
Op het monumentale landgoed Oosterbroek in Eelde komt een multifunctionele 
verslavingskliniek. Het landgoed kent een lange geschiedenis, waarbij het 
landschapsbeheer met haar kenmerkende zichtlijnen even relevant is als de 
historie van de gebouwen. De geplande herinrichting van het gebied is dan ook 
op zeer zorgvuldige wijze aangepakt. In het nieuwe landschapsontwerp zijn de 
‘groene kamers’ opgeschoond en wordt de nieuwbouw van een multifunctionele 
verslavingskliniek voor jeugd en volwassenen inclusief sportfaciliteit gerealiseerd. 
Een bescheiden inpassing van dit nieuwe complex is een leidend thema binnen het 
ontwerp. 

Er is door VNN bewust gekozen om in de nieuwbouw het wonen en behandelen te 
scheiden. Hierdoor is het mogelijk om de woonomgeving een echte woonsfeer te 
geven en wordt een instituutuitstraling voorkomen. Onderdeel van de behandeling in 
de kliniek is de zorg die de cliënt zelf dagelijks aan zijn kamer en gemeenschappelijke 
ruimten besteedt. Koken en overige huishoudelijke activiteiten maken onderdeel uit 
van het dagprogramma en de omgeving waarin zich dit afspeelt is dan ook ‘net zoals 
thuis’ vormgegeven. 

Het nieuwe gebouw van twee verdiepingen is toegankelijk via twee entreehallen. 
In de diepte is het gebouw in twee zones opgedeeld: langs de bosrand, aan de 
achterzijde, zijn de slaapkamers van alle afdelingen naast elkaar gepland waardoor 
het mogelijk is om deze tussen de afdelingen uit te wisselen en de bezetting te 
optimaliseren. In de zone achter de glazen voorgevel zijn de gemeenschappelijke 
woon- en behandelruimten gepland. De structuur is doelmatig, efficiënt en goed 
controleerbaar door de open zicht- en looplijnen. Door de programmatische 
flexibiliteit van de binnenruimten wordt op toekomstige (voorziene en onvoorziene) 
veranderingen in de bezetting en methodieken van VNN geanticipeerd. 

De compacte lay-out en de transparantie van het ontwerp vormen de basis voor de 
duurzaamheid van dit gebouw: de gunstige verhouding tussen het vloeroppervlak 
en de hoeveelheid gevel zorgt voor een beperking van transmissieverlies, terwijl de 
overvloedige daglichttoetreding zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en een 
beperkt gebruik van elektriciteit voor de verlichting. 
Er is gekozen voor een basis van eerlijke, onderhoudsvrije materialen. De sfeer 
van het interieur wordt in de basis door wit, natuurlijke kleuren en houtaccenten 
bepaald. Deze neutrale basis draagt bij aan de warme, rustige en huiselijke 
uitstraling.
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Opdrachtgever: Verslavingszorg Noord Nederland

Locatie: Eelde

Ontwerpfase: 2008-2012

Bouwfase: 2014-2015

Bouwkosten: €6.000.000,-

Bruto oppervlakte: 5.300 m2
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