De Hartekamp
Heemstede
De Hartekamp is een instelling voor verstandelijk gehandicapten,
gevestigd op een 17e eeuws landgoed aan de Herenweg in Heemstede.
Beeldbepalend voor het landgoed zijn het markante hoofdgebouw, de
bijbehorende orangerie en Engelse tuin. Het gebied is verder ontwikkeld in
de jaren ‘50 en vooral in de jaren ‘70 en ‘80 is er veel gebouwd. Er staan
paviljoengebouwen die aan het einde van hun levensduur zijn en die op
het gebied van zorg zijn verouderd. Via een gewonnen selectie hebben wij
een masterplan ontworpen en daarbinnen een gebouwontwerp gemaakt
met dagbestedingruimtes en zorgondersteunende functies voor ruim 205
bewoners.
In het ontwerp staat de versterking van de bestaande parkstructuur in
Engelse landschapsstijl centraal. De bestaande, waardevolle bomen op het
landgoed worden gehandhaafd. De ‘open plek’, waar nu de paviljoenachtige
bouw gelegen is, wordt voorzien van een beplanting, waardoor de
nieuwbouw een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het totaal.
De nieuwe woningen worden verdeeld over verschillende gebouwen, die
samen drie hoven vormen. De hoven en de schakeling van de gebouwen
ten opzichte van elkaar geven vorm aan het landschap en zorgen voor een
intieme woonomgeving voor de cliënten van de Hartekampgroep. Door
de hovenstructuur ontstaat een afwisselende woonwijk in een prachtige
bosrijke omgeving.
Het bewonersprofiel van De Hartekamp is zeer breed; variërend van licht
verstandelijk tot ernstig meervoudig gehandicapte personen, velen met een
specifieke persoonlijke zorgvraag. We hebben twee basisplattegronden
gemaakt; bouwstenen waarbinnen bijna alle cliënten, mobiel en nietmobiel, kunnen wonen. Binnen deze bouwstenen is er voldoende
flexibiliteit in het ontsluitingsprincipe en de inrichting om aan de eisen en
wensen van individuele bewoners te voldoen. Acht cliënten hebben er hun
eigen kamer of appartement rondom een gemeenschappelijke woonruimte
met keuken. Deze bouwstenen hebben we samen met de opdrachtgever
ontwikkeld en zijn uniek.

Architectuur
In de architectuur streven we naar de juiste balans tussen de schaal van
de individuele woning en het grotere collectieve geheel, ingebed in het
landschap.De blokken worden gekenmerkt door een doorlopende, donkere
bakstenen plint met een lichte opbouw en een uitkragend dak. Dit dak geeft
vorm aan het totale plan grenzend aan het bos, terwijl aan de kant van de
hoven individuele huisjes herkenbaar zijn. De drie hoven onderscheiden
zich bovendien door verschillende kleuren metselwerk. Op de kop van
de bouwblokken bevinden zich mooie grote overdekte terrassen met
kolommen. In kleur en vormentaal sluiten we op een eigentijdse manier
aan op het statige hoofdgebouw.
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