Prisma Harreveld
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jeugdzorginrichting

De opgave betrof vervangende nieuwbouw
voor open jeugdzorg. De eerste fase hiervan
betreft een woonpaviljoen met 30 plaatsen
voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, inclusief een aantal ruimten ten behoeve
van behandeling en staf.
Het paviljoen is gesitueerd op het meest noordelijke terreingedeelte van het complex van
het Jongerenhuis Harreveld aan de grens van
de bebouwde kom van het dorp. Op de locatie
bevinden zich, naast de woonpaviljoens, ook
voorzieningen voor onderwijs, sport, therapie
en recreatie. Uitgangspunt was om na nieuwbouw van een eerste paviljoen ook de overige
gebouwen van Prisma te slopen en door een
tweede paviljoen te vervangen, beide gebouwen gegroepeerd aan een brinkachtige ruimte
passend in de landelijke omgeving.

fotograaf Thea van den heuvel

Langs de noordzijde is voorzien in een afschermende houtwal. Waardevolle bomen zijn
behouden en verspreid over de locatie worden
nieuwe bomen aangeplant. De locatie wordt
autoluw gemaakt, door het parkeerterrein (30
plaatsen) te situeren direct bij de entree van
het gebied.
Het gevraagde programma is enerzijds zo functioneel mogelijk ingepast en anderzijds op een
wijze waarmee een zo prettig mogelijke leefsituatie tot stand wordt gebracht in overeen-

á situatie
ß vergaderkamer op verdieping, centraal toezicht
op corridor en gemeenschappelijke woonkamer

stemming met de beoogde behandeling en
leefwijze van de jongeren. De structuur van het
gebouw is afgestemd op flexibel gebruik in de
toekomst. Het paviljoen heeft een centrale hal
waarin door middel van materiaalgebruik de
sfeer van buiten naar binnen wordt doorgezet.
Aan deze hal liggen de voordeuren van de drie
geheel op de begane grond gelegen groepen.
Door een trap in de hal is de verdieping
bereikbaar.
Binnen de groepen zijn de zitslaapkamers met
direct bijbehorende ruimten zodanig bij elkaar
gegroepeerd dat een vanzelfsprekende scheiding is gemaakt tussen de individuele zitslaapkamers van de jongeren en het gemeenschappelijke verblijfsgebied. Centraal is vanuit de
teamkamer volledig overzicht over de gemeenschappelijke ruimten en het verkeersgebied.
Het gebouw heeft grotendeels één bouwlaag
met in het midden een opbouw voor de verschillende stafruimten. Deze verdieping heeft
het karakter van houten schuur en is geheel
bekleed met naturel verduurzaamd hout.
Door de eerste bewoners van het nieuwe paviljoen is op initiatief en onder begeleiding van
ons bureau een persoonlijk object gemaakt, als
herinnering aan de ingebruikname. Dit is bij de
opening door hen samen met de burgemeester van Oost-Gelre onthuld.
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