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Woonproject Campus Zonnebloem, Zwijnaarde

nieuwbouw van 27 assistentiewoningen op de site van het bestaande woonzorgcentrum Zonnebloem te Zwijnaarde
oppervlakte: 3.200 m2, bouwbudget: € 4.500.000, realisatie: ontwerp 2011-oplevering 2017, opdrachtgever: OCMW Gent

Het OCMW Gent plande een uitbreiding van een bestaande
rust- en verzorgingstehuis op Campus Zonnebloem, pal in
het hart van Zwijnaarde. De site moest bijkomend plaats
bieden aan een nieuw dienstencentrum met een geheel aan
gemeenschapsvoorzieningen (buurtcentrum, cafétaria, ateliers,
cursusruimtes, ...) en extra assistentiewoningen in de nabijheid
van het woonzorgcentrum.
De site van Hekers/Zonnebloem is een op het eerste zicht
boeiende stoorzender in het ietwat banale patroon van de
verkaveling. De pixel van huisje-tuintje even wordt losgelaten om
ruimte te geven aan programma’s / plekken die het individuele
overstijgen voor het publieke, het gemeenschappelijke. Het
is een opportuniteit, waarbij de publieke ruimte ingezet kan
worden om de bestaande en geplande sociale en culturele
voorzieningen te verankeren in de context. En hoe mooi kan het
zijn, om precies hier, te midden van nieuwe publieke functies
en ruimtes, het ouderenwonen in te schuiven in het hart van de
samenleving, met de school om de hoek...
Het ontwerp beoogt een herinrichting van de open ruimte
binnen het bouwblok in een aantal betekenisvolle plekken
met een duidelijke statuut, en een duidelijke kwaliteit. Er
werd geopteerd om het programma van dienstencentrum
en assistentiewoningen uit elkaar te trekken in twee aparte
volumes.
De assistentiewoningen worden in een balkvormig volume
georganiseerd en vormen een duidelijke begrenzing tussen
het toekomen (N) en het park (Z). Ze hebben een uitgesproken
oriëntatie naar het park toe: een volledige opengewerkte gevel
met terrassen op het zuiden. Een optimale betrokkenheid van
een nieuw programma dat net zoals de bibliotheek, en de
uitbreiding van het sportcomplex morgen, kan bijdragen tot een
prachtige dorpstuin voor de buurt, opgeladen vanuit de randen.
Het samengaan van open ruimte, hoogstammige bomen,
struiken, eventueel volkstuintjes... moeten het gediversifieerde
gebruik in groep of individueel mogelijk maken.

WIt maakte op vraag van OCMW Gent een masterplan/
haalbaarheidsstudie voor het hele project, en trad op als
ontwerper voor de assistentiewoningen. BSTK stond in voor
de technische studies en de werfopvolging.

