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In het landelijk gebied van de Vlaamse
Ardennen ligt in de gemeente Kruishoutem
de woonwijk-parochie De Marolle. Hier bevindt zich de Campus Waegebrughe. Tussen
de straat en het landelijk gebied. De campus
wordt gedomineerd door de parochiekerk die
ook in de toekomst een centrale rol op de site
zal blijven spelen. De muur aan de straatzijde
sluit aan op de parochiekerk en verbergt de
campus voor zicht vanaf de straat.
Nieuwbouw wordt gepositioneerd aan de
straatzijde van de campus. De andere helft van
het terrein is een park met mooie hoogstammige bomen. Dit park wordt in de toekomst
toegankelijk gemaakt voor zowel publiek vanuit Marolle als voor de nieuwe bewoners van
de site. Achter de parkzone bevindt zich het
landelijk gebied.
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Het programma
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Het totale programma dat op de site moet
worden gerealiseerd bedraagt ca 12.000 m².
Hiernaast wordt een aanzienlijke hoeveelheid
parkeerplaatsen gevraagd. De bebouwbare oppervlakte van de site is 9.000 m². Deze ruimte wordt door de aanwezige parochiekerk in
twee delen gedeeld.
De, voor landelijk gebied, hoge dichtheid
en de kwetsbare randen van de site stellen
hoge eisen aan de volumeopbouw op de site.
Lange gevelwanden aan de straat of parkzijde dienen te worden vermeden vanwege de
massale indruk hiervan. Een al te grote hoogteontwikkeling zal echter snel in concurrentie
treden met de aanwezige parochiekerk.
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Volumeverdeling
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Het benodigde volume wordt opgedeeld in
een aantal volumes van drie a vier lagen. Het
op de site toegevoegde bouwvolume schept
verschillende ruimten tussen de bebouwing.
Hier wordt het park verweven met de bebouwing. Aan de straatzijde bevinden zich tussen
de bouwdelen kleine groen ingerichte ruimten
die de ingangen van het gebouw kunnen faciliteren.
De serviceflats worden op het westelijk deel
van de site geplaatst. Dit bouwdeel kan middels een droogloop worden verbonden met
de overige programmaonderdelen.
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Deze vorm van wonen en zorg vraagt
extra aandacht voor het interieur van
de
binnenruimte.
Donkere
binnenruimten en lange gangen moeten worden
voorkomen. De verschillende volumes worden voorzien van een binnenhof voor licht- en
luchttoetreding. In deze hoven is de buitenruimte meer verstild dan in het park en kan
de bewoner in een meer intieme sfeer in het
hof of op een van de gaanderijen genieten van
de buitenlucht. De serviceflats omsluiten een
hof aan drie zijden. De vierde zijde van dit hof
wordt gevormd door het kerkgebouw. De Mariagrot wordt verplaatst naar de parkzone van
de campus.

Volume verdeling
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Volgens het programma worden 180 parkeerplaatsen gevraagd. Voor deze hoeveelheid parkeerplaatsen is een oppervlakte van
ca 5500 m² benodigd. Het is mogelijk om alle
parkeerplaatsen te realiseren op maaiveld. Dit
betekent dat een aanzienlijk deel van het parkgebied wordt ingenomen door een parkeerveld. Begroeiing kan worden gecombineerd
met parkeerplaatsen waardoor het wordt opgenomen in de parkomgeving.
De parkomgeving wordt aanzienlijk belast
met het parkeerveld en de gerealiseerde parkeerplaatsen bevinden zich op grote afstand
van het woonzorgcentrum. Om deze redenen
is er in dit ontwerp voor gekozen om de parkeerplaatsen onder te brengen in een ruime
en overzichtelijke parkeergarage onder het gebouw. Alle programmaonderdelen zijn op een
eenvoudige wijze bereikbaar vanuit deze garage. Door de ligging onder het gehele gebouw
is de garage tegen geringe meerkosten realiseerbaar.
Bij de verschillende ingangen van het woonzorgcentrum worden een aantal parkeerplaatsen voorzien voor mensen die geen gebruik
kunnen maken van de parkeergarage. Nabij de
serviceflats zijn 30 parkeerplaatsen aanwezig.
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Impressie parkzijde
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We gaan even terug in de tijd;
de kloostertuin.
Kloostertuinen vormen één van de oudste
voorbeelden van publiek omsloten tuinen. De
omsloten tuin beantwoordde aan een fundamentele drang naar introspectie. Hij wordt
in principe typisch omgeven door een open
gaanderij, waarvan de arcaden vrij doorzicht
geven op de tuin. De kamers van de zieken
waren rondom de tuin aangelegd, zodat de
zieke monniken en gasten optimaal konden
profiteren van de heilzame werking van de
tuin. De tuin was over het algemeen verdeeld
in min of meer vierkante vlakken, gescheiden door paden. De meeste van deze tuinen
waren hoogstwaarschijnlijk met gras beplant.
Binnen de kloostermuren bevonden zich daarnaast groenten- , kruiden- en bloementuinen
en boomgaarden hoofdzakelijk in vierkante of
rechthoekige vormen en onderverdeel in verschillende plantbedden.

1. De omsloten tuin, het verborgene
Tijdens ons eerste bezoek aan de locatie
vielen ze al op. De grote volgroeide bomen.
Verborgen maar duidelijk zichtbaar, takken die
een mooi silhouet boven de rode bakstenen
kloostermuur vormde. De bomen zien en je
bewust zijn dat er tuinen zijn gelegen achter
de kloostermuur, zien wij als waardevol gegeven. Onze route vervolgend in het park achter
het complex herkende we gaanderijen in de
vorm hoge opgaande gekandelaberde populierenrijen. De omsloten tuin als archetype, lijkt
ons na dit bezoek recht te doen aan de identiteit van de locatie en is de inspiratie bron voor
dit ontwerp.

Beuk boven klooster muur waar de serviceflats gesitueerd zijn

2. Reeks van omsloten ruimtes

Kloostertuin
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Een rijke schakering aan verschillende ruimtes creëert een complex die tot doel heeft
het dagritme van de bewoners, omwonende,
de bezoekers en medewerkers van het complex te faciliteren. Verschillende vormen van
toegankelijkheid, openbaarheid en schakeling
worden gecombineerd met een verscheidenheid verschillende omsloten tuinen. Doorzichten naar tuinen en grote bomen zijn bewust

geconstrueerd en onderdeel van de wandeling
door het complex of wandeling naar het achtergelegen park.

Sequentie van omsloten tuinen

De reeks van omsloten tuinen worden verbonden door een stelstel van paden en gaanderijen. De eerste omsloten ruimtes in de
reeks, liggen direct achter de kloostermuur.
Het zijn stedelijke verharde ruimtes met grote bomen, waartussen kan worden geparkeerd.
De verharding is continu maar gemêleerd in
een patchwork van vierkante vlakken. Deze
ruimtes doen je de drukte van de straat vergeten – geven je de kans om tot rust te komen
– voordat je het complex betreed. Aan deze
omsloten pleinen liggen de hoofdentrees van
de gebouwen. Hun gevels zijn een continuering
van de karakteristieke muur die als relict van
het oude klooster blijft behouden. Een gangenstelsel verbindt de voorruimtes met de in het
binnenste gelegen tuinen. Deze groene patio’s,
zijn een verademing van rust. Het zijn ruimtes waar patiënten een eigen invloed op kunnen uitoefenen door inspraak in de inrichting
en eventueel participatie in het beheer van het
groen. Het gangenstelsel verbindt deze intern
gelegen tuinen met het achtergelegen openbare park.

Park is een omsloten tuin, een gaanderij van
gekandelaberde populieren omsluit het park.
Daarbinnen wordt het park opgevat als één
ruimte. De open ruimte van het park reikt tot
aan de gaanderij waardoor het park ruimtelijk
een geheel wordt. Bomen komen door ze te
snoeien en uit te dunnen solitair in het park
te staan, ook de gaanderij in verlengde van de
kerk komt vrij te liggen als object in het park.
Het stelsel van gaanderijen uit het zorgcomplex worden als paden gecontinueerd in het
park. De rechthoekige vlakverdeling – wordt
in het groen doorgezet in grotere vlakken. Dit
zijn weide met verschillende bloemmengsels.

Referentie groene patio

Referentie verhardingsvlakken
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Hierdoor ontstaat één vlak van bloemrijk gras
met daarbinnen verschillende kleurvlakken. De
vlakken worden gescheiden door het padenstelsel. Het padenstelsel heeft een verschillende mate van toegankelijkheid, de paden zijn
verschillend van breedte, sommige paden zijn
verhard andere paden bestaan uit een gemaaid
grasvlak. In de bloemvlakken kunnen verschillende objecten worden opgenomen. De grot
krijgt een speciaal bloemvak bestaande uit madelief verwijzend naar oude legendes.

3. Legendeplanten
Legenden zijn er te kust en te keur. Heel veel
gaan over het ontstaan van bepaalde planten,
heel veel ook bij voorbeeld over gebeurtenissen uit het leven van Maria. Het ontstaan van
de madelief wordt in Vlaanderen in een legende
als volgt beschreven; ‘Toen het graf van Jezus
geopend werd en Maria het lichaam van haar
zoon niet meer ontwaarde, schoot zij in een
schrei. De tranen rolden over haar goddelijk

wezen en vielen ten gronde, alom waar zij ging,
door de weiden en langs de wegen. En alom
waar zij gegaan was, door de weiden en langs
de wegen bloeiden onmiddellijk madeliefjes,
kleine witte bloempjes, met gouden hartekens.

flora van onze landen optreedt. ( Uit: Langs ‘s
Heren wegen, door Ton Kwinkelenberg)
Deze legendes en bijbehorende wilde plantensoorten vormen de basis van het beplantingsplan voor het gehele complex en het
park.

Schilderij Paradiesgarten

Concept omgevingsaanleg
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Ook in de kerkelijke symboliek worden vaak
planten afgebeeld. In schilderij de Paradiesgarten worden aan de voet van Maria de nederigste kruiden: viooltje, sleutelbloem, lenteklokje,
bosaardbei, madelief, margriet, lelietje-der-dalen afgebeeld. Onder dat kleingoed langs de
bron zijn de weegbree, ereprijs en paarse dovenetel te vinden. Langs de muur groeit een
roos, salie, prikneus, judaspenning, muurbloem,
Duitse lis en rood- en witbloeiende heemst.
Geheel rechts -als enige niet wilde WestEuropese soort - de witte lelie, vast symbool
van Maria’s maagdelijkheid. Op de voorgrond,
achter de akelei en rustend op een bed van
maagdenpalm. Het voorkomen van zoveel heilzame planten die ten dele als Mariaplanten zijn
op te vatten, illustreert, hoe de wilde flora als
belangrijk werd ervaren. Het behoeft geen betoog, dat nog maar een klein deel van de door
deze meester gekozen planten in de wilde

Wilde bloemen
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Indien extra rusthuisbedden worden gewenst stellen wij voor om een aantal assistentieflats in het woonzorgcentrum om te
vormen tot rusthuisbedden. Deze omvorming
is eenvoudig mogelijk binnen de structuur van
het gebouw. Eventuele extra serviceflats kunnen worden gerealiseerd door de in het plan
opgenomen serviceflats te met een of twee
bouwlagen te verhogen.



























De verschillende programmaonderdelen
worden geclusterd. Het lokaal dienstencentrum (LDC) en de dagverzorging worden op
het gelijkvloers gesitueerd. Deze voorzieningen
zijn direct toegankelijk vanaf de straat. Ook de
afdeling voor jong dementerenden vind een
plaats op het gelijkvloers. Deze ruimten hebben een goede relatie met het park, zijn niet
gelegen aan de straat maar wel goed bereikbaar. Ruimten voor nachtopvang en kortverblijf vinden hun plaats in nabijheid van de kantoren en de ruimten voor personeel.
De assistentieflats hebben een aparte toegang en lift en bevinden zich op de eerste
tweede en derde verdieping. Alle assistentie
flats zijn gegroepeerd rondom een binnenhof.
De rusthuiskamers bevinden zich op de eerste
en tweede verdieping. Centraal op de verdiepingen zijn ruimten opgenomen voor verzorging en personeel. Opleidingen en wellness zijn
gesitueerd in de kelder. In de kelder wordt daglicht toegelaten middels een binnenhof.
De keuken bevindt zich in de nabijheid van
het LDC. Hier is ook het restaurant en het
personeelsrestaurant. De keuken kan direct
worden bevoorraadt en is gesitueerd nabij de
liften.
De serviceflats zijn opgenomen in het gebouw westelijk van de parochiekerk. Dit gebouw is met een droogloop verbonden met
het hoofdgebouw. De droogloop sluit direct
aan op het LDC.
Het kinderdagverblijf staat aan de straatzijde
van het hoofdvolume. Het is direct bereikbaar
vanaf de openbare weg maar maakt duidelijk
onderdeel uit van de campus Waegebrughe.
Achter het kinderdagverblijf ligt de speelplaats
tussen de gebouwen. Deze is zeer overzichtelijk vanuit de speelruimte.
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Gelijkvloers
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1: 500
Eerste verdieping
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1: 500
Tweede verdieping
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1: 500
Derde verdieping
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1: 500
Dakopzicht
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1: 500
Kelder
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1: 500
Zuidgevel

1: 500
Oostgevel
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1: 500
Noordgevel

1: 500
Westgevel

augustus 2011

Waegebrughe, Kruishoutem

18

De gevels van het gebouw
De gevel is uitgewerkt binnen de structuur
van de achterliggende constructie. De gevelbanden en penanten worden uitgewerkt in
baksteen. De vlakvulling binnen deze structuur
kan worden uitgevoerd met kozijnen of kan in
meerdere of mindere mate worden dichtgezet.
Een en ander afhankelijk van de achterliggende
functie en de orientatie. Zo is het mogelijk om
een verschillende uitwerking te geven binnen
de overkoepelende structuur van de gevel. Ter
plaatse van de openbare functies worden de
gevels geheel ‘open’ gemaakt waar de woningen een meer gesloten gevel krijgen met een
borstwerking of een extra gesloten gevelvlak.
Voor de gevel zijn materialen gekozen die op
een mooie wijze verouderen. Natuurlijke materialen zoals hardgebakken baksteen en onbehandeld hout.
De diepe negge van de ramen geeft een natuurlijke beschutting voor direct zonlicht in de
zomer. Tijdens de wintermaanden kan de lage
zon direct toetreden tot diep in het gebouw.
Dit is zeer gunstig voor het energiegebruik.
Aan de zonzijden wordt uitwendige zonneschermen toegepast.

augustus 2011
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Interieur
In het project voor campus Waegebrughe
zijn een groot aantal rusthuiskamers, assistentieflats en serviceflats gecombineerd met
voorzieningen voor zorg en dagbesteding. Hier
kan op een goede en efficiënte manier de nodige zorg worden verleend.
De bewoners van het centrum vinden hier
hun eigen woning en huiskamer. Zij moeten
in een huiselijke sfeer kunnen genieten van de
zorg en opvang die wordt geboden. Hier moet
voldoende ruimte gelaten worden voor de eigen identiteit van de individuele cliënt.
De algemene ruimten worden afgewerkt
met een monoliet vloer. Wanden in algemene ruimten zoals het restaurant en de gangen
worden voorzien van een houten lambrisering.
Dit geeft een warme uitstraling op leefniveau
en draagt bij aan de atmosfeer. Dit wordt verder versterkt door vaste inrichtingselementen
als kasten en wandmeubilair uit te voeren in
hout. Deze afwerking met vast meubilair wordt
doorgezet in de individuele kamers en flats.

Het interieur krijgt hier over het hele complex
een herkenbare uitstraling. De toepassing van
onbehandeld houten kozijnen geeft elke kamer
reeds voor de persoonlijke inrichting karakter.
De gangen van het complex hebben een zekere overmaat. Hierdoor krijgt de verkeersruimte een verblijfskwaliteit die ontmoetingen of verpozen stimuleert. De gangen hebben
steeds direct uitzicht naar buiten en krijgen
via de binnenhoven veel getemperd daglicht.
De gaanderijen rondom de binnenhoven nodigen uit om naar buiten te gaan. Hier duren
de ontmoetingen wat langer of kan rustig een
boek worden gelezen. Het restaurant ligt met
het deels overdekte terras direct aan het park.
Over de gehele gevellengte komt getemperd
daglicht binnen.
Het gebouw wordt uitgewerkt in een beperkt
aantal, met zorg gekozen natuurlijke materialen.
Deze materialen zijn onderhoudsvriendelijk
(baksteen en onbehandeld hout) maar dragen
ook bij aan de atmosfeer van het complex.

Referentie binnenhoven

Referentie vast meubilair
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Referentie kamer met raam en kastenwand
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1: 500
Langsdoorsnede

1: 500
Dwarsdoorsnede
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Het kunstproject
Wij stellen voor om de kunstenaar reeds in
een vroeg stadium bij het project te betrekken.
Hierbij wordt gezocht naar een kunstuiting die
op een natuurlijke wijze zijn plaats vind in het
gebouw. Wij zijn niet op zoek naar een enkelvoudige uitvoering van een kunstwerk. Zonder deze uit te willen sluiten zoeken wij naar
een toepassing van kunst de onderdeel uitmaakt van het gebouw. Hierbij is het mogelijk
dat kunst op meerdere plaatsen in het gebouw
wordt toegepast, of dat kunst zich ontwikkeld
langs diverse lijnen die in het gebouw herkenbaar zijn. De kunstenaar wordt natuurlijk in samenspraak met de bouwheer geselecteerd. Als
eerste voorstel en als verduidelijking van onze
visie stellen wij Claudy Jongstra voor.
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Studio Claudy Jongstra houdt zich bezig met
het ontwerpen en vervaardigen van textiele
werken in de gebouwde omgeving. De autonome wandtapijten en wandbekledingen kenmerken zich door een sterke expressieve kwaliteit
door het gebruik van natuurlijke materialen en
kleuren. De werken bezitten een grote mate van
tactiliteit en worden toegepast als wandtapijten,
als wandbekleding of als autonoom werk.
Vanwege de zachte, warme uitstraling, de
bijzondere kleuren en gunstige akoestische
kwaliteiten wordt dit werk veel toegepast in
zogenaamde ‘healing environments’.

schaapskudde van Drentse heideschapen en is
zij enkele jaren geleden gestart met een eigen
weverij. Het bewaken en doorgeven van erfgoed naast het innovatief omgaan met traditionele ambachten zijn belangrijke waarden.
links:
Proces van het vilt maken
midden:
Detail Lincoln Center, New York
rechts:
Twee doeken voor de noord- en zuidwanden in het
bezoekerscentrum van het Lincoln Center in New York

Studio Claudy Jongstra legt zich toe op de
gehele productieketen. Zo houdt zij een eigen

Waegebrughe, Kruishoutem

22

Duurzaamheid
Duurzaam bouwen is in eerste instantie
vooral een zaak van de juiste attitude. Het
gaat verder dan het afvinken van een lijst van
duurzame materialen. Bij duurzaam ontwerpen wordt het gebruik van materialen, water
en energie zo veel mogelijk beperkt. Hiernaast
is een gebouw dat voorziet in een flexibele invulling en niet voortijdig hoef te worden afgeschreven een meerwaarde voor de toekomst. In het plan is nagedacht over flexibiliteit
en toekomstwaarde. De structuur maakt het
mogelijk om verschillende programmaonderdelen uit te wisselen. Door de oriëntatie en
daglichtopeningen kan gebruik worden gemaakt van de zonnewarmte in de winter. De
diepe negges zorgen voor minder daglichttoetreding in de zomer. Op de zonzijden wordt
gebruik gemaakt van uitwendige zonneschermen. Een compacte bouwmassa betekent dat
een efficiënt gebruik van het gebouw mogelijk
is en dat energieverliezen worden vermindert.
Verdere uitwerking van een verbeterde
duurzaamheid vindt plaats in drie stappen.
1 beperken behoefte (materialen, energie
en water)
2 Kiezen voor hernieuwbare bronnen
(materialen en energie)
3 Verstandig gebruik van eindige voorraden.
1. De energievraag wordt beperkt door een
goede isolatie, benutting van zonnewarmte, recuperatie van warmte uit ventilatielucht, toepassing van spaardouchekoppen
2. Duurzame energie kan worden opgewekt
met een warmtepomp die gebruik maakt van
de constante temperatuur van de aarde. Dit
systeem in combinatie met een laagtemperatuurverwarming (bijvoorbeeld betonkernactivering) kan in dit gebouw zeer goed worden toegepast. Hiernaast wordt gedacht aan
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Installaties
zonnecellen op het dak en gebruik van gefilterd regenwater voor wassen en spoelen.
3. Het gebruik van de technische uitrusting
van het gebouw moet eenvoudig zijn en begrijpbaar voor de gebruiker. Zo kan het gebouw op een goede wijze worden gebruikt.
Op het niveau van het concrete architectonische ontwerp streven wij naar de toepassing
van hoogwaardige materialen, die een gebouwleven lang meegaan, weinig tot geen onderhoud
vergen en een bijzondere bijdrage leveren aan
de beleving van het gebouw.
Deze principes worden geïntegreerd in het
ontwerp voor de campus Waegebrughe. Zoals
aangegeven is duurzaamheid echter geen lijst
van punten waaraan moet worden voldaan.
Ook comfort, functionaliteit, esthetica, impact
op de omgeving, investerings- en uitbatingskosten zijn belangrijke parameters voor een duurzaam gebouw.

De installaties zijn eenvoudig van opzet.
Ventilatie van de serviceappartementen vindt
plaats middels natuurlijke toevoer en een
mechanische afvoer. Het woonzorgcentrum
wordt geventileerd middels pulsie en extractie.
De warme lucht wordt vermengd met de frisse buitenlucht die gedoseerd wordt toegelaten. De warmte van de afgevoerde lucht wordt
teruggewonnen door een warmtewisselaar
en een warmte wiel dat zorgt voor een constante relatieve luchtvochtigheid. Verwarming
vindt plaats middels laagtemperatuursystemen.
Het gebouw is geschikt voor betonkernactivering. Bij dit systeem worden de zware vloeren op een relatief lage temperatuur gebracht.
Door het grote oppervlak van de vloeren is
dit ondanks de lage temperatuur een efficiente verwarmingsmethode. Laagtemperatuurverwarming kan worden gevoed middels gebruikmaking van een warmtepomp waarbij gebruik
wordt gemaakt van de constante temperatuur
van de aarde. Toepassing van betonkernactivering maakt het mogelijk om het gebouw in de
winter te verwarmen en in de zomer te koelen. Een eenvoudige installatieprincipe wordt
gecombineerd met een goede isolatie zonder
koudebruggen. Dit resulteert in een energetisch duurzaam gebouw. Op het dak kunnen,
Op het dak kunnen, naast de buitenopstelling
van de luchtbehandeling, zonnecellen worden
geplaatst.

Principe betonkernactivering

Warmteterugwinning via warmtewisselaar

Warmtewiel zorgt voor constante luchtvochtigheid
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