Het geheim van Heliomare
Nieuwe Kind- en Jeugdcentrum voor leerlingen met een beperking
Het nieuwe Kind- en Jeugdcentrum (KJC) Heliomare in Heemskerk is een centrum waarin alle
diensten rondom kinderen en jongeren met een beperking in één gebouw zijn gecombineerd. In het
KJC is tevens een Multifunctionele Sportaccommodatie met 4 sportzalen en een zwembad
geïntegreerd. Het robuuste gebouw van ruim 12.000 m2 met in het centrum een publieke plaza met
restaurant en vergaderfaciliteiten met patio, heeft een open uitstraling naar de omgeving met
rondom een veranda.
Yvonne Hakze (opdrachtgever): “Het is een landmark binnen Heemskerk. We hebben veel energie
gestoken in het zoeken van een architect die begreep wat we verwachtten en de goede taal sprak.
Dat is Marlies Rohmer geworden.
Roy Pellikaan (aannemer): Het voordeel van Marlies is dat ze en groot kan denken en ook heel klein
met de materialen meedenkt. Zo heeft ze samen met de metselaar nog aan het gevelbeeld
gesleuteld, waarbij de stenen verspringen en in mooie patronen zijn gelegd.
Marlies Rohmer: “In het begin lag er een relatieschema vanuit de functionaliteit met veel aan elkaar
geregen ruimten van verschillende grootte. Ik heb als eerste gekeken naarwaar ik ruimtes naar elkaar
toe kon trekken, zodat het gebouw meer modulair verkaveld werd. Toen heb ik een kernachtige
vorm gemaakt met alle sportfuncties op het noorden zodat er geen zoninstraling was. Voor de rest
heb ik een carré gemaakt met een paar goede buitenruimtes, een hof, een speelstraat en een
speeldek op de eerste verdieping. Het simpele schema lijkt op de plattegrond misschien wat saai,
maar biedt de mogelijkheid om heel flexibel te kunnen variëren met ruimtes en sferen. In het
gebouw heb ik een basale Scandinavische sfeer geschapen met wit gebeitst multiplex. De hoofdopzet
voor het interieur is in hetzelfde materiaal uitgevoerd. Ik ben met alle partijen aan de slag gegaan.
Vanuit workshops werd aangegeven wat hun ideeën waren over hun eigen domein. Overal waar het
kon heb ik puien opgenomen, waardoor transparantie ontstond. Het gebouw is van alle kanten
benaderbaar en in het hart heb ik een enorme plaza gelegd, de grote ontmoetingsstraat. Vanuit die
simpele basisopzet zijn op die manier allerlei mooie plekken ontstaan. Door die modulaire opzet is
veel geld bespaard, dat vervolgens in de inrichting van het gebouw kon worden gestoken. Dat zie je
terug. Het was mijn eerste VO+ opdracht binnen een UAV-GC-contract. Dat was spannend, maar ik
vind dat Pellikaan het goed heeft uitgevoerd. Het is het gebouw geworden dat we met elkaar
bedacht hebben.”

