
Op het bosrijke terrein van De Lichtenberg in

Amersfoort zijn we bezig een grootschalige vernieu-

wing van het woonzorgcomplex van de Stichting

Amant te realiseren. Oude gebouwdelen worden ver-

vangen of gerenoveerd zodat het complex weer volle-

dig aan de huidige eisen voldoet. 

In totaal bouwen we 42 sociale huurwoningen en 72

vrije sectorwoningen. Alle woningen zijn aangepast

voor iedere denkbare vorm van zorg aan de bewo-

ners. De bestaande wintertuin wordt gerenoveerd en

omgevormd tot sociaal hart van het complex met

onder andere een grand café en een restaurant.

Daarnaast komen er drie woongroepen met klein-

schalig wonen voor pg-patiënten. 

In de nieuwe situatie zijn alle gebouwdelen, inclusief

de bestaande, door (ondergrondse) gangen met

elkaar verbonden. Het personeel kan binnendoor

droog en veilig de diverse functies bereiken.

Het terrein van De Lichtenberg ligt in een voor de

gemeente Amersfoort belangrijk groengebied ten

westen van de stad. Samen met Bureau Haver-

Droeze uit Amersfoort zijn de bouwplannen zo in de

bosrijke omgeving ingepast dat we er een vergunning

voor zullen krijgen. Om dit mogelijk te maken is een

plan ontwikkeld dat de bestaande ecologische struc-

turen versterkt en het terrein een schitterend aanzien

geeft.

UItgangspunten voor de architectuur zijn een goede

geleding van de bouwmassa’s, het optimaal profite-

ren van de locatie en een aangenaam verblijf moge-

lijk maken voor zowel bewoners als personeel.
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De Lichtenberg, woonzorgcentrum

Architect: Hans Hoppenbrouwers met Marcel van Keulen

Opdrachtgever: Amant  zorg en wonen

Status: bouwaanvraag
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