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HUIDIGE LOCATIE - in het hart gesloten
uniek ruimtelijk totaalconcept van menselijke architectuur, zeldzaam voorbeeld van een maatschappelijk 
architectonisch zorgconcept op een raster uit de periode van de late wederopbouw



ROSA SPIER & HENRIËTTE POLAK-SCHWARZ
wat ik nodig heb is een Pauwhof waar ik kan blijven
1963 oprichting stichting - 1967 overlijden Rosa Spier - 1969 van start 
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wat maakt Rosa Spier Huis zo bijzonder

een woon-zorg-complex voor (oud-) kunstenaars en wetenschappers
een wereld in zichzelf

een dorp van gelijkgestemden
een enclave in het bos

binnen en buiten lopen in elkaar over

het eigen-zinnige leven voortgezet in een beschutte wereld
blijven bij jezelf + aandacht voor de ander = zorgen voor elkaar

vanzelfsprekend + natuurlijk

kunst en cultuur staan centraal
vormen drive, zingeving, motor, motivatie

gedrevenheid
een sfeer van dynamiek

samen de basisvoorwaarde voor autonomie
wezenlijk zich-zelf-standig

hiervoor verleent de architectuur platform, vloer en podium
zelf is ze bescheiden en ingetogen

passend in de natuurlijke omgeving









Tuin is kloppend hart 



Verbinding binnen buiten en elkaar
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Verbinding binnen buiten en elkaar

Tuin is kloppend hart Kunst is rode draad



Begane grond

1e verdieping
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Verbinding binnen buiten en elkaar

Tuin is kloppend hart Kunst is rode draad
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Lees het Rosa Spier Huis 
magazine op ISSUU via 
deze link
(https://egm.
nl/architecten/
media/publicaties/
projectmagazine-rosa-
spier-huis-laren/727)


