
Woon-zorgproject wijk Merksem Heide-Tuinwijk
Maart 2010

Zorg voor de wijk

OO1715 B





Inhoud

1. Aanpak: twee insteken leiden tot één ontwerp  p 8
2. Bottom-up: De Woning      p 12
3. Top-down: Het masterplan      p 36
4. Resultaat: wonen in het masterplan    p 58
5. fasering          p 68
6. Duurzaamheid als leidraad     p 72
7. Financieel         p 84



OO1715 B

4

Deze bundel geeft een beeld van een ontwerpend onderzoek. 
Een ontwerpproces is een samenwerkingsproject. De interactie 
tussen de ontwerper, de bouwheer, de gebruikers en de stad is 
onontbeerlijk om tot een goed en gedragen resultaat te komen. 
Binnen de Open Oproepprocedure is dit uitvoerig overleg 
met bouwheer, gebruikers, stad, bewoners, … niet mogelijk. 
In deze fase zijn we dan ook noodgedwongen van een aantal 
veronderstellingen moeten uitgaan. Binnen deze bundel wille we 
vooral tonen we wat onze manier van redeneren en onze methode 
van aanpak voor deze opdracht zal zijn. De voorgestelde ideeën 
illustreren dit. 

Leeswijzer
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Een specifiek team

We hebben een specifiek team van specialisten samengesteld 
voor deze opdracht. Deze specialisaties vormen elk een duidelijke 
aanvulling binnen de opdracht en ze zullen input geven aan zowel 
het masterplan als aan de uiteindelijke uitwerking ervan.

Een gespecialiseerd architectuurbureau 

Een woon-zorgprogramma vormt een heel specifieke opdracht. 
Er moet rekening worden gehouden met heel wat voorwaarden 
en reglementeringen. We nemen daarom een gespecialiseerd 
architectuurbureau met een enorme ervaring binnen de woon-
zorgsector op binnen ons team. Samen met hen kunnen we al 
vanaf de masterplanfase rekening houden met alle specifieke 
eisen en onze beslissingen hierop afstemmen. Samen met ons 
kunnen zij instaan voor de verdere uitwerking van het uiteindelijke 
bouwprogramma. 

Een Landschapsarchitect 
De buitenruimte is binnen een masterplan minstens even belangrijk 
als de gebouwen. Niet enkel de woonruimte zelf moet kwalitatief 
en aangepast zijn, ook de buitenruimtes verdienen de nodige 
aandacht. We willen duidelijk gedefinieerde en karaktervolle 
buitenruimtes vastleggen. Samen met een landschapsarchitect 
zullen we illustreren hoe deze ruimtes aangekleed kunnen worden 
en wat ze zullen betekenen voor zowel het woonzorgkern als voor 
de buurt. Natuurlijk hebben we hier de nodige aandacht voor een 
optimale toegankelijkheid en een onderhoudsvriendelijke aanleg.

Een adviesbureau duurzaamheid

We hebben binnen het team ook een studiebureau voor specifiek 
advies inzake duurzaamheid opgenomen. Deze studie moet een 
integraal onderdeel uit maken van het volledige proces, van 
het masterplan tot het ontwerp van de woongelegenheden. Het 
aanspreken van duurzame energiebronnen is een site-gebonden, 
en niet een gebouwgebonden aspect.  Alleen zo kunnen we tot 
een kwalitatief en duurzaam project komen dat model kan staan 
voor een woon-zorgwijk van de toekomst.





1. Aanpak: 
Twee insteken leiden

tot één ontwerp
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1. Aanpak: Twee insteken leiden tot één ontwerp

De woning als basis van de woon-zorgwijk.

We zoeken naar een kwalitatieve en geïntegreerde manier van 
wonen voor ouderen binnen deze wijk. We ontwikkelen een 
nieuwe typologie die een meerwaarde vormt ten opzichte van 
de gekende woonvormen voor ouderen. Voor de individuele 
woongelegenheid streven we naar een maximalisatie van 
oppervlakte en ruimtelijkheid. Maar ze moet ook aangepast 
zijn aan de hedendaagse verwachtingen van ouderen. We 
ontwikkelen hier een totaalvisie die wordt uitgewerkt voor zowel 
de individuele woning, de leefgroepen, tot en met het volledige 
woonzorgcentrum.

Insteek 1 : Bottom-up

Het masterplan voor de woon-zorgwijk gaat zoals gezegd veel 
verder dan het trekken van enkele grote lijnen op het plan. De 
beslissingen die we moeten nemen, kunnen natuurlijk niet los 
gezien worden van de uiteindelijke gebouwen en de woonkwaliteit 
van de bewoners. Het masterplan bevindt zich dan ook op de 
overlapping tussen stedenbouw en architectuur. We zullen zowel 
op de grote schaal als op de kleine schaal tegelijkertijd werken, 
zowel op wijkniveau als op de invulling van de woongelegenheden. 
Al vanaf de masterplanfase maken we de schaalsprong naar de 
woning. De woningen moeten achteraf niet ingepast worden in het 
masterplan, maar zij vormen de eigenlijke basis van het totaalplan 
en vermijden we verrassingen of conflicten bij de uitwerking van 
de bouwprojecten.

We bewandelen twee parallelle trajecten die elk een eigen insteek 
geven tot het ontwerp van de woon-zorgkern.

Insteek 1 : bottom-up, de woning als basis van de woon-zorgwijk
We vertrekken van het individu, ontwerpen de individuele woning en schakelen deze  tot leefgroepen.
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Wonen in het masterplan.

Deze twee insteken vloeien samen tot een geïntegreerd ontwerp. 
Door deze dubbele aanpak krijgen beide schalen evenveel nadruk 
en kunnen ze elkaar al van bij aanvang versterken. De individuele 
woning vormt de echte basis van de woon-zorgwijk. We focussen 
ook op de relatie die de woningen aangaan met het publieke 
domein. Daardoor wordt de woon-zorgkern op een doordachte 
manier in de wijk geïntegreerd. We zien de bewoner van de 
woon-zorgkern in de eerste plaats als een wijkbewoner.

Het masterplan als kader voor de woon-zorgkern.

Anderzijds bekijken we hoe de woon-zorgkern zich kan inpassen 
binnen de bestaande structuur van de omliggende wijk. We zullen 
duidelijke krijtlijnen voor de site vastleggen. We bepalen waar de 
gebouwen kunnen komen, welke volumes maximaal mogelijk zijn, 
hoe de open ruimtes er moeten gaan uitzien,…

Het resultaatInsteek 2 : Top-down

Insteek 2 : top-down, het masterplan als kader voor de woon-zorgkern
We kijken op schaal van de wijk, passen de woonzorgkern in zijn context en bekomen een layout op de site.





2. Bottom-up:
De woning
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Ouderenzorg op maat
Er is een dubbele vergrijzing van de bevolking gestart: 
de generatie van de naoorlogse babyboomers heeft de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, -hun ouders zijn 
hoogbejaard, hun nageslacht is uitgedund, verdeeld (één- 
oudergezinnen) of wedersamengesteld (veeloudergezinnen). 

Ook de senioren zijn veranderd. Enerzijds zijn de ouderen 
van vandaag en morgen dynamisch, zelfstandig, mondig, 
veeleisend en technologisch onderlegd. Zij hebben nood 
aan een zorgverstrekking die meegroeit met hun behoefte. 

Nieuwe familiale structuren, geëvolueerde 
professionele patronen (tweeverdieners), gewijzigde 
economische omstandigheden maken dat ouderen eerder 
zelden bij hun kinderen opgevangen worden. Terwijl het sociaal 
zekerheidsstelsel er alle baat bij heeft dat mensen zo lang 
mogelijk thuis verzorgd worden.  

2. Bottom-up: De woning
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De huidige en volgende generatie senioren heeft privacy 
nodig en zal in geen geval akkoord gaan met een zorg die 
hen meer beperkt dan helpt. Anderzijds creëert de alsmaar  
stijgende levensduur een gestaag groeiende 
groep van zwaar hulpbehoevende en afhankelijke 
hoogbejaarden die gespecialiseerde opvang nodig heeft. 

We moeten naar een conceptuele verkenning van 
aangepaste woonvormen voor ouderen. Het klassieke, 
vaak deprimerende rusthuis is al geëvolueerd naar 
een woon- en zorgcentrum (wzc). Nu moet er werk 
gemaakt worden van een evaluatie en adaptatie van de 
veelvouden van nieuwe woonvormen die in de afgelopen 
jaren ontstaan zijn. 

Ouderen zijn hoe langer, hoe minder onder één noemer te 
vatten. Ze vormen een zeer heterogene groep: van actief tot 
passief, alleenstaand, samenwonend, multicultureel, ... Het is de 
generatie die de intrede van auto, televisie, computer, internet, 
domotica... heeft meegemaakt. De oudere stelt hoge eisen aan 
comfort, individualiteit en zelfstandigheid.

visie ouderenzorg
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Verhuizen naar een woon- en zorgcentrum is een grote,  
moeilijke, emotioneel geladen stap. Zowel voor de oudere als 
voor zijn familie. Ongeacht de fysische en psychische conditie 
van de senior, moeten bij de overgang naar een nieuwe 
omgeving vaste waarden uit het verleden een houvast vormen. 

De zoektocht naar authenticiteit moet een ruimte creëren 
waarin ze op hun eigen manier kunnen leven, met hun  
herinneringen, hun eigen bezittingen. Een woonvorm 
waarin ze respect krijgen en hun waardigheid behouden. 

De mogelijkheid om terug te blikken op hun verleden moet hen 
geborgenheid en herkenbaarheid garanderen. Zo wordt ook de 
nieuwe omgeving veilig en vertrouwd.

Een zoektocht naar authenticiteit

2. Bottom-up: De woning
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De architectuur is enkel een middel om het comfort van 
de oudere te optimaliseren en het thuisgevoel zo dicht  
mogelijk te benaderen. Om dit thuisgevoel te creëren is er zoveel 
mogelijk ruimte nodig voor de bewoners. We gaan op zoek 
naar een architecturaal model dat deze opvatting toelaat.

In onze visie op ouderenzorg staat de bewoner centraal. 
Wonen en leven komen op het voorplan. Een efficiënte, 
aan de persoon aangepaste, zorg speelt zich af op de 
achtergrond.
 

visie ouderenzorg
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Ouderen hebben behoefte aan herkenning en zekerheid. Het creëren 
van een omgeving die aan ‘thuis’ doet denken is belangrijk. Daarvoor wordt er klein  
en huiselijk gedacht. Dat begint met een eigen kamer. Een ruimte waarin de  
oudere eigen spulletjes kwijt kan die hem in contact houden met een vroeger leven 
en zekerheid bieden. 

De gepersonaliseerde kamer vervangt de woning van vroeger en moet ruim genoeg 
zijn om de eigen spullen te herbergen. We voorzien kamers van netto 30 m2 (bruto 
35 m2). Binnen de kamer onderscheiden we een slaap -en woongedeelte dat 
van elkaar gescheiden kan worden mits een schuifwand of gordijn. Het daggedeelte 
kan in 3 zones opgedeeld worden : inkom, zit -en eetzone.

De kamer

De ontvangstruimte kan indien 
gewenst afgesloten worden om de 
privacy van de kamer te verhogen.
Vanuit alle ruimtes is contact 
mogelijk met, hetzij de 
buitenwereld, hetzij het 
leefgebeuren in het WZC.

De uitsprong in het leefgedeelte 
zorgt voor een maximale, 
individuele beleving van de 
omgeving. De insprong aan de 
slaapkamer zorgt ervoor dat er 
maximaal licht invalt.

slapen

zitten

eten

hall
sanitair

30 m2 netto

2. Bottom-up: De woning
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Twee kamers worden rug aan rug 
gekoppeld. Zo combineren we de 
sanitaire cellen en beperken we de 
lengte van de warmwaterleidingen.

Binnen de kamers zijn de verschillende 
zones inwisselbaar, dit laat een 
maximale bemeubelbaarheid 
toe. 

Zo kunnen de bewoners hun kamers op 
verscheidene manieren personaliseren.
Eet -, zit -en inkomgedeelte kunnen 
gewisseld worden. Ook het bed kan in 
de andere ruimtes geplaatst worden. 
Zo kan ingeval van bedlegerigheid 
de bewoner vanuit het inkomgedeelte 
deelnemen aan het leefgebeuren in 
het WZC.

2 kamers

de kamer
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2. Bottom-up: De woning
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bemeubelbaarheid
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2. Bottom-up: De woning

wassenontvangen
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bemeubelbaarheid

slapeneten
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Twee kamers kunnen ook geschakeld 
worden tot 1 koppelkamer. Hierbij is het 
mogelijk om 2 opstellingen te maken 
: één waarbij de partners samen slapen 
en één waarbij de partners apart slapen.

Deze koppelkamer kan ook benut 
worden als palliatieve eenheid, wanneer 
de familie wenst te overnachten.

Binnen één kamer is ook een opstelling 
voor palliatieve zorgen mogelijk. 

slaapkamer en woongedeelte

De koppelkamer

2. Bottom-up: De woning
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twee slaapgedeeltes

de koppelkamer



OO1715 B

24

De contour van twee kamers biedt 
ruimte voor één zorgflat (netto 60 
m2 - bruto 72 m2) met een terrasje.
Deze flat kan waar gewenst gekoppeld 
worden aan het WZC.

 

De zorgflat

2. Bottom-up: De woning
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De assistentiewoningen hebben 
dezelfde plan lay-out als de zorgflats, 
maar kunnen ook een variante vorm 
aannemen.

Deze typologische benadering 
zorgt voor een continuïteit bij 
een stijgende zorgbehoefte. 
Verhuisbewegingen wenst men zolang 
mogelijk te vermijden. Wanneer de 
zorgbehoefte vergroot, worden ze 
soms onvermijdelijk. In dit geval is het 
hoogst noodzakelijk dat de bewoner 
zijn spullen kan meenemen. Zo kan 
de bewoner ‘doorgroeien’, maar 
tezelfdertijd ‘vasthouden’ aan een 
aantal vaste waarden.

Eén typologie voor 
verschillende woonvormen geeft 
herkenbaarheid. De positionering 
van deze typologie binnen het grotere 
plan zal zorgen voor specificiteit.

Eén typologie zorgt voor een 
drempelverlaging binnen het 
zorgparcours. De stap naar het WZC 
wordt kleiner en gemoedelijker. 

De assistentie-
woning

de zorgflat & de assistentiewoning
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kamer 1 kamer 2

Twee individuele kamers komen uit 
in een leefkamer. Je kamer komt 
rechtstreeks uit in de zitruimte, of de 
keuken, of ...

Omdat gangen een desoriënterende 
invloed op dementerenden hebben, én 
onaangename looptrajecten zijn voor 
somatische bewoners, worden die in 
hun meest klassieke vorm vermeden.

De kamers monden schuin uit in de 
leefruimtes, zodat hun privacy niet 
in het gedrang komt. Deze opstelling 
laat ook toe om vanuit de kamer deel 
te nemen aan het leefgebeuren in het 
collectieve gedeelte.

 

De schakeling:
2 bewoners

0 51 2

2. Bottom-up: De woning
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kamer 1
kamer 2

kamer 3

kamer 4

Deze planopvatting laat ook toe om te 
werken in groepen van 4. 

Zo hangt de vorming van de 
leefgroepgrootte niet vast aan een 
bepaald aantal. Groepen kunnen 
gevormd worden van 2, 4, 8 .... 
16 bewoners. Dit in functie van een 
optimale organisatie.

Een gang bestaat niet langer, je 
passeert ofwel een leefruimte richting 
straatzijde, ofwel een leefruimte rich-
ting tuinzijde.

Er ontstaat een sequens van 
aaneengeschakelde leefruimtes, net 
zoals in een woning.

straat

tuin

0 51 2

De schakeling:
4 bewoners

de schakeling - 2 & 4 bewoners
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2 kamers

ontvangen ontspannen zitten eten

Uitgaand van het feit dat alle ouderen nood 
hebben aan een huiselijke omgeving die zoveel 
mogelijk de sfeer van hun vroegere woon- 
situatie oproept, stellen we een werking voor in 
eenheden van 8 bewoners.
 

In elke eenheid onderscheiden we 4  
duidelijke zones: zitten, eten 
(eetkamer voor 8 personen), 
ontvangen en ontspannen. 

Per eenheid worden er onopvallende 
bergingen voor hefmateriaal en 
rolstoelen voorzien. Ze worden 
geïntegreerd als meubels in een 
woning.

2 kamers

De leefruimtes zijn zo geschakeld dat er schuine 
doorzichten ontstaan over de volledige diepte van 
het gebouw. Er ontstaat op sommige plaatsen een 
doorzonsituatie. Indien gewenst kan op zo’n locatie 
een keuken per 15 bewoners gekoppeld worden.

0 51 2

De schakeling: 8 bewoners

2. Bottom-up: De woning
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65 m2

55%
kamers

25%
collectieve ruimte 

20%
algemeen

50%
kamers 30 m2 netto

37%
collectieve ruimte 

13%
algemeen

* geen animatie, beperkte administratie 
* zoveel mogelijk ruimte gaat naar de leefgroepen

* de kamers worden 3 m2 groter dan gemiddeld * door het supprimeren van gangen krijgen we      
  grotere collectieve ruimtes

Wanneer we voor een traditioneel WZC 
de verhouding tussen oppervlakte voor de 
bewoner (de kamer), de collectieve leefruimtes 
(zit -,eet -en leef-ruimtes) en de algemene 
functies bekijken, blijkt dat meer dan de 
helft van de oppervlakte naar de kamer 
gaat. De collectieve ruimtes zijn vrij krap in  
oppervlakte. Wij stellen een herverdeling van 
de oppervlaktes voor.

Het supprimeren van de gangen 
resulteert in een vergroting van de 
collectieve leefruimtes én van de 
kamers.

Door het groter worden van deze 
ruimtes is het prikkelniveau van 
dementerenden beter te controleren  
én vergroot het comfortgehalte van de 
bewoners. Er zitten minder bewoners samen, 
waardoor de kleinschaligheid vergroot. Ook 
het algemene deel is vrij beperkt, doordat 
animatie, ergo, etc. in de leefruimtes kan 
plaatsvinden. Daarnaast voorzien we een 
beperkte administratie.

De clusters zijn - bewust - niet voorzien van 
ruimtes waarin animatie of activiteiten kunnen 
plaatsvinden. Om activiteiten aantrekkelijker 
te maken, worden ze in gemeenschappelijke 
ruimtes – zoals de cafetaria in het park – 
georganiseerd. Daardoor worden ze eerder 
een evenement dan een gewone bezigheid 
en hebben de bewoners een goede reden 
om hun woning te verlaten. 

de schakeling - 8 bewoners
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2 kamers

Omdat gangen een desoriënterende 
invloed op ouderen hebben, zijn die 
in hun meest klassieke vorm in deze 
eenheden vermeden. 

Door alle ruimtes goed op elkaar te 
laten aansluiten, is er voor bewoners en  
personeel echter een duidelijke 
centrale as. 

De centrale as is voorzien op 
een doeltreffende doortocht van 
het nachtpersoneel. Bij een 
vergelijking met een ‘traditioneel’ 
woonzorgcentrum blijkt de loopafstand 
voor het nacht-personeel langer te zijn 
dan in het projectvoorstel. Zo gaan de 
vereisten voor klein, huiselijk denken 
naadloos over in het groot denken 
dat overzicht en controle vanwege het 
personeel moet toelaten.

8,73 m/bew5 m/bew
traditioneel wzc
loopafstand nachtverpleging 

parcours nachtverpleging

2. Bottom-up: De woning
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leefgroep 15

Per 15 bewoners wordt een verpleegstation voorzien. Dit wordt 
bewust beperkt gehouden. Vergaderingen kunnen doorgaan in een 
leefruimte. Deze leefruimtes kunnen makkelijk afgesloten worden.
Centraal zorgt de verticale circulatie met een sas voor de scheiding 
en verbinding tussen wooneenheden van 8.

Er ontstaat een meanderende aaneenschakeling van leef- 
ruimtes waarop de kamers uitkomen. Keukens grenzen bij deze 
schakeling aan elkaar, zodat niet wordt ingeboet op functionaliteit 
naar het personeel toe. Toegangen worden verspreid. Er is geen 
centrale inkom voor het WZC. Elke wooneenheid heeft zijn voor-
deur. De achterdeuren geven uit op een private tuin per leefgroep.

eten

eten

ontvangen

ontvangen

zitten

ontspannen

ont-
spannen

zitten

voordeurvoordeur

achterdeur achterdeur

terras

wintertuin

terras

terras

terras

0 5

De schakeling: 15 bewoners

de schakeling - 15 bewoners
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Clusters van 30 bewoners kunnen 
zowel horizontaal als verticaal 
geschakeld worden.

Een dagverzorgingscentrum 
kan op de begane grond gehuisvest 
worden op de locatie van één 
leefgroep van 8 bewoners. Het 
dagverzorgingscentrum kan plaats 
bieden aan 20 personen. (400 m2)

We bekomen een sterk 
aanpasbaar model, dat 
inspeelt op enerzijds maximale 
kleinschaligheid, en anderzijds op  
kwalitatieve zorgverstrekking 
en schakelbaarheid.

De schakeling:
30 bewoners

2. Bottom-up: De woning
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De modules kunnen op diverse 
manieren geschakeld worden. 
Hetzij simpel en strak gestapeld, 
hetzij alternerend. Een alternerende 
schakeling laat toe om zowel voor de 
leefruimtes als voor de kamers soms 
een terras te  creëren. Zo kan een 
inkompartij van een leefgroep door 
een luifel geaccentueerd worden of 
terugliggend voorzien worden.

We bekomen een variabel gevelbeeld 
waarin leefruimtes, balkons, 
wintertuinen en toegangen zichtbaar 
worden binnen een groter geheel.

gewone stapeling alternerend stapelen

de schakeling - 30 bewoners





3. Top-down:
Het masterplan
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36 Kaartje met aanduiding van  de belangrijkste groengebieden in Merksem. Het Melgeshof kan een 
belangrijke groene stapsteen zijn om het groen hart van Merksem te verbinden met het Fort van Merklsem

3. Top-down: Het masterplan

Fort van Merksem

groen hart Merksem

Bouckenborghpark
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Ten noorden van de Ringlaan vinden we op dit moment geen 
duidelijk gedefinieerde open ruimte op niveau van de wijk 
Merksem Heide-Tuinwijk. Ten zuiden van de Ringlaan domineert 
het Groen Hart van Merksem, met het Runcvoorthof, het hof van 
Roosendael, het Gemeentepark en het Bouckenborghpark. Binnen 
het woonweefsel rondom de site zien we wel heel wat lokale 
pleintjes, bvb het Lindeboomplein, het Kwadeveldenplein, het 
Kastanjeboomplein maar een echte centrale publieke ruimte is er 
niet. De huidige gebouwen van Melgeshof staan in het midden van 
een soort van parkruimte. Het statuut van dit park is onduidelijk 
(privaat – publiek), vandaar dat dit park op dit moment niet echt 
gebruikt wordt. Het is dus zeker niet de ontmoetingsplaats waar de 
wijk blijkbaar naar op zoek is.

Zoals het in de projectdefinitie wordt geformuleerd: “… door 
een gebrek aan publieke ontmoetingsmogelijkheden voor de 
wijkbewoners is er een enigszins gebrekkig sociaal weefsel 
in de wijk ontstaan”. Een nieuwe centrale publieke ruimte kan 
een belangrijk signaal naar de buurt zijn. Hiermee kunnen we 
een groene stapsteen voorzien op de verbinding tussen het 
woongebied van Merksem ten Zuiden van de Ringlaan en de 
sportvoorzieningen rond het Fort van Merksem, één van de 
doelstelling in het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. 

Het huidige volume staat in het midden van de kavel. De groene ruimte errond heeft geen duidelijk statuut 
(privé -  publiek)

Analyse

Integratie binnen de wijk
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38 Aanduiding van een aantal belangrijke publieke ruimtes op wijkniveau binnen Merksem. Typisch is dat de 
publieke ruimte duidelijk wordt afgebakend door de omsloten bebouwing

3. Top-down: Het masterplan
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We plaatsen het gevraagde programma op een compacte manier 
op de site. De site lijkt op dit moment een niet afgewerkt bouwblok. 
Enkel langs de Ringlaan, delen van de Korte Bremstraat en De 
Lunden zien we woonlinten. Deze vormen een aanleiding tot het 
vormen van een gesloten bouwblok.  We vervolledigen een klein 
bouwblok tussen De Lunden, de Ringlaan en de Korte Bremstraat. 
Aan de zuidelijke zijde van de site ontstaat zo een eenvoudig 
bouwblok met een private binnentuin. 

Aan de noordelijke zijde van de site ontstaat een open ruimte 
waar de verschillende straten rond de woon-zorgkern verknopen: 
de Kwade Veldenstraat, de Melgesdreef, de Lange Bremstraat 
en de Zwaantjeslei. Het zuidelijke bouwblok bakent samen met 
de bestaande woonlinten aan de overzijde van de omringende 
straten deze nieuwe open ruimte af. Zo ontstaat een duidelijke 
centrale publieke ruimte voor de wijk met een groen karakter.

We bouwen het bouwblok op een compacte manier af. Hierdoor ontstaat een binnebouwblok met een 
privaat karakter en een publieke ruimte waarop de verschillende wijkstraten uitgeven

Visie

Integratie binnen de wijk
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Een impressie van het overzichtsplan met inkleuring van de verschillende sferen in de open ruimte

Elke open ruimte moet duidelijk worden gedefinieerd, publiek of 
privaat. Elke tussenvorm, semipubliek en semiprivaat, maakt de 
bestemming, het gebruik en het onderhoud van een open ruimte 
onduidelijk. We streven naar eenduidige ruimtes die we elk op 
een eigen manier kunnen aanleggen voor de gebruikers van die 
betreffende ruimte.

Door de plaatsing van de verschillende volumes in het plan 
bekomen we verschillende sferen in de open ruimte. Een eerste 
categorie is de woonstraat, vervolgens is er het publieke park, aan 
de binnenkant van het bouwblok hebben we de collectieve tuin 
van het woon-zorgcentrum en echt in het hart van het bouwblok 
hebben we de individuele tuinen van de verschillende leefgroepen 
van het Kinder Psychiatrisch Centrum (KPC). We vinden dus een 
variatie in open ruimtes van heel publiek en extravert tot heel privé 
en introvert.

Visie

3. Top-down: Het masterplan
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De Lunden versterken we als een woonstraat. We hanteren 
een eenvoudige woonstraattypologie die zich integreert in 
de bestaande straat. Dit beantwoord aan de doelstelling om 
de woon-zorgkern de uitstraling van een woongelegenheid te 
geven, niet van een instelling. De woon-zorgkern zal zich dus 
als woonprogramma integreren in de wijk. We nemen daarom 
de hoogte van de overburen over, dit zijn drie bouwlagen. We 
werken het idee van kleinschalig groepswonen hier uit in een 
eenvoudig gevelbeeld. We trekken het volume iets terug, waardoor 
een brede voortuinstrook voor de woningen ontstaat, refererend 
naar de voortuinen aan de overzijde. In deze strook voorzien we 
parkeerpockets met dwarsparkeren. Tussen de pockets plaatsen we 
bomen en oversteekplaatsen die het woonkarakter van De Lunden 
nog meer in de verf zetten. Het brede voetpad tussen het parkeren 
en de gevel ontsluit de voordeuren van de woningen. 

De Lunden als woonstraat in het plan. Aanduiding van de verschillende toegangen, de oversteekplaatsen 
en de dwarse parkeerplaatsen

Een woonstraat

Een zicht in De Lunden. We streven naar een woonstraatprofiel op schaal van de bestaande woningen aan 
de overkant. Zowel de inrichting van het publiek domein als de bebouwing wordt hierop afgestemd

Duidelijke open ruimtes
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Plan met aanduiding van het publiek park en de voornaamste toegangen. In het groen de groene 

ruimte, in het blauw de verharde rand rondom het park. 
Een zicht vanaf  de kruising van de Laaglandlaan met de Korte Bremstraat  in de richting van de 

Melgesdreef die we op de achtergrond zien. Links het nieuwe wijkpark.

3. Top-down: Het masterplan
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Plan met aanduiding van het publieke park. Het park wordt afgebakend door duidelijke gevels die naar het  
park georiënteerd zijn.

We introduceren een nieuwe open ruimte. De bestaande woningen 
langs de Korte Bremstraat en De Lunden komen langs een park te 
liggen. Het nieuwe publieke park vormt zowel de centrale plek van 
de woon-zorgkern als een scharnier naar de wijk toe. De woon-
zorgkern zal dus niet enkel voorzien in zijn eigen ruimtelijke noden. 
Ze zal ook een publieke ontmoetingsplek aanreiken voor de wijk. 

We plaatsen centraal een groen veld omrand door bomengroepen. 
Rondom deze centrale groene ruimte voorzien we een verharde 
functionele rand die opgeladen wordt met specifiek programma. 
Enkele verzamelplekken en/of kleine  speelpleintjes krijgen hier een 
plaats. Ook parkeren vormt een onderdeel van de omranding. De 
centrale ruimte kan hierdoor zoveel mogelijk vrij worden gelaten. 
Het is een ongedwongen groene plek die door de buurtbewoners 
op heel veel verschillende manieren gebruikt kan worden.

Op drie plekken sluiten straten aan op het buurtpark, dit zijn de 
Melgesdreef, de Zwaantjeslei en de Laaglandlaan. Hier willen we 
duidelijke toegangen tot het park markeren. Tussen de Melgesdreef 
en de Laaglandlaan komt een doorsteek voor zacht verkeer. Deze 
maakt deel uit van de verharde rand rondom het buurtpark. 
Deze parkweg is voldoende breed gedimensioneerd zodat de 
privacy van de bewoners op het gelijkvloers is gegarandeerd. We 
plaatsen hier straatmeubilair (banken, fietsenstallingen, verlichting, 
…) die de parkweg opdeelt in een geprivatiseerde zone langs de 
toegangen en een kijk- en wandelzone naast het park.

Een publiek park

Duidelijke open ruimtes
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De binnentuin van het bouwblok vormt de private buitenruimte 
voor de bewoners van het bouwblok. De ruimte wordt verder 
onderverdeeld in verschillende tuinen. Bepaalde ruimtes zullen 
toegeëigend worden door een specifieke leefgroep of functie, 
andere zullen eerder als een collectieve verblijfsruimte gebruikt 
worden. De tuinen zien we als buitenkamers van het woon-
zorgcentrum. Via de tuinen kunnen sommige woningen ook 
een achterdeur hebben. De bestaande tuinmuur naar de buren 
willen we volledig vrijwaren en zien we als een binnenmuur van 
de buitenkamers. Hierdoor kunnen we ook de meeste bestaande 
waardevolle bomen behouden, deze bevinden zich meestal aan 
de randen van het terrein. 

Plan met aanduiding van de collectieve buitenruimte van het woon-zorgcentrum. De buitenruimte wordt 
onderverdeeld in verschillende kamers met een eigen sfeer. 

beeld van de collectieve buitenruimte van het woon-zorgcentrum. 

Binnenbouwblok verdeeld in collectieve buitenkamers

3. Top-down: Het masterplan
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beeld van een binnentuin van het KPC Plan met aanduiding van de binnentuinen van het KPC. Elke leefgroep is georiënteerd naar zijn eigen 

binnentuin.

In het hart van het nieuwe bouwblok bevindt zich de meest introverte 
ruimte van de woon-zorgkern. Zoals we later in dit document nog 
verder uitleggen is dit volgens ons de uitgelezen locatie voor het 
Kinder Pshychiatrisch Centrum (KPC). Deze functie heeft nood aan 
privacy maar ook aan een eigen buitenruimte. Elke leefgroep krijgt 
zijn eigen binnentuin. 

Binnentuinen als private tuinen

Duidelijke open ruimtes
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Doorlopende rijen geparkeerde auto’s aan weerszijden van alle 
omliggende straten blokkeren momenteel de doorwaadbaarheid 
van de wijk. We willen de transparantie van de straat en de 
toegankelijkheid van het centrale buurtpark vergroten. In De 
Lunden integreren we het parkeren als pockets met dwars parkeren. 
We kunnen daardoor de parkeercapaciteit aan deze zijde van de 
straat verhogen. Ter plaatse van de voordeuren voorzien we op 
regelmatige afstanden verbredingen met oversteekplaatsen. 
Rondom het park is het parkeren op drie plekken geconcentreerd. 
We voegen twee parkeerlijnen en een grotere parkeerpocket toe 
in de functionele omranding van het buurtpark. 

Ter plaatse van de drie toegangen tot het park kan natuurlijk geen 
parkeren worden voorzien hier situeren we immer de toegangen 
tot het park. Aan twee van deze toegangen (Melgesdreef en 
Laaglandlaan) is ook een bushalte gekoppeld. Deze plekken 
moeten aangelegd worden met aandacht voor zowel het zacht 
verkeer als het openbaar vervoer (volgens het STOP-principe).

Plan met aanduiding van het parkeren binnen de projectzone

Parkeren op schaal van de wijk

3. Top-down: Het masterplan
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Schema met aanduiding van de verschillende sferen van de open ruimte

Een woonstraat
Een publiek park
Collectieve buitenkamers
Private binnentuinen

OVERZICHTSSCHEMA

Duidelijke open ruimtes

publiek park

collectieve buitenkamer

woonstraat

private 
binnen-

tuin



OO1715 B

48

3. Top-down: Het masterplan

Een impressie van het overzichtsplan
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De status van de open ruimte is duidelijk vastgelegd. De gebouwen 
die we aan deze open ruimtes koppelen zullen dit statuut nog 
verder verduidelijken. We zien 3 heel verschillende condities 
binnen het plan. Het gevraagde woon-zorgprogramma krijgt 
binnen dit schema een aangepaste plaats toegewezen.

plan met aanduiding van de verschillende bouwvolumes in verhouding tot de open ruimte

Visie

3 woon-zorgvormen
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3. Top-down: Het masterplan
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Snedes over de bouwblokrand met aanduiding van de relatie tussen binnen en buiten

In de schil van het bouwblok voorzien we het grootste woonprogramma, namelijk het woonzorgcentrum 
(WZC), de zorgflats en het dagverzorgingscentrum (DVC). Het wonen heeft enerzijds zicht op een 
publieke zijde, park of  straat, en anderzijds de collectieve binnentuin. Aan de Lunden wordt het 
wonen gekenmerkt door de inpassing in het profiel van de woonstraat. We hanteren een eenvoudig 
woonstraattype dat zich integreert in de straat. We nemen daarom de hoogte van de overburen 
over, dit zijn drie bouwlagen. Aan de noordzijde heeft het wonen de uitstraling van een collectief 
woongebouw aan het park. De grote open ruimte laat ons toe aan de noordelijke gevel van het 
nieuwe bouwblok een accent naar het park te creëren. Aan deze zijde stellen we dan ook een iets 
forser volume voor van minimaal vijf lagen hoog. 

Collectief wonen in de rand van het bouwblok

3 woon-zorgvormen
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Plan met aanduiding van het hart van het bouwblok waarin de verschillende leefgroepen van het KPC 

zijn gelocaliseerd 

3. Top-down: Het masterplan
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Het kinderpsychiatrisch centrum (KPC) moet een duidelijk adres krijgen aan de straat. Anderzijs is 
het belangrijk dat deze functie geborgen wordt geplaatst. Maar dit wil zeker niet zeggen dat de 
KPC verborgen mag worden! We voorzien een onthaalgebouw aan de woonstraat. Deze wordt 
geïntegreerd in de rand van het bouwblok van 3 lagen hoog. In de hart van het binnenbouwblok 
voorzien we het echte woon- en leefprogramma in paviljoenen gekoppeld aan private binnentuinen. 
De paviljoenen zijn laag naar de buren toe, maar centraal dubbelhoog. 

Privaat wonen in het hart van het bouwblok

3 woon-zorgvormen

Snede over het KPC met aanduiding van de relatie tussen binnen en buiten
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Plan met aanduiding van het publieke gebouw in het park

3. Top-down: Het masterplan
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Het buurtpark is niet enkel de centrale ruimte voor de woon-zorgwijk maar tevens een ontmoetingsplek 
voor de gehele wijk. Het heeft een duidelijke publiek statuut. We versterken dit door het publieke 
programma van de woon-zorgkern, het Lokaal Dienstencentrum (LDC) hierin te plaatsen. Het LDC 
voorziet onder andere in de dagbesteding van de bewoners van het WZC. Maar dit publieke gebouw 
moet niet enkel de bewoner van de woon-zorgkern maar ook de wijkbewoner uitnodigen. We zien de 
gebruiker van het LDC veel ruimer dan enkel de zorgbehoevende senioren. Het contact met andere 
leeftijdsgroepen betekent een meerwaarde voor de bewoners van het WZC. Het gebouw moet dan 
ook laagdrempeligheid uitstralen en optimaal bereikbaar zijn. Door het te positioneren in het park, 
kan het zijn rol als centrale ontmoetingsplek voor de wijk volledig vervullen. Het LDC ligt centraal in 
de wijk en maakt een connectie tussen het nieuwe WZC en De Brem. 

Publieke functies in het park

3 woon-zorgvormen

Snede over het LDC met aanduiding van de relatie tussen binnen en buiten





4. Resultaat:
Wonen in het masterplan
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4. Resultaat: Wonen in het masterplan
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Hoewel het programma van het KPC een redelijk gesloten karakter 
heeft is de integratie in de wijk cruciaal. Het onthaalgebouw staat 
als een intermediërende ruimte tussen de publieke straat en de 
private woonwereld van het KPC. Rondom het gebouw liggen een 
inkomplein en een tuin. Deze zorgen voor een fysieke afstand 
tussen het geborgen woongedeelte en het meer publieke gedeelte. 
Personeelsleden kunnen hier hun fietsen kwijt of een luchtje 
scheppen bij goed weer.

In de binnentuin plannen we 5 paviljoenen in, deze zijn slechts 
1 à 2 verdiepingen hoog. De paviljoenen zijn laag naar de 
buren toe, maar met een dubbelhoge ruimte langs de centrale 
verbindende as. De dubbele hoogte biedt meer ruimtelijkheid en 
er kan licht worden binnengetrokken zonder de privacy van de 
kinderen in het gedrang te brengen. De paviljoenen zijn onderling 
centraal verbonden via een brede gang op het gelijkvloers en 
een personeelsgang op de verdieping. Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid tot een dubbele circulatie zodat het personeel steeds 
controlerend kan werken ten opzichte van de jongeren.

Het eerste paviljoen bevat algemeen programma, bijvoorbeeld 
personeelsruimtes, polyvalente ruimtes, therapieruimtes, 
sportruimtes. Dit paviljoen kan gekoppeld worden aan een 
collectieve tuin voor alle kinderen.

De 4 leefgroepen van het KPC krijgen elk een eigen paviljoen 
gekoppeld aan een grote, kwalitatieve en herkenbare tuin. Deze 
tuinen vormen een evenwaardige aanvulling op de binnenruimtes 
van de leefgroepen. Onderling zijn de leefgroepen volledig van 
elkaar te scheiden, zowel fysiek als visueel. Zo kan een blinde 
muur van de ene leefgroep door de andere kinderen gebruikt 
worden als speelmuur. 

eindplan met aanduiding van het KPC

Kinder Psychiatrisch Centrum (KPC)
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4. Resultaat: Wonen in het masterplan
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Het WZC, de zorgflats en het DVC vormen de collectieve rand 
van het bouwblok. Alle woningen grenzen aan zowel de publieke 
straat- of parkzijde als aan de private binnentuin. Zoals uitgelegd in 
het hoofdstuk van de woning zijn de clusters zo opgebouwd dat ze 
maximaal profiteren van deze dubbele oriëntatie. De leefgroepen 
op de verdiepingen zijn toegankelijk via een collectieve hal. Deze 
hebben op het gelijkvloers een rechtstreekse voordeur naar het 
publiek domein. Door het voetpad langs de Lunden en de parkweg 
voldoende breed te dimensioneren wordt de privacy tussen de 
publieke ruimte en de individuele woningen gewaarborgd. Het 
DVC kan een aparte toegang vanaf de publieke ruimte krijgen 
waardoor het onafhankelijk kan functioneren.

De binnentuin is een collectieve ruimte voor alle bewoners van 
het WZC. Een grid van brede paden in (half)verharding deelt de 
tuin op in velden die opgeladen worden met divers programma. 
De tuinen langs de binnengevel kunnen als meer geprivatiseerde 
en afgeschermde tuintjes worden aangelegd. Vanuit deze 
tuintjes zijn de woningen en leefgroepen op het gelijkvloers 
rechtstreeks toegankelijk. Het collectieve buitenprogramma is meer 
centraal in de tuin gelegen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan 
pétanquebanen, een wintertuin, een terras, een speeltuin voor 
de kleinkinderen, een pergola. We voorzien ook enkele grotere 
grasvelden. Doordat we de volledige tuin als een afgeschermde 
ruimte ontwerpen, is deze ook volledige aangepast voor de 
dementerenden. We moeten geen speciaal afgeschermde tuin 
voor hen voorzien. Ze zijn geïntegreerde bewoners van het WZC. 

Woon- zorgcentrum (WZC) & Dagverzorgingscentrum (DVC)

eindplan met aanduiding van het WZC en het DVC
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4. Resultaat: Wonen in het masterplan
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Het publieke programma van de woon-zorgkern plaatsen we in 
het park. Door het Lokaal Dienstencentrum (LDC) niet fysiek aan 
het WZC te koppelen, creëren we op een eenvoudige manier een 
dagelijkse bestemming voor de bewoners van het WZC. Deze 
activering van de ouderen is aan te moedigen en zouden we niet 
bekomen wanneer we het WZC en het LDC in één volume zouden 
combineren. We voorkomen zo dat de zorgbehoevende senioren 
geïsoleerd raken van de wijk. Ze maken daarentegen deel uit 
van het buurtleven. Het LDC is tevens een publiek gebouw voor 
de wijkbewoners wat het intergenerationele aspect vergroot. De 
plaatsing van het LDC maakt dat de woon-zorgkern een organisch 
geheel vormt met de wijk en haar inwoners. Het is de motor die 
ontmoetingen aanmoedigt in de wijk Mersem Heide-Tuinwijk.

De publieksinkom is in het perspectief van de Melgesdreef gelegen, 
de belangrijkste toegang tot de woonzorgwijk. De verharde rand 
van het park maakt het LDC goed bereikbaar voor de bewoners 
van het WZC. Tegenover de inkom liggen de polyvalente zalen 
die een sterke verbinding hebben met het park, zowel visueel als 
fysiek. In het park wordt een terras aangelegd. 

Er bestaat de mogelijkheid om het WZC en het LDC ondergronds met 
elkaar te verbinden. Hierdoor kunnen we logistieke voorzieningen 
(keuken, opslag, wasserette, technische ruimtes) centraal plaatsen 
en gemeenschappelijk gebruikt worden. Door de ligging van het 
LDC tussen De Brem, Jan Palfijn en het nieuwe WZC kunnen we 
overwegen om na te gaan of de volledige woon-zorgkern niet 
kan aangesloten worden op een centrale energieopwekking. De 
ligging van het LDC op deze centrale plek kan de lengte van de 
leidingen beperken en bijgevolg ook de energieverliezen. 

Eindplan met aanduiding van het dienstencentrum in het park

Lokaal Dienstencentrum (LDC)
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De assistentiewoningen zijn een zeer specifieke manier van 
wonen met heel eigen verwachtingen. Enerzijds zoeken deze 
woningen aansluiting bij het WZC, anderzijds willen de 
bewoners toch voldoende onafhankelijkheid. Een ligging vlakbij 
het LDC is alleszins een voordeel aangezien deze plek ook voor 
hen heel wat te bieden heeft. Zoals eerder gezegd, baseren we 
ons voor de assistentiewoningen op dezelfde typologie als voor 
de kamers binnen het WZC. De assistentiewoning is daardoor 
een doorgroeiwoning binnen een totaalverhaal. Dit vergroot de 
herkenbaarheid voor de bewoners van de woon-zorgkern.
Voor de assistentiewoningen kunnen we twee heel verschillende 
redeneringen volgen, elk met eigen voor- en nadelen. De keuze 
hangt heel erg af van de visie van het zorgbedrijf hierin. We geven 
daarom beide voorstellen mee.

De assistentiewoningen worden eenvoudig in het WZC 
geïntegreerd. Deze woningen hebben een vergelijkbare typologie 
en worden een deel van het gebouw. Het woonprogramma in 
het bouwblok wordt op deze manier meer dan enkel het WZC. 
Door het WZC, het DVC,de zorgflats en de assistentiewoningen 
in één en het zelfde volume te voorzien ontstaat er een gemengd 
woongebouw in de stad. Intern kan het woon-zorgprogramma 
verschuiven naargelang de behoeftes, bijvoorbeeld door meer 
koppelkamers, meer zorgflats of meer assistentiewoningen te 
voorzien. De verschillende woonvormen zijn inwisselbaar.

We vergroten het accent van de woon-zorgkern naar het park. 
In het voorstel gaan we tot 8 bouwlagen aan het park wat 
volgens ons mogelijk is gezien de grote afmetingen van het park 
(175 op 100 meter). Naar De Lunden en de Korte Bremstraat 
bouwen we het volume af en sluiten we bij de context aan met 3 
bouwlagen. Met de stad Antwerpen en het district moeten we de 
stedenbouwkundige draagkracht van de site aftasten. 

Scenario 1: 
30 assistentiewoningen bovenop het WZC

4. Resultaat: Wonen in het masterplan

Scenario 1: axonometrie Scenario 1: zicht vanuit de Korte Bremstraat Scenario 1: zicht vanuit de Zwaantjeslei
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Anderzijds kunnen we de assistentiewoningen bovenop het LDC 
plaatsen. Het WZC en het LDC zijn beiden maximaal 5 lagen 
hoog. We krijgen dan een compact gebouw dat als een parkvilla 
in de groene ruimte staat. Dit volume kan het buurtpark opladen. 
In deze variante wordt er behalve wonen rond het park ook wonen 
ín het park geïntroduceerd. De assistentiewoningen krijgen een 
geprivilegieerde  plaats toegewezen in het publieke hart van de 
wijk.

In dit schema benadrukken we vooral de onafhankelijkheid van 
de bewoners van de assistentiewoningen. De bewoner van de 
assistentiewoning woont nog niet in het WZC, maar hij of zij kan 
wel profiteren van alle voorzieningen in de woon-zorgkern. We 
kunnen hier echt spreken van wonen aanleunend bij de woon-
zorgkern. De woningen hebben wel een rechtstreekse verbinding 
naar het LDC.

Scenario 2:
30 assistentiewoningen bovenop het LDC

Twee voorstellen voor de assistentiewoningen

Scenario 2: zicht vanuit de Korte Bremstraat Scenario 2: zicht vanuit de Zwaantjeslei Scenario 2: axonometrie





5. Fasering
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5. Fasering

Het bestaande RVT neemt veel plaats 
in op de site Melgeshof. Desondanks 
kunnen we door de compacte inplanting 
de geplande gebouwen eenvoudig 
gefaseerd uitvoeren.

Het grootste deel van het 
woonzorgcentrum kan reeds zonder 
hinder worden uitgevoerd. Het betreft in 
eerste fase het gedeelte aan De Lunden 
en het eerste deel langs het buurtpark. 
Hierdoor kunnen veel bewoners van 
het RVT reeds verhuisd worden naar de 
nieuwbouw. Prioriteit moet hier gaan 
naar de afdeling van de dementerenden 
en het nieuwere gebouw. Het oudste 
gebouw kan voorlopig blijven 
functioneren. We voorzien ook het 
dagcentrum in de nieuwbouw van de 
eerste fase. 

Daardoor kunnen we de vleugel aan 
de rechterzijde van de huidige inkom 
leegmaken.

Als we ook de oostelijke van het 
bestaande RVT afbreken kunnen we in 
een volgende fase ook reeds de bouw 
van het LDC aanzetten.

bestaande toestand bouw eerste deel van WZC en het hele DVC afbraak bepaalde delen van het bestaande complex
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In een tweede fase kan dan het WZC 
worden afgewerkt. In het toekomstige 
buurtpark kan de bouw van het 
LDC starten. In deze tweede fase 
kunnen ook beide scenario’s van de 
assistentiewoningen worden voorzien. 
Tegelijkertijd kan het KPC onafhankelijk 
worden gebouwd in de binnentuin.

In een laatste fase kan het bestaande 
RVT worden afgebroken en wordt het 
buurtpark aangelegd.

Twee voorstellen voor de assistentiewoningen

bouw LDC en rest van WZC afbraak rest van bestaande RVT realisatie van het buurtpark


