Z o r g pa r k V o o r b u r g
vught
Gefaseerde metamorfose van een besloten zorgterrein naar een openbaar zorgpark voor cliënten, personeel en bezoekers

Masterplan Het zorgpark heeft net als het oorspronkelijke, besloten landgoed duidelijke randen. Meerdere entrees ontsluiten het park. Afgestemd
op de doelgroep bestaat er een onderscheid tussen een openbaar en opengesteld parkdeel met meer of minder contact met de samenleving.
Publieke voorzieningen, private woongedeelten en behandelcentra zijn geclusterd. Randen, lanen en velden vormen een contramal die de
bouwvelden markeren. Ontwerp: 2005-2006.

Duidelijke begrenzing en entrees

Openbaar (grof raster) en
opengesteld deel (fijn raster)

Voorzieningen (boven), wonen
(onder), behandelen (clusters)

Contramal van bouwvelden

Verbindingsas
Carillonlaan

Voorzieningenas
Parklaan

Kamer behandelcentrum
(Herlaarhof)

Open veld
(sport)
Open veld
(ruigte)

Kamer behandelcentrum
(Zilverlinden)

Oud beukenlaantje
Schakel
(dierenweide, nutstuinen)
Kamer behandelcentrum
(Novadic-Kentron)

Woonas
Laan van Voorburg

* Met pijlen gemarkeerde delen worden op volgende pagina’s met foto’s toegelicht.

Het raamwerk van lanen (voorzieningen, wonen, verbinding), velden (sport, ruigte), kamers (behandelcentra), schakels (nutstuinen,
begraafplaats )

Zorgpark Voorburg
Gefaseerde metamorfose van een besloten zorgterrein naar een openbaar zorgpark voor cliënten, personeel en bezoekers
Zorg voor cliënten én landgoed
Voorburg

is

een

park

Landschappelijke indeling afgestemd op doelgroepen
gespecialiseerde

Het doel van het masterplan was om een ruimtelijk

gezondheidszorginstellingen voor mensen met psychische,

ontwikkelingskader te creëren, dat zowel inspeelt op nieuwe

psychiatrische

De

wensen en behoeften vanuit de geestelijke gezondheidszorg

instellingen bieden diagnostiek, behandeling, begeleiding,

als het historische cultuurlandgoed respecteert. Flexibiliteit

preventie en voorlichting voor kinderen, volwassenen en

en aandacht voor de verschillende doelgroepen vormden

ouderen (9.887 cliënten in 2014). Doordat de instellingen zich

belangrijke uitgangspunten. Daarom is er een onderscheid

op één terrein bevinden, wordt kennisuitwisseling gestimuleerd

gemaakt tussen een openbaar en een opengesteld parkdeel.

en worden de gezamenlijke voorzieningen optimaal benut.

Het openbare park is bestemd voor cliënten voor wie contact

en/of

met

diverse

psychosociale

problematiek.

met de open samenleving belangrijk is. In dit parkdeel bevinden
Zorgpark Voorburg kent een lange geschiedenis die teruggaat

zich voorzieningen die een reikwijdte hebben tot buiten het

tot 1885. In dat jaar werd het park als landgoed Voorburg door

zorgpark: het zwembad, de sportvelden, de gymzalen, een

regenten aangekocht vanuit de visie dat frisse lucht en meer

horecagelegenheid. Ook instellingen waar cliënten voor

ruimte een positief effect zouden hebben op patiënten. Tot

een beperkte periode worden opgenomen of poliklinisch

1990 was Voorburg een gesloten terrein; ongenode gasten

worden behandeld staan in dit openbare park centraal, zoals

kwamen er niet in. Toen het besef ontstond dat voor sommige

Novadic-Kentron, Herlaarhof en De Zwengel. Cliënten voor

cliënten contact met de samenleving belangrijk is om isolement

wie de samenleving een bedreiging kan vormen, wonen in

te voorkomen, wilde zorgverlener Reinier van Arkel het park

het opengestelde landgoed, een beschermende omgeving

openstellen. Gedeeltelijk, want voor andere groepen bleef

met meer privacy. Kleinschalige voorzieningen zoals een

een beschermde omgeving nodig. Door de jaren heen was er

theehuis, dierenweide en een moestuin, die ook dienen voor

echter lukraak gebouwd zonder afstemming op de omgeving.

psychosociale programma’s, zijn in dit deel van het zorgpark

Bovendien woonden verschillende groepen door elkaar en

gesitueerd. Uiteindelijk zijn alle delen van het zorgpark

was de rommelige situatie niet veilig. Bezoekers, cliënten en

toegankelijk voor iedereen, maar de landschappelijke inrichting

sluipverkeer reden kriskras door elkaar over smalle straatjes.

maakt duidelijk waar men te gast is.

Tegen deze achtergrond kreeg Buro Lubbers in 2005 de opdracht

De landschappelijke indeling is afgestemd op het bestaande

voor een masterplan, dat alle ruimtelijke ontwikkelingen op het

landgoed met zijn lanen, velden, water, randen, schakels en

landgoed, op korte, middenlange en lange termijn in goede

parkzones. Soms zijn bestaande landschappelijke elementen

banen leidt terwijl de zorgverlening tijdens de transformatie

van het raamwerk versterkt, bijvoorbeeld door de oude beuken-

niet wordt verstoord. Sindsdien is een groot deel van het

en eikenlanen uit te breiden met (veilige) wandelpaden. In

park heringericht met onder meer wandelpaden, een vijver,

contrast met de lanen zorgt een aantal open en lege velden

tuinen, parkeerplaatsen en pleinen. Bovendien zijn er panden

voor een gevoel van schaal en ruimte in het park. Soms zijn

gesloopt of gerenoveerd om te voldoen aan hedendaagse

nieuwe landschappelijke elementen toegevoegd, zoals de

eisen en normen voor psychiatrische woonvoorzieningen. Ook

waterpartij aan de Parklaan. Bijzonder is dat de landschappelijk

is er nieuwbouw gerealiseerd. Vanaf dat moment treedt Reinier

kwaliteiten zoals vastgelegd in het masterplan ook zijn geborgd

van Arkel op als rentmeester van het landgoed waarop ook

in het bestemmingsplan.

externe zorgverleners onderdak vinden. Het rentmeesterschap
waarborgt de kwaliteit.

Het landschappelijk raamwerk wordt gedragen door drie
hoofdassen: een voorzieningenas (Parklaan), een woonas

Anno 2015 heeft het park nog steeds de prachtige uitstraling

(Laan van Voorburg) en een verbindingsas (Carillonlaan).

van een landgoed, uniek voor een zorgterrein. Het park

Elke as heeft een eigen identiteit gebaseerd op zijn ligging

is de laatste jaren alleen maar mooier geworden, aldus

in het openbaar of opengesteld landgoed. Terwijl rust, ruimte

opdrachtgever Reinier van Arkel. Zorgpark Voorburg is nu een

en privacy centraal staan in het opengesteld gebied rond de

openbaar park met zorgaanbieders en daaraan gerelateerde

woonas, biedt de voorzieningenas een dynamische entree tot

voorzieningen. Het park heeft inmiddels een betekenisvolle

het openbare parkdeel.

relatie met Vught en de omgeving. Iedereen kent ‘Voorburg’.

ontwerp 2005-2015 | uitvoering 2006-2015 |
architectuur EGM Architecten, Satijn Plus e.a.

omvang 72.5 ha

|

locatie Vught

|

opdrachtgever Reinier van Arkel Groep

|

Hoofdentree Parklaan De onduidelijke situatie bij de hoofdentree, met de nadruk op verkeer en parkeren, is veranderd in een plek voor verblijf en
ontmoeting. Het bomenveld bestaat uit gekandelaberde platanen die verplant zijn van een andere locatie op Voorburg. Betonplaten en beukhagen
kadreren twee pleinen, geschikt voor een rommelmarkt en de de start van de jaarlijkse wielerronde. In het verlengde van het entreegebied ligt de
Parklaan. Het profiel van de wegen sluit naadloos op elkaar aan. Ontwerp: 2009. Uitvoering: 2010.

2009: nadruk op verkeer

2009: parkeren staat centraal in het profiel

Gekandelaberde platanen na uitvoering (2010)

Jaarlijkse rommelmarkt verbindt Voorburg met Vug ht

Groen entreegebied met ruimte voor verblijf, ontmoeting en activiteiten

Zorgpark Voorburg
Gefaseerde metamorfose van een besloten zorgterrein naar een openbaar zorgpark voor cliënten, personeel en bezoekers
Het resultaat is een sterke ruimtelijke structuur waarbinnen

partijen tot en met de uitvoeringsfase heeft zeker bijgedragen

verschillende bouwkundige ontwikkelingen over een aantal

aan de kwaliteit van het zorgpark.

jaren gefaseerd kunnen plaatsvinden. Omdat de openbare
ruimte met zijn krachtige groenstructuur het park draagt, blijft

Sociale verbintenis

de ruimtelijke kwaliteit ook in de ontwikkelingsfase overeind.

Het doel was om het zorgpark te verbinden met zijn omgeving

Dit landschappelijke concept sluit aan op de missie van Reinier

en de cliënten met de inwoners van Vught. Het project is daarin

van Arkel: cliënten de beste psychiatrische zorg leveren. In

geslaagd. Inwoners van Vught lopen met de hond een rondje

plaats van jarenlang ongemak voor de cliënten garandeert het

park, gaan met hun kleinkind naar de dierenweide, kopen een

landschappelijk raamwerk dat zelfs tijdens de nieuwbouw- en

presentje in de cadeauwinkel of drinken een kopje koffie op één

renovatieprojecten het zorgpark goed functioneert met een

van de terrassen. Kinderen vissen in de vijver aan de Parklaan

aangename verblijfskwaliteit.

of trappen een balletje op de sportvelden. Daarnaast worden er
tal van activiteiten georganiseerd voor bewoners van Voorburg

Proces: van consultatie tot uitvoering

en Vught. Er is een jaarlijkse oliebollenveldloop, een sport- en

Op basis van een visie op het zorgpark heeft Reinier van

spelweek door Jeugd Aktief en een rommelmarkt. Ook sluit

Arkel de opdracht voor het masterplan gegund aan Buro

het park aan op recreatieve wandelroutes in de omgeving.

Lubbers. De opdrachtgever heeft vervolgens in overleg met de

Twee keer per maand verzorgen gidsen van Reinier van Arkel

landschapsarchitecten het programma van eisen geformuleerd.

een wandeling door het park langs weggestopte, idyllische

Kenmerkend voor de aanpak van het masterplan is het open

plekjes, prachtige nieuwbouw en statige oudbouw, dromerige

planproces. Reeds in het eerste stadium zijn de verschillende

heggen en majestueuze bomen. Cultuur, natuur, architectuur

zorginstellingen intensief betrokken. Aan de hand van

én informatie over de geschiedenis van de psychiatrie staan

interviews en workshops met diverse stakeholders (bestuur

centraal in de wandeling. Het is een goed voorbeeld van de

Reinier van Arkel, directies zorginstellingen, circuitmanagers,

recreatieve functie die Zorgpark Voorburg vervult sinds zijn

cliëntenraad, gemeente Vught) is geïnventariseerd wat voor

herinrichting. Het zorgpark heeft zich definitief geopend naar

beeld de zorgverleners hebben van een zorgpark, hoe zij de

de samenleving. Voorburg is in de volksmond getransformeerd

relatie zien tussen het park en de open samenleving en welke

van ‘gekkenhuis’ naar de ‘parel’ van Vught.

ruimtelijke ontwikkelingen op het terrein spelen. Deze aanpak

ook beïnvloed door de toewijding van de opdrachtgever aan
Buro Lubbers. Niet alleen kreeg Lubbers opdracht voor het
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Naast dit engagement is de ruimtelijke kwaliteit van het zorgpark

1 Receptie
2 Dienstencentrum
3 Ontmoetingscentrum
De Stenen Hut
4 ’t Potlood
5 Sporthal, PMT gebouw
6 Cello
7 De Zwengel
8 Carillonlaan 1
9 Herlaarhof
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inzichten, in goed overleg te verwerken in de daadwerkelijke
uitvoering van het plan. De productieve samenwerking van alle
Reinier van Arkel
Parklaan 8
5261 LR Vught
(073) 658 51 11

Reinier van Arkel
Postbus 10150 5260 GB Vught

www.reiniervanarkel.nl
info@RvAgroep.nl

Eindhoven

Parklaan De Parklaan met zijn langgerekte waterpartij functioneert als een dynamische ontmoetingsplek. De waterpartij is opgespannen tussen
een stoere trappartij naar het water en een pittoresk pleintje rond het oude Carillon. Een stenige promenade met een rij zuilbomen contrasteert
met een bloemrijke, ruige oever met natuurlijke vegetatie. De meest publieke voorzieningen zijn gekoppeld aan de Parklaan. Het parkeren vindt
hier buiten het profiel plaats, in clusters onder bestaande bomen. Ontwerp: 2009. Uitvoering: 2010.

Start en finish van de jaarlijkse Oliebollenveldloop

Trap naar het water, ook om te zitten

Schoolkinderen en route over het zorgpark

Promenade om te wandelen of verpozen tussen zuilbomen

Een aangename plek tussen kruidenrijke beplanting om de eendjes te voeren

Zorgpark Voorburg
Gefaseerde metamorfose van een besloten zorgterrein naar een openbaar zorgpark voor cliënten, personeel en bezoekers
Carillonlaan De Carillonlaan is een belangrijke verbindingsas op het park. Het nieuwe profiel met de afgescheiden wandelpaden verhoogt de
veiligheid voor voetgangers. Waardevolle oude laantjes zijn opgeruimd en functioneren nu als informele routes. Over het hele landgoed is de
beplanting aangepakt zodat monumentale bomen meer ruimte krijgen en zichtlijnen worden benut. Het park sluit aan op officiële recreatieve
routes. Ontwerp: 2010-2011. Uitvoering: 2011.

2006: parkeren langs de weg, geen verharde wandelpaden

Gekandalaberde
na uitvoering (2010)
2015: veiliger enplatanen
meer gebruiksgemak

Wandelen met vrijwilligers

Sport en spel midden in het park

Recreatieve wandelroutes

Een oud beukenlaantje functioneert weer als informele route

Een overzichtelijk profiel met wegen, wandelpaden en overgangen naar behandelcentrum draagt bij aan veiligheid en duidelijke oriëntatie

Hoge Dwarsstraat / Open velden Behandelcentra (zoals Novadic-Kentron aan de Hoge Dwarsstraat) zijn vormgegeven als afgebakende kamers
in het park met duidelijke entrees. Dit landschappelijke principe komt tegemoet aan de wens van zorgverleners voor compartimentering. Door de
centra te omringen met robuuste groenelementen worden de minder aantrekkelijke aspecten van de bebouwing gecamoufleerd. De poliklinische
afdelingen hebben een grote parkeerbehoefte. Passend bij het park is het parkeren tussen hagen en bomen ingepast. In het verlengde van de
Hoge Dwarsstraat ligt een open veld met kruidenrijke ruigte begeleid door een nieuw wandelpad met bruggetjes. Ontwerp: 2011. Uitvoering: 2012.

Nieuw profiel biedt ruimte aan veel bezoekers Novadic-Kentron

Situatie parkeeroplossing
ter hoogte van Parklaan
Groene
tussen(2010)
hagen en berken

Nieuwe bruggen maken het water meer beleefbaar

Nieuw wandelpad separaat van de verkeersroute

Bloemrijke velden geven lucht en ruimte in het park. Ze dragen bij een aangename seizoensbeleving evenals kostenefficiënt beheer.

Zorgpark Voorburg
Gefaseerde metamorfose van een besloten zorgterrein naar een openbaar zorgpark voor cliënten, personeel en bezoekers
Laan van Voorburg Aan de woonas met prachtige oude eiken en beuken staan de gebouwen voor cliënten die permanent op Voorburg wonen.
Rust, ruimte en privacy staan hier centraal. Een vaak gehoorde reactie: ‘als mijn moeder opgenomen moet worden in een verpleeghuis voor
geheugenproblematiek, dan liever in deze mooie landgoedsfeer dan in een doorsnee-instelling’. Het profiel van de laan is uitgebreid met een nieuwe
bomenrij en wandelpaden. Auto’s worden onder de bomen tussen de rododendrons geparkeerd. In de directe omgeving is het voetpadenstelsel
uitgebreid en geschikt gemaakt voor mindervaliden. Het is nu een wandelbos. Ontwerp: 2012. Uitvoering: 2013.

Monumentale landgoedlaan

Typische landgoedsfeer

Gekandalaberde
platanen gebouwen
na uitvoering
(2010)
Renovatie monumentale
(Jozef)

Een groene parkeeroplossing passend bij de landgoedsfeer

Afwisselend maaibeheer zorgt voor variatie tijdens een wandeling

Magnoliahof voor ouderenzorg met geheugenproblematiek staat met de voeten in het landschap tegenover de dierenweide

Plein Weverij / Dierenweides / Nutstuinen Rond de oude watertoren en de brandweerkazerne liggen nu een groentetuin, een bloementuin en
weides voor verschillende dieren: geitjes, een lama, een pony, een nandoe, (sier)kippen en twee hangbuikzwijnen. Cliënten met dagbesteding
helpen mee met de dierenverzorging en het onderhoud van de tuinen. Bezoekers kunnen hier terecht voor prachtige bloemen of seizoensgroenten
van eigen teelt. Dit gebied vormt, net als de begraafplaats, een zelfstandige eenheid in het zorgpark. Het functioneert als een schakel in het
routenetwerk. Ontwerp: 2013. Uitvoering: 2014.

2012: stenige, onaantrekkelijke situatie

Traliewerken zijn vervangen door natuurlijke, houten afscheidingen

Ook bezoekers vinden hun weg naar het plein en de dierenweiden

De moestuin levert ook aan de Voedselbank en bezoekers

Het plein bij de Weverij is getransformeerd tot groene verblijfs- en ontmoetingsplek met een cadeauwinkel, grenzend aan de dierenweide

Zorgpark Voorburg
Gefaseerde metamorfose van een besloten zorgterrein naar een openbaar zorgpark voor cliënten, personeel en bezoekers
Herlaarhof / Zwengel Herlaarhof (voor kinderen en jongeren) is één van de drie behandelcentra die zijn opgenomen in een groene kamer.
De huizen (EGM Architecten) zijn zorgvuldig gepositioneerd op al aanwezige open plekken in het bos. Door daar te bouwen en te bestraten
waar het nodig is, is zoveel mogelijk van het park met zijn prachtige bomen bewaard gebleven. Herlaarhof toont het resultaat van de integratie
van landschap, architectuur en zorg: een helende leefomgeving met natuur en cultuur, in afzondering en gezamenlijkheid. Stedenbouwkundig
ontwerp: 2012. Uitvoering: 2014-2015.

Stedenbouwkundig ontwerp Herlaarhof (2012 )

De Zwengel voor speciaal onderwijs werkt samen met de Herlaarhof

Plein in bomenveld
Bouwen
tussen de (2015)
bomen met respect voor landgoedhistorie

Een kruising tussen een standaard eigen woning met puntdak en een tuin met een vrijstaand huis in een vakantiepark
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