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0. INLEIDING

Inleven.  Inleven in de wereld van dementie.

 
Zelfstudie op verschillende vlakken door ver-
schillende mensen op ons bureau ligt aan de 
basis van ons voorstel.
We hebben zekerheden achter ons gelaten, 
we probeerden te begrijpen en trachten om 
te vergeten.  We probeerden aan te voelen, 
wat dementie met een individu doet en wat het 
niet doet.  We lazen en luisterden om kennis 
van onderzoekers, artsen, verpleegkundigen, 
radiomaker, familieleden en de dementen op 
te nemen.  We hebben ons verdiept in een 
VPRO-podcast over Elisa (https://www.vpro.
nl/dorst/producties/bob.html).  Deze zesdeli-
ge podcast ‘Bob’ gaat over Elisa, vierentachtig 
jaar en verliefd op Bob. Een man waar haar 
drie dochters tot dan toe nog nooit van hadden 
gehoord, maar hun moeder kan niet meer over 
hem zwijgen.

Maar wie is Bob en heeft hij wel echt bestaan?  
Elisa heeft cardiovasculaire dementie.  Haar 
leefwereld, gedachtesprongen, verloren con-
necties, nieuwe hersenverbindingen, worden 
tot leven gebracht, enkel met stemmen.  Voor 
ons was dit radioprogramma een duik in een 
andere wereld, een nieuwe beleving, maar ook 
een onderzoek in de wereld van een individu: 
Elisa.

We lazen ook diverse onderzoeken over de-
mentie en ruimte, over architectuur en herinne-
ring, over de kleine zaken die voor dementen 
belangrijk zijn om zich te kunnen oriënteren.  
Het onderzoek naar een huis voor dementie 
vindt u terug in ons voorstel.  Dit onderzoek 
staat in dienst van de bewoner met als doel om 
- samen met jullie -  te komen tot een architec-
tuur en beleving die ondersteunend werkt voor 
de dementen.

Een wedstrijdvisie is een eerste onderzoek en 
we veronderstellen dat jullie dit ook zo zien.  
We nemen ook de vrijheid om te bepalen wat 
belangrijk is, waar kansen en mogelijkheden 
liggen.

Daarnaast is deze eerste visie steeds een in-
tentieverklaring en een onderzoek naar priori-
teiten.  Het is een studie naar de mogelijkhe-
den en we reiken een aantal oplossingen en 
denkpistes aan.

Dit is geen voltooid document, maar een mo-
mentopname van enkele bezoeken, een eerste 
gesprek en de informatie uit het bestek.  Om tot 
een concreet ontwerpvoorstel te komen, dient 
een breed gedragen programma samen over-
legd en opgesteld te worden.  Onze ontwerpvi-
sie is daarom een basis voor verdere dialoog.

We willen deze kans aangrijpen om verder in 
dialoog met jullie te gaan zodat we een pas-
send ontwerp kunnen maken, dat aansluit bij 
de wensen en noden van de gebruikers.
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1. ONTWERPMETHODIEK

Tijdens opmaak van dit voorstel beschikken we 
nog niet over uw projectdefi nitie, budget, eisen 
e.d. In eerste instantie creëerde dit meerdere 
vragen, maar ook bedenkingen bij ons.  We 
vroegen ons af of we wel zouden meedoen 
aan deze onduidelijke vraagstelling.  Gaande-
weg zagen we in dat we – terecht– gedwongen 
worden om na te denken welke meerwaarde 
wij als architect kunnen geven aan ‘leven met 
dementie’ in een woning.  

Door onze beperkte ervaring in dergelijke op-
drachten, hebben we geen ballast over boord 
moeten gooien en konden we met open geest 
onderzoeken wat dementie is en wat ruimte 
kan betekenen voor dementen.  Hierdoor ho-
pen we een innovatief onderzoek te doen en 
samen met u te komen tot een breed gedragen 
en toekomstgericht ontwerp, dat zich nestelt in 
een rustige en groene omgeving.

Tijdens ons eerste overleg op 8 juni 2018 heb-
ben we onze ontwerpmethodiek stapsgewijs 
uitgelegd. Hiernaast vindt u een overzicht hier-
van.  We werken dus tegelijk aan verschillende 
facetten, waarbij nauwe overleg met alle be-
langhebbenden nodig is.  
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 TEGELIJK SAMENWERKEN AAN VERSCHILLENDE ZAKEN

1.  OMGEVINGSANALYSE

ORIËNTATIE
PERCEELGRENZEN

BESTAANDE GEBOUWEN
BUITENAANLEG

CIRCULATIE
DAGLICHT

RELATIE ZICHTEN-PRIVACY

2.  PROJECTDEFINITIE
OPSTELLEN

BEWONER CENTRAAL
PROGRAMMA VAN EISEN

 IN OVERLEG
SAMEN OPSTELLEN

ONDERZOEK NAAR DE 
BEHOEFTEN VAN DEMENTEN

REFERENTIES

3   STUDIES
WETTEN & NORMEN

ZORGINSPECTIE
BRANDVEILIGHEID

VEILIGHEID
EPB

AKOESTIEK
TOEGANKELIJKHEID

HEMELWATER
HERNIEUWBARE ENERGIE
RUIMTELIJKE ORDENING

SUBSIDIES

4   VOORWAARDEN

KWALITEIT/BUDGET
BEREIKBAARHEID

FLEXIBILITEIT
ONDERHOUD

DEGELIJKHEID
TIJDLOOSHEID

BREED GEBRUIK
ENERGIEZUINIGHEID

5   CONSTANTE INPUT VAN  
ONDERZOEK,  KENNIS, 
ERVARING DOOR ALLE 

PARTIJEN

OPDRACHTGEVER
MARKANT

STUDIEBUREAUS

MARKANT ARCHITECTEN
INLEVINGSVERMOGEN

BETROKKENHEID
LSD PRINCIPE 

(luisteren, samenvaten, doorvragen)
PERSOONLIJKE AANPAK
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2. GROND & OMGEVINGSANALYSE

Van het bestek onthouden we jullie beslis-
sing om het woonzorgcentrum Sint Isabella 
(OCMW Arendonk) en het woonzorgcentrum 
De Hoge Heide (VZW KMSI) te fusioneren 
naar een nieuwe VZW (Woonzorggroep Aren-
donk).  Deze nieuwe VZW zal zich bevinden 
op verschillende campussen.

Een omgevingsanalyse werkt van macro naar 
micro, waarbij we o.a. volgende items bestu-
deren:
 - ruimtelijk beleidsplan van Arendonk
 - buurtontwikkeling
 - mobiliteitsontwikkeling
 - ruimtelijke relaties op verschillende niveaus
 - publieke, semi-publieke en privé gebieden
 - verharde, semi-verharde, open groene, 

landbouw en beboste zones
 - historische en ruimtelijke geschiedenis

2.1 Arendonk

micromacro

Gemeentegrenzen met aanduidig terrein
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Arendonk anno 1778 Arendonk anno 1850

Arendonk anno 1979 Arendonk anno 2015
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2.2  WZC Sint Isabella & site

-kleinschalig, hoofdzaak wonen
-grootschalig, zorg en wonen

Het huidige woonzorgcentrum is gelegen aan 
de oostzijde van de Vrijheid en grenzend aan 
de Wezenstraat.  De site grenst via een ruim 
groen binnengebied ook aan 2 andere rustige 
straten (De Horeman-Bellekens en Wolfseind).  

Op de historische kaarten (zie vorige pagina) 
stellen we al bebouwing vast.  Op de site staat 
in hoofdzaak een groot gebouw aan de kant 
van de Wezenstraat.  Verder zijn er senioren-
woningen aan De Horeman en Begeleidings-
tehuis Wolfseind. Op deze ruime site is door 
jullie reeds een perceel aangeduid.  Deze is 
gelegen aan de Bellekens, in een klein schali-
ge woonwijk. 
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Mobiliteit ontwikkelen we volgens het 
STOP-principe.  
Stappers > hebben voorrang op Trappers > 
Openbaar vervoer > Personenvervoer.
In het inplantingsplan hiernaast vindt u een 
aanduiding van traag en gemotoriseerd ver-
keer.  

Het perceel:
 - is door wandelpaden verbonden met het 

WZC
 - grenst aan de noordzijde aan een straat
 - ligt in een rustige wijk
 - is gelegen aan een groen binnengebied
 - is toegankelijk langs meerdere zijden, 

waarbij we inzetten om het binnengebied 
meer doorwaadbaar te maken.

2.3  Mobiliteit

traag verkeer

autoverkeer

beperkt toegang auto
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Binnengebied

1:2000

Zoals hiervoor vermeld heeft het WZC Sint-Isa-
bella een groen binnengebied.  Dit groen bin-
nengebied zal versterkt worden doordat het 
nieuwe huis voor dementen aan de andere zij-
de van dit binnengebied komt.  Hierdoor zetten 
we in om de groene beleving tussen bestaand 
en nieuw:
 - te bestendigen waar het goed is 
 - te versterken waar nodig

2.4  Groen
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Eigenschappen van het perceel:
 - aan een straat (noord) en aan een groen 

binnengebied (zuid): het gebouw heeft 
hierdoor min. 2 gevels die de omgeving 
gaan defi niëren.

 - aan een brandweg van de seniorenwonin-
gen (west) en huizen (oost)

 - omgeving met lage bebouwing : het nieuwe 
gebouw dient zich in te passen in de schaal 
van de omgeving (bv. max 2 bouwlagen)

 - terrein is smal aan straat (ca. 32m) en bre-
der in het binnengebied (max. ca.54m) 

 - totale oppervlakte = 3.500m²
 - min. afstand van perceelgrenzen is stan-

daard 3m > dit geeft theoretisch een be-
bouwde oppervlakte van 2.741m²

Opportuniteit: 
om de circulatie van mensen en brandweer-
wagens te optimaliseren en de grond beter 
te benutten, stellen we voor om de bestaan-
de brandweg van de seniorenwoningen op te 
waarderen.  We stellen voor deze weg te ont-
wikkelen als de toegang tot het binnengebied 
en voor het nieuwe huis voor dementen. 

perceelgrens 3500m² 3m afstand -> bebouwbare opp. 2741m² mogelijke toegangen terrein

toegang urgentiedienst
toegang bezoekers

2.5  Het perceel Bellekens Bellekens Bellekens



© MARKANT ARCHITECTEN

MARKANT ARCHITECTEN

KAMELEON06.07.2018
Marjan Van hunsel  Kurt Van Hooydonk  Ans Van Den Ouweland 12

KAMELEON woonzorgcentrum

OPDRACHTGEVER/PERSONEEL

ONTWERPTEAM
ARCHITECT

ONDERZOEK

UITVOERDER

OVERHEID
ZORGINSPECTIE

WIJKBUURT

3. PROJECTDEFINITIE
macromicro

3.1  Focus op de bewoner

Goede architectuur begint met de focus op de 
eindgebruikers.  In eerste instantie zijn dit de 
52 demente bewoners.  Breder gezien zijn dit 
ook het personeel (intern en extern) en de fa-
milies & vrienden van de bewoners.  

We hebben reeds meerdere schoolprojecten 
ontwikkeld, alsook een centrum voor fysiek 
gehandicapten.  We vertrekken steeds van de 
eindgebruiker, het bijgevoegd schema hier-
naast is gebaseerd op een model dat we al 
lang voor andere projecten toepassen, en nu  
is bijgestuurd i.f.v. dit concrete project.

FAMILIE EN VRIENDEN

BEWONER EN
ZIJN BEHOEFTEN

Wij proberen een gebouw te ontwikkelen, waar 
de gebruiker kan van gaan houden. Een ge-
bouw dat een aangenaam gevoel geeft, wordt 
meer gewaardeerd.  Een gebouw waar de be-
woner graag in verblijft, slaapt e.d. en waar de 
familie/vriend graag naar toe gaat, heeft meer 
kans om een duurzaam gebouw te worden.  
We proberen de gebruiker het gevoel te bie-
den dat het ‘zijn of haar gebouw’ wordt.  Daar-
om dient in het ontwerpproces de bewoner 
(gebruiker) centraal te staan.
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3.2  Programma - Organigram

kamer

living

keuken

polyvalentezaal

fi tness

belevingsruimte

gemeenschapelijik 
sanitair
berging

personeel

woonunit

O.b.v. de beknopte uiteenzetting in het wed-
strijdbestek zijn er aantal ruimtes/functies door 
jullie gevraagd.  

Het betreft in hoofdzaak: 
 - 4 geclusterde woningen met 13 bewoners.  

Iedere cluster krijgt zijn eigenheid met bv. 
een eigen voordeur.

 - Per cluster is er vrijheid voor de bewoners 
en zijn er 13 individuele kamers en een ge-
meenschappelijke living + keuken + veilig 
terras.

 - 2 cluster zijn d.m.v. de gemeenschappelijk 
living met elkaar te verbinden.

 - Alle clusters zijn gerelateerd met gemeen-
schappelijke centrale belevingsruimten en 
veilige buitenruimten.

 - Focus op het wonen & leven.  Logistiek & 
zorg onzichtbaar proberen te verweven.
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3.3 Onderzoek naar dementie

3.3.0 Inleiding

Wat is dementie?  
Wat doet dit met een individu?
Hoe evolueert dementie?
Welke soorten van dementie zijn er?

Wat is het effect van dementie op de bele-
ving van de ruimte?
Desoriëntatie in ruimte.
Desoriëntatie in tijd.
Desoriëntatie in identiteit, tot zichzelf en tot an-
deren.
Steeds in verschillende stadia en wisselend.
De mensen zijn zoekende.

Wat kan een ruimte betekenen voor demen-
ten?
Mensen met dementie hebben behoefte aan 
een aangepaste leefomgeving. Dit is voor hen 
nodig om zich te kunnen oriënteren in de ruim-
te, tijd en identiteit.  Het wordt steeds belangrij-
ker om aangepaste oplossingen te vinden in de 
huisvesting van dementen.  Dementen passen 
zich niet aan een gebouw, het gebouw en de 
inrichting ondersteunt de zoekende mens.  De 
tijd van ziekenhuisachtige gebouwen laten we 
achter ons, jullie willen innoveren naar nieuwe 
woonvormen.

Ons onderzoek vertrekt van de mens die cen-
traal staat en die in de situatie komt dat hij zijn 
identiteit en herinneringen verliest. Volgens on-
derzoek versterkt dit verlies de emoties van de 

dementen, hun ‘zesde’ zintuig wordt versterkt.  
Uit onderzoek leerden we ook dat dementen 
zich uitgesloten kunnen voelen, ze willen be-
trokken blijven en zeker mee betrokken blijven 
over hun eigen leven en gevoelens.  Ruimtes 
kunnen sociaal contact mogelijk maken en be-
trokkenheid creëren.  We doen dit onderzoek 
per ruimte en reiken jullie mogelijkheden en 
denkpistes aan.  Zaken om samen verder te 
overleggen en te verdiepen.
In eerste plaats een plek om te wonen en le-
ven, in tweede plaats een plek om te zorgen. 

Die vraag onderzoeken we nu verder per soort 
ruimte.  In deze onderzoeken zetten we ver-
schillende ruimtes centraal in het verhaal van 
de bewoner. 
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3.3.1. Onderzoek naar het individu: de kamer

Zoals we in de inleiding (3.3.0) aanhaalden, 
reiken we mogelijkheden en denkpistes aan.

Zeer belangrijk is de bewoner als individu.  Hij 
heeft nood aan privacy voor zichzelf, privacy 
met zijn familie/vrienden.  Hij heeft nood aan 
geborgenheid, zijn plek, zijn herinneringen, zijn 
veilige thuishaven.  In deze opvatting wordt de 
‘individuele kamer’ de centrale ruimte en wordt 
dit de schatkamer met zijn/haar herinneringen 
en bepalen deze herinneringen zijn identiteit.

Binnen deze kamer bestuderen we om de fo-
cus niet te leggen op het bed, maar op het wo-
nen.  Het bed staat natuurlijk voor het slapen, 
maar staat ook voor zorg.  Door het accent te 
leggen op het zitgedeelte kan de individuele 
kamer ook een kleine leefruimte worden en in-
gericht worden als een living vol herinneringen.
De zichten naar buiten zijn ook belangrijk.  
Standaard zijn kamers voorzien van één raam 
dat één uitzicht biedt.  We onderzoeken de 
mogelijkheid van een hoekraam waarbij een 

Kamer versie 1: een eenduidige rechthoekige kamer

+ voordelen
-  nadelen

+ ruim & toch compact
+ focus op zitgedeelte

+ overzichtelijk
- slechts één uitzicht

dynamisch zicht gecreëerd wordt en waarbij er 
meer buitenomgeving in de leefwereld wordt 
binnen getrokken.  Positie van ramen zijn 
steeds te bekijken i.f.v. de onderlinge privacy 
tussen kamers.  Een geschrankte schikking 
van kamers maakt dit mogelijk.

We onderzochten verschillende kamertypolo-
gieën waarbij we voor- en nadelen aanwijzen.  
Het is de bedoeling om o.b.v. deze typologie-
en overleg te hebben om samen een of meer-
dere typekamers te ontwikkelen die passen 
voor de verschillende noden van de bewoners.  
Tevens zijn deze kamers in te passen in het 
grotere geheel van het beschikbare terrein en 
af te toetsen aan budget en andere randvoor-
waarden.

Kernwoorden: identiteit, keuze, geborgen-
heid, herinnering, thuis, individueel
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Kamer versie 2: een eenduidige rechthoekige kamer

+ standaard
+ focus op zitgedeelte

+ hoekraam: open uitzicht
- duurder (door hoekraam)

- moelijker in te richten als bed vrijstaand geplaatst wordt de persoon omringen met persoonlijke objecten 
(geheugentriggers)
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Kamer versie 3: een L-vormige kamer

+ ruime kamer
+ zone met zit- en slaapgedeelte

+ hoekraam: open uitzicht
+ mogelijk binnenraam zitgedeelte - gang

+ in te richten met vrijstaand bed 
- duurder (door grootte & hoekraam)

- moeilijker schakelbaar met andere kamers door hoekraam voorbeeld van een hoekraam
“Kappeleveld”- arch. De Vylder Vinck Taillieu 
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Kamer versie 4: een L-vormige kamer

+ ruime kamer
+ aparte zones voor zit- en slaapgedeelte, waardoor de bewoner familie kan 

ontvangen, de focus is weg van het bed
+ 2 aparte ramen: open uitzicht

+ in te richten met vrijstaand bed
+ rustig slaapgedeelte

+ mogelijk binnenraam zitgedeelte - gang
- duurder (door grootte & vorm)

- aparte zones kunnen ook verwarrend zijn voor de bewoner
Mogelijke koppelingen van kamer versie 4 
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Kamer versie 5: compacte L-vormige kamer

+ eenvoudig schakelbaar met andere kamers
+ budgetoplossing 

- moeilijk in te richten met vrijstaand bed 
- compacte kleine kamer

- slechts één uitzicht
- zit- en slaapgedeelte in één zone

Mogelijke koppeling van kamer versie 5
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Kamer versie 6: compacte L-vormige kamer

+ eenvoudig schakelbaar met andere kamers
+ budgetoplossing 

+ hoekraam: open uitzicht
- moeilijk in te richten met vrijstaand bed 

- compacte kleine kamer
- zit- en slaapgedeelte in één zone

Mogelijke koppeling van kamers versie 6
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Alternatief voor kamer versie 6 Mogelijke koppeling van alternatief kamers versie 6
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Herkenbare woonkamer met ingerichte keuken.
Geclusterde zitplaatsen voor verschillende groepen met verschillende behoeften.

Living 2

belevingsruimte

kamers

Living-versie 1

terras+tuin

Het ontwerp van de gemeenschappelijke func-
ties is essentieel om de levenskwaliteit van de 
bewoner te vergroten.  Studies tonen aan dat 
een goed ontwerp de stress, angst en geïrri-
teerdheid kan reduceren, dit bij zowel bewo-
ners, familie, bezoekers en personeel.    

Daarom hebben de gemeenschappelijke func-
ties een sleutelrol in de beleving van de be-
woners.  De ruimtes hiervoor nodig moeten 
inspelen op 2 eigenschappen: enerzijds het 
creëren van een ‘thuis’ en anderzijds het sti-
muleren van een groepsgevoel.  Wetenschap-
pers onderzochten deze 2 eigenschappen en 
concludeerden dat de schaal van de groep 
(cluster) best tussen 6 en 14 personen is. Er 
is hier al geopteerd voor clusters van 13 bewo-
ners.  Deze clusters bepalen in grote mate de 
schaal van de architectuur.

De living zou de sfeer van een huiskamer 
moeten creëren, waarin de bewoner dagda-
gelijkse activiteiten kan doen, die zijn identiteit 
verduidelijken.  De aanwezigheid van gegroe-
peerde zithoeken (zetels en tafels met stoe-
len e.d.) is nodig om te beantwoorden aan de 
verschillende noden van de bewoners.  Dit is 

nodig omdat dementie geen éénduidig ziekte-
beeld heeft, maar zich op verschillende manie-
ren manifesteert en evolueert.  De zithoeken 
verkleinen ook de schaal van de living en door 
de leefzones te diversifi ëren in schaal en in-
richting kunnen ze dienen voor verschillende 
activiteiten.
  
Een degelijke keuken die gelinkt is aan de li-
ving kan dienen om simpele maaltijden te be-
reiden en/of op te warmen voor en door zowel 
bewoner als personeel. Dit verhoogt het en-
gagement, interactie en creëert een huiselijk 
gevoel dat dagelijkse activiteiten stimuleert.  
Onderzoekers ontdekten dat deze dagelijkse 
activiteiten een positief effect hebben op de-
mentie en dat dit de gevoelens van zelfstan-
digheid, veiligheid en waardigheid versterkt.

Verder onderzoek leert dat een goede verbin-
ding tussen binnen (living) en buiten (terras) 
het gebruik van buitenruimtes bevordert.  
Deze buitenruimtes en de mogelijke activitei-
ten die daar kunnen doorgaan, hebben een 
gelijkaardig positief effect op de bewoner.  Dit 
toont ook aan dat een goed grondplan cruci-
aal is voor het welbehagen van de bewoners 
en dit item verduidelijken we in het hoofdstuk 
wayfi nding.
 

3.3.2. Onderzoek naar de gemeenschap: de living, de belevingsruimte, de buitenruimten

regeneratie 
keuken
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Herkenbare woonkamer met ingerichte keuken.
Geclusterde zitplaatsen voor verschillende groepen met verschillende behoeften

Living 2

regeneratie 
keuken

belevingsruimte

kamers

terras+tuin

Living-versie 2

een kleine keuken kan worden toegevoegd aan de woon-
kamer om de huiselijke sfeer te creëren; mogelijkheid om 

dagdagelijks activiteiten te ondernemen in de keuken
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Dagzaal met een ingerichte keuken.
Mogelijkheid om familie feesten en evenementen te vieren.

Belevingsruimte - deel dagzaal

Fitness ruimte met cardio-apparaten

Belevingsruimte - deel fi tness

mogelijke verbin-
ding met de living

mogelijke verbinding met 
een polyvalente ruimte
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2 koppelbare polyvalente ruimtes
Belevingsruimte - polyvalente zalen
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mogelijkheid om individueel of samen 
activiteiten te ondernemen
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Door het geheugenverlies verliest de demente 
bewoner zijn herkenningspunten in de ruimte, 
tijd en zichzelf.  Het is dus moeilijker voor hem 
om zich te oriënteren in gebouwen.  Verschil-
lende onderzoeken wijzen uit dat dementen 
complementaire informatie nodig hebben om 
zo hun omgeving te herkennen. Verschillende 
elementen in het gebouw, inrichting, uitzichten 
en technieken zijn nodig om zich te oriënteren. 
Letterlijk ‘de weg vinden of wayfi nding’ in een 
gebouw is erg belangrijk voor zoekende en 
verdwaalde bewoners.  De puzzel in hun hoofd 
ontrafelen, is niet eenvoudig.  Hoewel Wayfi n-
ding een driedimensionaal proces (ruimte, tijd, 
persoon) is, kan het met één handeling geopti-
maliseerd worden: architectuur.  

Wayfi nding legt in eerste instantie de nadruk 
op de circulatie & gemeenschappelijke ruim-
ten, op de beweging van een persoon in het 
gebouw en zijn relatie tot de inrichting en de 

3.3.3 Onderzoek naar WAYFINDING 
 

herkenningspunten.  De individuele kamer is 
iets minder belangrijk in het verhaal van way-
fi nding, de weg naar de kamer en de herken-
ning van de eigen kamer zijn wel erg belang-
rijk.

In wayfi nding onderzoeken we mogelijkheden 
om verwarring, keuzestress en irritatie te ver-
mijden.
In wayfi nding onderzoeken we mogelijkheden 
om zelfstandigheid, vertrouwen en waardig-
heid te verbeteren.

Kernwoorden: 
oriëntatie, beweging, beslissing, herken-
ning, zelfstandigheid, vertrouwen, waardig-
heid
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wayfi nding

gebouw, ruimtelijk ontwerp, grondplan

+

verstand en bewustzijn

In wayfi nding is het grondplan van het gebouw 
de sleutel om dit te realiseren.  Het grondplan 
duidt de structuur en de werking van het ge-
bouw.  Dit is de basis, de zogenoemde ‘hard 
layer’.

Vervolgens is een ‘soft layer’ nodig.  Deze ‘soft 
layer’ slaat op de afwerking, inrichting, dit zijn 
texturen, materialen, kleuren, daglicht/kunst-
licht, objecten, mogelijk geuren e.d. Deze soft 
layer verhoogt het welbehagen van de bewo-
ners en de kans om zich zelfstandig in het ge-
bouw te verplaatsen

hard layer soft  layer
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kamers
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living + 
dagbesteding ruimtes

GRONDPLAN

hard layer soft  layer
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3.3.3.A. DE ‘HARD’ LAYER

schema circulatie 1: recht en eenduidig

Wayfi nding is voor de bewoner belangrijk in 
circulatiezones om zijn kamer te vinden, om 
de weg te vinden naar de living en andere ge-
meenschappelijke ruimte.  Een circulatie of 
gang kan op verschillende manieren geconci-
pieerd worden.

+ eenvoudig, geen verwarring mogelijk
+ budgetvriendelijk

- circulatie is lang en eentonig
- repetitieve structuur: muren met deuren

schema circulatie 2: recht met verspringing thv enkele kamers

+ eenvoudig, geen verwarring mogelijk
+ mogelijke sociale en/of gepersonaliseerde zones

+ minder repetitief
- iets meer oppervlakte nodig
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schema circulatie 3: verspringing in kamers, gang schuin

+ eenvoudig, minder verwarring mogelijk
+ mogelijke sociale en/of gepersonaliseerde zones

+ dynamische gang
+ eigen inkomzone voor deur

- meer oppervlakte nodig
- koppeling kamers minder eenvoudig aangepaste beeld door Markant van het project

“Kappeleveld”, De Vylder Vinck Tailleu
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Om keuzestress te verminderen raden we aan 
om circulaties zo te ontwerpen dat kruispunten 
niet nodig of zeer duidelijk zijn.

In het schema “kruispunt 1” is een keerpunt 
in een circulatie aangeduid, maar zonder een 
kruispunt, hierdoor ontstaat er geen verwar-
ring bij de bewoner.
In het schema “kruispunt 2” is er wel een 
kruispunt en kan de mogelijk ‘te kiezen route’ 
stress veroorzaken.  Dit is ons inziens te ver-
mijden.  

Circulatie en kruisingen

schema kruispunt 1 schema kruispunt 2
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schema kruispunt 3

Het schema “kruispunt 3” toont een principe 
van een cluster met koppeling aan living en 
gemeenschappelijke ruimtes, waarbij de be-
woner niet moet kiezen, maar wel vrij en veilig 
kan bewegen in zijn cluster.

Er bestaan ook tussenoplossingen waarbij een 
goede architectuur en herkenning de bewoner 
wel de mogelijkheid geeft om keuzes te ne-
men, zonder stress.  Dit kan zelfs de waardig-
heid en zelfstandigheid stimuleren.  

Living

Belevingsruimte
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De openheid van een gang naar een binnen-
tuin kan ook belangrijk zijn.  In de binnentuin 
kunnen ook herkenningspunten voorzien wor-
den waarop de bewoner zich kan oriënteren.  
Dit kan door ofwel grote glasvlakken of door 
raamopeningen in muren.  Raamopeningen 
zijn budget- en energievriendelijker.  Ramen 
kunnen tevens meer privacy geven aan de 
gang en we kunnen de herkenningspunten 
beter sturen.

“OCMW Nevele”- 51N4E
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3.3.3.B. DE ‘SOFT’ LAYER

De soft layer is minder éénduidig te verwerken.  
Zoals gemeld slaat de ‘soft layer’ op afwerking, 
inrichting, herkenningspunten, objecten e.d.  
De soft layer zal inspelen op het zintuiglijke.  
Om dit mogelijk te maken dienen we samen 
na te denken over detaillering en een juiste fi -
nesse te bepalen wat belangrijk en wat minder 
belangrijk is.   
Deze elementen en details nodig om dit te 
creëren, dienen elkaar aan te vullen.  Zo kan 
een bewoner door middel van meerdere her-
kenningspunten zijn weg vinden in het gebouw.
 
Er zijn verschillende soft layers mogelijk.

Soft layer: herkenningspunten buiten

De zichten vanuit de kamer dienen eenduidig 
te zijn, zodat een bewoner het beeld vanuit zijn 
kamer kan verwerken en kan koppelen aan 
zijn kamer.
Herkenningspunten (of ankerpunten) in tuinen 
kunnen helpen om de weg te vinden naar de 
kamer en naar de living en belevingsruimten.  
Deze herkenningspunten zijn te ontwikkelen 
in de buitenaanleg en zijn realiseerbaar d.m.v. 
beplantingen, bomen, wijze van terrasverhar-
dingen, kleuren & texturen (in materialen en 
groenaanleg), kunstintegratie, oriëntatie en 
beleving zon, etc.  We raden een (externe) ont-
werper voor de buitenaanleg (landschapsar-
chitect) aan.  Deze kan zeker en vast een 
meerwaarde geven voor het project.

uitzicht met herkeningspunt: 
centrale boom van Sint Isabella groen wandelgebied

kunstbeeld als herkeningspunt
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ankerpunt-zitplaats ankerpunt- kleur op een tuinmuur ankerpunt- objecten in de binnentuinankerpunt- tuinhuis 
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Soft layer: geheugensteuntjes

Geheugensteuntjes in de inrichting van ruim-
tes zijn cruciaal voor de demente bewoner om 
zijn weg te vinden.  Deze kunnen bv. gemaakt 
worden d.m.v. een ‘geheugendoos’ of ‘memory 
box’.  Deze geheugendoos wordt dan voorzien 
aan de gangzijde van een kamer en kan door 
zijn inhoud een herinnering activeren, waar-
door de persoon beseft dat dit zijn kamer is.  
Dit kan natuurlijk op vele manieren en dit wordt 
in eerste instantie bepaald door de herinnerin-
gen van de bewoner zelf.  

Het is de architectuur & inrichting die dit moet 
toelaten en integreren.  We creëren de moge-
lijkheid om geheugensteuntjes te kunnen voor-
zien.   Dit kan ook voorzien worden in gangen 
naar de living en belevingsruimten en in die 
ruimtes zelf.
Een soortgelijk geheugensteuntje kan ook in 
een binnentuin voorzien worden.

Geheugendoos weergegeven buiten de kamer

Brievenbus in de tuin Computer in de living
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Soft layer: zintuigelijke prikkels

De afwerkingen, texturen van materialen, 
kleurgebruik, contrasten, aanwezigheid van 
dag- en/of kunstlicht, muziek e.d. kan het ori-
entatie vermogen stimuleren.  Het is belangrijk 
een goed evenwicht te vinden in deze prikkels 
en overdaad te beperken.  De zintuigelijke 
prikkels moeten gericht en beheerst blijven.  
Het mogen zeker geen ‘gadgets’ worden, want 
dan zijn er te veel prikkels, die stress met zich 
meebrengen.

We denken bv. aan een huiselijke en zachte 
vloerafwerking in de kamers, een vloer die her-
innert aan een ‘thuisgevoel’.  Anderzijds kan 
een andere vloerafwerking in gangen en ge-
meenschappelijk delen de bewoners herinne-
ren aan sociale interactie en collectiviteit.

Het onderscheid tussen privé en gemeen-
schap kan ook versterkt worden door ander 
kunstlicht.  In kamers werken we met warm 
licht en in gangen met iets koeler licht.  

Ook zo voor daglicht, waar we in kamers kun-
nen werken met stoffen (glas)gordijnen en in 
gemeenschappelijk ruimtes zonder gordijnen 
of andere stoffen.

Kleuren en contrasten verbeteren de zicht-
baarheid en maken de functies leesbaar.  Te-
vens zijn huiselijke kleuren aangewezen om 
een veilig en geborgen gevoel te behouden.

zichtbaarheid - contrast tussen de tapijt en het dressoir,
tussen het dressoir en de objecten er boven; donkere 

vloerafwerking

zichtbaarheid - contrast tussen muur en deur; 
houten vloerafwerking

zichtbaarheid - gordijnen
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Muziek en geur zijn ook sterke herinnerin-
gen. Er kan in een gemeenschappelijk ruimte 
steeds zacht muziek spelen of een bepaalde 
geur hangen.  Dit kan dan mogelijk geassoci-
eerd worden met die ruimte.  Bij dit voorbeeld 
is wel enige voorzichtigheid geboden, omdat 
geuren en geluid erg persoonsgebonden zijn, 
waardoor de prikkel voor het ene individu ide-
aal is, maar voor een andere persoon net veel 
stress geeft.

zintuigen simuleren door de geur van lievelingseten; 
mogelijkheid om te bakkenkruidentuingenieten van muziek
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Soft layer: huiselijkheid 

De individuele kamer is door de bewoner (en 
zijn familie/vrienden) in te richten ifv de her-
innering aan zijn eigen thuis.  Hiervoor is een 
architectuur nodig die in dienst staat van de 
bewoner en zich niet opdringt.  
Het hele woonzorgcentrum zal relatief groot 
zijn, zeker in verhouding tot een eigen ‘wo-
ning’, de woning die de demente heeft verla-
ten.  De architectuur van het woonzorgcen-
trum dient de schaal en materialisatie van een 
woning te hebben.  Hier dient natuurlijk reke-
ning houdend met een tijdloze en boeiende 
architectuur.  Een ‘icoon’ is niet nodig, maar 
evenmin een ‘gestapelde doos’.  Zo ook qua 
materialen: de meest innovatieve ultramoder-
ne materialen zijn niet nodig, maar evenmin 
een oubollig gebruik van klassieke materialen.  
Deze softlayer dient een evenwichtsoefening 
te zijn tussen nieuw en oud, tussen toekomst 
en verleden, tussen grote herkenning en klei-
ne ontdekkingen.

wooneenheid gemeenschapelijke living binnentuin(open)
halstraat

t l d it

wooneenheidgemeenschapelijke living (open)
hal straat

Typische relatie tussen de ruimtes van een Belgisch huis :
woonkamer aan de straat, veranda aan de tuin

Familiariteit van het algemeen beeld, van materialen en texturen
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Soft layer: waardigheid en zelfstandigheid 

via de ‘hard’ layer ontwerpen we een grondplan 
van het gebouw, waarbij de bewoner zich zelf-
standig en veilig kan verplaatsen.  Deze zelf-
standigheid zal de bewoner meer waardering 
geven.  Maar de bewoner dient het gebouw en 
zijn omgeving ook ‘eigen’ te kunnen maken.  
Mogelijk kan een soft layer de betrokkenheid 
van de bewoner tot zijn omgeving versterken 
en hierdoor kan zijn waardigheid bevorderd 
worden.  
Dit is te realiseren door actieve objecten toe te 
laten, zoals bv. moestuinen, zones voor hob-
by’s, herinneringen aan werk en dagdagelijkse 
zaken, mogelijkheid tot winkelen, koken, mai-
len, een terrasje doen, kaarten, etc.  Hetzelfde 
als bij de andere soft layers dient de architec-
tuur dit mogelijk te maken.

moestuin-hoger opgebouwd

winkel in de Hogeweyk Centrum, 
Nederland

zorgen voor een huisdiervrije toegang tot de tuin via een gewone deur
geeft het gevoel om controle te hebben
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4. COMBINATIE MOGELIJKHEIDEN EN LIMIETEN

We onderzochten verschillende zaken: 
 - Wat is dementie? 
 - Wat betekent ruimte voor de bewoners? 
 - Wat biedt de omgeving?  
 - Hoe groot is het perceel?  
 - Welke functies en hoeveel lokalen zijn ge-

wenst? 

We onderzochten verschillende typologieën 
en probeerden ons in te leven in de wereld van 
dementen en hun familie/vrienden.
 
Maar hoe komen we vanuit deze ontwerpvisie 
later tot een concreet ontwerp?
 - Door samen onze aanzet te evalueren, te 

verrijken met jullie visies, kennis en onder-
zoek.

 - Door samen met andere betrokkenen te 
overleggen en een breed draagvlak te ont-
wikkelen.

 - Door onze aanzet te gebruiken als een lei-

draad van mogelijkheden, die we bijsturen, 
waaruit we kiezen, mixen, verder ontwikke-
len, schakelen, etc.

 - door onze visie af te wegen met diverse pa-
rameters, zoals budgetten, wetten, normen 
e.d.

Onze ontwerpvisie is dus een voorzet waarbij 
we vragen oproepen, zoals:
 - Kiezen we voor een grote of kleine kamer? 

Of mixen we verschillende kamerafmetin-
gen? Bv. i.f.v. een economisch model.

 - Leggen we de focus op het individu of op 
de gemeenschap?  Of kunnen we beide 
belichten?

 - Nemen we een eenvoudige vorm van ka-
mer of een vorm met apart zit- en slaapge-
deelte?  Of mixen we verschillende kamer-
soorten?

 - Welke relaties maken we tussen binnen en 
buiten ?

 - Welke grenzen leggen we op ifv veiligheid 
en geborgenheid?

 - En welke vrijheid en zelfstandigheid stimu-
leren we?

 - Welke accenten in ruimtes en inrichting 
leggen we?

 - Waar leggen we verschillen in ruimten?  
Krijgen de kamers een andere beleving 
dan de gemeenschappelijke delen?  Bv. 
door andere materialen, texturen, lichtin-
val, schaal, hoogtes, inrichtingen e.d.

Er is niet één waarheid, er zijn meerdere oplos-
singen.  Wij hebben niet de wijsheid in pacht.
We verdiepten onze in een nieuwe wereld, een 
wereld van dementie.  We ontdekken niet een 
achteruitgang van mensen, maar een evolutie 
van mensen die een aangepaste leefomgeving 
nodig hebben.  We ontdekten dat emoties bij 
dementen toenemen en dat zij andere relaties 
leggen. Het is aan ons om hiervoor ruimtelijk 
een antwoord te bieden, of toch op z’n minst 
zeer hard ons best te doen voor hen.



© MARKANT ARCHITECTEN

MARKANT ARCHITECTEN

KAMELEON06.07.2018
Marjan Van hunsel  Kurt Van Hooydonk  Ans Van Den Ouweland 43

KAMELEON woonzorgcentrum

programma in verhouding tot de terrein; 
dit is in praktijk niet realiseerbaar

12

26.86
26.97

BellekensIs onze ontwerpvisie vrijblijvend?
Nee, er is natuurlijk een realiteit en er zijn li-
mieten aan het project.

Hieronder sommen we enkele realistische be-
perkingen op: 

1.  de grond is 3.500m² groot.  Bij een bouw-
vrije zone van 3m rondom, komen we op 
een maximum bebouwbare oppervlakte van 
2741m². Het bouwprogramma zal bij benade-
ring ca. 2.400 à 2.800m² groot zijn.  Het volle-
dige project realiseren enkel op het gelijkvloers 
is volgens ons niet haalbaar op de aangeduide 
bouwgrond.

2. sommige kamertypologieën vergen een spe-
cifi eke koppeling.  Deze geeft een meerwaar-
de naar ruimtelijke beleving, maar de grondin-
name kan groter zijn.  Mogelijk is een beperkte 
uitbreiding van de bouwgrond dan nodig.

Gelijkvloers gebouw: 
dit vraagt extra grondoppervlakte

3. sommige onderlinge relaties tussen ver-
schillende functies kunnen in een ontwerp re-
sulteren met langere circulatie en kruispunten 
in circulaties.  Er zal ontwerpmatig een even-
wicht gezocht worden.

4. sommige voorstellen van kamers, wayfi n-
ding en gemeenschappelijk ruimtes vergen 
meer oppervlakten, sommige creëren meer 
geveloppervlakten en zijn minder compact.  
Niettegenstaande dat deze voorstellen een 
meerwaarde kunnen hebben, dienen ze steeds 
afgetoetst te worden op budget en energiezui-
nigheid.  Ook hier zal een evenwicht nodig zijn.

... en nu is het aan jullie & ons om dit samen 
uit te werken tot een goed ontwerp en later sa-
men met de uitvoerder het ontwerp te bouwen.
We willen graag, indien mogelijk, een monde-
ling toelichting geven om ons voorstel te ver-
duidelijken.
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5. BRONNEN

 - ‘Bob’, podcast door VPRO Dorst : https://www.vpro.nl/dorst/producties/bob.html
 - ‘voor ik vergeet’, single door Spinvis : https://www.youtube.com/watch?v=wHDUGZZMoiI
 - https://www.unforgettable.org/
 - Hogeweyk : https://hogeweyk.dementiavillage.com
 - ”The Secure Dementia Care Home Design”-The Ministry of Health, New Zeeland;
 - ”Offering architects insights into living with dementia”-Iris Van Steenwinkel, KU Leuven;
 - ”Dementie vriendelijk woonomgeving”- raadpleging
 - ”Dementia Care and the Built Environment”- Alzheimer’s Australia (gov. initiative)
 - ”Wayfi nding for People with Dementia: The Role of Architectural Design”- Gesine Marquardt, 

Herd Journal 2011 vol.4 nr. 2
 - Actua-zorg architectuur voor personen met dementie  https://www.youtube.com/watch?v=N2u-

JtZEMka4 
 - www.enablingenvironments.com.au 

Inspirerende projecten:
 - de vylder vinck taillieu - “Kapelleveld”
 - Hogeweyk Dementia Village
 - Staughton Thorne architects- Caladenia Overnight Respite Facility
 - 51N4E- Woonzorgcentrum ter Leenen, Nevele
 - OSAR- Bijzonderewoning, Osterloo


