Project titel
Slogan
Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt en paragraaf ‘uitvullen’
staan vast. Spatiering is 0 maar eventueel te varieren om de
tekstblokken goed uit te laten lijnen met het aantal regels.
Binnen de hulplijnen blijven. Tekstkader niet verbreden of
buiten de hulplijnen vergroten. Tekstkader mag wel verkort met
eventueel beeld eronder. Of twee kolommen en verkort. Dan
wel met elkaar laten uitlijnen.
Kopje Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt
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Antoniegaarde
Zinnenprikkelende binnentuin voor ouderen
Woonzorgcentrum Antoniegaarde, gelegen aan de Zuid-

assortiment van vaste planten bieden een optimale beleving

Willemsvaart in ‘s-Hertogenbosch, bestaat uit drie met

van geur, kleur en seizoenswisselingen. Ook water en de

elkaar verbonden gebouwen: het hoofdgebouw met 122

daarbij horende specifieke beplanting is zichtbaar gemaakt:

appartementen, een bijgebouw met 26 appartementen en

één van de vlakken is een vijver. Het centraal gelegen vlak

een aanleuncomplex met 52 appartementen. In september

met gazon zorgt voor een rustig en ruimtelijk middelpunt

2003 werd het nieuwe centrum in gebruik genomen. De laat-

van de binnentuin. Tenslotte is het historisch verleden van

middeleeuwse St. Antoniuskapel, die de Hinthamerstraat

de locatie tastbaar gemaakt door één van de vlakken te

op stijlvolle wijze afsluit, is opgenomen in de voorgevel van

bestemmen als expositieruimte voor relicten afkomstig uit de

het nieuwe woonzorgcomplex. In het woonzorgcomplex is

St. Antoniuskapel.

een binnentuin gecreëerd met als uitgangspunt een hoge
belevingswaarde voor de ouderen.

Eenheid tussen de verschillende thematische vlakken is
gecreëerd door de vlakken te omringen met taxushagen. Het

Eenheid in verscheidenheid

lager gelegen deel van de tuin is daarnaast in een sterk groen

De binnentuin van Antoniegaarde is te onderscheiden in

kader van beukenhagen geplaatst. De groenstructuur van

twee delen. Door de aanwezigheid van een ondergrondse

de tuin wordt verder versterkt door bomen die in de hagen

parkeergarage is het zuidelijke deel van de tuin hoger

zijn gepositioneerd. De geselecteerde bomen - Catalpa

gelegen. Het aanwezige hoogteverschil wordt overbrugd

bignonioides en Koelreuteria paniculata – worden gekenmerkt

door een trap en een hellingbaan. Het hoogteverschil en de

door hun bladvorm. Ze bieden tevens goede schaduw.

parkeergarage zijn ook de reden dat de beplanting deels in
bakken is ondergebracht.

Over de gehele binnentuin verspreid staat comfortabel houten
zitmeubilair. De bewoners van het zorgcomplex kunnen zo

De basis van de tuin bestaat uit een rood tapijt van betontegels,

rustig van de groeiende en bloeiende bloemenpracht genieten.

dat jaarrond een warm beeld geeft. Het gebruik van de rode

Niet alleen overdag, ook ’s avonds wanneer de bomen van

tegels sluit daarnaast goed aan op de kenmerkende rode

onderaf aangelicht voor een bijzonder en mysterieus beeld

bakstenen toegepast in de gevels van het woonzorgcomplex.

zorgen.

In het rode tapijt zijn diverse vlakken uitgesneden, allen met
een eigen thema. De beplanting van de vlakken is gericht op

De inrichting, het samenspel van karakteristieke oude

een grote belevingswaarde. Zo zorgt een vlak met lavendel

elementen

en rozen voor een aangename geur. Geluid en beweging

hoogwaardige stedenbouwkundige indeling en de tot de

worden voelbaar door de toepassing van een vak met hoge

laatste steen gedetailleerde buitenruimte maken deze locatie

grassen (Miscanthus). Twee vlakken ingevuld met een divers

tot een unieke plek en een oase van rust in de stad.

en
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