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In en naast de voormalige zware Plaatwerkerij
op de Scheldewerf in Vlissingen is nu een uniek
woonzorgcentrum gevestigd. Dit
spiksplinternieuwe zorgcentrum omvat tevens
een mix van publieksvoorzieningen als
brasserie, ateliers, bioscoop, theater, kapsalon,
winkels en parkeergarage. Een boeiende opgave
om zo’n kolossaal gebouw na jaren een nieuwe
invulling te geven. Deze locatie versterkt het
collectief geheugen; sommige bewoners van nu
zijn de werknemers van de Plaatwerkerij toen.
Bovendien is dit project een aanjager voor een
vergeten stedelijk gebied.
In de Plaatwerkerij bevinden zich 120 units
voor somatische en psychiatrische patiënten.
Psycho-geriatrische patiënten zijn
ondergebracht in de nieuwbouw die ook
gebruikt wordt voor zelfstandige bewoning
zonder zorg. Deze opzet zorgt voor sociaal
verkeer en vitaliteit in het gebouw.

Wintertuin
De nieuwbouw past in uitstraling en schaal goed in de
omgeving, met de gele baksteen en kleinere
maatvoering in de zijstraat. De woningen voegen zich
rondom een wintertuin en de indeling van de
groepsverblijven is zo veel mogelijk conform een
‘normaal huis’. Alle woningen zijn binnendoor
verbonden met de servicefuncties. Alle functies op de
begane grond zijn ook publiek toegankelijk.
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Flexibel
De constructie en infrastructuur zijn zo ontworpen dat
de invulling van de zorgwoningen kan veranderen in de
toekomst.
Aan dit ontwerp gingen een haalbaarheidsstudie en
ontwikkelplan vooraf.
Lees ook: interieurontwerp van Zorgcentrum
Scheldehof
Startschot voor de bouw zorgcentrum Scheldehof
Vlissingen
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Openbreken
De gesloten gevel is opengebroken en maak plaats voor
veel glas. De grote deuren zetten we ook open en we
voegen een transparante glazen doos toe op de begane
grond. Binnen komen /drie
verdiepingen
woningen
WWW.ATELIERPRO.NL
VLISSINGEN
/ RENOVATIE
& en
HERBESTEMMING, WONINGBOUW, ZORG
vides als een ‘los meubelstuk’ in de enorme ruimte te
hangen.
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