projecten kort

Ronald McDonald Huis te Barendrecht door Jeanne Dekkers Architectuur

Ieder huis uniek
Het ontwerpen van het Ronald McDonald Huis levert al jaren bijzondere gebouwen op.
Het gaat om tijdelijke onderkomens voor ouders en familie van kinderen met psychische
problemen. Het laatste Huis in de reeks staat in Barendrecht en is ontworpen door
Jeanne Dekkers Architectuur.
De stichting Ronald McDonald Kinderfonds is weliswaar
nauw betrokken bij de totstandkoming van de vestigingen in
het land, maar ze worden elk beheerd door een eigen stichting. Dat levert unieke gebouwen op. Jeanne Dekkers werd
gevraagd het Ronald McDonald Huis in Barendrecht deels
onder te brengen in een gerenoveerde boerderij en aanvullend nieuwbouw te ontwerpen. Het programma van het Huis
is eenvoudig langs een corridor georganiseerd en gericht op
overzicht en efficiëntie. De nieuwbouw heeft een L-vormige
plattegrond en vouwt zich samen met de bestaande boerderij
om een beschutte tuin.
Gezinnen kunnen elkaar in de gemeenschappelijke ruimte
ontmoeten en verblijven in zogenaamde gastenkamers, die
in de nieuwbouw ondergebracht zijn langs de buitengevel.
In de oudbouw bevinden zich kantoren, de bibliotheek en
de computerruimte. De toepassing van houtvezelplaat in het
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interieur sluit aan bij de sfeer van de boerderij en zorgt er met
zijn ingetogen karakter ook voor dat verschillende gebruikers
zich snel thuis kunnen voelen.
De kap van de bestaande boerderij heeft door toevoeging van
de nieuwbouw een opvallend gevouwen vervolg gekregen.
De gevels en het dak zijn bekleed met Portugese leisteen.
Wand en dak lopen in elkaar over, waardoor langs de perimeter van de nieuwbouw een monolithisch volume ontstaat. De
binnengevel is daarentegen door houten kozijnen en grote
glasvlakken zeer open van karakter en laat het zonlicht diep
het gebouw in vallen. Het contrast tussen het leistenen dak
en de glazen pui herinnert aan het beeld van een dikke deken.
Hierdoor geeft het Huis de geborgenheid waar zijn functie om
vraagt. (OK)
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