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vistainto the wild

GENERAAL CONCEPT

C o n c e p t e n

bergflank 
beeld
Een	beboste	gesloten	flank	met	naar	binnen	
gerichte open ruimten.  Deze geleding 
strekt zich van oost naar west  uit aan de 
zuidelijke zijde  van  de site.  Het 
hoogteverschil op de noord-zuid as (30 a 40 
meter) bedraagt in de zuidoostelijke hoek 
van het perceel ruim 20  meter.  Het reliëf  
wordt benadrukt bij het inrichten van de 
buitenruimte, maar er wordt gezorgd voor 
bereikbare, vlakke plaatsen die een uniek 
gebruik  kunnen genereren.   E e n 
gebruik dat qua belevingsaard contrasteert 
met het open parklandschap.  In respect 
voor de architectuur van P. Felix plaatsen 
we  het nieuwe  bouwprogramma in dit 
landschap. Een gebouw dat de taal van de 
bergflank	spreekt.			
beheer
Specifieke	 beheerstechnieken	 die	 vallen	
on de praktijk van bos- en lijnvormige 
landschapselementen (bv 3 jaarlijks afzetten 
van bomen, kruidlaag  ontwikkeling,...).

heideveld     
in de analyse is duidelijk geworden dat 
Destelheide een ‘heide geschiedenis heeft; 
de bremstruik, spontaan opgeschoten aan de 
westelijke zijde van de  site, en de 
geomorfologische ondergrond met zandlenzen 
en de daarmee gepaard gaande schrale en 
eerder zure grond (noodzakelijke conditie voor  
heidevegetatie). Hier ligt het potentieel om een 
heide vegetatie te laten evolueren.  

beheer 
Hier word geopteerd worden voor een 
begrazing met schapen.  

‘in to the wild’
Beleving van de buitenruimte is een bijzonder 
uitgangspunt voor de uitwerking van het 
masterplan.  De kerngedachte achter de opzet 
van de architectuur van Paul Felix bestaat erin 
de mens, natuur en landschap in verbinding 
te brengen.  Introspectie, creatie, educatie 
zijn processen die sterk gestimuleerd worden 
door de beleving.  De unieke landschappelijke 
processen en sferen die nu reeds aanwezig 
zijn op het terrein willen we ontsluiten en 
versterken. De benaming werd ontleend van 
de	gelijknamige	film.	Gesloten/open,	extravert/
intovert, hard/zacht,... 

holle weg 
In Dworp en omstreken zijn holle wegen 
cultureel landschappelijke fenomenen die een 
specifieke	beleving,	flora	en	fauna	herbergen.		
  
Om	 de	 bergflank	 en	 de	 terassen	 aansluiten	
aan het nieuwe slaapgebouw landschappelijk 
duurzaam te verankeren passen we het concept 
van de holle weg toe. 
Aarden wallen en hellingen waar kaphout en 
kleine bomen tegen groeien met een kruidlaag.  

ha-ha/vista 
Het opentrekken van de zichten vanuit het 
plateau naar de vallei is een uitgangspunt. 
Aan	de	 zuidelijke	 zijde	 van	de	 flaneerstrip	
passen we daarom het principe van de haha 
toe.  Een landschapstechniek die toegepast 
werd in Engelse parktuinen. De haha krijgt 
in Destelheide verschillende gedaanten, 
van stapelmuur tot gebouw. 

Het vista concept willen we toepassen om 
het contact tusse, het centrum en het land-
schap dramatisch te versterken.  We maken 
ruimtelijke vensters naar het landschap toe 
vanuit	het	plateau	en	de	flaneerstrip.C o n c e p t e n

bergflank 
beeld
Een	beboste	gesloten	flank	met	naar	binnen	
gerichte open ruimten.  Deze geleding 
strekt zich van oost naar west  uit aan de 
zuidelijke zijde  van  de site.  Het 
hoogteverschil op de noord-zuid as (30 a 40 
meter) bedraagt in de zuidoostelijke hoek 
van het perceel ruim 20  meter.  Het reliëf  
wordt benadrukt bij het inrichten van de 
buitenruimte, maar er wordt gezorgd voor 
bereikbare, vlakke plaatsen die een uniek 
gebruik  kunnen genereren.   E e n 
gebruik dat qua belevingsaard contrasteert 
met het open parklandschap.  In respect 
voor de architectuur van P. Felix plaatsen 
we  het nieuwe  bouwprogramma in dit 
landschap. Een gebouw dat de taal van de 
bergflank	spreekt.			
beheer
Specifieke	 beheerstechnieken	 die	 vallen	
on de praktijk van bos- en lijnvormige 
landschapselementen (bv 3 jaarlijks afzetten 
van bomen, kruidlaag  ontwikkeling,...).

heideveld     
in de analyse is duidelijk geworden dat 
Destelheide een ‘heide geschiedenis heeft; 
de bremstruik, spontaan opgeschoten aan de 
westelijke zijde van de  site, en de 
geomorfologische ondergrond met zandlenzen 
en de daarmee gepaard gaande schrale en 
eerder zure grond (noodzakelijke conditie voor  
heidevegetatie). Hier ligt het potentieel om een 
heide vegetatie te laten evolueren.  

beheer 
Hier word geopteerd worden voor een 
begrazing met schapen.  

‘in to the wild’
Beleving van de buitenruimte is een bijzonder 
uitgangspunt voor de uitwerking van het 
masterplan.  De kerngedachte achter de opzet 
van de architectuur van Paul Felix bestaat erin 
de mens, natuur en landschap in verbinding 
te brengen.  Introspectie, creatie, educatie 
zijn processen die sterk gestimuleerd worden 
door de beleving.  De unieke landschappelijke 
processen en sferen die nu reeds aanwezig 
zijn op het terrein willen we ontsluiten en 
versterken. De benaming werd ontleend van 
de	gelijknamige	film.	Gesloten/open,	extravert/
intovert, hard/zacht,... 

holle weg 
In Dworp en omstreken zijn holle wegen 
cultureel landschappelijke fenomenen die een 
specifieke	beleving,	flora	en	fauna	herbergen.		
  
Om	 de	 bergflank	 en	 de	 terassen	 aansluiten	
aan het nieuwe slaapgebouw landschappelijk 
duurzaam te verankeren passen we het concept 
van de holle weg toe. 
Aarden wallen en hellingen waar kaphout en 
kleine bomen tegen groeien met een kruidlaag.  

ha-ha/vista 
Het opentrekken van de zichten vanuit het 
plateau naar de vallei is een uitgangspunt. 
Aan	de	 zuidelijke	 zijde	 van	de	 flaneerstrip	
passen we daarom het principe van de haha 
toe.  Een landschapstechniek die toegepast 
werd in Engelse parktuinen. De haha krijgt 
in Destelheide verschillende gedaanten, 
van stapelmuur tot gebouw. 

Het vista concept willen we toepassen om 
het contact tusse, het centrum en het land-
schap dramatisch te versterken.  We maken 
ruimtelijke vensters naar het landschap toe 
vanuit	het	plateau	en	de	flaneerstrip.

4

3

1

2
2

2

5

6

1. water lens

2. gemeenschappelijke tuin lens

3. verlaten boslens

4. heidelens

zachte verbindingpaden

durverspaden

vrije �aneerroutes

hard verbindingspad

arena

5. centrumlens

6. parklens

4

3

1

2
2

2

5

6

4

3

1

2
2

2

5

6

1. water lens

2. gemeenschappelijke tuin lens

3. verlaten boslens

4. heidelens

zachte verbindingpaden

durverspaden

vrije �aneerroutes

hard verbindingspad

arena

5. centrumlens

6. parklens

4

3

1

2
2

2

5

6

Flows and 
p l a c e s

e lens    
Uit de analyse van de geomorfologie van 
Destelheide (ref GRS) maakten we kennis 
met de ‘zandlenzen’ die in  bodem dag-
zomen.  Ook verhalen van zandwinning op 
het terrein voedde het concept.  De foto’s 
in één van de gangen van het hoofdgebouw 
hebben de doorslag gegeven voor de uit-
werking van dit concept.

Lenzen zijn voor een blik in de ondergrond. 
Het is een blik terug in de tijd, het brengt 
het verleden in contact met de heden.  

Het zijn lensvormige insneden die meev-
loeien met het reliëf van het terrein, waar 
zand vrij en open komt te liggen. Hierdoor 
ontstaan	 over	 het	 terrein	 specifieke	 plek-
ken. 

Vista

De	 flows	 and	 places	 toont	 de	
nieuwe padenpatronen, begeleidend 
vegetatiestructuren en de plekken (lenzen) 
doorheen de site op maat van de hoogtelijne. 
De paden krijgen hun eigen gedaante 
doorheen de verschillende landschappelijke 
geledingen; gestabiliseerde zandpaden 
in het heideveld, informele graspaadjes 
doorheen de faneerstrip, vlonderpaden 
doorheen de stijle gedeelten van de 
bergflank,	kiezel	doorheen	de	holle	wegen...
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te brengen.  Introspectie, creatie, educatie 
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intovert, hard/zacht,... 
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passen we daarom het principe van de haha 
toe.  Een landschapstechniek die toegepast 
werd in Engelse parktuinen. De haha krijgt 
in Destelheide verschillende gedaanten, 
van stapelmuur tot gebouw. 

Het vista concept willen we toepassen om 
het contact tusse, het centrum en het land-
schap dramatisch te versterken.  We maken 
ruimtelijke vensters naar het landschap toe 
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Een	beboste	gesloten	flank	met	naar	binnen	
gerichte open ruimten.  Deze geleding 
strekt zich van oost naar west  uit aan de 
zuidelijke zijde  van  de site.  Het 
hoogteverschil op de noord-zuid as (30 a 40 
meter) bedraagt in de zuidoostelijke hoek 
van het perceel ruim 20  meter.  Het reliëf  
wordt benadrukt bij het inrichten van de 
buitenruimte, maar er wordt gezorgd voor 
bereikbare, vlakke plaatsen die een uniek 
gebruik  kunnen genereren.   E e n 
gebruik dat qua belevingsaard contrasteert 
met het open parklandschap.  In respect 
voor de architectuur van P. Felix plaatsen 
we  het nieuwe  bouwprogramma in dit 
landschap. Een gebouw dat de taal van de 
bergflank	spreekt.			
beheer
Specifieke	 beheerstechnieken	 die	 vallen	
on de praktijk van bos- en lijnvormige 
landschapselementen (bv 3 jaarlijks afzetten 
van bomen, kruidlaag  ontwikkeling,...).

heideveld     
in de analyse is duidelijk geworden dat 
Destelheide een ‘heide geschiedenis heeft; 
de bremstruik, spontaan opgeschoten aan de 
westelijke zijde van de  site, en de 
geomorfologische ondergrond met zandlenzen 
en de daarmee gepaard gaande schrale en 
eerder zure grond (noodzakelijke conditie voor  
heidevegetatie). Hier ligt het potentieel om een 
heide vegetatie te laten evolueren.  

beheer 
Hier word geopteerd worden voor een 
begrazing met schapen.  

‘in to the wild’
Beleving van de buitenruimte is een bijzonder 
uitgangspunt voor de uitwerking van het 
masterplan.  De kerngedachte achter de opzet 
van de architectuur van Paul Felix bestaat erin 
de mens, natuur en landschap in verbinding 
te brengen.  Introspectie, creatie, educatie 
zijn processen die sterk gestimuleerd worden 
door de beleving.  De unieke landschappelijke 
processen en sferen die nu reeds aanwezig 
zijn op het terrein willen we ontsluiten en 
versterken. De benaming werd ontleend van 
de	gelijknamige	film.	Gesloten/open,	extravert/
intovert, hard/zacht,... 

holle weg 
In Dworp en omstreken zijn holle wegen 
cultureel landschappelijke fenomenen die een 
specifieke	beleving,	flora	en	fauna	herbergen.		
  
Om	 de	 bergflank	 en	 de	 terassen	 aansluiten	
aan het nieuwe slaapgebouw landschappelijk 
duurzaam te verankeren passen we het concept 
van de holle weg toe. 
Aarden wallen en hellingen waar kaphout en 
kleine bomen tegen groeien met een kruidlaag.  

ha-ha/vista 
Het opentrekken van de zichten vanuit het 
plateau naar de vallei is een uitgangspunt. 
Aan	de	 zuidelijke	 zijde	 van	de	 flaneerstrip	
passen we daarom het principe van de haha 
toe.  Een landschapstechniek die toegepast 
werd in Engelse parktuinen. De haha krijgt 
in Destelheide verschillende gedaanten, 
van stapelmuur tot gebouw. 
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het contact tusse, het centrum en het land-
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relatie met relief toegankelijkheid

DETAIL CONCEPT
ingrepen_ nieuw gebouw

nieuw gebouw
De nieuwe inplanting speelt in op intense 
dialoog met de natuur die Paul Felix 
met	 zijn	 architectuur	 realiseerde.	 Zijn	
taalgebruik bestaat uit eenvoudige  
vormen, de rechte lijn.  Beton, glas en hout 
zijn daarbij basismaterialen.  We gebruiken 
de orthogonaliteit van de oorspronkelijke 
inplanting, en ook een  sterke en 
eenvoudige relatie met het landshap.  
Het gebouw spreekt met de taal van “de 
bergflank”	en	treedt	in	subtiele	dialoog	met	
de taal van de  gebouwen van Paul 
Felix in het parklandschap (ref. één 
landschap 4 geledingen).  De nieuwe 
entiteit vermijdt frontale confrontatie met de 
bestaande  gebouwen, maar is door zijn 
ingangskiosk duidelijk te zien vanop het 

plateau.	 	 Vanuit	 het	 amfitheater	 toont	 het	
gebouw trots zijn aanwezigheid met een  
sterke, sobere gevel.

Relatie met het reliëf 
De gebouwen van Paul Felix lijken als 
zittend op een plank, maar in werkelijkheid, 
passen ze zich op een subtiele manier 
aan, aan de helling van het terrein.  
De	ingangen	op	de	Noord-en	Zuidgevel	zijn	
op twee verschillende niveaus.   De nieuwe 
slaapblok heeft dezelfde geest, het past in 
het veld. Het gebouw  “activeert” het 
onderste gedeelte van de site.  
Het gebouw geeft betekenis aan de 
omgeving door het toevoegen van 
gemeenschappelijke leefruimte in de 
onderste bouwlaag. Deze ruimte sluit aan 

worden, maar ook het plateau naar 
het zuiden van het hoofdgebouw, een 
verdieping lager.
Het niveau van de ketelruimte et de regie 
kunnen wegen beperkte aanpassingen 
van de lokalen toegankelijk zijn. Maar in 
dit geval moeten deze niveaus beschermt 
worden met een sleutel in de lift.

bij	 de	 tuinlenzen	 (zie	 schema	 flows	 and	
places) en biedt daardoor een subtiele 
verblijfskwaliteit. Die refereren naar de opzet 
van de bestaande gebouwen,  maar zijn 
daar en tegen uniek door de intimiteit van 
de	beboste	bergflank.		Een	“in	to	the	wild”	
gevoel.

Toegankelijkheid voor mindervaliden (as 
Noord-Zuid versterkt)
De meeste van de externe paden laten 
het circuleren toe op een min of meer 
comfortabele manier voor de mindervaliden 
(zie schema). Het hoofdgebouw is 
momenteel niet volledig toegankelijk en de 
installatie van een lift kan dit oplossen.  Dit 
zou niet alleen maken dat de verschillende  
niveaus van het  gebouw toegankelijk 

i n g r e p e n
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Zichten vanop het plateau over het nieuwe gebouw_ 
tussen de bestaande bomen naar het heuvel landschap



DETAIL CONCEPT
ingrepen_ nieuw gebouw

ingangsas

zuidaamzicht

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y A
N

 A
U

TO
D

ESK
 ED

U
C

A
TIO

N
A

L PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y 
A

N
 A

U
TO

D
ES

K
 E

D
U

C
A

TI
O

N
A

L 
PR

O
D

U
C

T
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



DETAIL CONCEPT: WONEN IN 2013
ingrepen_ nieuw gebouw

                 flexibiliteit:

    -alleenstaande
     - twee personen
     - koppel
     - rolstoelgebruikers
  



cascade

Verbouwing restaurant :
Het originele gebouw heeft enkele praktische 
zwakheden t.o.v. de huidige noden van de 
gebruikers.	Dit	blijkt	uit	het	volgende:
1- de toevoeging van stockage ruimte aan de 
dienstingang, 
2- de toevoeging van afdak voor rokers (mooi)
3- een refter die te klein word bevonden

We wensen de richtlijn te geven om het gebouw 
te verbouwen binnen de bestaande enveloppe. 
Uitbreiding kan, maar zonder aan de hoeken van 
het gebouw te raken.
De recent uitgevoerde berging vlak bij de 
dienstingang was nodig. De implantatie op de 
hoek echter verhinderd het zicht (vista) naar het 
landschap, en geeft een onduidelijkheid aan de 
architectuur en het centrumplein.
Wij stellen voor de aanpassingen te bundelen in 
één duidelijke strook. De architecturale taal van 
de strook kan in gelakt staal (zoals de rokersluifel), 
ofwel in beton in de originele spirit van het 
complex.
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Cascade
Ontwerpmatig onderzoek naar de integratie 
van	het	nieuwe	gebouw	in	de	bergflank.		De	
paden en bermen zijn opgebouwd onder 
het concept principe van  de holle weg.  
De lens krijgt hier de hoedanigheid van een 
waterinfiltratie	 zone	 en	 kleine	 graslenzen	
aansluitend  aan het nieuwe slaapgebouw 
(zie plan en collages)

restaurant
1 luifel voor laden en lossen
2 berging 
3 luifel voor rokers
4 uitbreiding refter
5 overdekt terras op niveau -1
6 hoeken leeg

DETAIL CONCEPT
ingrepen_ nieuw gebouw

_inspelen op relief
_in de natuur  



één gevel_ één dak_ één keermuur 



Aanpassing van de bestaande gebouwen zonnewering
De originele houten zonneschermen (ref. 
Dansgebouw) vormen een subtiel sluitstukje 
van de architectuur.  De robuustheid van de 
originele zonnewering is juist.   Wij stellen voor 
om de houten beschadigde zonnescherm te 
herstellen en de aluminium zonneschermen 
stap voor stap te vervangen  door nieuwe orig-
inelen.

Ingang/kantoren 
Door de trap naar de technische kelder te ver-
wijderen kunnen we op een eenvoudige manier 
het contact verbeteren tussen de kantoren aan 
de ingang inclusief het Dhartskantoor. De oude 
loge van de huisbewaarder wordt vervolgens 
geïntegreerd in de administratie gedeelte. De 
kantoren	worden	op	die		 manier	 	 flexibeler	
en open.  
Loodrecht op de inkomhal, stellen wij voor om 
een venster te maken in de tentoonstelling-
sruimte. Dit brengt transparantie in de structuur 
van de ruimte, zowel intern en als extern. Ener-
zijds opent het een zicht naar het oosten vanuit 
de hal, en laat daarbij toe de buitenruimte op 

te	waarderen	 (nu	fietsenstallingen	en	occasio-
neel parkeren voor de poort). Dit kan in relatie 
komen met de ruimte die op de plannen “mo-
biele school”wordt genoemd.  Dit  kan tot 
een”kunstatelier” verworden.

Distributie hal hoofdgebouw 
De hall in het hoofdgebouw is de centrale toe-
komstas van het centrum. Het wordt ook de 
meest directe weg naar de nieuwe slaapge-
bouw aan de  zuidelijke zijde van de site,  in “de  
bergflank”.	 Door	 openingen	 in	 glas	 (zie	 sche-
ma’s en brandweerverslag) te maken verbinden 
we het gelijkvloers met het  lagere niveau dat 
nu gevoelsmatig geïsoleerd is van de rest van 
het gebouw.   Dit ruimtelijk spel laat het licht 
komen in het lager niveau en geeft een ludiek 
en sculpturaal karakter aan de circulatie. Het 
gebouw speelt zo visueel in op de hoogtever-
schillen.  De hoogteverschillen worden in het 
licht gebracht  door de openingen (zie schema). 
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Hoofdgebouw
1	opentrekken	en	flexibel	maken	van	de	kantoren	
Dharts/secretariaat (door verwijderen van de trap 
naar de kelder).
2 relatie tussen hal, tentoonstellingsruimte en 
buitenruimte versterken (360° zicht vanuit inkom)
3 bergruimte voor de bagage van de bezoekers
4 werkruimte in relatie brengen met de buitenruimte 
en de kleigebouw
5 Inrichten van een openlucht kunstkamer in het 
parklandschap (eenvoud)
6 lift voor mindervaliden
7 contact tussen niveau +1 en -1, lichtkoker naar de 
hall van -1 
8 glaswand om licht te brengen in de gangen op 
niveau -1
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Aanpassing van de bestaande gebouwen zonnewering
De originele houten zonneschermen (ref. 
Dansgebouw) vormen een subtiel sluitstukje 
van de architectuur.  De robuustheid van de 
originele zonnewering is juist.   Wij stellen voor 
om de houten beschadigde zonnescherm te 
herstellen en de aluminium zonneschermen 
stap voor stap te vervangen  door nieuwe orig-
inelen.

Ingang/kantoren 
Door de trap naar de technische kelder te ver-
wijderen kunnen we op een eenvoudige manier 
het contact verbeteren tussen de kantoren aan 
de ingang inclusief het Dhartskantoor. De oude 
loge van de huisbewaarder wordt vervolgens 
geïntegreerd in de administratie gedeelte. De 
kantoren	worden	op	die		 manier	 	 flexibeler	
en open.  
Loodrecht op de inkomhal, stellen wij voor om 
een venster te maken in de tentoonstelling-
sruimte. Dit brengt transparantie in de structuur 
van de ruimte, zowel intern en als extern. Ener-
zijds opent het een zicht naar het oosten vanuit 
de hal, en laat daarbij toe de buitenruimte op 

te	waarderen	 (nu	fietsenstallingen	en	occasio-
neel parkeren voor de poort). Dit kan in relatie 
komen met de ruimte die op de plannen “mo-
biele school”wordt genoemd.  Dit  kan tot 
een”kunstatelier” verworden.

Distributie hal hoofdgebouw 
De hall in het hoofdgebouw is de centrale toe-
komstas van het centrum. Het wordt ook de 
meest directe weg naar de nieuwe slaapge-
bouw aan de  zuidelijke zijde van de site,  in “de  
bergflank”.	 Door	 openingen	 in	 glas	 (zie	 sche-
ma’s en brandweerverslag) te maken verbinden 
we het gelijkvloers met het  lagere niveau dat 
nu gevoelsmatig geïsoleerd is van de rest van 
het gebouw.   Dit ruimtelijk spel laat het licht 
komen in het lager niveau en geeft een ludiek 
en sculpturaal karakter aan de circulatie. Het 
gebouw speelt zo visueel in op de hoogtever-
schillen.  De hoogteverschillen worden in het 
licht gebracht  door de openingen (zie schema). 
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Hoofdgebouw
1	opentrekken	en	flexibel	maken	van	de	kantoren	
Dharts/secretariaat (door verwijderen van de trap 
naar de kelder).
2 relatie tussen hal, tentoonstellingsruimte en 
buitenruimte versterken (360° zicht vanuit inkom)
3 bergruimte voor de bagage van de bezoekers
4 werkruimte in relatie brengen met de buitenruimte 
en de kleigebouw
5 Inrichten van een openlucht kunstkamer in het 
parklandschap (eenvoud)
6 lift voor mindervaliden
7 contact tussen niveau +1 en -1, lichtkoker naar de 
hall van -1 
8 glaswand om licht te brengen in de gangen op 
niveau -1

Aanpassing van de bestaande gebouwen zonnewering
De originele houten zonneschermen (ref. 
Dansgebouw) vormen een subtiel sluitstukje 
van de architectuur.  De robuustheid van de 
originele zonnewering is juist.   Wij stellen voor 
om de houten beschadigde zonnescherm te 
herstellen en de aluminium zonneschermen 
stap voor stap te vervangen  door nieuwe orig-
inelen.

Ingang/kantoren 
Door de trap naar de technische kelder te ver-
wijderen kunnen we op een eenvoudige manier 
het contact verbeteren tussen de kantoren aan 
de ingang inclusief het Dhartskantoor. De oude 
loge van de huisbewaarder wordt vervolgens 
geïntegreerd in de administratie gedeelte. De 
kantoren	worden	op	die		 manier	 	 flexibeler	
en open.  
Loodrecht op de inkomhal, stellen wij voor om 
een venster te maken in de tentoonstelling-
sruimte. Dit brengt transparantie in de structuur 
van de ruimte, zowel intern en als extern. Ener-
zijds opent het een zicht naar het oosten vanuit 
de hal, en laat daarbij toe de buitenruimte op 

te	waarderen	 (nu	fietsenstallingen	en	occasio-
neel parkeren voor de poort). Dit kan in relatie 
komen met de ruimte die op de plannen “mo-
biele school”wordt genoemd.  Dit  kan tot 
een”kunstatelier” verworden.

Distributie hal hoofdgebouw 
De hall in het hoofdgebouw is de centrale toe-
komstas van het centrum. Het wordt ook de 
meest directe weg naar de nieuwe slaapge-
bouw aan de  zuidelijke zijde van de site,  in “de  
bergflank”.	 Door	 openingen	 in	 glas	 (zie	 sche-
ma’s en brandweerverslag) te maken verbinden 
we het gelijkvloers met het  lagere niveau dat 
nu gevoelsmatig geïsoleerd is van de rest van 
het gebouw.   Dit ruimtelijk spel laat het licht 
komen in het lager niveau en geeft een ludiek 
en sculpturaal karakter aan de circulatie. Het 
gebouw speelt zo visueel in op de hoogtever-
schillen.  De hoogteverschillen worden in het 
licht gebracht  door de openingen (zie schema). 

1/500

1/1000

-1
-1 1/2

+1 1/2
+1

0

niveau van lift

Hoogspanning
geen toegang

Hoofdgebouw
1	opentrekken	en	flexibel	maken	van	de	kantoren	
Dharts/secretariaat (door verwijderen van de trap 
naar de kelder).
2 relatie tussen hal, tentoonstellingsruimte en 
buitenruimte versterken (360° zicht vanuit inkom)
3 bergruimte voor de bagage van de bezoekers
4 werkruimte in relatie brengen met de buitenruimte 
en de kleigebouw
5 Inrichten van een openlucht kunstkamer in het 
parklandschap (eenvoud)
6 lift voor mindervaliden
7 contact tussen niveau +1 en -1, lichtkoker naar de 
hall van -1 
8 glaswand om licht te brengen in de gangen op 
niveau -1

DETAIL CONCEPT
ingrepen_ hoofdgebouw



Verbouwing restaurant :
Het originele gebouw heeft enkele praktische 
zwakheden t.o.v. de huidige noden van de 
gebruikers.	Dit	blijkt	uit	het	volgende:
1- de toevoeging van stockage ruimte aan de 
dienstingang, 
2- de toevoeging van afdak voor rokers (mooi)
3- een refter die te klein word bevonden

We wensen de richtlijn te geven om het gebouw 
te verbouwen binnen de bestaande enveloppe. 
Uitbreiding kan, maar zonder aan de hoeken van 
het gebouw te raken.
De recent uitgevoerde berging vlak bij de 
dienstingang was nodig. De implantatie op de 
hoek echter verhinderd het zicht (vista) naar het 
landschap, en geeft een onduidelijkheid aan de 
architectuur en het centrumplein.
Wij stellen voor de aanpassingen te bundelen in 
één duidelijke strook. De architecturale taal van 
de strook kan in gelakt staal (zoals de rokersluifel), 
ofwel in beton in de originele spirit van het 
complex.
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Cascade
Ontwerpmatig onderzoek naar de integratie 
van	het	nieuwe	gebouw	in	de	bergflank.		De	
paden en bermen zijn opgebouwd onder 
het concept principe van  de holle weg.  
De lens krijgt hier de hoedanigheid van een 
waterinfiltratie	 zone	 en	 kleine	 graslenzen	
aansluitend  aan het nieuwe slaapgebouw 
(zie plan en collages)

restaurant
1 luifel voor laden en lossen
2 berging 
3 luifel voor rokers
4 uitbreiding refter
5 overdekt terras op niveau -1
6 hoeken leeg
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Centrumplein
Het ontwerpmatig onderzoek toon een sub-
tiele transformatie waardoor de zone voor 
het restaurant een verblijfsplein worden.  
Door het verwijderen van  later bijgebou-
wde proviand gebouw creëren we een vista 
naar het landschap, dat doorgetrokken kan 
worden naar de ingangszone. De lens vormt 
hier een  langwerpige zandsnede die 
kleur en karakter  geeft aan het plein, en 
waar men in de zomer in kan gaan zitten, 
liggen.  Door een spel van schuine  
keerwanden waar op gezeten kan worden 
word het pleinkarakter scherp (zie perspec-
tiefschets).  

Perspectief Centrumplein
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naar het landschap, dat doorgetrokken kan 
worden naar de ingangszone. De lens vormt 
hier een  langwerpige zandsnede die 
kleur en karakter  geeft aan het plein, en 
waar men in de zomer in kan gaan zitten, 
liggen.  Door een spel van schuine  
keerwanden waar op gezeten kan worden 
word het pleinkarakter scherp (zie perspec-
tiefschets).  
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DETAIL CONCEPT
technieken/audit

_ ANALYSE
_THEORETISCHE MODELLEN
_ AANPASSING VAN MODEL AAN REALITEIT
_ SCENARIO’S
_ KLASSEMENT OP BASIS VAN
    _ INVESTERING
    _COMFORT
    _ DUURZAMHEID/ ECOLOGIE  
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een voud en relatie met natuur
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FASE I FASE II FASE III UITVOERING BEHEER

masterplan vormingscentrum Destelheide

landschap

architectuur
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Strategie masterplan
We kiezen voor een uitgesproken landschappelijke benadering om tot een geintegreerd “masterplan voor het vormingscentrum Destelheide” te komen. We
aanzien het niet als een statement, maar als basiskader voor ontwerpmatig onderzoek en technisch onderzoek. Het resultaat van het materplan staat voor een
strategie in ruimte en een strategie in de tijd. Flexibiliteit en coherentie staan voorop om de haalbaarheid en samenhang in ruimte en tijd kwalitatief te verank-
eren.
Eén landschap met viergeledingen en de layer ‘flows and places’ is de blauwdruk van het toekomstige vormingscentrum Desteheide. De visie van de 
directie
en het ruimtelijke potentieel van de site is de inkt van de blauwdruk.
De ontwerpmatige voorstellen die we in de bundel uitgewerkt zijn op basis van de concepten en programma zijn statements die voorbeeld zijn, hoe deze
blauwdruk concreet uitgewerkt zouden kunnen worden. De locatie, manier van plaatsing, matriaalgebruik en geleding van het nieuwe slaapgebouw en de in-
tegratie
ervan in sde site en het landschap is hiervan een doorgedreven voorbeeld. Op deze iteratieve manier (ontwerpmatig- technisch onderzoek toetsen binnen
procesmatig overleg) willen we komen tot de gewenste inrichtingsprincipes, beeldkwaliteit, strategische projecten, financiering en timing = definitief masterplan. 
Dit
wordt in overleg met de opdrachtgever procesmatig verankerd bij opstart.
Drie onderzoekssporen en integrale doorrekening
Landschap, architectuur en energie/technieken zijn de drie onderzoekssporen die we voorstellen om tot een kwalitatief masterplan. Dwars door de drie sporen
voorzien we per fase een integrale kosten doorrekening van de hypothetische voorstellen. Op die manier kunnen per fase afwegingen gemaakt worden naar
haalbaarheid, verschuivingen voorgesteld worden tussen de sporen en/of hoe er gefaseerd zal worden.
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