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haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van een zorgvriendelijke wijk te Lubbeek-Pellenberg in het kader van de oproep
Vlaams-Bouwmeester naar pilootprojecten onzichtbare zorg
ontwerp: 2013, opdrachtgever: St.Annendael Diest, UC St. Jozef Kortenberg, UPC KULeuven en UZLeuven

Dit project start met de resultaten en bevindingen van een
eerdere verkennende studie voor de pilootprojecten zorg,
waarbij onderzocht werd hoe een programma van 150
zorgwoningen als ‘onzichtbaar’ geïntegreerd kon worden
in de huidige structuur van de Lubbeekse dorpskern. Een
aanzienlijke toename van woon (zorg) volume met tal van
ondersteunende (zorg) diensten voor een eerder bescheiden
centrum, maar tegelijkertijd een unieke opportuniteit om
een leeggelopend, ‘zorgbehoevende’ dorp terug leven in te
blazen. Geen zorgfabriek als instituut of kliniek, noch een
zorgcampus met eenzijdig geconcentreerd programma,
maar wel een wijds vertakt zorgnetwerk dat zich bovenal
genereus op zou stellen naar de gemeenschap door het
invoegen en opladen van nieuwe structuren, plekken en
verbindingen in de publieke ruimte. De verdichting wordt
aangegrepen als een instrument voor het bijstellen en
versterken van zoekgeraakte relaties met het omringende
landschap.
In deze studie wordt de draad weer opgepakt, met de
concrete vraag voor een haalbaarheidsstudie van diezelfde
hoeveelheid woonzorg functies en ondersteunende
diensten, op de sites van het UZ Leuven en de Zusters
Dominicanessen. Het klooster introduceert de schaal en
korrel die nodig is om structuur te geven aan de open
ruimte. Het voorstel vertrekt dan ook van die kloosterinfrastructuur, en gaat verder met het toevoegen van panden die
duidelijk tot doel hebben om de publieke ruimte verder te
sturen en verankeren. De ietwat eigenzinnige aard van de
toegevoegde karakters staat niet enkel ten dienste van een
meerwaarde in het bovenlokaal verhaal, maar wil vooral
ook inspelen op de expliciete en unieke woonkwaliteiten
van de plek zelf.
Met de nieuwe panden worden twee figuren afgelijnd, en
naar boven gebracht: het traject langsheen de Herendaalbeek, als een nieuwe zachte verbinding doorheen het
dorp, en haaks daarop, de figuur van het park, dat zich
voortaan duidelijk aanwezig zou kunnen tonen in de Binkomstraat. Tweemaal wordt zo het achterliggende en onderliggende landschap, met al haar schoonheid en mogelijkheden, naar de voorgrond gebracht om een wezenlijke
rol te kunnen spelen in het dorp. Beide figuren vormen
de armatuur voor het organiseren van de verdichting, en
scheppen een leesbaarheid in de open ruimte, die naast
de publieke hoofdlijnen, ook plaats geeft aan semi-publieke
plekken en doorsteken.
Deze studie tracht aan de hand van ontwerpend onderzoek,
te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor de organisatie
van bebouwing en ruimte op een manier die het belang van
de site overstijgt. Bovendien is het een gerichte capaciteitsstudie die het vooropgestelde programma van het UZ
Leuven en haar partners in concreto onderzoekt binnen
de contouren van de eigendom, en specifiek ingaat op de
operationele behoeften en voorwaarden van zorgwonen,
zonder de architectuur hiervoor te labellen of aanwezig te
stellen als herkenbare zorginstellingen. En dus: zichtbaar
als ingreep in het dorp, maar onzichtbaar als specifiek ‘zorg’
programma.
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stedenbouwkundig ontwerp ter vervanging van de bestaande sociale woonwijk door 100 nieuwe sociale woningen en
aangepaste gehandicaptenwoningen, met gedetailleerd architectuurontwerp voor 30 woningen in eerste uitvoeringsfase
ontwerp: Open Oproep Vlaams Bouwmeester 2014, niet weerhouden, opdrachtgever Stad Maaseik

Recent maakte Maaseik een spectaculaire omslag van
historische compacte stad naar 21ste-eeuwse ‘Zwisschenstadt’ . Niet zomaar verstedelijkt landschap of nevelstad,
maar een woonomgeving waar stedelijkheid en centraliteit
symbiotisch samenbestaan met (productief) landschap. Het
laat daarbij de facto de illusie van één stedelijk centrum
achter zich, zelfs als dit niet altijd expliciet is in het huidige
discours.
Op unieke wijze verenigt Maaseik een verspreid woonpatrimonium met een gefragmenteerde stedelijkheid en een
verrassend veelzijdig ingekapseld landschap, rechtstreeks
gevolg van het wijzigend waternetwerk. Het potentieel
daarvan wordt nog onvoldoende onderkend. Het komt
eerder onnadrukkelijk voor als een voldongen feit: een
onvermijdelijke functionele spreiding temidden residuele
waterzieke terreinen. Snelle ontwerpsuggesties trachten dit
potentieel te onthullen, en deel te laten uitmaken van de
mogelijke ‘mental maps’ van Maaseikenaars.
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Met de geplande verhuis van het ziekenhuis komt opnieuw
een centraal gelegen kavel vrij. Mede door de geplande
stadsuitbreiding is hier weinig druk tot ontwikkelen. Er is
nauwelijks vraag naar ontbrekende gemeenschapsfuncties.
Het ontwerpend onderzoek kiest daarom met overtuiging
om de vrijgekomen ruimte in te lijven bij het ingekapseld
landschap. Via selectieve afbraak wordt een karakteristieke
plek gevrijwaard, die door haar anders zijn maar ook door
haar verwijzing naar een recente geschiedenis betekenis
krijgt voor Maaseikenaars. Het voorstel is een pleidooi
voor een kleine verandering via concrete acties. TUIN_
scenario’s met verschillend ambitieniveau worden gepresenteerd om wenselijkheid en haalbaarheid te toetsen via
een participatief proces.
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