De Mauritzhof
Bussum
Dit project laat zien, dat psychiatrische zorg een plaats kan hebben midden
in de samenleving, maar met geborgenheid voor cliënten op een kwetsbaar
moment in hun leven.
In een groene omgeving is aan de Hooftlaan in Bussum de nieuwbouw
van de Mauritzhof gerealiseerd. Het centrum is een voorziening specifiek
gericht op langdurige psychiatrische patiënten en vormt de kern van het
circuit in de regio Gooi en Vechtstreek. Drie gebouwen omsluiten met
hun geknikte vorm een groen halfopenbaar binnengebied met daaraan
alle ingangen. Dit relatief beschutte binnenterrein vervult een belangrijke
functie voor zowel het wonen als voor de behandeling van de patiënten.
De hoge terracotta mansardedaken van de gebouwen beginnen op
de eerste verdieping. Ze versterken daardoor het gevoel van een
beschermende omgeving en sluiten aan op de bebouwing in de omgeving.
Rondom de gebouwen markeren grote plantenbakken en zwerfkeien de
toegangen, ze omsluiten de terrassen van de kliniek en het restaurant en
geven zo privacy voor bewoners en gebruikers.
Het gebouw met de dagbehandelingsruimten grenst aan de eigen
parkeerplaats; aan de rustige westzijde is de kliniek gesitueerd en achterop
het terrein zijn de zorgappartementen ondergebracht. Deze appartementen
voor langdurig verblijf zijn de laatste stap als voorbereiding op de aanstaande
terugkeer naar zelfstandigheid. Ze hebben hun eigen voordeur direct in de
buitengevel aan een brede houten gaanderij, die uitnodigt tot verblijven.
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Architectuur
Alle drie de gebouwen hebben dezelfde basisdoorsnede en
gevelopbouw als uitgangspunt gekozen, waardoor er een sterke
samenhang in vorm en materiaal is bewerkstelligd. De mansardekappen
leveren een sterke beeldidentiteit op, terwijl het gehele plan zich naadloos
voegt in de omgeving met voornamelijk woningbouw. Ze sluiten in hoogte
aan op de bestaande bebouwing en versterken door hun omarming van de
binnenruimte het gevoel van een beschermende omgeving.
De luchtbehandelingsinstallaties zijn onzichtbaar weggewerkt in de
mansardekap, waardoor het woonbuurtkarakter onaangetast blijft. Ook
zijn er materiaal- en kleurverwijzingen naar de omliggende bebouwing,
zoals bij de dakpankleur. De gevel van de begane grond is daarbij zeer
terughoudend van karakter. Daarmee krijgt het plan een plaats binnen de
regionale Gooise of Hilversumse (Dudok) traditie.

