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Bij Valuas staat het 
leven centraal. Dat 

betekent dat wij ons 
inspannen om
elke bewoner

zoveel mogelijk 
het leven te laten 

leiden zoals hij of zij 
dat gewend is.

Valuas, Landgoed De Wulperhorst

INTRODUCTIE

Oud worden doe je voor het eerst. De wereld wordt kleiner terwijl u zo lang mogelijk 
zelfstandig wilt blijven. Gaandeweg heeft u meer ondersteuning nodig. Uw leefomgeving 
moet daar op ingericht zijn. Valuas Zorggroep biedt op toplocaties in Nederland wonen met 
zorg en begeleiding aan van hoge kwaliteit. Omdat het altijd beter kan. Onze locaties zijn 
levensloopbestendig.

Welkom bij Valuas!
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Landgoed De Wulperhorst is gelegen aan de rand van Zeist met een prachtig uitzicht op de 
Utrechtse Heuvelrug. Op het landgoed bevinden zich het stijlvol gerestaureerde Landhuis, met 25 
zorgappartementen, en het nieuwe Koetshuis dat ingericht is als zorghotel met 19 kamers voor tijdelijk 
verblijf. Het landgoed is makkelijk bereikbaar vanuit Utrecht en Amersfoort.

WONEN MET ZORG OP 
LANDGOED DE WULPERHORST

Onze filosofie 

Bij Valuas staat het leven centraal. Dat betekent 
dat wij ons inspannen om elke bewoner zoveel 
mogelijk het leven te laten leiden zoals hij of zij 
dat gewend is. De bewoner, diens familie en 
het team bepalen samen de dagelijkse gang 
van zaken. Onze zorg- en servicemedewerkers 
staan klaar om de best mogelijke ondersteuning 
te bieden. Familieleden kunnen blijven eten, 
overnachten en meehelpen. Elke bewoner moet 
zich bij ons veilig en behaaglijk voelen dankzij het 
persoonlijke contact.

Onze missie

In onze huizen bieden wij onze bewoners een 
comfortabele, veilige en gezellige woonomgeving, 
waarin zij gepaste zorgzaamheid ontvangen.  
Wij willen dat onze bewoners zich thuis voelen. 
Het mag hen aan niets ontbreken.

Onze doelgroep

Wonen in De Wulperhorst is geschikt voor 
mensen met geheugenproblematiek en of een 
fysieke zorgvraag met een Wlz-indicatie. 

Kwaliteit

Ons team is 24 uur per dag aanwezig.  
De medische zorg vindt plaats onder de regie 
van de huisarts. Ook een multidisciplinair team, 
met o.a. een specialist ouderengeneeskunde, is 
betrokken bij onze bewoners. De Wulperhorst is 
een locatie van Valuas Zorggroep. Valuas is een 
WTZi-erkende organisatie, is ISO-gecertificeerd 
en volgt de Zorgbrede Gouvernance Code.

De befaamde patriciërsfamilie Huydecoper gaf in 1858 de opdracht tot de bouw van het 
neoclassicistische huis. De familie was ook eigenaar van het nabijgelegen Blikkenburg en van Slot 
Zeist. Het grote, witte landhuis, ontworpen door Samuel Adrianus van Lunteren, ligt op een ruim vijf 
hectare groot landgoed die mogelijkheden biedt tot prachtige wandelingen. Daarnaast ligt er rond het 
landhuis een slingervijver.

GESCHIEDENIS VAN DE WULPERHORST

Vanaf 2021 biedt De Wulperhorst een exclusief thuis aan ouderen die stijlvol wonen willen combineren 
met hoogwaardige zorg en dienstverlening. Het team van Landgoed De Wulperhorst staat dichtbij 
haar bewoners. Zij staan elke dag klaar om invulling te geven aan woongenot en geven met liefde, 
aandacht en geduld de zorg die nodig is.

De appartementen zijn verdeeld over vier woonlagen. Elk appartement heeft een woon-/slaapkamer 
met een pantry en een eigen, aangepaste badkamer. De appartementen variëren in grootte van 30 
tot 70 m². Enkele appartementen hebben een aparte slaapkamer en zijn ook geschikt voor bewoning 
door echtparen. Daarnaast zijn er appartementen beschikbaar voor tijdelijke bewoning, bijvoorbeeld 
voor een overbruggingsperiode.

Elke appartement heeft karakteristieke bouwelementen die extra sfeer en warmte brengen.  
De appartementen kunnen naar eigen smaak en behoefte worden ingericht door haar bewoner(s).

De Wulperhorst heeft diverse prachtig gerestaureerde algemene ruimtes zoals een eet- en 
huiskamer, een aangrenzende bibliotheek en een monumentale salon waar activiteiten plaatsvinden 
en verjaardagen gevierd kunnen worden. Alle ruimtes hebben de karakteristieke hoge plafonds en 
schitterende ornamenten en stucwerk.

DE WULPERHORST VANDAAG DE DAG
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PLATTEGRONDEN

Souterrain De begane grond
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De eerste verdieping De tweede verdieping



16 17



18 19

Onze medewerkers maken van elke dag een bijzondere dag. Verpleging en verzorging vinden 
uiteraard in het appartement plaats. In de gemeenschappelijke huiskamer worden ontbijt, lunch en 
diner geserveerd. Wij serveren bij het ontbijt vers fruit, vruchtensap en een vers eitje. Overdag worden 
koffie, thee en andere dranken naar keuze uitgeserveerd. Samen met onze huistraiteur bieden wij een 
zeer uitgebreide menukaart. Voor ieder wat wils. Men kan kiezen om ’s middags of ’s avonds warm te 
eten. Natuurlijk houden wij rekening met wensen en dieeteisen. 

De Wulperhorst biedt een scala aan activiteiten, zowel individueel als gezamenlijk. Er worden  
filmavonden georganiseerd, er zijn speciale thema’s rondom de feestdagen. Daarnaast wordt 
er gebridged, worden er spelletjes gespeeld, geschilderd en gewandeld. Regelmatig vinden er 
huiskamerconcerten plaats waar ook familieleden en naasten van harte voor zijn uitgenodigd 
Natuurlijk bieden wij ook faciliteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, zoals een kapper, 
schoonheidsspecialist en pedicure.

 “Ouder worden hoeft geen zorg te zijn.” - Valuas De Wulperhorst

DIENSTVERLENING

Algemeen

De Wulperhorst is een zogeheten extramurale 
zorgorganisatie en valt in de categorie: ‘Zorg Thuis’ 
en ‘Gescheiden wonen en zorg’. Dit betekent 
dat de kosten van wonen en zorg gescheiden 
zijn. Een bewoner betaalt zelf de verblijfs- en 
servicekosten. Verpleging en verzorging worden 
middels een WLz-zorgindicatie vergoed. Het 
betreft ‘Zorg In Natura’.

Woon-servicekosten

De appartementen in De Wulperhorst zijn 
tussen de 30 en 70 m² en bieden een veilige, 
prettige leefomgeving door de 7 × 24-uurs 
zorggarantie en het brede aanbod aan welzijns- 
en servicediensten. Geheel verzorgd wonen kan 
in De Wulperhorst vanaf € 4.500,00 per maand. 
Er is sprake van full-service en all-in: in de woon- 
en servicekosten zijn huur, maaltijden, drinken, 
tussendoortjes, wasservice van de kleding, 
schoonmaak van het appartement en activiteiten 
inbegrepen.

KOSTEN
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NEEM ALVAST EEN KIJKJE

Via onderstaande QR code, die is te scannen met de camera van uw mobiele telefoon, kunt u middels 
een online virtual 360 tour alvast een kijkje nemen op Landgoed De Wulperhorst. Wij nodigen u 
daarnaast van harte uit voor een fysieke rondleiding en kijken er naar uit om u te mogen ontvangen in 
Zeist!

Scan de code of bezoek www.dewulperhorst.nl

http://www.dewulperhorst.nl
https://my.matterport.com/show/?m=zQK7jU439rr
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NEEM CONTACT MET ONS OP, 
WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD

Contactgegevens

Heeft u interesse in wonen op Landgoed De Wulperhorst? 
Wij staan u graag te woord.

John Kitzen
Woon- en zorgadviseur

E-mail: john.kitzen@valuaszorggroep.nl
Telefoon: +31(0)6 51 15 31 38

Astrid van Delden
Locatie Manager

E-mail: info@dewulperhorst.nl  
Telefoon: +31(0)30 23 727 00

Bekijk ook onze andere Valuas huizen

Villa Pavia, Zeist
Boarnsterhim State, Aldeboarn
Residence Haganum, Den Haag
Groot Bijstervelt, Oirschot
Het Witte Huis, Oegstgeest
Villa Oranjepark, Oegstgeest
De Meerlhorst, Heemstede
De Vermeer, Amsterdam
Vila le Monde, Vught
Mariënhaven, Warmond
Residence Coestraete, Zwolle

www.valuaszorgroep.nl 
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