
 vervangende nieuwbouw
De nieuwbouw gelegen aan en in het 
dorpspark van Machelen vervangt een 
bestaand woonzorgcentrum dat wordt 
behouden en herbestemd.
Tussen oudbouw en nieuwbouw ont-
staat er een nieuw plein dat het dorp 
verbindt met het park en het woonzorg-
centrum met het openbare leven van 
Machelen. Door zijn geknikte geometrie 
oogt het drielaagse gebouw kleiner en 
informeler dan het werkelijk is.

De nieuwbouw is een tijdloos, waardig 
woongebouw aan het park en refereert 
op terughoudende manier aan de archi-
tectuur van hotels en sanatoria- de posi-
tieve precedenten van grootschalige
architectuur van de zorg. In het interieur
zorgen kleurgebruik, detaillering, uitzich-
ten en de nabijheid van tuin en natuur 
voor huiselijkheid- ondanks de budget-
taire beperkingen en extreme hygiëne 
eisen die de opdrachtgever ons heeft 
opgelegd.

Op het gelijkvloers zijn alle collectieve
ruimten en diensten ondergebracht. 
Op de verdiepingen bevinden zich de 
woonruimten, verdeeld over zeven ‘hui-
zen’ met telkens vijftien kamers, salons, 
woonkamers en terrassen. De sobere, 
tijdloze doch elegante architectuur zoekt 
aansluiting bij de schaal en het groene 
karakter van de plek.

 de tuin als sociaal centrum
Een ruime binnentuin omgeven door een 
brede, overdekte gaanderij vormt het 
ruimtelijke en sociale centrum van het 
plan. Net als in een middeleeuws ‘hofje’ 
of begijnhof is de tuin zowel de voorkant 

van de woningen als de beschutte, col-
lectieve buitenruimte voor de bewo-
ners.  

De invulling van de tuin is opgevat als 
kunstwerk, wordt vormgegeven als 
school- en volkstuin en krijgt door de bij-
zondere aanleg en beplanting een zowel 
recreatieve als therapeutische betekenis.
Terrassen voor de eetruimten op de eer-
ste verdieping.

 uitvoering en detaillering 
De uitvoering en de detaillering van het 
metselwerk, het architectonisch beton 
en het aluminium schrijnwerk zijn sober 
van karakter maar van zeer hoge kwa-
liteit. De elegante en beeldbepalende 
balkonhekjes zorgen voor subtiele ver-
fijning. De lichte kleurstelling van de 
tuingevels ondersteunt de ruimtelijk-
heid van de tuin; decoratief tegelwerk en 
architectonisch beton zorgen voor kleur- 
en materiaalaccenten. 

 De subtiele verschillen tussen het 
geprefabriceerde beton van de gaande-
rij en het ter plaatse gestorte beton van 
de betonnen priëlen in de tuin zijn op 
zorgvuldige manier uitgewerkt en uit-
gevoerd. De priëlen in de tuin zijn ter 
plaatse gestort met zichtbare bekistings-
planken. Ze zijn als bijzondere inrich-
tingselementen voor de tuin ontwor-
pen, doen dienst als terrassen voor de 
eerste verdieping, als overdekte zitplek 
in de tuin en als tuinschuur. Door hun 
meer ‘aardse’ uitstraling vormen ze een 
belangrijk onderdeel van de tuin. Een 
bestaande tamme kastanje kon bewaard 
blijven dankzij een decoratieve sparing 
in het beton.

Woonzorgcentrum Parkhof Machelen
vervangende nieuwbouw zorggebouw, ontwerp buitenruimten en binnentuin

De priëlen in de tuin zijn uitgevoerd in ter plaatse gestort beton. Ze behoren toe aan de tuin, in tegenstelling tot het 
verfijnde geprefabriceerde betonwerk van de gaanderij.

Woonzorgcentrum OCMW Machelen
Koningin Fabiolalaan 62
1830  Machelen, Brussel

samenwerking met Bureau Bouwtechniek (algemene 
bouwkunde, kosten) ; studiebureaus ABT (stabiliteit), 
Ingenium (technieken); aannemer Groep Van Roey
kunstwerk: Rudy Luijters met Arne Deruyter; buitenruimte 
Arne Deruyter

wedstrijd 2011 uitvoering in 2 fases  2013- 2017, 
oplevering fase 1 03/2016, oplevering fase 2 09/2017, 
oplevering openbare ruimte, beplanting najaar 2017
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Verfijnde hekwerken versieren de overigens sobere architectuur van de buitengevels

Aan de westkant wordt het ‘dorpsplein’ aangelegd.

parkgevel en leverancierstoegang oostzijde (bouwfase 1, reeds sinds 2016 in gebruik)

Het nieuwe woonzorgcentrum is een stedelijk gebouw aan en in een stadspark. Het refereert met zijn eenvoudige, tijd-
loze en elegante vormentaal aan de architectuur van hotels en sanatoria - de positieve precedenten van grootschalige 

zorggebouwen. 
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De geometrische opzet van de binnentuin contrasteert met de natuurlijke omgevingsaanleg 
(werffoto juni 2017 met voorlopige beplanting)

gaande
rij

fase 1 1:2500
fase 2 1:2500

bestaande toestand 1:2500

De fasering bepaalde voor een deel de vorm van het gebouw. Het Q-gebouw blijft behouden, bewoners hoeven maar 
één keer te verhuizen en tussen nieuwbouw en oudbouw ontstaat een dorpsplein met terras. 
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De binnentuin vormt het ruimtelijke, conceptuele en therapeutische centrum van het plan (werffoto juni 2017 met 
voorlopige beplanting).
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 plattegrond eerste verdiepingplattegrond begane grond 

 1 zorgstudio, 2 keuken, 3 verpleegpost, 4 salon/
 zitruimten, 5 terras, 6 eetruimte
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Dankzij de getrapte doorsnede zijn de randen van de tuin voornamelijk maar twee lagen hoog. Hierdoor krijgt de 
binnentuin veel lucht en ruimte.

  
Alle enkelzijdige corridoren zijn geconcentreerd op de tweede verdieping langs het grote terras. De dubbelzijdige 

corridoren zijn voor bewoners bedoeld die (nog) in staat zijn om zelfstandig naar de tuin te gaan. 
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1 inkomsas 
2 onthaal balie 
3 cafeteria, bar, sociaal 
restaurant, keuken
4 feestzaal
5 zit- en eetkamer
6 kine
7 regeneratie
8 maaltijd bibliotheek
9 keuken
10 ontvangst goederen
11 berging
12 personeel refter
13 kantoor

 plattegrond tweede verdieping

 1 zorgstudio, 2 collectieve verblijfsruimten, 
 3 servicekern met afdelingskeuken,sanitair,   
 bergruimte etc., 4 verpleegpost, 5 collectieve   
 eetruimten, 6 dakterrassen en daktuinen

snede
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Bewonerskamer met ‘zorgwand’ tussen badkamer en woonruimte. De gekleurde wandbekleding zorgt voor het voor 
de gebruikers vereiste  visuele contrast tussen de inrichting van de badkamer en de achtergrond.

De bewonerskamers hebben prachtig uitzicht over park en binnentuin. Sanitair en kamer zijn  gescheiden door een 
schuivende  ‘zorgwand’.

De texturen van het toegepaste betonwerk zijn op subtiele manier gedifferentieerd. De gaanderij binnen en buiten het 
bouwblok is van geprefabriceerd beton, met een gezuurd oppervlak en afgeronde detaillering.

Voor de priëlen in de tuin is ter plaatse gestort beton toegepast met grove, zichtbare bekistingsplanken.
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