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VeranDerenD lanDSCHap
Heuvelland is een West Vlaamse gemeente 
die bestaat uit 8 landelijke dorpjes. Het 
gebied ligt ingebed tussen landbouwakkers, 
weidegrond en glooiend heuvelland en worden 
doorsneden door meanderende beekvalleitjes.
Van oorsprong is het een agrarische streek, 
ruim 80% van het landoppervlak wordt 
gebruikt voor agrarische doeleinden. 
Het dorpje Kemmel ligt opgespannen tussen 
de Willebeek en de lindebeek en de hoger 
gelegen weidegronden en lager gelegen 
akkers. 

Tijdens WOI werd er hevig gevochten en 
nog steeds vertoont het landschap daar 
sporen van. Mijnkraters liggen als stille, 
natuurlijke vijvers in het landschap 
en zorgvuldig ontworpen begraafplaatsen 
herinneren de passant aan de vele 
slachtoffers. Momenteel genieten toeristen 
van het prachtige landschap en de regio is 
doorspekt met wandel- en fietsroutes. De 
bezoeker kan op diverse plekken geïnformeerd 
worden over het  oorlogsverleden van de 
regio. 

De gemeente Heuvelland voert een zorgvuldig 
beleid om het toerisme, het landschap, het 
oorlogsverleden en het plattelandsverleden 
met elkaar te verenigen. Kemmel ligt dicht 
bij de Kemmelberg, de hoogste stille 
getuige van de regio. Hier komt het nieuwe 
streekbezoekerscentrum.

De ontwerpopgave is tweeledig. enerzijds 
ligt er een concrete bouwopgave en ander-
zijds ligt er een ontwerpopgave die inspeelt 
op het sentiment van de plek; Hoe kan het 
gebouw een streekeigen thuis worden voor de 
vele verhalen van het Heuvelland? 

< Silhouet van Heuvelland

VOOraF

leeSWIjzer
De inhoud van dit boekje toont een schets-
ontwerp voor het streekbezoekerscentrum in 
Kemmel ten behoeve van de Open Oproep 1907. 
Dit schetsontwerp is nauwkeurig doorgewerkt, 
niet om de suggestie te wekken van een 
definitief ontwerp, maar om de ruimtelijke 
en financiële haalbaarheid aan te tonen. 
Het dient als startdossier voor de dialoog 
tussen ontwerper, opdrachtgever, gebruiker 
en inhoudelijk ontwerper.

Oktober 2010
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HerKenBaarHeID
De locatie van het nieuwe streekbezoekers-
centrum ligt aan de reningelststraat in 
Kemmel. De dorpsstraat bestaat voornamelijk 
uit woningen met kappen. Het kavel is lang 
en smal. De vraag is hoe het publieke gebouw 
zich met het smalle front herkenbaar kan 
presenteren en tegelijkertijd aansluiting 
kan zoeken bij de woonbebouwing aan de 
dorpsstraat.

BereIKBaarHeID
Het parkeren wordt in de toekomst voorzien 
op een huidig weiland aan de Kemmelstraat, 
de aanvoersroute vanuit Ieper. Vandaar kan 
de bezoeker via een kort wandelpad langs 
het landgoed Geelhand Merxem (100m) naar het 
bezoekercentrum lopen. Dit betekent dat voor 
de auto de parkeerplaats het adres van het 
streekbezoekerscentrum is. Het is van belang 
dat de route zorgvuldig wordt ontworpen en 
dat aan het eind van die route het nieuwe 
gebouw zich herkenbaar presenteert. 

TUSSen DOrp en lanDSCHap
Het bezoekerscentrum is het startpunt voor 
verkenningen in de landelijke omgeving 
en in die zin fungeert het gebouw als 
poort naar het landschap. De wens bestaat 
om deze poortfunctie ook fysiek voelbaar 
te maken. De lange smalle kavel aan de 
reningelststraat kent twee gezichten. eén 
gezicht is gericht naar de dorpsstraat en 
één naar het landelijke achterland aan de 
voet van de Kemmelberg. Het is dit contrast  
wat de opgave interessant maakt; hoe kan 
het bezoekerscentrum zich aan de voorzijde 
manifesteren als “publiek portaal” en aan 
de achterzijde verzoenen met het beschermde 
landschap, laagdrempelig en open?

De lInDeBeeK
Op dit moment loopt de historische lindebeek 
gekokerd over de kavel. Het past in het 
beleid van de gemeente Heuvelland om de beek 
te herstellen. Hoe kan de beek bijdragen aan 
een kwalitatieve tuininrichting en onderdeel 
worden van de landschappelijk beleving van 
de bezoeker.

KUnSTBUDGeT
Omdat het streekbezoekerscentrum wordt 
gerealiseerd met overheidsgeld is er een 
kunstbudget ter beschikking gesteld. De 
vraag is hoe kunst niet als toevoeging, 
maar juist als integraal onderdeel van het 
ontwerp kan worden ingezet. Hierdoor wordt 
de kunst niet alleen ‘kijkkunst’ maar ook 
functioneel inzetbaar.
 

FInanCIeel
Het bescheiden financiële kader van de 
opgave vraagt om een eenvoudig, compact en 
multifunctioneel gebouw.

DUUrzaaMHeID 
Het begrip duurzaamheid is multi-
interpretabel en kent geen enkelvoudige 
toepassing. letterlijk betekent duurzaam 
“lang meegaan”, maar het heeft ook 
betrekking op het maken van milieubewuste 
materiaalkeuzes, energiezuinig bouwen 
en een zorgvuldige stedenbouwkundige en 
sociaal maatschappelijke inpassing. De vraag 
is hoe het ontwerpdoel duurzaamheid zich 
verhoudt tot andere ontwerpdoelen zoals 
bouwkosten, de planning, de architectuur 
en de stedenbouw en hoe vervolgens de 
verschillende aspecten van het thema 
duurzaamheid op een integrale wijze kunnen 
landen in het nieuwe plan.

OpGaVe
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Wijtschate

Kemmelberg Domein Warande De Bergen

nieuwkerke
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OpGaVe / lanDSCHap

Ieper

lindebeek

Dikkebus

Willebeek

Wijtschate

Domein Geelhand-Merxem

Klijte
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HUIS en HOF

HUIS en HOF
De dorpen van Heuvelland worden gekenmerkt 
door huizen met grote groene tuinen en 
een directe relatie met het omringende 
agrarische landschap. Het ontwerp voor 
speelt in op deze relatie tussen Huis, 
tuin en landschap. Het nieuwe gebouw staat 
prominent voor op het kavel en doet mee in 
het spel van rooilijnen aan de dorpsstraat, 
daarachter ligt ‘de hof’; een tuin die het 
midden houdt tussen siertuin en werktuin. 
In de tuin kunnen beplantingseducatie en 
ateliersessies plaats vinden, er kan worden 
gepicknickt en gesleuteld aan fietsen. aan 
de achterzijde van de hof bevindt zich 
een directe toegang tot een schapenweide, 
waarvandaan het landschap middels voet- en 
fietspaden ontsloten wordt.

naar De KeMMelBerG
De site van bezoekerscentrum De Bergen 
vormt een belangrijke schakel in de 
informele routesysteem van Kemmel; de 
nieuwe route verbindt de parkeerplaats 
met domein ‘Geelhand de Merxem’, het 
streekbezoekerscentrum, de schaapsweide, 
domein ‘De Warande’ en de Kemmelberg.  De 
omhaagde domeinen hebben markante bestaande 
poorten aan deze route van dorp naar 
landschap. Het ontwerp voorziet daarom ook 
in poorten zowel in de hof als in het huis, 
vertaald in de dogtrot en de tuininrichting.

DOGTrOT
Vanaf de parkeerplaats leidt een wandelpad 
naar het bezoekerscentrum. precies in de as 
van het wandelpad kent het nieuwe gebouw een 
‘dogtrot’; een overdekte binnenstraat, die 
de bezoeker al van de overkant van de straat 
een ingelijst zicht op het landschap geeft. 
Deze overdekte doorgang is de fysieke poort 

naar het landschap. Hierin bevindt zich de 
onthaal waar de bezoeker zich kan voeden met 
informatie over de streek.  

HerKenBaarHeID
De lange kavel ligt precies op de kruising 
van twee landschappelijke lijnen; in het 
laagste punt van het beekdal en in de 
bocht van de reningelststraat. Door deze 
twee landschappelijk-stedenbouwkundige 
kenmerken wordt het oog van de bezoeker 
automatisch getrokken naar de locatie van 
de nieuwe bebouwing. Door het gebouw in 
een terugliggende verstaffelde rooilijn 
te positioneren met de buurpanden ontstaat 
zicht op de kopgevel, waar duidelijk de 
naam van ‘de Bergen’ te lezen is. De 
lichtlantaarn op de nokkam van het dak is 
zowel overdag als ‘s nachts een markant 
herkenningspunt. 

HeKWerK
Het bestaande, witte buurpand, links van de 
lokatie ligt terug t.o.v. de rooilijn. De 
voortuin wordt afgezoomd met een monumentaal 
hekwerk. Door de nieuwe terugliggende 
panden ook van een hekwerk te voorzien, 
worden de verstaffelde rooilijnen met elkaar 
verbonden. Daarachter liggen een aantal 
statige Kemmelse huizen.

enSeMBle
Het nieuwe bezoekershuis is compact en 
huisvest alle verwarmde ruimtes. Voor de 
fietsenstalling en overdekte marktplaats 
wordt een schuur in de hof geplaatst. 
Hierdoor onstaat er een ensemble van 
hoofd- en bijgebouw. Samen met de tuinmuren 
definiëren ze ‘de hof’
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Sloop Bouwen in verstaffelde rooilijn

Symmetrie op de kavel Schoorsteen als herkenningspunt

Oude boom vervangen nieuwe schuur met oriëntatie op de zon

Transformatiereeks Bezoekerscentrum Kemmel, Heuvelland

Sloop Bouwen in verstaffelde rooilijn

Symmetrie op de kavel Schoorsteen als herkenningspunt

Oude boom vervangen nieuwe schuur met oriëntatie op de zon

Transformatiereeks Bezoekerscentrum Kemmel, Heuvelland

Sloop Bouwen in verstaffelde rooilijn

Symmetrie op de kavel Schoorsteen als herkenningspunt

Oude boom vervangen nieuwe schuur met oriëntatie op de zon

Transformatiereeks Bezoekerscentrum Kemmel, Heuvelland

1. Huidige situatie

3. Verbindende hartlijn in de lengte as van de kavel

5. Boom op buurkavel
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Sloop Bouwen in verstaffelde rooilijn

Symmetrie op de kavel Schoorsteen als herkenningspunt

Oude boom vervangen nieuwe schuur met oriëntatie op de zon

Transformatiereeks Bezoekerscentrum Kemmel, Heuvelland

Sloop Bouwen in verstaffelde rooilijn

Symmetrie op de kavel Schoorsteen als herkenningspunt

Oude boom vervangen nieuwe schuur met oriëntatie op de zon

Transformatiereeks Bezoekerscentrum Kemmel, Heuvelland

Sloop Bouwen in verstaffelde rooilijn

Symmetrie op de kavel Schoorsteen als herkenningspunt

Oude boom vervangen nieuwe schuur met oriëntatie op de zon

Transformatiereeks Bezoekerscentrum Kemmel, Heuvelland

2. Verstaffelde rooilijnen achter continue hekwerk

4. lichtlantaarn als markant herkenningspunt

6. Schuur op zuidwestzijde
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Dogtrot

De ‘dogtrot’ kent haar oorsprong in het arcadisch 

landschap van Columbia Country in amerika en is 

gebaseerd op een eenvoudig schema van twee losstaande 

cabins die met een gemeenschappelijk dak met elkaar 

zijn verbonden. Beide logementen hebben derhalve hun 

adres aan een centrale passage waar de wind vrij spel 

heeft tijdens de hete zomermaanden. Daarnaast voorziet 

dit rurale archetype in de functionele behoefte om de 

schapenhond doorgang te bieden wanneer een kudde van 

het voor- naar het achtererf moet worden verdreven.

poortgebouw in Sint-Truiden
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HUIS & HOF /  zICHTlOCaTIe

Bocht in de reningelststraat t.p.v. de locatie 

zichtlocatie op de kruising van bocht en beekdal
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routing

1. parkeerplaats

2. Domein Geelhand de Merxem

3. Huis

4. Hof

5. Schapenweide

6. Domein Warande

Hagen rondom domeinen
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Tweedeling

1. Huis

2. Hof

poort naar Domein Warande
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KaMerS

In het huis wordt een veelheid aan kamers 
voorzien die onder invloed van wisselende 
behoeftes steeds veranderend ingericht 
kunnen worden, maar de ruimtelijke definitie 
is altijd helder. 

OnTHaal
Het onthaal bevindt zich in de overdekte 
binnenstraat. De binnengevels worden 
voorzien van een balie en ingebouwde 
vitrines waarin het postkaartensysteem, 
wandel- fietskaarten en folders uitgestald 
kunnen worden. Ingebouwde schermen bieden 
interactieve informatie. Door optimaal 
gebruik van de wanden kan de binnenstraat 
tijdens feest- of marktdagen door 
flexibel meubilair ook dienst doen als 
overdekte marktplaats of expositieruimte 
van bijvoorbeeld bijzondere agrarische 
landbouwmachines uit eigen collectie. 

DOOrHeen HeT GeBOUW
Vanuit de binnenstraat worden de 
verschillende kamers ontsloten. De kantoren 
op de begane grond hebben een directe 
relatie met de balie. De gesloten wanden 
bieden voldoende rust en privacy voor 
de werknemers. De ateliers liggen aan de 
overzijde van de binnenstraat met een 
directe relatie met buiten. Via het lichte 
trappenhuis zijn de expositieruimtes te 
bereiken op de eerste verdieping. Hier is 
rust en aandacht voor de verhalen van het 
Heuvelland. De kamers kennen veel wandlengte 
en bergruimte. Via de centrale vide wordt 
teruggekeken op de centrale binnenstraat. 
na een bezoek aan de expositie kan er een 
film bekeken worden in het auditorium in de 
kap van het huis. 

UITzICHT en InzICHT
De verschillende ruimtes kennen allen een 
andere relatie met buiten. Op de begane is 
vanuit elke verblijfsruimte een directe 
toegang naar buiten voorzien. Op de eerste 
verdieping wordt de binnen-buiten relatie 
heel indirect beleefd. De hoge dakkapellen 
geven een gevoel van de weersomstandigheden 
en voorzien de verdieping van indirect 
licht, dat past bij de benodigde rust en 
aandacht voor de geëxposeerde verhalen 
van het heuvelland. eenmaal boven in het 
auditorium bevindt zich een groot extravert 
venster met uitzicht over de hof en het 
aanpalende landschap. 

MUlTIFUnCTIOneel
een aantal kamers kent een vaste inrichting, 
andere kunnen wisselend geprogrammeerd 
worden. zo kunnen de twee kamers op de 
begane grond gebruikt worden als atelier, 
met een directe relatie naar de tuin, maar 
ook als ruimte voor een wijnproeverij 
of lezing. Ook het auditorium kan 
multifunctioneel geprogrammeerd worden, 
niet alleen voor films, maar ook voor 
bijeenkomsten en feestavonden voor de 
buurt. er ligt zodoende een kans op een 
regionale huiskamer. Om multifunctioneel 
gebruik mogelijk te maken wordt het gehele 
gebouw voorzien van voldoende bergruimte. 
Hierin kan flexibel meubilair opgeslagen 
worden. Daarnaast kunnen alle kamers apart 
afgesloten worden, waardoor multifunctioneel 
gebruik mogelijk is, ook als niet overal 
personele bezetting is.  

< enfillade van kamers / Charlottehof K.F. Schinkel 1826
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nivo 0 / Onthaal

nivo 1 / expositie

1 5m
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KaMerS / plaTTeGrOnDen

nivo 2 / auditorium

Dakaanzicht
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principedoorsnede
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Bergruimtes / Vitrine-nissen

Stalen frames met uplights

Vervangbare multimediale drager 

(MDF, Dibond, plexi e.d.)

KaMerS / InrICHTInG

Bergruimte onder de kap maakt flexibel gebruik 

en wisselende exposities mogelijk



HUIS & HOF / KeMMel

24

atelier

Berging

Kantoor

expositie

archeologisch Depot

atelier

Berging

Kantoor

expositie

archeologisch depot

Inrichtingsvarianten

In dit boekje wordt een van de vele inrichtings-

mogelijkheden gepresenteerd, maar de functies 

kunnen in samenspraak met de opdrachtgever, 

gebruiker en inhoudelijk ontwerper van kamer 

verwisselen en ook gewijzigd worden in de tijd.   

De schema’s hiernaast tonen een aantal varianten.

Variant 1

Kantoren op de begane grond zitten gekoppeld aan 

de balie en hebben een aparte vergaderruimte.    

De atelier ruimte is opgedeeld in twee kamers met 

een directe toegang naar buiten. De opdeling in 

twee ruimtes zorgt voor divers en multifunctioneel 

gebruik. Het auditorium kent een traditionele 

filmvertonings opstelling

Variant 2

Kantoren zitten aan weerszijde van de trap.      

De balie is een aparte eenheid in de nabijheid 

van de kantoren. Het atelier is een grote ruimte 

met een directe toegang naar buiten. Het audi-

torium kan ook dienst doen voor plaatselijke 

muziekavonden met een verplaatsbaar podium.

Variant 3

Kantoren op de begane grond zitten gekoppeld aan 

de balie en hebben geen aparte vergaderruimte.    

er wordt vanuit gegaan dat er elders in het gebouw 

ten alle tijden een vergaderplek ter beschikking 

is, bijvoorbeeld aan de centrale leestafel in 

de binnenstraat of in een van de ateliers.         

Het archeologisch depot zit tussen de kantoren 

in. De expositieruimtes zitten beneden en zijn 

compact, ze vormen een publiek geheel met de 

onthaal. De atelierruimte bevindt zich op de 

verdieping en is een grote open ruimte die naar 

behoefte kleiner of groter gemaakt kan worden.
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KaMerS / FleXIBIlITeIT

atelier

Berging

Kantoor

expositie

archeologisch Depot

atelier

Berging

Kantoor

expositie

archeologisch Depot

atelier

Berging

Kantoor

expositie

archeologisch Depot

variant 1

variant 2

variant 3

nivo 0 nivo 1 nivo 2
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arCHITeCTUUr

nOSTalGIe en HerInnerInG
Het dorpslandschap wordt gekenmerkt door 
huizen met kappen. De meeste huizen staan 
met hun langskap aan de straat behalve een 
aantal voorname en publieke huizen zoals het 
voormalige gemeentehuis en de oude pastorij. 
Deze huizen staan allen met hun kopgevels 
aan de straat en hebben markante kappen. Het 
bezoekershuis is een hedendaagse vertaling 
van het archetypisch voorgevelhuis.
De huizen in Kemmel kennen twee duidelijke 
kanten;  de een sluit aan bij straatgevels 
en maakt het adres, de andere  bij de 
achterwereld van tuinen.

MaTerIalISaTIe
De omgeving wordt gekenmerkt door rode 
bakstenen huizen met rode keramische daken. 
De klei in de omgeving bevat veel ijzer en 
kleurt daardoor haar omgeving rood. Ook het 
ontwerp voor Huis en hof zet doelbewust in 
op een gebouw uit rode klei!
De kozijnen zijn binnen van hout wat zorgt 
voor een warme uitstraling van binnen. 
aan de buitenkant worden ze voorzien 
van afdekkappen van brons geannodiseerd 
aluminium. Dit maakt dat de kozijnen 
onderhoudsvrij zijn.

BeleTTerInG
In de omgeving zijn veel panden voorzien 
van een jaartal of een naam. Ook de oude 
landbouwmachines zijn allemaal voorzien 
van de naam van de leverancier. aansluitend 
bij deze traditie wordt de kopgevel en de 
lichtlantaarn van het nieuwe bezoekershuis 
voorzien van de naam ‘De Bergen’. 

DaKKappel en lICHTlanTaarn
De drie dakkapellen en de lichtlantaarn 
vormen samen met de steile kap een markant 
silhouette aan de reningelststraat.        
De drie dakkapellen hebben allemaal een 
ander karakter. De eerste zorgt voor 
licht in het trappenhuis, de tweede 
voorziet de expositieruimte van indirect 
daglicht en de derde levert een magnifiek 
uitzicht op de lange tuin. Doordat de 
technische voorzieningen via het dak van 
de lichtlantaarn worden ontlucht, kan de 
rest van het gebouw abstrat en vrij van 
pijperijen blijven.

VaKManSCHap en aMBaCHT
De verfijning van de architectuur zit 
vooral in abstractie van het silhouette. 
een zorgvuldig vakmanschap van metselwerk 
met een kwalitatieve steen en voeg is 
daarbij essentieel. Het ambacht van de 
baksteenfabrikant en de metselaar worden 
ingezet.

< Gemeentehuis; publieke kopgevel aan de straat
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arCHITeCTUUr / GeVel

Voorgevel

< De oude pastorij
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1 5m

Dwarsdoorsnede

Doorsnede over centrale vide
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arCHITeCTUUr / DOOrSneDeS

langsdoorsnede over dogtrot

langsgevel
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Gevelbelettering
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arCHITeCTUUr / reFerenTIeS

lichtlantaarn
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arCHITeCTUUr / MaTerIalISaTIe

een huis van roodbakkende klei

< Huidige tuinmuur; typisch rood-bruine kleurnuancering
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HOF

< Siertuin met directe relatie tot agrarisch landschap

Huis en hof vormen samen de poort op het 
landschap; De hof biedt niet alleen toegang 
tot het landschap maar zal ook inzicht 
geven in het landschap. De hof onderscheidt 
zich van het landschap als cultuurlijk, 
vormgegeven eenheid. In het ontwerp wordt de 
hof ingezet als ode aan het landbouwverleden 
en een informatiekennispunt. zowel beplan-
ting als de materialisering van de hof 
verwijzen naar het agrarisch gebruik uit de 
directe omgeving. De bezoeker wordt in het 
huis ingewijd in de geschiedschrijving van 
de streek en in de hof verbonden met het 
landschap en haar agrarisch gebruik.

VerBInDenDe lIjnen
Twee landschappelijk stedenbouwkundige 
elementen verbinden het huis en de hof met 
hun omgeving; Het beekdal en de verbindende 
as door de binnenstraat. 
De beek wordt weer bovengronds gebracht als 
ruimtelijk element in de hof. Het beekdal 
wordt in die zin een visuele verbinding tot 
aan de Kemmelberg, je hoeft de beek maar te 
volgen! Het waterpeil wordt iets op gezet, 
waardoor het water langer wordt vastgehouden 
en beter beleefbaar wordt. Daarnaast is het 
terugbrengen van de beekvallei van groot 
belang voor het duurzaamheidaspect en de 
ecologische kwaliteit. Bij de reningelstraat 
wordt de beek met een duiker onder de weg 
doorgeleid. Hier kan in de verharding een 
markant rooster worden opgenomen. zodoende 
wordt de oversteek van de beek voelbaar 
gemaakt en is tevens een attentiepunt voor 
het informatiecentrum!

erF en VelD
De hof wordt volledig ommuurd door deels 
bestaande en nieuwe muren en is opgedeeld in 
twee ruimten; het erf en het veld. 
Hopstaken flankeren de zijden van de kavel 

en vormen groene poorten op de overgang 
van erf naar veld, en van veld naar weide. 
Hop is een nijverheidsgewas dat vroeger in 
Heuvelland nog werd geteeld maar nu vrijwel 
verdwenen is. zo ontstaat een intieme plek 
aan het huis en een groene beëindiging van 
de kavel. Door hun opvallend oranje kleur 
vormen de hopstaken zowel ‘s zomers als ’s 
winters een herkenbaar element. 

Het erf is de directe ruimte rondom het 
huis. De inrichting van het erf is gericht 
op onthaal en verblijf en bestaat uit één 
doorlopende vloer van boerenkasseien. Hier 
kan men de tocht voorbereiden, uitrusten, 
lunchen of wachten. Op het voorplein staat 
een waterelement waar men op kan zitten of 
de laarzen kan schoonspoelen. Op het terras 
kan men aan lange tafels en banken lunchen 
in de zon, markt houden, feesten geven of 
gewoon uitrusten van een wandeling. 
Het veld wordt ingezaaid met één specifiek 
gewas, zoals bijvoorbeeld vlas, een oud 
landbouwgewas. Het veld transformeert 
gedurende de seizoenen; van schoven in de 
herfst, berijpte stobbenakker in de winter 
naar de zachtgele waas van pas ontkiemde 
plantjes en overdadige bloei in de zomer. 
zo wordt het werklandschap met al zijn 
bijbehorend handelingen afleesbaar; zaaien, 
kiemen en oogsten (maaien, plukken, hooien). 
Bovendien zorgt het wisselende beeld dat er 
ieder jaar, maar ook ieder seizoen een reden 
is voor de bezoeker om opnieuw een kijkje te 
nemen in de hof! 

aanleG en OnDerHOUD
Vanuit de educatieve gedachte is het 
denkbaar dat de tuin wordt aangelegd 
in samenspraak met stagiares van een 
tuinbouwschool. De invulling van de kamers 
kan per seizoen door middelbare scholieren 
opgepakt worden.
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erf, veld en beek

Vlas als bloeiend gewas
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Kamers in het veld

Omhaagde kamers met beplantingsbedden
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HOF / planKaarT
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erf met bankjes

Hopstaken als poort

Bloem en beplantingsbedden

Het veld

Omhaagde kamers

Schuur
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educatieve mogelijkheden in de buitenkamers Verplaatsbaar meubilair

Doorsnede over de hof



49

HOF / DOOrSneDe

Tractor als speelobject Hopstaken
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HOOFDSTUK / OnDerDeel
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BUITenKaMerS

De BUITenKaMerS
Het architectonisch concept van het 
huis met multifunctionele kamers, wordt 
doorgezet in de buitenruimte. In het 
veld zijn buitenkamers gemaakt met groene 
haagmuren. Huis en hof vormen op die 
manier een architectonische eenheid. 
Binnen de buitenkamers is ruimte voor 
buitententoonstellingen, spelen, picknicks 
of evenementen. Daarnaast worden de kamers 
gevuld met een nieuwe collectie; Oude 
en nieuwe landbouwgewassen en inheemse 
flora worden in bedden als ’museumstukken’ 
gelabeld en tentoongesteld met een sterk 
educatieve waarde. Schaalvergroting en 
modernisering in de landbouw hebben immers 
geleid tot het verdwijnen van veel oude 
landbouwgewassen en velen van ons, jong 
en oud, weten niet meer hoe ons ‘voedsel’ 
groeit en bloeit. zo kan de hof naast een 
recreatieve ook een educatieve plek worden 
ter voorbereiding op een bezoek aan het 
landschap of als doel op zich.

MaTerIalISerInG
Voor de materialisering van de hof zijn 
sterke en robuuste materialen gebruikt die 
verwijzen naar de directe omgeving en mooi 
verouderen. Het erf is gemaakt met een 
tapijt van hergebruikte boerenkasseien van 
het bestaande erf. Dit materiaal is niet 
poreus en vervuild daarom niet. 
De boerenkasseien worden opgesloten met 
lange eindstenen. De landschappelijke beek 
wordt ter hoogte van het terras uitgevoerd 
met een  natuurstenen band als afwerking.
De paden worden gemaakt van gerecycled 
puin en een toplaag van gemêleerd blond, 
afgerond Maasgrind. Deze halfverharding is 
robuust genoeg om onderhoud en sporadisch, 
gemotoriseerd verkeer aan te kunnen. 

MeUBIlaIr
Op het terras is voorzien in eenvoudige 
lange houten tafels en banken. In de 
kamers zijn twee houten werktafels 
opgenomen. Daarnaast wordt met flexibel 
meubilair gewerkt. De stapelstoeltjes 
van “jardin du luxembourg” zijn licht, 
makkelijk te verplaatsen en makkelijk te 
stapelen. ze kunnen door de bezoekers van 
het informatiecentrum worden opgepakt en 
neergezet op een plek in de hof naar keuze. 
zo kan iedere bezoeker zich een plek toe-
eigenen in de tuin!

KOSTen
Het zwaartepunt van de kosten ligt bij 
de structurerende elementen van de hof;  
Het bovengronds halen van de beek, het 
afmaken van de ommuring van de hof en de 
materialisering van erf en padenstructuur. 
Het beplantings voorstel met oude gewassen 
hoeft niet duur te zijn, zeker als de hof 
niet in één plantseizoen tot stand hoeft te 
komen, maar mag groeien als onderdeel van 
educatie.

KUnSTBUDGeT
In huis en hof wordt het kunstbudget 
ingezet voor een verfijning van de hof. 
De hopstaken, uit grof hout gesneden 
speelobjecten en het toepassen van 
oude gewassen kunnen gerekend worden 
tot kunstobjecten en met plaatselijke 
kunstenaars of ambachtslieden ontwikkeld en 
uitgevoerd worden. Voor het terugbrengen 
van gewassen zou de mogelijkheid van 
subsidiering onderzocht kunnen worden.

< Omhaagde tuinkamers met oude gewassen
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Beplantingsbedden binnen omhaagde kamers
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BUITenKaMerS / DOOrSneDe

Terras op erf
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Seizoensgebonden transformatie van het veld; Van zaailing tot schoven

Boeren kasseien op het erf
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BUITenKaMerS / MaTerIalISaTIe

Blondkleurig Maasgrind op de paden in de hof
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Gerst Triticale Spelt

Haver rogge Chicorei

Tabak Hop Koolzaad

Oude streekeigen gewassen
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BUITenKaMerS / KUnSTTOepaSSInG

Hopstaken

Houtgesneden speelobjecten
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DUUrzaaMHeID

InTerpreTaTIe
In het ontwerp wordt duurzaamheid 
niet gezien als doel op zich, maar is 
net als andere ontwerpdoelen zoals de 
stedenbouwkundige opzet, architectonische 
uitstraling, materiaalkeuzes, bouwkosten en 
planning een onmisbaar onderdeel van een 
integrale ontwerpbenadering. Soms versterken 
deze doelen elkaar, maar vaak ook staan 
ze lijnrecht tegenover elkaar. Tijdens de 
ontwerpfase zal steeds weer een verantwoorde 
afweging gemaakt moeten worden tussen deze 
doelen.

STeDenBOUWKUnDIGe InpaSSInG
Doordat het nieuwe huis mee doet in het 
totale straatbeeld van verstaffelde 
rooilijnen wordt het verankerd in het 
dorpsbeeld. Door plaatsing voor op de kavel 
is er voldoende ruimte over voor een 
bruikbare tuin, die ook in de toekomst mo-
gelijkheden blijft bieden voor veranderend 
gebruik en educatie.

BeeKHerSTel
Het terugbrengen van de beekvallei is van 
groot belang voor het duurzaamheidaspect en 
ecologische kwaliteit van de route tot aan 
de Kemmelberg, maar in het bijzonder die van 
de hof. 

InTeGraal InSTallaTIeCOnCepT 
Bij het denken over een installatieconcept 
is de belangrijkste vraag: ‘Hoe kan de 
energiebehoefte aan warmte, koeling en 
kunstlicht beperkt blijven met behoud van 
hedendaags comfort?’ 

In ‘Huis en Hof’ is het antwoord op 
die vraag zoveel mogelijk gezocht in 
bouwkundige middelen zoals bijvoorbeeld 
goede isolatie, bouwkundige massa en 
zonweringsvoorzieningen. Hierdoor is het 
functioneren van het gebouw niet afhankelijk 
van een installatie met een veel kortere 
levensduur.

MUlTIFUnCTIOnele KaMerS
Doordat de ruimtes in het huis en de hof 
kunnen wisselen van functie en ze bovendien 
multifunctioneel inzetbaar zijn, kan het 
ontwerp veranderend gebruik in de tijd 
accomoderen. Daarnaast is het denkbaar dat 
de ruimtes extern verhuurd worden, wat 
het plan op regionale schaal aantrekkelijk 
maakt.

MaTerIaalKeUze
Wanneer de constructieve en materiëele basis 
goed is, kan een gebouw veranderingen in de 
tijd accomoderen en is het de moeite waard 
te behouden. In het ontwerp wordt daarom 
uitgegaan van solide materialen, zoals hout, 
beton en een kwalitatieve steen. Het huis 
worden opgetrokken uit een streekeigen rode 
baksteen, hèt product dat mooi veroudert 
in het Belgische klimaat. De kozijnen zijn 
van europees hout en geven van binnen een 
warme sfeer. De aluminium afdekkappen aan de 
buitenzijde garanderen de levensduur van het 
hout. Isolatieproducten op oliebasis zoals 
pur worden vermeden.
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zonnecollector

Techniek en bergingzone als centrale verdeler

regenwaterrecuperatie
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BeperKen Van BeHOeFTeS 
Bij het opstellen van het klimaatconcept 
voor het ontwerp is de trias ecologica 
leidend:

1. Beperk de vraag
2. Vul de resterende vraag duurzaam in
3. efficiënt gebruik van niet duurzame 
bronnen

Onder het eerste punt worden de voorwaarden 
gecreëerd voor een duurzaam gebruik op korte 
en lange termijn. Veel van deze maatregelen 
zijn bouwkundig van aard en hebben een 
relatief lange levensduur en zijn daarom 
aanzienlijk belangrijker dan de maatregelen 
onder het 2e en 3e punt.
Het ontwerpteam stelt zich dan ook tot doel 
om bijzondere aandacht te schenken aan de 
beperking van de vraag.

BeperKInG Van WarMTe
Het gebouw wordt goed geïsoleerd. De 
betonstructuur zorgt voor een goed 
accumulerend vermogen, waardoor geen grote 
temperatuurwisselingen optreden. Boven 
op het dak van de lichtlantaarn kunnen 
zonnecollectoren geplaatst worden, die 
warmte leveren voor warm tapwater.

BeperKInG Van KOelInG
De goede isolatie gaat opwarming tegen. 
Daarnaast worden de expositieruimtes en het 
auditorium van beperkte daglichtopeneningen 
voorzien. De raamopeningen in de zongeoriën-
teerde gevels worden voorzien van 
buitenzonwering, opgenomen in de spouw. 
De lamellen in de lantaarn zijn niet alleen 
constructief, ze voorkomen bovendien directe 
zoninstraling, waardoor de ruimte niet te 
veel opwarmt.

InSTallaTIe

BeperKInG Van DrInKWaTer
Om het gebruik van drinkwater te beperken 
wordt het regenwater opgevangen in een 
regenwatertank en gebruikt voor de spoeling   
van de toiletten en het sproeien van de 
tuin.

VerSe lUCHT
Het streekbezoekerscentrum ligt in een 
rustige omgeving die zicht uitstekend leent 
voor natuurlijke ventilatie. De ruimtes op 
de begane grond worden dan ook voorzien van 
te openen deuren. Het is altijd fijn om in 
het kantoor een raam open te zetten en na 
een groepssessie in het atelier de ruimte 
goed te kunnen spuien. In het auditorium 
en de expositieruimte is een regelbare 
luchtbehandeling belangrijk door middel van 
balans ventilatie. Omdat in het auditorium 
vaak kortere tijd veel mensen verblijven, 
is een spuimogelijkheid essentieel. Daartoe 
wordt de lantaarn uitgevoerd met regelbare 
luiken waardoor in korte tijd vuile lucht 
afgevoerd door een natuurlijke trek van 
warme lucht die opstijgt.

BranDVeIlIGHeID
Ten behoeve van de brandveiligheid zijn er 
drie brandcompartimenten voorzien; 1. De 
begane grond met het hoofdtrappenhuis; 
2. De expositieruimtes en auditorium en; 
3. Het vluchttrappenhuis dat direct buiten 
uitkomt. Op deze manier zijn er in geval 
van brand twee veilige routes om binnen 60 
minuten het gebouw te verlaten. De afstand 
tot een van de trappenhuizen is nooit groter 
dan 30 meter.
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aanBeVelInGen

OOG Op De TOeKOMST
Om een kwalitatief gebouw te maken dat 
de tand des tijds kan doorstaan is het 
van belang dat het gebouw veranderingen 
in de tijd kan accomoderen en dat de 
materiele basis goed is. Het is dan ook 
aan te bevelen om de onderdelen die 
niet meer veranderd kunnen worden aan 
het gebouw juist nu goed te voorzien; 
zoals bijvoorbeeld een goede en duurzame 
isolatie en een kwalitatieve baksteen die 
mooi verouderd. Het concept van kamers 
en de multifunctionele inrichting daarvan 
speelt in op de gedachte van mogelijke 
toekomstige wijzingen of aanvullingen in 
het gebruik en de programmering van het 
streekbezoekerscentrum.

VerVOlGprOCeS
De integrale ontwerpbenadering die een 
ruimtelijke kwaliteit oplevert zou bij een 
verdere uitwerking voortgezet moeten worden 
in de vorm van een team van adviseurs, 
zoals een installatie adviseur, een 
landschapsontwerper, een kostendeskundige, 
een constructeur, maar ook de gebruiker, de 
inhoudelijk ontwerper en de opdrachtgever.
Het ontwerp in dit boekje geldt daarbij 
niet als ‘enige waarheid’, maar juist als 
vertrekpunt voor de inhoudelijke dialoog 
tussen de opdrachtgever, de gebruiker en de 
architect.

< Studiemaquettes
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