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HAMME KERKWIJCK - SITUERING



HEFBOOMPROJECT KERKWIJCK



BESTAANDE TOESTAND 



PROJECTZONE 



5 RESIDENTIES IN PARKOMGEVING



LANDSCHAP, OMGEVING & OPENBAAR DOMEIN



MEULEBROEK

KERCKWIJK

CENTRUMGEBIED

ZIEKENHUIS / KFC VIGOR

Ruimtelijke context: KERKWIJCK

- Schakel in groen lint doorheen HAMME

- Bestemming woonpark = “wonen in het park”

- Meergezinswoningen in een uitgesproken groene 
parkomgeving

- Architectuur als bijkomende meerwaarde

- Inrichting landschap en infrastructuur dient 
eveneens een bijkomende meerwaarde te geven 
voor de volledige site

- Projectie van ‘look en feel’ huidige parkomgeving 
op het landschap en infrastructuur

- Huidig weefsel parkomgeving laten uitdeinen 
doorheen de woonomgeving  



WONEN IN HET PARK



VISIE: Conceptuele integratie van ARCHITECTUUR en LANDSCHAP

WONEN EN NATUUR



VISIE: Conceptuele integratie van ARCHITECTUUR en LANDSCHAP

WONEN EN NATUUR
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FOOTPRINT PROJECTZONE



MATERIAALGEVOEL



ARCHITECTURALE VISIE



GEÏNTEGREERD PROJECTPROCES

NATUURLIJK MILIEU

MOBILITEIT

SAMENLEVING

INPLANTING

ENERGIE

WATER

GRONDSTOFFEN EN AFVAL

GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN 
TOEGANKELIJKHEID

- elke partner eigen rol en verantwoordelijkheid
- duidelijk ambitieniveau als leidraad
- duidelijke communicatie met alle betrokken overheden en diensten
- bijzonder aandacht voor uitvoeringsfase
- in ontwerpfase reeds oog op goed onderhoud in gebruiksfase

- leven in groene omgeving belangrijke factor
- park zoveel mogelijk door trekken op site
- wegenis beperken tot minimum
- oog op optimaal groenbeheer

- vanuit STOP-principe
- doorgaand autoverkeer beperkt tot rand site
- centrale plein vrijwaren van autoverkeer
- groene wegenis: speel-, wandel- en fietszone
- waterdoorlatende groene bezoekersparking 

als milieutechnische, visuele en akoestische 
meerwaarde

- People, Planet en Prosperity
- gedifferentieerd aanbod aan publieke 

ruimte en functie
- sociale mix van verschillende bewoners

- volgens voorschriften RUP
- blok 1-4

- smal gedeelte met doorzonappartementen: 
zuidelijke leefruimte, noordelijke slaapkamers

- brede zuidelijke kop met hoekappartementen: optimaal uitzicht en 
oriëntatie

- blok 5
- centrale kern met hoekappartementen 

elk eigen karakter door verschillende oriëntatie en zichten

- reductie behoefte: oa aangepaste oriëntatie, 
inplanting, bouwconcept, bouwvorm

- energie-efficiënte technische installaties
- gebruik duurzame/hernieuwbare bronnen zoals bvb. 

warmtepomp, PV-panelen, zonneboiler
- ambities doortrekken op niveau wijk

- inzicht waterstromen op site
- alternatieve afvoer waterstromen: 

infiltratie via wadi
- hergebruik regenwater en grijs water

- beperking materiaalverbruik
- voorkeur natuurlijk mooi verouderende 

materialen
- inzetten op recyclage en sorteren

- beter doen dan huidige regelgeving
- psychologisch en fysiologisch comfortniveau
- veilige en sociale controleerbare buurt
- universele toegankelijkheid



RESIDENTIËLE GEBOUWEN



RESIDENTIËLE GEBOUWEN



RESIDENTIËLE GEBOUWEN



RESIDENTIËLE GEBOUWEN



RESIDENTIËLE GEBOUWEN



ONDERGRONDSE PARKING Blok 2 & 3



GELIJKVLOERS Blok 2 & 3



TYPE VERDIEP Blok 2 & 3



TYPEVERDIEP Blok 5 –aanbod bescheiden wonen



Voorgesteld voorontwerp met alle daarbij horende documenten, blijven onderhevig aan wijzigingen in latere fasen


