De Brede HOED

Persmap

D.J. den Hartoglaan 8
1111 Z C D i e m e n
33 huurappartementen, 1600 m2 zorgfuncties (Huisartsen praktijk
Onder Eén Dak), Centrum voor Zorg, Welzijn en Gezondheid (OuderKindcentrum en Centraal Servicepunt), 50 overdekte parkeerplaatsen.
O p d r a c h t g e v e r : R o c h e d a l e / Va n W i j n e n / A S R Va s t g o e d
Opdrachtgever interieur: Gemeente Diemen
A a n n e m e r : Va n W i j n e n L e l y s t a d B . V.
Oplevering: 2013
De locatie is gelegen in het centrum van Diemen. Stedenbouwkundig wordt dit gebied
gekenmerkt door vrij op de kavels geplaatste gebouwen zoals het theater, het gemeentehuis,
het politiebureau. Zo ook de op de locatie aanwezige kerk die voor de nieuwbouw gesloopt
zou moeten worden. De kerktoren van dit gebouw is ter herinnering aan de plek opgenomen
in het nieuwe ontwerp.
Het gebouw bestaat uit een stapeling van verschillende functies. In de kelder bevindt zich
de stallinggarage, op het maaiveldniveau een plint met diverse zorgfuncties t.w. een combinatie van huisartsenpraktijken, een Ouder-Kindcentrum en een Centraal Servicepunt en op de
verdiepingen 33 appartementen. Het gebouw zet de stedenbouwkundige randvoorwaarden
verder voort. Een plint gevormd door de zorgfuncties houdt aan alle kanten afstand tot de
naastgelegen bebouwing. Omdat bijna het gehele kavel moest worden bebouwd is in het
hart een patio gesitueerd. Deze zorgt voor daglicht in de praktijk- en kantoorruimtes en kan
als buitenruimte worden gebruikt waarmee de verschillende functies met elkaar worden verbonden. Alle wachtkamers zijn eveneens op de patio georiënteerd.
Op de plint staan de appartementen als 3 losse blokken rond een kleinschalig hofje. Eén
van de blokken ligt terug t.o.v. de eronder liggende plint zodat extra buitenruimtes worden
gecreëerd en het beeld van de vrijstaande gebouwen wordt versterkt. De oude kerktoren
vormt een vanzelfsprekend onderdeel van het geheel – een cursusruimte maakt gebruik van
de unieke lichttoetreding door de ‘opengesneden’ toren.
De gevel bestaat uit een lichte en een donkere zandkleurige steen aansluitend bij de kleur
van de kerktoren.
KENK Architecten heeft in opdracht van de gemeente Diemen eveneens het interieur
ontworpen voor het zorgcentrum in het project. De sfeer wordt hierbij bepaald door een op
het Hollandse landschap geïnspireerd kleurgebruik, in combinatie met de toepassing van
natuurlijke materialen zoals hout, staal en leer. De wachtenden worden straks begroet en
bekeken door een levensgrote groep nieuwsgierige Hollandse koeien (foto “Got Milk”, van
fotograaf Jinna van Ringen).
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