Ouderencentrum Sterrebosch Thorn
Zorgen
#multifunctioneel - #hospitaliteit - #ouderenzorg

Het ouderencentrum Sterrebosch is gelegen aan de zuidrand van het karakteristieke plaatsje
Thorn. Door de nieuwbouw in 5 lagen te realiseren vormt Sterrebosch in maat en schaal
weliswaar het grootste gebouw van Thorn, maar leveren doorzichten, landschappelijke inpassing
en de combinatie met de bestaande hofjes een fraaie inpassing. De nieuwbouw geeft vorm aan
het idee dat de locatie niet een afgelegen plaats aan de rand van het stadje is maar een plek in
het hart van de samenleving, een nieuwe huiskamer voor Thorn. Het creëren van een
atrium/wintertuin roept associaties op met het wonen rondom een binnenplein in meer zuidelijk
gelegen landen, waar het klimaat vriendelijker is en warmte je tegemoetkomt. Een gevoel te
geven “op vakantie te zijn” in je eigen huis.

In de visie van Sterrebosch diende het nieuwe onderkomen de bewoners niet het gevoel te geven
dat het hier enkel een “eindstation” Thorn betreft. De nieuwbouw geeft eerder vorm aan het idee
dat dit een plaats is midden in het hart van de samenleving. Een plek waar ruimte is voor de
bewoners van Sterrebosch maar eveneens voor bezoekers en zelfs ook voor de bewoners van het
plaatsje Thorn zelf. Het idee om alle woonfuncties te groeperen rond een atrium / wintertuin, de
toegankelijkheid te vergroten door aan de voorgevel ruimte te scheppen ten opzichte van het
naastliggende Groenenberg (en daarmee tevens in parkeerplaatsen te voorzien) en de openheid
naar het bestaande hof en de omliggende uiterwaarden geven licht, lucht en ruimte aan
bewoners en bezoekers van het ouderencentrum. Alle kamers zijn als het ware aan een soort
“kloostergang” gelegen die rondom het atrium loopt. Het creëren van een atrium / wintertuin
roept associaties op met het wonen rondom een binnenplein in meer zuidelijk gelegen landen,
waar het klimaat vriendelijker is. Het gevoel te geven “op vakantie te zijn” in je eigen huis is
hierbij een uitgangspunt. Daar waar alle verzorging- en verpleegkamers aan de buitengevel zijn
gelegen, zijn een groot deel van de gemeenschappelijke ruimten juist naar binnen gericht. Op de
begane grond zijn restaurant / recreatiezaal en alle dagverzorgings- / groepsverzorgingsruimten
gelegen aan zowel de wintertuin als aan de buitengevel met zicht op ofwel het bestaande hof of
een vergezicht over de uiterwaarden. Deze ruimten zijn bewust áán het atrium gelegd en niet
erin om zo een mooie balans te krijgen tussen de openheid van het atrium als binnentuin en de
geborgenheid van een “dak boven je hoofd” in de aangrenzende zitruimten (een plafond). De
boom, het groen en de aankleding en bestrating van de wintertuin vormen een rustpunt in de

ruimte en een fraaie uitkijk vanuit de hoger gelegen gemeenschappelijke ruimten en gangen. Ook
hier is de associatie met de Zuid-Europese binnenpleinen van toepassing. Kleurstelling,
materiaalkeuze en afwerking zullen dusdanig worden gekozen dat dit beeld nog wordt versterkt.
Het gebouw heeft een open maar tegelijkertijd ingetogen en elegant uiterlijk en geeft uitdrukking
aan deze nieuwe huiskamer van Thorn.
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