan ook betere 

woningplattegronden op. Vanuit historisch perspectief is dit uiteraard jammer, maar wellicht een 

acceptabel offer als dat leidt tot behoudt van de overige delen. 

De overige ruimte(n) in het programma bestaan uit de woonkamer (ca 200m2), een zorgwoning (ca 

135-150m2) en diverse ondersteunende ruimte(n) zoals een kantoor, verzorgings- en wasruimte, 

bergingen, bijkeuken en een gemeenschappelijke toiletruimte. Deze functies zijn relatief flexibel ten 

opzichte van de woningplattegronden en eenvoudig in te passen in de plattegrond. Hierbij is tevens 

gelet op de clusteringen (zoals die van verzorgings- en wasruimte). In alle varianten is uitgegaan van 

een gelijkvloerse optie.  

 
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 maar ook en D laten zien bestaat het risico 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. 
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Van alle plattegronden zijn opties D en E de meest gunstige opties. Deze leiden tot een efficiënte 

totaalplattegronden, een heldere organisatie en gaan niet ten koste van functionele kwaliteit in de 

woningen. Een ander voordeel is dat deze ingreep flexibel is, op verschillende wijze kan worden 

georganiseerd en later eventueel uit te breiden is. Het voordeel is tevens dat de 1944-situatie een 

solitair object vormt en dat het leeuwendeel van de uitbreidingen duidelijk op de achtergrond staan 

en daarmee bijdragen aan het verhaal van het gebouw. De totale bruto vloeroppervlakte overstijgt 

weliswaar het originele plan, maar kan tot een acceptabel minimum worden beperkt. 

 

Variant D, 1e verdieping 

Herbestemming is dus goed mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van functionaliteit, ruimtelijke 

kwaliteit of efficiëntie. Uiteraard ontstaan er door de nieuwe invulling van de bestaande bouw 

enkele bijzonderheden (zoals de verdiepte ingang) en is de opzet geheel anders dan in een 

nieuwbouwsituatie, maar het zijn geen problemen die herbestemming onmogelijk maken vanuit het 

oogpunt van haalbaarheid.  
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Een aandachtspunt is de overschrijding van het aantal bruto vierkante meter vloeroppervlakte vanuit 

het originele programma. Ondanks het hogere aantal (115,2) vierkante 

meter vloeroppervlakte zullen de bouw- en exploitatiekosten lager 

uitvallen dan het nieuwbouwplan van Amvest. 

 

Gezien de plannen van onder meer de gemeente Renkum om het zgn. 

Battlefield-toerisme te bevorderen, (zie nota versterking Herinnering 

Gelderland 1940-1944/1945 van 15 januari 2016) is het niet 

ondenkbaar dat ook nog extra financiers en subsidies kunnen worden 

betrokken om deze plannen financieel nog aantrekkelijker te maken. 

Voor Dreyeroord geldt immers dat dit pand een significante rol speelde 

in de strijd waarop het Battlefield-toerisme is gebaseerd.  

 

Het originele van plan van Amvest/Het Gastenhuis omvat een ruimtelijk plan van in totaal 1597m2 

BVO en 1123m2 GBO. Niet alle ruimten zijn inzichtelijk gemaakt qua vierkante meters en niet alle 

elementen zijn expliciet benoemd. In de planvorming voor de scenario´s voor herbestemming is 

uitgegaan dat de maten het product zijn van een wederkerige relatie tussen ontwerpuitgangspunten 

en ruimtelijkprogramma, de ruimtematen van het originele programma benaderen. Verder zijn 

diverse elementen als tussenmuren en elementen als kastruimte niet bemaat. 
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Ruimtelijk programma 

Ruimtenaam Opvallendheden m2 

Begane grond 

Woonkamer A Woonkamer in twee afsluitbare delen, 
keuken geïntegreerd. Relatie met 
algemene bijkeuken, toiletruimten, 
entree, gang 

150,4m2 

Woonkamer B “ 47,3m2 

Bijkeuken “  

Gezamenlijke toiletruimte 2xWC, MIVA-toilet, gangruimte Ca. 14m2 

Gang- en entreeruimte - onbekend 

Lift Lift toegankelijkheidssector. 
Waarschijnlijk 1,05x2,05 

Ca. 2,1m2 

Stijgkernen - onbekend 

Zorgwoning (woonkamer, bijkeuken, 
badkamer, 4 slaapkamers, WC, 
badkamer) 

Bijkeuken vormt toegang tot 
werkruimte 

126,1m2 

Kantoor Toegang via entree (niet via de gang) 11,2m2 

Verzorging Vormt cluster met wasruimte, en 
berging algemeen? 

11,9m2 

Wasruimte “ 14,8m2 

Berging algemeen “ 10,0m2 

Diverse bergruimten In verschillende entreeruimten staat 
bergruimte vermeld. 

onbekend 

Eerste verdieping 

Woning 1  44,3 + 6,25 

Woning 2  35 + 6,25 

Woning 3  35 + 6,25 

Woning 4  26,3 + 6,25 

Woning 5  44,3 + 6,25 

Woning 6  35,2 + 6,25 

Woning 7  40,9 + 6,25 

Woning 8 Brede, ondiepe woning, twee delen 46,6 + 6,25 

Woning 9  40,9 + 6,25 

Woning 10  35,2 + 6,25 

Gangruimte  onbekend 

Stijgkernen  onbekend 

Lift Lift toegankelijkheidssector. 
Waarschijnlijk 1,05x2,05 

Ca. 2,1m2 

Werkruimte  3,4m2 
 

Tweede verdieping 

Woning 11  39 + 6,25 

Woning 12  34,7 

Woning 13  34,6 
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Woning 14  27,9 

Woning 15  39,2 

Woning 16  35,1 

Woning 17  37,2 

Woning 18 Brede, ondiepe woning, twee delen 46,6 

Woning 19  37,2 

Woning 20  34,8 

Gangruimte  onbekend 

Stijgkernen  onbekend 

Lift Lift toegankelijkheidssector. 
Waarschijnlijk 1,05x2,05 

Ca. 2,1m2 

Werkruimte  3,4m2 

* NB1 Clusering aangegeven met kleur 

* NB2 Nummering woonruimten vanaf linksboven, met de klok mee. 

Aandachtspunten voor PvE 
Algemeen: 

- Brede gangen, rolstoeltoegankelijk 

- Woningen gegroepeerd in 2 groepen op 2 verdiepingen 

- Woonkamer in 2 afsluitbare delen 

- 2 stijgkernen 

- 1 toegankelijkheidslift 

- Woningen met zeer diverse oppervlaktematen en vormen. 

Woningen: 

- Rolstoeltoegankelijke badkamer (idealiter 6,2m2) 

- Brede woningtoegang, combinatie met keuken (circa 1,8m1 breed) 
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Architectuur 
Tussen de oud- en nieuwbouw mag enig verschil bestaan, maar er moet tussen beide een duidelijke 

relatie zitten. Die relatie kan bijvoorbeeld gevonden worden in gebruik van dezelfde materialen, 

structuur en stramien van de bestaande bouw en verwijzingen naar het verleden. Door enigszins af 

te wijken van het bestaande ontstaat een zeker spanningsveld tussen oud- en nieuwbouw waarmee 

de oudbouw een meer solitair element vormt. De nieuwbouw dient dan wel ingetogen te zijn en wat 

meer op de achtergrond te verschijnen. Er is gekeken naar 2 varianten: 

(1) De “Neues-museum” variant, waarbij materiaal en structuur van de oudbouw doorlopen in 

de nieuwbouw. Het voordeel is dat er één nieuwe compositie ontstaat dat één geheel vormt, 

het nadeel/gevaar is dat de 1944-situatie wat minder op de voorgrond staat.  

(2) Een contrast-variant waarbij wordt gekozen voor meer contrasterende materialen. De 

eenheid in het geheel wordt gezocht in structurerende elementen als kozijnen. De nieuwe 

materialen kunnen verwijzen naar historische elementen zoals de ruitjes in de serres uit de 

originele 1944-situatie. Het voordeel is dat de 1944-situatie meer op de voorgrond staat, het 

nadeel/gevaar is dat de oudbouw minder goed aansluiting vindt op het bestaande. 

De nadelen van beide opties zijn oplosbaar in een goede gedetailleerde uitwerking van het concept. 

De boodschap is dat teveel aansluiting of teveel contrast afleiden van het leidend onderwerp: de 

1944-situatie van het Hotel Dreyeroord. 

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

 

Bouwkosten (globaal) 
Variant D 

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

190,16m2; verdiepingen 236,81m2) 

 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 

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

Meest voor de hand liggende scenario (geel): € 2.366.853,84 

 

Nb: In de kosten is niet meegenomen: de aanschafkosten, terreinkosten en overige (o.a. stichtings- 

en aansluitkosten). Door behoud kan echter wel worden uitgegaan van het bestaande terrein, wat 

kostenbesparend kan werken. 
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Begane Grond Variant D 
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Begane Grond variant E 
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1e verdieping variant E 
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Noot: De werkgroep Behoud Dreyeroord Oosterbeek heeft per 12 oktober 2016 de stichting Behoud 
WOII Erfgoed Gelderland IO opgericht. Voorgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd door de 
werkgroep Behoud Dreyeroord Oosterbeek, bekend van de gelijknamige Facebook pagina.  
 
 
https://www.facebook.com/Behoud-Dreyeroord-Oosterbeek-481226508736047/ 
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