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Markant middelpunt

GEZONDHEIDSCENTRUM EN WONINGEN, HUIS TER HEIDE

Het plan Sterrenberg in Huis ter Heide - ten westen 

van Soesterberg - wordt gefaseerd gebouwd op het 

terrein van zorginstelling Abrona. Met de toevoeging 

van woningbouw en algemene voorzieningen vindt 

hier een zogenoemd omgekeerd integratieproces 

plaats: de cliënten van Abrona gaan onderdeel uit-

maken van een ‘reguliere’ woonwijk. Het gezond-

heidscentrum met appartementen is het eerste nieu-

we gebouw op het terrein. Het ronde gebouw dat 

volledig is bekleed met keramische elementen, is 

letterlijk het middelpunt van de nieuwe wijk.

Het terrein van Stichting Abrona is een bomenrijk per-

ceel, aan de oostzijde begrensd door een woonwijk. 

Kuiper Compagnons maakte een masterplan om reguliere 

woningbouw en voorzieningen toe te voegen, met behoud 

van het hoofdkantoor en een aantal zorggebouwen van 

Abrona. Architect Rik Lagerwaard kreeg de opdracht om 

één van de eerste nieuwbouwprojecten te ontwerpen: het 

gezondheidscentrum met appartementen, op een centrale 

plek in het plan.

Rik Lagerwaard: ‘Het terrein is opgedeeld in vier wijkjes. 

Dit gebouw staat op de kop van één van die wijkjes, aan 

de ontsluitingsweg die de wijk doorsnijdt. Aan de overkant 

van de weg is een bosperceel met vrije kavels, achter het 

gebouw komt een landschappelijk woongebied in de sfeer 

van de jaren twintig van de vorige eeuw. Wij hebben die 

randvoorwaarden op verschillende niveaus vertaald in ons 

ontwerp.’

Het gebouw heeft een ronde footprint. Lagerwaard: ‘Met 

een rond gebouw zijn de zichtlijnen zachter, je kijkt er mak-

kelijker langs. Bovendien houd je in het gebouw - waar de 

ruimten zijn geplaatst rond een centraal plein - de looplij-

nen kort en vriendelijk.’

Steeds mooier

Het gezondheidscentrum bevindt zich in de eerste twee 

bouwlagen, de appartementen zijn daarboven geplaatst. 

De hogere bouwlagen maken niet de gehele cirkel rond, 

maar bestrijken ongeveer tweederde van het gebouw, aan 

de zijde van het bosperceel. Het open deel is een gemeen-

schappelijke daktuin, die deels is ingekaderd door open 

gevelelementen. Net als alle andere gevelvlakken van het 

gebouw, zijn hiervoor elementen met keramische bekle-

ding gebruikt. Ook de ‘plafonds’ van de uitkraging van de 

appartementen hebben een bekleding van baksteen. Net 

als de nog pril begroeide daktuin, is de verwachting dat het 

gebouw alleen maar mooier wordt met de jaren.

‘Dit gebouw is in de planning naar voren getrokken en 

is daarmee - ook gezien de centrale locatie - voor veel 

bezoekers een eerste kennismaking met het plan. Voor 

de materialisering en detaillering hebben we gewerkt met 
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referenties uit de jaren twintig van de vorige eeuw, zoals 

in het beeldkwaliteitsplan van Kuiper Compagnons werd 

voorgesteld. Amsterdamse School, met een knipoog’, 

vertel de architect. Er is in de gevels gebruik gemaakt van 

twee kleuren baksteen en een donkere, geglazuurde dak-

pan. ‘De stenen zijn verwerkt in een halfsteensverband, de 

paarse stenen in de plint verticaal en de rode stenen hori-

zontaal. Om meer diepte in het gevelvlak aan te brengen 

zijn in de detaillering accenten aangebracht, zoals bij de 

rollagen of de kolommen. Omdat we geen hemelwateraf-

voer binnendoor mochten plaatsen, hebben we er maar 

een kunstwerk van gemaakt.’ De kozijnen zijn allemaal wit, 

maar zijn terugliggend geplaatst (gezondheidscentrum) of 

opliggend (appartementen). 
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