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Het programma van eisen was bij de prijsvraag niet  
volledig.  
Aan de architecten werd ruimte gelaten in te spelen 
op de veranderende visies in de ouderzorg.  
De verwachting was dat het zorgcentrum ook zorg 
zau moeten aanbieden aan de zelfstandig wonende 
ouderen in de wijk. 
In het plan diende naast de algemene ruimte, zoals 
recreatieve ruimte, kantoorruimten, etc. tevens een 
grootkeuken te zijn opgenomen voor 120 maaltijden,  
in de toekomst uit te breiden tot 200 maaltijden. 
De hoofdtoegang diende te liggen aan de Beemsterlaan,  
met een tweede toegang aan de Kruisweg. 
Het kappen van bomen moest vermeden worden.  
Het gebouw moest “open zijn” voor de wijk. 

 
Boven: situatie van de nieuwbouw tussen de Beemsterlaan en de Kruisweg 

 
Onder: de zuidgevel aan de Kruisweg 

 
 

Gezien de afmetingen van de omliggende bebouwing en de afmetingen van de stedenbouwkundige 
ruimten in de gemeente Bergen, is gekozen voor een kleinschalig ontwerp in twee bouwlagen. Bij de 
uitwerking in een later stadium is gedacht aan fijne geleding en ritmering om aan te sluiten aan de kleine, 
diverse omliggende huizen.  
Het ontwerp is omvat 40 stuks verzorgdenkamers met een vloeroppervlakte van 36,5 m2 en 20 stuks 
aanleunwoningen. Tevens zijn in het plan algemene ruimten zoals een recreatiezaal en een grootkeuken 
opgenomen voor 120 maaltijden. 

 
Zorgappartement met aanzicht slaapkamer:  

een schuifwand tussen slaapkamer en woonkamer  
biedt een verrijking van het gebruik van de ruimten en het 

uitzicht naar buiten. 
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De entree is meer dan een opening om mensen in-en uit te 
laten. Het is een plek, die beschutting geeft voor h
eerder buiten willen wachten op het bezoek of na afloop nog

Door de verhoogd
verdiepingsvloer op het noorden is een extra dimensie

O

 Via het hoge raam komt het noorderlicht in de h

Op deze plek, een knooppunt van circulatiewegen,  
is zoveel te zien en kunnen ontmoetingen plaatsvinden. 

 

 
 

 
De no  

 
 

Dwarsdoorsnede en voorgevels op het westen 
 

 
 
 

De entree 
 

en die iets 
 

willen blijven hangen voor een babbeltje. 
 

Zitmuurtjes zijn hierbij een kleine aanleiding. 
e entreeluifel en het openen van een stuk 

 
ontstaan.  

ok vanaf de verdiepingshal kan men nu het komen en gaan 
aanschouwen. 

al binnen. 
 

 
 

ordgevel met hoofdentree aan de Beemsterlaan

 

Achteloos bevattende bouwkundige wanden zitjes om
een ieder een grotere kans te geven, elkaar te 
ontmoeten, om iets op te vangen van de laatste 
nieuwtjes. 

 
 


