
uitbreiding en verbouwing 
van het begeleidingstehuis voor bijzon-
dere jeugdbijstand ‘de witte berken’ 
en het onthaal-, oriëntatie- en 
observatiecentrum ‘de wijzer’ 
te wervik.
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Beide vzw’s zijn residentiële voorzieningen Bij-
zondere Jeugdbijstand, gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap.  Er verblijven respec-
tievelijk 23 en 12 kinderen en jongeren tussen 0 en 
18 jaar, die geplaatst worden door de jeugdrech-
ter of via het comité voor bijzondere jeugdzorg. 
Het betreft minderjarigen in een problematische
opvoedingssituatie.
De twee voorzieningen hebben elk een eigen 
opdracht.  ‘De Witte Berken’ is een begeleidings-
tehuis waar kinderen en jongeren gedurende een 
kortere of langere periode in gezinsvervangende 
leefgroepen wonen.  Er is een nauwe samen-
werking met het gezin van de minderjarigen.  ‘De 
Wijzer’ maakt samen met de minderjarige en zijn 
context een diagnose van de problematische 
opvoedingssituatie en geeft advies voor verdere 
hulpverlening.  De jongeren verblijven hiervoor 
maximum 60 dagen in de voorziening. ‘De Wijzer’ 
maakt kans op capaciteitsuitbreiding tot 18 of 24.  
Beide voorzieningen liggen op een grote campus 
met een uitgestrekte groene zone in het centrum 
van de stad.  Het domein was vroeger een kloos-
terdomein.  
Een studie en herziening van de huidige gebou-
wen dringt zich op.  ‘De Witte Berken’ is onderge-

bracht in een plat paviljoen uit de jaren 70 en een 
verbouwd huis in de rij.  De gebouwen werden 
verschillende keren aangepast naar aanleiding 
van interne wijzigingen en reconversieplannen.  
De inplanting op het terrein werd ook negatief 
beïnvloed door de oprichting van vzw ‘De Wijzer’.  
Het leefgroepsgebouw, de kantoren, alle ruimtes 
en de groene omgeving zijn aan een grondige 
herziening toe.  Aandachtspunten hierbij zijn: 
huiselijk en kleinschalig karakter, integratie in 
groene omgeving, veiligheid, toezicht.  Er moet 
voorzien worden in een residentiële leefgroep 
voor twaalf kinderen van 0 tot 14 jaar met o.a. 
voldoende kindvriendelijke spelruimte en bezoek-
studio’s voor het kind met de ouders.  Toekomst-
gericht moet er rekening mee gehouden worden 
dat er een tweede leefgroep ondergebracht 
kan worden.  ‘De Wijzer’ is gehuisvest in oude 
schoolgebouwen: een stevig gebouw met zeer 
veel ruimte en een turnzaal.  De inplanting van 
de verschillende lokalen moet herzien worden, 
o.a. de leefgroepsruimtes overbrengen naar de 
gelijkvloerse verdieping met aansluiting aan tuin 
of koer, voorzien van kantoren, gespreksruimtes, 
dagbestedings- en time-out-lokalen. 
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De kloostermuur omlijnt het terrein als een duidelijk beschermd biotoop.  De be-
bouwing heeft meestal een bijzondere relatie met de kloostermuur.  Terwijl de 
hoofdgebouwen evenwijdig met de muur staan, zorgen de vleugels die er loodrecht 
op aantakken, telkens voor een bijzondere plek tegen de muur aan.  De vleugels 
definiëren een opeenvolging van koeren en tuinen die elk een eigen karakter en 
functie hebben.  Daarnaast maakt de bebouwing dat er centraal in het bouwblok 

een grote groene ruimte ligt waar de natuurlijke elementen zoals water, vegetatie en 
topografie hun gang gaan.  Vanuit deze organisatie van de kloostersite, wordt ervoor 
geopteerd  elk van de leefgroepen een eigen buitenruimte te geven tussen gebouw 
en kloostermuur.  Deze leeftuinen hebben ieder een intieme relatie met de aangren-
zende binnenruimtes.  De wilde tuin in het binnengebied wordt gemeenschappelijk 
gebruikt en organiseert de toegangen van elke leefgroep. 

1. nieuwbouw De Witte Berken  2. verbouwing Centrum De Wijzer  3. gemenschappelijk onthaal  4. voorplaats  
5. kantoren Centrum De Wijzer  6. buitenruimte  7. leeftuinen  8. gemeenschappelijke tuin


