
Voorzieningenhart  ’t Hert

Een hart voor het Willemskwartier
Voorzieningenhart ‘t Hert is een samen  bindende plek in 
de wijk Willemskwartier. De architectuur zorgt ervoor 
dat bezoekers zich op hun gemak voelen en laagdrem-
pelig anderen kunnen ontmoeten.

Om het voorzieningenhart te kunnen bouwen is in de 
wijk uit 1920 een blok arbeiderswoningen gesloopt, 
waardoor een open plek van 50 x 50m ontstond. 

Om met het programma van 4800 m² de kleinschalige 
maat en schaal van de wijk te respecteren, hebben we 
ervoor gekozen om het grootste volume, de sportzaal, 
in de grond te laten zakken. Alle wijkfuncties liggen 
rondom de half verdiepte sporthal en zijn gekoppeld 
aan het centrale hart op de begane grond en eerste 
verdieping. De school heeft direct toegang tot een grote 
speelplaats op het dak van de sportzaal.

Samenspraak en openheid
We hebben intensief overleg gevoerd met alle toekom-
stige gebruikers van het voorzieningenhart en de be-
woners van de wijk. De soms tegengestelde belangen 
zijn overbrugd door goed luisteren, inleven en mogelijk-
heden vertalen in ontwerpconcepten die open bespro-
ken worden. Het resultaat is een duurzaam, wijkgericht 
gebouw waar iedereen trots op is!

Gevarieerd programma
Het voorzieningenhart bestaat uit een basisschool, 
peuterspeelzaal, huiskamerproject, jongerencentrum, 
GGD en CJG, grote zaal, kleine zaal, buurthuis, activi-
teitenruimten en een dubbele sportzaal.

“Het is een schitterend gebouw, 
past precies in de wijk, het is licht en 
je kan er helemaal doorheen kijken.
Het is gelijk al supergezellig, ons 
clubhuis, het is echt van ons bewoners.” 
Reactie Wijkraad Willemskwartier
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 Gesloopte arbeiderswoningen

* Sinds 1 mei 2011 heeft Yvonne van der Pluijm haar eigen bureau: Yvonne van der Pluijm Architectuur. 
Voor uitgebreide documentatie over Voorzieningenhart ‘t Hert ga naar www.yvonnevanderpluijmarchitectuur.nl/index.php?q=node/196
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