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PROJECTARCHITECT MARTUN VERHAGEN

EN PROJECTMANAGER LENARD BUTEUN

VERTELLEN OVER HET UNIEKE GEBOUWVAN

LAURENS INTERMEZZO ZUID, DAT NIETVOOR

NIETS IS GENOMINEERDVOOR DE PRESTIG?EUZE

HEDY D'ANCONA-PRUSVOOR EXCELLENTE

ZORGARCHITECTUUR

Een gebouw VOOr mensen
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L aurens Intermezzo Zuid

staat op een binnenstedelijk
jaren-50 bedrijventerrein. Het
gebouw moest uiterlijk zowel
een eigentijdse interpretatie
zijn van de Rotterdamse We-
deropbouwarchitectuur - wat
een strak en zakelijk exterieur
vereist - als een warm, uitnodi-
gend gebouw voor de gasten
Martijn Verhagen ontwierp een
rustig lichtgekleurd raster met
een invulling van baksteen, die

naar voren is getrokken ten op-
zichte van het raster - daardoor

zie je van veraf vooral het strak-
ke lijnenspel van het rasíer, van
dichtbij voert het warme met-
selwerk de boventoon. "Het

gebouw past in zijn context
en heeft toch een vriendelijke
uitstraling en een herkenbare
menselijke schaal',' zegt Verha-
gen. "Het is zowel vanbuiten
als vanbinnen een gebouw voor
mensen."

Oua opzet is Laurens Intermez-
zo vergelijkbaar met een hotel,
compleet met een entree met
receptie, ?ounge en grand café

'Lauren.«:a rntcrmezzo
heeft een vriendeliike
uïtstralinq en

l I'l
een nerkenoare

menseliike schaal'
Martijn Verhaqen
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met restaurant. Hart van het

gebouw is het met licht over-
goten atrium, dat begint op de
eerste verdieping. Dit is ook de
wacht- en ontmoetingsruimte
voor de behandelingen. Daar-
omheen liggen de behandel-
en revalidatieruimten. Op de
tweede verdieping vinden we
ook een prachtige binnentuin
Vanaf diezelfde etage vinden
de gasten hun kamers; zes
verdiepingen hoog, waarvan de
bovenste twee - de rustigste -
bestemd zijn voor gasten met
neurologische beperkingen, die
een prikkelarme omgeving nodig
hebben. In totaal zijn er 160
eenpersoonskamers, allemaal
met eigen sanitair - en een deur
die dicht kan, maar ook open
mag blijven

Om een sfeer van rust en gebor-
genheid te creëren is het interi
eur rijk aan natuurlijke materia-
len - de vloeren zijn bijvoorbeeld

'Dit qebouw is tot in elk
detail van het rrnnrwprn

»'
'lí l ?-r

gerïcnt op ae qasten
Lenam Buteiin

van natuursteen en kopshout
wanden en balustraden zijn af-
gewerkt met eiken en bamboe
Er is gekozen voor aardkleuren
en pasteltinten. "Het gebouw is
een instrument voor revalidatie','
legt Lenard Buteijn uit. "We
hebben getracht een gebouw
te ontwerpen dat uitnodigt tot
beweging en ontmoeting of, op
andere plekken, juist rust. We
hebben nissen en zitjes gecre-
eerd waar mensen elkaar kun-

nen ontmoeten en samen koffie

kunnen drinken - in het gehele
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gebouw bevinden zich op alle
niveaus ontmoetingsruimten.?

Laurens Intermezzo Zuid biedt

haar gasten een unieke omge-
ving om in een gastvrije setting
te revalideren, in een licht, groen
en duurzaam opgezet pand. Het
is een plek waar je graag bent,
al is de reden van je verblijf
geen prettige. Als je het op de
keper beschouwt, is dit pand
zowel in vorm als functie de in

steen en staal gevatte weergave
van het thema wederopbouw.
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