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SITUERING

In dit project wordt door de ruimtelijke omgeving in combinatie met de 
zorg voor de medemens een kader met een uitzonderlijk en hartver-
warmend karakter gecreëerd. Midden in de natuur is een relatief groot-
schalig complex ingebed, waarbij de architectuur zich bescheiden op-
stelt. De clusters zijn verspreid ingeplant en nauw verweven met de 
groenaanleg. Hieruit vloeit een openheid voort die heel aangenaam 
ervaren wordt. Het geheel straalt een grote rust uit.

ANALYSE 

In de huidige configuratie wordt het gebied door midden gesneden 
door een centrale weg. Aansluitend hierop bevindt zich aan de boven-
zijde (noordzijde) een netwerk van kleinere wegen zonder echte 
hiërarchie, die eerder de allure hebben van een padenstelsel. 
Voor een bezoeker komt dit uiterst onoverzichtelijk over. Door de dich-
te begroeiing worden de clusters amper waargenomen, waardoor de 
indruk gewekt wordt dat ze verstopt zijn tussen de beplanting. 
De woningen op zich zijn niet gearticuleerd, de clusters zijn vooral in 
zichzelf gekeerd en geven een besloten en donkere indruk.
Tussen het padenstelsel bevinden zich groenmassieven samengesteld 
uit lage beplanting en loofbomen. Buiten de aangelegde zones bestaat 
het gebied voornamelijk uit een dennenbos.
De dienstgebouwen bevinden zich verspreid over de site, met een 
meer centrale plek voor het behandelgebouw en het ontmoetingscen-
trum. Het centrum van het gebied wordt gekenmerkt door een open 
veld. (voetbalplein en weide).

massaplan bestaande toestand
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beplanting / landschap

MASTERPLAN

Door de vervangbouw van het paviljoen Langoor en de hiermee 
gepaard gaande fasering, menen wij dat er potentie ligt in de onder-
zijde van het gebied (zuidzijde), waar zich momenteel geen clusters 
bevinden. 
Wij zijn van mening dat de tweedeling van het gebied opgeheven moet 
worden. Dit kan door het doorbreken van de centrale as en de installa-
tie van een lusvormige verbindingsweg. Deze lus zou in eerst instantie 
de onderzijde van het terrein ontsluiten en toegang verschaffen tot 
twee nieuwe clusterlocaties. Langs de bovenzijde van het terrein zou 
deze lus eveneens gerealiseerd worden zodat een gesloten geheel 
ontstaat.



secundaire ingang

fasering

fase 1; 

vervangbouw cluster Langoor
nieuwbouw cluster ankerwoning

installatie en materialisatie  lusweg
sluiten lusweg door herinterpretatie bestaande tracé

hoofdingang

In de 1e fase kan de lus zich enten op het bestaande stelsel. Door de 
verharding/materialisatie kan een hiërarchie gecreëerd worden waar-
bij ze het statuut krijgt van een duidelijk herkenbare verbindingsweg, 
waarbij de overige paden uitsluitend voor niet gemotoriseerd verkeer 
gereserveerd kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat deze in-
greep onmiddellijk gebeurt en duidelijk waarneembaar is.

De evenwichtige spreiding van de wooneenheden over het terrein en 
het principe van de functionele clustervorming bestaande uit 5 wonin-
gen ervaren wij als positief en wensen we te herinterpreteren. 

De gesloten lus bedient alle clusters en heeft een structurerend ef-
fect op de site. Eveneens kan bestaande beplanting en zonering, mits 
kleine aanpassingen, op korte termijn zoveel mogelijk gehandhaafd 
worden.
Bij de fasering op langere termijn en verdere vervangbouw van alle 
clusters kan dan, stapsgewijs verspreid over verschillende jaren, een 
ideaal tracé en zonering gerealiseerd worden.

Wij opteren er voor om in een eerste fase twee clusters op te trekken 
in onderzijde van het gebied (zuidzijde) ter vervanging van langoor en 
egel. De twee ankerwoningen worden gepositioneerd in de nabijheid 
van de huidige ankerwoningen.



fase 2: vervangbouw cluster Egel

fase 4: vervangbouw cluster Merel

fase 3: vervangbouw cluster Schildpad

fase 5: vervangbouw cluster Vos



binnenerf dakenplan + tuinen

langssnede 

CLUSTER

Een belangrijk aspect is de relatie tussen de nieuwe clusters en de 
verbindende lus. Deze vormt een verbindingsweg maar mag in geen 
geval de allure van een ringweg krijgen. Ze is enkel toegankelijk voor 
gemotoriseerd verkeer wanneer dit logistiek noodzakelijk is, zoals bv 
doktersbezoek, postbedeling, leveren van maaltijden en ophalen van 
linnen …, nodig voor het dagdagelijks functioneren van het complex. 
De elektrische wagentjes passen perfect in dit concept van traag 
gemotoriseerd verkeer vermengd met voetgangers en fietsers.

Door hierop een cluster van woningen te enten en de woningen langs 
beide zijden van de weg in te planten, ontstaat er een open ruimte tus-
sen de woningen die tweezijdig ontsloten wordt. Dit binnengebied is 
het centrale erf van de gemeenschap, bestaande uit een cluster van 5 
woningen is. Dit betekent dat een cluster in tegenstelling tot de huidige 
situatie centraal ontsloten wordt en de vijf woningen met hun voordeur 
hier op uit geven.

Op deze manier ontstaat er een visuele relatie tussen het erf en de 
leefruimte van de woningen, maar ook tussen de woningen onderling. 
Alle activiteiten op het erf kunnen waargenomen worden vanuit de 
leefruimte van iedere woning.



WONING 

De woningen worden gekenmerkt door een duidelijke zonering. Elke 
woning bestaat uit twee delen, elk voorzien van een autonoom dak 
met patio die voor voldoende lichtinval zorgt.

De eerste vleugel herbergt de leefruimte met een open en transver-
saal karakter, waardoor zich langs de achterzijde opent op de tuin en 
langs de voorzijde op het binnenerf.
Een overdekt terras zorgt voor de verbinding met de tuin.
Centraal in de leefruimte is er een patio die de ruimte compartimen-
teert maar toch visuele controle toelaat. De leefruimte vormt op deze 
manier een open en luchtige ruimte die makkelijk onderverdeeld kan 
worden in subzones, waar elke bewoner als het ware zijn eigen hoekje 
toebedeeld kan krijgen.  In de zomer kan de patio een soort buitenka-
mer worden waar eveneens activiteiten kunnen plaats vinden.  De 
vorm en positie van deze patio kan naargelang de noden van de be-
woners en het personeel nog wijzigen.
Een dienende band flankeert de leefruimte en omvat inkom, keuken, 
administratie en bergingen. Een afsluitbare activiteitenzone door-
breekt deze band en sluit direct aan op de leefruimte wat een even-
tuele uitbreiding toelaat.
Een tweede vleugel herbergt de slaapkamers, badkamer en bijhorende 
bergingen. De badkamer is centraal gepositioneerd en grenst aan een 
patio. Door de kamers rond de badkamer te organiseren wordt een 
lange gang vermeden. De patio zorgt er voor dat de gang geanimeerd 
wordt en garandeert natuurlijk licht in de badkamer.
Ook in deze zone kan de positie van de patio nog wijzigen naar gelang 
de behoeften.
De slaapkamers zijn telkens geplaatst in groepjes van 2 tot 4. Waar-
door in elke woning  2 kamers makkelijk meer geïsoleerd kunnen 
worden dan de overige.

Het hellend dak is duidelijk voelbaar in de gemeenschappelijke ruimtes. 
Boven de badkamer en de dienende ruimtes wordt een technische 
zolder voorzien die kanalen en technische installaties kan herbergen. 
Het dak wordt opgebouwd met gelamelleerde houten liggers, waar-
tussen een secundaire houten ribbenstructuur de velden opvult. De 
structuur wordt bedekt met een ruime isolatielaag. De houten balken 
kunnen zichtbaar gelaten worden zodat het geheel een huiselijke 
sfeer uitademt. Het plafond wordt in zijn totaliteit als een akoestisch 
absorberend oppervlak opgevat, door de plaatsing van absorberende 
matten tussen het lattenwerk. 
Het dak wordt gedragen door kolommen, geïntegreerd in de wanden, 
zodat op termijn de indeling van de woning gewijzigd kan worden 
zonder aan de structuur te moeten raken.



beeld vanuit leefruimte op binnenerf



ankerwoning

De binnenwanden worden uitgevoerd in traditioneel massief met-
selwerk en neutraal bepleisterd zodat ze als drager kunnen dienen 
voor allerhande elementen. De massiviteit zorgt voor voldoende ge-
luidsisolatie en heeft door zijn inertie een gunstige invloed op het bin-
nenklimaat. 

De opbouw en zonering van de woning laat op termijn een gewijzigde 
invulling toe. De ankerwoningen worden op een zelfde principe opge-
bouwd maar kunnen door interne verschuivingen aangepast worden 
aan de specifieke noden. Het model bewijst hiermee dat het gebouw 
kan mee evolueren indien het profiel van de type bewoner in de toe-
komst wijzigt.



visuele relaties circulatie 

De woningen worden op een logische wijze aan elkaar gekop-
peld zodat het circulatiepatroon één geheel vormt over verschil-
lende woningen.
Door de verschuivingen van de volumes enerzijds en de hellen-
de daken anderzijds, wordt het geheel ervaren als een groepe-
ring van verschillende woningen en wordt de schaal gebroken. 
Vanop het binnenerf wordt de toegang van iedere woning geac-
centueerd door middel van een architecturaal accent .

dwarssnede



plan cluster



Het is de bedoeling om op termijn de clusters van elkaar te differen-
tiëren door een subtiel verschil in materiaalgebruik. Er wordt resoluut 
gekozen voor een traditioneel en herkenbaar materiaal en verzorgde 
detaillering. Wij kiezen voor gebakken aarde in de vorm van bak-
steenparement en tegelpannen waarbij we per cluster voor één domi-
nante kleurtint kiezen. De gevel en dakvlakken worden weliswaar in 
één kleur uitgevoerd maar verschillen in tint door bv. het voegwerk te 
wijzigen of te kiezen voor een ander formaat van baksteen. Ook de 
dakvlakken worden gedifferentieerd door voor verschillende dakpan-
nen te kiezen.
Op deze manier kan er per cluster een dominante tint gerealiseerd 
worden die toch niet monotoon is. Langoor kan bvb in rode tinten gere-
aliseerd worden, Egel in bruinbeige tinten, Schilpad in geelgrijze tinten 
enz…



LANDSCHAP

Door een lusvormig tracé in te planten, ontstaat er een binnengebied 
en een buitengebied. De al aanwezige open ruimte, centraal op het 
terrein, wensen we te versterken en te ontdoen van artefacten zoals 
het voetbalveld en het labyrint. Deze open ruimte zou in contrast staan 
met het densere bosgebied in de periferie van de site.
Wij suggereren om een natuurlijk onderhouden landschap te creëren. 
Hiervoor zouden in bepaalde zones schapen (Ouessant-schapen) 
kunnen ingezet worden die nauwelijks onderhoud vragen en tegelijk 
het gebied kort grazen en bemesten. Door middel van kleine ingrepen 
kan dit gebied toegankelijk blijven voor voetgangers en fietsers. 
Voor de nieuwe groenaanleg, streven wij naar onderhoudsarme en 
zelfregulerende beplanting. Voor de periferie van het domein, moedi-
gen wij de provinciale initiatieven aan betreffende het vervangen van 
dennenbos door loofbos. Het volledige gebied wordt doorkruist door 
willekeurige fiets- en wandelpaden, aangevuld en geënt op de aan-
wezige paden van de tuinaanleg van Wirtz. Waar mogelijk, wordt de 
deze aanleg gehandhaafd en lokaal aangepast indien nodig.

massaplan 
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STRUCTUUR

De middenste (bad)cel wordt uitgewerkt als een centrale kern die 
de horizontale (wind)krachtswerkingen ook loodrecht op de wanden 
opvangt. Daartoe wordt een min of meer architecturaal gesloten wand 
in gewapend beton uitgevoerd. Deze wand zit ingeklemd in zijn fun-
dering. De in metselwerk opgetrokken buitenmuren nemen enkel de 
krachtswerkingen op in hun eigen vlak. Het dakvlak zal verstijfd worden 
met de nodige windverbanden, welke in het dakpakket verwerkt zitten.

Hoofdspanten in gelamelleerde houten liggers of kerto-liggers van ca 
15 x 55 worden op een tussenafstand van 3,75 tot 4 m geplaatst en 
dragen af op houten of stalen kolommen ter plaatse van de wanden 
van de centrale kern, de wanden van de slaapkamers en de buiten-
wanden. De hoofdspanten, met Rf = 0,5 uur,  kunnen voor een deel of 
geheel zichtbaar gelaten worden, zodat ze de ruimte ritmeren. Door 
noklijnen en en gootlijnen niet op de draagpunten te voorzien zijn de 
balken met een uitkraging voorzien wat de afmetingen van de balken 
reduceert. Bovendien accentueren ze op deze wijze de vloeiende     
architecturale bewegingen van het dakvlak.
In de knopen worden de stalen knoopplaten dubbelsnedig ‘verdoken’ 
in het hout verwerkt, zodat de knoop mooi is, maar vooral ook de no-
dige brandveiligheid bezit.
Tussen de hoofdbalken kan de secundaire overspanning gemaakt 
worden met massieve houten balken 7/18 alle 40 tot 45 cm, die al 
dan niet in het zicht kunnen gelaten worden. Tussen de balken kan 
eventeel de dakisolatie ingewerkt worden.
De fundering zal ‘allicht’ op staal kunnen uitgevoerd worden, indien het 
gebouw niet in het afgezoomd gebied valt waar de sonderingen een 
ondiepe verzwakte grondlaag aantonen.

PROCESBEREIDHEID.

Het is voor ons duidelijk dat de projectdefinitie een tijdsmoment is. 
Bij het tot stand komen van een project kunnen nieuwe wensen, 
gevoeligheden of andere aspecten door confrontatie met een con-
creet project naar voor komen. Voor ons is dit aspect van wezenlijk 
belang. Wij menen dat een hecht bouwteam samen een project op 
poten moeten zetten. Wij beschouwen het voorliggend ontwerp dan 
ook niet als een afgerond geheel maar en werkdocument waarmee 
gestart kan worden.

Vervorming van het spant bij een uniform verdeelde belasting van 150kg/m²



leefruimte met patiopatio in kamergedeelte




