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        Zorgtuin      ‘s-Hertogenbosch 090



16 zorgeenheden voor mensen met 
een schizofreen ziektebeeld

10 patiowoningen

22 appartementen 
voor senioren

situatie

Projectmatig, Zorg

48 woningen

Beethovenlaan, ‘s-Hertogenbosch

publicatie Architectuur Jaarboek NL  2010 -2011 

Opdrachtgever:

Zayaz, Vastgoedontwikkeling BV, ‘s-Hertogenbosch

2005 - 2010

Architecten: Annemariken Hilberink, Geert Bosch

Medewerkers: Jaap Janssen, Joost Kolk, Jeroen Meuwissen, Bob Zanders, Arthur Klijn

Parkontwerp: Parklaan Landschapsarchitecten - Hofje: P.A.M. Buijs  

Fotografie: René de Wit

Zorgtuin

In een rustige woonwijk van ‘s-Hertogenbosch komt 

door de sloop van een lagere school ruimte vrij voor 

16 zorgwoningen, 22 seniorenappartementen en 

10 patiowoningen voor ouderen. Op initiatief van 

een van de ouders wordt een stichting opgericht 

voor de realisatie en het beheer van een bescheiden 

en veilig wooncomplex voor zelfstandig wonende 

schizofreniepatiënten. 

Deze 16 tweekamerwoningen zijn gegroepeerd rond 

een groene binnenhof, die alleen aan de noordzijde 

een samlle toegang biedt. Ook de hofzijde van de 

woningen is vrij gesloten gehouden, om rechtstreekse 

prikkels van buiten(staanders) zo veel als mogelijk 

te kunnen vermijden. Alle woningen hebben op de 

begane grond een open keuken in een woonkamer 

die uitkijkt op het omliggende groen, net zoals de 

bovengelegen slaapkamer. De route naar boven heeft 

een bijzonder karakter: via de woonkamer bereikt men 

de trap, die halverwege een groot raam biedt om terug 

te kunnen kijken in de binnenhof. Vervolgens kom je op 

een ruime overloop bijna zonder uitzicht, die gebruikt 

kan worden als ‘veilige’ kamer bij terugval of als 

slaapkamer voor iemand die de bewoner kan bijstaan.

De westzijde van de hof biedt langs een overdekte 

gaanderij enkele ruimten voor gemeenschappelijke 

voorzieningen en voor begeleidend personeel.

De architectonische opbouw van ruimten op en 

gevels van de drie onderscheiden gebouwen is 

gebaseerd de maat- en proportieprincipes van Dom 

van der Laan, met gebruikmaking van het door 

hem ontwikkelde Plastisch Getal. Samen met het 

bescheiden kleurenpalet (gele baksteen, lichtgrijze 

betonelementen en donkergrijze kozijnen) en de 

zorgvuldig vormgegeven omliggende tuinen biedt 

het complex alle bewoners zo een rustige en zeer 

hoogwaardige woonomgeving.



appartementen aan de Mozartsingel



in alle seizoenen behoudt het zorgcomplex de tactiele uitstraling



baksteen volumes lopen door in het gezamenlijke entreegebied 
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maximale daglichttoetreding in de overdekte gaanderij 
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woning plattegrond als slakkenhuis: privé en openbaar

1  entreehal
2  woonruimte
3  trap in privésfeer
4  veilige kamer
5  slaapkamer

16 zorgeenheden voor mensen met een schizofreen ziektebeeld
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B  gezamelijke tuin
C  rokersplaats
D  gezamelijke ruimtes
E  woningen
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gezamenlijke binnentuin voor de zorgwoningen, aan de linkerkant bevinden zich de zorg- en de gemeenschappelijke ruimtes



1 entreehal
2 keuken
3 woonkamer
4 patio
5 slaapkamer
6 multifunctionele ruimte
7 terras
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het rustgevoel wordt versterkt door zorgvuldige detaillering en de groene inrichting 
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