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Prijsvraag Omring
Zorgplein Nicolaas Verpleeghuis
te Lutjebroek

OPDRACHTGEBIED
Tot de prijsvraag behoort het ronde gedeelte van het zorgplein. Met 
inbegrip van de grote zaal.

PRIJSVRAAG

Omring, locatie Nicolaas Verpleeghuis te Lutjebroek, heeft De Heer Projectinrichters 
uitgenodigd deel te nemen aan de prijsvraag voor de inrichting van het nieuw te bouwen 
zorgplein. Tektor interieur & architectuur is door De Heer Projectinrichters gevraagd om 
samen tot een inrichtingsvoorstel te komen.

U treft hierbij het boekje met de voorstellen voor de inrichting van dit zorgplein, dat na 
voltooiing, het kloppende hart van het vernieuwde verpleeghuis Nicolaas moet worden.

Documenten
Onderliggend voor de planvorming is het door Omring aangeleverde programma van eisen.
Een autocadtekening is aangeleverd van de nieuwe situatie, alsmede plattegronden en 
doorsneden, en afwerkingsstaten de bestaande locatie is bezocht. 
 
 
 



Eindsituatie Nicolaas Verpleeghuis
te Lutjebroek
Omring  
 
Het ronde tussengeklemde volume met 
daarin het restaurant , receptie, bar en 
podium is onderdeel van het nieuw te 
bouwen zorgplein. Direct verbonden met  
het klooster en  ligt deels onder de toren 
gesitueerd . Verbindingsgangen vanuit 
andere bouwdelen leiden allemaal naar het 
zorgplein. De hoofdentree is gelegen aan 
het zorgplein
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CIRCULATIE

Uit alle bouwdelen, bovengelegen 
verdiepingen komen de diverse 
gebruikers naar het zorgplein. Van 
buiten kan via de entreeportaal het 
zorgplein direct worden bereikt 
waar ook de receptiebalie zich bev-
indt.
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RELATIE BINNEN - BUITEN

Door het plaatsen van 2 grote 
lampenkappen in de tuin, langs de 
entreeroutes wordt een relatie ge-
maakt met een zitelement dat in de 
middengang gesitueerd is. De cen-
trale as in het architectonische plan 
wordt hiermee versterkt en zichtbaar 
gemaakt. De relatie met omliggend 
dorp versterkt. De lampen stralen al 
van buiten  de gezelligheid uit, die 
binnen te vinden is.

De elementen zijn uitgevoerd in de 
zelfde kleur.

ZITELEMENT -BINNEN IN CENTRALE GANG

Centrale as zichtbaar maken
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INDELING EN FUNCTIE

Overzicht van gedeelte van het zorg-
plein. De ondersteunende functies 
zijn in rood aangegeven. Deze indel-
ing is onderdeel van het architecto-
nische ontwerp.
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PLATTEGROND 
 
VLOERPLAN 

Voor het vloerplan is  uitgegaan van  
een onderhoudsvriendelijke vinyl 
vloerafwerking, aansluiting met de 
bestaande vloervelden in het kloost-
er en de circelvormige ruimte die 
overgaat in kleinere sub-vormen.
 
Een lichthouten (vinylvloer) waarin 
diverse groene ( vinyl )bladvormen 
zijn opgenomen. Het serre-achtige 
karakter van de ruimte  wordt hier-
mee benadrukt, en een vrije indeling 
blijft mogelijk.
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RECEPTIE / LAAG ZITTEN 

Tegenover de entree treffen we 
de receptiebalie. Aan de gevel 
tegenover de receptie is gelegen-
heid tot wachten en laag zitten.  

Antiek dressoir achter receptiebalie      Oorfauteils tbv laag zitten                schemerlampen          Doorkijkraam naar klooster v.v  glas in lood            Lage tafels tbv de lounge zitjes                                                        Lamp op balie



Ronde bolpoot tafel wit gespoten -voorzien van wit blad   Alternatief witte ronde tafel    Barok eetkemer tafel met zorgstoffering   Kroonluchter boven tafel

ROND ZITTEN (HOOG) 
 

Links naast de entree staan 2 
ronde tafels van 6 en 8 personen , 
dezegeven de gezelligheid die zo 
kenmerkend is voor een ronde 
tafel. Het geheel wordt afgemaakt 
met een kroonluchter. De stijl is 
huiselijk en modern door de witte 
tafels.
De stoelen zijn met zorgstoffen 
bekleed. Op de achtergrond zien 
we de entreeportaal.



GRAND - CAFE 
 

Gezeligheid in het Grand -cafe. Een 
drankje een hapje, of je kunt er ook 
een biljartje leggen. Veel verschil-
lende zitmogelijkheden . Aan een 
tafeltje, aan de bar of  wat hoger 
langs het raam. De bar en achter-
meubel zijn maatwerk onderdelen. 
De wand bij de toiletten is voorzien 
van een graphic van een cafein-
terieur. De brandslanghaspel is 
keurig weggewerkt in een te open-
nen kastdeel van HPL.

Cafestoel met gesloten rug en gestoffeerde zitting      Barkruk Ingelegde tafelbladen     Mooi wegwerken van haspel   Lampenkappen boven de bar



KINDER & INTERNET MEUBEL 
 

Speciaal ontwikkeld multifun-
cioneel meubel. De kinderen 
kunnen spelen onder het hoge 
werkblad. Het speelgoed is zo snel 
opgeruimd. Het meubel kan open 
zodat eronder ook schoongemaakt 
kan worden. 
Bovenop zitten bewoners en perso-
neel even een krant te lezen of de 
email te checken aan zit meubel. 
Er is lectuur aanwezig, en iedereen 
heeft zijn eigen lampenkapje.
Ook een snelle boterham kan hier 
prima worden genuttigd.

Vormovereenkomst met West friese stijlboerderij  stoffering op lampenkappen (tegen plafonds)  zebrano HPL    Barkruk CASALA curvy   Leeslampje van artemide



AKOESTISCHE SCHEIDING-
WANDEN 
 
Verrijdbare scheidngswanden zodat 
men  meer privacy kan ervaren tijdens 
het genieten van de maaltijd:  Voor veel 
mensen het hoogtepunt van de dag. De 
wanden zijn voorzien van natuurlijke 
afbeeldingen van bomen bladeren en 
bloemen en vinden zo aansluiting bij 
het thema van de vloerafwerking en 
dat van de serre. De kleurstelling van 
de stoelen is ingetogen. 

Gekoppeld vormen de mobiele wanden 
een eventuele familiekamer of 
vergaderruimte.  De lampenkappen 
aan het plafond kunnen gewoon op 
hun plek blijven hangen, zij fungeren 
als reguliere verlichting. 
 
Op de mobiele wanden zijn sfeerarma-
turen aanwezig die de tafeljes afzonder-
lijk  verlichten.

cafetafel met ingelegd blad  Stof op lampenkappen     Houten basement mobiele wand  Restaurantstoel stapelbaar           Sfeerlampje van artemide



OPEN HAARD & LANGE BANK 

4 heerlijke fauteuils bij de open-
haard ,electrische uitvoering. Heer-
lijk om lekker bij te zitten. 

Tegen de achterwand staat een lange 
bank voorzien van gekleurde stoffer-
ingsstroken. Om gezellig met elkaar 
te kunnen lunchen en samenzijn.

Boven de bank een graphic op de 
wand, uiteraard van een mooie plek 
uit de omgeving van Lutjebroek. 
 
Met verplaatsbare plantenbakken 
wordt de rug  van de fauteuils ge-
maakt.

DRU electrische openhaard    steenstrips op de wand   Lange Wandbank in kleuren   Fauteils bij open haard    Plantenbakken bij open haard



PODIUM

Het podium is voorzien van mooie 
belettering. De bovenzijde is af-
gewerkt met rondlopende latten, die 
de circelvorm verder accentueren.

Paarse veloursgordijnen geven het 
podium een feestelijk tintje.

De achterwand is beplakt met fotoos 
uit de 50-er jaren, de opkomst pe-
riode van de Rockabilly en later de 
Rock and Roll.

Ook kan een groot TVscherm va-
nuit het plafond naar beneden ge-
laten worden. Met een beamer kan 
de TV geprojecteerd worden op het 
scherm. Goed zichtbaar.

Beamer voor projecties       Journaal op projectiescherm     Achterwand Podium v.v Dansfotoos uit 50-er jaren   Trevira CS- Veloursgordijn 
  



FRONT COOKING / UITGIFTE

Een frisse uitstraling is belangrijk in 
de omgeving van het eten. De wand 
van de keuken is aan de gangzijde 
afgewerkt met HPL beplating waarin 
een recept is  afgedrukt.

De counters zullen worden af-
gewerkt met Ceasarstone , de front-
en met HPL en RVS strips of gelei-
derail.

Boven de uitgifte is een luifel aange-
bracht waarop de belettering van het 
Restaurant is geplaatst.

 
 

HPL keukenwand met recept in de toplaag      Lampenkappen stoffering    HPL afwerking keukenmeubels Corian werkbladen
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