
NIEUWBOUW WESTERHOLM TE HAREN 4/04/2020



Stichting Westerholm in Haren breidt uit met 37 nieuwe 
appartementen waar 24 uur per dag en 7 dagen in de 
week zorg op afspraak of afroep geleverd zal worden. 



SCHETS IMPRESSIE 



De uitbreiding bestaat uit een nieuw bouwvolume van drie 
bouwlagen aan de Beatrixlaan. Dit nieuwe bouwvolume 
zal middels een één laags volume verbonden worden met 
het bestaande gebouw van Westerholm.



BOUWVOLUME ONTWERP 



Het nieuwe bouwvolume van drie bouwlagen is evenwijdig 
geplaatst aan de bestaande volumes en is primair 
vormgegeven als onderdeel van het naoorlogse ensemble 
Westerholm. 



NIEUWE SITUATIE



De 16 appartementen van 50 m² zijn grotendeels op de 
begane grond gesitueerd.



16 APPARTEMENTEN ca. 50 m²



De 21 appartementen van 80 m² zijn grotendeels op de 
verdiepingen gesitueerd.

Deze appartementen krijgen een uitkragend gemetseld 
balkon met een transparante balustrade. 



21 APPARTEMENTEN ca. 80 m²



In de één laagse verbinding zijn twee huiskamers 
gesitueerd namelijk: een gezamenlijke huiskamer t.b.v. de 
appartementen en een huiskamer t.b.v. de wijk. 



BEGANE GROND



Doordat de appartementen op de verdiepingen zicht 
hebben op het lager gelegen dak, zal deze als een vijfde 
gevel worden beschouwd en daarvoor een groen karakter 
krijgen. 



VERDIEPING 1



Het gebouw heeft een insnede aan de Beatrixlaan. Deze 
insnede bestaat uit een glazen gevel die t.o.v. de gevellijn 
verdiept is aangebracht en het hart van het gebouw van 
daglicht voorziet.



VERDIEPING 2



De gevels zijn hoofdzakelijk open en uitnodigend. De 
architectuur bestaat uit een lijnenspel van horizontale en 
verticale banden die een raster vormen. Dit raster verwijst naar 
de architectuur van het bestaande Westerholm. 



PERSPECTIEF BEATRIXLAAN 



In tegenstelling tot het witte raster van de bestaande gebouwen, is er 
met het materiaal- en kleurgebruik aansluiting gezocht op de twee-
onder één kap woningen aan de Beatrixlaan in de vorm van een lichtgeel 
genuanceerde steen. 



PERSPECTIEF BEATRIXLAAN 



De ‘verbinding’ krijgt een eigen gezicht en bemiddelt tussen bestaand en 
nieuw. De architectuur bestaat uit een structuur van houten spanten 
met glazen gevels. 



PERSPECTIEF ENTREEGEBIED



De ‘verbinding’ zal tevens dienst doen als nieuwe hoofdentree van het 
gehele Westerholm. Het geheel is open en transparant waardoor de 
diverse buitenruimten visueel met elkaar verbonden worden. 



ISOMETRIE ENTREEGEBIED 



PERSPECTIEF ENTREEGEBIED 


