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De opgave 

De gemeente vraagt om een ontwikkelingsvisie: hoe kan 

het bestaande sociaal medisch centrum in de binnen-

stad herontwikkeld worden, zodanig dat de huidige ge-

zondheids-voorzieningen gehandhaafd worden en er 

daarnaast versterking en uitbreiding kan plaats vinden 

op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Plan

In ons plan wordt de tuin met zijn monumentale bomen 

het hart van het medisch centrum. De tuin moet zicht-

baar en toegankelijk gemaakt worden vanuit de Vijzel-

straat. Het monumentale ziekenhuis is en blijft het 

hoofdgebouw. De zorg- en welzijnsfuncties groeperen 

we rond de tuin (nieuw en oud) en de meer commer-

ciële zorg aan de Vijzelstraat. Op de open plek aan de 

overzijde van de straat maken we een gebouw met de 

gevraagde 24 nultredenwoningen. De 80 parkeer-

plaatsen die gevraagd worden brengen we onder in een 

2-laagse garage in het noordelijk deel, zodat er minder 

auto!s door de Vijzelstraat hoeven te rijden, en de 

bezoeker komend uit de parkeergarage meteen in de 

tuin staat. Tegen de halfverdiepte garage wordt als front 

naar de tuin het medisch centrum gelegd. Op het dak 

hiervan plaatsen we de psycho-geriatrische eenheden, 

in 3 clusters van elk 6 eenheden. De woon-

kamers hiervan met terras en veranda zijn ook gericht 

op de tuin.Het voormalige zusterhuis, dat midden in de 

tuin ligt, krijgt een functie als theehuis met terras.

Materialen

Rond de tuin wordt de nieuwbouw uitgewerkt in hout. 

Een overdekte gaanderij/ veranda refereert aan een 

kloostertuin. De nieuwbouw aan de straat is traditioneel 

in materiaalgebruik: metselwerk, erkers en rode pannen.

5 WFG poliklinieken / oogheelkunde/ KNO
6 Gemeente
   a. loket WMO / mantelzorg
   b. kantoor 
7 Psychotherapie Enkhuizen
8 tandarts en mondhygieniste
9 woningen
   a. nultredewoningen
   b. stadshuizen
   c. appartementen
10 hal / receptie
11 Zusterhuis
     a. theehuis
     b. terras
     c. buurtvoorziening
12 kringloopwinkel

   

1 a. huisartsen onder één dak +DOC/STAT
   b. apotheek
   c. fysiotherapie + bekkenfysio.
2 a. logopedie
   b. dyslexie
   c.  Beter Horen
3 beheerder
4 de Omring 
   a. geestelijke gezondheidszorg
   b. jeugdgezondheidszorg
   c. psychologie/ verslavingszorg
   d. RIAGG/GGZ
   e. psychogeriatrische  clusterwon.
   f. dagverzorging
   g.maatschappelijk werk
   h. gezondheids winkel
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