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Het Eilandje werd gebouwd volgens het principe van de inverse stedelijkheid. De publieke
ruimte van de dokken en de brede straten domineert de bebouwde omgeving. Bij de ontwikkeling van het strategisch masterplan wordt de Londenstraat een belangrijke Oost-West
verbinding. Het Eilandje wordt deel van de binnenstad terwijl de Londenstraat, centraal gelegen tussen de Oude Dokken, de Cadix- en de Montevideowijk, een positie inneemt als genereuze stadsboulevard. Zowel toekomstige transformaties als reeds gerealiseerde ontwikkelingen hebben als doel het creëren van een sociale (woon-)mix. Mijn project ondersteunt
deze beweging: het collectief huis voor alleenstaande senioren draagt als pilootproject bij
tot een verrrijking van het woonaanbod, een toestand van veelzijdig wonen.
De toekomstige bewoners van de Londenstraat gaan een grote verandering tegemoet.
Het project speelt in op de hedendaagse vraag naar sociale ouderenwoningen in de buurt.
Bovendien wil het voornamelijk kwetsbare ouderen opvangen. Een niet onaanzienlijk aantal
van hen is namelijk alleenstaand, heeft slechts beperkte financiële middelen en bovendien
ook een beperkt sociaal netwerk. Bij hen domineren vandaag eenzaamheid en vergetelheid
snel boven het gevoel van veiligheid en een echt “thuis”. Het collectief huis verwelkomt hen
ondanks hun zeer kwetsbare situatie.
Het ontwerpend onderzoek geeft aan hoe het dense programma ruimtelijk vertaald wordt.
Een sociale architectuur stelt de collectieve functie voorop, met voldoende aandacht voor
huiselijkheid en privacy. Hoe kunnen alle ambities verwezenlijkt worden op een perceel waar
de mogelijkheden beperkt zijn? Mijn ambitie is eenvoud omarmen waar het moet, inventief zijn waar het kan. Het seniorenhuis gebruikt zijn architectuur om contact te faciliteren
als een belevingswaarde, tussen de bewoner en de bewoonbare ruimte; als een overgang
tussen binnen en buiten, tussen (semi-) publiek en (semi-) privaat; en als een spontane
ontmoeting tussen de bewoners onderling. Het ontwerp stelt rationaliteit voorop, maar zet
in op de tussenmomenten. Ruimte wordt een experiment, zowel collectief als privaat. Het
sterk sociale karakter van het voormalige pand wordt aangevuld met een nieuwe vorm van
collectiviteit.
Het gedeelde gelijkvloers biedt een antwoord op de schaalsprong tussen de voor- en de
achtergevel. Een semipublieke binnenruimte speelt in op de grote geste van de stedelijke
boulevard, terwijl een semiprivate achterkamer aansluiting zoekt met het binnengebied. Op
de schaal van het huis complementeert het gelijkvloers de huiselijkheid en intimiteit van de
private studio’s op +1, +2 en +3 en een privaat appartement op +4. Het duale karakter van
de collectieve ruimte suggereert een veelvuldig gebruik, maar laat ook ruimte voor toe-eigening. De collectieve ruimte als troef van het project.
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EEN SEQUENS VAN RUIMTES
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EEN OPEN PLAN SYSTEEM
Vier dragende lijnen, twee betonnen schotten en twee
betonnen balken, vormen het kader. De betonnen schotten garanderen de dwarse stabiliteit en laten een vrije
gevel toe over zes meter.

Niet dragende wanden worden uitgevoerd naargelang hun
functionaliteit. Ontdubbelde metselwerk met thermische
en akoestische performantie als scheidingswanden voor de
studios en gyproc binnenmuren binnen de app /studios.
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