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In tegenstelling tot de meeste dienstverleningscentra, die hoofdzakelijk 
bedacht zijn vanuit de blik van een efficiënte zorgverlening kan dit 
project inzetten op het creëren van een kwalitatieve leefomgeving 
voor - en de ontmoeting tussen - zowel de (1) bewoners, hun (2) 
verzorgers alsook hun (3) naaste familieleden en de mensen die 
wonen in (4) de nabije omgeving. Het integreren en verbinden van 
deze verschillende perspectieven zal leiden tot een rijke en boeiende 

leefomgeving. 

Volgend voorstel is hopelijk een eerste stap richting dergelijke rijke en 
boeiende leefomgeving. Op basis van de gesprekken in Ranst, en de 
veelheid aan wensen en verzuchtingen in het bestek, hebben we 3 
zoeklijnen gedefinieerd. Zoeklijnen die een brede lezing stimuleren, 
om ten volle hun verbindende rol waar te kunnen maken. Dit in overleg 
en cocreatie met alle mogelijke betrokkenen bij de verdere ontwikkeling 

van dit voorstel. 

Meervoudige meerwaarde

Zoekende zorg

Omgekeerde inclusie

Wat volgt zijn 7 strategische ontwerpvoorstellen waarin de zoeklijnen 
in meer en mindere mate doorschemeren.







Een scharnierplek

Het landschap en de locatie van is een grote troef die DVC 
Zevenbergen heeft om een boeiende leef- en zorgomgeving 
te realiseren: de relatie tussen mensen – natuur – dieren als 
vertrekpunt voor woon- en werkkwaliteit, ontmoetingen met 
familie en de buurt.

Het ligt tussen twee dorpskernen in de 
woonuitbreidingsgebieden. Aan de andere kant 
grenst het aan een zeer waardevol natuurlandschap 
en recreatiegebied. In deze context moet het 
landschap worden uitgewerkt als een verbindend 
element en niet als een bufferzone. Door de site in te 
schakelen in de grotere landschappelijke structuren 
kunnen we sociale, ecologische en zelfs 
economische integratie ondersteunen.

De ruimere omgeving wordt gekenmerkt door 
specifiek ordenend landschappelijk principe dat we 
kunnen adopteren: met elkaar in verbinding staande 
landschapskamers die afwisselende activiteiten van 
zeer verschillende schaal herbergen. Dit betekent 
dat we voldoende open ruimte moet kunnen maken 
(m.a.w. voldoende verdichting van de gebouwde 
ruimte), dat we een aantal fysieke doorgangen en 
verbindingen realiseren en (toekomstige) ruimte 
creëren voor gedeelde activiteiten.
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4 natuurlandschappen 

Vertrekkend van de aanwezige potenties en structuren delen 
we de site op in vier waardevolle landschappen waarin natuur 
en architectuur in één samenhangend geheel worden ontwor-
pen. Samen maken ze één totaalbeleving voor de verschei-
denheid aan gebruiken en gebruikers.

Traditioneel vulgroen of restgroen wordt vermeden 
en vervangen door een kwalitatief hoogwaardige 
invulling gebaseerd op twee concepten: (1) extensief 
beheerde natuurlandschappen en (2) intensief 
beheerd belevingsgroen. 

In deze landschappen worden ecotopen ontwikkeld 
die o.a. het waardevolle aanwezige loofbos 
aanvullen zoals mantelzoomvegetaties, rietkragen, 
houtkanten, boomgaardstructuren, bloemrijke 
hooilandvegetaties en plas-dras situaties.

De (1) Open Weide met het belvedère is een eerste 
landschapsruimte die het bos verzacht en kadert dat 
momenteel als een grote en hinderlijke 
scheidingsmuur wordt gezien. Het valoriseert haar 
ecologische en landschappelijke meerwaarde. De 
grote open weide wordt omzoomd door de bosrand, 
een bomendreef en een nieuwe open galerij die het 
bestaande inkomgebouw landschappelijk verankert. 

De (2) boomgaard is een tweede landschapsruimte 
die de nieuwe bosaanplantingen landschappelijk 
verbindt. Hier wordt een losse boomgaardstructuur 
gecreëerd die de centraal gelegen boerderij een 
logische en aantrekkelijke landschappelijke inkleding 
geeft. Tegelijk worden de scherpe bosovergangen 
verzacht en veel bijkomende natuur gecreëerd.

De twee zones worden van elkaar gescheiden door 
water. Het ontwerp anticipeert op de toekomstige 
zuivering van het momenteel sterk vervuilde water. 
Van zodra het water gezuiverd is zal het een grote 
troef vormen voor de site. Het is dan ook aangewezen 
de aanwezige waterlichamen op te waarderen tot 
visueel aantrekkelijk natuur-rijke elementen die de 
site helpen structuren en de twee deelzones 
verbinden. Het water krijgt door plaatselijke 
verbreding een natuurlijk aanvoelende structuur en 
door de ontwikkeling van bloemrijke oevervegetaties, 
de aandacht dat het verdient.

De (3) dreef is vandaag de publieke doorgang op de 
site. het heeft de potentie om een open dorpstraat 
te worden. Dan moeten evenwel de gebouwen die 
op deze dreef uitgeven als een voorkant worden 
ontworpen. Vandaag zijn de gebouwen eerder een 
achterkant. Het hoofdgebouw zullen we door een 
vernieuwbouw een betere communicerende gevel 
met gemeenschappelijke functies geven op deze 
dreef. De tegenoverliggende weide zou op termijn 
ook een uitbreiding van site kunnen zijn die dan op 
de dreef aantakt.

De (4) Tuinverkaveling is een voornamelijk 
toekomstige ontwikkelingsmogelijkheid met zuid 
gerichte tuinen die grenzen aan de tuinen van de 
naburige woonwijk.

Deze landschapsruimten zijn plekken waar 
inclusiemogelijkheden liggen in het beheer van het 
landschap, (fruitoogstfeest,...). De invulling en de 
beheer-switch reduceren niet alleen beheerkosten 
maar schakelen het domein ook in een bovenlokaal 
natuur-netwerk. De natuurmeerwaarde die 
gecreëerd worden is een grote troef voor het domein 
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Ruimte voor ontmoetingen 

Zevenbergen is een open en tolerante gemeenschap. De 
ontwikkelingsvisie is hierrond gebouwd, en draagt versc-
heidene mogelijkheden aan rond verdere verweving, zowel 
tussen de dagelijkse gebruikers onderling (bewoners, het 
netwerk van de bewoners, verzorgers) alsook met eventuele 
passanten. 

De ruimtelijke visie draagt deze waarden ondermeer 
uit door het vervagen van de grenzen tussen binnen 
en buiten. Letterlijk en figuurlijk. Hierbij wordt 
gefocust op een aantal plekken met een bijzondere 
betekenis, gebouwd rond intensief beheerd 
belevingsgroen. Landschap, dier en mens-relaties 
komen hier samen en vinden elkaar. Omgekeerde 
inclusie wordt hier haast vanzelfsprekend 
gefaciliteerd, doch niet geforceerd.

Er worden drie duidelijke oriëntatie plekken op de 
site ingericht waar gemeenschappelijke activiteiten 
samenkomen. De (1) belvedère agora, de (2) 
boerderijomgeving en het (3) scharnierpunt aan het 
water. Het zijn plekken met een intense (natuur)
beleving voor de bewoners, op gepaste afstand van 
de woningen zelf. Ze zijn steeds gekoppeld aan het 
landschap en gelegen op knooppunten van zowel 
publieke als private circulatie lijnen. Hierdoor kunnen 
ze ontmoetingsplekken worden met de ruimere 
gemeenschap.

De (1) belvedère agora staat op het knooppunt van 
het administratieve hart van de site met de 
hoofdtoegang en staat door haar vormgeving in een 
bijzondere relatie tot de eerste landschapsruimte. 
Deze beschutte buitenruimte biedt de plaats aan de 
bewoners om ergens tussen binnen en buiten van 
gezonde buitenlucht te genieten in een ruimte die 
beslotenheid biedt maar tegelijk een sterke dialoog 
aangaat met de aanpalende open landschapsruimtes. 
De (halfnatuurlijke) grazers komen tot dichtbij de 
ruimte en zorgen voor een intense natuurbeleving. 
Doorheen de agora krijgt de bestaande cafetaria 
een nieuw doorzicht op het weidse landschap. 

Agora en cafetaria versterken elkaar waardoor hier 
een veelzijdig kwalitatief gebruik mogelijk wordt 
(teambuildings, kunstateliers, fietsknooppunt 77, 
wijkcentrum, etc).

De (2) boerderij wordt verder uitgebouwd tot het 
hart van de boomgaard, de tweede landschapsruimte. 
De mens-natuur relaties worden hier bepaald door 
interacties met gedomesticeerde dieren (ezels, 
schapen, ...) en boerderijgebonden dieren (mussen, 
duiven, ...). Deze beleving wordt nog versterkt door 
de aanwezige boerderijgeuren (hooi, stro, mestvaalt, 
...) en de bijhorende geluiden (tsjilpende mussen, 
boerderijdieren, geluid van een tractor). De 
binnenkoer die een open buitenkamer vormt wordt 
aangevuld met groene tuinkamers die de 
boerderijgebouwen omringen en voor een gevarieerd 
belevingsaanbod zorgen in een geborgen sfeer. De 
boerderijomgeving is goed bereikbaar vanaf de 
grote baan en beschikt over de juiste faciliteiten om 
bijvoorbeeld ook plaats te bieden aan een lokale 
boerenmarkt, oogstfeest, etc.

De (3) transitieruimte aan het water vormt het 
scharnierpunt tussen de twee landschapsruimten. 
De mens-natuur interactie wordt hier gedomineerd 
door de weelderigheid van de watergebonden 
vegetatie met bijhorende fauna en de dynamiek van 
het water zelf. Deze plek met uitzicht op het weidse 
landschap langs de ene kant en het besloten 
karakter van de boomgaard langs de andere kant 
straalt zowel rust als dynamiek uit. Ze biedt een 
paardentrap, een zonneterras voor het therapiebad 
en een klein amfitheater op het water.

In het verlengde van deze ruimtelijke ingrepen, 
creëert de visie ademruimte voor een verdere 
fijnkorrelige invulling rond omgekeerde inclusie.

- Landschapsbeheer en beleving dienen als opstap 
tot een ruimere maatschappelijke integratie 
(omgekeerde inclusie) rond het verbindende thema 
van de zorg voor dieren, genieten van de natuur en 
lokaal voedsel. 

- Er is mogelijkheid om binnen de bouwenveloppes 
een aantal bijkomende diensten te ontwikkelen voor 
verzorgers en het netwerk van de bewoners 
(kinderdagverblijf) of als aanbod naar de omliggende 
woongebieden (wijkcentrum). 

- Eventueel zouden ook één of meerdere kunstenaars 
zich binnen een leertraject kunnen buigen over 
manieren om dat verlangen naar verbinding te laten 
kristalliseren. Zij hebben het vermogen om mensen 
spontaan te laten samenwerken in een kleine of 
lokale gemeenschap, en ruimte te maken voor de 
menselijke maat, onzekerheden en imperfecties. 
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(excl) 1.342.137 €
STUDIEBUDGET (incl) 1.623.986 €

- OVERLEG 103.720 €
Stuurgroep ST 12    1.910 € 22.920 €
Werkgroep ST 24    1.650 € 39.600 €
Lerend participatiemoment ST 6     3.640 € 21.840 €
Focusgroep ST 8     2.420 € 19.360 €

- OPMAAK MASTERPLAN 60.000 €
Infrastructuur (KVIV I, klasse 2, 10% korting) 60.000 €

- ONTWERP EN OPVOLGING GEBOUWEN 1.016.580 €
Architectuur (KVIV B, klasse 3 en 4, 10% korting) 496.145 €
Stabiliteit (KVIV S, klasse 2 en 3, 10% korting) 261.675 €
Technieken (KVIV E, klasse 1 en 2, 10% korting) 228.335 €
EPB 15.000 €
Akoestiek 10.283 €
Bouwfysica 5.142 €

- ONTWERP EN OPVOLGING OMGEVINGSAANLEG 146.837 €
Infrastructuur (KVIV I, klasse 2, 10% korting) 146.837 €

- ANDERE (GEEN DEEL VAN STUDIE) 15.000 €
Veiligheidscoördinatie 15.000 €

INVESTERINGSKOST (incl) 14.699.987 €

- STUDIEBUDGET 1.623.986 €
- OMGEVINGSAANLEG 2.103.040 €
- GEBOUWEN 10.972.961 €

PLANNING & FASERING

- 2015 - 2017: OVERLEG & ONTWERPTRAJECT

1,5 maand bouwaanvraag
4 maanden uitvoeringsdossier
2 maanden aanbesteding

- 2018 - …: UITVOERING
begin 2018 - start fase 1: nieuwbouw gebouwen in boomgaard *

--

-------------------------------------------------------------------------------------

--
--

-------------------------------------------------------------------------------------

--

-------------------------------------------------------------------------------------

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
--

4 maanden verbredend participatietraject
(doel: ambitieformulering 2060 - masterplan)
4 maanden vernauwende participatie 
(doel: projectdefinitie fase 1 & 2)
gelijktijdig met voorontwerp gebouwen en landschapsinrichting zodat beide 
trajecten elkaar in een open leertraject zullen voeden

2022 - start fase 2: hoofdgebouw en landschapsinrichting open weide en boomgaard
2045 - fase 3: De vandaag te bewaren leefgroepen zullen nog 15 jaar meegaan en 
dan is afbraak gewenst omwille van veranderende eisen naar energiebeheer, 
kwaliteit en functionaliteit. Het is daarom niet strategisch om tussen deze 
gebouwen te verdichten, omdat dit toekomstige potentie wegneemt om in 15 jaar 
opnieuw te kunnen ontwikkelen met voldoende ruimte en vrijheid.

--

--
--
--

--

Lerend ontwikkelen

Noodzaak voor Plan met een ver Tijdsperspectief 2015 - 2050. 
Om een slimme en duurzame visie te ontwikkelen op de inrich-
ting van het domein, op de ontwikkeling en het beheer van 
zorg gebouwen kunnen we de denk oefening maken waar we 
in 50 jaar willen staan. 

Waar willen we in 50 jaar staan? Deze denkoefening 
is nodig om een slimme en duurzame visie te 
ontwikkelen op de inrichting van het domein en op 
de ontwikkeling en het beheer van de woongebouwen 
Dit laat toe om een transitie in te richten met korte 
en lange tijdsperspectieven geïntegreerd. Dit laat 
toe om stap voor stap te handelen en eruit te leren.
 
Dit is wenselijk want woonzorgconcepten 
veranderen snel. Een mooi voorbeeld van een 
lerende ontwikkeling is Monnikenheide waar men 
stap voor stap groeit in de kennis rond de inrichting 
voor de zorg van haar bewoners. Dit gebeurt door 
de inrichting niet in één keer te realiseren maar de 
mogelijkheid tot evolutie in te bouwen door te 
faseren in de tijd.

Dit gefaseerd traject met een visie ver vooruit heeft 
nog een aantal redenen:

• Cultuuromslag rond omgekeerde inclusie zal 
zich enkel stap voor stap kunnen realiseren.

• Ontwikkelingsmogelijkheden en mogelijke 
omwentelingen houden voor een (onzekere) 
toekomst. 

• Anticiperen op veranderende 
financieringsmechanismen.

• Veelheid aan verzuchtingen van een veelheid 
aan gebruikers beleidsmatig integreren en 
ruimtelijk-organisatorisch vertalen

• Duurzame visie op een slim gebouwen beheer

Naast een ruimtelijk model is hiervoor een 
dialoogmodel nodig. 51N4E heeft in de laatste jaren 
verschillende co-creatieve processen ontwikkeld 
omdat we goed begrijpen dat de noodzakelijke 
transitie slechts in de verbinding met verschillende 
kennisdomeinen tot stand kan komen. We bieden 
dan ook aan om naast de klassieke rol van de 
architect als leverancier van een plan, de rol op te 
nemen van scenarist om in de dialoog samen de 
kennis te bouwen voor een transitiescenario.

• overleg processen: verbredend en vernauwend 
participatie rond het ontdekken van 
ambitieniveaus

• eigen ontwikkelingen koppelen aan andere 
pilootprojecten in de zorg (financiering, 
ruimteconcepten, zorgconcepten, 
veranderende regelgevingen)

• bouwen aan een geleidelijke cultuuromslag en 
creëren van een draagvlak 

Om deze eerder geformuleerde doelstelling te 
realiseren, leggen we vandaag het voorstel op tafel 
om samen met jullie, al lerende, het 
dienstverleningscentrum in kwestie de komende 
jaren verder te ontwikkelen. Eerst en vooral dient 
volgend voorstel dus gelezen te worden als een 
procesvoorstel, waarin de nodige beleidskeuzes in 
dialoog en weldoordacht gemaakt kunnen worden.



(excl) 10.351.850 €
GEBOUWEN (incl) 10.972.961 €

- HOOFDGEBOUW 3.950.500 €
afbraak therapieruimtes M2 350     75 € 26.250 €
afbraak leefgroep 3 M2 470     75 € 35.250 €
lichte renovatie centrale ruimte M2 1.020   600 € 612.000 €
lichte renovatie leefgroep 1 M2 375     400 € 150.000 €
uitbreiding - therapieruimtes* M2 160     1.200 € 192.000 €
uitbreiding - leefgroepen* M2 1.850   1.200 € 2.220.000 €
uitbreiding - belvedère M2 800     500 € 400.000 €
algemene revisie technieken M2 7.000   45 € 315.000 €

- VLEUGELS 287.500 €
afbraak M2 5.750   50 € 287.500 €

- HUIS AAN'T LAAR 1.430.000 €
nieuwbouw 4 woningen (2 bouwlagen)* M2 1.300   1.100 € 1.430.000 €

- WATERWONING** 2.275.000 €
nieuwbouw 5 woningen (1 bouwlaag)* M2 1.625   1.400 € 2.275.000 €

- BUITENHOF** 2.340.000 €
nieuwbouw 6 woningen (1,5 bouwlaag)* M2 1.950   1.200 € 2.340.000 €

- LOS MEUBILAIR NIEUW PROGRAMMA M2 6.885   10 € 68.850 €

* REFERENTIEPROJECTEN
REF 01 Nieuwbouw, 3 bouwlagen M2 1.320   900 € 1.180.000 €
REF 02 Nieuwbouw, 3 bouwlagen M2 1.975   1.265 € 2.500.000 €
MOGELIJKHEDEN BIJKOMEND PROGRAMMA
mogelijk extra programma in waterwoning M2 175     1.400 € 245.000 €
mogelijk extra programma in buitenhof M2 350     1.250 € 437.500 €

--

-------------------------------------------------------------------------------------

--
--
--
--
--
--
--

--

--

--

--

**

Doordacht inrichten

Nieuwe (1) infrastructuur en (2) gebouwen aanleggen is kos-
telijk en vreet ruimte. We willen dan ook slim verder bouwen 
op wat er is, en de kosten en voetafdruk van de toevoegingen 
beperken. Tegelijkertijd moeten infrastructuur en gebouwen 
dusdanig worden ingericht dat ze efficiënt en betaalbaar zijn 
in onderhoud en gebruik. 

Voor de onder- en bovengrondse (1) infrastructuur 
op de site willen we dan ook slim verder bouwen op 
wat er al is. Zo gaan we uit van een herbruik van de 
bestaande wegenissen. We verminderen eveneens 
de lopende meter bestrating. 

De inrichting van de site gaat ervan uit dat zowel 
centrale als decentrale voorzieningen vlot bereikbaar 
voor de woongemeenschappen moeten zijn: 7 
leefgroepen die bepaalde infrastructuur en diensten 
kunnen delen binnen een cluster, met een efficiënte 
verbinding voor leveringen vanuit het hoofdgebouw.
 
Tevens bouwen we in de aanleg van de 
gemeenschappelijke buitenruimte gradaties in naar 
toegankelijkheid. Hierdoor kan de site een meer 
open uitnodigend karakter krijgen voor mogelijke 
activiteiten van buitenaf zonder conflictueus te zijn 
met de randvoorwaarden nodig voor de eigen 
zorgactiviteiten. Verbinding mogelijk maken door het 
onderscheid te herkennen en intelligent samen te 
brengen in ruimte en activiteiten. Vb boomgaard 
weidstructuur, 

Verder kan het toegankelijk maken van de site een 
positieve invloed hebben op de beheerskosten van 
het uitgestrekte domein. Door bijvoorbeeld samen 
met natuurpunt een gezamenlijk beheerplan uit te 
werken kunnen de kosten van het onderhoud hier 
verder gedrukt worden. 

Eventueel is de mogelijkheid te overwegen om dit 
beheerplan te koppelen aan lokale energiewinning. 
Eén van dé aandachtspunten binnen de 
beheerskosten van de infrastructuur in dit soort 
zorgvoorzieningen is namelijk de enorm grote 
afname van sanitair warm water. Een kleinschalige 
biomassa centrale, gevoed door de oogst van het 
bosbeheer, is een van de manieren voor goedkope 
en hernieuwbare warmtewinning. 

Ook voor de (2) gebouwen bouwen we enerzijds 
slim verder op wat er al bestaat en beperken we 
anderzijds zowel kosten als voetafdruk van de 
nieuwe gebouwen. 

Door de renovatie van het hoofdgebouw grondig 

aan te pakken kunnen nieuwe kwaliteiten worden 
geïntroduceerd waar deze vandaag niet vermoed 
worden. Ook wordt hiermee een aanzet genomen 
tot een hogere densiteit op de site. Door de nodige 
energetische aanpassingen te koppelen aan 
functionele en organisatorische maatregelen, wordt 
het lock-in effect dat door plaatselijk oplapwerk 
gecreëerd wordt slim vermeden. 

Een belangrijke keuze bij zowel nieuwbouw als 
herbruik ligt in het al dan niet stapelen van de 
woningen. Er zijn 2 grote argumenten voor en 2 
grote argumenten tegen. Teneinde de site 
daadwerkelijk te kunnen inzetten als verbindende 
schakel in een groter geheel is het nodig om de 
gebouwde oppervlakte te beperken. Om kostprijs, 
beheerskost en energieverbruik te drukken, is het 
eveneens aangewezen om compact te bouwen. 
Daartegenover staat de afweging of het überhaupt 
organisatorisch haalbaar is om af te stappen van 
louter grondgebonden woningen, en of de 
noodzakelijke veiligheid bij dagelijks gebruik en bij 
een eventuele woningbrand gegarandeerd kan 
worden.

Wat de laatste afweging betreft bestaat er een 
sluitende oplossing. Door steeds minstens 2 
woningen naast elkaar te schakelen, en deze uit te 
werken met de nodige (lees: gewenste) 
brandweerstand tussen beide, bekomt men ook op 
een eerste of tweede verdieping een zeer veilige 
situatie in geval van brand. De aangrenzende woning 
is namelijk steeds - via verschillende vluchtroutes - 
bereikbaar en vormt een veilige zone (voor 1 of 2h) 
in afwachting van evacuatie door de brandweer of 
met de bedlift.

Het organisatorisch vraagstuk is er één waar we zelf 
moeilijk de rekening voor kunnen maken. We zijn er 
wel van overtuigd dat, voor de doelgroep MED+, het 
wonen op verdieping niet hoeft te betekenen dat 
aan levenskwaliteit wordt ingeboet. Door te werken 
met ruime terrassen, daklichten en wintertuinen kan 
op de verdieping een zeer aangenaam en gevarieerd 
leefklimaat gecreëerd worden. Bovendien heeft men 
vanop deze hoogte een verrukkelijk uitzicht op de 
omringende landschappen.



Gediversifieerd wonen

Verspreid in en rond de boomgaard worden 3 nieuwe 
woongebouwen ingeplant, elk met karakteristieke relaties 
tussen leefruimtes en natuur. Elk heeft specifieke kwaliteiten, 
inspelend op onder andere sensoriële bijzonderheden, flex-
ibele inrichtingswensen en aangepaste samenleefverbanden.

Een eerste gebouw wordt voorzien in een gedeelte 
van het bos dat is ingeplant met Grauwe abeel. Het 
bladerdek ruist zacht in de wind en laat voldoende 
licht doordringen tot de bosbodem. Dit wisselend 
patroon van lichtvlekken zorgt voor een bijzondere 
sfeer in het gebouw en voor een aangenaam, veilig 
en geborgen gevoel. Dit Huis aan’t Laar - een 
clairière in het bos - huist 4 leefgroepen op 2 
verdiepingen. 

Een tweede gebouw wordt half in de jonge 
bosaanplanting van Gewone es voorzien, als 
spiegelbeeld van de scoutslokalen. Scouts en 
woongebouw zijn van elkaar gescheiden door de 
bestaande beek, die wordt opgewaardeerd met 
intensieve beplanting en terrassen langs het water. 
De positie op de rand van het bos vormt een 
interessant evenwicht tussen een open en gesloten 
landschapsbeeld. Dit Buitenhof biedt ruimte voor 6 
units en potentiele aanvullende functies. De 2 
leefgroepen op de eerste verdieping hebben grote 
terrassen op het zuidoosten. Het statige voorportaal 
langs de hele voorgevel maakt een aangename 
verblijfsruimte, in directe relatie met binnenruimtes 
en boomgaard. 

Een derde gebouw wordt voorzien op een locatie 
waar de boomgaard langzaam opgebouwd wordt. 
Het gebouw wordt omarmd door de uitwaaierende 
beek, en staat als vanzelfsprekend in het haar 
omliggend landschap. Door het gebouw een halve 
meter boven het maaiveld aan te zetten, uitkragend 
over de beekaanplantingen, hebben de leefruimtes 
een buitengewone zichtrelatie met de hele site. Deze 
Waterwoning telt slechts één bouwlaag, en 
groepeert 5 woningen rond een interne patio. Deze 
indeling resulteert in een compact gebouw met 
weinig circulatieruimte en veel inwendige 
doorzichten.

We hebben ons in de voorstelling van deze 
gebouwen beperkt tot het illustreren van een aantal 
kwaliteiten die we in de uitwerking ervan zullen 
integreren. Dit doen we aan de hand van reeds 
gerealiseerde gebouwen waarin deze kwaliteiten 
werden uitgewerkt.

(1) De kamer als persoonlijke ruimte waarbij het 
raam een bijzondere betekenis krijgt door de inval 
van het licht en de intieme relatie met de natuur. We 
zorgen ervoor dat vrijwel elke kamer een bijzondere 
directe relatie heeft met het groen en bijna nooit een 
vis à vis heeft met een ander gebouw.
(2) We zien compacte gebouwen van 1 of 2 
verdiepingen. Dit maakt mogelijk om het open 
landschap te bewaren. Het voorziene budget geeft 

daardoor meer ruimte om in een aantal kwaliteiten 
bijkomend te investeren. Kwaliteiten geënt op de 
sensoriële bijzonderheden van de toekomstige 
bewoners. Een kwalitatieve verwarmde vloer die 
leven op de grond aangenaam maakt; een halfopen 
dakstructuur waardoor de leefruimtes baden in 
natuurlijk licht.

(3) We zien gebouwen waarvan de inrichting 
voortdurend zal worden aangepast op maat van de 
bewoners. We willen de eigen klusdienst stimuleren 
om de inrichtingen van de woningen mee vorm te 
geven en tot op zekere hoogte mee te realiseren. De 
binnenwanden zien we volledig verwijderbaar en de 
gevels overwegend open en generisch. Dit laat een 
vernieuwing van de invulling toe na één levenscyclus. 
Dit laat toe om de woongebouwen te herorganiseren 
op de lange termijn.

(4) Het is Belangrijk om na te denken over de relatie 
van het individu met de gemeenschap. Zoals in de 
opdrachtformulering gesuggereerd zullen we zoeken 
hoe de leefruimtes kunnen gediversifieerd worden 
als een serie van plekken met verschillende 
kwaliteiten grenzend aan de private rustruimtes. Zo 
stellen we ons voor om een warme 
woongemeenschap te kunnen creëren voor 
verzorgers en bewoners waar men ‘samen maar 
toch apart’ is, met voldoende ruimte voor het 
individuele leven.

De bestaande wegen en paden worden 
gecomplimenteerd met middelhoge afscheidingen. 
Deze met zorg vormgegeven hekwerken verdelen de 
boomgaard in een tiental velden. Ze definiëren wat 
wel en niet publiek toegankelijk is en bakenen 
opevidente wijze de buitenleefruimtes rond de 
woningen af. 

De onderverdeling in velden geeft ook structuur aan 
het onderhoud van de boomgaard. De 
kamerstructuur maakt afwisselende en 
georkestreerde begrazing mogelijk, en houdt tijdens 
het oogstseizoen dezelfde dieren weg van het 
vallende fruit.
De boomgaard zelf wordt in een los plantverband 
voorzien zodat een natuurlijk effect ontstaat en een 
variatie in dichtheid kan aangebracht worden. 
Sommige zones worden denser aangeplant dan 
andere waardoor een variatie in licht en temperatuur 
ontstaat die interessant is voor de bewoners en 
bezoekers. De overgang tussen deze zones gebeurt 
heel gradueel en uitwaaierend zodat het natuurlijk 
aanvoelen versterkt wordt. 
De boomgaard wordt voorzien in 
hoogstamfruitbomen waardoor een half natuurlijk 
landbouwlandschap ontstaat en begrazing mogelijk 
blijft. De aanwezige dieren en bijhorende werking 
kan dus behouden blijven. Hoogstamfruitbomen 
verouderen erg mooi en zorgen door hun natuurlijke 
habitus voor een verzachting van de aanwezige 
boerderijgebouwen die op deze manier ook 
ingekaderd worden en waarvan de centrale ligging 
nu betekenis krijgt.
Deze zone wordt opgewaardeerd tot 
bestemmingsplek waarbij zowel de binnenkoer 
wordt aangepakt als de zone rondom de (boerderij)
gebouwen. Hier worden belevingsruimten aangelegd 
die de grens tussen binnen en buitenruimte in vraag 
stellen, ingeschakeld kunnen worden in de 
activiteiten voor en door bewoners en bezoekers 
uitdagen en prikkelen met sensoriële ervaringen. 
Hiervoor maken we gebruik van verschillende 
buitenkamers die middels een cocreatief 
ontwerpproces op maat van de bewoners, hun 
behoeften en hun zintuigen worden ontwikkeld. 
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Reconversie tot belvedère

De 17 woningen in de vleugels kunnen afgebroken worden 
eens de nieuwe clusters in de boomgaard voltooid zijn. Het 
hoofdgebouw wordt behouden als administratief en facili-
terend centrum van DVC. Door een strategische vernieuw-
bouw kunnen we de functionaliteit en de architectuur van het 
gebouw opnieuw betekenis geven.

Een vernieuwbouw strategie voor het hoofdgebouw 
zal op termijn noodzakelijk zijn. Los van de 
veranderende eisen op het vlak van energieprestatie 
en andere, zal het gebouw door de afbraak van de 
leefgroepen geamputeerd worden en haar 
samenhang in het gevelbeeld en de interne 
organisatie verliezen. Toch is dit een degelijk gebouw 
met bepaalde kwaliteiten. 

Door een strategische vernieuwbouw kunnen we de 
functionaliteit en de architectuur van het gebouw 
opnieuw betekenis geven. Het vernieuwde 
hoofdgebouw zal, naast de centrale catering en 
kantoren, 8 leefgroepen huisvesten, waarvan 4 op 
het gelijkvloers.

Met precieze ingrepen worden de catering zone en 
leefgroepen opgeladen en worden nieuwe relaties 
gecreëerd, binnen het gebouw en naar de 
buitenruimtes. Met dergelijke punctuele ingrepen 
worden bijkomende kwaliteit bekomen in wat 
bestaat.

In relatie tot het inrichtingsplan bouwen we een 
overmaatse, afgesloten gaanderij die de hoofdinkom 
verbindt met het hart van de site. Een gaanderij die 
het landschap - en toevallige passanten - tot in 

cafetaria brengt. Hierdoor wordt de cafetaria 
uitgebreid met een gemeenschappelijke verblijfs- of 
activiteitenruimte. Zittend in het hart van het gebouw, 
kijk je uit over zowel de open weide als de dreef.

De therapieruimtes in annex aan het hoofdgebouw 
verdwijnen en maken plaats voor een uitbreiding op 
schaal van het gebouw, als een spiegeling van de 
Oostervleugel. Deze uitbreiding herbergt 2 woningen 
op het gelijkvloers en 2 woningen op de eerste 
verdieping. Centraal, boven woning 3 die plaats 
maakt voor de gaanderij, worden bijkomend nog 2 
iets kleinere leefgroepen voorzien. 

Op de eerste (en eventueel tweede) verdieping 
ontstaat er zo een boeiend terraslandschap die er 
de leefgroepen (en eventueel bijkomend programma) 
verbindt. Aan zijde van de dreef zal de reconversie 
ervoor zorgen dat wat vandaag als een achterkant 
wordt ervaren een volwaardige voorkant wordt. We 
stellen voor dat de gemeenschappelijke 
behandelingsruimtes aan deze kant komen te liggen. 

Het beoogde landschapsbeeld zuidelijk van het 
hoofdgebouw is een open wastine landschap met 
bloemrijke grazige vegetaties met verspreid lage 
struwelen. In dit landschap krijgt het bos de kans 
een natuurlijke en glooiende mantelzoomvegetatie 
te ontwikkelen. 

Centraal in het perceel worden depressies voorzien 
waar ondiep water zich verzamelt; in de winter 

vormen deze depressies wateroppervlakten die veel 
(migrerende) watervogels aantrekken en het 
landschap weerspiegelen. Zo wordt met eenvoudige 
ingrepen een aantrekkelijk landschapsbeeld 
verkregen. 

Naast de esthetische kwaliteit van deze zone is ook 
de natuurmeerwaarde groot. Tal van vogels worden 
naar dit type open landschap gelokt; gekende maar 
ook minder gekende vogelsoorten zullen voor 
waardevolle mens-natuur interacties zorgen. 
Daarnaast zullen soorten als eekhoorns, reeën, en 
tal van vlindersoorten het gebied betrekken. 
Sprinkhanen en krekels zorgen voor een auditieve 
meerwaarde. 

Het landschap wordt extensief beheerd door 
grazers. Hiervoor kan beroep gedaan worden op de 
Gallowayrunderen van Natuurpunt afdeling 
Zevenbergen die de percelen aan de overkant van 
de Boerenkrijglaan begrazen of door de inzet van 
(eigen) schapen. Deze beheervorm vormt een 
kostenbesparing in vergelijking met traditioneel 
beheer en biedt bijkomende inclusiemogelijkheden. 
Een doorwaadbaarheid wordt voorzien voor 
bewoners onder begeleiding en voor bezoekers. 
Door een (mogelijk) direct contact met de dieren 
creëren we bijzondere mens-dier interacties die van 
een andere orde zijn dan deze begrensd door 
afrasteringen.
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